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Magyar öntudat. 
Irta: Goiubich Erzs ike. 

Nincs béke Európában. 

A régi frízei. utódai, a tnai hollandusok 

évszázadok óta küzdenek a tenger habjaival, 

mely elöntéssel fenyegeti hazájukat. A száza-

dos munka sikerrel járt és önérzetesekké lette 

őket. Az óriási gálok szemlélésénél, melyeketők 

és őseik emeltek, e büszke nyilatkozatra fakad-

tak : Deus maré. Batavus littora fecit . . . A 

tengert az ísien, de pontjait ;i hollandusok te-

remtették. Ezen hollandus önérzet, öntudathoz 

hasonlóra van szükségünk nekünk is. Nemzeti, 

magyar öntudatra, arra a hatalmas érzésre, amely 

most nálunk csak pislákol, mint a hamu alá 

rejtett parázs tüze. Mert a magyar ön'udat eb 

ben a szegény, szerencsétlen országban mintha 

kihalt volna, mintha sorsa azonos volna az őszi 

levél sorsával, melyet megcsípett már a dér és 

ájultan várja a tél dermesztő fehér szemfodelét. 

A magyar öntudatot torkon ragadta, le-

teperte, porba sújtotta és ott fojtogatja egy igen 

ntigy hatalom: a magyar nyomorúság. Mert 

annak, aki kenyér után szalad, kevés gondja 

van rá, vájjon a süvegje mellett jól áll-e a 

darutoll! Annak, aki rongyokban jár és didereg, 

kevés gondja van arra, hogy füstöl-e a kályhája. 

Mi kenyér után szaladunk, rongyokban 

dideregve járunk és megfeledkezünk róla, hogy 

a magyarok Istene fejünket arra teremtette, 

hogy magasra emeljük, szemeinket pedig nem 

azért alkotta, hogy csak a föld porába bámul-

junk velük. Megfeledkeztünk róla, hogy a siró 

koldus csak szánalmat kelt és alamizsnához jut, 

de a büszke koldus jogait el is szokták ismerni. 

Ha koldusok lettünk is, jogaink inegm a 

radtak ! IJa ki is parancsoltak minket ideigle-

nesen az ezeresztendős édenkertből, azért annak 

tulajdonosai mi maradtunk és el kell érkeznie 

annak az időnek, amikor kifogjuk belőle kor-

bácsolni a bitorlókat, ha ugyan addig maguktól 

meg nem szöknek. 

Mert gyenge legények a mi bitorlóink 

abban a pillanatban, mikor kezünket ökölbe 

szoritja a magyar öntudat. Gyenge legények, 

mert vértolen győzelem, csalafintaság és árulás 

segítette őket a nyeregbe ós nem kell hozzá 

csak egy jól irányított dárdadöfés, hogy a porba 

zuhanjanak. 

Kmelt fővel járjuk tehát rongyainkban is 

az utat a mindennapi kenyérért és egy pilla-

natra sem feledkezzünk meg arról, hogy van 

egy hatalmas pártfogónk és verhetetlen szövőt 

ségesünk, amelyet még soha senki sem győzött 

le és ez a történelmi igazság 1 

Francescó Nitti volt olasz miniszterelnök 
j tollából egy nagyon érdekes könyv jelent meg 
magyar fordításban „Nincs béke Európában-

jcimmel. A könyv foglalkozik az összes nemzetek 
jelenlegi gazdasági állapotával s a ránk erősza-
kolt trianoni békeszerződés lehetetlen pontjai 
következtében előállott helyzettel Nitti 1919-ben 
olasz miniszterelnök és mint győző állam kép-
viselője részt vett a trianoni békeszerződés alá-
írásában. A könyvben leirt Magyarországra vonat-
kozó részt leközöljük már azért is, mert előszór 
sok megdönthetetlen igazságot tartalmaz, másod-
szor pedig mert olyan ember tollából ered, ki 
nem a boszuállás, hanem a megértés politikájával 
akarja a békét Európában helyreállítani. Magyar-
országot illető rész a következő: 

Magyarország szenvedte a legsúlyosabb terü-
leti és gazdasági megszállást. Ez a szegény nagy 
ország, amely a civilizációt is, a kereszténységet 
is megmentette, olyan kegyetlen bánásmódban 
részesült, amelyre nem találni magyarázatot, ha-
csak nem a szomszédos népek prédára való 
vágyában és abban a tényben, hogy ez alanto-
sabb nepek, látván az erősebbik legyőzését, a 
teljes tehetetlenségre kívánták kárhoztatni. Tény-
leg semmivel sem lehet igazolni azokat az erő-
szakos rendszabályokat azt a kizsákmányolást, 
amely magyar földön történt. Ami Magyarországon 
a román megszállás során lefolyt, a rendszeres 
rablást és rombolást sokáig igyekeztek titkolni. 
Teljesen megokolt az az erős szemrehányát, 
amelyet Lloyd George a román miniszterelnökhöz 
intézett. A háború után Magyarországtól mindenki 
áldozatot kivánt és nem akadt senki, aki érde-
kében egy békülékeny jó szót szólt volna. A 

| győzők gyűlölik Magyarországot az ő büszke 
' ellenállásáért. A szociálisták nem szeretik, mert 
kénytelen volt ellenállni, még pedig ellen is állt 

' a legnehezebb körülmenyek között a külső és 
j belső bolsevizmusnak. A nemzetközi pénzügyi 
körök pedig gyűlölik a zsidók ellen elkövetett 
erőszakosságok miatt. Ilyenformán Magyarország 
elszenved minden igazságtalanságot védelem 
nélkül, minden nyomorúságot segítség nélkül és 
valamennyi cselszövést védekezés nélkül. 

A háború előtt Magyarország területe körül-
belül olyan nagy volt, mint Olaszországé : 282.870 

: négyzetkilométer 18,264.533 lakossal. A trianoni 
békeszerződés ezt a területet 91.114 négyzetkilo-
méterre. azaz 32 2 százalékra, a lakosságot pedig 
7,481.954 főre azaz 41 százalékra csökentette. 
Nem elégedtek meg azzal, hogy elvették Magyar-
országtól az etnikailag nem magyar lakosságot. 
Minden ok nélkül 1.084.447 magyart Csehszlová-
kiához, 454.597 magyart Jugoszláviához, 1,704.851 
magyart pedig Romániához csatoltak. És szük-
ségtelenül a lakosság egyéb csoportjait is lekap-
csolták. 

Valamennyi hadviselő állam közül talán 
Magyarország az az ország, amely lakosságának 
számához viszonyítva a legtöbb halottat vesz-
tette: a Habsburg-monarchia tudta, hogy számit-
hat a magyarok hősiességére s a legvéresebb 
vállalkozások tömeggyilkosságra jelölte ki őket. 
így ez a kicsiny nép ötszázezernél több halottat 
és tömérdek hadirokkantat áldozott fel. 

A Magyarországtól elvett terület kétharmada 
a bányagazdaságnak; arany- és ezüstbányáinak 
hárommillió mázsányi érctermelése teljesen elve-
szett, elveszett egész óriás sótermelése két és 
félmillió mázsa erejéig. Vastermelése 19 száza-
lékra, a széné 14 százalékra, fatermelése pedig 
70 százalékkal csökkent. Magyarországnak 2029 

jgyára közül alig 1241 maradt meg; nagyszerű 
I vasúti parkjának több mint háromnegyedét át 
kellett adnia. 

Magyarország ugyanebben az időben elvesz-
tette mezőgazdaságának és állattenyésztésének 
legfőbb életfeltételeit. 

A főváros, mely jelenleg tulnagy ennek a 
tulkicsiny országnak, a legnagyobb nehézségek 
között vergődik és magára vállalja az erdélyi és 
más elveszett országrészek menekültjeinek minden 
nyomorát. 

