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A drágaság 
gyors emelkedése m á r elviselhetetlen. Mái-

nem az ember eszi a kenyeret, hanem a 

kenyér eszi meg az embert. Nagyon ért-

hető, ha emiatt mindenfelé nagy a riada-

lom, mert a lateiner és a kezük munká j á-

ból élő százezrek megélhetési mérlege vég-

zetszerűen billen az inségjárvány kitörése 

felé. Csa ládapák és anyák rémül t tekintete 

mered a j ö v ő homá lyos üregébe, amelynek 

mélyéből az egyre fokozódó megpróbálta-

tások ránk váró gyötrelmeinek ijesztő nyö-

szörgése tör elő. 

Természetes, hogy az egyre rosszab-

bodó gazdaság i helyzet és a megélhetés 

irtózatos nehézségei miatt minden hang 

följajdul. Fö l j a j du l természetesen az ellen-

zék is, kiszínezett rémképeket festven a 

falra a m ú g y is megrettent szemek elé. 

Tegnap még a választási atrocitásokkal vol-

tak tele az öblös torkok, de ma már alkal-

masabb fegyvernemnek latszik a megdrágul t 

kenyér s a buza , amelynek ára előrelátha-

tóan hata lmasat fog szökkeni . Lehet egyéb-

ként, hogy az atrocitások vesszőparipáját 

a balatonfüredi s zomorú eset húz ta ki az 

ellenzék a l ó l ; mert hisz' ahol igy a kor-

mánypárt i magya r gazdát ölik meg és épp 

olyan emberek, m in t amaz Ob lá thék , ott 

talán cé lszerűbb nem is beszélni atrocitá-

sokról. 

M indegy azonban , bármi is az oka, 

de tény, hogy ma már az egész ellenzék 

a drágaságon nyargal , ho lnap már dijugra-

tast rendez vele. Á l l j unk meg itt egy pilla-

natig és kérdezzük meg az ellenzéket, hogy 

mi is hát csak az oka az ország borzal-

mas megélhetési v iszonyanak ? Nem az-e 

váj jon , hogy a volt nemzetgyűlés az egesz 

életét meddő köz jog i viták, ma jdnem kés-

hegyig menő pártharcok, személyeskedések 

és személyi törtetések közt tékozolta el és 

nem tudott, a lka lmasint nem is akart időt 

szakítani magának arra. hogy azzal foglal-

kozzék, amivel elsősorban lett volna köte-

lessége foglalkoznia : az ország gazdasági 

helyzetének, a nép és kü zködő munkás-

meg polgári osztályok keserves mindennap i 

kenyérügyének a megjaví tásával . Ennek az 

ellenzéknek az ország komoly létkérdése 

nem volt más, mint egy rossz csizma, a 

melyet ahelyett, hogy összefoltozott. meg-

talpalt és kijavított volna, duha j „három a 

tánc*-aval végképp lerongyolt és széttapo-

sott. És most, amikor a gazdasági válsá-

gok óriási árnyékai vetődnek fenyegetőn 

Európa térképére, amikor Ausztr ia végre 

eljutott a bukás szélére, Franciaország a 

maga tartozásainak elengedését akarja el-

érni s a jóvátétel körü l egyre kavarog a 

bonyoda lom, most az elmúlt nemzetgyűlés i 

ellenzék lelkiismeretlen puccs es heccpoli-

t iká jának eredményeként, mint valami óriási 

go lyva kezdi fojtogatni az országot a 

megingatott gazdasági helyzet és szö rnyű 

drágaság. 

H i r d e t m e n y e k . 

A tn. kir. minisztérium az ország égési 
területén elrendelte a kötelező tűzoltói szolgá-
lat megszervezését. Az elökészitő munkálatok 
során felmerült annak szüksége, hogy az or-
szág azon férfi lakossága, mely a torvény értel-
mében tekintetbe jön, összeirassék. Felhívom 
tehát a városban tartózkodó 1880 — l'JÜöévfolyam-
beli születésű férfiakat, hogy személyi adataik-
nak felvétele végett haladéktalanul jelentkezze-
nek varosház 14 sz. ajtó alatt. Az összeírás 
f. hó 12. én hétfőn kezdődik és tart f. hó 17.-ig, 
szombatig bezárólag a hivatalos órák alatt. 
Figyelmeztetem az érdekelteket, hosjy a jelent-
kezés kötelező. A jelentkezés a katonai nyilván-
tartási adatok, születési anyakönyvek, rendőri 
nyilvántartás alapján ellen lesz őrizve. Aki ezt 
elmulasztja a határidő letelte után meg lesz 
büntetve. Kölönösen figyelmeztetem azon család-
főket, munkaadókat, kiknek háztartásiban 
1901—1900 évben született jelentkezésre köte-
lezették vannak, hogy azok jelentkezését ellen-
őrizzék, mert a jelentkezés elmulasztása esetén 
Ok is felelőségre fognak vonatni. 

Közhírré teszem, hogy Kőszeg r. t. város-
ban Hohonczi utca 3 sz. a. 1 udvarban a ser-
tésorbánc szórványosan megállapittatott 

Közhírré teszem, hogy a város tulajdonát 
képező rétek közül az alsó réteknél levő 4 hold 
548 ölnyi terülelü jegyző rét, az 1 hold 370 öl 
területű Brückl-rét és az 1 hold 171 öl területű 
a felső réteken levő Bikarét idei szénatermése 
lekaszálatlanul a helyszínén árverés alá bocsát-
tatik. Árverés kezdete f. évi junius hó ll.-ének 
délutáni 2 órakor az alsó réteken. 

A gyógyszeres üvegek beszerzése körül 
felmerült nehézségek miatt felhívom a város 
közönségét, hogy a saját érdekében is jól ki-
mosott állapotban vitryék vissza a gyógytárakba 
a gyógyszeres üvegeket, ahol is annak ellenér-
tékét megtérítik. 

Vilmám névnapjára. 
Mintha csak itt volnál, mintha ölelnélek, 
Mosolyogva nezem kis madonna keped. 
Mikor lész te nagy lány kis fekete csóka? 
Légy csak jó kis lányom félig kinyilt rózsa! 

Nézd csak a virágot, ha kibontja keblét. 
Körül-körül szállják százszin tarka lepkék. 
Oda száll a méh is egy-egy édes csókra: 
Légy csak jó kis lányom felig nyiló rózsa! 

