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itdmifafnak. 

Uj szellem. 
Valamikor, első pünkösd napján, leszállt 

Istennek szent lelke a tanítványokra és uj szel-
lemmel teltek meg s azóta hányszor, de hányszor 
kérték és várták az emberek, hogy megteljenek 

u j szellemmel! Most is oly időkben élünk, hogy 

u j szellemre volna szükségünk! Uj szellemre, 
mely az egész életünket átalakítaná! 

Mert nem jó az a szellem, mely most irá-
nyítja az embereket! Nem jó a külső országok-
kal való érintkezésünkben s nem jó országunk 
belügyeiben sem. Hatalmas vívmányként állították 
oda az újságok, hogy a genovai konferenciánál 
már nem beszéltek győzőkről és legyőzőitekről, 
hanem csak meghívottak és meghívókról. A név 
változott, de a lényeg megmaradt. Micsoda fel -
förmedés volt francia és angol részről, mikor 
megtudták, hogy a legyőzött Németország mert 
életjelt adni magáról és megkötötte Oroszor-
szággal a szövetséget. Még a legkeresztyénibb 
politikus Lloyd György is parancsoló hangon 
szólott az orosz küldöttekkezhez oly annyira, 
hogy Csicserén egész jogos felháborodással oda-
vágta szemébe, hogy tudomásával Oroszország 
még nem angol gyarmat! Az angolok és a 
franciák tehát mégis csak győzőket és legyőzöt-
teket ismernek csak. A kis entente pedig még 
tovább ment. Nemcsak hogy a győző dicsőségé-
nek fényében sütkérezett és fölényét minden 
áron fitogtatni akarta, de még arra is vetemedett, 
hogy odakiáltotta vétóját a legyőzött Magyar-
ország indítványainak tárgyalásába, tehát a le-
győzöttet még szóhoz sem akarta juttatni. Kisért 
még a régi szellem ! 

Avagy talán uj szellem hatja át a mi bel-
ügyeink vezetését ? Hát tanultunk mi valamit a 
lezajlott nehéz időkből ? Talán megjavultunk és 
uj életre keltünk ? Bizony a régi pártos, egymást 
maró politikát üzzük mi még most is! Csak 
végig kell nézni a most lefolyt választásokon. 
Majdnem harminc különféle párt küzdött és küzd 
egymással. És ha még a tisztesség és elvhüség 

fegyvereivel küldöttek volna! Igaz, hogy pro-
grammjában mindenik párt nagy hangon a haza 
javát, a köz emelését hangoztatta, de ez csak 
cégér, legtöbbnyire azonban a saját egyéni étdek 
volt. Hogy is lehetne ez máskép, ha egy' és 
ugyanazon kerületben öt jelölt is fellépett. Nem 
lehet az jó, nem lehet az egészséges sem a 
választókra, sem a parlamentre, legkevésbbé 
pedig az országra. 

Maga a választási szenvedely elmergesitette 
a választók közötti viszonyt. Haragot, gyűlölsé-
get, széthúzást támasztott olyanok közt, kik 
különben egymásra utalvák. Annak a legszebb 
polgári jognak ez a sötét árnyoldala! Itt van 
leginkább uj szellemre szükségünk ! Ha az or-
szágos törvény egyszer kimondja, hogy a több-, 
ség akarata a döntő, ugy tisztelje ezt az intéz-1 
kedést mindenki, s ne nehezteljen senki. — 
Magunknak is uj szellemre van szükségünk. Itt • 
a mi városunkon belül kell annak az uj szellem- j 
nek megvalósulnia és testet öltenie. Városi köz-1 
életünk sem egészen egészséges. Itt is sok a, 
kivánni és javítani való! De itt sem múlik a 
közszellem javulása egyedül a vezetők tényke-
désén, itt is minden egyes polgárnak magának 
kell közreműködnie. 

i 

Ne hozzuk városi tisztviselőinket abba a 
kényes helyzetbe, hogy épen a mi szép kék 
szemünk kedvéért holmi kiváltságot, nem is em-
lítve a törvénytelenségei, tegyenek. Ha a tiszt-
viselő kötelessége a törvényt tisztelni, ugy kiváló 
kötelessége az a közönségnek is és ha méltá-
nyosságot várunk a tisztviselőtől, legyen mi 
bennünk is annyi méltányosság, hogy ne hozzuk 
őt ferde helyzetbe tulcsigázott kívánságainkkal. 

Uj szellemet várunk, uj életet akarunk, uj 
pünkösd után áhítozunk, az helyes és üdvös, de: 
amiként piszkos edénybe, ha tiszta vizet is fel-' 
fogunk, az nem maradhat tisztának, hanem bár-! 
mily tiszta volt is, az edény piszkossága miatt 
maga is piszkossá lesz, ugy nem maradhat azj 
az uj szellem tisztának nálunk sem, ha azt nem 
tiszta lelkekbe fogadjuk. Magunknak kell tehát | 

első sorban megújhodnunk, megtisztulnunk, hogy 
az uj szellem csodákat mivelhessen. 

De vájjon tényleg uj szellemre van-e szük-
ségünk? Hát a régi a kipróbált szellem nem jó 
volna-e? Az a szellem, inely őseinket áthatotta 
ama őseinket, kik a közért nem csak lelkesedni 
és beszélni, hanem dolgozni és áldozni is tudtak. 
Hiszen ott is voltak hibák, hiszen akkor is fel-
ütötte fejét a magánérdek és a magánhaszon, de 
azt a kettőt meg is tudták egymással megegyez-
tetni és nem volt az a magánérdek és magán-
haszon oly kirívó és oly sértő mint most. Oh a 
multakba való visszapillantás nem fölösleges, sőt 
tanulságos s ha megtudjuk érteni a multat, jól 
ítélhetjük meg a jelent. 

