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E L Ő F I Z E T É S ! fl fi : 
Egész évre .0 K, félévre 20 K, negyedévre 10 K. 

Egyes szdm dru 80 fillér. 
Póstui szétküldéssel évnegyedenként 11 K. 

Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. sz. 

n^ilttér sora 3 kartva. 

Hirdetések nagyság szerint jutányos érben 

szdmltatnak. 

Nemzeti Nap! Mindenkié, és nemcsak a városiaké, hanem 
a falusiaké is! 

Mindenkié és nemcsak azoké, akik magyarul 
tudnak . . . Lesznek nemet nyelvű előadások is, 
derek, hü németajkú polgártársaink számára . . . 

Anyag és szellem, test és lelek, gazdasági 
és erkölcsi élet a teljes élet . . . 

Ennek a perspektívájából készül a Nemzeti 
Nap ! 

(T. M.) A keresztény magyarság föltáma-
dása is, mint bukása, csak kettős lehet: erkölcsi 
és gazdasági Ez nagy feladat. A kormány egye-
dül elégtelen, a társadalom segitő kezere van 
szükség. 

Attól a pillanattól, hogy kiásták a romok-
ból a keresztet és kitűzték újra a nemzeti zász-
lót és azóta, hogy az elvtársak a börtönben 
hütögetik 40IJ-os vörös lázukat, a mi lelkesedé-
sünk sem régi. Megfogyatkozott a ker. és nem-
zeti eszmékbe vetett az a hitünk, az a bizalmunk, 
amellyel Izrael rémuralma alatt es közvetlenül 
utána a magyarság megváltását vártuk. 

Megfogyatkozott lassanként megint a keresz-
tény és magyar öntudat. Az élet- es létért való 
nehéz heroikus küzdelem, a naivul felfokozott 
remények csődje, a komoly és valódi csalódások, 
kiszívták lelkünkből azt az eleven erőt, amelyet 
néhány hónappal ezelőtt még fékezni kellett, 
hogy ne öljön és ne romboljon. 

Hiszek Marsé örök halálában, biztosan 
tudom, hogy nincs többé feltámadása nálunk 
sem az alliberális, sem a szocialista eszméknek. 

De látva az óriási nehézségeket, amelyekkel 
ez a legyőzött, megalázott, kifosztott és meg-
szentségtelenített ezeréves ország küzd, ellensé-
gei: vörös és liberális klikkek boldogan dörzsöl-
getik kezüket és ugy érzik: hogy még fölkel az 
ő napjuk. Csalódni fognak 

Csak azért, hogy túlságosan el ne bizzák 
magukat, meg kell nekik mutatni, hogy még 
élünk . . . Kimegyünk tehát az utcára is, hogy lássa-
nak bennünket és a/A, hogy hányan vagyunk . .. 
Kimegyünk, igen a virágillatos május elején . . . 
Kimegyünk, mert vendégeink jönnek, előkelő 
vendégeink. 

„Nemzeti Napot" rendez Kőszeg város 
keresztény közönsége május elején . . . Künn 
lesznek az utcán a magyar tisztviselők . . . Azok 
a tisztviselők, akik már évek óta némán, talán 
csak titokban sirva, viselik rettenetes sor-
sukat. Künn lesznek az utcán és egy „jaj" szó 
sem fog elhangzani ajkukról. 

Ott lesz a gazdatársadalom, a magyarságnak 
ez a szine-java . . . Az ország talpköve . . . 

Felvonulnak a nők, a lelkes keresztény 
magyar nők, akiknek úgyszólván egyedül köszön-
hető a keresztény és magyar eszmék diadala . . . 

Ott lesz ajm agyar munkásság is és megmu-
tatja, hogy Izraelnek csak egyszer sikerült nyakába 
ülni. De soha többé ! 

Ott leszünk mindnyájan : iparosok, keres-
kedők, főiskolai hallgatók . . . Mind, akiknek 
Magyarország a hazánk és Krisztus a vezérünk. 

Együtt fogjuk kérni katholikusok és protes-
tánsok főpapjának vezetése alatt az Istent: enged-
jen megérni ez országnak ujabb, de boldogabb 
ezerévet. 

Nagy napja lesz a városnak: a Nemzeti 
Nap. Mindenkinek a napja lesz, aki megakarja 
mutatni magyar és keresztény voltát! Mindenkié, 
.aki áldozni akar a szegény sorsú tisztviselő és 
munkásért. Mindenkié, aki élvezetet talál 
magas nivóju és komoly, vagy tréfás szini vagy 
egyéb előadásokban . . . Mindenkié, aki szóra-
kozni akar sétakorzón, zenés és kardalos nap-
sugárban . . . Mindenkié, aki szereti a körhintát 
és sóskiflit, a laci konyhát és krumpli színházat, 
a tűzoltó és tornamutatványokat, a sört és bort, 
a táncot és cigányzenét, a konfetti csatát és a 
szépsépversenyt . . . 

Mindenkié, azé is, aki délelőtt nem ér rá, 
vagy délután van elfoglalva . . . 

Lingauer Albin. 
(T. M.) Húsvéthétfő nagy napja volt a kő-

szegi ker. n. e. pártjának. Itt járt a városban 
képviseiője: Lingauer Albin, aki rövid parlamenti 
szereplésével máris egyik oszlopává nőtte ki 
magát a ker magyar ügynek. 

Hatalmas politikai beszámolója, amelyet kb 
21)00 főnyi vidéki és helybeli párttag előtt 
mondott el, az őszinteség hangja volt. Kitárta 
mindazokat a sebeket, amelyekből a ker. magyar-
ság vérzik. Rámutatott a gyógyulás útjára is. 

Különösen kemény kritikával illette Korányi 
pénzügyminiszternek a pénzlebélyegzésről szóíó 
és két balkézzel megkonstruált rendeletét. Saját-
ságos, hogy ez a k i s g a z d a miniszter csak olyan 
rendeletet tud megalkotni, amely nem árt a hadi-
milliomosnak, árdrágítónak, bankároknak, de 
árt — a kisgazdatársadalomnak. 

Interpellációja, amelyről az újságokból ferde 
beállításban van tudomásunk, nagy miniszter-
mosdatás volt, de vége még nincs. Valószínű 
kormánybukással végződik. 

Feltétlenül helyeselhető ez a keresztény nagy-
takarítás, a közélet megtisztítása. 

Lingauer, akinek már államtitkárságot (had-
iijyi) ajánlottak fel, nem vállal oly megbízatást, 
amelyért honorárium, fizetés jár. 

Vassöprüje óhajt lenni a magyar közéletnek. 
Ezért talán kénytelen lesz elhagyni rövid időre a 
pártkereteket is. 

A kőszegi kerület, mint a népgyűlés han-
gulata is mutatta, hü marad képviselőjéhez! 

