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E L Ő F I Z E T É S I rtR: 

Eqcsz évm K, félévre 20 K, rnsgyídévre 10 K. 
Póstai szétküldéssel évnegyedenként 11 K. 

Egyes szdm íira 80 filíer. 

Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. sz. 

Uyi\ti(t foro 3 kor»aa. 

Hirdetések nagyság ixerlnt jutdnyci árban 
szdmitatnuk. 

Turáni átok. 
E kifejezéssel, mely a nagyar széthúzásnak 

speciális neve, jellemezte Horthy Miklós kor-
mányzó ketuieresi beszédében politikai helyze-
tünket. 

Ez az aiok teljes erővel megfogamzott raj-
tunk. Biztosra vettük, hogy a nemzetgyűlésen a 
húsvéti ünnepek után jobb belátás fog erőt venni, 
az ellentétek elsimulnak s megkezdődik az alkotó 
munka. Ehelyett mit látunk ? Az ellenié ek még 
jobban kiélesednek. 

Nem volt elég a keresztény nemzeti egye-
sülés pártjában duló egyenetlenség, a keresztény-
párt és kisgazdapárt közötti ádáz pá/tviszáiy, — 
most meg Friedrichék is kiléptek a támadás 
porondjára és ütik az egyesülés pártját. Hiába 
hangsúlyozzák ők, hogy ők az igazi keresztény 
párt s nem az egyesülés pártja, e/.zel nem segí-
tenek sem az országon, sem a keresztény kur-
zuson. Ellenkezőleg : gyengítik ezt s „inter dnos 
litigantes tertius gaudet", — csak a kisgazda-
pártot erősítették meg vele, ami tekintettel arra, 
hogy ez mai összetételében igazán csak névleg 
a kisgazdák pártja, hisz alig van köztük néhány 
igazi kisgazda s hogy közöttük nem egy politi-
kailag gyanús és egykor Károlyit az egekig emelő 
egyén is van, árt az országnak, de különösen az 
igazi keresztény eszmének s vizet hajt a radi-
kálisok malmára, kik kárörvendve mutatnak rá 
lapjaikban a keresztények ilyetén „egyesülésére". 

S ami a dolgot tragikussá teszi: u^y a 
keresztény nemzeti egyesülés pártja, mint a Fried-
rich csoport, de sőt a kisgazdapárt is végered-
ményében ugyanazt a célt akarja elérni: megal-
kotni a keresztény és magyar nemzeti szellemű 
Magyarországot. Ebben nincs különbség köztük. 
Csak taktikai különbség van köztük. A keresz-
tény nemzeti egyesülés pártja erős kézzel, de 
mégis érett politikai megfontolással és előrelá-
tással akarja elérni e célí, — Friedrichék merészen, 
temperamentumosán, egy heves gesztussal akar-
ják azt megteremteni, a kisgazdapárt pedig a 
gazdaérdekek előtérbe tolásával, — de hogy ez 
utóbbi is a keresztény és magyar nacionalizmus 
alapján áll, mutatta Hegedűs György kisgazda-
párti képviselő beszéde, ki Friedricheknél is talán 
élesebben világított rá a zsidókérdés megoldá-
sának sürgősségére. — De ezt a taktikai különb-
séget aztán rossz taktikával kezelik. 

Személyi kérdések tolulnak előtérbe. Akar-
nokok tülekednek vezetőszerepekért, nem tudás, 
politikai rátermettség alapján, hanem saját fékez-
hetetlen érvétiyülési vágyból, amelynel az ország 
érdeke csak másodrendű kérdés, az első az, 
hogy ő lehessen a vezér, hogy őróla írjanak az 
újságok. S a pártok felülnek e strébereknek. Az 
egyik megesküszik, hogy ha nem Friedrichnek 
hívják' a vezért, akkor az eszme sem ér semmit, 
a másik azt hiszi, hogy a nagyatádi Szabón 
kivül nincs igazi kisgazda az országban s ha 
nem ő a miniszter, fütyülnek a kisgazdaérdekre, 
a kisgazdákat csak neki kell és lehet boldogí-
tani, a harmadik ehhez, meg ehhez a belügy-
miniszterhez ragaszkodik, s ha nem ez lesz az, 
akkor nem támogatja az irányzatot. Az eszme, 
a végcél elveszik e személyes torzsalkodások 
közepette. Nem a kormányzati tények bírálatában 
és ellenőrzésében nyilatkozik meg a programm-
különbség a pártok között, mint ahogyan annak 
lennie kellene, hanem kölcsönös személyes 
támadásokban, melyek egészségtelen politikai 
helyzetet teremtenek s ma mindenki aggódással, 
sokan bizalmatlansággal tekintenek a nemzet-
gyűlés felé, hol még ma sem a keresztény és 

nemzeti eszmének céltudatos átvitelét az ország 
életebe, hanem a vezérek személvi torzsalkodását 

¥ 

látja. 
De hol fog ez végződni ? Ma folynak 

szeinelyi tusák az ország első testületében, ma, 
amikor 57 milliárdnyi államadósságunk és gaz-
dasági nyomorúságunk mellett az antant az iga-
zán, ha szomorú valóság nem lenne, viccnek 
beillő 2 billió korona hadisarcot akarja tőlünk? 
Ma, amikor a hatalmi tébolyban tobzódó franciák 
ösztönzése folytán egy bekeszerdődésnek neve-
zett vasbéklyót akarnak a nemzetre rakni, ami-
kor Csehország, Románia és Ausztria vicsorgat-
ják ránk fogaikat? Ilyen időben az a fő, hogy 
Friedrichnek, Rttbineknek vagy nem tudom minek 
hívják a miniszterelnököt, hogy ki legyen a 
pártelnök hogy hogyan hívják a belügyminisztert 
és nem az, hogy miként menthetjük meg az 
országot és tehetjük azt magyarrá és keresz-
ténnyé és miként kiálthatjuk oda a Nyugatmagyar-
ország felé nyúlkáló osztráknak, hogy ne bántsd 
a magyart! 

Nem, képviselő urak, ez igy nem mehet 
tovább ! Nekünk keresztény és magyar nemzeti 
Magyarország kell és nem törődünk azzal, hogy 
mi a neve annak, aki csinálja, hanem csak azzal, 
hogy az igazán becsületes, tetterős, tehetséges 
és rátermett ember legyen. Vannak ilyen embe-
reink, - de nem érvényesülhetnek, mert legyűri 
őket a pártkeret s az ádáz személyi harc, mely 
a múltban kutat egyéni botlások után s nem 
látja meg a jelen kiáltó nyomorúságát 

Horthy Miklós megmondotta kenderesi 
beszédében: „ennek a turáni átoknak örökre 
meg kell szűnnie". Képviselő urak! Ez Horthy 
Miklós parancsa, engedelmeskedjenek neki! 