Sokat beszéltek az elmúlt napokban a 
keresztény kurzusról. Hej ha ez a keresztény 
kurzus megmaradt volna annak, aminek kezdet-
ben hirdették a különféle keresztény egy-
házak közös indulásának és közös munkásságá-
nak, mily gyönyörű eredményeket érhettünk volna 
el. De sajna az olyanok mellett, akik csak azt 
látják, mi a mi közös szükségletünk és mi az a 
mi bennünket különhitfelekezetü keresztény ma-
gyarokat egybeköt és az a mi bajunk, hogy 
vannak sokkal hangosabb torkú olyanok is, akik 
csak azt látják, ami az ő külön érdekük, és azt, 
hogy mi választ el bennünket egymástól. Pedig 
sehol másutt nem lehet azt a közös pontot találni, 
melyből kiindulva a nagy egyetértést meg lehet 
teremteni mint a mi közös keresztény érzelmünk-
ben. Csakis akkor ujhodhatik meg a régi szellem, 
ha mindannyian igaz keresztény érzelemmel 
leszünk egymás iránt. Ez lesz az uj pünkösd, a 
mikor a magyar megérti a magyart ismét és nem 
lát benne ellenséget, hanem megbecsüli benne 
az ő egyéni különleges sajátosságát, legyen ez 
akár politikai, akár vallási tekintetben. Ne néz-
zük többé az utak különféleségét, hanem a cél 
egységét, ne gáncsoskodjunk az elérési módok 
felfogásánál és megvalósításánál, hanem csak azt 
tartsuk számon s csak azt vegyük tekintetbe, el-
értük-e tényleg mindnyájan a kitűzött és minden-
kire hasznos célt. 

leányoknál ez »» fő — sípjuk lenne, inint magú, 

de . . 
Nem tagudom azt sem, hogy minden álli 

tólagos okosságom mellett én is gyenge nő 
vagyok, akire a tavasz virágpompája, illata, a csil 
lagos holdvilágos este és u természet parancso-
lunk más keritőeszközei épen olyan hatással 
vannak, mint a primitivlelkü konyhalányunkra. 
Azért nem mondom, hogy májusbnn, mikor sé-
tálva parkunk öreg hársfás zugaiban és maga 
hol a természet életének szépségeiről, hol más 
okos dolgokról móselgetett — ha egyszer ugy 
erősen megölel, forrón hosszan megcsókol és 
úgy mélyen, mindent kérőén a szemembe néz, 
egy elhatározó pillanatban nem lettem volna a 
május virágos nászjHyán a magáé — egészen 
a magáé, maradók nélkül. Tudja, nekünk hu 
szonnégy éven felüli leányoknak néha egészen 
sajátságos ötleteink vannak, de . . . 

Ne vágjon közbe! Tudom, azt akarja 
mondani, hogy ha szeretem, akkor minek ez a 
sok „de*. 

Csak nyugodtan, kedves barátom. Az egy-
szer én tartok elöadasl és maga hallgatja végig. 

Lissa, nem akarom, hogy egy kicsinyes, 
azük látókörű kisvárosi, súrlódásokkal, elége-
detlenséggel, szemrehányásokkal teli ugy neve 
zett boldog családi életben merüljön el. Azt hi-
szem, ez lenne a mi házasságunkból és nem amint 
07t maga gondolja : virágillatos örök tavasz. 

N m akarom, bogy jobbsorsra érdeme< lelke 
— csak azért, hogy elkényeztetett asszonyának 
minden óhaját teljesíthesse — privát órákban 
elkopjék, szétmurzsolódjék. Ha férjhez megyek, 
férjet akarok magam mellett és nem rabszolga 
igavonót. Férjet akarok, akivel nemcsak a háló-
szobát ós ebédlöt, hanem a nappali kis szobá-
mat is szeretném meghitt kettesben megosztani. 

És ha maga komolyan, mélyen és nemcsak 
a hirn sem jobbra, sem balra nem tekintő, ha-
lálveszedelmet sem látó szenvedélyével szeret, 
hanem lelki életembem is talált rokonszenvre 
érdemes értékeket és azokkal együtt ugy sze-
ret, hogy boldogságomat, vagy legalább rneg-
elégedetlenségemet igazán akarja, akkor maga 
sem vesz el, nem köt egy életre magához, nem 
kovácsoltat össze két külön világot. 

De hiszen maga t a n á r . . . és egészen cso-
dálkozva néz rám, mint tanítványai, mikor az 
egyenletről magyaráz nekik. 

Mondja Kovács! H i maga azt a karesu 
mélyszemü esi no < barna le ínyt — mi leányok 
tudjuk, hogy milyen a külsőnk — nem egy ud-
varházban, hanem a pitakban mosónő anyjával 
ruhát paskolva látja először, akkor is beleszeret 
annyira, hogy életét óhnjtja v.íle megosztani? 

Soh'se magyarázza nekein, ho /y az más 
valami, hogy bonnem a lelkemet is szereti. Ez 
az ! A maga szerelme ezen kör teremtményé-
nek szól. M iga ennek a levegőnek a róha ' 
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Margit kosarat ad. 
Hogy én feleségül menjek magához? Mit 

is szoktak ilyenkor mondani ? U g y e n / t : „Rop-
pant megtisztelve érzem magamat." É n . . . én 
ezenfelül még egy kicsit meghatva is vagyok, 
de. . . Igen! Régen tudom, hogy szeret, talán 
régebben, mint saját maga. Mi nők az ilyent! 
megérezzük, mikor még csak bontakozik. Előbb ; 
utóbb rákerült volna a sor, hogy erről beszél-, 
Késsünk. Legyen hát. Apám a méhesben, anyám 
a baromfikertben, nővéreim ki tudja hol élnek1 

az édes semmittevésnek. Nem fog zavarnisen-| 
ki. De ne ál l junk itten a nagy hűvös hangulatu 
nappali szobában. Jöi iön az én kis fehér lány-, 
szobámba. Ugy n i ! Es most üljön le ide velem 
szembe. Gyújtson rá egy cigarettára. Kínáljon, 
meg engem is, de a magáéból. Az jobb, mint azj 
amilyent az apám vesz nekünk, mert ő mindig 
ott takarékoskodik, ahol nem kellene. 

Tehát szeret. Tudom. Azt pedig maga tud 
ja és elég jól tudhatj i , hiszen láthatja, hogy én 
is szeretem. Szeretem egy huszonötéves egész-
séges, a7. élet parancsát követni akaró leány 
komoly szerelmével. És - no ne nézzen most 
rám — ""kszor gondoltam rá . . . szeretném, i 
ha leendő gyermekeimnek — hiszen ügy e azért 
vagyunk itt az életben — olyan becsületesen 
dolgozó, a közjó csapásában ideálisan gondol-
kozó. olvan rg^fséeei*. szép. — mert nálunk 



Kőszeg és Vidéke. 

Uj szellemet kivánurk? Uj pünkösdöt vá-
runk? Csak rajtunk múlik, hogy megvalósuljon 
kívánságunk ! 

Pünkösd ünnepet ünnepeljük ma, a Szent 
Lélek kiöntésének napát , azt a napot, amikor 
az Isten elküldte az ő leikét az emberekhez, hogy 
azokat elvezérelje minden igazságok megismere-
sére. Ezt a lelket az Isten végtelen kegyelmében 
még nem vonla vissza. Itt van az még most is, 
működik az még most is, csak n\itott. csak be-
fogadni kész szivekre találjon az meg most is. 
És ha megnyílik mindnyájunk szive és befogad-
juk az lstenntk magasztos lelkét, megújhodik a 
mi lelkünk is és uralkodik az uj szellem, pünkösd 
szelleme, a szeretet szelleme. 