Lásd, mikor a hajnal végigfut a tájon, 
Ragyogó könnyet hagy minden kis virágon. 
E könny a virágot hervadástól óvja: 
Légy csak jó kis lányom félig nyiló rózsa! 

Nézz fel este-este a csillagos égre, 
Lefut egy-egy csillag — egy reménynek vége — 
Másnap egy fényesebb mosolyog ott újra: 
Légy csak jó kis lányom félig nyiló rózsa! 

Soh se legy sötét éj, soha forró nappal, 
Maradj, aki most vagy, a mosolygó najnal! 
Lám, ez a felhőt is be-bearanyozza 
Légy csak jó kis lányom félig nyiló rózsa! 

Tedd kezed csak össze, mintha gyermek volnál, 
Hit, remény ragyogjon szivedben, mint oltár, 
Majd vezet, kisér a mindenek Tudója: 
Légy csak jó kis lányom félig nyiló rózsa! 

Patonay Sándor . 
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Hiszek tgy Istenben, 

Hiszek egy hazában , 

Hiszek egy isteni örök i gazságban . 

Hiszek Magyarország f e l t á m a d á s á b a ! . 

Ameo. 

Margit kosarat ad. 
(Folytatás és vege.) 

Tudja, vannak dolgok, mikor eszünk a 
nuancokig biionyitani nem tud, ilyenkor a meg-
érzésünk a tudósok által valami alacsonyabb 
rendűnek hirdetett ösztönünk igazit helyre. 
Ezeket az ösztönöm mondatja velem. (Apropos ! 
Egyszer ha ráér, gondolkozzék azon, vájjon az 
ösztön nem évezredes tudatos akarásoknak 
összetételéből kifejlődött magasabb valami e ?) 

De hagyjuk az ösztönt, lássuk a valóságot. 
Amit itt körülöttem lát, csak kis mértékben 
valódi. Birtokunk hosszú időre bérbe van adva, 
eladni belőle nem lehet. A bór épen elegendő! 
a háztartásunkra, — ha ugyan elég. Különben 
is sokan vagyunk ahhoz a *pár száz hold föld-i 
hoz. Ugy látom öcsémből is mindenáron „föld-
birtokosat nevelnek. En tehát hozományt nem 
iuen kaphatok. 

Mar megint félbe akar szakítani. Tudom, 
nagyon jól tudom, elvesz, amint mondani szo-
kás egy szál fehérneműben is. Nos ez baj! 

Szép is, jó is lenne szerelmünknek élni. 
Ugy vagy egy fél évig, legjobb esetben egy; 
évig. Azután egy szép napon el fogna a vágy a 
tenniszground. a vadászpuskám, a lovak után. 
Vagy épen a maga szórakoztatására szeretném 
eljátszani a kedves Grieg-jét . . . 

Vadászat, lő, zongora a kis varosban, lanari 
; fizetéséből? — Nélkülök pedig lelkem tartalmá-
í nak háromnegyed részét elveszteném. Nem ta-
l á l n ám sehol. S még, ha a maga nekem drága 
i8zemélye pótolná is a veszteség egy részét — 
jugy e nem olyan önhitt, mint a többi férti, a*ik 
magukról feltételezik, hogy mindent pótolnak, 
őket pedig semmi sem képes pótolni — valami 
hiány csak maradna. Már pedig én a családi 
életembe egész valómat, az egész Balázs Mar-
gitot akarom belevinni. Maga is az egész — 
ahogyan maguk mondják — személyiségemet 
akarja. Ugy e ? 

Azután nézze 1 Hogyan gondolja a csalá-
dommal való további viszonyt ? Apám a volt 
képviselő országnagyok országot veszítő politi-
kai és vagyont veszitő kártyajatékosainak part-
nerje, hogyan nézne tanár vejére. Valpmi ,ur i 
állásba* beprotezsálni . . . Ez ellen egyenes 
lelke tiltakoznék, mert vannak dolgok, melyek-
ben koncessziókra képtelen. Azután a gyerme-
keimet is szeretném annyira, hogy nagyon fájna, 
hogy egy ilyen lényegileg kiközösített életnek 
részesei lennének. Ezt maga sem akarhatja. 

Nem is beszélve arról, hogy hátha kedvem 
támadna egy egy tavaszi holdvilágos estén bol-
dog kettesben sétálni, tudja azt a bizonyos szent 
csendet élvezni, melyben két sziv szó nélkül, 
teljes harmóniában összecsendül — hiszon m4r 
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2. Kőszeg és Vidéke. 1922. junius 11. 

Az óházi vápádban kitermelt 170—200cm. 
hosszúságú 5 rakás kemény kórófa, ug\szintén 
a stájerházi vágásban ugyanilyen és ugyancsak 
annyi karrfa, ezenkívül ezen vágásban 520drb. 
tölgy, bükk, kőris és éger rönk, a helyszínén 
nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek el fog 
adatni. 

Az árverés az óházi vágásban f. hó 22.-én 

d. e. 9 érakor, a siájerházi vágásban pedig 

folytatólagosan ugyanezen nap 11 órakor t'og 

megtartatni. 

Közhírré teszem, bogy az ólmodi ut men-
tén kitermelt 47 rakás vékony tisztítási la a 
helyszínen árverésen fog eladalni. Az árverés 
f. £vi jnniua 11.-én d. e. 10 órakor kezdfdik. 

Közhírré teszem, hogy a kertésztanulók 
képzésére és a kertészsegcdi képesítésre vonat-
kozólag életbe léptetett szabályzatot, mely a m. 
kir. földmivelésügyi minisztériumtól csak egy 
példáidban érkezett meg, az eziránt érdeklődők 
a polgármesteri iktatóban a hivatalos órák alatt 
betekinthetik. 

Jambr i ts Lajos polgármester. 

Az Anyagbesze r ző és Értékesí tő Szövetkezet 

köz leménye i . 

Értesíttetnek az érdekelt iparosok, hogy a 
szövetkezet raktárán lévő következő áruk u m. 
ciupcn, hasj-zél, nyak talpak, boxbör, patkók, 
saiossztgek, fekete ís vörös guinmisarkok, elé-
rnek, alsó lelsö cérnák slb. mérsékelt áron kap-
hatók. Raktáron vannak azonkívül szövetkezeti 
tagnak haját készitesu kefe áruk, melyek a 
szövetkezet Király-uti raktárában naponkint 
kaphatók. Az igazgatóság. 