Jusson eszükbe a régi rómaiak örökbölcs 
axiómája : concordia parvae res crescunt, discor-
dia maximae dilabuntur! 

Keresztény Leányegyesület. 
- A Ker. Leányegyesület gondolatát a május 

elején tartandó Nemzeti Nap vetette fel 
A \őszegi ker. társadalom összes rétegei-

nek megvan a maguk szervezete, egyedül a tár-
sadalom legkedvesebb tajai: az uri lányok nem 
alkottak kompakt egységet. 

Kőszegen több mint kétszáz leány van, akik 
lelkes apostolai lettek volna es lesznek ezentui 
a ker. és nemzeti gondolatnak. Mindössze a fő-
iskolai hallgatónők voltak eddig megszervezve. 
De mivel e szervezetben nemcsak női, hanem 
férfi tagok is voltak, nem domborodhatott ki a 
női jellege. Bár a főiskolai hallgatók szervezeté-
ben a „főiskolai" szempont volt a vezéreszme, 
e szövetség mégis a leglelkesebb harcosa volt a 
ker. és nemzeti eszmének. 

A leány első hivatása azonban nem a „fő-
iskolai", hanem az, amit az egyik, amikor azt kér-
dezték tőle, hogy tulajdonképen milyen pályára ké-
szül, huncutul mosolyogva és pirulva igy fejezte 
ki: ..Férjhez akarok menni." 

Igen a leány első hivatása az, hogy édes 
anya legyen. Keresztény és hazafias lélekkel eltelt 
királynője a családi szentélynek! 

Nos és íme ily édes anyáknak a nevelése, 
amilyen Zrínyi Ilona típusa, ez lenne a Leány-
egyesület célja. 

Ha Nietzsche a maga költői lelkületére vonat-
koztatva elmondhatta: ' 

„Licht wird alles, was ich fasse, 
Kohlé alles. was ich lasse", akkor áll az 

első sorban a női és a leány lélekre. Mindenbe, 
amit megfognak, bájt és szépséget, mindabba, 

amit a kezükbe vesznek, életet és lelket öntenek. 
S nem kell-e több lélek, több élet, szépség és 
báj az életbe? 

Nem kell-e uj életre kelteni fásult és elszá-
ladt férfilelkeket? 

Nem kell-e már ismét uj életre kelteni a 
nemzetet mentő keresztény és nemzeti eszméket? 
Ezt várja a társadalom a leányoktól . . . Ezért 
alakult meg Kőszegen is a „Keresztény Leány-
egyesület." 

Nem lesz politikai egyesület! Van igazság 
Kapi püspök ur szavaiban, amikor félti a „keresz-
tény" jelzőt a politikától . . . A politika szeszélyes 
valami! Állandó alakulat kell! 

Nem lesz vallásos egyesület sem! A pro-
testáns és katholikus leányok közös egyesülete, 
ez u. i. mindazoké rang és kor különbség nélkül, 
akik magyaroknak és keresztényeknek érzik 
magukat. 

Közvetletlen célja: kulturális és karitatív 
működés. 

A kőszegi és vidéki keresztény magyarság 
nagy napjának: a Nemzeti Napnak előkészítése 
lesz az első erőpróbája. 

Eddig több mint háromszáz ember dolgo-
zik a nap sikeréért.. . Elől a Keresztény Leány-
egyesület" tagjai járnak. T. M. 

Hir&eímenyek. 
Közhírré teszem, hogv * város terelése 

alatt álló különféle alap)k 1919. évi számadásai 
elkészültek s ezek a városi számvevőségnél 
1920. április 12 tél 28-áig közszemlére kitéve 
vannak, ahol is azok érdekeltek által megte-
kinthetők s az esetleges észrevételek megtehetők. 

Uind*zokat, kiknek tüsifára szükségük 
vun, értesítem, hogy az óházi vágásból f. hó 
21. én és 22 -én délelőtt puha- é§ keményfa 
fog -a városi pénztárnál készpénzfizetés ellené-
ben kiadatni és pndig maximális áron, azonban 
tik eddig kedvezményes áron nem kaptak, 
ilyenek részére utóbbi áron most fog kiadatni. 

Eljegyeztetni nem lehet. 

Közhírré teszem, hogy a keeskéknak a 
legelőre való kihajlása f évi áprili* 19. én fog 
megkezdődni. Amennyiben lehetséges, ugyan-
u*u*p fog eleö i/.ben a tehénesorda is kihajtatni. 

Közhirré teszem, hogy a város belterüle-
tén, vagy a belsőséggel közvetlenül össsefüggő 
földterületen saját használatra a földtulajdono-
sok, bérlők stbiek által 200 négyszögöl dohány 
termelhető, azonban más növényekkel vegyesen 
ültetni ezt nem szab.nd. 

Egy-egy termelő 200 palántára kaphat 
engedélyt, de minden 16 éven felüli vele élő 
férfi családtag után ujabbi 100-100 drb. palán-
iára adatik engedély. 

Tekintve, hogy erre von itkozó rmdelet 
hozzám elkésve érkezett, a termelési szándék 

1 bijf'sntési határidejét 1920. április 19-éig álla-
pítom mef, mely a városi adóhivatalban szóbe-
lileg is előterjeszthető. 

A bejelentés alkalmával minden palánta 
után 1 K. tehát legkeve-^ebb 200 K. engedély 
illeték lefizetendő. 

F. hó 18.-án vasánuip d. u. 3 órakor a 
városmajorban az első emeleten megjelenni 
tartoznak mindatok, akik ujraoltásra kötelezet-
tek. E végből felhívom a szülőket, utasítsák 
oltásra megjelenni kötelezett gyermekeiket, 
hotrv az ujraoltásra pontosan mes/ielenienek. 
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Kőszeg ós • ia&e. 
19M április 18. 

Kőszeg szab kir. r t. város bikáinak gon-
dozására és tehéncserda ki hajtásúra ós őrzésére 
csordás kerestetik. Jelentkesui lehet a Város 
házán a polgármesteri hivatalban (ajtó 8.) 