Junius 4. 
Irta: Go lub ich Erzsike. 

Gyásznapot ülünk. Elfulladó lélekzettel állunk 
ma. Ket eve, hogy aláirtuk a bekét. 

Vannak a világtörténelemnek borzalmas 
fejezetei. Szardanapál kiirtotta Szúr városát, Nagy 
Károly legyilkolta az avarokat, megölték a bes-
senyóket, Batu kán vérengző keze mészárolt, 
rabolt, II. Szulejmán sem volt bárányszelid a 
mohácsi vész után, de hogy ily békeszerződést 
gyártson a kulturnépek beketanácsa, az a világ-
történelemben unikum marad. 

Ránk szakadt ez az embertelen, ez a kegyet-
len, ez a lehetetlen béke. Minden pontja fojto-
gatas, haiál. Oly szerződő felek voltunk, mint az 
aradi tizenhárom a bitófa alatt. 

Békeszerződésnek keresztelték azt az iratot, 
mely megfoszt ezeréves földünktől, nemzeti 
becsületünktől, jövendőnktől. 

Békeszerződésnek csúfolják. 
Aláirtuk, mert mást nem tehettünk, de nem 

biztosit beket, hanem háborúra uszit. 
Ha végiggázol is rajtunk ezer tank, ha a 

lángsorok felgyújtják is házainkat, ha a gázlöve-
gek rnerges Ithelletébe fulladunk is, ha temetővé 
lesz is az ország, ha kiirtják is zengzetes nyel-
vet, nevet kitörlik az emlékezetből, az a béke, 
amely az ezeréves haza kéiharmadrészét törli le 
az anyai testről, az a beke, amely egy rögöt 
sem hagy meg Magyarország vérrel szentelt régi 
határvonalán, az a béke sohasem lesz béke. 

Mig lelki szemeink előtt rajzik a turáni dac, 
a hunok hada, a szilaj keletnek rakoncátlan 
természete, mig halljuk Árpád népének lábadob-
banását, addig ez a béke nem lesz béke. 

Nem ! 
Nem lehet e^y családot szétkergetni a négy 

világtáj felé csak azért, mert a telhetetlen szom-
széd a n:ag>ar portát a maga óljának színvona-
lára akarja lezülleszteni. 

Nem lehet a magyar lelket képzelt térbeli 
vonalak korlátai közé szorítani. 

Nem lehet az elszakított magyar testvéreket 
megg) alázni, hogy fölöttük a bátorság, a gőg, a 
gazság nap-nap után orgiákat üljön. 

Mi túléltünk már egy Muhit, túléltünk egy 
Mohácsot, valaha 150 évig ült hódító a nyakun-
kon, nincs egy évszázadja se, hogy el akatt 

tenniszező, vadátzó. lovakat hajtó, uéba haszon 
talmi kézimunkával, majd olvasással, sőt filozo-
fálással fcglakezó, mátkoi meg zcn^oiázó, fes-
sen öltczkcdrn isi.ult, fracciacipős leányát sze-
reti. Maga, fca jól tudom, kiválóan termíszet-
l u d i n arjyokkal foglalkozik és én nekem kell 
tttgyaráztem, hegy az en.ber huszonnégy év 
alatt környezetének minden jó és rossz tulaj-
dentágát n .agá la s/ivja, mint a növény és 
aniiak a talajt.ak alkotóelemeit, melybe kerül. 
— Ültessen át egy növényt nagy korában . . . 

Kii tudt m, hogy az en lelkem élete annak 
a lelkin,i.ek élete, melyet szeret, csak addig 
tanbbt, amig ebben vagy ugyanilyen alkatrészü 
levtgtben, talajban élhet, melyben gyökerezik, 
melyből kinőtt, melyből él. Nem szentimentaliz-
mus, r,tm a megszokotthoz való ragaszkodás, 
hanem kérlelhetetlen tiologiai törvény, hogy ha 
kiragad abból a levegőből, melyben születésem 
óta élek; mellyel minden izem, véremnek min-
den csöppje össze van forrva; melyben mioden 
mozdulatéin gyökerezik ; minden gondolatom 
táplálkozik; akkor én más kell hogy legyek, 
tékát nem az lesz a felesége, akit gondolt, 
rsak testileg maradt az. 

(Folytatása következik.) 

nyelni egy éhes szomszédunk, de a magyar erő 
mindig meghozta a feltámadást. 

A tatár, a török nagyságnak ma már csak 
emléke él, roncsokban van a valaha világhódító 
osztrák birodalom, de a magyar él, van, a magyar 
szivek öt országból is együtt dobognak és a 
magyar akaratot nem törik meg soha térképek 
piroí és kék vonalai. 

Néha a nap és föld közzé odatolakszik a 
hold és sötétségbe borul a föld. De az árnyék 
eltávozik és újra ragyog Fhoebus-Apolló. 

Megmaradt a hazának a honszerető tiszta 
ősi faja és megmaradt a hatalmas fegyver is : a 
magyar öntudat. 

A Káipátok bérce parancs szavukra nem 
omlik a völgybe, az ő szavukra a Duna nem 
olyik vissza felé, a magyar kultura nem fog el-

merülni a kulturátlan népek szennyes iszapjában. 
Akármint ólálkodik is körülöttünk az északi 

róka, a balkáni farkas és a keleti sakál, kunság 
mezején mégis érik a kalász, Tokaj vesszője 
mégis virágzik. 

1920. junius 4.-én megkondult harangok 
zúgása nem temetésre hivott! 

1920. junius 4-én megkondult harangok 
zúgása örök figyelmeztetője minden magyarnak 
és mindenkinek, ki erre az ezer év dicsősegeben 
és gyászában megtermékenyült földre lép. hogy 
Magyarország csak egy van, az, amelynek végeit 
Kárpátok koszorúja és Adriának hullámos habja 
övezi körül. 

A katonai tisztelgések közt a legszebb, ami-
kor „imához" parancsszóra felharsannak a kür-
tök, meghajolnak a zászlók és levett sisaku had-
sorok, mint egy ember kérnek segítséget a hadak 
Urától. 

Felhangzanak újból az érces kürtök, a haran-
gok egybefonódó zúgása „imához" hívja újból a 
dacos magyar seregat, meghajolnak ismét a zász-
lók, a levett sisaku hadsorok sugárzó szemmel 
állnak majd Szent István koronája 72 vármegyé-
jének cimeréből Összeszőtt szent lobogó előtt, 
mert a rabigát összetörte, a láncokat szét rob-
bantotta minden elevenek és holtak ökle. 