E sorok Írójának alkalma volt az összts 
aktuális es nem aktuális kérdésekre felvilágosítást 
kapni a képviselő úrtól. 

Nagy veszedelem számunkra nemcsak az, 
hogy a két keresztény pártot veszíti össze a libe-
láris és zsidó sajtó, de megakarja bontani azt 
az egységet és megértést is, amely az egyes ker. 
felekezetek közt van. Ezen a téren a keresztény 
párt vezetői:'Haller, Prohászka stb. a lehető leg-
messzebbre el akartak menni, hogy teljesítsék az 
összes ker. felekezetek jogos kívánalmait. 

Végtelenül fontos, hogy az összeveszités ne si-
kerüljön. Pirulnunk kellene mindnyájunknak, ha 
majd annak megtörténte után a szemünkbe vi-
gyorog a liberális, szabadkőmives, szocialista és 
zsidó tábor. 

Itt Kőszegen — hála Isten — ezen a téren 
semmi kívánni való nincs. De nem így van ez 
mindenhol! 

Ez is olyan pontja a ker. programmnak, 
melyet máról-holnapra megoldani nem lehet. 
Hosszabb lelki átalakulás, a magyarnak a ma-
gyarral való niegszeretése (elvek feladása nélkül), 
ezirányu határozott nevelés, amely már a bölcső-
nél kezdődjék, vezethet célra. 

A másik tény, amelynek még szomorú kö-
vetkezményei lehetnek, a falu és város harca. 
Soha objektívebb beállításban, mint ezt Lingauer 
az intéző bizottsági ülésen festette, még 
nem hallottam. Szerettem volna, ha mind-
azok, akik ma már megfeledkezve zsidóról, hadi-

1 milliomosról stb. csak a becsületes, szorgalmas 

magyar gazdában látják minden bajnak az okát, 
hallották volna Lingauer szavait. Félő, hogy ezt 
a mi jó magyar népünket ugy megfogják megint 
nyúzni, hogy ismét kivándorlásra kényszeritik. 

Vándoroljon ki a zsidó! 
A helyzet nem rózsás. A legégetőbb társa-

dalmi problémák: munkás és tisztviselő kérdés, 
meg nem oldható, mert nincs miből és mivel. 
Három rettenetes hónap következik. A társadalom 
minden osztályának meg kell osztani falatjét 
az emiitett két osztály éhező gyermekeivel. De 
mivel hiányzik bennünk az emberiszeretet, esetleg 
kis diktatúrával segítenek nekiink ezt gyakorolni. 

Külpolitikai szempontból a helyzet nem ró-
zsás, de nem is kétségbeejtő. 

Királyválasztás a*közel jövőben nem lesz. 
fivek múlva, talán akkor a szt. korona újra össze-
forrt, kerül majd rá a sor. 

A személyt illetőleg parlament többsége, a 
kormányzó még sem jobbra, sem balra nem kö-
tötte le magát . . . Minden ezzel szemben álló 
híresztelés, csak azt célozza, hogy vezéreinket 
lejárassa. 

Kétségtelen, hogy Horthy kezében a legjobb 
kezekben van a kormány rúdja! 

Városi közgyűlés. 
— 1920. április 10. — 

A rendkívüli közgyűlést nem örvendetes, 
de sürgősen szükséges ügyek elintézése okozta. 
Hogy nein örvendetes, mutatta a képviselők tö-
meges elmaradása — bánják is ők, akárhogyan 
lesz, valahogyan csak lesz — hogy pedig sürgős 
volt, mutatta az egyhangú gyors elintézés. Ez az 
egyhangúság azonban inkább csendes megnyug-
vást jelent. 

Az egyik fontos ügy a villamos áram árak-
nak ujabbi emelése 50 fillérről 70 fillérre, ami 
azonban könnyen behozható, mert a világítás 
most annyira rossz, hogy nem is érdemes hasz-
nálni, tehát a 40"V»-os emeléssel szemben 100% 
a megtakarítás. 

A második sürgős ügy egy uj adónak a 
kivetése. Eddig a beszállásolás nem terhelt sen-
kit, még a s z á l l á s t a d ó t sem. 

A megváltozott világrendben ebből most 
s z á l l á s - a d ó lett. A boldog háztulajdonosok-
nak házbéremelési indokgyüjteménye ezzel eggyel 
meggyarapodott. Hiába," a háziuraknak mindig 
van szerencséjük. 

A harmadik sürgős ügy az árverés alá bo-
csátott ingatlanokat illette A képvisesők ugy ha-
tároztak, hogy csak a házhelyeknek való telke-
ket adják el. Bátran eladhatták volna az erdőmes-
teri lakházat is. Szép emléke lett volna az egy-
kori pénzbőségnek. 

Napirend előtt a polgármester bejelentette, 
hogy Horthy Miklósnak Magyarország kormány-
zójává való választása alkalmából a város nevé-
ben üdvözlő táviratot küldött, mit a közgyűlés 
lelkes éljenzéssel tudomásul vett. 

Ezután áttértek a napirendre. 
{. A villamos áram egységárát hektovaton-

ként 70 fillérre emelték és pedig visszamenőleg 
1920. január l.-étöl kezdődőleg. 

2. Beszállásolási pótadó állapíttatott meg, 
mely a házadó 40*/«-át fogja tenni. 

3. Az árverés alá bocsátott ingatlanok el-
adása tárgyában ugy határozott a közgyűlés, hogy 
most csupán azon árverési vevőkkel köti meg a 
szerződést, akik házhelyet vettek, vagyis a vasuti-
hid, a vasutas árvaház melletti és a Müller-féle 
fürésztelep előtti telkek vevőivel. 

Ezzel a közgyűlés véget ért. 
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H i r d e t m e n y e k . 

A MÜVE sportegylet e hú 11 éro törvewtt 
akuló közgyűlése a közbejött nemzeti hadsereg 
tagjainak eskütételével kapcsolatos üunpély miatt 
elhaluszlatott és ». hó 18. ik m d. .-. 11 órakor 
a városháza tanácstermében fog megtartatni. 

A honvédelmi miniszter nr az 1920 évi 
I. sz. t. c. értelmében elrendelte, l iojy a Nemzeti 
Hadsereg őszes tagjai, kivétel nélkül kik jelenleg 
tényleges szolgálatot teljeaitenek. újból telesket-
tessenek. A felesketés í. hó 11 ikéu d. e. VjlO-
a vásártéri kápolnánál diszkivonulás keretében, 
róm. kath misevei kapcsolatban fog végbemenni. 
Ez alkalomra az összes helyi hatóságok, el-
szigetelt, szolgálatmentes lisztek, továbbá tiszt-
viselők és polgárság szíves megjelenés végett 
felszóiitalnak. 