H Í R E K . . 
Bárdos Rémig pannonhalmi főapát kedden 

\áritunkla erkezett a bencesrendbáz és a fő-
gimnázium latogalásaia. Csütörtökön utazott 
vissza székhelyére Pannonhalmára. 

Siemelyi hírek a rendórsegrol. Kiss Lajos 
allamrendőikapitiiny 8 napi szabadsagra ment. 
Helyettesítésivel Farkas Pál fogalmazó lett 
megl izva. — Stessel Árpád egyhangú kitün-
tetessei letette az ailamtudumányi vizsgát. 

Elolt ptetes Lóránt G j u l a polgári iskolai 
tanart a IX . fizetési osztály 2. fokozatába lép-
tették elő. 

Bérmálás Kőszegen. Pünkösdhétfőn végezte 
gróf Mikes János megyéspüspök Kőszegen a 
bérmálá&t. A püspök delelött tél 10 órakor ér 
kezett meg autón. A Jói us Szive templom előtt 
a hitközség tanácsa Nahrer Mátyás elnökkel 
az elén üdvözölte, mire a puspok ugyancsak 
meleg szavukkal válaszolt. Először szent mise 

volt a Jézus Szive templomban, utánna magyar 
és német nyelven szentbeszédet mondott a 
megyéspüspök s ennek végeztével kezdődött a 
bérmálás, melyen körülbelül 1200 an vettek részt. 
A bérmálás befejezése után a hitközség tiszte-
letét tette gróf Mikes püspöknél, hol szintén 
Nábrer Mátyás elnök mondott üdvözlő szavakat, 
mire a püspök méltatva a kőszegi r. k. hitköz-
ség érdemeit megbékülésre, egyetértésre hivta 
fel a politikai felfogások által elválasztott híveket 
azzal, hogy most már szűnjék meg a széthúzás és 
szeretettel dolgozzunk tovább az egyház és 
haza boldogulására Majd a kath. nőegyletet 
fogadta a püspök és utána látogatást tett az 
alreáliskolában. 

Eljegyzes. Skriba Sándor vendéglős el 

jegyezte Zsoldos Irénkét Üriszentpéterről. 

Halálozas. Súlyos csapás érte Horváth 
Lajos üvegkereskedő polgártársunk családját. 
Viruló szépségű leányuk Erzsébet, balaton 
fonyódi tanítónő szombaton reggel 2 órakor 
régebben szerzett betegségből kifolyólag elhunyt. 
A szépségéről városszerte ismert tanítónő halála 
nagy részvétet keltett a városban. Temetése 
ma vasárnap délután 5 órakor lesz a Várkör 
14. számú gyászházbői. 

Az arckép leleplezesi ünnepely, mint meg-
írtuk ma, vasárnap megy végbe. Az ünnepség 
féltizenegy órakor kezdődik csendes misével a 
régi plébania templomban, mely után a Con-
cordía énekszáma következik, majd Jambrits 
polgármester ünnepi beszéd kíséretében meg-
emlékezik az ellenforradalomról és leleplezi 
Waisbecker Jenő népfelkelő-százados és Ilersits 
Uyörgy velemi gazda arcképeit, miket tudva-
levőleg Maitz Lipót borkereskedő kezdeménye-
résére és áldozatkészségéből Somló Jenőg imn . 
rajztanár festett meg. Az ünnepséget, melyre 
Kőszeg város közönségét ezúton is meghivja a 
polgármester, a Coucordia énekszáma zárja be. 

Az ipartestület tagjaihoz! Waisbecker Jenő 
és Hersits György vértanuk emlékére rende-
zendő ünnepélyen testületileg leendő részvétel 
végett ezúton is felkéretnek az ipartestület tagjai, 
hogy az ipartestületi ház előtt'/411 órakor gyü-
lekezni szíveskedjenek 

Nyi lvános k ö s z ö n e t . Az Anya- és Csecsemő 
védő Egyesület elnöksége hálás köszönetet 
mond Jambrits Lajos polgármesternek a részükre 
kiutalt 6000 koronáért, melyet néhai Ruttrich 
Angéla hagyományozott jótékony célra. 

Az A n y a es C s e c s e m o v e d ö E g y e s ü l e t pün-
kösdhétlőre tervezett estélye bizonytalan időre 
el lett halasztva. Az elhalasztásra főként az 
adott okot, hogy a szerződtetett katonazenekar 
az utolsó pillanatban visszalépett, a helyi zene-
kar pedig máshol volt elfoglalva. A mulatság 
majd egy erre alkalmas napon lesz megtartva 
amit lapunkban is közölni fogunk. 

tében nőknél férfiaknál egyaránt és látjuk min-
dennap nemcsak a szerelemben, ho«y aki élet 
korébői, melyboa minden óletnyilvánulása gyö 
keredzik, kiszakadt — akar balra, akár jobb-
ra — megint nem használom a felfelé és lefelé 
kifejezéseket ; ez előbb utóbb elzüllik. 

Mi nem tanultunk lemondani — S az élet 
ezt igazában, komolyan, talán nem is kívánja 
tőlünk. 

Tudom, fáj magának a beszédem, de én 
ezt ugy látom és ugy hiszem, én nem szeretném 
olyan komolyan, ahogyan tén>leg szeretném, 
ha most e komoly órában nem lennék teljesen 
őszinte magához. 

Felesége nem leszek . . . kedvese, ha akar-
ja . . . igen ! 

Látom, egész felháborodva tiltakozik be 
csületes arcának minden vonása ez ellen a 
gondolat ellen, nes, ón sem könnyelműségből 
mondtam . . . 

Nézzen körül, ez a kis szoba miden ló, 
kutya és úgynevezett tisztelőim képével — nem 
veszi észre, hogy a maga képe nincs kitéve, 
hogy többre becsülöm — sok apró-cseprő sem 
miségével együtt ez az én világom. Kedves jó 
barátom 1 Hagyjon engem még itten élni. Hiszen 
még fiatal vagyok, hadd legyek még egy pár 
évig az a körülrajongott modern víg jukker-
leány. A regények csak szórakoztató olvas 
mánynak szépek, ha valóban megtörténnek, 
rosszul végződnek. 