A 3014/1920. M. K, és 7409/1920. M. E. 
rendeletik értelmében kozhirré teszem, hogy 
a 8 heti fegyvergyakorlatra bevonult gazdasági 
cselédek és mezőgazdasági iparosuk szolgálati 
szerződése a bevonulás folytán nem szűnik 
meg. Ennélfogva a gazda köteles u bevonultak 
őst-zes illetményeit és járandóságait a bevonulás 
idejére a bevouultaknak illetve a csaladjuknak 
hiánytalanul kiszolgáltatni és a családok ki 
nem lakoltathatók. 

A városi állalorvos április utoisó hetében 
a városmajorban a malacukat fogja orbánc ellen 
beoltani. Felhivatnak mindazok, akik seriés.n 
ket beoltatni kivánják, hu^y a/ok darabszámát 
a polgármesteri hivalalban (I. em. 8. ajtó) 
kitett íven április 22-ig jelentsék be. 

A beoltott sertések körülbelül 3—4 liéteg 
elkülönítve tartendók. 

Oltási költség darabonként, az oltóanyag 
ára. a fertőtlenítőszerek, vatta s a háromszori 
oltás köitsegeivel egvutt darabonként körülbelül 
8—10 koronát tesz ki. 

Janibrits Lajos polgármester. 

Helyi hireüs. 
Dr. Kovats Ferenc msghalt. Szomorúan leng 

a gyaszlobogó a kőszegi zárda ormán. Gyásza 
van az intézetnek. Gyásza van Kőszeg városa 
nak. Meghűlt dr. Kováts Ferenc akath. leány 
is^olák igazgatója. .Jellem volt - szikla szilárd 
jellem, azon kevesek kozől való, kik az élet 
kicsiny •s, hétköznapi dulyai felett, biztos !®KÍII 

tettel haladnak a kitűzött cél f?lé — kicsinyes-
i g , szenny nem fert nevéhez. Szép, alapos tu 
dását bearanyozta tudásán*! is nagyobb hite. 
Sirnak növendékei, — nem csoda, hisz igazgaz-
gatójukal vesztettCK ei, Kinek szigorú parancs 
szavai mögött is huták feléjük ragyogni szem» i 
bö] a bzcretet sugarait. Egész lefkét, tudását, 
hitei ouaadta az intézetnek. Dr. Kováts Ferenc 
középiskolait a sxombathijyi gimnáziumban ve 
gezte jeles eredménnyé!. Theoiegiai tudomány 
vegzésere a budapssti hittudományi egyetemre 
ment, megnyerte a hittudományi doktorátust és 
középiskolai tanári oklevelet. Ezelőtt 10 évvel 
szenteltek pappá. Főpásztora először Felsőlö-
vöre küldte hittanárnak, majd később a kőszegi 
zarda vezetésevei bizta meg. Betegsége 1 évig 
gyötörte, míg végre virág vasárnap előtti szóra 
baton haza kívánkozott Vasvárra, meghalni. 
Szerdán d. u. 5 órakor váltotta meg a halál 
szenveidesetől. Temetésére, mely 16.-án d. u. 
4 órakor volt Vasváron, számosan mentek el 
Kőszegről, növendékei virag.rdövel halmozták 
el sírját és sírva búcsúztak el tőle. 

Mohr Jenó zongoraművészünk, kit már reg 

nem üallott közönségünk, május 2.-án este fél 
kilene urakor Altsehul Miksával, a kiváló szom-
bathelyi gordonkaművésszé! egvüttesen, hang-
versenyt ad az ev felsőbb leányiskola díszter-
mében. Frogrammjuk oly nivós, hogy ez a hang-
verseny zenei eseményszamba fog menni. Beet 
hoven hatalmas zongura-celló szonátája (op 69.) 
nyitja mag a hangversenyt, mit még Kőszegen 
elo nem adtak soha, majd celló szóló követke-
zik: Schumann: Adagio és Mennett cimű da-
rabjait, továüba Hsrbert: Serenadját és Popper 
Dáv id : Vitóját fogja Altsehul előadni. Művé-
szetet közönségünk mar ismeri, dicsérnünk fe-
lesleges, cellójatéka maga a kiforrott művészet. 
Mohr Jenő szólója következik ezután, Chopin 
íeisegas Andante spiaiuto et Grandé Palonaise 
Brillautéjat fogja előadni. Munkatársunknak volt 
alkalma tegnap hallani tőle e darabot, arait 
Móhr tbben kifejezésre juttat, igazán Chopin 
szelleme. Oly bravúros technikával, végtelenül 
íinom nuanszirozassal, művészi felfogással dol 
gozta ki Mohr a darabot, hogy a hangverseny 
e szama egyenesen művészi szenzáció lesz. 
öaint Saéns A moll gondorkaversenye fogja 
befejezni a hangversenyt, melyre jegyek már 
most válthatók Koth Jenő könyvkereskedésében 
1. hely 20 *orona, 11. heiy 15 korona, állóhely 
4 korona. Jo lesz, ha sietve megváltják zene-
értőink jegyeiket, mert bizonyos, hogy óriási 
lesz az érdeklődés, s a hangversenyterem arány 
lag kicsi s így idejében kell helyet biztosítani. 

A kath missiok rendkívüli sikere szembe-
ötlő. Valóságos népvándorlás jelzi a szentbe 
szedek kezdetét. A hatalmas Jézus szt. Szive 
templom alig bírja befogadni a hívek nagy 
számát, kik otthagyva hétköznapi szorgos mun 
kájukat sietnek lelkük szükségletéről gondos 
kodui. Az egyszerű nép, a polgári elem, az 
intelligens osztályok süni rajoklmn szorongnak 
egymás mellett és hallgatják a Jézustársasági 
atyák közül Járul or László színes, lélekbe 
markoló magyar és Thóni Vendel hatalmas 
logikai erf.vel fölépített német Szónoklatait, 
melyek mély barázdákat szántanak a kommu-
nizmus alatt nem ritkán eldurvuló lelkek ter 
raéksny talajába. Szóval a missió hatalmas 
regeneráló erűt képvisel a „vissza Krisztus 
keresztjéhez*4 szálló igévé vált társadalmi törrk 
vésekben, miről különben a szentségekhez járuló 
hívek nagy tömege is tanúságot tesz. A kath. 
hitközség a missió megtartásával mindenképpen 
nagy szolgálatot tett városunk egész társadal-
mának s e kiváló szónokok a kath. közönség 
igaz őszinte háláját érdemelték ki önzetlen 
nemes munkásságukkal. A missió ma este ti 
órakor magyar szt beszéd kapcsán az Oltári-
szentség imádására tartandó ünnepélyes kör 
menettel nyer befejezést. 

