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KŐSZEG ÉS VIDÉKE 
Feltámadunk? 

Húsvét ünnepére virradunk, a feltámadás 
nagy hatalmas eszméje önkénytelenül is megteliti 
lelkünket. Micsoda isteni erő van ebben az esz-
mében ! S minél mélyebben merül el az emberi 
elme ennek az eszmének a taglalásába, annál 
fenségesebbnek, annál nagyszerűbbnek tűnik az 
fel. Mert olyan hatalmas, olyan életkeltő eszme, 
szeretnők azt mindenre kiterjeszteni, ami szivünk-
höz nőtt, amihez reményeink fűződnek, nemcsak 
az egyéni élet halhatatlanságát hisszük és valljuk, 
de szeretnők a nemzeti élet halhatatlanságát is 
hinni és vallani. 

Igaz, hogy a történelem halhatatlan nemze-
tekről nem tud. Sőt a történet tanúsága az, hogy 
a nemzetek is ép ugy vannak a halandóságnak 
alávetve, akárcsak az egyes ember. Micsoda nagy 
hatalmas nemzetek működtek itt az élet színpa-
dán és eltűntek, elmultak és csak régi foliansok 
őrzik nyomait annak, hogy valaha szerepeltek, 
hogy valaha virágoztak. De a halandóságnak 
ebben a kényszerűségében még sem tud meg-
nyugodni a mi lelkünk. Nem tudunk megnyu-
godni abban; hogy a mi magyar nemzetünk egy-
szer végkép elpusztuljon és végkép megsemmi-
süljön ! Leginkább abban nem tudunk megnyu-
godni, hogy az elpusztulás és megsemmisülés 
kezdetét már most lássuk. Pedig a jelek mintha 
arról szólnának! Megfogytunk, megkisebbedtünk. 
Oly kicsinyekké lettünk, mint még soha az elmúlt 
ezer esztendő alatt. Ami pedig még aggasztóbb, 
még vészterhesebb, hogy ellenségeink száma 
megnövekedett, gyűlöletük napról-napra fokozó-
dik s nyiltan hirdetik, hogy vesztünket akarják. 
Vasgyürüként körülvesz bennünket a kis entente 
s minden lépésünkre, minden mozdulatunkra figyel. 
Kaján örömmel nézi vergődésünket és jól meg-
fontolt, jól meggondolt rágalmazási hadjáratot 
indit ellenünk. A nagy entente pedig természet-
szerűleg inkább hisz saját embereinek, mintsem 
nekünk s egyre ró reánk ujabb és ujabb terheket. 
Már itt székel közöttünk az úgynevezett jóváteteli 
bizottság, kémeivel kifürkészi nemzeti életünk 

ISTEN FIAL 
„Atyám! Péter Atyám! 
Kopogtat valaki. 
Nyithatók-e ajtót, 
Mert kardja van nek i? ! " 

„Nyissad ki az ajtót 
Lelkem ü ábo r angyal, 
Itt csak nem fog ölni 
Semmiféle karddal!" 

Nyílik a nagy ajtó, 
Szinte ugy dübörög, 
Mint mikor pokolban 
Plútó lánca csörög. 

S im, — belép az ajtón 
Egy daliás vitéz, 
Kard van az oldalan, 
Ám a lelke nehez; 

Nyomja az ö lelket 
Egy nemzet bánata, 
Másreszt pedig az ó 
Családja siralma. 

„Honnan jöttél fiam ? 
Gyer ide elibém ! 
Hol voltál földi rab 
Világ raék* résziben ?" 

„Jól mondád, szent Atyám ! 
Mert rab voltam tényleg, 
Még pedig oláhnak, 
Mocskos szennyes népnek! 

Elvettek házamat 
Asszonyom, gyermekem, 
Minden jószagomat, 
S elkergettek engem !" 

Amint ezt elmondá, 
Könnyei peregnek 
A magyar vitéznek, 
Mint egy kis gyermeknek. 

Szent Péter szakálla 
Fehérebb Ión erre, 
Megremeg alakja 
S belekezd a csendbe: 

„Szegény magyar fiam 
Vigasztalódj itt meg, 
Bízd ra az ölökre, 
Az oláh meg temet! 

Most pedig menj arra, 
Oda a messzibe, 
Hetedik mennyország 
Arra Vitn keletre. 

Hajnal hasadasa 
Ugv piroslik ottan, 
Hogy a fehér remenyt 
Zöldre fisti lassan. 

Üh mi felséges e 
Három szin játéka, 
Piros-fehér zöldnek 

Éfedfl ors/ága! 

Menj most fiani, menjel 
Az en szent csókommal, 
Legy idefenn boldog 
Az én áldásommal!" 

Köszönt a bús magyar, 
El is indult útnak, 
Kereste mindenütt 
Mennyét a magyarnak. 

Talált ott vörös szint, 
Közte egy felholdat, 
Keket, sárgát, barnát 
S szinét az olasznak . . . 

Végre aztan egyszer 
Hajnilpirk.idáskor. 
Tárogatót halla 
Egy kuruc nótából. 

Felüti a fejét 
S megindul a hangnak, 
Meg is látja szinét 
Mindján a magyarnak. 

Ott van egy gyönyörű 
Szépséges szent oltár, 
Vannak ott vezérek 
S közepén a király! 

Uram Isten csak tán 
Nem Árpad a vezé r i ? 
Hisz az 6 látása 
Rcv élettel felér! 

Pedig én ugy látom 
Árpád apánk! O a z ! 
Mit az én szemem lát 
Az mindig csak igaz. 

Ottan van mellette 
Szent István királyunk, 
László, Béla, üeza 
A mi nagy oltalmunk! 

És igy elvánszorog 
Átszúrt nagy szivével, 
S leborul harcedzett 
Hatalmas testével. 

„Apám! Árpád apám! 
Segits £>erinekiden, 
Hitrablo nep gyilkol 
A te ös földeden. 

(jyergyói havason 
Nem hallassz furulyát. 
Csak magyar jajgatast 
És oláh trombitát. 

Kárpát büszke ormán 
Nem fészkel sasmadár, 
Ott most csak a cseh 
Dögkeselyűje száll. 

Mindenütt csak siras, 
Ütés és jajgatás, 
Egyebet nem találsz, 
Csak nagy sanyargatást. 

Tóth János , IV. évf. reáiisk. növ. 

Veszélyben a néped 
Édes Árpád apánk! 
imádkozzál erte, 
Mert sárba tiporjak !" . . . 

Elhallgat a vitéz, 
Könnyei peregnek . . . 
S tüzes lesz a vére 
Az egész seregnek; 

Lovaik prüszkölnek, 
Kürtjeik harsognak 
S mennek segiteni 
A földi magyarnak. 

S üvöltve millió 
Kard száll ki hüvelyből, 
Szép csatasorrendben 
Indulnak az égből. 

Kinyitják a kaput 
S a sereg kiröppen, 
Megállnák odakinn 
Némán, büszkén, csöndben. 

Megszólal a trombita, 
Kürt és tárogató, 
Magasra emelve 
Feszület és zászló. 

És a hadak utján 
Dübörögve szállnak, 
A magyar határig 
Sehol meg nem állnak 

Egyes saáiii ára. 3 korona, 

moritóbb benne, annak legsötetebb árnyalata az 
önérdek. Ennek veti alá mindenki ugy a saját 
mint mások intencióit és szándékait. Ez az ön-
érdek maga után vonja a többi erkölcsi erők 
lazulását. Itt van ami erkölcsi világrendünk és 
nemzeti létünk legfájóbb és legkritikusabb pontja. 
Itt kell a megújhodásnak megindulnia. Le kell 
vetni az önérdekeltséget, meg kell becsülni má-
sok érdekeit is, tisztelni kell a közérdeket. Mint 
egykor apáink a közérdekért dolgozni is tudtak 
és az közérdeknek legszebb, legmagasztosabb és 
legszentebb megjelenéseért: a hazáért áldozni is 
voltak képesek, ugy a mi megújhodásunk is csak 
akkor lesz teljessé, ha az ő példájukon felbuz-
dulva s tekintetbe véve az uj viszonyokat és uj 
követelményeket, hazánk érdekét mindenek előtt 
szolgáljuk. Egyenként és egyenileg kell meg-
újhodnunk s akkor a köz uj erőben fog feltámadni. 

Csakhogy a viszonyok megváltoztak. Más 
az idők járása, más szelek fújdogálnak most. A 
változott viszonyok követelményeit figyelmen 
kivül hagyni nem szabad, mert akkor a feltáma-
dás nem volna feltámadás ez életre, hanem oly 

I feltámadás, mely már önmagában hordaná a 
megsemmisülés és elpusztulás csiráit. A nemzeti 
erkölcs megújhodásával párosulnia kell a nemzet 
társadalmának is. Ma már mások a társadalmi 
eszmék és kívánalmak, mint a háború előtt. 
Óriásit változtatott ezeken az elmúlt háború tudata 

, és a még emlékezetben is vészes vörös uralom. 
Az elmúlt háború arra ebresztette az egyest, hogy 
ő a nemzet léte fentartása szempontjából fontos 
tényező. Minden emberre volt szükség, minden 
ember munkájára és közreműködésére kellett 
számitarii. Ez a tény az egyes egyénekben oly 

t öntudatot keltett, a mely az önértéket emelte, 
j Ma már mindenki tudja, hogy ő a nemzeti társa-
dalmon belül értékes tényező. Sőt a vörös uralom 
ezt az értéket tul magasra emelte egy bizonyos 
rétegnél és tul mélyre sülyesztette a másiknál. 
Be kell állania tehát a helyes nivelálásnak, a 
teljes kiegyenlítődésnek. Meg kell tna minden 
egyes egyént becsülni, mert mindenkinek van 
hivatása és mindenkinek van szerepe a nemzet 
társadalmának életében. S ez lesz a nemzettársa-

erejet s ahol a legnagyobb haszonra van kilátása, 
oda fészkeli be magát es szivja és szivja a mi 
vérünket. Amint száz meg száz csatában folyt a 
magyar ver, ugy kell most elfolyni a mi gazda-
ságunknak, mert nagyon jól tudják a mi ellen-! 
segeink, hogy a véreresztés után az aranyeresz-' 
tésnek kell jönnie és evvel kiszívta a mi élet-
ereinket. 