Záróünnepély. A. r. k. polgári leányiskola 
ifjúsága junius 15. én d. u. 6 órakor az intézet 
tornatermében évzáró ünnepélyt rendez a követ-
kező műsorral: 1. Hiszekegy — Magyarok imája. 

2. Bucsu a diákélettől: Majszovics I . IV. o. 
3. Izenet: Taucher 1.1. o. 4. Népdalok. 5. Búcsú-
beszéd, mondja Ernhordt K. IV. o. 6 A nevlári 
bucsu, szavalja Orbán A. IV. o., zongorán kiséri 
Szerdahelyi E. I I I . o. 7. Gavotte: táncolják: 
Hajdú I., Vincze V. 1., Csipkés K., Tihanyi I., 
Ernhordt K. II., Cseh (i., Visy M., Schlapfer 
T. I I I , Janosek L., Popp A. IV. o. tanulók. 
A szülőket és az ifjúság barátait tisztelettel 
meghivja az igazgatóság. Beléptidij a Segély-
egylet javára 10 K. 

A kath. hitközség vezetősége felkéri a hí-
veket, hogy a legközelebbi urnapi körmenet 
alkalmával a mult évben megállapított sorrendet 
tartsák be, nehogy a körmenet komolysága és 
ünnepélyessége megzavartassék. A körmenet 
két oszlopban négyes sorokkal indul és az is-
kolák, egyesületek, valamint a többi hivek a 
templomból kivonulás után ál lnak be a sorba. 
A körmenet tervezete a mult évben már kö-
zölve lett, tájékozásul azonban e helyeu is közli 
a forrendet: 1. Fiúiskolák. 2. Leányiskolák. 3. 
Egyesületek zászlóikkal. 4. Férfiak. 5. Zenekar. 
G. Cserkészek. 7. Katonai diszszázad fele. 8. 
Márialeányok. 9. Oltári szentség; mellette két 
oldalt első sor: congregátiós leányok, második 
sor: lámpavivök, harmadik sor: rendőrség. 10. 
Hivatalos személyek, két oldalt nőegylet és 
oltáregyesület tagjai. 11. Díszszázad második 
fele. 12. Nők, a nőegylet és oltáregyesület veze-
tésével. A körmenet a Flórián-térnek indulva a 
Várkörön halad. A rendezésben a munkásegylet 
tagjai fognak segédkezni. 

Pénzhagyomany kiosztasa a szegenyak közt. 
A polgármester Ruttrieh Angéla- féle hagyaték-
ból felekezeti külórabség nélkül Kőszeg város 
szegényeinek hagyott közel 55,000 koronát a 
következőkép osztotta szét: G000 koronát kapott 
a kőszegi Nő- és Csecsemővédelmi Egyesület, 
5000 koronát az ev. Nőegyesület és a többi 
összeget 50—G00 koronás tételekben kiosztotta 
a jelentkező szegények között. 

A javulás utján. A mult számunkban meg-
írtuk, hogy Farkas Ernőt a Győri János-utcában 
életveszélyesen hátbaszurták. Mi'it most érte-
sülünk, Farkas tul van a veszélyen és állapotát 
illetőleg aggodalomra nincsen ok 

A kőszegi Löveszegylet f. hó 9.-én tartott 
választmányi ülésén elhatározta, hogy testületi-
leg résztvesz a vértanuk arcképének a leleplezési 
ünnepélyen : gyülekezés vasárnap d. e. 10 órakor 
a Városház udvarán. Ugyancsak elhatározta a 
választmány, nogy julius hó 9. én egy „Lövész-
mulatságot" rendez, melynek programmjáról 
legközelebbi számunkban lesz módunk beszá-
molni. 

Nézzen a szemembe. Bocsásson meg, hogy 
viselkedésemmel err^ a lépésre bátorít )ttam . . • 
Ne 1 . . . ne mondja, hogy játszottam magával ! 

Nem játszottam ! 
És ne kérdezze, hogy rrit érzek, mikor 

ezeket mondom, jó barátom! 

Már mondtam, a mi vi águnkon nincsenek 
tragédiák. Az érzelmek hullásai nem olyan 
szakadékmélyek, szirunagasak, mint ahol két 
külön világ összeütközik . . . Az én fajtámboli 
lányok más vihigba csak meghasonlást, nyug-
talanságot, békétlenséget vihetnek, ha őszinték, 
csalast, ha nem azok ! 

Ne legyen szomorú, Ernő 1 Jö j jön ide, csó-
kolja meg . . . a kezemet . . . utoljára. Azután 
menjen szépen apámhoz a méhesbe. Játsszák 
el mindennapos pikó par t i j uka t . . . Szórakozott 
lesz, veszíteni fog. Ez, tudja, apámnak mindig 
nagy öröm. 

Mostani beszélgetésünket elhallgatjuk . • . 
így továbbra is eljárogat hozzánk . . . Legalább 
láthatjuk egymást, beszélgethetünk. 

Most .pedig menjen. Fel a fejjel 1 

Igaz, még azt akarom mondani, ha itt 
marad vacsorára és én — a jó , becsületes fej-
fájásra hivatkozom — nem jövök az asztalhoz, 
ne aggódjék . . . 

A mi kedves, csendes, disztingvált légkö-
rünknek a hazugság csak olyan lényeges alko-
tórésze, mint az oxigén. É l t e t ! . . . és csak 
néha éget. 

volt részünk benne. És ha — hiszen akkor mar 
férjem lenne — vágy lógna el forrón, hosszan 
megcsokolni ? . . . Hol V A kisvárosi parkban 
atiaio cseiédleánjok es idegenből ideszakadt 
katonák eiött? Brr ! Tudja ugy, hacsak egyszer 
megjárná. De én tudom — hiszen impresszio-
nista vagyok — nekem ilyesmihez többször 
lenne kedvem 1 

A mi világunk más. Nem használom ezt a 
ezot magasabb, nem! Csak más. Talán nem 
ol}an eriékes, komoly, világot boldogító esz 
mekkel teli mint a maguké, de más. Az egyén 
szempontjából önzőbb, könnyebb, de szebb. 
Bennünket nőket pedig ez vonz. 