Vallasos estély. A mult vasárnap az evang. 
templomban megtartott vallásos est méltó volt 
a többiekhez. Freyler Emma úrhölgy és Mohr 
Mihály harmónium és hegedű kettőse mély 
érzelemmel és jól átgondolt értelemmel lett 
előadva. Dr. Tirtsch lelkész felolvasása lekö 
lőtte a figyelmet egészen és sokaknál, kik a 
feltámadás kerdésében még ingadoztak, nyugal-
mat. és biztonságot eredményezett. A Hammer 
igazgató vezetése alatt álló vegyes kar kitűnően 
oldotta meg feladatát, valósagos műélvezetet 
nyújtott. Hogy mennyire érdekelték városunk 
közönségét ezek a vállásos esték, már abból is 
latszik, hogy vallas különbség nélkül látogatták 
őket. Reméljük, hogy a jövő Ősszel megint 
lesznek ilyen estéink. 

A közalka'mazettak bsszerzesi csoportja ma 

délelőtt 10 órakor közgyűlést tart. Az alapsza-
bályok bemutatása és egyébb fontos ügyek 
vannak napirenden. Az elmúlt héten a lagok 
örömmel tapasztalhatták, hoi?y az önáiió szer-
vezkedésnek mily nagy előnye van. Sok.it nél 
külözott élelmi cikkekot kedvezményes árakért 
vagy elég olcsón vásaiolhattak a tagok s bizo-
nyára hálásan fogadták a vezetőségnek ezirányu 
sikeres eljárását. 

A kőszegi közalkalmazottak beszerzési cso 

portja ma vasárnap délelőtt 10 órakor az a!l 
polg. fiúiskolában közgyűlést tart, melyre az 
összes tagokat tiszteleti el meghívja az elnökség. 

A Turista «s Szépito Egyesület mulc vasár 

nap választmányi és közgyűlést .tartott Freyler 
Lajos elnöklete alatt. Az aznapra egybehívott 
kő/gyűlés tárgyait készítették tlő a választ 
mányban,melynek legfontosabb tárgyata MÜVE 
ba való beolvadás kérdése képezte. Egyhan-
gúlag abban történt megállapodás, hogy ennek 
az egyesületnek helyi érdekekből továbbra is 
önálló, független tevékenység kifejtésére van 
szüksége. A közgyűlésen, mely elsősorban az 
elhunyt Ilrabovszky Lajos elnök érdemeit mél-
tatta és jegyzőkönyvbe iktatta, ugyanesen véle-
mény jutott kifejezésre, minek folytán ily érte-
lemben határozott azon kijelentéssel, hogy az 
egyesület szívesen fog a MOVE-va! karöltve 
annak a szellemében működni és viszont is kéri 
annak támogatását. —. A pénztári jelentés és 
jövő avi költségvetés jóváhagyása után az uj 
tisztikart választották meg. Elnökül egyhangú 
általános ielkesedéssel K á d á r Titusz tanárt, 
aki mint titkár az elhunyt elnök oldala mellett 
és elhunyta óta az egyesület céltudatos vezeté-
sében érdsmes munkásságával kiváló rátermett-
séget és ügy buzgóságot tanúsított. Uj titkárok 
lettek dr. Stúr Lajos és Kapuy János, pénztáros 
újból Róth Jenő, az utnagy személyében nem 
tortént véglegss megállapodás, mert azt remé-
lik, hogy a kitűnően bevált Gráf Manó nagy 
elfoglaltság! dacára értékes munkásságát 
vábbra is egyesület szolgálatába fogja állí-
tani A választmány következőképen alakult 
meg: Arató István, Auguszt János, Czske Gusz 
táv, Edler Gusztáv, Eisner Kamill, Fejórpataky 
László dr. (Szombathely), Freyberger Jenő dr. 
Gergelylíy Ferenc, Hammer Gyula, Hegedűs 

János dr. Hercz Ödön, Hetyei Modeszt dr., 
HoíTiuann Gyula Szombathely, Horváth Andor, 
Jambrits Lajos, Kőszegi József, Kincs István, 
Knaute Rezső, Korner Viktor, Lauringsr Ferenc, 
Lendvay Lnjos, Müller Eds Szombathely, Mül-
lér Ferenc, Nagy Adorján, Náhrer Mátyás, Né-
meth Gy. Szombathely, Németh Károly, Schaár 
József, Scháfifer Gusztáv, Szász Béla Szombat-
hely, Szentkirályi Márton. K á d á r Titusz elnök 
megköszönte az" iránta megnyi lvánul bizalmat 
és azon ig.-retet tette, hogy az egyesületet eddigi 
működésének nívóján megtartani lesz törekvése, 
söt. igyekezni fog, ha ea lehetővé válik, tőle 
telhetőleg még emelni is, amihez a választmány 
és a nagy közönség jóakaratú támogatását kéri. 

Schenk Jenő, a telepátia és szutígesztió is-
mert mestere, hozzánk is eljött és két estén 
telt ház előtt tartotta meg nagyérdekü előadá-
sát. Egyes mutatványai óriási hatást keltettek. 
A telepátia bemutatásával, amihez itt jó médi-
umokat talált, frappáns dolgokat produkált. 
Különösen a személyek és tárgyak szinte vil-
láuigyors megtalálásában. Ezt különben jelen-
téktelenebb előadóktól is már láttuk, de kétség-
telen, hogy nem ilyen határozott és gyors be-
mutatásban. A szuggesztióról azonban azt lát-
tuk, hogy többet tud róla beszélni, mint sike-
resen produkálni. Azok a pillanatnyi elaltatások 
és akaratátviteli kísérletek inkább tudomá-
nyos alapon nyugvó szemfényv«*ztŐ trükköknek 
a benyomását keltették. Ami e tekintetben mégis 
csodálkozást és tetszést talált, az inkább a 
médiumok önkéntelen vagy feszélyezettségből 
származó magatartásának tudható be. Mindez 
persze nem azt jelenti, hogy nem hiszünk a 
telepátiában vagy szuggssztióban. Ez ma már 
a tudomány által annyira elfogadott tény, sőt 
gyógyítási eszköz, hogy kételkedni sem lehet 
létezésében, de a nagydobbal reklámozott Schenk 
mesterről éppen csak anyit tapasztaltunk, hogy 
csakugyan nagy—mester. 