Mindezek a jelenségek gondolkodóba ejt-
hetnek ! A politikai összeomlás után a gazdasági 
összeomlás előtt álunk s ha ez beáll, akkor el-
pusztulunk, akkor elveszünk s csak ez az egy kér-
dés vár még feleletre, vájjon feltámadunk-e még? 

Ha gazdaságilag összeomlottunk, gazdasá-
gilag kell feltámadnunk, de ez, hogy és miként 

! lesz lehetséges, ez netn tartozhatik egy rövid 
'vezércikk keretébe, ennek útját, célját és mód-
ját a szakemberek Ítéletére és helyes merlegelé-
sére kell bíznunk. De, hogy a gazdasági feltárna-1 

dásnak mi a létfeltétele, azt józan ésszel is meg 
i lehet Ítélni. A feltámadás magában foglalja azt 
'az elengedhetetlen feltételt, hogy előbb megujho- i 
dásnak kell bekövetkeznie, ezt viszont megelőzi 

'az átalakulás. Vagyis ha a régiek megromlottaki 
és elrohadtak, a romlásból és rothadásból uj 

! alakulatnak kell kifejlődnie. Miként a buza magja, 
ha a földbe kerül, ott megpuhul és rothadni kezd, 
de e rothadás egyszersmind a csirázás előfelté-
tele, ugy kell a gazdaság és társadalmi életnek 
is, ha már egyszer rothadásnak indult, újból ki-

i csíráznia. Az uj csira pedig uj életet jelent. Ha-
sonlatot a régihez, de már nem a régi. hanem 
egészen uj, meg pedig speciálisan uj és speci-
álisan egyéni. Ennek a természetes folyamatnak 
kell nálunk bekövetkeznie. Át kell először ala-
kulnunk, meg kell ujhodnunk s akkor feltáma-
dunk majd. — 

Ennek a megújhodásnak kétféle irányban 
kell megindulnia, hogy eredmenyes legyen: még 
pedig nemzeterkölcsi es nemzettársadalmi irány-
ban. Elsősorban a nemzeti erkölcsnek kell meg-
változnia. A mi nemzeti erkölcsiségünk ugyanis 
romlott. Lecsusztunk a tiszta erkölcs magaslatá-
ról. Ma az érdek uralkodik, csakhogy nem a 
közérdek, hanem a magánérdek és ami legelszo-
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dalmi megújhodás, ha egyrészt mindenki egyénileg 
megismeri azt a szerepet, melyre hivatott, min-
denki elvégzi még pedig igazán és tökeletesen 
azt a feladatot, amely őreá vár és ha másrészt 
a közös vagy az egész társadalom az egyesek 
feladatát és hivatását tekintetbe véve berendez-
kedik ugy, hogy saját feladataival és hivatásaival 
az őt alkotó egyéneknek szolgál. Vagyis egész-
séges társad.rtmi élet csak ugy fejlődhetik ki, ha 
az egyes az egészért és az egész az egyesért 
kölcsönösen és fáradhatatlanul dolgozik. 

Ha tehát most húsvétkor azt kérdezzük 
önmagunktól, hogy feltámadunk-e? ugy erre a 
kérdésre okvetlenül igennel válaszolunk. Feltá-
madunk és fel fogunk támadni de csak akkor, 
ha az egesz nemzet erkölcsében is, társadalmi 
életében is átalakul és megújhodik. Bárha a 
keresztény húsvét feltámadásának hatalmas esz-
méje nálunk is testet öltene és mi újból szebb 
es jobb életre feltámadhatnánk. 

Az Anyagbeszerző és Értékesítő Szövetkezet 

közleményei. 

Értesíttetnek a/, érdekelt iparosok, hogy a 
jövő hét folyamán elsőrendű erupon talp, nyak 
és basszál érkezik a szövetkezet rak tarába, 
Dömötör Gyula elnök üzletébe, Ugyanott kap-
hatók elsőrendű fekete és barna KummisHrkak 
minden számban, fekete és sár^a cipőkrém 
miuden nagysápban és minőségben, patkók, cér-
nák, boxbőr stb. Az igazgatóság. 

K l e & t r o B i o s k o p 
a „Mulató" nagytermében. 

M e r István esküje. 
Felix Hollánder világhírű regénye után 

2 részben 12 felvonásban a főszerepben 
H A N N Y WEISE. 

I. rész 

Húsvétvasárnap, április 16.-án. 

II. rész 

Húsvéthétfőn, április 17.-én. 

Repülnek, repülnek 

A magyar leventék, 
Ók már a gaz ellent 
Nem egyszer megvertek. 

Ikernek a földre. 
Éppen Kolozsvárra, 
R:i is útnek mindján 
A rabló románra. 

Kipusztítják mindet 
\ bérces Erdélyből. 
Bácskából a rácot. 
Csrhet Felvidékről . 

S midőn a nap felkelt 
Tiszta volt az O fUá f , 
Elvégezte dolgát 
Az egi magyarság. 

Tanu-bizonyságul 
A földi magyarnak 
l'zenetet hagytak 
Fiai Árpádnak. 

Ott maradt egy kereszt. 
Lángoló betűkkel, 
Magyarok vestek azt 
Hatalmas kezükkel: 

Itt voltak a mennyből 
A magyar leventék, 
Kik az ellenseget 
Szerte-széjjel verték! 

Ne hagyd Horthy Miklós, 
Ne hagyd a népedet, 
Tartsd helyen mindég 
Szivedet, eszedet! 

Megáld a jó isten 
Égi D id i jóval, 
Szereted a magvart 
Búval is meg bajjal. 

Két angyal vigyáz rád 
Éjjel is meg nappal 
Isten áldjon teged 
Az összes magyarral'. 

R f í i l p o l i t i k a . 

Irta: Dr . Rakovszky Iván. 

A magyar politikai élet sok jelszót vetett fel 
eddig. Az egymással szemben álló táborok ren-
desen szebbnél-szebb hangzású jelszavak körül 
csoportosítják vitájuk érveit. Csodálatosképen 
azonban egy olyan jelszó, amelyet pedig a kül-
földi politikai pártok számtalanszor hangoztatnak, 
Magyarországon eddig nem nyert polgárjogot. 
Ez a jelszó, amely talán nem is jelszó, mert 
nagyon sok benső értelme van : a reálpolitika. 

Mit is értünk reálpolitika alatt? Azok, akik 
ezt a szót be akarják mocskolni, azt szokták 
rámondani, hogy a reálpolitika azt jelenti, dobjuk 
félre ideáljainkat és csak az ország gazdasági és 
aprólékos napi érdekeinek megfelelően vezessük 
a közéletet. 

De akik ezt mondják, a reálpolitika szó 
valódi benső értelmével egyáltalában nincsenek 
tisztában. A reálpolitika nem azt jelenti, hogy 
dobjuk félra ideáljainkat, ellenkezőleg ennek a 
szónak az az érteime, hogy ideáljaink megvaló-
sításáért nem hebe-hurgya módon erőszakoskodva, 
fejjel neki rohanva a falnak küzdjünk, de bölcsen 
osszuk be azt az utat, amelyen járva ideáljainkat 
el akarjuk érni Ennél a beosztásnál, az uti-
rendnek ennél a megállapításánál sohase felejtsük 
el, hogy mik azok a teendők, amelyeket első-
sorban kell es lehet megvalósítani. 

Sajna, ez a reálpolitika, amely Angliát naggyá 
tette, a legkevésbé felel meg a magyar tempera-
tumnak.Talan épen ezért halljuk itthon a legkevésbé 
emlegetni. Hogyha mi, magyar természetünkre 
hallgatva, számba vesszük azokat az ideális, ha-
zafias célokat, amelyekért küzdeni akarunk, ren-
desen megfeledkezünk minden egyébről, ami kö-
rülöttünk történik és azonnal villámcsapásszerűen 
akarunk megvalósítani mindent. Pedig okos em-
ber tudhatja, hogy mentől nagyobb egy cel, annál 
hosszabb az ut. amely odáig elvezet Bölcs em-
bernek tudnia kell. hogy minden cselekményt elő 
kell készíteni és csak akkor lehet hozzáfogni a 
kivitelhez, mikor az előkészítés kellőkép megtör-
tént. Nagyon rossz logikája lehet az olyan em-
bernek, aki a magán éjetben is nem számol le 
azzal, hogy ideális vagy gazdasági céljait csak a 
különböző cselekmények egész sorozatával érheti 
el, s ezeknek a cselekmenyeknek a lehetőséggel kell 
összhangban lenniök Hát m^g milyen gyenge logika 
az, amely a nagy politikában — ami elvégre 
nemcsak egyes ellentétes érdekű emberek, de 
egész államok és világrészek állásfoglalásával kell, 
hogy leszámoljon, — csak ugy egykettőre apró-

j lekos gondoskodás, előzetes munka nélkül akarna 
mindent megvalósítani. De ha abban egyetértünk, 
hogy egy ilyen reálpoliiika. amely leszámol a 
lehetőségekkel és az egyes teendők okszerű 
sorrendjével elkerülhetetlen, akkor az a kérdés, 

; hogy mik a teendők, hogy egy országban valóban 
reálpolitikát tudjunk folytatni ? 

