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HiráetéseU •ugysiig szerint jutcínyos árban 

szdmitatnah. 

A falu népéhez! 
Irta: Tihanyi Márkus. 

Tihozzátok fordulok ker. Polgártársaim, akik 
a magyar rög ezeréves tnüvelelőí vagytok. Ti-
hozzátok, akik leghűségesebb megőrzői vagytok 
mindannak, ami magyarnak mondható. Igaz ma-
gyar szokásokat, magyar typust és temperamen-
tumot, magyar lelket és igazi magyar hazaszere-
tetet csak Tinálatok találni, kiint a délibábos 
pusztán s a pacsirta énekétől hangos falun. 

De nem csak a magyar érzés, hanem a 
keresztény gondolkodásnak is Ti lelketekben \an 
legősibb otthona A Tiétekben, akik ha nem a 
paptoktól, hát az égre szálló pacsirtától tanuljá-
tok meg, hogy imádni kell az Istent, Tibennetek, 
akik verejtékes munkátokat is imává változtathat-
játok át, mert állandóan abban a nagy templom-
ban : a nagy természetben dolgoztok, ahol min-
den virág az Isten dicsőségét hirdeti. 

Lássátok ker. Polgártársak! Ti vagytok 
talpköve ez országnak! A Ti vállaitokon nyug-
szik az ezeréves Magyarország. Ha ezek a vál-
lak erősek, kemények, mint az acél, akkor van 
még jövője a magyar nemzetnek! 

De. ugy veszem észre, hogy a háború s 
mindaz, ami utánna következett: a forradalom 
és Izrael rémuralnia nemcsak Tibennetek, hanem 
mindnyájünkbati 'kárt tett. Hazafias és ker. érzé-
sünk falában féreg rágicsál és szu perceg. Nem 
vagyunk és nem vagytok már többé azok a régi 
nagy magyarok, azok a régi erős keresztények. 
Izrael népe „nagy" fiának Kun Bélának uralma 
után lánjra lobbantak ugyan bennünk az ősi 
erények, de a láng szalmaláng vala. Hiányzik 
belőlünk a Hunyadyak, Rákóczyak és Bocskayak 
magyar és keresztény lelkülete! Pedig ker. Pol-
gártársak ! lélek nélkül holt a test . . . Halottak 
vállán nem épül fel ujabb ezeréves ország! 

Ezért kedves Testvéreink ! nevelni kell ma-
gunkban a magyar és keresztény lelkületet. 

Lássátok ezen cél elérésére készül Kőszegen 
május 8. es 9.-én a nagy Nemzeti Nap. Kettős 
a célja. Az egyik: megmutatni a világnak, hogy 
még vagyunk néhányan, akik megmerjük mon-
dani, hogy Árpád apánk az ősünk és Krisztus a 
vezérünk. Nos ép azért, hogy megmutassuk, ho^y 
hányan vagyunk a Kőszegre vendégül jövő gróf 
Mikes kath. es Kapi ev. püspök uraknak, Lin-
gauer képviselő és gróf Cziráky kormánybiztos 
uraknak, node meg az ablak redőiből s a függö-
nyök mögül leskelődő Izrael népének és a libe-
ralizmus néhány kihaló mohikánjának, jertek be 
Ti is a falunak ker. és magyar népei. 

Ez az egyik cél. Kérjétek tehát meg plebá-
nostokat, amint hogy mi is megfogjuk kérni a 
püspök ur kegyes engedelmével, hogy tartsa 
meg az istentiszteletet korán reggel, hogy legké-
sőbb d. e. Ví8-kor itt lehessetek. Ha lehetséges 
az üzletvezetőség külön vonatot fog a rendelke-
zésiekre bocsájtani. Itt részt veszünk vendégek 
fogadásában, utána istentiszteleten, amelynek a 
végén a két püspök és képviselő ur beszédet 
intéz a néphez. 

A gyülekezés helye a Bálház. 
De még van egy szavunk! 
Nem tartozunk azok közé, akik legszíveseb-

ben arról az eldorádóról mesélnek, amely állító-
lag a falu minden zsupfedeles házikójában honol. 
Nem tartozunk azok közé sem, akik most a falusi 
nép minden jó tulajdonságát és erényét elfelejtve, 
csak a nép fukarságáról beszélnek és benne lát-
ják minden baj okozóját. Mi tudjuk, hogy a fa-
lusi nép jó . . . Csak vezetőin múlik ha rossz! 
Örülök annak és örülni kell minden jó hazafinak, 

hogy a dolgos falusi nép kifizetic minden adós-
ságát! Örülök annak is, hogy van még liszt a! 