Bennünket, az én fajtám leányait, ehhez a 
viiágnoz valahogjan ideragaszt a multunk min-
den alma, jövőnk minden vágya. A mi világunk 
az udvaihaz, annak csendes, disztingvált, az 
élet anyagi nyomoiut,agaitól, a lelki nagy ráz 
kodtatasoktól ment levegője. 

l i a kell, szerelem nélkül is de férjhez me-
g j unk egy bérlőhöz, aki nekünk nyújtani tudja 
amit 1 4 — 1 8 éves leányalmokban magunknak 
megálmodtunk. 

Azt mondja kedves barátom, hogy akkor 
ez az élet — hazugságon épült. Ne használjon 
ilyen erős kifejezést. Gondoljon annak a német 
professzornak — azt hiszem Einstein a neve 
— elméletére a relativitásnál. Azt hiszem ez az 
elmélet nemcsak a mechanikába érvényes. — 
ft | | _ V 

A" legalább nem látjuk a hazugságot benne. 

lJe latjuk és láttuk Ő6eink évszázados történe-
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A „Hortobágy balatoni autótura" résztvevői 
számszerint körülbelül 20, f. hó 12-én hétfőn 
reggel 8 és 9 óra között fogják városunkat az 
alsó vámnál érinteni, hogy utjukat Peresznye 
felé folytassák. 

A Kőszegi Turista- ts Szépitö Egyesület a 
méltányosság cimén kéri a város nyaraló és 
üdülő kedves vendégeit, hogy az erdei utak, 
padok és egyéb a kirándulók érdekeit szolgáló 
létesítmények gondozásához önkéntes ado-
mányaikkal hozzájárulni szíveskedjenek. Az 
adományozás összege Róth Jenő könyvkeres-
kedésében fizethető le. 

Anyakönyvi hivonat az elmúlt hetrol. Szüle-
t é s : Imre Lajot—Stiaszny Mária: Ludmilla 
r. k. H á z a s s á g o k : Horváth Ferenc— Maitz 
Anna. Tompeck József—Képpel Emilia. Hor-
váth János—Bader Anna Molnár Sándor— 
Meszes Rozália H a l á l o z á s o k : Ecker K -né 
64 éves, Tangl Jánosné 22 éves, mellhártya-
gyulladás. 

Fakiosztas. Hétfőn, azaz e hó 12.-én kez-
dődik a városi tuzelőta kiosztása. A kiosztás 
az előjegyzések sorrendjében történik, miért is 
felhívjuk a faigénylőket, hogy csak azok jelent-
kezzenek fáért, kiknek a sorszáma aznap elin-
tézés alá kerül. A fakiosztás ugyanis két, eset-
leg több napot is igénybe vesz. Már itt meg-
jegyezzük, hogy a kiosztandó famennyiség 
mindössze 4UUO meter lesz és ezzel szemben az 
előjegyzett mennyiség közel 15000 méterre rug, 
azért az eloszló bizottcág kénytelen volt egye-
seknek tulmagas igényeit redukálni és az el-
osztást azon az alapon eszközölni, hogy minden 
jogos igénylő jusson fához és ha ezenfelül még 
szüksége vau fára, ugy azt a hercegi erdőből 
módjában lesz beszerezni. Tekintettel a nagy 
íaigenylésre és szükségletre a bizottság foglal-
kozik azzal is, hogy a közel 1500 métert kitevő 
depuiatum fát is a tényleges szükségletre szo-
rítja le és igy a deputatum fajogosultak tény-
leges szükségletén felüli fa helyett ár és fuvar 
megtérítést kapnak. így is fel fog szabadulni 
néhány száz uiéter fa, mi aztán szintén a kö-
zönség szükségletét fogja legalább részien ki 
t'légileni. A bizottság a polgármester javaslatára 
a faárakat is kénytelen volt 25% al emelni, 
nemcsuk azért, mert a szomszédos erdőbirtoko-
soknál a fa ára m^g így is kétszerese a váró 
sinak, hanem azért is, mert a város háztartá-
sának egyensúlya sem tarlható fenn a fa árának 
emelése nélkül. Ugyanis a várohi költségvetés 
ben, amit a mim ősszel állított össze a város 
minimális faárakkal és 8—10 koronás napszám 
órabérekkel számolt és ma ezzel szemben az a 
helyzet, hogy a kiadások és így az órabérek és 
napszámberek is megháromszorosodtak, pedig 
a város heti és napszambor fejeben hetenként 
100,000 koronán felül tizei ki, úgyhogy a költ-
ségvetésileg előirányzott ezen kiadási tételek 
már is kimerültek és kénytelen iesz a polgár-
mester több tervbe veit városi munkát ezidő-
6zerint beszüntetni és csupán a feltétlen szük 
séges es elkerülhetetlen munkalatokat, mint 
például a két alsó malom közötti patakpart-
szabályozást — csupán végiehajtani De ínég igy 
sincs kizárva, hogy esetleg pótköltségvetés ut 
ján kell gondoskodni a háztartás egyensúlyának 

biztosításáról. 

Ingatlanforgalom. Németh Uyuláné eladta 
a Király uton fekvő 84. sz. házát 247.000 ko-
ronaért Schóck János és nejének. Scbranz Mi-
hályné eladta a Schutzengraben dűlőben fekvő 
szőlőt és a Hegyalja u'cában levő félházát ösz-
szesen 22000 koronáért Schranz Mihálynak. 

A Magyar Zeneoktatók, Alkotok es Előadók 
Országos Egyesülete (111 szakosztály) április hó 
29.-én tartott választmányi ülésén hozott hatá-
rozatával a változott gazdasági viszonyokra, 
tekintettel a magánoktatók minimális óradiját 
házon kivüli oktatás esetén 150 koronában, az 
oktató lakásán nyújtott oktatás esetén 100 K.-
ban állapította meg A választmány ezen hatá-
rozatát azzal teszi közzé, hogy az egyesület 
minden egyes tagja erkölcsi köteiességenek tartsa 
óradijait ezen hatarozat szemelőlt tartásával 
megállapítani. Minden oktató saját és kartársai 
érdekét súlyosan sérti meg, ha óradijait a nap 
ról napra fokozódó drágaság mellett oly összeg 
ben állapítja meg, mely részére a létminimumot 
sem képes biztosítani. 

A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szö-
vetkezete ludalja a közalkalmazottakkal, hogy 
a kedvezményes juniusi árukat csak délelőtt 
8—12-ig, a kedvezményes még ki nem váltott 
cipőt és a családtagok ruhaszövetét kizárólag 
délután Vj3—6-ig adja ki a Király ut 4. szám 
alatt lévő elosztójában. A juniusi élelmijáran-
dóságot váltsa ki mindenki junius 25-éig, mert 
azon tul az nem adható ki. 