A mi nézetünk szerint nem is annyira a 
politikusokon és az állam vezetőin múlik, hogy 
egy ilyen reálpolitika lehetővé váljék, — ennek 
a lehetősegnek a gyökerei sokkal mélyebbre 
nyúlnak le, a népig, a tömegekig. Ahol a közön-
ség türelmetlen, ahol a sajtó és a közvélemény 
a nemzet nagy ideáljait mindig ugy állítja a kö-

; zönség elé, hogy azokat azonnal el kell érni, 
hogy azok azonnal megvalósithalók, ott a par-
lamenti életben is állandó idegességnek kell ural-
kodnia A közélet porondján mindig lesznek olyan 

j egyéniségek, akik elsősorban a népszerűséget 
j keresik. Ezek természetszerűleg annak a közvéle-
, tnénynek, amely a nemzeti ideálok azonnali meg-
valósítását sürgeti, nem fogja szívesen szemébe 

| mondani, hogy : uram várjunk, ennek még nem 
érkezett el az ideje! És viszont azok az állam-
férfiak, akik ugyanoly melegséggel hordják szi-
vükben a nemzeti eszményeket, de ahhoz a faj-
tához tartoznak, akik a hosszantartó munkát 
vállalják magukra és így türelmet kell, hogy kér-
jenek a közönségtől, ezek az államférfiak mindig 
népszerűtlenek lesznek. 

Már most. hogyha két tábor áll egymással 
szemben, az egyik, amelyik népszerű, de nem 
reálpolitikát folytat, a másik, amelyik reálisan 
fog hozzá a nemzet legszebb céljainak megvaló-
sításához, de természetszerűleg népszerűtlenné 
válik, abba a szomorú helyzetbe kerül az ország, 
hogy kettészakad és ebben a szakadásban azután 
végkép elvesznek a nemzeti ideálok. 

Az a hatalmas világbirodalom, amelyet 
Nagybritániának neveznek, éppen népének hig-

gadtsága folytán lett olyan naggyá. Az angol 
termeszét, mint az angol maga is mondja, a bul-
dogg kutya makacsságával kapaszkodik bele egy-
egy nagyszabású eszmébe, arról keveset beszel, 
niert hisz legrosszabb politika az eszme ellenzői-
nek figyelmet felkelteni, hanem soha nem szűnő 
szivósággal lassan es türelmesen dolgozik addig, 
míg a kivánt eredmény ölébe hull. Nagy aldas 
lenne erre a mi szegény széttépett hazankra, ha 
egyszer mi is fel tudnánk a reálpolitikának erre 
a magaslatára emelkedni. Ha egyszer mi is azo-
kat a nagy, becsületes és szent nemzeti ideálja-
inkat, amelyeket mindnyájan szivünkben hordo-
zunk, nem arra használnánk fel, hogy veszeked-
jünk felette, de minden magyar ember összeszo-
rított fogakkal, néma kitartással — tudva, hogy 
mindannyian közösen egy cél felé törekszünk,— 
nem azzal akarna tul tenni a szomszédján, hogy 
gyorsabban, elsőnek erjen fel az igeret földjere, 
hanem azzal, hogy emberi dicsősseg vagy elis-
merés nélkül, a maga legaprólékosabb feladatat 
a legtökeletesebben teljesítse. 

Minden kormány, alakuljon bármilyen párt-
ból, legyen bármilyen akaraterős férfiakból össze-
állítva. akkor, amidőn azokat az intézkedéseket 
kell megtenni, amelyeket esetleg az egész köz-
vélemény egyhangúlag kiván, mindig felig bilincs-
bevert kezekkel foghat hozzá munkájához. A leg-
tökéletesebbet megalkotni sohasem lehet. Nem-
csak azért, mert az ember maga sem tökéletes, de 
azért sem, mert az ember és állam nem 
korlátok nélkül él a nagyvilágon, hanem bele-
szorítva, mint a mozaik a melléje e l h e l y e z e t t 

kövek közé, egy bizonyos elhatárolt területen es 
csak annak keretein belül szolgálhátja a saját 
erdekét. Egyetlen kormány, akar nagy, akár k'S 
államban — de a kis államban százszorosan — 
nem hajthatja végre dolgait ugy, ahogy azt szive 
szerint szeretné. Nem hajthatja végre, mert lehe-
tőségekkel kell számolnia, külpolitikai lehető-
ségekkel, fizikai lehetőségekkel, logikai lehetősé-
gekkel. 

Nincs olcsóbb dolog, mint ellenzékies-
kedni es napról-napra rán.uiatni aira, hogy a 
kormány egy-egy nemzeti ideálunkat ismét csak 
félig hajtotta végre, holott kézenfekvő, hogy az 
eszményeknek ez a félig való szolgálata annak 
a megváltozhatatlan igazságnak a következménye, 
hogy vannak lehetetlenségek, legyőzhetetlen aka-
dályok. amelyekkel pillanatnyilag le kell számolni 
és amelyeknek a/ eltávolítása lehet a közeljövő 
feladata, ma azonban mes' útban állanak és el-
zárják utunkat. 

Hogyha egyszer a szilaj magyar termeszet 
me^ fogja tanulni az önfegyelmet, addig a mér-
tékig. hogy a politikai küzdelmekben is megér-
téssel kell szemben állni ellenfelével, akkor talán 
el fog kö\etkezni annak ideje, hogy a reálpolitika 
jelszava nálunk is népszerűvé válik. S éppen ez 
a körülmény szolgáltatott egy kitűnő peldat, mi-
kép kell ertelmezni a reálpolitikát: 

A mai viszonyok között le kell számolni 
vele, hogy a magyar politikai élet ebbe a jel-
szóba beleszeretni semmi esetre nein fog, de ha 
azt tartiuk, hogy ennek a jelszónak az elfoga-
dásával tudjuk boldoggá tenni az országot, akkor 
ma tudva, hogy az még nem lehet nepszerü, arra 
kell törökedni, hogy megtegyük azt, ami már is 
megtehető: hogy hozzászoktassuk a közvéleményt 
ahhoz, hogy máskép, mint a politika ezen fajtá-
jának elfogadásával normális parlamenti életet, 
az ország ügyeinek eredményes szolgálatát alig 
remélhetjük. 

Ha pedig a nagyközönség átérzi és látja, 
amint minden józan gondolkozású ember kell, 
hogy észrevegye, hogy az az elkeseredett és sú-
lyos parlamenti küzdelem, mely hazánkat évek 
óta megbénítja, abból folyik, hogy az ellen-
zéki politikusok a nemzeti eszméket a maguk 
teljességében és azonnal ezüst tálcán találva 
követelik a kormánytól, a kormány pedig egye-
bet nem tehet, minthogy megvalósítja azt, amit 
pillanatnyilag reálisan lehetséges, ha a magyar 
közvélemény erre a tudatra ráébred: tehát el-
fogadja a reálpolitika jelszavát, akkor már csak 
egy lépés van hátra. Az a közönség, amely igy 
a reálpolitika alapjára helyezkedett, kell hogy a 
jövőben arra törekedjék, hogy ne adjon tápot 
a maga tapsával és helyeslésével az irreális po-
litikának, hanem a népszerűség tömjénével azo-
kat jutalmazza, akik nem a fellegekken, hanem 
a földön reális gondolatokkal, reális cselekede-
tekkel és reális eredményekkel szolgálják a hazát. 
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Dr. Rakovszky Iván. 
Dr. Rakovszky Iván a kőszegi kerület egy-

séges párti jelöltje mint már mult számunkban 
is megírtuk, városunkban tartózkodik és bejárja 

a választókerület községeit. Mindenütt ahol 
megjelenik, szivesen látják a nagytudásu, szim-
patikus megjelenésű jelöltet és nap nap után 
többen csatlakoznak ugy Kőszeg varosban mint 
a kerületben, az egységes párt zászlaja alá. 
Ugy hall juk, hogy programmbeszédét a közel 
jövőben megtartja, melyre több ismert nevű 
politikus is lejön Kőszegre. — Talán nem lesz 
érdektelen, ha a képviselőjelölt életrajzát közöl-
jük a nagyközönséggel. 

Dr. Rakovszky Iván született 1885. február 
2.-án Budapesten. Középiskoláit, valamint egye-
temi tanulmányait Budapesten végezte. A buda-
pesti tudományegyetemen 1W07. tavaszán szerezte 
meg a jogtudományi oklevelet. Már mint közép-
iskolai tanuló, majd később joghallgató, nagyobb 
külföldi utakat tett s ezen alkalmakkor bővítette 
nyelvismeretet is. A jogtudományi doktorság el-
nyerése után ősi vármegyéjébe Turócmegye szol-
gálatába lépett mint tb. aljegyző, majd 1908. 
elején valóságos aljegyzőve választották s ugyan-
ezen év végén tb. főjegyző lett s mint ilyen a 
betegsege folytán munkaképtelen valóságos fő-
jegyzőt helyettesitette. Ezen működésében olyan 
népszerűségre tett szert, hogy 1905-ben a stubnya-
fürdői választókerületben munkapárti programmal 
képviselöve jelöltek. Ellenjelöltje ifj. Erdélyi Sán-
dor szinten munkapárti programmal lepett fel s 
elvi ellentet közöttük csak Erdélyi radikális mi-
volta s Rakovszky konzervatív kereszteny irány 
zata volt. A választáson nagy szótöbbseggel meg-
választották, mandátumát egészen a képviselőház 
feloszlásáig viselte. Parlamenti szereplesét mint 
a kervenybizottság előadója kezdte. Első nagyobb 
feltűnést keltő beszédét 1910. őszén a köliseg-
vetesi vitában tartotta. Mihamar a közigazgatási 
bizottság állandó előadója lett, ugyancsak ö volt 
a választójogi bizottság egyik előadója. Majd 
midőn a Tisza-fele közigazgatási reform eloke-
szitesre került, tevékeny reszt vett a reform elő-
munkálataiban s a javaslatnak ugy a pénzügyi 
mint a közigazgatási bizottság részéről előadója 
volt. A képviselőház bizottságaiban és plenumá-
ban sokat szerepelő szónok s a munkapárt fiata-
labb gárdájának legjobb debaterre volt. A háború 
kezdetén, mint a turócmegyei Vöröskereszt elnöke 
fejtett ki tevékenységet s itt szerzett tapasztalatait 
később, mint a besztercebányai koleramegfigyelő 
állomás kormánybiztosa érvényesítette. A német 
hadseregnek a Kárpátokba való bevonulásakor a 
Linsingtn-hadsereghez neveztetett ki országos 
polgári biztossá, majd mikor ez a hadsereg Ga-
lícia területére vonult előre, az akkor vajúdó köz 
élelmezési rendszabályok foganatosítására nevez-
tetett ki kormánybiztossá. Ezen felsorolt hivatalai 
következtében fel volt mentve. Midőn azonban 
1915. elején az ő korosztályát is behívták, fel-
mentéséről lemondott és ezredéhez azl.honved-
huszarezredhez bevonult. Mint a 8. népfelkelő 
huszárosztály hadnagya került ki a harctérre, 
mikor azonban később a gyalogostisztekben hiány 
mutatkozott, a gyalogsághoz jelentkezett szolgá 
lattételre és Litvániában, majd az olasz fronton 
küzdött A forradalom kitörése után a Károlyi-kor-
mány idejében a Bethlen István gróf vezetése 
alatt álló ellenforradalmi mozgalomban vett részt, 
minek következteben a bolsevizmus kitörésekor 
már az első napokban letartóztatási parancs ada-
tott ki ellene, ami elöl turócmegyei birtokára 
menekült. Itt azonban a csehek tartóztatták le és 
három hónapra internálták. Ezután a felvidéki 
magyarság politikai életében vett élénk részt, ő 
volt* a karlsbadi kisebbségi értekezlet magyar 
elnöke s a felvidéki magyar pártok egyesülesé-
nek emlékezetes tátrafüredi ülésén ő elnökölt. A 
csehek hazafias viselkedése folytán állandóan 
üldözték, több izben volt letartóztatva s mikor 
1920. decemberében ismét letartóztatási parancsot 
adtak ki ellene, elmenekült Csehország területé-
ről és azóta állandóan Budapesten tartózkodik. 
Az utóbbi időben külpolitikai kerdésekkel foglal-
kozott és teljesen önzetlenül, minden ellenszol-
gáltatás nélkül fesz e téren a hazának értékes 
szolgálatot. Külföldi kongresszusokon több izben 
résztvett, több kiadvanya is jelent meg külpoli-
tikai kérdésekben. 