Hirdetmények . 
Közhírré tes?rm, h(gy Kőszeg szab. kir. 

r. t. várost érdeklő 1922. évre szóló egyéni 
földadó kivetési lajstrom f. é. junius 5.-től f. é. 
junius 18-ig a városi idébivalal 18. sz. helyi-
sfgélen kízszemléie van kitéve. 

A város a deputá'unsfa jogosultak 1922. 
évi tűzifa járandóságát az alsó, az éházi és a 
stájerbázi vágáslól adja ki. — Felhívom mind-
azokat a fuvarosokat, akik a leíuvarozazban 
részt kívánnak venni, hogy a fuvaidijakat köb 
méterenként és külön-küUn vágásonként fel-
tüntető írásbeli ajánlataikat a gazdasági hiva-
talba folyó évi junius hó 8 lg adják be, vagy 
szóbelileg jelentsek be. — A szállítás junius 
hó 12.-én megkezdendő s ez évi november 1 ig 
befejezendő. _ _ _ 

A m. kir. honvédelmi minisztérium ren 
delete ertelmébr-n a havizsoldos legénységi 
á l lományú egyének családtagjai családi segély 
ben csak akkor részesülnek, ha a havizsoldos 
nős voltának elismerése mellett vétetett fel a 
honvédség legénységi állományába vagy később 
a bonvédelmi miniszter engedélyével nősült meg. 
E tárgyban felvilágosítás Városház 14. sz. alatt 
nyerhető, hol a szükséges okmányok is kiadatnak. 

Tekintettel a nagy szárazságra, elrendelem 
a járdák naponkénti öntözését és a járdák söp-
rését mindig csakis az öntözés után. Felbivom 
evégből a háztulajdonosokat, hogy ezen ren-
deletemet pontosan teljesítsék. 

Felhívom a közönség figyelmét arra, hogy 
a földbirtokreform tárgyában hozott törvények 
és kiadott rendeletek lelkiismeretlen egyének 
által arra használtatnak fel, hogy helytelen 
magyarázat és elforditás által a közrendet meg-
zavarják és a kötönséget izgassák. — Minden 
ilyen izgatás feljelentendő, mert teljel szigorral 
büntettetik. 

J a m b r i t s La j os polgármester. 

A kőszegi képviselőválasztás. 
Junius 1-én zajlott le Kőszegen is a nem-

zetgyűlési képviselőválasztás, mely a kőszegi pol-
gárság dicséretére legyen mondva, nagyobb rend-
zavarás nélkül folyt le. Mindenki a két hónapon 
át felizgatott szenvedélyek kitörését várta, de a 
józan meggondolás győzött, mind a két párt 
heves küzdelemmel, de nagyobb incidens nélkül 
fejezte be a nagy apparátussal előkészített vá-
lasztást. 

A város képe nem igen változott meg, csak 
a három szavazatszedő küldöttségek előtt volt 
mozgalmas az utca. 

Autók, kocsik és a kortesek siető alakjai 
élénkítették a forgalmat s csak ebből látta az 
ember, hogy itt valami rendkívüli történik. 

Reggel 8 órakor kezdődött meg a szavazás 
mind a három szavazóhelyen és tartott este 7 
óráig. 

Másnap délután 2 órakora választási elnök 

Reményi Ferenc ny. ezredes a Városháza erké-

lyéről kihirdette az eredményt, mely szerint: 

dr. Rakovszky Iván 2160 

Lingauer Albin 4652 

szavazatot kaptak. így tehát Lingauer Albin 2492 

szótöbbséggel a kőszegi kerület nemzetgyűlési 

képviselőjévé lett megválasztva. 

Elárusítónő kerestetik. 
Cim a kiadóhivatalban. 

I E I R E K . 
Lapunk tisztelt előfizetőinek, olvasóinak 

és jóbarátainak kellemes pünkösdi ünne-

peket kíván a „Kőszeg és Vidéke" szerkesz-

tősége és kiadóhivatala. 

Elöleptetett tanárok. Nábrer Mátyás polg. 

iskolai igazgatót, Kuaute Rezső és Herz Ödön 

polg. fiúiskolái tanárokat a VI I . fiz. osztály 2. 

fokozatába léptették elő. 

Elhunyt nyűg. pénzügyőri szemlesz. Molnár 

József nyugalmazott pénzügyön szemlész 63 

éves korában szerdán elhunyt. Temetése pén-

leken volt. 

Halalozás. Rozonits Gizella, Rozonits Sán-
dor posta altiszt 25 éves viruló leanya hosszú 
betegeskedés után pénteken éjjel elhunyt. — 
Temetése szombaton délután ment végbe a 
temető kápolnából nagy részvét mellett. 

Gárdonyi—Herczeg-est. A főgimnázium Czu-
ezor-önképzőköre junius 11. én d. u fél 6 órakor 
Gárdonyi—Herczeg-estet tart a főgimnázium 
dísztermében, amelyre a n. é. közönséget tisz-
telettel nitíKhivj.i. Nlüsor: 1. Ny i t ány : Toborzó 
1848-ból (zene;. 2. Ünnepi beszédé 3. Balog 
Ádám nótája (ének). 4. Gárdonyiról felolvasás. 
5. Ocskay Lászlóról való ének (szavalat). 6. 
Rihari kesergője. Négyes vonós. 7. Nemzeti dal 
(ének). 8. Hercz.egröl felolvasás. 9. Szűz Margit 
álma, Czuezor Gergelytől (szavalat). 10 Toborzó 
(ének zem'kisérettel). 11. Rákóczi-induló (zenei-
Ülőhely 10 korona, állóhely 5 korona. Jegyek 
a pénztárnál válthatók. 

Az arckép leleplezési ünnepely elmarad. 
Wai8becker Jenő és Hersits György ellenforra-
dalmi vértanuk arcképének l e l e p l e z é se e hó 5-én 
az ellenforradalo-n napján történt volna, de a 
polgármester tekintettel a hétfői bérmálási ünnep-
ségre, az arckép leleplezést junius ll.-ére ha-
lasztotta el. Miről a meghívott e g y e s ü l e t e k e t és 
és intézeteket ezúton is értesítjük azzal, hogy 
a jövő vasárnapi ünnepély részletes programúi-
ját, mely részben változást is szenved, ugy la-
punkban, mint külön meghívó utján is közölni 
togjuk. 