Magyarország demográfiái állapotát, amely 
néhány évvel ezelőtt még kitűnő volt. most vesze-
delem fenyegeti. A gyermekhalandóság és a tuber-
kulózis áldozatainak száma, mint a Perenczi dr. 
által közzetett statisztikából tudjuk, ijesztő méretet 
öltött Budapesten a halottak száma a háborít 
után is meghaladja az élve szülöttek számát. A 
közölt statisztika kimutatta, hogy az angolkóros 
és tuberkulotikus gyermekek száma meghaladja 
Budapesten a kétszázötvenezernyi rémitő számot 
a körülbelül kétmillió lakossággal (?) szemben. 
Azt lehet mondani, hogy az utóbbi évek vala-
mennyi újszülöttje részint az anyák nélkülözése, 
részint a tejhiány miatt mindannyian a tuberku-
lózis jelöltjei. 

Az életfeltételek annyira súlyosak, hogy 
semmivel sem lehet összehasonlítani. 

Az életfeltételek olyan súlyosak, hogy nincs 
párjuk : némely árak ötszörösükre, vagy tizszere-

jsükre emelkedtek, de van sok olyan is, amely 
| harmincszorosára, ötvenszeresére s még ennél is 
: nagyobbra emelkedett. Az a gabonamennyiség, 
amely a háború előtt 31 korona volt, most 500 

! koronába kerül. A kukorica 17 koronáról 220 ra, 
|SŐt 250-re emelkedett. Egy kiló rizs, amelynek 
ára 60 fillér volt, most legkevesebb 80 korona; 
a cukor, kávé, tej csak uzsoraáron kapható. 

A pénzügyi helyzetről felesleges beszélni. 
A brüsszeli konferenciának beadott okiratok ezt 
kétségbeejtően bizonyítják. Ezenkívül a korona 

i állása ezt teljesen nyilvánvalóvá teszi, ugyanis 
annyira leesett, hogy a nemzetközi forgalomban 
alig van értéke. A tényleges jövedelem csak 
negyede a tényleges kiadásnak, a hiányt min-
denekelőtt a bankjegyszaporitáss.il fedezik. 

Ilyen Magyarország helyzete, mely mindent 
.elvesztett és a íegnagyobb nélkülözéseket s az 
'éhség borzalmait szenvedi el. Ilyen körülmények 
között kénytelen a trianoni békeszerződés értel-
meben nemcsak saját szükségleteiről gondoskodni, 
hanem meg kártérítést is kell fizetni ellenségeinek. 

Azon az ülésen, amelyen elfogadták a tria-
noni békeszerződést, a magyar megbízottak mind 
gyászba voltak öltözve, sokan pedig sírtak. Végül 
valamennyien állva énekelték a magyar Himnuszt. 

Egy nép, amely olyan szellemi fokon van, 
mint a magyar, elfogadhatja jelenlegi statusquoját 
ideiglenes szükségül, de remélhetjük-e mi, hogy 
nem fog igyekezni mindent visszaszerezni, amit 
igazságtalanul elvesztett és nem lesz-e néhány 
éven belül ujabb és rettenetesebb háború? 

Én nem tudom eltitkolni azt a mélységes 
meghatottságot, amelyet 1920 január 16-án érez-
tem, midőn Apponyi gróf a párisi legfelsőbb 
tanács előtt Magyarország igazát akarta meg-
magyarázni. 

— Önök, uraim, — mondá — akiknek a 
győzelem megengedi, hogy biróul lépjenek fel, 
önök kimondják volt ellenségeik bűnösségét és 
a szempont, amely az Önök elhatározását vezeti, 
az, hogy a háború következményeit azokra hárít-
ják, akik nem felelősek értük. 

Megvizsgálta ezután nagy kímélettel azokat 
a feltételeket, amelyeket Magyarországra szabtak 

Hiszek egy istenben, 

H i szek egy hazában, 

Hiszek egy itteni örök i g a z s á gba * , 

Hiszek Magya ro r s zág feltámadásában. 

Amen. 
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feltételeket, amelyek elfogadhatatlanok súlyos' 
következmények felidézése nélkül. Ha elveszik 
Magyarország területének, lakosságának és köz- i 
gazdasagi forrásainak legnagyobb részét, össze- j 
egyeztethető-e akkor ez a kivételes szigorúság 
azokkal az általános elvekkel, amelyeket az 
antant vall? 

Miután nem hallgatták meg Magyarorszá-
got (és nem is hallgatták meg, csupán jegyzö-
könyvet vettek fel delegációja vezetőjének kije-. 
lentéseiröl), nem lehet olyan Ítéletet mondani, 
amely ezt az országot szétrombolja anélkül, hogy 
megfontolnék, érvelését. 

A számok amelyeket Magyarország előter-
jesztett, semmi kétséget nem hagytak. Magyar-
ország szétdarabolássáról van szó és Magyaror-
szág három és fél milliónyi magyar és német 
nemzetiségű lakosságának feláldozásáról jóval 
tudatlanabb és inftrriórisabb népek kedvéért. Vé-
gül Apponyi és a magyar delegáció nem kivánt 
egyebet, mint népszavazás elrendelését a vitás 
területekre. 

Miután bámulatrameltóan kifejtette Magyar-
orszag nagy törienelmi hivatását, amellyel már 
ismetelten megmentette Európát a barbár beözön-
lesektöl és meg tudta őrizni a maga egységét, 
10 századon keresztül a népek annyi ellentéte 
közepette, Apponyi gróf kimutatta milyen nagy 
fontosságú Európára nezve, ha szilárd Magyar-
ország all a bolsevizmus terjedésével és az erő-! 
szakkal szemben. 

— Önnök azt mondjak, — folytatta Apponyi, 
— hogy mindezekkel az okokkal szemben egy 
dolog van: a győzelem, a győzelem jogai. Mi 
tudjuk ezt uraim, mi a politikában eleggé reá-
listák vagyunk, hogy ezzel a tényezővel számot 
vessünk. Ali tudjuk azt is. hogy mi mivel tarto-
zunk a győzelemert es keszen vagyunk leveré-
sünk arat meg is fizetni. De vájjon ez lesz-e az 
ujjaépites egyetlen elve: csak az erő lesz az az 
alap, amelyre építeni akarunk, pusztán az erő 
lesz az uj építmény alapja, kizáróan az erő lesz 
az a hatalom, amely fenntartja ezeket az epit-
menyeket, amelyek mar akkor inognak, amikor 
építgetik ? Európa jövője akkor fölöttébb szomorú 
volna és mi nem tudjuk elhinni, hogy igy lesz. 
Mi nem találjuk meg ezt a győztes nemzetek 
mentalitásában. A\i nem találjuk meg azokban a 
kijelentesekben, amelyekkel Önök megállapítot-
tak az elveket, amelyekert küzdöttek és a háború 
céljait, amelyeket maguknak kitűztek. 

És a mult hagyományaira való vonatkozás 
után Apponyi ig szólt: 

— Mi bízunk azoknak az elveknek őszinte-
segeben, amelyeket Önök hirdettek ; igazságtalan-
ság volna, ha máskent gondolkoznánk. Mi bízunk 
azokban az erkölcsi erőkben, amelyekkel Önök 
ügyüket azonosították. Én csak azt kívánom 
Önöknek uraim, hogy hadseregeik dicsőséget 
sokkal nagyobb mértékben múlja felül annak a 
bekenek a dicsősége, amelyet Önök a világnak 
adnak. 

A magyar delegációt egyszerűen végighall-
gatták, de az előzetesen elkészített szerződést, 
amely pusztán következese volt a versaillesi szer-
ződesnek, egyetlen pontban sem módosították. 

Teljesen felesleges a trianoni szerződést 
megvizsgálni. Tetezik az iróniát azzal, hogy a 
közgazdasági s pénzügyi szándékok nagy terhet 
rónak oly országra, mely majdnem mindent el-
veszített s amely legtöbb embert veszitette vala-
mennyi hadviselt országok közt A háború után 
forradalmakat elt át, elviselte a négyhónapos 
bolsevizmusnak fosztogatásait, amelyet Kun Béla 
és a forradalmi politika leggonoszabb és legel-
vetemültebb elemei vezettek és végül elviselte a 
román megszállást, amely tul tett a forradalmon 
és a bolsevizmuson. 

Nem lehet megmondani, hogy a legyőzői-
tekre rákényszeritett békék közül melyik lesz 
tartós és melyik még a tűrhető; a versaillesi 
békeszerződés után valamennyi szerződés egyazon 
alapon készült es ugyanolyan szerkezete van. 