Folyó hó 12. tői kezdve méhészeti kurzus 
fog a katonák részire megtartatni naponkint d. 
u. Vj(>-tól 7,7-ig a főgimnázium rajztermiben, 
melyre polgári egyének is jelentkezhetnek.Ezen 
kurzussal kapcsolaibau megtudandó gyakorlati 
bemutatásokon az eisö és második tanfolyam 
hallgatói is részt vehetnek. A gyakorlatok ideje 
esetrör esetre a Roth-féie könyvkereskedés ki-
rakatjában lesz hirdetve. 

Katona i j á r ásparancenokság . 

Közhírré teszem hogy a Lindbauer Katalin 
városi szülésznő elhalálozásával megüresedett j 
városi szülésznői átfcsra ideiglenesen özv. Hopp 
Lajosné oki. bába Toíszugi lakost (Lakik Tábla 
ház utca 3) helyettesítettem. 

Felhívod mindazokat, akik a kommuniz-
mus ideie alatt büntetés pénzeket (nein hadi-
sarc) fizetlek le (Halász politikai megbízottnál) 
azok f. tíó 15-ig okvetlenül jelentkezzenek a 
városi számvevőségnél. Későbbi időben tett be 
jelentések nem vétetnek figyelembe. 

Jambr i t s Lajos polgármester. 

. Közhírré teszem, hogy a 2580/1920 M. E. 
számú rendelettel elrendltetett a közélelmezée 
érdekében a népességnek, a müvelés alatt álló 
szántóföldeknek az állatállományok és a cséplő 
gépeknek összeírása az 1920 évi április 10-iki 
állapot szerint. Az összeírást április hé 10—16 
napjain számláló biztosok végzik, akik működé-
sük tartalma alatt közhivatalnokoknak tekinten-
dők. A számláló biztosok igazolvánnyal vannak 
ellátva. Mindenki köteles a számláló biztosok-
nak kívánt adatokat a valóságnak megfelelően 
bemondani, visszaélések kihágást képeznek. 

dr . Hech i nge r Ede polgármester h 

Folyó hó 3 • ikán a Deák Ferenc utcaban 24 

kor. készpénz találtatott. Jogos tulajdonosa át-

veheti az állami endőrkapitányságnál. 

Dr. Freyberger Jenő államrendörkapitány. 

Ipartestületi közlemények. 

Felkérem az autogónheggesztő berendezés' 
sel biró iparosokat, hogy az anyagbeszerző 
kötelék által klg.ónként körülbelül 25 korona 
árban kiutalandó karbid szükségletüket f. hó 
13 án a hivatalos órák alatt jelentsék be. 

Az elnök. 

Helyi hírek. 
Lingauer Albin kepviselönk húsvéthétfőn 

beszámoló beszédit tartolt a főtéren mintegy 
2000 főnyi helybeli és vidéki választója előtt. 
Ismertette a közélet megtisztítására irányuló 
erélyes tevékenységét és előre bejelentette, hogy-
ha ezért időlegesen ki is k«llene lepnie a párt-
keretből, ő továbbra is az igazi puritán Keresz-
tény és magyar elvek hive és harcosa marad, 
kérte a választóit, hogy nyilatkozzanak, helyes-
lik o működését. A hallgatóság lelkes éljenzés-
sel felelt s Eölbey Thyll Sándor pártelnök meleg 
azavakban biztosította a kerület ragaszkodásá 
ról és törhetetlen bizalmáról. 

Eszlerházy Miklós herceg, Magyarország 
leggazdagabb főura, a lékai, kismartoni, eszter-
házai, fraknói és kőszegi várak és hatalmas 
birtokok tulajdonosa, kedden reggel Sopronban 

sgyszélhüdés következtében 51 éves korában 
meghalt. Visszavonult, csendes életet élt, — 
nem volt gőgös arisztokrata, egész életében a 
legmelegebb viszony fűzte a föld népéhez, kik-
kel igen sok jót tett s parcellázásaival már 
több mint egy évtizede igyekezett a kisembe 
reket földhöz juttatni. — Támogatója, segítője 
volt minden jótékony és emberbaráti intézmény 
nek, számos kereszti ny vállalkozásnak, —mos-
tanában pedig tekintélyes külföldi összekötte 
téseire támaszkodva rengeteget fáradozott 
Nyugatmagyarorszái? megmentése érdekében. — 
Csütörtökön délután szentelte be holttestét 
Sopronban Mikes János gróf püspök, onnan 
nem a hercegi család ősi kismartoni kriptájába 
hanem Eszterházára szállították a halottat, hol a 
felesége halálakor épített, :nuz leumbi helyezték 
örök nyugalomra. Eszterházán Fetsor Antal 
győri püspök végezte a szertartást. — Az elhunyt 
meleg rokonszenvvel viseltetett városunk iránt 
s nein egyszer támogatta nagy befolyásával 
közérdekű ügyeinket. — Az Eszterházy hit-
bizomáuy uj tulajdonosa s így a hercegi család 
feje az elhunytnak 20 éves fia: Eszlerházy 
Pal herceg. 

Volt kepviselönk, Seeherr (Scher)—Thoss 
Béla gróf öngyilkos lett. Budapesti lakásán 
haiva találta a múlt hét elején inasa, mikor 
reggel falkelteni akarta. Mint a helyszíni vizs-
gálat megállapította, nagy adag morfiumot vett 
be és nyitva liagyt.ia gázcsapokat is. Végzetes 
tettét azért követte el, mert felesége 20 évi 
házasság után elvált tőle, ebből számos kelle 
metlen családi egyenetlensége támadt, mik fel 
dúlták lelki egyensúlyát. — 7 éven át volt 
kerületünk képviselője s készségesen támogatott 
mindenkit, ki kerületéből pártfogásért hozzá 
forduit. 

Nemzeti napot rendez a ker. nemzeti egye-
sülés pártja május elején. A vendégük sorában 
lesz több nemzetgyűlési képviselő és Szom-
bathely mindkét püspöke is Nagy jótékonysági 
özeretetvásárt is rendeznek és sok látványos 
meglepstés várható. A rendezőség ez uton fel-
kért mindazokat, akik e nagyszabású ünnepélyt 
valamely eredeti eszmével vagy ötlettel támo-
gatni és ennek rendezését vá'ialni hajlandók, 
jelentsék ezt be minél előbb, hogy a végleges 
programúiba felvétessék. 

Az aranyifjúság húsvéthétfői mulatságán 
meglepetéssel láttuk, hogy mily kevesen jeien 
tok meg. Nem tudjuk megért-mi, hogy mi lehet 
ennek az oka, mikor pedig akármit is rendez-
tek eddig, mindig fényesen sikerült. Igazán 
nagyobb támogatást érdemeltek volna meg. 
Különösen táncosnőkben volt hiány. Akik azon-
ban jelen voltak, pompásan mulattak. A tán-
cosok buzgón és fáradhatatlanul hódoltak Terp-
szihorének, a rendezés mintaszerű volt. A mu-
latság kitűnő hangulatban a reggeli órákig tartott. 