Nagy hagyomány jótékony célra. Ruttrich 
Angéla kőszegi raagánzónő a múlt héten elha-
lálozván, végrendeletében nagy összeget hagyo-
mányozott jótékonycélra. A helybeli Kath. Nő-
egyletnek 54,984 koronát és Kőszeg város sze-
gényeinek ugyancsak 54,984 korona jut a ha-
gyományból, mely összeget a polgármester már 
át is vette és a kiosztás mikéntjéről legközelebb 
fog intézkedni. 

Nagy iparvállalat létesítése van előkészítés 
alatt Kőszefeen. Egy francia érdekeltség akar 

tizenötmillió frankkal iparvállalatot létesíteni. 

Az előzetes tárgyalásokat a polgármester már 

megkezdte és rövid néhány héten belül köz* 

gyűlés elé viszi az ügyet. 

1922. junius 4. 2. 



Kőszeg és Vidéke 

Pünkösdhétfőn lesz a „Elité" összes helyi 
6égeiben az Anya- és Csecsemővédelmi Egye 
sülét katonazenekarral rendezett estélye. Remél 
hetőleg 6okan fognak azon résztvenni, mert 
legszebb alkalom, hogy a választási küzdelem 
btn megoszlott lársadalom ismét egybeforrjon. 
S milyen szép cél az, mikor ezt uly humánus 
intézmény támogatásával, a jótékonysággal kap-
csolhatjuk össze. J ó orcheeterzenét is már régen 
halottunk és minthogy a hangverseny utáni tánc 
céljaira az Elité kávéház egész helyiségét t o 
csájtják rendelkezésre, az ifjúság kedve szerint 
áldozhat Terpsichorenak. Az egyesület újból is 
kc zhirré teszi, hogy kül tn meghívókat nem küld 
ezét ; kéri a város összes katonai és polgári 
testületeit, tekintsék magukat meghívottnak és 
segitsék szeretettel a jótékony célt. Az estély 

9 óiakor veszi kezdetét katonazenekari n.üsor 
ral, utánna tánc, terítés az Elité összes helyi-
ségeiben. 

Ingatlanforgalom. Takács Béla és neje el-
adták a Király-ut 86. házsz. házukat Gyöngyi 
János és nejének 3Ö0.CG0 koronáért. Özv. Schöck 
Antalné és Schöck János eladták a Tachit 
grábtnben levő szántót 195.COO koronáért Adler 
Testvérek cégnek. Sagmeister Károly és neje 
eladták a Gyöngyös utcában levő 7. házsz. 
házukat felébtn Sagmeister Józsefnek és felé-
ben Sagmiister Károlynak és nejének 00.1)00 
koronáért. 

A Kőszegi Turista- es Sztpíto Egyesület 

folyó évi rendes közgyűlését vasárnap junius 
hó 11 -én tartja d. e. 11 órakor a városháza 
közgyűlési termében. Tárgysorozat: 1. Elnöki 
jelentés az 1921. évi működésről. 2. Jelentés a 
pénztár és zárszámadás megvizsgálásáról. 3. Az 
1922. évi költségelőirányzat előterjesztése. — 
A tagokat ezúton hivja meg az elnökség. 

A Magyarorszagi Munkasok Rokkant- és 
Nyugdijt gylet helyi f i ik járak t8gjai ezúton 
értesíttetnek, hogy a junius havi befizetések — 
a pünkösdi ünnepekre való tekintetből — e hó 
11.-én eszközölhetők. Az elnökség. 

A hetfoi oiszagos vasar forgalma ismét 
csak nagyon gyérnek minősíthető. A marha 
vásár, mely még a régi téren lett megtartva, 
6zintén nagyon lanyha volt. Felhajtottak 58 
lovat, 116 szarvasmarhát és 200 sertést; elad-
tak 37 lovat, 76 marhát és 165 sertést. Mióta 
az állatforgalmi adó létezik, ez volt a legjöve 
delmezőbb vásár, mert közel 95.000 korona 
adó folyt be, ez azonban az árak szédítő magas-
ságának tudható be. A kirakodó vásár a már 
megszokot egy formaságában folyt le nem éppen 
sok közönség mellett. 

Tüzoltomajalis. A kőszegi önkéntes tűzoltó 
egyesület junius hó 11.-én tartja az ólmodi ut 
baloldalán levő erdőben a minden évben fénye-
sen sikerülő majálist. Beléptidij személyenkint 
10 korona. Ivópoharakról lehetőleg mindenki 
gondoskodjék. 

A vámbemondó hivatal felállitását — mint 
már a mult heti számunkban megírtuk — a 
poigármester kieszközölte. Ugy értesülünk, hogy 
*2 uj hivatal a sörgyári állomásnál már szer 
dán meg is kezdi működését. A kifelé utazóknak 
nagyon kényelmes lesz ez az uj hivatal felállí-
tása, mert nem keli nekik az alsó állomásra 
futni a vám lerovása végett. 

Eletveszelyes szurkalás. Tompeck József 
32 éves ácssegéd pénteken este a Győri János 
utcában levő vendéglőben minden ok nélkül 
belekötött Farkas Ernő fiatalemberbe és az ut-
cán zsebkésével a bal lapocka alatt megszúrta. 
A szúrás a tüdőt érte ós oly súlyos, hogy Far-
kas életbenmaradásához kevés a remény. Tom-
peck ki Farkast azelőtt nem is ismerte, a korcs-
mában belekötött és mielőtt onnan eltávozott 
'isszakiáltotta Farkasnak : „Gyere csak ki, majd 
elbánok veled ! ' Farkas kiment utánna, de vesz-
- e , mert a megvadult ember a már készen 
tartott kését belemártotta a szerencsétlen Far 
kas hátába. Farkas összeesett a súlyos seb követ-
keztében és az elősiető emberek szállították 
lakására, ahol a rögtön előhívott orvos a sebet 
bekötözte. Dr. Manninger Sándor járásbiró még 
M éjjel kihallgatta Farkast az esetre vonatko-
zólag. A rendőrség a szurkáló ácssegédet letar 
Jutatta, aki kihallgatásakor részegségével vé 
fékezett. Kihallgatása után átadták a szombat-
helyi kir. ügyészségnek, ahol mindenesetre el 
f°8ja venni a méltó büntetését ezért az emberi 
késeiből kivetkőzött cselekedetéért. 

A kőszegi jéggyár mely a szikvizgyár ke-
belébe alakult meg, rövid idő múlva elkészül. 
A nagyobb munkák már befejeződtek s most 
csak még apróbb felszerelési munkák eszköz-
lendók, melyek körülbelül e hó közepéig be-
fejeződnek. Az első próbajárat tehát 15—16.-án 
lesz eszközölhető. A jégpyár teljesítőképessége 
napi 24 q jég lesz, ami Kőszeg és kis kői-nyé-
kének bőven megfelel. 