Vas , fűszer-, festék- és gyarmatáru kereskedés-
be euy jó házból való fiu 

tanoncnak felvétetik. 
Ugyanott egy ?as- és fűszer kereskedő szak-

-V.;ru segéd felvétetik. 
Pmcher J á no t cég Loc imánd . 

Hirdetmenyek. 
Felhívom Kőszeg r. t. város összes haszon-

állat tulajdonosait, hogy a birtokukbau levő 
összes állatállományukat (ló, szarvasmarha juh, 
kecske, szamár, öszvér s b.) 8 napon belül azok 
nyilvántartásba vezetése végett a városházán 
Fuchs Ferenc marhalevélkezelőnél jelentsók be. 
Egyben tudatom a város közönségével, hogv 
az állatállományában jövőben beálló bárminő 
szaporulatot és apadást fenti helyen 24 órán 
belül bejelenteni köteles. 

Felhívom azon adózó feleket, akik forgalmi 
adójukat átalányban fizetik, hogy a folyó évi 
máreius hó 31.-ig esedékes részletet bárom 
napon belül fizessék bd. A fonti időig be nem 
fizetett forgalmi adót minden további felszóli 
tás és intés mellőzésével végrehajtás utján 
fogom behajtatni. 

Jambrits Lajos polgármester. 

Közhirré teszem, hogy az utóbbi időben 
egyes helyeken terjesztett azon liirek, — mi-
szerint a budapesti spanyol kir. konzulátus 
megkonyiti a Spanyolországba való utazást azon 
földmunkásoknak, ' kik oda akarnak menüi és 
ott munkát akarnak vállalni, sőt a konzulátus 
az útiköltségek egy részét is fedezi, — nem 
felelnek meg a valósúgnak. Aki ily hirek ter-
jesztőit ismeri, az eljárás megindithatása végett 
jelentse fel őket hivatalomnál. 

Dr. Freyberger Jenő állanirendőrlcapitány. 

Az Anyagbeszerző és Értékesítő Szövetkezet 

közleményei . 

Annak dacára, hoiry az ipari cikkek árai 
napról napra emelkednek, a szövetkezet raktá-
rán lévő áruk még mindig a régi áron árusit-
tatnak, mely körülményre felhívjuk az érdekelt 
iparosok figyelmét. AZ IGAZGATÓSÁG . 

Helyi hirek. 
Rakovszky Ivan dr az eaységes párt jelöltje 

busvét hétfőn fontos külpolitikai tárgyalásokra 
ismét Budapestre utazott, a mai napon azonban 
kerületünkbe visszaérkezett. Legutóbbi itt tar 
tózkodása alatt már megnyerte a kerület bizal 
mat. Napról-napra többen csatlakoznak hozzá 
és amint nő híveinek tábora, ugy növekszik 
ellenfelei körében az ideges izgatottság és kap-
kodás. Legjobb bizonysága ennek az állítólag 
széles látkörü s országos szabású politikát foly-
tató Vasvarmegye kicsinyes, ízléstelen csipke 
lődése es ezzel szemben a/, egységes pírt ma 
megjelent plakátja nyugodt fölényes hangjával 
Az egységes párt felhívása lapunk inás helyén 
olvasható. 

Kincs István apatplebanos. mint értesülünk 
május hó 2.-án száll hajóra Amerikában, ugv 
hogy május hó első felében újra viszontláthat 
juk Kőszegen. Nahrer Mátyás a kath. hitköz-
ség elnöke tárgyalást folytatott a polgármester-
rel Kincs István fogadtatása tárgyában és meg-
állapodtak, hogy visszatérése alkalmából ünne-
pélyes fogadtatásban rés/.esitik. A programm 
részleteiről annak idején lapunk utján is érte 
bitjük a város közönségét. 

Szabadsagrol vissza. I)r. Orszáizh Sándor 
városi gazd. tanácsos négy heti szabadságáról 
visszaérkezett és tegnap foglalta e! hivatalát. 
Dr. Ors/'ágh súlyos baja ellen keresett orvos 
lást Budapesten, de HZ orvosi vizsgálat meg 
állapította, hogy operációra nincs szükség, 
miután remélhető, hogy baja ennélkül is meg 
fog javulni. 

Elhelyezett plebanos-helyettes. Kincs István 
apátplébános helyettesítésével megbízott Hor-
váth József plébános helyettest a megyéspüspök 
Kőszegről elhelyezte és helyébe Könczöl Antal 
volt pörgölényi plébánost nevezte ki. 

Nagy idók tanuja. E hó 14. én városunk 
legidősebb embere és polgára id. Kleinrath Já-
nos fáradhatatlan munkásélet után 90. évében 
vált ki az élők sorából. Soha életében komolyan 
beteg nem volt és szellemi frissességét meg-
tartotta élete utolsó percéig. Nagy idők tanuja 
volt, szabadságharcunk idejében már 16 éves 
ifjú volt, azután bevonult katonáuak és 12 évig 
különféle országokban katonáskodott, Radetzky 
alatt harcolt Olaszországban, réestvett az 1869. 

évi solferinói csatában is, e szerint ő volt vá-
rosunk legidősebb katonaviselt embere. Mindea-
ki, aki ismerte, hazafias és igaz keresztény ér-
zülete, egyenes és nyilt jelleméért tisztelte és 
szerette. Nagy családot hagy hátra a boldogult. 
3 fia, ki mind végigharcolta a világháborút, egy 
leánya, unokák és dédunokák gyászolják az el-
hunytat. Húsvét vasárnapján nagyszámú gyá-
szoló közönség részvéte mellett temették el. 

Halálozas. Meghalt Róth Ferenc volt városi 
végrehajtó és legutóbb helypénzszedő, ki egyút-
tal a forgalmi adó ügyosztálynál is teljesített 
szolgálatot. Mindössze alig néhány napig volt 
beteg és pénteken reggel kiszenvedett. Özvegyet 
és négy kiskorú gyermeket hagyott hátra. — 
Temetése ma d. e. 11 ó. lesz. A nagy nyomorba 
jutott családon pillanatnyilag segített a polgár-
mester, d'í kérjük a társaduimat, hogy a leg-
csekélyebb adományt is juttassa el a kenyér-
kereső nélkül maradt családhoz, vagy szerkesz-
tőségünkhöz. 

Eljegyzés. Hammer János szűcsmester el-
jegyezte Kolaiits Erzsikét Ólmodról. (Minden 
külön értesités helyett.) 

A hösök emiekének megörökitesere Schön-
bauer Ottó szobrászművész földink is nyújtott 
be a polgármesterhez terv pályázatot. Schön-
bauur a Rezsőtérre tervezi az emlé-kmüvet, 
melynek kisebbített alakját legközelebb meg-
küldi, mikor az emlékbizottság véglegesen dönt 
a kérdésben. Schönbauer terve elsőrendű. 

A rom kath. hitközségi tanácsülésen meg-
beszélték Kincs István apátplébános Amerikából 
való visszatérése alkalmával történendő fogad 
tatás részleteit. 

A Kőszegi Kereskedelmi Kór beadványban 
fordult a Máv. üzietvezetöséghez, melyben kérik, 
hogy Kőszeg város és környéke lakosságának 
érdekei figyelembevételével, a jelenlegi menet-
rendet változtassa meg. Kérik uj vonatpárok 
beáiiitását is, mert a mostani vonat közleke-
dések egyáltalában nem szolgálják a már amúgy 
is elszigetelt Kőszeg kereskedelmét. 

Az anya- es csecsemövedelem e hó 20. ár. 
délután tartotta első összejövetelét, melyen 
dr. Pallér József oktató előadásban ismertette 
a védőnők munkakörét és hivatásuk fontossá-
gát. Megbeszélés tárgyát képezte továbbá az 
állami védőnő kiképeztetése, melyre föltétlenül 
kőszegi hölgyet kívánnak kineveztetni. 

Köszönetnyilvánítás A feltámadási körme 
net utvonalán levő házak ablakainak díszítése 
és kivilágításáért ez uion nyilvánítja köszönetét 
az illetőknek a kőszegi rom. kath. hitközség 
elnöksége. 