A ker. nemzeti egyesülés partja húsvéthét-
főn délután intézőbizottsági ülést tartott, melyen 
a város és kerület nemzetgyűlési képviselője, 
L i n g a u e r Albin is részt vett. T i h a n y i 
Márk főtitkár felkérte a tagokat, hogy a kép 
viselőt informáló esetleges előterjesztéeeiket 
adják elő. Közérdekű ügyekben többen is fel-
szólaltak és a képviselő azokra rögtön meg-
adta a felvilágosítást v agy jegyzékbe vette, 
hogy a felvetett ügyekben eljárjon. A képviselő 
bejelentette a pártnak, hogy purifikáló nagy 
akciója miatt most erősen el van foglalva, de 
amint ez az orszáfos érdekű ügy elintézést 
ny*rt, a választókerület számos községét és 
Hohonc nagyközséget szándékozik felkeresni, 
hogy a politikai helyzetről azokban is beszá-
moljon és egyúttal információkat gyűjtsön. 
Végül Eölbey-Thyll Sándor elnök a párt elis 
mérését és rokonszenvét fejezte ki bátor és 
elszánt nemzetgyűlési tevékenységéért és arról 
biztosította, hogy a párt teljes bizalommal 
kiséri és támogatja ebbeli hazafias munkásságát. 

A ker. szoc. Legenyegylet szombati nagy-
szabású estélye iránt nagy az érdeklődés. Az 
előkészületek lázasan folynak s az egyesület 
ugy élvezetes és felejthetetlen estélyt igyekszik 
a közönségnek szerezni, melynek programmja 
felulmulja az eddigieket. Lesz színielőadás, 
szavalat, táuc s több kedves apróság a közön-
ség szórakoztatására. Szinre kerül: „L ICIKE" , 
egy kedves komédia 3 felvonásban, melynek 
díszes kulisszáit Césár Gyula festette. 

A kath. hitközség húsvéthétfőn tartotta 

tavaszi és tanácsot választó közgyűlését W a 1 d-

m a y e r Károly elnöklete alatt. Az évi- és 

pénztári jelentés ;k tudomásulvétele után az alap-

szabályokat módosították és ezek után újból 

megválasztották a régi tisztikart, az elnök kivé-

telével. aki arra kérte a közgyűlést, hogy szemé-

lyétől eltekintsenek. Uj elnöke leU N ü h r e r 

Mátyás polgári iskolai igazgat*'). A alelnököket, 

D ö m ö t ö r Gyula ipartestületi elnököt és 

T o m p é k Antalt újra megválasztották, szint-

úgy titkárul M á r k u s Kálmán telekkönyveze-

tőt, pénztarosul L i n z e r Mihályt, gondnokul 

S u 1 y o k Ferencet, ügyészül újból Dr. H e g e-

dus Jánost. W a l d m e y e r Károly volt elnök-

nek buzgó fáradoza^aiért. a közgyűlés köszöne-

téi fejezie ki, szintúgy a tisztikar többi tagjai-

l uk is a hitközség érdekében kifejtett mun-

kásságukért. Érte.kezieti indítvány alapján 

tanácstagokul mugválasztattak : Abért István, 

Auguszt János, Dr. Bárdos Rémig, Bauer Ala* 

jos, B*uer Antal, Dr. Dreiszker Ferenc, Dr. 

Freyberger Jenő, Gergelyffy Ferenc, Jambrits 

Lajos, Josztl József, Kőszegi József, Lendvay 

Lajos, Maitz Imre, Müíler Fere;c, Nagy Balázs, 

Németh Károly, Szerdahely Károly, Szomor 

Lajos, Vargha Bálint, Waldmeyer Károly. 

A kath. hitközségi tanács aiakulo ülése 

pénteken délután voli N ü h r e r Mátyás újon-

nan megválasztott elnök és K i n c s István 

egyházi elnök veze ése mellett- Az elnökség 

í'eikérle Eöbey-Thyil Sándort, hogy a gondnok 

jelenlegi elfoglaltsága miatt azt helyettesíteni 

szíveskedjék, amit elfogadott, azután az egy-

házi elnök részletesen ismertette a hitközség 

vagyoni ügyeit, a templomok és egyébb épüle-

tek tatarozasának legszükségesebb munkálatait , 

melyeknek végrehajtására felhatalmazást kapott, 

ezek után a pénztáros ismertette a hitközség 

pénzügyeit és előterjesztést tett a tagdijak 

mikénti beszedésére nézve, amihez a tanács 

hozzájárult. Iskoiaszéki tagokul Kincs István 

elnöklete alatt meg választattak: Dr. Bárdos 

Rémig, Jambrits Lajos, Nagy Balázs, Náhrer 

Mátyás, Németh Károly ós Szomor Lajos, szám-

vizsgáló bizottsági tagokul, akik egyúttal a 

templomszámadásokat is felülvizsgálni hiva-

tottak : Waldmeyer Károiy, Lendvay Lajos 

és Kőszegi József, — a tagdijak oaztályozasara 

pedig bizottság küldetett ki. 

Ksrssztény laanyegyesület van alakulóban 

ma délután lesz az alakuló közgyűlés a zárda 

tornatermében. Minél tőben jelentkezzenek. 

A fogyasztási szövetkezet tagjai az ideig-
lenesen kiállított üzletrészjegyeket az üzlet-
helyiségben naponkint d. e. 8—12 ig személye-
sen átvehetik. 

A plébániai missis sorrendje: 11-én vasárnap 
délelöt 9 órakor nemet sz. beszéd, délután 7,2 
órakor német beszéd áldáss«l, 6 órakor este ma-
gyar sz. beszéd 12 én (hétfőn) 8 órakor német 
sz. beszéd V410 órakor iskolás gyermekek közös 
oktatása. Délután 3 órakor katonák oktatása, 
melyen a fiatalemberek is részt vehetnek. Éste 
6 órakor magyar sz. beszéd. 13-án (kedden) 
reggel Vj7 órakor katonák oktatása, gyónása és 
közös sz. áldozása. 8 órakor német sz. beszéd 
délután 3 órakor nagylányok oktatása. Este 6 
órakor magyar sz. beszéd. A további program 
a szószéken és a templom ajtón lesz hirdetve. 
Előre felhívjuk a szülők figyelmét a csütörtök 
délután 3 órakor tartandó külön oktatásra. 
A missiót vasárnap este fejezzük be az olt ári-
szentséggel tartadó nagy körmonetel és pápai 
áldással. 