; kamarában, zsír a konyhában és pénz a tulipá-
nos ládában. Ki fogja föntartani ezt a szegény 
országot ? A zsidó ? Mind kiszökik az országból, 
ha bélyegezni, ha fizetni kell. A tisztviselő és 
munkás? Nyomorognak s éheznek! 

Nem szerencse-e, nem egyetlen remény-e 
az országnak, hogy lakosságának túlnyomó több-
sége: a kisgazdatársadalom jó módban van ! Ahol 
e földmives népnek jó dolga van, ott — rende-
zett állapotok mellett — a többi ország sem fog 
soká nyomorogni! 

Arról sejtelmük sincs azoknak, akik falun 
élnek, hogy mit szenved a tisztviselő, mit a mun-
kás osztály! 

Tudod ker. Polgártársam, hogy hány ezer 
j menekült szegény tisztviselő él a vaggonokban 
étlen és ruhátlanul ? Tudod-e hogy ezek mind 

i mártírjai a magyar hazaszeretetnek ! 
Tudod-e, hogy hányan sínylődnek csak, 

román és szerb iga alatt azért, mert nem akarják 
megtagadni hazájukat : Magyarországot. Tudod-e 
végül azt, hogy hány százezer magyar hadifogoly 
van még Szibériában és várja a szabadulást ? 

Mindezeken a bajokon segíteni kell! Igyi 
kívánja ezt a ker. felebaráti szeretet törvénye.! 
Ki segítsen? Izrael? Igen őneki kellene, mert ej 
nagy bajoknak kizárólag ő volt az oka! 

A háborút a hadimilliomosok nyerték, meg; 
de a magyar elvesztette. A cseheket, románokat; 
Izrael nagy fiai eresztették be . . . A proletár ural- • 
niat ők csinálták stb. S most ki segit majd ? . . . 1 

Izrael azt mondja, hogy ker. kurzus van, segit-j 
senek a keresztények! Ha nem volna ker. kur-
zus, hanem zsidó kurzus, akkor mégoly törvé-! 
nyeket hoznának, hogy megint csak a keresztény 
és a magyar fizetne ! 

Szóval megint csak a magyarnak kell a ma-
gyaron segíteni! 

íme ez a másik célja a Nemzeti Napnak: 
segíteni a sínylődő magyaron ! 

Ki segítsen ? Elsősorban Ti keresztény kis-
és nagygazdák, kereskedők és földbirtokosok, 
akiknek még van, miből adnotok ! 

Gyűjtök fognak megjelenni falutokban. Fo-
gadjátok őket igaz, magyar szeretettel. 

Adjatok sokat, ha gazdagok vagytok, keve 
set, ha szegények. 

Aki ad, azon az Isten áldása, aki nem, szen 
vedő véreinknek súlyos átka! 

H i r d e l & m é n y e k . 

A Nemzeti Napot illetőleg már az egész 
város nemzeti lázban van. Lányaink készilik 
már a magyar ruhát. De ugyanazon a napon 
akarjuk megoldani a mindenki által már agyon-
unt gyűjtési akciót is olyan formán hogy sen-
kinek nagyobb áldozatába nem kerül, viszont 
kilátásba helyezzük, hogy sokáig ily gyűjtés 
nem lesz A Nemzeti Napot előkészítő bizottság 
ez uton k<fcri a város közönségét, de még inkább 
a falusiakat, hogy *-/. adományozás alól senki 
ki ne vonja magát, hanem bármi csekélység 
adományozásával rójja le hazafiúi kötelességét 
a haza oltárára. Nélkülözhető, de móg használ 
ható tárgyak kézi tükör, tárea, eigaretta, irón. 
apró szalagocskák, selyem stb. és élelmiszerek, 
liszt, hus, zsir, toj 'is, burgonya, bor, sör, pálinka 
stb. mind olyan cikkek, melyekre szükségünk 
van. Mindent fel tudunk használni, szeretetvá-
sáron, kisorsolási tárgyként, eladási tárgyként, 
vagy ui:tit; versenydijat. Az eddig beérkezett tár-
gyak közöl van egy Evangélista nővér által fes-

tett, művészies kivitelű és gyönyörű rámában 
el hely esett olajfestmény. Ilogy a tárgyak köny-
nyebben áttekinthetők és szortírozhatok lehes-
senek, kérjük a nem romlandó dolgokat minél 
előbb elhozni. Romlandó dolgokat (élelmi eikkok) 
az utolsó napokban, de kérjük előbb bejelenteni 
a Városházán (földszint) A jószívű közönség 
szivas adományát kérjük e hóban a városházán 
u jövő hóban a M u V E kaszinóban (Király ut 
4. I. em.) mindenkor d. e. 9—12 ig, d. u. 3—5-ig 
leadni. Az áldosatkész polgárok neveit a Nem 
zeti Napon kiadandó alkalmi újságban fogjuk 
megörökíteni. 