Valasztasi küzdelem erőteljesen megindult 
a választók névjegyzékének lezárása és a jelölő 
ivek kiosztása óta. Fölhívjuk a választók figyel-
mét, hugy csak sajatkezüleg s csakis egy iven 
írhatják alá jelölő ivet s hogy az összes iveket 
a kir. járásbíróság hivatalból tartozik kiosztani 
s azért vau valamennyi a biróság hivatalos 
pecsotjével és aláírásával ellatva. Két jelölt 
ivének aláírása ugyanazon személy részéről 
mind a két aláírást érvényteleníti s még esetleg 
büntetést is vonhat maga után. Rakovszky Iván 
dr. jelölő ivei értesülésünk szerint süni sorokbau 
mutatják hívei számának rohamos gyarapodasát. 
Számos község úgyszólván egyhangúan jelölte 
s a jelöh iveket a valásztóknak több helyen 
90%-a irta alá, Lingauer hivei is szorgosan 
hordják az iveket, eddig azonban nem nagy 
eredménnyel. 

A Kőszegi Takarekpenztar uj rsszvenyeinek 
jegyzase. E jegyzésekre ós a régi részvényeken 
alapuló elővételi jog gyakorlására a határidő 
e hó 30.-án jár le. 

Kislaka?ok epitésenek kérdésével foglalko-
zik már hosszabb idő óta a polgármester és 
mint tudjuk a lakáskórdóst Kőszegen ugy óhaj-
taná megoldani, hogy az u. n. katonai barak-
kórház épületét alkitaná át 40 —45 kislakássá 
A barak kincstári tulajdon lévén ismételten 
érintkezésbe lépett az illetékes tényezőkkel a 
barak átengedése tárgyában. Eddig azonban 
pozitív eredményt elérni nem sikerült. Mint 
most értesülünk a polgármester ujabb kérel-
mére megindultak a tárgyalások és egy bizott-
ság Kiszállását jelzik a minisztériumból, mely 
bizottság az átadás ügyében tárgyalni fog a-
várossal. 
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P o l g á r i a i * * a k ! 

Nemzeti történelmünk uj korszaka, a II. Nemzetgyűlés kapuja előtt á l l unk ! 

A kőszegi választókerület Keresztény-Kisgazda-Földmives és Polgári Pártja f. é. március hó 

26.-án tartott ülésén választókerületünk nemzetgyűlési képviselőjévé egyhangú lelkesedéssel 

b r . R a k p v s z K y Iván 
földbirtokos, volt országgyűlési képviselőt jelölte. 

Dr. Rakovszky Iván fiatal tetterős politikus, aki bárcsak most jött közibénk, máris szeretettel foglalkozik e választó-

kerület minden ügyével. A Keresztény-Kisgazda-Füklmives és Polgári Párt elveinek alapján állva a keresztény és nemzeti eszme 

munkában és küzdelmekben egyaránt megedzett harcosa. 

Mint keresztény politikus ezt mondja minékünk: Békesség! Szeretet! 

Békesség e szegény meggyötört nemzetnek az idegen népek nagy társaságában ! Békesség e haza minden derék 

fiának itt benn az országban! 

Szeretet, mely felsegíti az elesettet, a megtántorodottat, mely nem kérdi tőled, hol szülővárosod, melyik templomban 

imádod a te Istenedet, milyen nyelven tanítod szólni gyermeked, mi a te kenyered munkája, hanem gyöngéden megfogva kezed 

visz előre nemes célok felé emberi hivatásod utján. 

Mint nemzeti eszme harcosa ezt irta zászlajára: Összetartás és erő ! 

összetartás nemes munkára, mely meghozza számunkra a mindennapi imánkba foglalt Egész-hazát! 

Nemzeti erő, melynek kútforrása ezeréves alkotmányunk és Szent Koronánk ! 

Polgártársak! Ha évszázados hibáinkkal, a szalmalánggal és széthúzással felhagyva és 

egymást megbecsülve fogunk össze olyan vezérek zászlaja alatt, mint dr. Rakovszky Iván, akkor 

nem messze a feltámadás, a Trianonban sirba tett magyar igazság feltámadása. 

Jertek sorainkba! Válasszuk meg a haza és kerületünk javára 

br. RakpvszKy Iván jelöltünket. 

Kőszeg, 1922. évi április 20.-án. 

A k Ő M Z < * £ Í v l U a * * t ó k e r t t l e t 

K e r e ^ t é i i y - K k s a x d a - F ö l d i n i w ^ é s P o l g á r i P a r t j a . 

Elnökök: 

Auguszt János, ny. h.-polgármester. Weöres István, földbirtokos. 

Alelnökök: 

Chernel Antal, Flamisch Gusztáv, Schaar József, Sulyok Schlögl Ferenc, 
' földbirtokos. Pékmester. kereskedő. kisgazda. 

Szabó Ernő, Szova Ferenc, 
földbirtokos. kertész. 

Ügyvezető párttitkár: 

Dr. Hátik Mihály, kir. közjegyző-helyettes. 



Választmány: 
Abért István kisgazda Kőszeg. 

Abért József kisgazda Kőszeg. 

Ágoston József kisgazda Olad. 

Albert Gábor kisgazda Kiscsömöte 

Albert István biró Kiscsömöte 

Albert István kisgazda Lukacsháza 

Ambrits István kisgazda Tömörd 

Arató István leánygimn igazg. Kőszeg' 