Felemelt eskütételi dijak. Az erdőőri eskü-
tételi dijakat a földmivelésügyi miniszter a kö-
vetkezőkép állapította meg: Erdőtisztek részére 
40, erdőőrök részére 20 korona. 

A magyar osztrák határmegállapitás. A ma-
gyar-osztrák határmegállapitó-bizottság javas-
latait a népszövetség elé terjesztette, még pedig 
oly értelemben, hogy hatalmaztassék fel a nép 
szövetség által, hogy a határvonal megállapitá 
sánál az egyes, a békeszerződésben megnevezett 
pontokhoz való alkalmazkodástól felmentést 
nyerjen és ezen feloldandó pontok között a ha-
tárt a javaslatban kifejtett okokra való tekin-
tettel saját hatáskörében állapíthassa meg. Ezt 
a felmentést a bizottság Moson, Sopron és Vas 
vármegyék területén három különböző helyen 
kéri Nagynardától keletre a Pinka völgyében, 
Pomogytol dé.re a Hanságban, Rendek-Liebing 
községtől délkeletre Léka vidékén. A javaslatok 
alapját a Pinka völgyében az a körülmény szol-
gáltatta, hogy e területek Szombathely város 
közvetetlen körzetébe tartoznak és kölcsönösen 
a legszorosabban egymásra vannak utalva, to-
vábbá, a Pinka és Rába folyók vízrajzi és árvízi 
viszonyai, végül a lakosságnak Magyarországhoz 
való ragaszkodása, mely a nem magyarajkuak 
közül különösen a horvát lakosságnál nyilvánult 
meg tüntetően, a Hanságban főként vizrajzi 
okok voltak mérvadók, tekintettel arra, hogy a 
Magyarországnál maradó Hanság-csatornatól 
északra fekvő területek Ausztriánál való meg-
hagyásuk esetében gazdasági pusztulásnak len 
nének kitéve, a lékai területnél, mint a Pinka-
völgyben főleg Kőszeg városa és gazdasági okok. 
A népszövetség kedvező döntése esetén a leg 
kedvezőbb eselben 18 község 42.300 holddal és 
kereken 12.000 lakossal kerülne vissza Magyar-
országhoz. A szorosan vett határmegállapitási 
munkálatokat ez a bizottság csak megkezdte és 
ennek folyamán eddig a brennbergi kőszénbánya 
úgynevezett „Hona" aknáját Magyarországhoz 
visszacsatolta. A határmegállapitás ügyében 
jogilag az osztrákokkal szemben vagyunk a leg-
előnyösebb helyzetben, mert míg a többi szom 
széd állam és Magyarország között a vissza-
csatolásra javaslatba hozott területek átadása 
tárgyában a népszövetség csak közvetítésre hi-
vatott, addig az osztrákok a velencei egyezség 
értelmében kötelezettséget váliultak arra, hogy 
a bizottsági javaslatokat, illetőleg a népszövet-
ségi határozatokat fenntartás nélkül elfugadják. 
Az osztrákok eljárása azonban, kik a határ-
megállapitó bizottság eddigi határozatainak min-
den eszközzel ellenszegülnek, azt bizonyítja, hogy 
kötelezettségeik elől ezúttal is ki akarnak térni. 

Megbüntetett vásári tolvaj. A mult hó 29-éu 
megtartott kőszegi országos vásárkor Biritz 
Tamásné kisváradi lakos, Poppula János sárvári 
cipészmester sátrából egy pár férfi cipőt ello-
pott. A kőszegi járásbíróság ezért a tettéért 
8 napi fogházra Ítélte az enyveskezü asszonyt. 

Kormányzósértes. A nagyon elfajult válasz-
tási harcokból kifolyólag feljelentették Pór Fe-
renc lukácsházai lakost, mivel a kormányzó 
személyét gyalázó kifejezésekkel illette. 

A burgenlandi vasúti összeköttetes. Mióta 
az uj határ Kőszeg városát élelmezni és for-
galmi bazisának legnagyobb részétől megfosz-
totta s amúgy is nehéz megélhetési viszonyait 
még tetemesen fokozta, azt vártuk volna, hogy 
mindenféle tekintetben — a lehetőség határain 
belül — minden tényezője ez országnak azon 
lesz, hogy a város e nehéz helyzetét tehetsége 
szerint enyhítse. Nem tételezzük fel, hogy az 
ez idei junius hó 1 én életbeléptetett uj vasúti 
menetrend talán szándékosan akarta volna 9 
város érdekeit sérteni s hisszük és reméljük, 
hogy az ezen menetrendbe tévedt hiba hama-
rosau kilesz igazítva. — Csepregből ugyanis 
a vonat 10 óra 30 perckor érkezik Kőszegre s 
12 óra 30 perckor visszaindul ismét Csepregbe. 
Ez az idő az arról a vidékről Kőszegre jövő 
közönségnek semmire sem hagy időt, legföllebb, 
bogy a Dorner vendéglőben egy pohár bort 

megihasson s azután ismét jegyet válthasson 
visszafelé. Ez a vonatpár tehát üresen fog ide 
s vissza közlekedni a ugy az ottani mint az 
itteni közönségnek abszolúte semmi hasznára 
sem lesz; az államnak sem, mert bevétel nél-
kül csak a drága szenet fogják pocsékolni. 
Miután talán nemcsak közgazdasági, hanem 
politikai célból is szükséges volna, hogy a bur-
genlandi közönség teljesen el ne hidegüljön 
tőlünk s ilyen vasúti közlekedés (?) még elő-
segítse az osztrákok terveit, hogy ott jelenték-
telen falvakból ipari és kereskedelmi centrumo-
kat létesítve Sopront és Kőszeget teljesen feles-

1 legessé tegyék az ottani lakosság számára, 
kérjük az illetékes tényezőket, hogy az uj határ 
által oly szerencsétlen helyzetbe jutott Kőszeg 
városánuk sorsát legalább némileg azzal eny-
hítsék, hogy a közlekedést a város javára meg-
javítsák. Miután tudomásunk szerint a Kőszeg-
ről Csepregbe induló vonat Csepregből csak 
másnap indul tovább Sárvár felé, a Kőszegről 
való indulásnak a késő délutáni vagy estéli 
indulása semmiféle akadályba nem ütközhetik 
s a közönségnek így ideje maradna Kőszegen 
dolgait kényelmesen elvégezni, aminek elsősor-
ban az iparosok és kereskedők vennék hasznát. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetröl. S z ü l e -
t é s e k : Dajcsics István—Róka Anna : Anna 
r. k. Karner Antal—Sliva Hermina: Elza r. k. 
H a l á l o z á s o k : Szabó István 3 hetes, tiidő-
lobb, Molnár József 63 éves, tüdővérzés. Rozo-
nits Gizella 25 éves, tüdővész. 