A iryümlöcsértókesitő és szeszfőző egyesület 
f. hó 25.-én vasárnap d. u. 5 órakor a városháza 
tanácstermében alakuió közgyűlését fogja tarta-
ni. Kéretnek a kőszegi fogyasztási szövetkezet 
tagjai es az érdeklődők, hogy ecen alakuló köz-
gyűlésen megjelenni szíveskedjenek. 

A M O V E . Kaszinó a laku ló közgyűlése f. 

hó 25. én d. e. 7,11 órakor lesz a városháza 
tanácstermében. A M Ü V E tagok minéi számos-

eatb megjelenését kérjük. 

A vármegyei katonai parancsnokság fel-
kéri mindazon egyéneket, kiknek birtokában 
akár bel- vasy külföldi katonatérképek vagy 
tervek vannak, szíveskedjék a nemzeti hadsereg 
szükségleteinek fedezése térités ellenében legkö-
xelebbi katonai parancsnokságnál beszolgáltatni. 

A MOVE helyi osztálya két hónapos ke-
reskedelmi kurzust rendez a kettős könyvvitel 
és kereskedelmi számtan anyagából. Élőadó 
Maar Gyula főhadnagy. Kellő számú jelentkező 
esetén a kurzus május 1. én kezdődik hetenkiut 
háromszor, 6 tói 7-ig. A kb. 20 előadásra tervezett 
kurzus tandija kb. 20 K. MOVE tagoknak kb. 
15 K lesz. Érdeklődők jelentkezzenek a járási 
katonai parancsnokságnál. (Városháza földszint) 

A riadóintéikedésekre újból felhívom a 
közönség figyelmét. Riadó esetén mindenki kö-
teles a legrövidebb uton otthonába visszatérni, 
esetleg a legközelebbi házban menedéket keresni. 
Az utcán, tereken senkinek sem szabad tartóz-
kodni. 

Ablakok, ajtók, redőnyök, kirakatok, üz-
lethelyiségek, s más nyilvános helyek azonnal 
bezárandók. Avz utcán való tartózkodásra csakis 
az állomásparancsnokság által ê -en cóira kiadott 
igüsolványok jogosítanak fel. Igazolványnélkül 
az utcán talált egyének le lesznek tartóztatva 
és a legkisebb ellenszegülés esetén ellenük 
fegyver fog használtatni. 

Katona i j á r á s p a r a n c s n o k s á g . 

Újból figyelmeztetem a várossal szállít -
mányosi viszonyban levő iparosokat, kereske-
dőket stb., hogy a hozzájuk kiállított megrende-
lési utalványok csak abban az esetben érvénye-
sttk, amennyiben a városi számvevőség látta-
mozza őket, amennyiben pedig a láttamozás 
hiányzik, ugy a számvevőség annak idején ueni 
fogja számfejteni. 

közhírré teszem, hogy a magyar földmi-
velési minister 98240 920 ÍX. B. s/.ámu rende-
letével a vegyét&i munkák anyagi és személyi 
költségeinek emelkedése miatt a vegyvizsgálati 
dijnkat. 1920. március 1-v^l fölemelte. A díjjegy-
zék nagy terjedelménél fogva le nem l:öz<WtateU, 
hanem esetről-esetre ad az alispáni hivatal fel-
világosítást. 

2 2 y r y e s s a á m é v a , 8 0 f i l l é r . 
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2 és Viáéfce. április 25. 

Közhírré teszem, bo«y A bórt István kő-
szegi Rohonei utca 27. házszám alatti lakós 
két ós fél éves 158 cm. magas pej megnyúlt 
csillaggal, hidegvérű ménje. bizottsági vizsgálat 
után a f. óvi fedeztetési idényre tenyésztésre 
alkalmasnak találtatott. 

Közhiiré teszem a szombathelyi kormány-

biztos ur következő táviratát: 

97ti Polgármester Kőszeg, A kormánybiztos 
ság a rongyé részire a magyar szövetkezeti köz-
pontok áruforgalmi r t. Szombathelyi kirendelt-
sége utjón mintegy 12 wagon cukrot biztosított, 
mely néhány héten belül kiosztásra kerülhet. 
Cukor felerészben finomított sárga, felerészben 
kristálycukor. Ára kilogramonként a központi 
árvizsgálóbizetta g megállapitásátólfiiggőenmint-
egy 130 korona lesz, mely az áru külföldi ere 
dete miatt solo ezresekben fizetendő. Felhívom 
polgármester urat. jelentse nálam, menyi cukorra 
tart igényt és gondoskodjék, hogy a kirendeltség 
felhívásai a a vételár annak idején akadály 
nélkül befizethető legyen Kerületi kormánybiztos. 