Ávár József kisgazda Nagycsömöte 

bakos József bognár Kőszeg 

Balaton Mihály kisgazda Ludad 

Ball Mihály kisgazda Nagygencs 

Bakucz József kisgazda Bucsu 

Barabás Gyula kisgazda Ludad 

Barabás István kisgazda Nagypöse 

Bauer Antal szőlőmives Kőszeg 

Bencsics István kisgazda Dozmat 

Bende István kisgazda Kőszeg 

Bertók János biró Ludad 

Bodorkós István segédbiró Nagygencs 

Bodorkós István kisgazda Nagygencs 

Bognár István biró Nagygencs 

Bognár Mihály kisgazda Bucsu 

Bokor Karoly kisgazda Gyöngyösapáti 

Bolfán György biró Perenye 

Boros János kisg. Kőszegdoroszló 

Bőrös János kisgazda Nemescsó 

Bognár János biró Kőszegpaty 

Csánits András kőtnives Kőszeg 

Cser Imre vámellenőr Torony 

Cseresznyák Karoly ker. Kisasszonyfa 

Csonka Alajos gyári munkás Kőszeg 

Csontos Sándor biró Söpte 

Czeke Gusztáv gyáros Kőszeg 

Danka János kisgazda Nagypöse 

Ederics János gyaii munkás Kőszeg 

Edler János szőlőbirtokos Kőszeg 

Edler Mihály „ „ Kőszeg 

Fábián Ferenc kisgazda Dozmat 

Faragó József kisgazda Nagyp >sc 

Fatalin József biró Lukacsháza 

Fatalin István kisgazda Ludad 

Fekete József kisgazda Bozsok 

Fekete József kisg. Kőszegszerdahely 

Finta György vendeglős Nagygencs 

Fuchs János kisgazda Kőszegdoroszlo 

Flor János kisgazda Perenye 

Flor József kisgazda Perenye 

Gamauf Karoly szőlőbirtokos Kőszeg 

Gamauí Lajos „ „ Kőszeg 

iíj. Gáspár István kisgazda Ondod 

Geröly József kisgazda Kiscsömöte 

Gömbös Gyula kisgazda Bucsu 

Gombos József kisgazda Nagypöse 

Gömbös József kisgazda Bucsu 

Gömbös Sándor vendéglős Bucsu 

Görcz János cipészm. Seregélyháza 

Gróf István kisgazda Nagycsömöte 

Groslicht Lajos gyárim un kas Kőszeg 

Guttmann Józsel cipészmester Dozmat 

Guttmann József szőlőbirtokos Kőszeg 

Haberl Péter munkás Kőszeg 

Hajszal Ferenc biró Ondód 

Halper József kisgazda Kőszeg 

Haramia István kisg. Kőszegdoroszló 

dr. Hechinger Ede polgarm -h. Kőszeg 

id. Heidenreich Lajos lakatosm. Kőszeg 

Hergovics Imre körjegyző Torony 

Höffer Adolf ny. mav. főfel. Kőszeg 

Hökkön János vendéglős Seregélyháza 

Hollósi Pal kisgazda Gyöngyösapáti 

Honfischer Sándor kisgazda Sopte 

Hoós György kisgazda Bucsu 

Horváth Andor főszolgabíró Kőszeg 

Horváth Dániel kisgazda Nagypöse 

Horváth Ferenc kisgazda Nagycsömöte 

Horváth Dénes szabómestet Ludud 

Horváth Gyula tanító Olad 

Horváth György kisgazda Bucsu 

Horváth György kisg. Nagycsömöte 

Horváth Lajos szabómester Kispöse 

Horváth Karoly mezőg. munk. Kőszeg 

Horváth Mátyás szállodás Kőszeg 

Horváth Mihály kisgazda Kőszegpaty 

Horváth Sándor nyug. ezredes Kőszeg 

Jambrits Ferenc vendeglős Nagygencs 

Jambrits Lajos polgármester Kőszeg 

•id. lliás Géza tanito Ondod 

Imre Antal kisgazda Perenye 

Imre Lajos „ „ 

Ká'mán Gyula mezőg. munk. Kőszeg 

Kálmán Lőrinc kisgazda Nagycsömöte 

K'alovics Gyula kisgazda Kisasszonyfa 

Kappel Tófor kisgazda Kőszeg 

Katovics Antal gépész Kisasszonyfa 

Kecskés László vendégi N f gycsömöte 

Kendik János kisgazda Nagyasszonyfa 

Kendik István biró Nagyasszonyfa 

Király Ferenc kisgazda Dozmat 

Király István „ „ 

Kleinrath Károly ács Kőszeg 

Kleinrath János acssegéd Kőszeg 

Koller István kovácsmester Kőszeg 

Koledics János kisgazda Tömörd 

Koltay József biró Nagycsömöte 

Kondora József vendéglős Perenye 

Kovács János kisgazda Söptc 

Kovács János „ Lukácsháza 

Kovács János kisgazda Kisasszonyfa 

Kovács Szántó István kisg. Nagygencs 

Krar.cz József kisgazda Kőszeg 

Kunovits Mihály kisgazda Nagypöse 

Kunovits József kisgazda Ludad 

Lóránt Gyula polg. isk. tanár Kőszeg 

Lackner Károly szabóm. Seregélyháza 

Lauringer Ferenc lakatosm. Kőszeg 

Lindenmayer Karoly soffőr Kőszeg 

Maitz Sándor ac>pallér Kőszeg 

Markovics János kisgazda Kőszeg 

Marth Karoly szőlőmives Kőszeg 

ifj Mészáros János kisg. Nagygencs 

Mészáros József kisgazda Nagygencs 

Miletics János biró Tomord 

Molnár János kisgazda Kiscsömöte 

Molnár József kisgazda Bozsok 

Molnár Lajos kisgazda Kőszegpaty 

Molnár Sándor kisgazda Perenye 

Müller József kisgazda Kőszeg 

Nahrer Mátyás polg. isk. ig. Kőszeg 

dr. Nagy Ebeling Miklós alj. Kőszeg 

Nagy István kisgazda Dozmat 

Nagy István kisg. Kőszegdoroszló 

Németh Ferenc munkás Kőszeg 

Németh István kisgazda Bucsu 

. Nemeth János urad. gazda Nemescsó 

Németh János biró Seregélyháza 

Nemeth József (Peti) kisgazda Dozmat 

Németh Sándor kisgazda Bucsu 

Németh József biró Nagypöse 

Odonits János munkás Kőszeg 

Orbán János kékfestő Kőszeg 

Oszty Vendel ács Kőszeg 

Ostor László vendéglős Lukácsháza 

Ősz István kisgazda Torony 

Palkó Ferenc kisgazda Torony 

Palsovits János ny. őrm. Nagycsömöte 

Pandúr Bela nyomdatulajdonos Kőszeg 

Patonay Sándor utbiztos Kőszeg 

Pintér János kisgazda Nagygencs 

Plechl István vendéglős Kőszeg 

Pongrácz István kisg. Kőszegdoroszló 

Pontyos János kisgazda Czak 

Poór György kisgazda Nagyasszonyfa 

Pörönt ' Józ-ef kir gazda Perenye 

Prisznyak János kisgazda Bucsu 

Kagasits János kiig. keresk. Tömörd 

Rostonits József kg. Kőszegszerdahelv 

ifj. Róth Jenő borkereskedő Kőszeg 

id. Riegler Károiy kisgazda Kőszeg 

Santa István kisgazda Kispöse 

Senye Lajos kisgazda Nemescsó 

Schermann Ede ny. tanitó Kőszeg 

dr. Schnelle: Aurcl ügyvéd Kőszeg 

Schreiner János kisgazda Kőszeg 

Schreiner Samu „ „ 

Schwahofer Lajos „ n 

Schwarz Kai oly „ „ 

Schatzl Antal kisgazda Kőszegfalva 

Simon Mihály áll. p. főtanácsos Kőszeg 

Stampf Mihály kisg. Kőszegdoroszló 

Stipsits Kálmán kisgazda Bozsok 

dr. Stúr Lajos ügvved Kőszeg 

Szakai István (tyutyó) kisgazda Sé 

Szakái Imre (tyutyó) „ 

Szakai József hiio Bucsu 

Szakács István kisgazda Perenye 

Szalay József erdős Kőszegfalva 

Szanyi János kisgazda Ludad 

Szekér József cukrász Kőszeg 

Szendi István (lovasi kisgazda Bucsu 

Széli József kisgazda Söpte 

Szélessv Gvula tanitó Kőszegdoroszló 

Szerdahelyi Sándor kisgazda Söpte 

Szinetar Endre aU. p. főtanácsos Kőszeg 

Stiokay Dániel kisgazda Nemescsó 

Taimel Miklós kisg. Gyöngyösapáti 

Takacs János kisgazda Bozsok 

Takács József kisg. Köszegszerdahely 

Tangl Flórián kisgazda Kőszegfalva 

id. Tangl Adolf asztalosmester Kőszeg 

Tar József biró Gyöngyösapáti 

Tolnai Pal biró Kisasszonyfa 

Tompeck Antal kisg. Kőszeg(K'rály-ut) 

Török István tanító Ondód 

Tóth József kisgazda Czák 

Tóth Vince ácsmester Kispöse 

Tömő József kisgazda Nagygencs 

Trémmel Károly ügynök Kőszeg 

Ujtz István biró Kőszegdoroszló 

Vankó Karoly tanitó Sé 

Vágó Sándor nyug. százados Kőszeg 

Viczértes István kisgazda Nagypöse 

Vidn Ferenc kisgazda Olad 

Vink ó Sándor kisgazda Gvöngyösapáti 

Virágh Ferenc kisgazda Sé 

Viszket György kisgazda Perenye 

Wehofer János szőlőbirtokos Kőszeg 

Weöres Aladar gépgváros Kőszeg 

Weöres Elemér ny. alezredes Kőszeg 

Witzmarm Alajos kisg. Kőszegfalva 

Wurst József vendeglős Kőszegfalva 

Ziegler Karoly kisgazda Söpte 

Zsirai József biró Dozmat 

Zsolnai János kisgazda Sé 

Zwaller Károly kőmivespallér Kőszeg 
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Eriááitée A kőszegi választókerület keresz-
tény kisgazda, földmives és polgári pártjának 
központi irodája Kőszegen, Struc szálloda I . em. 
5. számú szobájában megnyilt, ahol is a válasz-
tással kapcsolat08 összes ügyekben díjtalanul 
felvilágosítások és útbaigazítások nyerhetők. 

Kavicsbanya ügyeben kedvező fordulat állott 
be, amennyiben Kiegler Károly tulajdonos és 
a város között egyezség jött létre és így a kavics 
kitermelése zavartalanul tovább folyik. Az egyez-
ség szerint ugyanis Kiegler átengedi a város 
nak kitermelésre a bányát, mivel szemben a 
város elengedi neki a Mexikóban birt városi 
földek után az évi bérösszeget a bérlet tarta-
mára és köteles a városa kibányászott kavics 
gödröt feltölteni és a területet termelővé tenni. 

A villamos egységarak újbóli megállapítása 
és a villamos telepi alkalmazottak bérmozgalma 
ügyében Janzsó Gyula a Ganz cég igazgatója 
Kőszegre érkezett. 