Rakovszky Iván szakkepzett gazda is, aki 
gyermekkora óta falun nevelkedvén értékes isme-
reteket szerzett, amelyeket birtokán értékesített. 

Egy kis leány naplójából. 

Itt j rok a Gyöngyös völgyben, 
Mosolyog az eg fölöttem. 
Alattam a patak cseveg 
Öleli a n«felejtset, 
Majd elszökik félve lopva; 
Nem jő vissza soha soha ! 

Átnézek a túlsó partra 
Vadvirággal van kirakva, 
Százszin lepkek, fürge méhek 
Csókot lopnak mézet kérnek, 
De a ki a csókot lopta; 
Nem jő vissza soha, soha! 

Kifordulok néma csöndben 
Le-lefut egy forró könnyem. 
Mond csak édes jó Istenem ; 
llyen-« a hü szerelem? 
. . . Susog a fák rezgő lombja! 
Jobb ha nem tudod meg soha! 

Patonay Sándor . 

H i r d e t m é n y e k . 

Az egész ország és minden egyes polgár-
nak érdeke lévén, hogy a társadalmi rend, köz-
béke és a közhatalmi tekintély megóvása felett 
megfelelő számú mrgbizható szervek őrködje-
nek, felhívom a közönség figyelmét azon hirdet-
ményre, amelyek filhívják az ország erre ulkal 
mas férfi lakosságát, hogy a m. kir. csendőr-
síghez, m. kir. rendőrséghez, m. kir. folyam-
őrséghez m kir. vámőrséghez lépjen be. 

Kózbirré teszem, hogy Budapesten, Ksz-
terhá/.y utca 30. szám alatt ingyenes népiroda 
nyilt meg, amely bárkinek ügyet gondos lelki-
ismeretessegel teljesen ingyen látja el. A nép 
iroda vezetőeege felhív nrindenkit, akinek bár-
milyen elintézendő üt'yes bajos dolga vagy jogos 
panasza van, földúljon bizalommal akár szemé-
lyesen, akar irasban hozzá. 

Közhírré teszem, hogy a választok ideig-
lenes névjegyzékei f. évi április hó 12 tői 17-ig 
minden nap délelőtt 8 tol 12 ig a Városházán 
a 14. számú szobában közszemlére vannak ki 
téve; azokba bárki betekinthet; felszólamlások 
ugyanott adhatók, hol a kérdésben bővebb fel-
világosítás kaph.iió — Felhívom a közönség 
figyelmét az állandó választmánynak kifűggesz 
tett hitdetményére. 

Jambr i ts Lajos polgármester. 

Magyar Közt isztv ise lők Fogy. Szövetkezete 

Kőszegi F i ók j ának köz l eménye i : 

Fontos ertesites 

Közlom a budapesti központi igazgatóság 
nak f. evi április hu 4 én 6451. Yfb. sz. a. kelt 
rendeletéi szószeriut: 

„Minthogy az ellátandok a nekik folyó 
e l l á tás i évre még kijáró burgonyát csak szór 
vánvosan veszik ki s iti< n so'oin abban remény-
kednek, hogy burgonyájukat májusban vagy 
juniusban is megkaphatják, figyelmeztesse az 
erdekelteket, hogy aki burgonyaszükségletét, 
vagyis azt a mennyiséget, mely mint hatralé 
kos kijár, f. évi április hó 20.-ig ki nem veszi, 
burgonyát, később nem k a p h a t , a ki nem vett 
burgonya helyett pénzben kártérítésben nem 
részesülhet." 

Figyelmeztetes Tessék a burgonyát kivenni 
amikor van, mert ennek az értesítésnek nem 
tudása, vagy az itt elmondottak figyelembe nem 
vetele pótolhatatlan kárral járhat. Ilyen kifogás 
„nem olvastam" mit srm hTisznál. 

Tavalyi adossayi utalvanyokat beváltjuk. De 
először aláirandók kivetel előtt nálam. 

Lóránt Gyula. 

Mindenfé le régi tárgyakért leg-
magasabb árakat f izet 
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Nagy választék Mindenféle a lka ln i tárgyakban. — 

Gyakornok felvétetik 
a Kőszeg i Hitelszövetkezetnél. 

Csákiak azon Írásbeli ajánlatok vétetnek figve-
lembe, akik a magyar ós német n j elvet írás 
ban és szóban birják ég kereskedelmi előkép 

zettséguk van. 

H e l y i h i r e k . 

Lapunk tisztelt e lőf izető inek, o lvasó inak 

és munka t á r sa i nak kel lemes húsvéti ünne-

peket k iván a „Kőszeg és Vidéke*4 szerkesz-

tősége és k iadóh iva ta la . 

Előléptetett lelkesztanár. Az 1922. évi IV. sz. 

személyzeti rendeleti közlönyben Beer Károly 
nyug. I. oszt. m. kir. lelkész-tanár m. k. főlel-
késszé léptetett elő a nyugállományban. — 
1880—82-ig Rohonezon, 1882-84-ig Vörösvá-
rott, 84-től 87-ig Kőszegen működött mint segéd-
lelkész, 1887—1905-ig mint lelkész-tanár műkö-
dött a katonai alreáliskolában helyben. Azóta 
mint káptaláni succentor Szombathelyen, mint 
hittanár Felsőlövőn s mint plébános Oriszent-
mártonban működött. Jelenleg Nyőgéren helyet-
tesíti a beteg plébánost. 

Tóth Bela vámszaki felügyelő a kőszegi 
kirendeltségnek újonnan kinevezett vezetője, 
hétfőn foglalja el hivatalát. 

Mezőgazdasági egyeztető bizottságot szer-
vez a kormány minden nagyobb helyiségben 
ül. városban, hogy a mezőgazdasági munkaadók 
és munkások között felmerült bérmozgalmak 
ügyében eljárjon. Kőszeg város részére a pol-
gármester a bizottságba a munkaadók közül 
Sulyok Ferenc, Farkas József, Stipkovits Ist-
ván és Wurst Kamill gazdálkodókat hozta 
javaslatba, a munkások közül pediglen Milos 
Imre, Kováts István, Nagy István és líozner 
Jánost. 

Esküvő Kfdden délelőtt 10 órakor vezeti 
oltárhoz az evangelikus templomban Kosztich 
Agenor menyasszonyát I íóth Irmát, R Uh Sán-
dor borkereskedő leányát. Tanukként szerepel-
nek Róth Jenő könyvkereskedő és Seybold 
Kálmán magánzó. 

Eljegyzesek. Gavrilla Gergely főhadnagy 
I'écsrol eljegyezte Borhi Micit, Borhi János 
mészáron mester leányát. — Simon József el-
jegyezte Tizedes Ilonkát Nagykanizsáról. 

Ismét egy tragikum halaleset. Szerdán te 

mették el nagy részvét mellett a Kőszegi Ta-
karék pénztár könyvelőjét Takáts Józsefet, aki 
rövid pár napi szenvedés utan, életének 118. 
évében meghalt. Hülés következtében vesegyul-
ladást ki-pott s amugyis megviselt szervezete 
nem birt ollentálni a betegségnek. Temetésén 
résztvett a tűzoltóegylet is, melynek titkára volt. 
A bánatos Özvegyen és két kis fiacskáján kivül 
nagyszámú rokonság gyászolja ; legszebb kor-
ban elhunyt tisztviselőt. 

Halilo/as Osztermann György cipés - mes-
ter, a Gő- ina'om i tktanya volt kantin >sa 59 éves 
korában csütörtökön délután inoghat*. Temetése 
ma vasárnap l^sz. 

Tisztújítás. A Kőszegi Hitelszövetkezet 

igazgatósaga Sebwell László gyakornokot tiszt-

viselővé leptette elő. 