A Nsmzeti Nap rendezősége majd minden 
nap ülésezik és nagy gonddal készíti elő ezen 
nagyszabású ünnepély minden részletét. Sike-
rének biztositéka, hogy a megbízott vendégek 
közöl Mikes gróf és Kapi Béla püspökök, 
Cziráky gróf és Lingauer Albin képviselők 
megjelenésüket és részvétüket már megígérték. 
Nagy napja lesz Kőszegnek ez a Nemzeti Nap. 

A MOVE Kaszinó május 9 -én nyílik meg. 
Mint uj egyesületnek a MOVE kaszinónak is 
küzdenie kell a mostoha viszonyokkal. Azért 
a vezetőség arra kéri a város és a vidék áldo-
zatkész közönségét, intézeteket, parancsnoksá-
gokat, hatóságokat és jobb iródu polgárokat, 
hogy a nélkülözhető és a padláson heverő tár-
gyak adományozásával a kezdet nehézségeivel 
küzdő MOVE kaszinót támogatni szíveskedjék. 
Kívánatra a MOVE csekély megtérítést is adhat, 
így szükség lenne asztalok, székek, könyvszek-
rények, könyvállományok, függönyök, függöny-
tartók, szőnyegek, könyvek, fogasok, lámpák, 
képek (történelmi), kártya, sakk, dominó, bilii-
árd asztal, kockajáték, tükör, esetleges dísztár-
gyak, virágálványok, pianinó, harmónium stb., 
szóval minden, nini egy kaszinó berendezéséhez 
szükséges. Ily szíves adományok a hó végéig 
városháza (föltszint), azután a MOVE kaszinó-
ban (Király-ut 4.1. am )d . e .9—12, d.u. 3—5 ig 
volnának í'slajánlandók. 

A Nemzeti Nap soha nem látott szenzációja 
les* Kőszegnek. Az egész város már nemzeti 
lázban van. Nélkülözhető tárgyakat a sorso-
lás céljaira, élelmiszereket, bort, sört, pálin-
kát mindenki adjon. Az adományok u város-
házán (földszint) adhatók le. — Részletesen jövő 
számunkban fogunk Kősseg ez ünnepéről írni. 

Keriskedelmi kurzust rendez a MOVE. 
Kezdete május 1. Tandija 20 korona, M O V E 
tagoknak 15 korona. Jelentkezni lehet a járási 
kat. parancsnokságnál. 

A MOVE Kaszinó alakuló közgyűlése folyó 

hó 25. én d. o. l/a 11 órakor lesz a városháza 
tanácstermében. 

A Ker. Leányegyesülst a mult vasárnap 
tartotta a zárda tornatermében alakuló közgyű-
lését, amelyen — miután Tihanyi Márk, az 
egyesület megalakítója a pénteki gyűlésen a 
lelkes egyhangúsággal fölajánlott elnökséget 
i esz int szerénységből részint sokirányú elfog-
laltságára való tekintettel cl nem fogadhatta — 
kihirdette a titkos szavazás eredményét. E l n ök . 
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19S0. április 18. Kőszeg és Vidéke. 3. 

K a p j Balázs, elnök nők : Tauscher Béláné és 
Miklós Berta, alelnöknők: Kovács Lily és Si-
noros Sz. Erna. Választmányi tagok : Bolla Lola, 
Enders Margit, Hammsr Ily titkár, Holéczy 
Ilona, Jagits Mariska, Kirchknopf llena, Kuz-
mits Quell Mici, Náhrer Miéi, Pfeffel Erzsi, 
Bóth Irma. Stidoli Kamilla, Waiszbeeker Mici 
pénztáros, Wiedemanu Mariska, Wölfel Márta, 
Zulavszky Erzsi. Az egyesület tagjainak száma 
megközelíti a kétszázat. Működésétől sokat 
várunk. 

Az aranyifjuaagi mulatsagra utólagosan fe-
lülfizettek : Gratzl Emil , Lukácsháza, Dr. Szok-

ják Hugó 20—20 K, Rusznyák Mát jasné 10 K, 

Bakos József 5 K. 

Vidéki hírek. 
Állami tanitova nevezte ki a közoktatás-

ügyi miniszter Gullner Jenőt, vasmegyei beosz 

tással. 

A marhavasarlasra már nem kell többé 

igazolvány. Az alispánhelyettes a korlátozást 

megszüntette. A lovakra vonatkozólag is. 

Föjegyzöválasztás lesz a legközelebbi megye-

gyűlésen. Horváth A. főbírót fogják megválasz-

tani és ez esetben törvényes helyettese Je6z az 

alispánnak. 

A köszegpatyi iskolát járványos betegség 

miatt bezárták. 

Malomháza sopronmegyei közeli község 
mult szombatou teljesen leégett. 146 lakóház, 
köztük a plébánia, 80 pajta, sok áliat, sőt még 
két emberelet is áldozatul esett. Az egész köz-
ség hajléktalanná lett. 

A szombathelyi éttermekben letörték a drá-
gaságot. A levest 160 és 250 fillérért, a hust 
20—35 koronáért, a gulyást 24, a tésztát 6 ko-
ronáért számítják, kis adagokból egy ebéd (le-
ves, hus és tészta) 20—22 kor., főzelék hus-
feltétellel 16 kor., — kávéházban a kávé 3 — 4 
kor., 2 tojás 16 kor., egy korsó sör ára 5 kor., 
csak a bor ára nincs megállapítva, mert nem 
tudják mennyi vizet tesz hozzá a vendéglős 
vagy kávés. 

Műkedvelő előadás Alsószenegeíón. Húsvét 

vasárnap és hétfőn a falu leányai „L)ie zwei 
Mutter" cirnü színdarabot adták elő. Az előadás 
minden várakozáson felül sikerült, ami a részt-
vevők kiváló ügyességéről és dicséretes szor-
galmáról tesz tanúságot. A bevételezett meg-
lepően nagy összeg nemes célra lesz fordítva. 

Közérdekű hírek. 
Horthy kormanyzo tiszántúli körúton van. 