Junius 15-ig váltjak be a regi egykoroná-
sokat. A pénzügyminiszter rendelete értelmében 
a régi egykorouásokat valamint az úgynevezett 
tanácsköztársaság szervei által kibocsájtott egy-
koronás bankjegy utalványokat kizárólagosan 
az állami jegyintézet és az állampénztárak vált-
ják be junius 15 ig 50 százalékos levonással. 
Junius 15.-én tul az emiitett pénzjegyek többé 
fizetéskép el nem fogadhatók, sem allamjegyekre 
ki nem cserélhetők. 

Hörcsögök kötelező irtása. Országosan in-
tézkedett a földmivelésügyi miniszter, hogy a 
nagyon elszaporodott kártékony állatot a hör-
csögöt — mivel a földekben óriási károkat okoz 
— kipusztítsák. Mivel az erre való méreg na-
gyon drága, a legalkalmasabb a kipusztitásra a 
vízzel való kiöntése. Ezen irtási eljárást azon-
ban az összes földtulajdonosoknak végre kell 
hajtani, mert csak igy lehet eredményes ezeknek 
a kártékony állatoknak a kiirtása. 

Szabad lesz a cukorbehozatal. Néhány nap-
pal ezelőtt a közélelmezési minisztérium azt a 
javaslatot tette, hogy a minisztertanács legalább 
is elvben járuljon hozzá a külföldi cukornak a 
behozatalához. A fővároshoz, a nagyobb váro-
sokhoz, a szövetkezetekhez már hónapok óta 
érkeznek külföldről cukorajánlatok, amelyek — 
korlátlan mennyiségben — körülbelül huszonöt 
százalékkal olcsóbb áron kínálnak cukrot, mint 
a hazai gyárak. A szerdai minisztertanács hozzá-
járult a közélelmezési miniszter előterjesztésé-
hez, hogy a cukorimport megengedtessék. A 
minisztertanács egyidejűleg fölhatalmazta a 
pénzügyi ós a közélelmezésügyi minisztereket, 
hogy a behozatal közelebbi föltételeit megálla-
pítsák. Az intézkedések révén a cukorinség 
rövidesen meg fog szűnni. Látható jele a hatá-
rozatnak az a sok kockacukor, amely két nap 
óta túlzsúfoltan kínálkozik a kereskedők kira' 
katában. Világos tanúsága ez annak, hogy nem 
a cukorgyárak hibájából volt heteken át cukor-
inség, hanem a kereskedők kapzsiságán, akik 
magasabb árak reményében készleteiket elrej-
tették. 

A csehek voltak a világ legjobb katonái. 

A washintoni cseh sajtóiroda közli a csehor-
szági sajtóval, hogy Nider alezredes, a világ-
háború folyamán az amerikai légiók parancs-
noka kijelentette, hogy a csehek a világ legjobb 
katonái. Megismerte őket a francia fronton, 
dicséri megbízhatóságukat, higgadtságukat, ön-
feláldozásukat, elszántságukat és bámulatos 
képességüket, mellyel a nehéz helyzetekből is 
ki tudnak menekülni. — Az egyik lap csipősen 
jegyzi meg, hogy az alezredes hosszabb időt 
töltött elmegyógyintézetben, ami valószínű is. 

Sa|át kűtesü női és gyermek harisnyák, 
férfi soknik a legfinomabb minőségben állan-
dóan raktáron. Bekebell anyagokból köt éa fejel 
Filipp, harisnyakötőde Szombathely, Széli Kál-
mán-utca 6 szám. 

1922. junius 4. 3. 
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B U e k t r o B i o s k o p 
a „ M u l a t o u nagytermében. 

Pűnküsdvasarnap, junius ho 4.-én: Műsor 

T o s c a n a h e r c s g n ö j e 
Hegényes történet ti felvonásban. A fő-

szerepben O L A F F Ö N N S. 

UOUAt t lT 
ö C R i t r u I 
11 ACTAtlV «rOIHÍHE I 

fr—1 
'rSZS 

GAZDASÁGI ÉPÜLETEK, GYÁRAK 
MALMOK BEFEDÉSÉRE ES RE6i' 
ZSINDELYTETÖK ÁTFEDFSERE A 

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

Kapha tó : LAURINGER ELEK 
jvaskereskedőnél Kőszeg. 

Músor Pünkösdhétfőn junius hó 5. en 

A circuszfenomén 
Szenzációs oirkuszdráma G felvonásban. 

A főszerepben L U C I A N O A L B E R T I N I 

és J A C K a csodarabom. 

Ia trágyagipsz kapható. 

Építeni szándékozóknak! 
É p ü l e t f a - d e s z k a - és lécet. 

Átánlílk1 M é s z - , c e m e n t - és gipszet. 
Hjamua. Menye z:etnád, f a z s i n d e l y 

és „ T U R U L " fedöpalát 
minden mennyiségben. Frank i La jos Keszeg. 

Minden vasát nap és ünnepnap, a mozielő-

adá ok alatt is, ugy a vendéglőben mint a 

kertben, frissen csapolt világos és barna 

Kőszegi sör 
k a p h a t ó Perkovits János 

vendéglősnél. 

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

A legjobban készit 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, maganhasználatra irt tankönyvek alapján. 

B Ő K Á r O L O 
bőrszép i t ő és ráncmentes i tó ha t ásá ró l má r 
30 éve Ismeretes a Dr . J U T A S S Y - K R É M 
(Kozmet ikus kenőcs. ) Nappa l ra száraz , éj jelre 
zsíros. Kapha tó szaküz le tekben vagy u tánvét 
mellett Dr. Jutnssy Kozmet ika i Gyógyintéze-
tében, Budapest , Kossuth Lajos-utca 4. szám. 

Minden egyéb szépséghibáról tájékoztató fíiiet és árjegyzék ingyen 

p o r i l a z u l c c m o i i t í n 

f iai* i>OK«ZÍ*9 
l e g o l c s ó b b napi áron kapható 

ZERTHOFER MIHALY-nat Kőszegen, 

Meghosszabbítottak Nemetorszag fizetesi 

moratoriumat. A jóvátételi bizottság jegyzéke, 
amely a német jegyzék elfogadásaképpen a inai 
napon Berlinbe érkezett, a május 31 én lejárt 
ideiglenes német moratorium határát véglege-
sítette és ezzel hz utóbbi időben olyan sürüii 
szerepelt szankciók veszedelmét vógle« hatály-
talanította. Most már egyes-egyedül Németor-
szágtól függ, hogy az uj moratórium megen 
gedte korlátokon 'belül megfeleljen vállalt kö-
telezettségeinek és hogy a birodalmi gyűlésben 
is biztosítani tudja az egyes pártok támogatását 
és bizalmát, hogy igy a jóvátétel problémáját 
megoldhatóvá tegye. A német néppártiak tegnap 
benyújtott indítványa — mint előrelátható volt 
— nem borította fól a helyzetet és tekintettel 
az amerikai pénzesoportok komoly sikerekkel 
biztató tárgyalásaira, a kancellár s pénzügymi-
nisztere közötti ellentét is mintha veszített volna 
erősségéből. 