Val! ásss estély. Ma este 8 órakor az evang. 
templomban tartandó vallásos estély műsora 
igen érdekesnek Ígérkezik. Közének és Balikó 
lelkész imája után Freyler Emma és Móhr 
Mihály hármoniumon es hegedűn előadják Tar-
tini: Adagióját és Campagneli Grandé Sonatá-
ját. Dr. Tirtsch lelkész németül olvas a népek 
feltámadási hitéről. Egy vegyeskar énekli Stein 
—Kap i 103 ik zsoltárját. Ima és közének fejezi 
be a műsort. A gyűjtendő ofifertorium a jótékony 
nőegylet céljaira van szánva. 

Mikes János gróf megyéspüspök csütörtök 

délután automobilján városunkon át utazott 

öopronba Eszterházy Miklós herceg temetésére. 

Az éjfél utáni áramszolgáltatást néhány 

napra beszüntette a villamostelep üzemvezető-

sége az áramelosztószerkezet elromlása miatt. 

2 Kész** *» ^ id 1** . 
l ift*, április 11. 
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Schenk Jwnö az európai hirü szuggeráló 

professzor Szombathelyen most rendezett 3 
szenzációs séanceot a Kultúrpalotában. A világ 
hirü tanár ma érkezett meg Kőszegre, ahol 
szintén tart előadást. Azt hisszük, hasonló nagy 
művészi eseménye városunknak az utosó évti-
zedekben még nem volt. 

A panzlebelyegzes munkája e héten elérte 
tetőpontját. A vidék csoportúkban vonult be, 
hogy a pénzintézeteknél leadja kékpénzét le-
bélyegzésre, helyesebben kicserélésre, mert nz 
itteni pénzintézetek a fővárosi és nagyobb váró 
sok pénzintézeteivel szemben, hol csak napok 
multán adták ki a lebélyegzett pénzt és csak 
a hivatalos órák alatt működtek, itt reggeltől 
estig egyfolytában álltak a közönség rendelke-
zésére ás a leadott pénzt azonnal becserélték 
lebélyegezettre. Különösen kedden, szerdán és 
csütörtökön, a három utolsó napon valóságos 
ostromnak voltak kitéve pénzintézeteink és soha 
nem képzelt teljeaitményt produkáltak. Reggel 
tői estig szakadatlanul folyl a pénzátvétel és 
kiszolgáltatás, estétől hajnalig az azaal járó 
Írásbeli munkálatok és pénzrende*e6, hogy más 
nap az állampénztárnak átadhassák, hol szín 
tén óriási munkát végeztek. E héten a lebélyeg 
ztsre beszolgáltatott pénz 45 millióra emelkedett. 
Hiába örültek valamennyien, hogy e vesződsé 
ges munkának utolsó napját érték el, befejezés 
elGtt megjött a kormány azon rendelkezése, 
hogy még további három napot engedélyez a 
lebélyegzésre é« így még esak ma déiben fog 
ják azt befejezni. A közönség körében azon 
téres vélemény alakult ki, hog j ez a lebélyeg-
zési mivelet na^y hasznolhozó foglalkozás. A* 
állam a nagy intézeteknek egy negyed, a kiseb-
beknek egy nyolcad százalékot ad fáradozásuk 
fejében, ezt azonban a rendkívüli költségeken 
kivül még az is apasztja, hogy a leadott pén-
zek közé ezrekre menő rongyos, hiányos és 
más államoiitól már lebélyegzett bankót esem 
pésztek, melyeket a bélyegző nyomda és állam-
pénztár az illető intézeteknek visszaad, ugy hogy 
az ebből származó károsodásuk, alighanem rá-
fizetéssel fog járni. A pénzintézetek közreműkö-
désével csak a nép és az állam nyert sokat, 
mert a pénzügyi rendezés e nehéz miveletét 
egyetlen szerve aem tudta volna ily gyorsan 
és kedvezően lebonyolítani. — Sajátságos tünet, 
hogy az ór;ási mennyiségű kékpénz ismét eltűnt. 
A pénzintézetekben é» a postán most mindenütt 
tuinjomólag esak postapénz van forgalomban. 
A lebélyegzett pénz külföldi értékelese meglepő. 
Svajcban egyszerre másfél százalékkal emel-
kedett, — Bécsben pedig 20—30 százalékkal érté 
kesebb az osztrák pénznél. Nálunk a postapénz 
be nem vonása miatt ugyanazon helyzet kezd 
kialakulni, mint előbb a fehér pénzzel szem 
ben, mert a hatósagok sehogy sem tudnak a 
postapénznek törvényes védelmet biztoeitani.' 
Meg a botbüntetés réme sem használ. 

Waisbecker és Hersics gyilkosainak egyiket. 
Löwinger Károly szabósegédet fogta el a buda-
pesti államrendőrség. Sassner Izsák, orosz szár 
inazásu budapesti lakos rejtegette eddig a 
lakásán, ott találták meg a detektívek. Kőszeg-
ről annak idején Kunszentmiklósra ment, ahol 
200 marhát, 60 disznót és 1200 kg. zsírt rek-
virált társaival és szállított Budapestre. A buda-
pesti törvényszék ötös tanácsa e héten már 
megkezdte az ügy tárgyalását. Löwinger rész 
vételét a kivégzésekben és a reá vonatkozó 
összes terhelő adatokat a kőszegi államrendőr 
ség nyomozta ki. 

.Ma vasarnap délelöít 11 orakor ülést tar 
tunk az álami polg. fiuisola 1 osztályában. Kér 
jük különösen a válasvtmányt., hogy teljes szám-
ban jelenjék meg. A kőszegi közalkalmazottak 
beszerzési csoportjának elnöksége. 

A Kőszegi Turista es SzepitősQyesülst ma 
vasárnap d. e. 11 órakor tartja közgyűlését a 
városháza közgyűlési termében. 

Csögör Jené ellen ujabb nyomozás indult 
a lékai ellenforradalom leverése körüli tevékeny-
sége miatt és máris súlyosan terhelő adatok 
kerültek napfényre ugy, hogy ezen ügyből 
kifolyólag letartóztatása is elrendeltetett, vagyis 
a kiszabott 8 havi börtönbüntetése e hóban 
lejárván, nem helyezik szabadlábra, hanem 
továbbra is fogva marad. Ugy értesülünk, hogy 
a lékai ellenforradalom leverése miatt még 
több személy letartóztatása várható. 

Aki Amerikából otcson elelmiszert akar 
szerezni, forduljon egy levelezőlappal az Ame-
rican Relief Administration budapesti irodájá-
hoz : IV. Váczi utca 31., honnan díjtalanul kap 
felvilágosítást. Akinek rokonai, ismerősei, bará-
tai vannak Amerikában, írja meg ezeknek, hogy 
micsoda élelmiszerekre volna szüksége s ezek 
ott vesznek részére egy generál relief draftot 
(általános s-gélyző utalványt), ezt az utalványt 
megküldik fenti budapesti cimre, akkor ott kiki 
megkapja a kért s a drafttal kiutalt élelmiszert. 
Az utalványok Amerikában bármely bankban 
vásárolhatók. Jótékonysági intézmények is for 
dúlhatnak ilyen kérelemmel amerikai magyar 
egyesületekhez. 