A románok által elhagyott területeket szemléli 

és egyúttal a katonaságot is 

A nemzetgyűlésen megkezdték a költség-
vetési vitát. Elsőnek Friedrieh volt miniszter 
elnök beszélt. Kétórás beszédben ellenzéki zászló-
bontását hirdette, bizalmatlan a kormány iránt 
és a keresztény kurzusnak szigorúbb, bátrabb 
megalapozását követelte. Ezúttal is elmondta, 
miképen lett mult évben a bolsevizmus felett a 
helyzet ura, — csak éppen arról hallgatott, 
hogy az októberi forradalomban Károlyi csatlósa 
volt és a Tiszagyilkosoknak Láhne Hugó min-
tájára leszerelő jutalmakat fizetett. 

A békeszerződésről az hirlik, hogy már 

elkészült és a legközelebbi napokban várható 

átadása. Apponyi nem fogja személyesen átvenni, 

mert ő a népszavazáshoz ragaszkodik és ennek 

k az elfogadása alig remélhető. A békeküldöttség 

titkárja fogja átvenni, mire azután a nemzet 

gyűlés döntése alá kerül. A pénzügyminiszter 

kijelentése szerint 2000 millióban állapították 

meg a hadisarcot. Majd megelégednek keve 

sebbel is. 

A feher szovjet pénz, a kommunis ták által 

hamisított fehérpénz mennyiségét bizottságilag 

672 millióban állapították meg. Tehát 3670 mii 

liót hoztak forgalomba. Eddig 570 milliót ieszál 

litotl értékben vontak be, tehát jeleideg már 

csak 112 mill ió van forgalomban. 

A ker. nemzeti egyesüies partjaban Buda-

pesten szakadás tortént. Friedrieh volt minisz-

terelnök és néhány barátja kiléptek a pártból. 

Japán háborút indi'.ott Szibéria ellen. 

A kekpenz lebelyegzesere ujabb határidőt tű-
zött ki a kormány azok részére, akik eddig el-
mulasztották vagy lebélyegezni vonakodtak. E 
hó 20-ig 10 százalék birságdijjal, azontúl e hó 
25-ig bezárólag 20 százalék birságlevonással az 
eddigi 50 százaiékes kényszer államkölcsön' 
visszatartásán leiül. Érdekes tünet, hogy a pénz-; 
ügyi kormány ezt nem április 11.-én, hanem 
csak 14 -én hirdette ki, a vidékre pedig csak 
15.-én jutott el, minek folytán a 11.-én elkéset 
tek Ausztriában igyekeztek értékesíteni, hol 
70—75 osztrák koronát adtak érte, — az ál lami 
kényszerkölcsönből tehát elvonaiott. 

A postapenzt a nemzetgyűlés által allam-j 
jegygyé szándékoznak nyilváníttatni, melynek 
jelenlegi ötnegyed milliárdos állományát másfél 
milliárdra akarják emelni. Törvénybeiktatással ; 
akarják forgalomképessé tenni. 

Az a'lami adés^ayekat 58 milliárdban jelezte 
a pénzügyminiszter. Évi kamatja körülbelül 2 
milliárd. A fedezendő hiányt 10 milliárdban je-
lölte meg. Uj, főleg luxusadókkal akar fedeze-
tet találni. 

Sport. 
A szombathelyi MAV. „Haladás"-sal húsvét vasár-

nap megtartott mérkőzés beszámolója helyszűke miatt 
elmaradt. Az eredmény 2 : 0 a „Haladás" javára. 

A Felsőőri Sport Egylettel húsvéthétfőn megtartott 
mérkőzést elmosta az eső. Eredmeny 0 : Ü. 

Mult vasárnap a Szombathelyi Sport Egylet I. 11. 
kombinált ifjúsági csapatával tartottunk bemutató mérkő-
zést. (Előre nem tudtuk, hogy szövetségi bírót (?) is 
hoznak magukkal.) Csatársoruk kitűnő volt, vedelmük 
valamivel gyengébb. Az első félidő 1 T-ik percében Balogh 
jobbösszekötő rúgásából szerzik meg « vezető goalt, 
ezután félidő végéig változó szerencsével folyt a játék, 
l'j kapusunk Takács - a Szak 11. volt kapusa jól meg-
állta helyét, a kapott goalok védhetetlenek voltak. A 
második felidőben lefelé játszunk s több esetben ostro-
moljuk az Sz. S. E. kapuját, de sajnos csatársorunk nem 
tudott érvényesülni. A játék — a biró erélytelen és teljes 

Í tudatlanságra valló bíráskodása miat mindvégig nagyon 
zajos volt, a közbeszólások, füttyök és «gyéb zavaró 

i incidensek hol erösebben, hol gyengébben, de szünet 
nélkül tartottak. Különösen a játék vegeztével tünt ki 
elemi erővel a közönség nemtetszésenek kíméletlen ki-
fejezése. Eredmény 3 : 0 Szombathely javára, félidő 1 : 0 

Kérjük a közönséget, hogy a jövőben lehetőleg 
tartózkodjék a zavarólag ható közbeszólásoktól. Más 

j tarosokban ez nincs ennyire szokásban. Nem szabad 
a vendégcsapatokat elkedvetleníteni. Ez ugy a városnak 

1 mint a sportegyletnek csak árthat. 
Sajnálattal bár, de kénytelenek vagyunk ezután a 

mérkőzésekre szóló belepöjegyek árat felemelni, mert 
egyletünk olyan szomorú anyagi helyzetben van hogy 
képtelen a jövőben az eddigi helyárak mellett életképes 
maradni. Még a husvétvasámapi es hétfői, mint a mult 
vasárnapi mérkőzés számunkra nagy ráfizetést jelentett, 
amelyet — nem lévén más beveteli forrásunk — csakis 
fenntemlitett módon pótolhatunk Az uj felszerelés is na-
gyon sokba kerül. Reméljük, hogy közönségünk ezután 
is támogatni fogja a sportot számosabb megjelenésével, 
hogy a békevilágban oly virágzóvá lett nívóját elérhessük. 

Ma vasárnap training mérkőzés lesz. — er. 

A bíróság felhív mindenkit, hogy abban 
az esetben, ha az elhalt életben létéről, tartóz-
kodó helyéről, halálának körülményeiről, igy 
különösen arról lenne tudomása, hogy a neve-
zett a hirdetményben jelzett időn tul még élet-
ben volt, ezt a hirdetménynek a bíróságnál 
történt kifüggesztésétől számított 60 nap alatt 
vagyis 1920. évi j un ius 10. n ap j á i g jelentse be. 

Ha az előbb megjelölt időpontig bejelen-
tée nem érkezik, a bíróság az egyébként kide-
rített tények alapján fog az elhalálozáe meg-
állapítása kérdésében határozai. 

Kőszeg, 1920. évi április hó 3. án. 