Rnnriörök pír ostojasa. A kőszegi államren-
dőrség őrszemélyzetének azon tagjait, kik már 
hosszabb ideje szolgálnak, előléptették Főtörzs 
őrmestere* lettek : Esztner János, Bal i kő Béla, 
Gergováez György. Kern József, Bruokner József, 
Schmal An?al és Varga Lajos. Törzsőrmesterek 
lettek : Horváth Nándor, Tóth Antal, Reisz 
József, Bernhard Antal és Fráner Antal. — 
Őrmesterek lettek : Fintér József, Garai József 
es Szabó János I. Szívből gra:u.álunk ezeknek 
a derék, kotelessegtudó rendöröknek, azzal a 
jóleső tudattal, hogy ezek a kitüntetések szor-

I galmas ós becsületes munkájuknak jól inegér-
i demelt jutalma. 

Nehany szo a kegyeletről. Valamikor meg-
volt az a jó szokás, hogy ha a járó-kelők egy 
gyászmenettel találkoztak, megadták a hanoii-
nak utolsó tiszteletüket és megemelték kalap-
jukat, katonaegyének pedig tisztelegve megáll-
tak, inig a gyaszmenet elvonult. Ma ez ugy a 
pok'ári mint katonai egyéneknél, s.ijnus, hiány 
zik. Valamikor meg Ferenc József király i* 
megállíttatta kocsiját és tisztelegve várta a 
gyászmenet elvonulását. Tudjuk, hogy uii az 
oka ezen kegyeletsértó hiánynak, azonban ma 
már helyreállott annyira a rend és fegyelem, 
hogy mindenki gondolhat ezen tiszteletadásra. 
Inkább hagyjuk el a gyászmenetben levők 
üdvözlését, mert ott minden tisztelet a halottat 
illeti. 

Kőszeg és Vidéke. 3. 1922. április 16. 



Kőszeg és Vidéke. 
1922. április 16. 

A „Coriccrdia" dalárda közgyűlésé múlt 
vasárnap lett megtartva az Ipartestűlet hivata-
los helyiségében. Három főtárgya volt: az elnök 
és pénztáros beszámolója, a médositott alap 
szabályok ismertetése és a tisztikar lemondása 
és újbóli megválasztása. Az évi beszámoló után 
az elntk leiolvasta a módcsitott alapszabály o-
kat, melyrak minden pontját a közgyűlés egy-
hangúlag elfogadott. A megválasztott tisztikar 
a következő: E lnök: Dömötör Gyula, karnagy : 
Karner Frigyes, jegyző: Flamisch Gusztáv, 
ügyész: S:úr Lajos dr., pénztárnok: Karner 
Ferenc, rendező : Orbán Jrinos, háznagy : Wág-
ner István, 6 válaszimónyi tag: Szuklicz And-
rás, Trimmel Károly, TungliElek, Farkas József, 
Lepold Gyula, 2 póttag: Bruckner Alajos és 
Latfenzetter Adolf. A közgyűlés V41 orakor 
fejeződött be. 

A leanyfiirrnszium épitkezéséuek és fejlesz-
tésének ügye értesülésünk szerint a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumban kedvező fogad 
t a t ába talált. így remélhető, hogy az intézet 
az építkezést a nagy szünidőben már megkezdi. 

A lakashivatal felbivja mindazokat a kőszegi 
lakótokat, akik nyaralók részére a saját szük-
ségletükre szolgáló lakásukból szobát akarnak 
kiadni, esakis a lakáshivatal utján és lakás-
igazolvány alapján tehetik. Mert aki lakás-
igazolvány nélkül költözködik be, vagy fogad 
el valakit albérlőül, vagy az előirt bejelentést 
elmulasztja, f> hónapi elzárás és 2ü(J0 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik meg. 

Fakiadas. A város tulajdonát képező alsó 
eidtből a kőszegi lakósok részére megtörtént 
a lakiadás, mit a városi pénztár eszközölt az 
erdei bizottság ellenőrzése alatt. Itt emiitjük 
meg, hogy az óbázi és stajerházi vágásban 
levó tuzita kiadása a legközelebbi napokban 

ugyancsuk megkezdődik. 

A for^a mi adóhivatal uj helyiségbe köl-
tözkod k . A bivatai helyisege a városházi kapu 
bejfiiat alatti volt közélelmezési szoba lesz és 
a közélelnuvés bz udvaion levő nagy szobába 
költözködött at. 

Az u) vásártér epitesi munkalatai a befe 
jezésbez kozi lednek es e hónapban befejezést 
is nyernek. A vásártéri terület Jakkal van köiul 
ültetve. A májusi vásár mar az uj vásártéren 
lesz megtartható. 

Készül a sporttelep Lassan búr, de mégis 
megu dúltak mar a. sporttelep munkálatai. A 
legnehezebb földmunka éppen most van folya 
maiban s egyben megtörtent az intézkedés az 
iráni is, ho^y a bekerítés is keresztút vihető 
legym. A loldmunku gyorsabb lebonyolítása 
ceijabol no /gah m induit meg, hogy a kőszegi 
toguliulajdonosok nebany ingyen logattal állja-
nak a cei szolgálatába es reméljük, hogy ennek 
eredmenye is lesz. 

A Pamer-utca sokat emlegetett rendezése 
is megtoltent. A Schwahofer haz elől eJkeiult 
az eiökeii & a poigaimester kihívta a villamos-
telepet, bogy \.z úttestbe eső villamos oszlopot 
c i n a n alkalmasabb helyre helyezze át. 

A •avicfcbanyarol, mi az uj vásártér előtt 
van, n.uit szamunkban röviden megemlékeztünk. 
A banya tuajüciiosa Riegier Károly, tárgyalási 
kezdeii a varossal, de ezideig egyezségre nem 
kerüli a sor, mert Riegier túlságosan nagy 
igényiket iama>zt a varossal szemben. A polgár-
mester klajaii loti neki 1000 negyzetölnyi rét 
terük let basznalatra arra az időre, míg a város 
a kibányászott kavics helyét földdel tölti fel, de 
Miegier v»gu>es cserét akar. A tárgyalások 
lo l jamalban vannak es majd a közgyűlés dönt 
véglegesen az ügyben. 

Aszfclthianyok mutatkoznak ismét az uttes 
ten a vasúttól a város közepéig. t>4 helyen 
vannak kisebb nagyobb és mégnagyobb hiányok, 
mel lek, La rum nyernek mielőbb javitasi, 
n tuiaii főleg a legforgalmasabb úttesten van 
nak, napról napra nagyobbodnak. Ezek való-
színűleg aiok a gödriek, melyekel a varos tavaly 
t ememü l knoiielett és az ősszel itt járt aszfalt-
juvhu lai&usag, miután ki*sé ügyesebben vol-
laK tllomve, nem vett észre. Most azonban 
jo volna, ba a varos mar megvalósította volna 
a*, asziailolvaszló kazán beszetzéset, mert máris 
szükség van ra. 

Egy idősebb asszony gyermek mellé keres-

tetik Bővebbel Hopp szülésznőnél. 

K e r é k p á r o s o k ! 
Prima hegy i köpenygummi , l ég tömlők 

stb. úgyszintén kitűnő K ü l f ö l d i grammofon-
lemeziűk kaphatók 

Kőszeg, Pamer-utca B, 

Vlzbefult kocsis. Hétfőn egy városi mun-
kás jelentette a rendőrposztnak, hogy az Eitner 
malomtól körülbelül C00 lépésnyire a vízben, 
arccal lefelé egy emberi hulla fekszik. A ren-
dőr azonnal értesitette a rendőrséget, ahonnét 
Somogyi István rendőrfőtiszt és dr. Pallér József 
városi tiszti orvos kimentik a helyszínére az 
orvosrendőri vizsgálat inegejtése céljából. A 
vizsgálat megállapította, hogy a vizbefult ember 
Maitz Alajos, Eitner József malomtulajdonos 
kocsisa, ki még a mult hó 18.-án eltűnt gaz-
dájától és azóta nyoma veszett. Három hétig 
leküdt a vizben mire megtalálták, miután ez a 
hely kissé távolabb esik az úttól. Mivel bűn-
tény esete nem forog fenn, az engedélyt a 
temetésre megadták. 

Agitálnák az osztrákok a tervbe vett vissza-! 
csatolások ellen. Az agitátorok közt ott van 
Dr. Rauhofer és Dr. Wallheim bécsi lanárok 
és udvari tanácsosok, az egyik soproni, a másik 
nagymartom születésii, kik a napokban itt jár-
tak a szomszédos Hót-Kendek községekben és 
beszédet intéztek a néphez a magyarokat a 
legbrutálisabb szidalmakkal el látva; többek 
között: „Ezeknek a disznó, kutya magyarok-
nak, ha egy is van köztetek, öklötökkel présel-' 
jétek ki az orrukból a veri. . s még sok ehez 
hasonló ocsmány szavak hangzottak el a kép-
zett (!) urak beszédében, de a sok átcsempészett 
finom falat izük nekik, bisz azzal kenik meg 
torkukat, hogy ilyen zsíros, piszkos beszéd 
jöjjön ki szájukon. Minden aljassagot elkövetnek, 
hogy iehetenlenné tegyék a terv bevett községek 
visszacsatolását; polgári ruhaba bujtatott csen-
dőrök és pénzügyőrök járnak házról-házra, s 
kikényszerítik a jámbor néptől a visszacsatolás-
ellenes aláírásokat, amivel aztán a nagykövetek 
tanácsánál érvelni fognak, houy mind osztrákok 
kívánnak maradni, sót még Kőszeget is alcsa 1 
tolni kívánják. Esterházy herceg birtoka ellen 
is hangzottak el kommunizáló tervek az intel-
ligens urak beszédében. I gylátszik már elég 
szilárdnak vélik a talajt a lábuk alatt, de mi 
reméljük és hisszük, hogy még meg fog inogni 
az ezeréves magyar fold az idigen tiprók alatt. 