A városi zenekar létszámának kiegészítése 
céljából oly egyének nyerhetnek díjtalan kikép 
zést a fuvóhangszereken való játszásban, akik 
állandóan a városban laknak és akik kötelezik 

1 magukat arra, hogy állandóan a zenekar tagjai 
maradnak. Felhívom mindazokat, akik a zene 
tanuláshoz elég hajlamot, akaraterőt, kitartást 
éreznek, jelentkezzenek a gyakorló napokon 
azaz kedden, csütörtökön és szombaton este 
8 órától a Jurisich-téren levő próbahelyiségben. 

Kováts Ferenc karmester. 

A het csempeszei. A rendőrség az elmúlt 
héten a következőket bűntette meg csempészé-
sért, Hódosi Lajos horvátzsidányi lakós 4 ma-
lacot akart kivinni. 15 napi elzárásra és 300 
korona pénzbüntetésre Ítélték el. Véber József 
pörgölényi és Hódíts Ferenc répcekethelyi lakó-
sokat zabcsempészésért 1400—1400 korona pénz-
tüntetésre itt ite el a rendőrbiró. 

A hatarvamórók elleni panasz állandóan 
napirenden van. Nem a kötelességteljesitésük 
ellen, hanem a tuibuzgóságuk miatt szereznek 
az embereknek sok kellemetlenséget és elide-
genítik tőlünk a közeli vidék városunk iránti 
barátságukat, a magyar hazahoz bennük élő 
ragaszkodast. Kellemetlenül hangzik, mikor még 
a magyarérzésü burgenlandi polgár is kiemeli 
azt a nagy kulömbseget, mely az osztrák vámőr 
es magyar vámőr közötti eljárásban megnyil 
vánul. Amaz csupa előzékenység és szívélyes 
készség, emez rideg paragrafusszőrszálhasogató 
és barátságtalan, hogy más kifejezést ne hasz 
rál junk. E héten például letartóztatták Rendek-
nek egyik tekintélyes polyárát, kinek a Klausen 
melletti magyar semleges területen birtoka van 
s hazaszállítana szénatermését. Nem használt 
semmi igazolás, kénytelen volt szénasszekerestül 
Kőszegre jönni és estig itt maradni. Mit szóljon 
most már a magyarbarát rendeki polgár, h» az 
osztrákhoz szitok ezért k i g ú n y o l j á k H á t igazan 
olyan nehéz dolog volna a vámőröket jobban 
megválogatni vagy értelmesebben kioktatni? 

Ui vundkozlekedfesek. Junius hó 1.-től Kő-
szeg állomást illetőleg az aiább felsorolt menet 
reiidszerinti vonatok közlekednek : Szombathely 
röl Kőszegre érkezik 0 óra 8 perc, 6 óra 28 p., 

9 óra 13 perc, 15 óra 26 ptre, 19 óra 8 perc. 
Sopronbol Kőszegre 8 óra 50 perc, 14 óra 35 
perc és 23 óra; Csepregből Kőszegre 10 óra 20 
perc Kőszegről Szombathelyre indul : 3 óra 
34 perc, 6 óra 44 perc, 12 óra 09 perc, 15 óra 
50 perc, 21 óra 24 perc; Sopronba 3 óra 40 perc, 
13 óra és 17 óra 45 perc; Csepregbe 12 óra 
30 perc. Szombathelyről Kőszegre indul : 5 óra 
40 perc. 8 óra 25 perc, 14 óra 30 perc, 18 óra 
20 perc, 23 óra 20 perc. — Az uj menetrend 
életbeléptetésével Budapest felé igen kedvező 
csatlakozást nyert a varos, amennyiben a Kő-
szegről 3 óra 34 perckor induló vonat, amely 
Szombathelyre 4 ora 20 perckor érkezik, csat-

' lakozást nyer a Szombathelyről 4 óra 30 perc 
kor induló és Budapestre 10 óra 25 perckor 
érkező gyorsvonathoz. Viszont a Budapestről 
17 óra 15 perckor induló és Szombathelyre 23 
óra 10 perckor érkező gyorsvonat csatlakozást 
nyer a Szombathelyről 23 óra 20 perckor induló 
és Kőszegre 0 óra 8 perckor érkező vegyesvo 
naihoz. Ezen gyorsvonatok III . osztályú kocsik-
kal közlekednek. — Kőszeg—Wien között köz-
vetlen vonatok fognak közlekedni Sopron Solle-
naun át és pedig indul Wien Nordbahnhofról 
16 óra 5 perckor. Kőszegre érkezik 23 órakor; 
Kőszegről indul 3 óra 40 perckor, WTien Nord 
bahnhofra érkezik 10 óra 58 perckor. Ezen vo 
natoknál átszállni nem kell. 

Lemondott közsegbiró. Kovács János kő-
szegszerdahelyi bíró tisztségéről lémondott. 

Megverte az apját. A kőszegi csendőrőrs 
feljelentette Nagy Jánosi, aki kiscsömötén édes 
apját egy szóváltásból kifolyólag megverte. A 
magáról megfeledkezett fiút a kőszegi járás 
birőság fogja ezen tettéért felelősségre vonni. 

Hazs az internálásból Sisak György tömördi 
lakóst másfélévi internálás után haza bocsá-
tották falujába. 

A harcias legeny Kőszegszerdahelyen Ávár 
János valami miatt összeveszett Fekete János 
64 éves szerdahelyi lakossal és egy bottal ugy 
megverte az öreg Feketét, hogy az orvosi lát-
lelet szerint 18—24 napig nyomhatja az ágyat. 
Ávárt a csendőrség feljelentette a szombathelyi 
kir. ügyészségnél. 

Libahúsra fajt a foga Ferepatits János 
perványi lakosnak, de mivel oly drága a liba, 
gondolt egy nagyot és Horváth István lukács-
házai lakós udvarán összefogott 6 darabot s 
azután ködelőttem kodutánnam, el akart illanni. 
Azonban ezt az olcsó husszerző műveletét nem 
hajtotta elég gyorsan végre, elcsípték és majd 
a dutyiban elmélkedhetik a szomorú valóságon, 
hogy meg sem ette a libát, mégis megfeküdte 
a gyomrát. 