Dr. Mann inge r Sándor sk. biré. 

A kiadmány hiteléül: 

Pa j thy irodaigazgató. 

A kősz«gi kir. járásbíróság. 

Pk. 404/920. sz. 

H i r d e t m é n y , 
A kőszegi kir. járásbíróság közhírré teszi, 

hogy Szendy Istvánné sz. Poór Irma pusztacsói 
lakós kérelmére a 25.000/ 1919. I. M. sz. rendelet 
értelmében fivére ifj. Poór György holtnak nyil-
vánítása iránt az eljárást megindította és ifj. 
Poór György részére ügygondnokul dr. Schneller 
Aurél kőszegi ügyvédet kirendelte. 

. Az eltűnt neve: ifj. Poór György, születésé-
nek helye: Pusztacsó, születésének "ideje 1894. 
december 22 ; szüleinek neve ;xíaösb Poór György 
és néhai Szabó Anna előbbi pusztacsói lakós 
házastársa; gyermeke nincsí1 

Az eltűntnek foglalkozása: földmives, utolsó 
lakhelye Pusztacsó, az elJOntnek Pusztacsó köz-
ségben ingatlan vagyona^ nincs. 

Az eltűnt az l| jH> évi általános mozgósí-
táskor Kőszegre a Jp. Idp-. 18. sz, ij/invéd gyalog-
ezredhez vonult jnint ahhtfz a csapathoz, 
melyhez az ismerf adagok sz^mt eredetileg be-
osztották, (anyaezrd|) titoüá^a a kombinált Mikula 
honvédezred Barta/z|Sfloaljának 2-ik század I. 
szakaszában teljesített! szolgálatot, katonai rend-
fokozata őrvezető, utolsó ismert tábori posta 
száma 350. >.'f 

A hadieserrténv, amely közben nyoma 
veszett; BotbereczMelletti ütközetben 1915. május 
23.-án. Róla a katonai hatóságtól vagy a vörös-
kereszt egylettől Ijtr nem érkezett. 

A biróság felhív mindenkit, hoiry abban az 
esetben, ha az ffiünt életben létéről, tartozkodó 
helyéről, halálánsá vagy eltűnésének körülményeif 
röl, ugy különösei arról lenne tudomása, hogy az 
eltűnt a hirdetmftyben jelzett időn tul még élet-
ben volt, ezt afhirdetménynek a bíróságnál tör-
tént kifüggesztélétől számított 60 nap alatt vagyis 
1920. évi jun ius hó 8. 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 2.-án. 

Dr . Mann i nge r Sándo r sk. biró. 

A kiadmány hiteléül: 

Pa j t hy irodaigazgató. 

Olcsw tüzelőanyag. 
Minden takafékos háziasszony kiper-

getett fenyötdjboízal f ű t ! 1 zsák kb. 20 

kgr. 6 korona . K l L m t ó a Kőszegi Fenyő-
magpergetögylrnál ( ' ég i Czeke-féle 

ma jo rban ) { 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, k i iympga halottunk 

^ m o i ^ í m r é n é 

temetéfm n u g n M n y k . fájdalmunkat 
r é s z v é > -UÁ küldésével 
enyhíteni igy o k e I L ^ e m ü ^ . . fogadj á k 

leghálásabb k ö s ^ p o n f f l l W ^ ^ 

Kőszeg, Í W április 15. 

JR gJFszoló Simoti-JCoilar 
a család. 

A kőszegi kir. járásbíróság. 

Pk. 509/1920./2. 

H i r d e t m é n y . 
A kőszegi kir. járásbíróság közhírré teszi, 

hogv Pinczkcr JóEseíiíé szül. Schaffer Anna 
felsős/énégrtöi ia*ó< ivééről a 2S.OOO 1919. 1. M. 
számú rendelet értelmiben férje Pinczkcr József 
elhalálozása tényének J&irói megállapítása iránt 
az eljárást meginditdgta és Pinczker József 
részére ügygondnokulmr. Szovják Hugó kőszegi 
ügyvédet kirendelte, f 

Az állítólag meghalt neve: Pinezker Jó-
zsef, születésének i<jpje 1886. december 17., 
szüleinek ,neve Piolzker Antal és Melehart 
Anna felajbszénégetfl lakósok, házastársának 
nere iSchJffer Atyialkiskoru gyermekének utó 
neve Mária, ez jűtóbliak is felsőszénégetői lakó 
sok, az álktúUK mei i ia l tnaj^ptft t lkozása föld-
mives, utolsó SfchelJaJj^lTOSzénégető, Felső-
szénégető község6«Hr1ífgo és ingatlan vagyona 
van. S 

Pinezker <ft>z6®f 1914. augusztus 2. napján 
Szombathelyen A cm és kir. 83. számú gyalog-
ezredhez vonu löb® mint ahhoz a csapathoz, 
amelyhez az isn<yt adatok szerint eredetileg 
beosz? »tták ( a nyA*ed ) utoljára is ezen ezred-
ben lelj sitrtt szqUálatot, katonai rendfokozata 
tartalékos gyalogoB utolsó ismert tábori posta 
száma ismeretlen.* 

Pinczker József 1914. augusztus hóban 
orosz hadifogságban és mint orosz hadifogoly 
Egikatrini (Lofski kormányzóságban l 'kraina) 
városban 1917. aug. 14.-én állítólag meghalt. 



m 

w 

úi 

4 Késze* *s Vidéke. 
1*2* április 18 

K ö s z ö n e t n y i l v á n ü a s . 

Mindazoknak, kik feddhetetlen jó 
fiam és bátyánk 

P r e i s z ^ e z s ő 
elbj»láIo/*m ^lflupüTal, va^npi^j a 
tenai-'tese; va 1 ó j ^ m / W H ^ é ^ f ^ V j ó i e » ő 
részvétük il neuikiilönVan 

azoknak drá^.i halott kopor 
•óját koyrruar í l és viVáiíokk il halmoz 
ták öl.yfmh uj[nondun* hálás kt sz >netet. 

)20 április 14 

Preisz M á r i a 
és gyermekei. 