Ingatlanforgalom. Förster Mátyás és neje 
eladtak a Chernel-utcában lévő 14. sz. házukat 
490 000 koronáéit báró Miske Józsefnek. Az 
„Első Magyar Nemez-, Posztó- és Fezgyár" 
kőszegi cég e[adta a szombathelyi útnál lévő 
2 hold 907 • öl nagyságú szántóját Adler 
Tesiverek cégnek 156.500 koronáért. Csis?ár 
JArosné eladta a stockbründlben lévő 1005 Q ö i 
területű Kjumölcsöst és szántót 22 000 kor.-ért 
Zsohár Károlynak Havenscher István eladta a 
hosszugubahegy dűlőben fekvő 620 • öl kitér 
jedésü szántót 31.000 koronáért Koczor (Jusztav 
és nejének. 

A budapesti államrendőrség tiszti és legény 
ségi személyzet gyern.ekeit a nyár folyaman a 
romlatlan vidékre szeretnék nyaralásra küldeni. 
Felkérik ugy a városi mint a falusi azon jobb 
rnodu csaladokat, kih. hajlandók voinanak par 
hétig egy ilyen nyaraló gyermeket eltartani, 
jelentsek be címüket a budapesti államrendőrség 
főkapitányságán. 

Osztrák vandalizmus. Jellemző az osztrákok 
sokat hangoztatott kultúrájára, hogy mindent 
ami Magjarorsjággai csak egy kissé is vonai 
kozásban volt elpusztítanak. Most legutóbb az 
irottköi márványtáblát zúzták össze tehetetlen 
dühükben. Azokat a gyönyörű kiránduló helye 
inket is, amelyeket lassan-lassan mi magyarok 
oly széppé, oly kedvessé tettünk, most osztrák 
martalocok piszkos kezükkel tönkre teszik. 
De várjatok csak ti testünkön rágódó férgek, 
jön még idó, amikor ezewet mind kamatostól 
visszaadhatjuk nettek. Itt írjuk meg az osztrá-
kok azon hős cselekedetét, hogy a vöröskereszt-
nél szolgálatot teljesítő vámőrsók? embereit, ki*, 
fegyver nélkül mentek a hétforráshoz vízért, 
puska'üzzel fogadták az osztrákok. lTgy látszik 
félnek. Van is okuk rá. 

Tilos a szárnyasvadak tojasainak ósszesze 
dete. Az utóbbi években mindinkább elhara-
pódzott az a bűnös szokás, hogy sokan csupán 
kártevési ösztönüktől hajtva, de többnyire uzér 
kedési szándékkal a hasznos szárnyasvad ik 
tojásait összegyűjtik, s ezzel a hazai hasznos 
vadállományt pusztulásba viszik. A fóldinivelés 
ugyi miniszter most elrendelte, hogy a hasznos 
szárnyasvad tojásait.ak gyűjtése tilos. Az ille 
tékes hatóságok szigorúan ellenőrzik és akit 
megcsípnek tojásszedésen vagy áiusitáson, pél-
dásan megbüntetik. 

Csempészet. Hiába minden szigorú bünte-
tés, hiába minden hírlapi prédikáció, a csem-
pészet csak virágzik vígan tovább. Míg szigorúbb 
rendszabályokat nem léptetnek életbe, addig 
bizony minden héten Írhatunk a csempészetek 
röl, az osztrákoknak kiszállított finom falatok 
'ól, hogy azután jólakott gyomrukkal könnyeb-
ben szidhatnak és gyalázhatnak bennünket. 
Az elmúlt héten a következők lettek lefogva 
csempészés közben: Kustán Kálmán, Csonka 
litvánná és Oszwald Tamás, kik malacokat 
•kartak átvinni. Dreisziger Auna ólmodi lakós 
és Osz Auna jelenleg bécsi lakós pedig tojásokat. 
Megindult ellenük a kihágási eljárás. 

Óvakodjunk a zsebtolvajoktól. Klein János 
kőszegi lakós bejelentette a rendőrségen, hogy 
460 koronát tartalmazó pénztárcáját ismeretlen 
tettes ellopta. 

Egy arany karkötttra, kövekkel kirakvu 

kiáltatott. A jogos tulajdonosa jelentkezzék a 

kiadóhivatalunkban. 

Kőszeg és Vidéke. 5. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt betrol. S z ü l e-
t é s e k : VVeisenfeld János— Skalka Józsa: János 
r. k. Németh Viktor—Vörös Ilona : Erzsébet r. k. 
W agner Antal—Kappel Teréz: József r. k. 
Dercsál József—Bernhardt Mária: Kez6Ő r. k. 
Budacker Oszkár—Holeczi Anna : Edda ág. ev. 
H á z a s s a g o k : Hirsch Ferenc—Schwarz Etelka. 
Háni János—Szász Zsuzsanna. Kappel.Mihály— 
Pogácsás Er/sébet. Schláffer József—Vehofer 
Józsa. Kosztich Agenor—Kólh Irma. H a l á -
l á z á s o k : Osztermann György 59 éves, szív 
baj. Kleinrath János 89 éves agkori gyengeség 

A Pesti Tózsde legújabb számának vezér-
cikkét VVass Béla grói, az erdólyi magyarság 
ismert vezető személyisége irta. Közli a lap 
Hegyeshalmy miniszternek az uj ipartörvény 

végrehajtásáról szóló nyilatkozatát. Marczali 
Henrik a magyar királyok magán vagyonáról, 
Salamon Dezső igazgató a líra és a font harcá-
ról irt cikket. Külön cikkek számolnak be a 
tőzsdetanács legújabb intézkedéséről, mellyel 
öt részvény hivatalos jegyzését kötelezővé tette, 
Castiglioni és Körnerék 4 milliárdos tranzak-
ciójáról, a vulutaadók rendeleti uton leendő 
életbeléptetéséről, a kormánynak a részvények 
és vaiuták kivitelére vonatkozó intézkedéséről. 
Az érték-, aru es valutapiac leguii.bb esemé 
nyein kivul folytatólag közli a lap a vidéki 
pénzintézetek részvényeiről szóló kimutatását. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VI., 
Izabella-utca 43. Előfizetési ár egész évre 500 K, 
félévre 250 K, negyedévre 125 K. Példányon-
ként kapható az itteni lapárusoknál, egyes szám 
ára 10 K. 

Halaleset Borsmonustoron F. hú 19.-én 
meghalt a borsrnonostori „3 liliom" vendéglő 
volt tulajdonosa Sirhutneih Mihály 68 éves korá-
ban. Pénteken reggel, még temetés előtt sziv-
szélhüd-s érte fiat Korner Ernőt, ki a neve 
zett vendéglő jetenldgi tulajdonosa volt. L'ióboi 
még csutcrtokon bevásárlásokat eszközölt 
Keszegen a temetésre, ma már ö is apja mel-
lett fekszik a temetőben 

Tanciskoía. E hó végén K ö r ö s i I s t v á n 

szombathelyi tánctanító a „Mulató- nagytermé-

ben tánctanfolyamot nyitl. Bővebbet a falraga-

szokon. 

Sajat kottsu női és gyermek harisnyák, 

f•*-rfi soknik a legfinomabb minőségben állan-
dóan raktáron. Bekebeli anvagokbol köt es fejel 
Filipp, harisnya kötődé Szombathely, Széli Kai-
mán utca sz >m. 