Adomány. Arató István a leánygimnázium 
igazgatója az intézetben rendezett egyik estély 
jövedelmét a városi szegényeknek adományozta. 
A befolyt 482 K 8 f. a polgármester kezeihez 
juttatta, ki ezen összeget a szegények között 
felosztotta. Az adományért a polgármester kö-
szönetet mond. 

Hamis leüölyegzesü peirrol adtunk hírt kél 
héttel ezelőtt. Azóta a helybeii államrendőrség 
nagy eréllyel nyomozott a tettes után s kitartó 
munkájának meg is lett az eredménye: helyes 
nyomra jutott, -̂őt valószínű, hogy lapunk meg-
jelenésekor mar egész biztossággal megállapí-
tották a tettes személyét. A nyomozás érdeké 
ben neveket nem említhetünk, csak annyit, 
bog}' a tettest, aki a szóban forgó ezer koro 
nást lebélyegezte és forgalomba hozta, Kőszegen 
sejti a rendőrség. , 

Draga pasztoróra. Még február havában 
törtónt, hogy egy fővárosi ügynök Szombat-
helyen megismerkedett egy Stefanovits Miklósnó > 
nevű asszonnyal, aki találkát ígért neki és el ' 
is ment az ügynök szállodai lakására. Másnap 
reggel az ügynök felébredve hűlt helyét találta 
már az asszonykának, de hiányzott 6000 koro ! 
nája is. A kőszegi államrendőrség is nyomozott 
ez ügyben és Somogyi István rendőrtiszt meg- j 
találta az enyveskezű szerelmest a Struc-szálló 
ban. Csütörtökön ítélkezett ez ügyben a szom-
bathelyi törvényszék és a kőszegi áliamrendőr-
dőrség szolgáltatta bizonyítékok alapján 2V5 

évi börtönre ítélte Stefanovits Miklósnét. 

Nagyarányú lopásra jött rá az államren-
dőrség, melyet a katonarendőrségnél jelentett 
fel s most ezzel karöltve folytatja a nyomozást. 
Eyy tettest már kiderítettek s ennél a nála 
megtartott házkutatás alkalmával 4 katonaköp-
penyt, 3 tiszti nadrágot, 7 nehéz téli takarót, 
3 lepedőt, 1 szalmazsákot s egy szalmazsák 
szövetből készült ruhát találtak, mik mind 
kincstári holmiknak bizonyultak. A beismerés 
ben levő tettes több bűntársa is már ismeretes 
u rendőrség előtt. 

Felülfizetések. A kőszegi aranyifjuságnak a hadi-
foglyok hazaszállítására és a MOVE Sportegylet javára 
rendezett zártkörű táncmulatságán felülfizettek: özv. 
Kirchknopf Mihályné 60 K, Horváth Antal, Eisner Kamill 
50 K, Brader János, Láng Arnold, Peczöly Ferenc, Reit-
ter Ferenc, Weinrich Médy, Vlasits Géza, Baranyai Irénke 
Zalaegerszeg, Weinberger Gusztáv 40 K, Müller Ferenc, 
Schaar József 30 K, Molnár József Szombathely 28 K, 
Eitner Imre, Fehér János, Janisch Béla Felsőőr, Ipsits 
Ferenc, Kalcher György, Kampel Mariska, Kiss Jenő Ro-
honc, Kováts József, Mayer András, Miklósi Manci, Módly 
János, Nagy Géza, özv. Nemesné, dr. Pallér József, Roz-
mann Gyula, Schmidt Rezső, Schwáby Imre uyőr, Szenes 
Vince, Szollár Ilus, Szomor Aurél, Will«sits Ferenc, N. N., 
Wentzl Mihály 20 K, N. N. 13 K, Alföldy Ferenc, Bobus 
Kata, Dragosi N., Ettinger Jakab, Gabos Géza, Gangl 
János, Gratzi Gyula, Hammer János, dr. Hechinger Ede, 
Kneiffel János, Köles Gyula, Takács Sándor, Tauscher 
Béla, Tornai Ede Rőtfalva, N. N 10 K, Ifj. Czeke Gusz-
táv 8 K, Oriovits Gizella 5 K. Jegybeváltás helyett 20 K 
adott Schafter Gusztáv. A felülfizetésekért ezúton mond 
köszönetet a rendezőség. A tiszta jövedelem felerésze 
a hadifoglyok hazaszállítására, másik fele pedig a MOVE 
Sportegylet javára fordittatik. Jegyek Róth Jenő könyv-
kereskedésébe még beválthatók és felülfizetések még 
mindig köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. 
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Az antant ultimátuma Franciaorszaghoz. A 
német birodalmi kormány, hogy a Ruhr-vidé-
ken százezrek szenvedését megrövidítse, a a 
vörös csapatokat megsemmisítse, csapatokat kül-
dött oda, mindössze 4000 embert, tehát csaknem 
annyit, amennyit az antanttal kötött egyezmény 
megenged. Franciaország mégis a békeszerző-
dés megszegését látta abban és a béke-ál la pót-
tal megegyezőnek tartotta azt. hogy represszália-
ként német városokat szálljon meg, így Frank-
furtot (Majna m.) Offenbachot és Königsteiut. 
A szövetségesek 8.-án délután 6 órakor lejáró 
határidővel ultimátumot intéztek Franciaország-
hoz, amelyben felszóiitják a megszálló csapatok 
visszavonására. 

A budapesti egyetemen sok nehézség után 
hétfőn megkezdődtek az előadások. Feltűnő ke-
vesen iratkoztak be és jelentek meg az előadá-
tokou az orvosi fakultáson. 

A Balaton—express ezentúl Hudapest felé 
szerdán és vasárnapon Wien felé kedden és 
szombaton közlekedik. 

Magasabb fokú sört fognak gyartani. A sör-
gyárak évek óta négy és félfokos sört hoztak 
forgalomba. A pénzügyminisztérium két héttel 
ezelőtt hatályon kivül helyezte ezt a rendeletet, 
mely a háború alatt a magasabb fokú sörök 
gyártását megtiltotta. A gyárak ennélfogva át-
térnek a magasabb fokú sörök gyártására, 
nevezetesen aképp, hogy kétfajta sört hoznak 
forgalomba. Egyet 6 és egyet 9 és fél fokos tar-
talmú minőségben. Minthogy szükségessé vált 
nz uj árak megállapítása, a 6 fokú sör gyári 
ára 550 koronában és a 9 és félfokos 800 ko-
ronában állapíttatott meg hektóliterenkint. Ez 
aikalombol a vendéglői, kávéházi és kiskeres-
kedelmi árak megfelelően maximálva lesznek. 

v i d é k i h í r e k . 