Országos küzdelem az egyke ellen. Most, 
hogy nagyjából már a 20-as népszámlálás rész-
letes eredményei is napvilágra kerülnek, egész 
szörnyű mélységében bontakozik ki a magyar 
nép szörnyű átkának az egy gyermek rendszer-
nek az úgynevezett „egykó"-nek pusztításai. 
A mostanában nyilvánosságra jutott adatok 
közül kivált a baranyai területek szpinoru né-
pesedési viszonyai megdöbbentőek. Es a hely-
zet az, hogy a bajon egykönnyen segiteni nem 
lehet. Kézenfekvő volna ugyanis az ügy orvos-
sága ha az tisztára szociális hiányokat volna 
hivatva eliminálni. A tapasztalat azonban azt 
mutatja, hogy éppen az aránylag jobb anyagi 
viszonyok között levő családok esnek bele az 
„egyke" nyavalyába. Kimutathatólag pl. a gaz-
dasági cselédek sorában sokkal nagyobb az át-
lagos szaporodás, mint a kis és középbirtoko-
soknál. Budapesti tudósitónk hosszabb meg-
beszéléseket folytatott a politikai, tudományos 
és egyházi világ igen sok vezérfórfiávai, akik 
mindannyian ama nézetüknek adtak kifejezést, 
hogy az egyke ugy nálunk, mint általános 
értelemben nem annyira az anyagi állapottal 
összefüggő kérdés, hanem inkább lélektani és 
morális elferilülés, amelynek szokásokban ós 
alantas ö sztönökben keresendők az alapjai. Két-
ségtelen, mondották, hogy ogyes szin magyar 
vidéken az alsóbb néprétegek szegénysége is 
elősegitője az „egyke" erősödésének, ám a dolog 
gyökere még sem itt fekszik, hanem a psziho-
lógiai elváltozásokban. Éppen ezért, mivel a 
helyzet súlyossága mellett elsősorban eredőinél 
fogva kényes, az illetékes körök egyáltalában 
nem nézik közömbösen az „egyke" tombolását. 
Ellenkezőleg, a legközelebb jövőben nagysza-
bású országos értekezlet veszi vizsgálat alá a 
tényleges viszonyokat és igyekszik megkeresni 
az utat, a módot amelyei gátat lehetne vetni 
eme epidémia súlyos rombolásainak. 

Menyegző a szerb udvarban Csütörtökön 
folyt le Sándor király és Marlona román her-
cegnő esküvője. Az esküvő alkalmával mintegy 
kétszázezer ember jött Belgrádba a vidékről és 
a külföldről. 

Ausztria csatlakozni akar Nemetorszaghoz. 

A bécsi sajtó az osztrák korona zuhanása kö-
vetkeztében előállott katasztrofális helyzettel 
foglalkozva, kijelenti, hogy Ausztriát a végle-
ges romlástól csak az mentheti meg, h i nyom-
ban csatlakozik Németországhoz. Még a Neue 
Freie Presse is, amely ebben a kérdésben min-
dig igen tartózkodó volt, ma szintén ugy nyilat-
kozik, hogy a csatlakozás az egyetlen mentség 
Ausztria számára. Ausztria pénzügyi és politikai 
lehetőségei — irja a lap — közelednek a ki-
merüléshez és ez már belátható időn belül be 
fog következni. Egyedül tilalmakkal nem lehet 
államokat fenntartani. Nem lehet minket arra 
kárhoztatni, hogy függetleneknek gúnyoljanak 
bennünket örökké, amikor a függetlenség leg-
egyszerűbb kellékeitől megfosztanak bennünket. 

Szerbia készülődésé Bulgária ellen. Az Ob-
zor híradása szerint a belgrádi minisztertanács 
foglalkozott a Bulgária ellen legközelebb elren 
delő katonai akcióval és megfelelő csapatokat 
bocsájtott a hadügyminiszter rendelkezésére, 
hogy a jugoszláv határt a bulgár bandák újbóli 
betörése ellen megvédhesse. Egyúttal egyidejű-
leg megfogalmazták azt az ultimátumot, amelyet 
a szófiai kormányhoz szándékoznak intézni. 



K6«zoe és Vidéke. 19ií2. junius 11. 

Sopronban dr. Habéit szocialistát válasz 
tottak meg. Sopronban szerd in délután hirdet-
ték ki a pótválasztás eredményét. Leadtak össze-
sen 10 526 szavazatot. Ebb5l gróf Andrássy 
Gyula 4910 et, dr. Hebelt Ede szociáldemokrata 
jelölt pedig 5081 szavazatot kapott; a többi 
szavazat érvénytelen volt. Hebelt Edét tehát 
Sopron város nemzetgyűlési képviselőjévé meg 
választották. A Keresztény Nemzeti Egyesülés 
többségi pártjának vezető férfiai a Keresztény 
Egység Táborának központi helyiségében meg 
beszélésl folytattak, amelyen a választások eddigi 
eredményeit tárgyalták meg. A soproni válasz-
tás eredménye áítalános konsternációt költeti, 
a inegbeszé ésen jelenlevők sajnálkozásuknak 
adtak kifejezést Andrássy bukása fűlött és a 
szociáldemokraták ujabb győzelme nagy meg-
döbbenést váltott ki. Emszt Sándor a soproni 
eredményről ezeket mondta: Végtelenül sajná-
lom Andrássy bukását. De levonom a tanul-
ságot is: két gróf gyilkulta egymást és győ 
zött a szocialista. 

Megkötik a magyar osztrák gazdasagi szer-
ződést. A bécsi gazdasagi kompenzációs tárgya-
lásokat, amelyek a mult héten különböző ne 
hézségek miatt megakadtak, ujrafölvételüket az 
osztrák kormány váltság késleltette, — a teg 
napi napon tovább folytatták. A magyar dele-
gátusok hétfőn utaztak el Budapestről, miután 
a magyar kormány ujabb direktívákkal lattá el 
a bizottságot ég az ausztriai kabinetkrizi9 is 
megoldódott. Tegnap délben a magyar külügy-
minisztériumban beható tárgyalások voltak az 
osztrák-magyar kompenzációs s.:erződés ügyéről, 
amelyeken dr. Bud János közélelmezési állam-
titkár is résztvett és a megbeszélések után tele-
fonon beszélt a bécsi magyar delegátusokkal, 
akiknek ujabb instrukciókat adott a szerződés 
megkötésére vonatkozólag. Értesülésünk szerint 
minden akadályt sikerült elhárítani, ugy, hogy 
a gazdasági szerződés megkötése küszöbön áll. 