.Hortobágy-balatoni automobil turaut 1922." 
A Királyi Magyar Automobil Club ezidei nagy nemzet-
közi automobil versenyet f. e. junius hó 1-tól 5-ig ren-
dezi a következő útvonalon; 1. nap junius 1. Budapest-
Szolnok—Kisújszállás—Karcag -Dehrecen-(ebéd állomás) 
Balmazújváros — Egyek —Tiszafüred—Füzesabony - Hat-
van- üödólló—Budapest. 2. nap, junius 2. Budapest-
Érd F.rcsi—Tolna Mohács—Pécs tebéd állomás) Ka-
posvár—Tab—Siófok Kenese-Veszprém—Balatonfüred. 
3. nap, junius 3. Pihenó Balatonfüreden 4. nap, junius 4 
Balatonfüred — Aszófö — Köveskál — Tapolca—Sümeg-
Szombathely—Kőszeg— Sopron—(ebed állomasiCsorna— 
Győr Ács Dorog—Budapest. Amint látjuk ez a nagy-
szabásu automobil-tura. amelyen számos neves bel- és 
külföldi automobilversenyzó vesz reszt, városunkat érinti. 
A versenyző automobilok ritka látványosságot fognak 
nyújtani, "mert látni fogjuk mindazokat a hírneves autó-
gyártmányokat, amelyeket a nagy külföldi versenyek 
eredményei révén hírből már ismerünk A kereskedelem-
ügyi magyar kir. miniszter ur rendeletet adott ki az ut-
vonalak jókarban hozatalara, a belügyminiszter pedig 
rendelettel hívja föl a hatósagok figyelmét ezen nagy 
automobil versenyre. A verseny nevezési zárlata május 
hó 7, de máris igen sokan jelentkeztek ugy, hogy a ver-
seny sikere biztosítva van Mindennemű telvilágositassal 
szívesen szolgál a Királyi Magyar Automobil Club titkár-
sága, Budapest I V , Apponvi-tér 1. 

Újdonság! Jumper, kabát, gallér (cape) és gyer-
mekruhák kótésehez és horkolásához divatminták es ezek-
nek szakszerű magyarázattal ellátott egyedüli magyar tan-
könyve, az Ádám Károly-féle kötési és horgolási divat-
minták. amelyből mindenki a legszebb ruházati cikktket 
állithatja eló otthonában. Bolti ára 50 korona Minden 
könyv-, papir-, lapárusitó és kézimunkaüzletben kapható. 
(Vidéken 10" „ felár lesz számítva). Megrendelhető a 
.Legújabb Divat" kiadóhivatalában is, Budapest. IV., 
Károly-körut 8. szám, Mátyásy Gusztáv divatlapok ter-
jesztő vállalata. Szabásminták merték szerint 24 óra alatt 
elkészülnek. 

Nyugatmagyarorszagon |unius 15 en lesznek 
a választások. A Neue FreiB Presse savanyu 
kuti távirata «zerint fiz osztrák megszállás alatt 
levő Nyugatmagyarországon a tartománygyülési 
és nemzetgyűlési választásokat végérvényesén 
junius 15-ére tflzték ki. A községi választáso 
kat nyolc nappal későbben fogják megtartani. 

Heti krónika. 
Vitszi beiktatás Vasmegyeben Vasvármegye 

területén csütörtökön folyt le az első vitézi 
beiktatás. Vasnádasd községben herceg Balt-
hyány-Strattmann László nagybirtokos ajánlott 
fol 15 holdat vitézi telek céljaira, melyet a vitézi 
szék vitéz Somogyi Pál ezredesnek itélt. A 
beiktatás ünnepségén a kormányzót vitéz Báló 
Kálmán ezredes képviselte. — Megjelentek: 
Guillauine tábornok a körletparancsnokság tiszt 
jeivel, Herbst Géza alispán a főbb közigazgatási 
tisztviselőikel és a környék népe. Az ünnepség 
a katholikus iskola földíszített termében kez-
dődött, ahol vitéz Báló Ká lmán ezredes a kor-
mányzónak, mint a vitézi szék főkapitányának 
nevében birtokba iktatta vitéz Somogyi Pál 
ezredest, aki hazafias beszédben köszönte meg 
a telekadományozást. 

Királyi kaland. Angol lapok nyomán érde-
kes kis epizódot közölnek most a külföldi új-
ságok. A dán király a mult nyáron ellátogatott 
Izlandba, mely tudvalevőleg Dániának egyik 
nem annyira értékes mint érdekes gyarmata. 
A királyi hajó gyorsan szelte a vizeket 8 már 
csak napi tavolságra volt a szigettől. Egyszerre 
csak jelenti a figyelő tiszt, hogy a messzi lát-
határon lát valami fekete pontot. Maga a király 
is figyelmes lett e jelentésre s kíséretével együtt 
messzelátókon át figyelték a feléjük közeledő 
ismeretlen valamit. Amint előre haladnak meg-
ismerik, hogy ez csónak s egyetlen ember kor-
mányozza azt. A király rögtön kiadta a paran-
csot, hogy feléje irányítsák a hajót, mert talán 
hajótöröttel van dolguk s embert menteni 
keresztyéni kötelesség. Végre közelébe érnek s 
akkor látják, hogy az bennszülött eszkimó, aki 
feléjük vígan integet. Nagy vo ; t a király örftme. 
Hogyisne, hiszen világos jele annak, h 
mennyire szeretik őt a gyarmaton, ha egy em-
ber ily misszire bátorkodik, csakhogy királyát 
üdvözölhesse, ürömmel fogadták a hajóra. Söt 
a király szivarral kínálta mag lelkes hívét, de 
hogy királyi módon is megajándékozza, avval 
lepte meg az eszkimót, ami azok legnagyobb 
vágya: puskát ajándékozott neki. — Végre el-
érték Irlandot. A parton nagy tömeg, mely 
üdvrivalgásban tört ki. A tömeg élen ott a 
kormányzó, a törvényszék elnöke, a csendőr-
parancsnok és a többi főbb hivatalnok. A király 
kegyesen fogadta őket, megköszöni a fogadtatást 
s különösen a nép lojalitását s végül felemlíti, 
hogy annak a loyalitásnak egy ig.i'.án megható 
példáját látta s elmondja az ő vendége az esz 
kimó történetét. A csendőrparancsnok ránéz 
erre az emberre s f ' lk i á l t : „Hiszen ez a gaz 
ember az én fegyencem, tegnap szokott meg a 
börtönből és lopott csónakon kievezett a ten 
gerre". 

Egy francia örjarat agyonlott egy nemet 
aszonyt. Szerdán éjjel Gróss-Strelitzben Benek 
iskolafelügyelő feleségét mivel az ablakon férje 
után kihajolt, egy francia őrjárat agyonlőtte. 

Csalas az oltár előtt. Bregenzben egy ifjú 
férj házasságkötése után 30 órával válópört in 
ditolt felesége ellen. A ritka eset előzményei-
ről tudni kell, hogy a férjet két nővér szerette, 
mig ő csak az egyiknek szerelmét viszonozta. 
A mellőzött leány rábeszélte idősebb nővérét, 
hogy mondjon le vőlegényéről és engedje meg, 
hogy helyette ő álljon az oltár eló. A csalást a 
mélyen lefátyolozott menyasszony valóban el-
követte és az ifjú férfi csak otthon értesült a 
kétségbeesésben tett merész lépésről, mire azon-
nal beadta a váló keresetet. 

Hogyan segit Amerika a lakáshiányon ? Az 
Egyesült-Államok kormánya törvényileg kimond-
ta, hogy azon házak, melyeket 1922. április 1 tői 
kezdődóleg 1924 április 1 ig építenek fel, men-
tesek minden megadóztatástól. A törvény meg-
jelenése után csupán Newvorkban 3H.500 t«lket 
építettek be, ugy, hogy 1923 ban 300.000 ember 
juthat lakáshoz. Az amerikai méretekben meg-
indult építkezés a lakáshiányt radikálisan leküzdi. 

Az első kinal orvosnő A mennyei biroda-
lomban letelepedett az első orvosnő ós pedig 
egy kinai leány, aki modem orvosi kiképzés-
zésben részesült. Az úttörő orvosnő doktor Hoasó, 
egyetemi tanulmányait Angliában,azedinbourghi 
egyetemen végezts és vizsgáit kitüntetéssel tette 
le. Vele as európai köztudatból kivész az a 
téves hit, hogy a kinai n6k ctupán operett-
főszereplőknek alkalmasak. 

1922. április 23. 
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RaüloviláQ a Fel vidékén. A zernpl ím megyei 

Gáisrócs községben és környékén néhány uap 

óta egy huszonnégy lagu rablóband i g irázdál-

kodik. A napokban pfirv éjszaka H gálszéesi 

esendőiségre is betörtek, le akarták fegyverezni 

a eserdörsépet. A gazdaasszony azonban még 

idejében lármát csapott, de inegjárts, mert a 

csr dfirök és rablók közt kezdődött puskatűz-

ben ő is három golyót kapott a mellébe. A 

rab'ók végre is visszavonultak. A környékbeli 

lakosság ál landó rettegésben él és nagyobb kar-

hatalom kirendelését k<-rte a zsupántól. 