Árverésit hirdetmény. 
Közhírre 

1325 G-ol kit 
szőllü s gy, 
parcellakra 
2 órakor icá 
árverésen ela 

Bővebb 
megtudhatók. 

m«£sos 

va, f 

I K ^ k ^ K O U y 

m, hogy egy 4 hold kerestetik m S j u s h - é r e egy helybeli 
ésü ^kíchberg" dulőbeli k i s e b b c $ a i ádh^ . Cirf a kiadóhivatalban, 

mérnök által felmért 
25.-én délután feköTCe 

tartandó Önkéntes! _ _ 
8—10 eves íiu reszel 

12. szám alati 
ra kerül, 

latok s felléteiek irodambanj 

imgarnöltöny 
>ható Várkör 

emelet. 

Dr. Schneller Aurél 
üízw^d. 

Zongor 
kölcsö 

Ludwig Béla, 

6 I Q S K Q F . . . B é r 

agy pianino 
erestetik. 

llisch-utca 13. sz. f— 

H J . U o ! ! 

Veszek és í / d o l 

ruhát, butorol 

% « 

és uj cipőt, 
íb . 

' a v e t í t s J á n o a 

Gyöngyös-utca 9. 

mi ai'if 

a „ M u l a t ó " / i i » g y t e r m é b o n 

\OTl 

Ma vasárnapj'április hó II -én : 

sii(j holdas es 1 ho'U 

Cim a 

j a i s t a , 

'génye 4 fulvonásitan, a 

Egész 

keresek 
rétet v 

széna- es sarjutermes. 

[adóhivatalban. 

évi kaszásra 

m j w u ^ f p l i 

Honoré Balzac 
főszerepbei Róbert Warwiek 

És a l iséröműsor. 

Az esti e lőad la 9 órakor kezdődik. I 
k « < U . a u . ' iKé1>m 

^ é t e l r e 

lucernát. 

) 

Zerthofer Mihály 
Kőszeg, Klrály-ut. 

lCU1 : 

Önkéntes árvJrés. 

r 

E r t o s i t é s . , 

Értesítem a t. l i ö l gyközönsége t , hogy 

olyan gyárossal leplem összeköttetésbe, aki 

bármilyen t 'oi í^úla/l es íestési 14 napon 

belül elkeszit. 

így bármi lyenl ja idfpokat a iegjutányo-

íenféle 

v i l l a n y o s b e r e n d e z é s e k e t 
javításokat és teljes malomvi lág i tás i beren-

dezéseket rézanyagból gyorsan és ju tányos 

árban eszközlök. Motor- és dynimó-teker-

cselések elvállaltatnak. 

Teljes tisztelel tel 

Kiss Elemér 
villanvszerelési vállalata 

KŐSZEG, Várkör 88. sz. 

TEG-
sére jó hatású «zar 

illatu.perő-féle 

ö c s . 
Vasárnap, f. h ó J J t f n délután 2 

órakor a K i r á l y-u t JB^zámu hazb;; j 5 a b b áron hétföt$|kezdve elvállalok.' 

háztartási és gazd^Lj|s>plesi tárgyak j í-engye i D e z s ő n é 

lesznek a le^iJdvi'.l eladva; köz-

tük kisebbJíÍTedes mtvWg sulyokkal , ser 

tésbonto/Zasztn! akasztó, kis hordók, 

literes es féll itenp üveg^ k, virágcserepek, 

bakszekér, teki <m, szénavillak vasiapát stb j 

divatárusnfi. 

szagtalan és kel len 

BORÓKA-1 

Magán-á 
lesz. f h ó 21.-é 

kör 24. sz. hó 

fürdőkád e* "még 

legtöbbetigérőnek 

e p i r í o k o t 
( legajáfcí 2 holdast) ; — ~ 

letóleggyümíVtfi össei, konyhakerttel, 5 g 

lakóházza l <SLjjj§lM*épületekke1 

erények, Í á d í k " 1j ^ " W fafllfe kBr8S8k. 

mas holmi lesz a |« 

L 
Ajánlatokat BuApest, Sziv-uíca 35. I. 7. 

JÁMBOH|névrc kéretnek. 

Tánciskola-megnyitás. 
Van szerencsém a n. é. közönség 

becses tudomasára hozni, hogy Kőszegen 

a „Mu la tó- nagytermeben f . jnó 20.-án 

tánck/rzust 
kezdek, melven a l<aÉfa#dernebb táncok 

kerülnek tanítás al 

A kurzust k y ^ e f j e ^ / . t o m , u. m 

deákok részér^/ f . u .A- to l 7-ig, telnőttek 

részére este jKora t óLr lO óráig. 

. Beiratkozni lelijT lakasomon (^Intézet-

utca 14. sz.) és w tanítási órák alatt a 

teremben. 

Minden szfrdán és szombaton 
hosszabbított orát tartok. 

Maradok kiváló tisztelettel 

Gabos Géza 
tánctanító. 

utca 35. 1. 7. 1 

tnek. j 

Ára 10, 20, 30 kor. Hozzamló Borókaszappan 

ÍR kor. — Kapható mindé* gyógyszertárban. — 

K é s z í t i : Hunnia gyógyszerészi laboratórium 

Budapest, FelsAerdősor-u. 40. 

DrlFjesch C i U A T.An/\TJ |f-kenöcs ujbó! 

m E f l kapható. 

^ U^lArn-r a viizkitSQsa 
get, otvaTTsörníi t, rühasssgst. 

nem piszkít, szagtalan,M^ppalJflfliasználliaté. 
Próbatégely, nagy t é l i yWcsa l á d i tégely 

adagafcan. 
Kapható a helybeli gyet! szertarakban, valamint 
megrendelhető a budapesWőraktárosnal: Tőrök J. 
gyógyszertárában BudapüWten, Király-utca 12. sz 

az itt felsorolt számokból és rgndelien az 

I. osztályú húzáshoz osztálysorsjegyet Válasszon 
A húzás már május hó 15.-én kezdődik. 

Főnyeremény esetleg egy millió korona. 
5253 | 8932 X 12210 19014 

21818 32170 4\ j 43515 

46194 57670 

s e k e t 

í ^ g e s z 

60* 

n< y © d n y o l c a d s o r s j e g y . 

5-— 7-50 k o r . 

o f i n e t é s i k ö i t s é f f . 

bármely lapra 

elfogad 

I 
n dijazás nélkül j 

jságárudája 

é s 1 k o r o n 
jYtegrendeléshflz elegendő e^Tevelez ilap. JR pénz bérmentes beküldéséhez 

befi#ési lappal szolgálunk. 

FEHÉR é / v Á L Y I B A N K H Á Z 
B U D A P E S T , F E R E N C I E K - T E R E 3. 

kócai Frigyes könj?nj«»MÍ jáW-n i^ösiefeti. 
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