A „Virradat" napilap múlt hó 28. iki szá 
má tan megjelent közlemény foglalkozik a kő-
szegi reáliskolai nevelőintézet igazgatójával és 
megállapítja, hogy az intézeti alkalmazottak 
hozzátartozóit politikai meggyőződésükben be-
folyásolja. Mint most illetékes helyről értesíte-
nek bennünket, ez a hír tévedésen alapszik, 
mert az igazgató senki politikai meggyőződésére 
befolyást semilyen irányban nem gyakorolt. 

Nyilatkozat. Alulírott a leghatározottabban 
ismételten kijelentem, hogy a „Kőszeg és Yi 
dáké" 192:2. május hó 25. iki számában a napi 
hirek között megjelent , E ?y tanár" aláírásával 
ellátott Petőfi féle közleményhez nekem semmi 
közöm, azt nem ón írtam Kőszeg, 1922. május 
29. Lóránt Gyula áll. polg. isk. tanár. 

Nyilatkozat. Kijelentem, hogy a „Vasvár-
megye" azon híre, hogy dr. Nagy Ebeling Mik-
lósné azzül fenyegetett meg. hogy fiam elveszíti 
a városházán viselt állását és beszélgetés koz , 
ben fenyegetőleg azt említette, hogy van 25 bot 
is a világon, nem felel meg a valóságnak. Kőszeg, 
1922. junius hó 2. án. özv. Bilisits Józsefné. 

A Pesti Tózsde uj számának vezércikkét 
Sándor P.il irta, nagyérdekü cikkek számolnak 
be a mezőhegyesi cukorgyár sorsáról, a Spo- | 
diumgyár és a Klotild harcáról, a márka jövő-
jéről, a nagymalmok karteltárgyalásairó!, Kussó ; 
Illés lodoni tárgyalásairól, a budapesti áruminta 
vásóir. 1, valamint a legújabb tőzsdei esemé-j 
nyekiol és a vidéki hitelélet legújabb mozzana 
tairól. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest , 
VI. Izabelia utca 43. Mindennemű sorsjegy és 
értékpapír ügyben szívesen ad felvilágosítást a 
szerkesztőség, mutatványszámot készséggel küld 
a kiadóhivatal. Előfizetési ár egész évre 500 K., 
félévre 250 K. Példányonként kaplntó az itteni 
lapárusoknál, egye* szám ára 10 K. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthetetlen j í 

leányom illetve testvérünk 

Rozonits Gizella 
elhunyta alkalmával részvétükkel fáj-

dalmunkat enyhíteni törekedlek és a 

t"metésen részt vettek, ez utón mon-

dunk hálás köszönetet. 

Kőszeg, 1922 junius 3. 

A gyászoló család. 

belvárosi emeletes ház eladó. 
Üzlet és lakás azonnal kapható. Megtekinthető 

minden szerdán és szombatond e. 7—10óráig. 

Réthy Árpád-ut 89. 

Bérmálási ajándéknak 
zsebórák , l áncok és női nyak-

láncok a l ega lka lmasabbak . 

O l c s ó n b e s z e r e z h e t ő k 

S á g h y István órásmesternél 
K i r á 1 y-u t 36. s z á m . 

Mielőtt bárminemu villamos berendezést, javí-
tást vagy átalakítást végeztet, ne mulassza el elő-
zőleg nálam érdeklődni. Árajánlattal es költség-
vetéssel dijmentesen szolgálok. Állandóan raktáron 
tartok „METAX" izzólámpákat cs mindennemű 
szerelesi anyagokat, Világítási, erőátviteli és jelző 
csengő berendezéseket jutányos árban és jótállás 
mellett vállalok Elégett villanymotorokat újra 
tekercselek jótállás mellett gyorsan és olcsón. 
Műhelyemben javitok pumpákat, kutakat, gazdasági 
épeket és mindennemű épület és géplakatos mun-
at elfogadok. An.é. közönség szivespártfogását kéri 

tf ICC Clomor épület és géplakatos és villanyszere-
M00 LlCIIICI lesi vállalkozó KŐSZEG, Várkör 88. 

— W W M wynj 

G U T H "VXL M O S t,11ib" 

fa-, csont- es diszmüesztergályos-mütielye 
Szombathely, Kossuth Lajos-utca 19. 

Készít minden e szakmába vágó munkákat, úgymint 

villamos állólampát selyem ernyővel, kftnyv-, 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. 

I>r P i p i l i fé le 

S k a l i o f o r m-kenőcs 
ú j b ó l k a p h a t ó i 
Leghamarabb megszünteti: 

V i 3 2 5 k e t e g s é g e t , 

sömört, ótvart, rühességet. 
Nem piszkit, szagtalan, nappal is használható. 

20, 35 és 50 K-ás dobozokban. Bedörzsölés utánra 
való Skaboform-puder 30 korona. Kén- és kátrány-
szappan 30 K. — Kapható minden gyógyszertárban 

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

hamarabb eltávolítja Dr. Flesfb-féle 

0 A I T U A E Z XT 
1 üveg 35 K. Kapható minden gyógyszertarban. 
Fóraktar : TÖRÖK JÓZSEF R.-T. Budapest, VI., 

Király-utca 12. szám. 

Nyomatott Hon.r óv P.>.ndup k o n w \vomd4iábau Kőszegen. 
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A Küttel villa melletti kertben 
lévő idei a t o r i l l é s t 
folyó hó 7.-én délelőtt 10 óra-

kor irodámban eladom. 
Dr. STÚR LAJOS ügyvéd. 

Pünkösdvas á rnap , junius 
hó 4.-én delelőtt 11 órakot 

Kováts Ferenc zenekara 

mét* i l i * * i ; Y o r N 4 k n\t 
rendez a „MULATÓ" kert-
helyiségében. Pünkösd-
hétfőn. junius ho 5.-en 

reggel 9 órai kezdettel 

i l i j l e k e v e i ' w e n y 
Di j : öt értékes tárgy. 

Délután 4 órakor c i g á n y z e n e . 
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