Nyuyatmagyarorszagi kiáltvány az antant 
missziohoz. Sopron hazafias közönsége a jelen-
leg ott időző antant-missziónak kiáltványt adott 
át ós pedig francia, német és magyar nyelven. 
A misszió tagjait felkérték, hogy kiáltványukat 
terjesszék fel a felettes hatóságukhoz. A kiált 
ványban rámutatnak Magyarország ezeréves 
múltjára, amely múltban Magyarország népei 
ezer és egy tanújelét adta az anyaországhoz hü 
ragaszkodásnak. A 48-as szabadságharcban 

Nyugatmagyarország is együtt harcolt magyar 
testvéreivel az osztrák önkény ellen. Nyugat-
magyarország soha sem emelte fel szavát a 
magyar felsőbbség ellen, .fóléte és kulturája 
attól ered és nem a szomszéd németségtől. 
Amikor a kommün, a vörösterror Magyarorszá-
gon grasszált,"Nyugatmagyarország népe esdve 
fordult a szomszéd Ausztria felé, de segítséget 
nem kapott, az osztrák csak nevetett rajta. 
Nyiu-almagyarországon német üldözésről senki 
sem tud se a jelenben, se a múltban. A német-
ség kulturáját és politikai jogait a magyar nem-
zetiségi törvény garantálja, amelyet a közel-
múltban a legliberulisabb szellemben tágítottak 
ki. Az osztrák uralom Magyarországon a nem-
zet legszomorúbb korszaka volt. A bécsi kor-
mány örökké áskáJódott és nem volt válogatós 
eszközeiben, így kezelte Ausztria mindig a né-
pek szabadságát. De nemcsak történelmi, ha-
nem egyúttal gazdasági lehetetlenség az Auszt-
riába való bekebelezés. Nyugatmagyarország 
gazdasági mérlege passziv és mindig is az anya-
országból való bevitelre szorult. Vállalatai na-
gyobbrészt az osztrák vállalatok fiókjai, ame-
lyek a vámhatár eltolásával megszüntetnék üze-
müket, a cukorgyárakat pedig a magyar répa 
hiányában bezárhatnák. Nyuguunagyarország 
az anyaországgal egy tökéletes kulturális és 
gazdasági egységet alkot. Nyugatmngyarország 
népe nem kapható arra, hogy felaldozza magát 
a beteg szomszédnak és nem sakk figura, hogy 
ide oda tologassák. Követeli önrendelkezési jogát. 
Gondolja meg nz antant, hogy nem a nyelv 
teszi a nemzetet, hanem az érzés. Ezen az ala-
pon Nyugat magyarország népe mindig magyar 
volt és az is marad. 

250 dollárt leptak el egy szombathelyi 
pénzintézetben egy Amerikából hazatért honfi-
társunk kezéből. Az illető a 250 dollárt kezében 
feltűnően lobogtatva be akarta váltani, a takarók-
ban épen sokan voltak pénzt lebélyegesztetni s 
így várnia kellett. A tömegben egyszerre caak 
elkapta valaki a kezéből a pénzt s mire a megle-
petésből magáhoztért, a tettes már eltűnt. 

'J50 dollár ma körülbelül 50,000 koronát ér. 
i * 



4. KőszeL' és Vidéki*. 
\929. április 4 

H e t i s z é l j e g y z e t e k 

Szegeny Simon Antal! Bárcsak egy pillanatra lát-
hatta volna a polgárság részvétének ily nagy mértekben 
csak ritkán tapasztalható megnyilvánulását. Meglátta volna, 
hogy még sem ugy van az. ami ót annyira elkeserítette, 
életét megrövidítette : polgártársainak vele szemben tanú-
sított kimoletlen, engesztelhetetlen magatartása. De-
hogy is ug\ van Az emberek mindig könyörületesek, 
emberszeretők és igazságosan gondolkodók azok iránt 
akik — meghaltak. 

Lingauer beszelt parlamenti purifikáló akciójáról 
Általános helyeslés. Beszélt arról, hogy folytatni togja. 
Még általánosabb helyeslés. Beszélt arról, hogy szükség 
esetén kilép a partból és pártonkívüli lesz, mert egy 
jottányit sem enged abból, amit megkezdett. Az általá-
nosnál is általánosabb helyeslés. Legvégül beszélt az ár-
drágítás letöréserői, ha kell katonai diktatúra erejével. 
Mit? Árdrágítás letörese ? A lehető legáltalánosabb 
csendes elszéledés. Egy árdrágító minisztert ütni, az he-
lyes, de az árdrágító tömeget ? — 

Dobolnak. Nem adófizetésről, sem sorozásról, sem 
árverésről, hanem sokkal ritkább eseményről: lóhúst 
fognak kimérni kilónkent 40 koronáért. Regebben egy 
levágandó egész lóért sem adtak többet. Szinte haljuk a 
gebék viharos kárőröm-nyeritését: ugy kell neked az 
elet igáját huzó kétlábú társam: ló fasirta gyomrodba! 

m • * 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazon megértő rokonoknak, barátoluiak és ismerősöknek, kik felejthetet-

len drága férjem ill. jó édesapánk / 

SIMON / ÍNTAL 
kalaaosmester é / városi képviselő 

tragikus elhunyta által o k o W és bánatunkban meleg, 
jóleső részvéttel osztozni igyekezik é f i f á i l nekünk ezáltal elviselhetőbbe tettek, 
nemkülönben azoknak, kik ' kopo#ó j á / koszorúval vagy virágokkai díszítették es őt 
utolsó utján elkísérték, ezúton i J l u n / h á l á s köszönetünknek kifejezést. 

Kőszeg, 1920 évi áp r i l i / hó^ .-án . 

1 / özv. Simon Antalné 
ÉJ és gyermeket. 

Köszönetnyilvánitás. 

Mindazoknak, kik felejthetetlen jó 
anyánk ill. nagyanyánk, anyósunk és 
nővérünk 

Lindbauer Katalin 
oki. városi szuj/szn4 

elhalálozása a lka imáyy, ugy- a temeté-
sen való aagys'/Affiu/ niegnatenést'ikkel. 
mm' számfl*• virágadomá 

nyokkal őszin*? lyTjolesŐ részvétüket 
fejeztek ki. /-zuj(na m«»ndunk hálás 
köszönetet. 

K ő s z e g . j B y á p r i l i s 7 

A gyászoló 

Lindbauer-Brader 
család. 

Ára 10, 20, 30 kor. Hozzáülő Borókaszappan 

18 kor. — Kapható mindég gyógyszertárban. — 

K e s z i t i : Hunnia gyógyszerész i l abora tór ium 

Budapest , Fels^erdősor-u. 40. 

fflirtfciJiieift y . 