Borzalmas robbanas egy jugoszláv lopor-
gyarban. Kgy Steinból (Km jna l érkezett táv-

irat szerint az ottani lőporgyárbau csütörtökön 

katasztrofális robbanás történt. Égy dimamit-

tariány eddig ismeretlen okból feirobbant. Az 

első detonációt több robbanás követte. Az áldó 

zatok számáról és a kár nagyságáról eddig 

nem érkezett jelentés 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthetetlen sze 

retett atyánk, illetve nagyatyánk, 

id. Kleinrath János 
elhunyta a lkalmával részvétükkel fáj 

da lmunkat enyhíteni törekedlek és a 

temetésen részt vettek, ez utou mon-

dunk hálás köszönetet. 

Kőszeg, 1922 április 20 

A g y á s z o l ó h á t r a m a r a d o t t a k . 

BSIektro B i o a & o p 
a „Mulató" nagytermében. 

Műsor: Vasárnap április 23. án 

A i j ü l d ö z ö l t . 
Regenves történet 5 felvonásban A főszerepben 

Ml A MAY. 

Mucuskám mit hoztam neked. 
Vígjáték 2 felvonásban. 

I" trágyagipsz kapható. 

Építeni szándékozóknak! 
Éptlletfa- deszka- és lécet. 

AÍÁnlnk ' Méa*- , cement- és gipszet. 
AJŰIIIUA. Menyezetnád, fazsindely 

és „T U R U L*k fedópalAt 
minden monnyiségbun. F rank i La j o s Kőszeg. 

h á z e l a d á s ! 
A Kaysz r á l -u t ca 2 sz. eme le tes h á z 

kerttel n a l a m s z a b a d k é z b ő l e l adó . 

Dr. Szovják Hugó ü g y v é d . 

m r £ K I a t o 1 . 1 1 K E K M O 

O K l i . m í i k x A Ü 

M É R N Ö K I I R O D Á J A 
k t tK i c s . He tRéry a t m I n eme l e t . 

Elvállal felméréseket, parcellázá-
sokat, talajcsövezési, öntözési, va-
lamint a magas és mély épités 
keretébe tartozó mindennemű (vas-

beton) tervezéseket. 

Kaszáló és gyümölcsös eladás. 
A Kappel Mihá lyné szül. Kappel Krzsé 

bet tulajdonát képező k a s z á l ó (lóhere) és 

g y ü m ö l c s ö s a Lsnsre Sehützengráben dű-

lőben t<00 négyszögöl kiterjedésben irodámban 

á p r i l i s h ó 30.-án d é l u t á n 3 ó r a k o r ö nk én t e s 

á r ve résen el lesz a dva . 

Dr. Szovják Hugó ügyvéd Kőszeg 

Szántó-bérbeadás. ; 
A kőszeg i 2 3 9 8 , 2 3 9 9 és 2 4 0 0 h i s z . ! 

megtrágyázott szántók a klastromi erdöcsucsnál 
egy d a r a b b a n 1658 n é g y s z ö g ö l kiterjedés-

ben , me l yek aze lő t t a F ü s s i n ge r- ö r ö k ö s ök j 

t u l a j d o n á t k épez t ék , április hó 23.-án 
d. u. 3 órakor i r o d á m b a n 3 ( h á r o m > esz-

t endő re á rverés u t j á n bé rbe l esznek a d v a . ' 

Dr. Szovják Hugó ü g y v é d Kő s zeg . 

takaréktüzhelyet 0% 

pince vasajtót mS£SEipe 
Ajánlatok : P L E C H L ISTVÁN-hoz 

Kőszey. Kir 'dv uf 77. 

Mielőtt bárminemű villamos berendezést, javí-
tást vagy átalakítást végeztet, ne mulassza el elő-
zőleg nálam érdeklődni. Árajánlattal es költség-
vetessel díjmentesen szolgálok. Állandóan raktáron 
tartok . M E T A X " izzólámpákat es mindennemű 
tzerelesí anyagokat, Világítási, erőátviteli és jelző 
csengő berendezéseket jutányos árban és jótállás 
mellett vállalok. Elégett villanymotorokat újra 
tekercselek jótállás mellett gyorsan és olcsóa. 
Mühelyembtn javítok pumpákat, kutakat, gazdasági 
gépeket és mindennemű épület és géplakatos mua-
kát elfogadok. A n.é. közönség szíves pártfogását kéri 

tfioe H o m á r épület és géplakatos és villanvszare-Md» LlClIlCI lés. vállalkozó KÓSZEü, Várkör 88. 

R ó n a i é s P a n ö u r k ö n y u n y o m ö á j á b a n 

K ő s z e g , 

mindennemű nyomtatványt, 
í z l éses és csinos Kivi te lben 
ju tányos á r o n e lKész i teneK. 

% 

— Telefonszám: 23. — 

Nagy raktár közigazgatasi nyomtatvanyokban. 

K Ó L jLÁ R 
B O R L E M K O U A R I T 

IÉUMIS3SS3 
>!«l'li»» •fOlUIHII 

GAZDASÁG' ÉPÜLETE* , OVÁRAK 
MA lMOt t BEFEDÉSÉRE ÉS RÉGl' 
ZSINDELYTETOK ÁTFEDESÉRE A 

1 E G A L K A L M A S A B B 

Kapható: L A U R 1 N G E R ELEK 

vaskereskedőnél Kőszeg. • 

ZSOLDOS TANSNTÉZET 
B U D A P E S T , V I I , Dohány-u. 34. T.: J. 124-47. 

A legjobban -készít elő 

m a ^ 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, maganhasznalatra irt tankönyvek alapján. 

Z s i n ó r é s p a s z o m á n y o k 

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

Preisz Oyula Szombathely 
Erzsébet-Királyné-u. 36. (S3bária mellett. Babics h.) 

W i n * i u ^ M Z , 

p c H l n i n i fis 

i l s i r a b o H ^ x i 

legolcsóbb napi áron kapható 

ZERTHOFER MIHÁLY-nál Kőszegen, 

tf 

ú L h í LU SZEPLŐKENŐCSE 
csalhatatlan és ártalmatlan. Kapható szaküzle-
tekben vagy utánvét mellett Dr. J U T A S S Y Koz-
metikai Gyógyintézetében Budapest, Kossuth 
Lajos-utca 4. Minden egyéb szépséghibáról 

tájékoztató füzet ingyen. 

OTTH V I L M O S uinUmtaM 

fa-, csont- es diszmüesztergályos-műhelye 
Szomba t he l y , Kossu t h La jos-u tca 10. 

Készít minden e szakmába vágó munkákat, úgymint 
villamos állóiampát 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. 

m w nr mmi IMIH — «i — — — • 

D r . F l eneh-fé le 

M k a R i o f o i ' i n - k e n ő c s 

újból kapható! 
Leghamarabb megszünteti: 

V i s z k e t e g s é g e t , 
sömört, ótvart, rühességet 
Nem piszkít, szagtalan, nappal is használható. 

20, 30 és 50 K-ás dobozokban Bedörzsölés utánra 
való Skaboform-puder 12 korona. Kén- és katránv-
szappan 30 K. — Kapható minden gyógyszertárban 

T y u k s z e m e t , 
bőrkeményedést, szemölcsöt leg-
hamarabb eltávolítja Dr. Plseh féle 

0 A U U A 23 X XT 
1 iveg 25 K. Kapható minden gyógyszertárban. 
Pőraktár: TÖRÖK JÓZSEF R.-T. Budapest, VI., 

Király-utca 12. szám. 

Nyomatott Hónai és Pundur könyvnyomdá jában KA«Z«K« I I 

Több köbméter 

terméskő 
e l a d ó Mayer János vendég-

lősnél Kőszegen. 

A n. é. k ö z ö n s é g figyelmébe a j á n l o m a 

Vásár térén fe lá l l í tot t mode r n b e r e n d e z é s ű 

körhintámat 
S z á m o s p á r t f og á s t kér a tulajdonos. 

U t í r k ö r 3 9 . 
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