Kézimunka alónyomtatast, hímzést elvállal 
Muszli Sándomé Jurisich-tcr 15. sz. Ugyanott 
fehérnemű varrás elfogadtutik. 

Saját kotesü női és gyermek harisnyák, 
férfi soknik a b'gfinomibb minőségben állan-
dóan raktáron. Bokebeli anyagokbol köt es fejel 
Filipp, harisnyakötőde Szombathely, Széli Kál-
mán utca C szám. 

BOGNÁROKAT, NYERGESEKET 
á l landó munkára felveszünk. 

Hungária Automobilgyar Részvénytársaság. 
Budapest, VIII., Tavaszmező-utca 6. szám. 

Minden vasárnap és ünnepnap, a mozielő-

adások alatt is, ugy a vendéglőben mint a 

kertben, frissen csapolt 

kőszegi és kőbányai 
Dreher-féle világos és barna sör 

k a p h a t ó Perkovits János 

vendéglősnél . 

Egy j ó házból való f iu 

TANONCNAK 
J m ( l A n t a i l 

vendéglősnél . 
fe lvétetik. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthetetlen jó 
férjem illetve «pánk 

Molnár József 
elhunyta alkalmával fájdalmunkat bármi 
módon enyhiteui törekedtek, kiváltképen 
h Jurisicb-cserkészeknek az aldozat kész 
se^édkezésért ez utón mond köszönetet 

Kőszeg, 1922 junius 7. 

a gyászoló család. 

KOUAR3T 
BORIM/: 
JMtUlln HOlUtMU 

S S 

GAZDASAGI EPÜLETEK, GYARAK 
MALMOK B E F E O E S É R E ES R É G I 
ZSINOELYTETÖK ÁTFEDESÉRE A 

LEGALKALMASABB I 

Kapható : LAURINGER ELEK 
Jvaskereskedönél Kőszeg. 

E ü e k t r o B í o s k o p 
a „Mulató" nagytermében. 

M ű s o r : Vasarnap. iun ius hó II. e n : 

H-igenb^ck- féle filmszériából 

kitűnő v tdállat film ! 

É g f a c i r k u s z 
Dráma 5 felvonásban. 

Ia trágyagipsz kapható. 

Építeni szándékozóknak! 
Épí l let fa - de szka - és lécet. 

Aiánlílk • Mész - , cement - gipszet. 
Hjdmu*, M e n y 0 i e t n á d , fazs inde ly 

és „ T U R U L " feddpalát 
minden mennyiségben. Franki Lajos Klsze*. 

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

A legjobban készít elő 

m a g á n y i z s g á k r a . 

V i d é k i e k n e k levelező oktatás 

Speciális, magánhasználatra irt tankönyvek alapján. 

CSERESZN7EMA&0T 
nyers gyümölcsből kilónként ló koronáért vesz 

minden mennyiségben 

Kőszegi Fenyőmagpergetőgyár. 

i t O N x e & i k ő b á n j a i 

Dreher-féle világos és barna 

sör kapható Schermann István 
vendéglősnél . 

42 1922. végreh. sz. 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
Alulírott bírósági végrehajtó a i 1881. évi 

LX . t. c. 102. §-n értelmében ezennel közhírré 
teszi, h<»gy a kőszegi kir. járásbíróságnak 1922. 
évi 123/12213 száuiu végzése következtében dr. 
Kopfetein Lipót ügyvéd által képviselt Kopf 
stein Mór és Bernát j.ivAra 975 kor. s járadék 
erejéig 1922. március 2. áu foganatosított ki 
elégitési végrehajtás utján le- és feliilfoglalt és 
3000 koronára becsült következő ingóságok, u. 
m. egy kis szekér stb. nyilvános árverésen el 
adatik. 

Mely árverésnek a kfiszegi kir. járásbiró 
sAg 1921. évi Pk. 330/5 számú végzése folytán 
975 korona tőkekövetelés, ennek 1921 évi ápri-
lis hó 16. napjától járó 6% kamatai, V»V. váltó-
díj és eddig összesen 469 kor. bíróilag már 
megállapított költségek erejéig, Kőszegen Kos-
suth Lajos utca 17 szám alatt leendő megtar-
tására 

1922. évi junius hó 26.-ik napjának 
délutáni 2 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingósáyok az 1881. évi LX . t.-c 
107. és 108. § ai értelmében készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén 
becnárou alul is el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő mgóságokat 
máaok in le és felülfoglaltatták s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX . t. o. 120. § a értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kőszeg, 1922 évi junius hó 6 -án. 

I Í Í H N I i á l i n n n 

kir. bir. végrehajtó. 

P a t t a n á s o k H I « m i 

Dr. Jutassy G y ó g y k e n ő c s é t , 

6attanás-nyomok e l t akar í t ásá ra Dr. J u t a s s y 
IIMIIIAN ' t ó j á t 30 év óta haszná l j ák . Kap-

ható szaküz le tekben vagy utánvét mellett Dr . 
Jutassy Kozmet ika i Gyógv ln téza tében , Buda-
pest Kossuth L-u. 4. Minden egyéb szépség-
h ibáró l t á j ékoz ta tó füzet és ár jegyzék Ingyen. 

I V U s i i i ^ m z , 

p o r i l a n t i c e m e n t é n 

d a r a b o s s z é n 

legolcsóbb napi áron kapható 

ZERTHOFER MIHÁLY-nál Kőszegen. 

G r X J T H ! V T T • Twf Q S dinnoi «rőr« bimimlt 

fa-, csont- es diszmUesztergályos-mühelye 
Szombathely, Kossuth Lajos-utca 19. 

Készít 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. 

Dr. PleMcli féle 

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

V i s s k e t e g s é g e t , 

stfmört, 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. Pliich-féle 

0 JL XT XT A. X3ÍXT 
1 üveg 35 K. Kapható minden gyógyszertárban. 
Főraktár: TÖRŐK JÓZSEF R.-T. Budapest, VI., 

Király-utca 12. szám. 

Nyomatolt Hónai és Pandúr könyvnyomdájában Kőszegen. 
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