Közhírré teszem/hogy f. hó 14.-én 
(szerdán) dé lu tán i órai kezdettel Deák 

Ferenc-utca 13. íz.miz udvarán különféle 

keményfa bútor, la?*nagy álló tükör, fehér-

nemű, ezüst- és arány t á l ' ^ t t i ? fognak ön-

kéntes ma ^ á n á r v e r e ^y ^Tada t n i 

wTSchneller Aurél 
Ej űfyvéd. 

Zongoraf és orgona-
hangolásokat, 

úgyszintén mindennf^nu-tetf^Terek javí-

tását és nangolásatf'elfo2;ad 

/ Cézár Gyula 
£ Kőszeg. \'ár. I. udvar. 

Önkéntes u/verésen 
eladatik április háfrí 1.-én d. u. 3 óra-
kor Várkör (Chernel utca 

sarkán) 2 drb. literes hordó, 1 régi 

borprés, 2 m b ^ t á M d , 3 szőllőszállitó edény, 

2 puttony j # egyéb borszerelék. 

Keresünk bőieserző részére 

vezető cserző mestert. 
A \ 

Járandóságban HlmJfc le lmi j^r állapitlatik meg, 

hogy háztartásr;V-4|Ig^Kás, fűtés természet-

ben. Csak teljesen ^krcképzett egyének vétet-

nek fel. — Bév, Jb felvilágosítást a kőszegi 

fogyaszti J szövetkezetnél. 

V I S Z l k l T E G 
rüh, sömör, gyógy kezeié sire jó hatású szer 

a szagtalan és kelleim'síllatu Gerö-féle 

B O E Ó K ^ t C T Ö C S . 

D-tsch SKÁBOBORM^r6' 
Leghamarabl{ megsajfíteti a vi«zketeyse-

get, ótvart, ír t , rühesseget. 
Nem piszkit, szagtal%liappal w használható. 

Próbatégely, nagy t i k i * H családi téffelv 
a d a g f c b a n . 

Kapható a helybeli gyfcyszertárakban, valamint 
megrendelhető a budape<§ főraktárosnál: Török I. 
gyógyszertárában Budapfcten, Király-utca 12 sz 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik fclejthij^tlen jó 
leányunk illetve testvérünk JT 

M A R G I T 
elhalálozása u lkaUuávj^ valamint a 
temetésen való misjoir'ncsükkel jóleső 
rész rét ü k st fejez jrkjrkj^^o^oöíkfilön ben 
azoknak is, kik £ J r f f g a i W o U kopor-
sóját kosz <rukksj m virágokkal halmoz-
ták el, ezúton mAwunk hálás köszönetet. 

Kőszeg. 1 ÍJfUT április 8. 

jf Kováts Rezső 
í és családja. 

ELEKTRO m m 
a „ M u l a t ó " tiMqLtermében. 

Ma vas á rnap i á pp l i s ho II.-én : 

V é L i ] B T p r í r » 
Hünü^yi történet s l* Ivonásban. Játsszák 

olasz */.ineszek. 

Gyáva hős. 
Vígjáték 2 felvonásban. 

Halló!! Halló!! 
Veszek és elíkr >k viselt és uj cipőt, 

ruhát, bútorokat >tb. sffi. 

g r f v e t i t s J á n o s 

Gyöngyös utca 9. 

A kőszegi j á r ásb í róság 

Pk. 598-920 az. 

H i r d e t m é n y . 

A kőszegi kir. járásbíróság közhírré teszi, 
hogy Mthácsi Jánosnész Borbély Karolin kőszeg-
doroszlói lakos részére a 28.0;>0 1919. 1. M sz. 
rendelet értelmében M^ácsi János holtnak nyil-
vánítása (elhalálozása auyének bírói megállapí-
tása) iránt az eljárást Bneginditotta es, Mihácsi 
János részérc ügygondfckul dr. Hegedűs János 
kőszegi ügyvédet kirenarlte. 

Az eltűnt neve: imác.^i János, születésének 
helye Kósze^doroszlo, Születésének ideje 1876. 
július 2. Szüleinek tieJé: Mihácsi Pál es Kiss 
Rozália kősze^doroszl® lakósok, házastársának 
neve Borbély Karolin, fliskoru gyermekének utó-
neve Erzsébet, utóbbial is kőszegeoroszlói laká-
sok. Az eltűnt illetve Sitó lag elesettnek foglal-
kozása: földmivtl , «o lsó lakhelye Kősze,;-
doroszló, K ő s z e j o r o j l ó községben ingó es 
ingatlan vagyona T a n . » 

Nevezett 19|4. éi» augusztus hó 3-án Sop-
ronban a m. kir. |8. honvéd gyalogezredhez 
vonult be 3 százld Mgzakaszáho^Hi in t ahhoz 
a csapathoz, amely l*B lz ismer^lTatok szerint 
eredetileg beosz to t t á l ^ anyiUd^eíK utoljára a 
22. sz. menetzászlóal j jw^íff izadában teljesített 
szolgálatot, katonai remfiokozata gyalogos, utolsó 
ismerf tábori posta szi|ja ismeretlen. 

A hadiesemény, lamely közben nyoma 
veszett: állítólag Zaturiflnál 1916 junius 22.-én 
hősi halált halt a katQiki kórházban, hatóság 
vagy vöröskereszt egylettől róla hir nem érkezett. 

A bíróság felhív mfcdenkit, hogy abban az 
esetben, ha az eltűnt; Ijlletve állítólag eleseit) 
életben letérői tartozkoíföjhelyéről halálának vagy 
eltűnésének körűiméiről, - igy különösen arról 
lenné tudomása, hogy J& l t ün t elesett a hirdet-
ményben jelzett időn turaiég életben volt, ezt 
a hirdetménynek a birós&nál történt kifüggesz-
tésétől számított H0 nap Watt vagyis 1920. évi 
jun ius hó 10. n ap j á i g jelentse be. 

Ha az. előbb megjelölt időpontig bejelentés 
nem érkezik, a biróság az egyébként kiderített 
tények alapján fog a holtnak nyilvánítás kérdé-
sében határozni. 

Kőszeg, 1920. évi április hó 3.-án. 

Dr. Mann i nge r Sándor sk. bíró 

A kiadmány hiteléül: 

Pa i thv irodaigazgató. 

Mindenféle 

v i l l a n y o s be rendezéseke t , 
javításokat és teljes malomvilágitási beren-

dezéseket rézanyagból gyorsan és jutányos 

árban eszközlök. Motor- és dynamó-teker-

cselések elvállaltatnak. 

Teljes tisztelettel 

Kis9 Elemér 
villanyszerelési vállalata 

KŐSZEG, Várkör 88. sz. 

MysBUtett Késai Fr i fys . íkonyrnys i idá jáb** Késmgea. 
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