Bermozgalom Kőszegen A rohamosan növe 
kedő drátiasag a kőszegi ker. szoc. munkásokai 
is arra kényszeritette, hogy munkabéruk javí-
tásáért síkra s/álljaiüik. Az építőmunkások és 
a földmunkások bermozgaluiaaker. szoc. munkás-
egylet közreműködésével befejeződött. Az Első 
Magyar Nemez-, Poszto- és Fezgyár munkasai 
50%-os béremelést kaptak és a gyári vezető-
ség megígérte, hogy a dra^asa^ növekedésével 
tmelni fogja a béreket. Itt a mozgalom még 
nincs befejezve. A villanytelepi csoport bér-
mozgalma sem fejeződött még be. Közel két. 
hónapja, hogy a Ganz-cég, melynek kezelésé- , 
ben van a villanytelep, fei len kérve a munka-
berek rendezésére. Csak 50°/o-os béremelést 
kértek akkor a munkások. A Ganz cég rog-1 
tön 100%-os villanyegység-áremelést kért a' 
várostól. Közben a ker. szoc. munkásszervezet 
országos szövetségének főtitkára Ankner Bélai 
Budapesten többször megsürgette a béremelés, 
rendezését. Ganz pedig hallgatott és húzta az; 
időt. A munkásság végsőre hatarozta el magát, i 
Csak Jambrits Lajos polgármesternek és a ker. 
szoc. munkásegylet ve/etősegének köszön-
hető, hogy húsvéti ünnepekre nem marad sö-
tétben Kőszeg város közönsége. A polgármester 
a munkások részére félhavi fizetésüknek inog 
felelő előleget utalványoztatott mint gyorssegélyt, 
a húsvéti ünnepekre. Remélhető, hogy a Ganz I 
céggel is sikerül a békés megegyezés — és a 
munkásság egyelőre megelégedett lesz. A ker. 
soc. munka6egy let vezelősége a tárgyalások 
folyamán kijelentette, hogy az egylet falai kozé 
társadalomfel forgató eszméket, bizonyos szélső-
ségek felé való kilengéseket nem enged behozni. 
A sztrájkot csak akkor tartja helyénvalónak, 
ha a munkaadó szivielensége, nem keresztény 
gondolkodása kényszeríti a munkásokat, hogy 
sztrájkhoz nyúljanak. 

Sok a vizes t«j. Panaszok hanuzanak el 
mindenfelé, bo#y ag\on vizezik a lejei ; néhá-
nyan olyannyim, hogy szinte kékes a tej a víz-
től. Sajátságos. A hatósag süru tejvizsgalata 
dacára is fordulnak elő ilyen élelmiszei hamisi 
tusok. Talán még nem elég súlyosak a bünte-
tések. At i ilyen gyanús tejet kap, jelentse be 
a hatóságnál, majd ott elinlézik a baját. Vagy 
iszunk jó tejet, vagy semilyent. 

Ellenőrzik a korcsmakat. Egy uj rendelet 
értelmében az ilaltn^ressel foglalkozó egyének 
helyiségeit szigorú ellenőrzés alá veszik. Idó-
közenkent a körorvos a községek elöljáróságá-
vá! megvizsgálják a korcsmák helyiségeit és 
amely korcsmáros nem tartja be az uj köz-
egészségügyi szabályrendelet által előirt ren-
delkezeseket, szigorúan meg lesz büntetve. 

Apaiinka liatasa. A rohonci vámnál felállított 
rendőrőrszem egy berúgott kőszegdoroszloi asz-
szouyt talall az uton alva. Nagynebezen bekí-
sérte az orszobáb;t, ahonnét amikor a mirnorát 
kialudta szál adun bocsátották, azonban botrá-
nyos részegség miatt az eljárás megindult ellene. 

Tojascsempetzek. Glatz Antal és Tallián 
Róberi 170 tojást akartak kicsempészni. A fő-
szoltfabiröság 2—2 napi elzárásra és 200—2(X> 
korona pénzbüntetésre Ítélte őket. 

4. 
Ingatlanforgalom Mersits György és neje 

eladták a Várkörön levő 13. sz. házat „Korzo* 
nevű kávéházat Pintér Józsefnének 400.000 
koronáért. Eisner Kamii és neje eladták a 
Kaszárnya-utcában fekvő házhelynek egyrészét 
Slavik Józsefnek 1Í5.000 koronáért, egyrészét 
pedig Zsohár Károlynak 100000 koronáért. 

A ketkoronasok bevaltasa. A pénzügy-
miniszter rendelete értelmében az Osztrák-
Magyar Banknak a magyar ál lam területén 
forgalomban levő 2 koronás jegyeit, valamint 
az ilyen címletű szovjethamisitásokat április 
14.-től május 13.-ig bezárólag csak az állam-
jegy-intézet és az állampénztárak kötelesek el-
fogadni, de már csak 50 százalékos levonással. 

| Május 13.-án tul ezen jegyek fizetéskép el nem 
fogadhatók. Ugyanezen rendelet szerini az egy 
koronás jegyek április 14. tői május 13.-ig csak 
a jegyintézet és az állampénztárak által valt-
hatók be teljes névértékben. 

Mar másodízben került a rendőrségre 
Stutzenberger Roza rőti leány lisztcsempésze-
tért. Ezek a megszállt területen levők tudják 
nagyon jól, hogy engedély nélkül egy deka 
lisztet sem szabad kivinni és hogy méltányos 
esetekben kaphatnak kisebb mennyiségű lisztre 
kiviteli engedélyt, de nem próbálkoznak meg-
szerezni, s ha a rendőrségre kerülnek nagy 
sirankozások közt próbálják a rendőrbiró szivét 
megpuhítani, egre földre esküdöznek, hogy töb-
bet nem csempésznek. Stutzenberger Roza is 
elsöizben megígérte, hogy többé nem csempész 
ki semmit, azonban most ismét megcsípték 
Az eljárás megindult ellene. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetröl. S z ü l e-

t é s : Nemeth János—Randweg Róza: I lonar .k . 

H a l á l o z á s o k : Besnyák Irén 18 éves, tüdő-

vész, Preisz .József 3 hónapos, tüdőlob. Takáts 

József 3H éves, vesegyulladás. Maitz Alajos 

53 éves, vizbefulladás. Papst Samu 66 éves, 

tüdőgyulladás. 

A j ó ital megvá l asz t ása . A dolgozó ember szer-
vezetének — legyen a teljesített munka akár szellemi 
akár testi — okvetlen szukseges egy bizonyos mennyi-
ségű alkohol, hogy felfrissüljön, felüdüljön; sőt egy po-
hárka jó bor vagy Brandy (cognac) az emésztést is elő-
nyösen előmozdítja Rendkívül fontos azonban, hogy a 
mmdenkep káros hatású pancsok elkerűltessenek. A köz-
nek kívánunk szolgálatot tenni, amidon felhívjuk a fo-
gyasztókozónség figyelmét a legjobb Brandy ra tcognacra), 
amely hazánkban beszerezhető: ez a f iumei Brandy 
cognac) Medicinái. Tévedesek elkerülése végett a „Fiume" 

szójenyre különösen ügyeljünk. 

Sa|at kottsu női es gyermek harisnyak, 
férfi soknik a legfinomabb minőségben állan-
dóan raktáron. Bekebeli anvayokbol kot es fejel 

Filipp, barisnynkötöde Szombathely, Széli Kai-
mán utca 6. sz;im. 

Egy eternittel fedett tölgyfából készült uj egyes 

l l i s z i l ó ó l 

hordozható kifutóval együtt f. hó 17.-én hús-

véthétfőn d e. 11 órakor Király ut 79 szám a. 

(Pecoly ház) ahol minden nap megtekinthető 

nyilvános árverésen eludatik. 
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H e t i k r ó n i k a . 
Zita kirilynó uj lakóhelye. A párisi Journal 

des Debats genfi jelentése szerint Zita királyné 
ftzt'nz óhajtását fejezte ki, hogy gyermekeivel 
együtt Svájcban, a War 'egg kastélyban lak-
hassék. A szövetséges nagyhatalmak, melyek 
eredetileg Wight-szigetet szánták Zita királyné 
és gyermekei tartózkodása helyéül, hivatalosan 
kérdést fognak intézni a svájci szövetségtanács-
hoz, hajlandó e megengedni, hogy Zita királyné 
és gyermekei ál landóan a Wartegg-kastélyban 
éljenek. Valószínűnek tartják, hogy a svájci 
6Zóvetségtanács megadja az engedélyt. 

Magyarország nemzetközi kölcsönt kap. 
Olaszország teljes nyomatékkal állást foglal 
amellett, hogy Magyarország megkapja a kért 
nemzetközi kölcsönt. Ezt a kölcsönt Anglia, 
Franciaország és Olaszország közösen fogják 
előteremteni s a jóvátétel kötelezettségének .20 
évi szünetelését fogják keresztülvinni. 

Határkiigazitás Magyarország javára Nógrád 
m f g y e déli részem a hatái kiigazító-bizottság 
néhány jelentéktelen módositást eszközölt a 
trianoni határon, ezúttal kivételesen Magyar 
ország javára. így Romhány körül egy keskeny 
cávot visszacsatolnak Magyarországhoz. A vissza 
csatolandó rész a cseh-pánszláv propaganda 
ügynökség által nemrégiben odaköltöztetett 
cseh és tót telepesek birtokában van. 

Szombathely es Debrecen szobrot emel az 

elhunyt királynak. Szombathelyen az E M E ottani 

csoportja ulest tartott, amelyen a választmány 

elhatározta, hogy IV. Károly, Magyarország 

elhalt királyának emlékét megörökíti s leghűbb 

városában, Szombathelyen szobrot emel a király-

nak. Az E M E fölkérte Mikes János gróf szom-

bathelyi püspököt, hogy a terv megvalósítását 

vegye kezébe. Ugyancsak mozgalom indult meg 

Debrecenben is, hogy szobor örökitse meg a 

király emlékét. 

Az osztrákok a tűzzel játszanak. A nyugat-

magyarországi határon állandók azok a kel le 

metlenségek, amelyeket az elvakult osztrák ka-

tonák és határőrök rendeznek nap nap után. 

Legutóbb a rábafüzesi magyar vámőrséu egy kis 

portyázó járőrét elfogta egy 20—25 főből álló 

osztrák csendőr csapat és magyar területről Né 

metujvárra hurcolták őket, ahol aztán a magyar 

vámőröket szabadon engedték, de elsztdték 

fegyvereiket és töltényeiket. Ugyancsak a rába-

füzesi határban egy négy csendőrből illó ma 

gyúr járőit tartóztattak le az osztrákok. 

Milliós sikkasztás egy bankban. Milliós sík 

kasztas történt a budapesti Hermes pénzintézet-

nél. A vizsgálat meg mindig folyik a vállalat-

nál es megállapítást nyert, hogy a megtéved! 

banktisztviselő még körülbelül hét és fél milliót 

akart sikkasztani. Megtalálták az előre elkészi 

lett és aláirt váltókat és csekkeket, melyet a 

fiatal pénztáros kulönbö::ő nagy budapesti cégek 

nevére állított ki. A bank vezetőségének az 

egész ügyet töredelmesen bevallotta a lejtőre 

Keruit fiatalember és miu án az egész összeget 

a családja visszafizette a pénzintézetnek, fól 

jelentést nem tettek ellene. 

Véres csaladi dráma. Gross-Lichterfeld 

külvárosában a napokban borzasztó családi dráma 

tortént. Etfy Millner nevű munkás afeletti harag 

jában, hogy édesanyjától nem kapott pénzt, 

rátámadt az anyjára és baltával agyonütötte. 

Millner 19 éves huga az ablakhoz ugrott, hogy 

segítségért kiáltson, amire a gyilkos felrántotta 

az ablakot és a leányt lelökte az emeletről. A 

leány életvesjedelmesen megsebesült. Mire a 

szomszédok értesítésére a rendőrség megjelent, 

Millner már elszökött. 

Ket repülőnap összeütközőit. L)elay helység 

fölött, Grandvilliers közelében a nagy ködben 

« london-párisi légi vonal két repülőgépe 

összeütközött és kigyulladva lezuhant. Az egyik 

repülőgépen, mely egy párisi léghajóstársaságé 

volt, a vezetőn kívül egy műszerész és négy 

utas is utazott. — A két vezető és az utasok 

meghaltak 

Falkenhayn német tábornok meghalt. Ber | 
linből jelentik : Falkenhayn Erich gyalogsági 
tábornok, volt porosz hadügyminiszter és a 
tábori hadsereg volt vezérkari főnöke Liudstadt 
kastélyban (Wildpark mellett) meghalt. 

Tengerbe zuhant repülogep Barcelóimi jelen-
tés szerint egy vizi repülőgép, amely Barcelona 
és Maiorca szigete között hordta a postát, a 
napokbau a tenger felett lángbaborult és a 
vizbe zuhant. A pilóta eltűnt a hullámokban, 
a gép utasát, egy mechanikust kimentettek. 

Hazajönnek a luszok. A külügyminisztérium i 
közli, hogy egy rigai távirat szerint nyolcvan 
turkesztáni tusz és a Krasznojarszkban vissza-
tartott nyolcvanhárom tusz útban van Moszkva 
felé. A folyó hó 10.-én érkezett távirat szerint 
a krasznojarszki úgynevezett 30 fötusz április 
hó 7.-én megérkezett Moszkvába. Ugyancsak 
10. én feladott távirat szerint 230 tusz folyó hó 
8.-án Moszkvából Higa felé útnak indult és a 
Rigába érkezett 130 tusz elindult haza felé 

Alhenben forradalmi zavargasok törtek ki. 
Londoni jelentések szerint Athénben forradalmi 
jellegű zavargások törtek ki. A kormány csapa-
tokat rendelt ki és kihirdette az ostromállapotot. 

ószre elkeszül az ország kataszteri felmé-
rese. Az ország megcsonkítása után 1919 ben 
elrendelték Csonka-Magyarország kataszteri fel 
mérését. Ez a munkálat azért vált szükségessé, 
mert az ország határának megváltoztatásával 
ugy a telekkönyvi botétszerkesztést, mint a 
mivelési ágakban beállott változást a régi ada-
tok alapján már nem lehetett felhasználni. — 
Most arról értesülünk, hogy az ország katasz-
teri felmérésének munkálatai ebben az évben 
őszre befejeződnek s az uj adatok már ugy a föld-
adók kivetéséhez., mint az uj telekkönyvi betét 
szerkesztésekhez rendelkezésre fognak állani. 

Francia katonak katasztrófája n-met földön. 
Oppeln porosz kerület székhelyének, Gleiwitz 
városnak temetőjében tegnap borzalmas szeren-
csétieuseg történt A francia meg&záiló csapa-
toknak utasításuk volt, hogy a temetőt fegyve-
rek után átkutassák. Amikor az egyik h<*lyen 
feltúrták a földet, robbai.ó testre, valószínűleg 
lengyel kézigránát-raktárra bukkantak. Ez nyom-
ban óriási robajjal felrobbant és a halottas há 
zat, valamint egy sírboltot a levegőbe röpített. 
A francia katonák valamennyien a romok alá 
kerültek, ahonnan már eddig 23 halottat és 10 
súlyos sebesültet húztak elő. A holttestek a 
felismerhetetlenségig össze vannak roncsolva. 

A fekete borond titka A háború >'lőtt né-
hány héttel egy Bayon nevn házaspar Avenue 
de Clichy beli lakásának egyik szobaját albér-
letbe adta eiry Clarisse Jacob nevű fiatal nőnek. 
Egy nap ez a nő azzal távozott el lakásáról, 
hogy néhány nap múlva visszajön es magával 
viszi otthagyott böröndjeit, melyek közül az 
egsix nyitva volt, a másik azonban, egy nagy 
fekete lád.t, erősen ie volt lakatolva. Clarisse 
Jacob azonban nem tért vissza s igy a házas-, 
pár a bőröndöket felvitette padlására. Közben! 
kitört a háború és a házaspár a bőröndökről 
meg is feledkezett vulua, h i az elmúlt n.ipok-l 
ban, uj lakásba költözvén, rá nem akadnak a j 
padláson. B.iyonné ekkor a nyitvaievő kisebb; 
böröndböl kivette a benne talált kulescsomagot, i 
mellyel a nagyobb, erősen lelakatolt böröndotj 
kinyitotta és két teljesen múmiává változott j 
embriót és egy újszülött gyermek holttestét' 
találta rongyokba csavarva. A borzilmas lelet 
hatása alatt az asszony elájult. A párisi rendőr 
ség nyomozást indított a titokzatos Clarisse 

Jacob után. 
Repülögepek szeszcsempesz hajót fogtak el. 

Az angol Anaabele hajót, amely 11.500 láda 

whiskyt szállított, a Miamy és közelében fekvő 

partvidék felett működő légi ellenőrző külonit 

mény repülőgépei elfogták. A 11 szürkére fes-

tett harci gépből álló raj adott jelre egyszerre 

jelent meg a csempészhajó fölött s gépfegyver 

tűz alá fogta. A hajó megadta magát. Rogers 

kapitánynak, a légiflotta parancsnokának ez már 

a második csempészfogása. 

Amerikában meghalt agy szazharmincoteves 
ember. Egy öreg indiánus halt meg néhány 
héttel ezelőtt, akiről megállapították, hogy száz-
harmincöt esztendőt élt, tehát kétségtelenül a 
legöregebb ember volt egész Amerikában. Az 
öreget Ráncos Hus néven ismerték több mint 
félszázad óta és nagyon népszerű volt az egész 
Chippewa-törzsben. Az amerikai alkotmánnyal 
egy esztendőben: 1787 ben született és emlékező-
képessége 1800 ig nyúlt vissza. Nagyon sokat 
tudott mesélni az indiánus törzsek régi harcai-
ról és elbeszélése annyira komoly volt ós olyan 
tárgyilagosnak látszott, hogy történetírók forrá-
sul használták. Ráncos Hust fiiatalabb korában 
Schmith Johnnak nevezték és egész éleiében 
katonáskodással foglalkozott. Hosszú életét 
annak köszönhette, hogy szigorúan megtartotta 
népének vallási és egészségi parancsait. Eg sz 
életében soha beteg nem volt. Halala is hirte-
len következett be. 

Letartoztatott kommunista szövetkezet. A 
rendőrség hosszabb itiő óta nyomoz egy kominu 
nista bűnszövetkezet ügyében, amelynek tagjai 
az eddigi adatok szerint a bécsi kommunisták 
kai tartottak fönn összeköttetést. A detektívek 
jelentése szerint ezek a kommunisták a mun-
kások gyűlésein megjelentek és ott oly forra-
dalmi jellegű indítványokkal léptek elő, hogy 
azokat a szocialista munkásság vezetősége éppen 
forradalmi jellegükre való tekintettel sem tár-
gyalásra, még kevésbé szavazás alá sem bo-
csájtott. A nyomozás kiderítette, hogy a szö-
vetség tagjai március vége feb kisebb röpcé-
dulákat nyomattak, azokat a főváros házainak 
falaira kiragasztották és azokban a röpcMulák-
ban a köztársaság visszaállítását propagálták. 
A rendőrség több gyanúsítottnál házkutat ist 
tartott és a bűnszövetség tagjait bevitte a fő-
kapitányságra. Máig ez ügyben a következők 
kerültek előzetes letartóztatásba: Menzer Béla 
egyetemi hallgató. Szántó Imre magánhivatal 
nok, Wi t tmann Sámuel magánhivatalnok, Adler 
Róza hivatalnoknő, Bogdán Bela tanonc, Kohlt 
Géza magánhivatalnok, S >mogyi Mihály egye-
temi hallgató, Salingcr l nre vegvész, Nor i n t 
Ernő magánhivatalnok, Lóránt György t a n u l j 
Jarnó Kohner József tanuló. 

Huszonkét püspököt öltek meg a bolsevis-
ták. A kiewi érsek — mint l'árisból jelentik — 
a eanterbury i érsekhez intézett leveleb«»n közli, 
hogy a bolsevisták 1918-tól 1920 ig 22 pü*p j 
kot öltek meg. Kilencet közü'ok k»*gye;,e. U 
megkínoztak. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, akik szeretett teánvom 
illetve testvérünk 

Besnyák Irénke 
eihunyta alkalmával mé:Tsé«es fájdal-

munkat bármi módon enyiiiteni igye-

keztek, kiváltképen a ra. t. igazgató 

umak , tanari k.irnak s növendékeknek 

megjelenésükért s koszorúk ad >mányá-

ért ezúton is hálás köszönetet mond 

Kőszeg, 1922. április 13. 

A gyászoló család. 

N Z E Y B O L D R K Z S Ő 
O K L N É H X Ö K 

M É R N Ö K I I R O D Á J A 
l iÖN*eg. .WecMéry u t ó i 4 n eme le t . 

Elvállal fölméréseket, parcellázá-

sokat, talajcsövezési, öntözési, va-

lamint a magas és mély építés 

keretébe tartozó mindennemű (vas-

beton) tervezéseket. 

a legjobb poloskairtószer. 
1 üveg ára 50 korona. 

Kapható : 

Horváth drogéria 
ttsoiubathely, K l r A l y - u t c n 6 . SÁTÁN 



Kőszeg és V idéke 19i'i. április 16. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik szeretett férjem 
és u legjobb apa és rokon 

Takács József 
takarékpénztár i könyvelő 

elhuny la á l t i l reánk mért súlyos csapás 
okozta mérhetetlen fájdalmunkat bár 
mely módon elviselhetőbbé tenni igye 
kőztek, kiváltképen a Kőszegi Takarék-
pénztárnak és az önk. Tiizoltóegyesü'et-
nek a testületi megjelenésért és h koszo-
rúk adományozásáért ezúton mond rae-
ifg köszönetet 

K. szeg, 1922 április 13. 

a gyászo l ó özvegy 
és családja . 

SCHREINER JÁNOS 
É P Í T É S I V Á L L A L K O Z Ó K Ő S Z E G 

Intézet-utca 7 b. szám. 

Elvállal az építkezés terén előfor-
duló uj és javítási munkálatokat, 
homlokzatok tatarozását, tervezé-
seket, precíz költségvetéseket és 

becsléseket. 

Tánciskola megnyitás. 
Van szerencsém a n. é. közönséget érte-

síteni, hogy f. hó 19.-én a Mulató nagyterraé-
ben egyike a legmodernebb fővárosi alapon álló 

t á i i c i a i f t f o h t n i i B o t 
nyitok, i.hol az összes modern táncok kerülnek 
tanítás alá. Külön tanfolyamot képez a világhírű 

Shimtny- és a francia-keringő. 
Minden szerdán és szombaton össztánc . 

Különórákat hazaknál is elfogadok. 

Kiváló tisztelettel G A B O S GÉZA 

oki. táncmester. 

21 1922. végreb. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott tirósági végrehajtó ezennel köz-

hírré teszi, hogv a kő*zegi i;ír. járnsbiróság-
nak 1921 évi Pk'. 39/921/17 • i uu végzése kö-
vetkeztében Dr. Kopfstein Lip>t ügyvéd állal 
képviselt Székely Mária örökösei javára néhai 
Székely Mária hagyatékát képjzö ingóságok, 
ékszerek, bútorok, ruhanemuek stl>. nyilvános 
árverésin eladatnak. 

Mely árverésnek Kőszegen, Hegyalja utca 
32 sz. alatt leedő megtartására 

1922 évi április ho 26.- ik es a következő 
napjanak délutáni 2 oraja 

határidőül kituzetik és ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok készpénzfizetés mel-
lett a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becs-
áron alul is elfognak adatni. 

Kőszeg, 1922 évi április hó 10 -én. 

I ü n n l i a l i n n i i 
kir. bir. végrehajtó. 

Építeni szándékozóknak! 
Épü le t f a - deszka - és lécet. 

Aianlnk ' Mész - , cement - és gipszet. 
HjdillUA i M e n y e z e t n á d , f azs inde ly 

és „ T U R U L*4 fedópalát 
minden mennyiségben. Franki La jos Kőszeg. 

F igye lmezte tés ! F igye lmez te tés ! 

i Halászat! 
A Kőszeg város határában levő vizeket a 

„Vasmegyei Sporthorgász Egylet" 10 esztendőre 
bérbe vett*1. 

A gyöngyösben és a város határában levő 

f-tryébb vizekben má r most is csak az egylet 

arra jogosí tot t tag ja i ho rgászha tnak és azon 

ha tóság i l ag igazol t nyara ló idegenek, kik 

az egylettől idényjegyei váltottak. 

Mivel az egylet a Gyöngyös vizét külön-
böző halfí jokkal fogja benépesíteni és a hal-
állományt megóvni szándékozik, ez uton is 
íigvelmeztet mindenkit, hogy a ha l á s za to t a 
l egsz igorúbban ellenőrizteti és az orvhalá-
szást , úgysz intén a lopott ha lak elárusítá-
sát k ímélet lenü l fogja büntettetn i . 

A „Vasmegyei Sporthorgászegylet" 

Hirdetmény, 
Közhírré teszem, hogy a kőszegi ág. hitv. 

evang egyházközség tulajdonát képező .Tenő 
főherceg utca 26. számú ház s kert irodámban 

f. évi április hó 17.-én 
(húsvéthétfőn* délelőtt 11 órakor tartandó nyil-

vános árverésen eladatik. 

Dr. SCHNELLER ügyvéd . 

Buza, zab, árpaszalma 
és széna kapható a 

Nagykereskedelmi vállalatnál 
U S Z ő s z e g r e a ^ . . 

Műhely-megnyitás. 
A z n. é. közönség szíves t udomásá ra 

h o zom , hogy Rajnis-utca 5 sz. házban 

c * i ] M V * z i i i ű l i e l y l 
nyitot tam. 

E lva l la lok m i n dennemű cipészszak-

mába vágó , u. m. francia, amerikai és 

varott uri és nöi cipők készítését, 
valamint minden javítást. 

kiváló tisztelettel 

Német István cipészmester. 

Egy kétemeletes li a x 
Kőszegen Chernel-utca 12 szám alatt 
közös bejárattal és közös udvarral 
E L A D Ó , i Két fű thető széles folyosó, 30 

he l y i s ég ) Bővebbet a tulajdonosnál, 
Kőszeg, Rajnis-utca 5. s z ám . 

ZSOLDOS TANINTÉZET 
BUDAFEST, V I I , Dohány-u. 84. T. : J. 124-47. 

A legjobban készít elő 

m a g á n v i z s g á k r a . 

V i d é k i e k n e k levelező oktatás 
Speciális, magánhasználatra irt tankönyvekalapján. 

Zsinór és paszományok 
cipőfűzők, katonai-, egyházi- , roló- és fűző 
(mieder) zsinórok, sújtások, borítás, gyertya-
bél, gyermekágyhálók és egyáltalában min-
dennemü zsinórok és paszományok gyártása. 

Preisz Gyula Szombathely 
Erzsébet-Királyné-u. 36. (Sabária mellett. Babics h.) 

Vrisn I 1 I Ó * / , . 

p ^ r t l a i i d c < * i i i < * i i t é n 

f I u r a l » o N « z £ i i 

l ego lcsóbb napi áron kapható 

ZERTHOFER MIHÁLY-nal Kőszegen. 
rr 

r m p m A e l l e n D r . J u t a s s y 

M t í LU SZEPLŐKENŐCSE 
csalhatatlan és ártalmatlan. Kapható szaküzle-
tekben vagy utánvét mellett Dr. JUTASSY Koz-
metikai Gyógyintézetében Budapest, Kossuth 
Lajos-utca 4. Minden egyéb szépséghibáról 

tájékoztató füzet ingyen. 

G r U T H V I L M O S * i i . « t » m t m n 

fa-, csont- es diszmüesztergályos-múhelye 
Szombathe ly , Kossuth Lajos-utca 19. 

Készit minden e szakmába vágó munkákat, úgymint 

villamos állólámpát selyem ernyővel, könyv-, szobor 

és virágállványt,függöny-, kotta-,törülköző-, gyertya 

ruhatartót, álló- s falifogast, zongoraszéket, tölcsért, 

hordócsapot,billiárddákót és golyót, kuglibabát, kül-

földi nehéz Lignumsanctum-golyót,dobrámát,rokkát. 

Hirdetmény. 
1922. évi február 5.-én tartott közgyűlésén el-
határozta a szövetkezet felosztását, mit a cég 
bíróság tudomásul vett, miért is felhívom a 
hitelezőkot, hoey követnléseiket ezen hirdetmény 
harmadszori közzétételétől számított 6 hónap 
alatt érvényesítsék, mert különben a netán 
maradt vagyon arra való tekintet nélkül fel fog 
osztatni Kőszeg 1922 március 27.-én. 

Kőszegi Fogyasztás i Szövetkezet 

fe lszámolás alatt 

kicsinyeKet, nagyokat, szmi rna padlószö-

nyegeket 

is külföldiek résséro magas áron 

megvételre keresek. Ajánlatokat csakis a 

méret és rtr ilehetőleg minőség) tnegjelölé-

szével postán sürgősen boküldeni kérem. 

S C H I L L I N G E K B É L A 
Budapest , VI., Teréz-kórut 15. szám. 

I>r. Flench-féle 

S k a l i o f o r i n - k e n ő c s 
újból kapható ! 
Leghamarabb megszünteti: 

V i 3 3 k e t e g s é g e t , 
sömört, ótvart, rühességet. 
Nem piszkít, szagtalan, nappal is használható. 
W . K " á s dobozokban. Bedörzsölés utánra 

való Skaboform-puder 12 korona. Kén- és kátrány-
szappan 30 K. — Kapható minden gyógyszertárban 

T y u k s z e m e t , 
bőrkeményedést, szemölcsöt leg-

hamarabb eltávolítja Dr. Flesch-fíle 

O A 2 T 1 T 4 . B Í J Í 
Király-utca 12. szám. 

Nyomatott Hónai és Pandúr könyvnyomdájában Kőszsgsn. 
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