Aki a közönség közül ebből a cukorból 
venni akar, a venni szándékolt menyisöget a 
a közélelmezéi hivatalban a hivatalos órák 
alatt legkésőbb április 27 aig jegyeztesse elő s 
az előjegyzés alkalmával felülbélyegzett magyar 
bankjegyekben az előjegyzett menyíség kg. kém 
130 korona árát is fizesse be. A befizetésről 
elismervényt ad a hivatal. Figyelmeztetem a 
közönséget, hogy költség címén a cukorára előre 
láthatólag még valamivel több lesz, a többlet a 
cukor kiadása alkalmával fizetendő be. 

A közélelmezési hivatal a befizetett ösz-

szeget az áru kiadásáig esetleg érhető bármi 
féle érteKCsök kenésért vagy értékváltozásért 

felelősséget nem vállal. 

A magyar hadügyminiszter 26101. sz. 2. 
K . F. H. rendeletének értelmében közhírré teszem, 
hogy azok a kntonai ellátásban részesülő nem 
hivatasos havidijasok és legénység, kik Kőszeg 
sz. kir. város területén tartózkodnak, nyugdíj, 
rokkant, stb. adatainak felfektetése céljából a 
„Városi Nyilvántartó tisztnél" (Városháza föld-
szint 6. sz.) 1920 április 26. ától május 5 éig 
jelentkezni tartoznak Bővebben a falragaszok. 

Jambrita Lajos polgármester. 

KOzhirré taszam, hogy a város tulajdonát kepező 
u. n mexikói ingatlanok haszonberbeadása alanti felté-
telek mellett 1920. évi május hó 10.-én s a következő 
napokon d. u 2 órakor a helyszínén megtartandó nyil-
vános árvaréstn történik. Az árverés Kőszegfalva mel-
leiti terulalen kezdődik s mindennap a helyszínen meg-
hirdeti a bérbeadó bizottság, hogy következő napon me-
lyik terület adatik bérbe Árverési faltételek a következők: 

1. A berbeadandó ingatlanok legkisebb térfogata 
fél holdig terjedhet. A legnagyobb térfogat nem lehet 
nagyobb, mint a mekkorát a bérbevevő intenziven meg-
művelhet. A bérbeadandó területek olyan nagyságban 
kerülnek árverésre, amint azt az erre vonatkozó tevrajz 
feltünteti. 

2. A berleti idő 6 év, 1920. évi szeptember 30-tól 
1926. evi április 25 napjáig terjed. 

3. A berlet ellenertéke terményben és pedig buzá-
han vagy rozsban, avagy ennek megtelelő ellenértékű 
árpában vagy rabban fizetendő. A búzának, rozsnak stb.-
nek jó minőségűnek cs tisztának kell lenni. 

A teljesítési idő utólagosan minden évben julius 
hóban van, amikor a bérlő köteles a szerződes szerinti 
terményt a város gazdasági tanácsosa által Kőszegen 
ki je lö lendő helyre bérlő költségén beszállítani. 

4. A beríő jogosítva van a kibérelt területet mező-
gazdasági célokra ésszerűen használni, kötelessége: 

a) a kibérelt területet az 1921. és 1924. evekben 
természetes trágyával megtrágyázni ennek megtörtentet 
gazdasági tanácsosnak jelenteni Amennyiben bérlő mű-
trágyát használna, ugy köteles a kibérelt területet minden 
évben megtrágyázni es erről a gazdasági tanácsnoknak 
jelentest tenni, 

b) a kibérelt teriiletet csakis a bérlő használhatja, 
tehát nincs joga sem albérbe adni, sem maga mellé tár-
sát fogadni a város külön beleegyezése nélkül, 

c) a szerződési kötelezettségeknek pontosan és 
lelkiismeretesen eleget tenni, 

d> a kiállítandó szerzódés költségeit viselni. 
5. A kötendő szerződés az idő lejártával megszű-

nik. Bérlőnek felmondási joga nincs, a bérbeadó is csak 
közérdekből mondhat fel Fennforog-e közérdek, azt egye-
dül a város képviselő testülete van hivatva meghatározni. 

Felmondás esetére a varos is csak a gazdasagi év 
vegére mondhat fel és pedig a gazdasagi évet megelőző 
fel evvel előbb 

Megszűnik a bérlet azon esetben is, ha berbevevő 
a bérleti szerződésben megirt kötelezettségeinek eleget 
nem tenne, avagy a kibérelt területet nem mezőgazdasági 
célokra használná. Ezen esetekben a bérlő a bérlétből 
azonnal elmozdítható. 

Elmozdítás avagy közérdekből való megszüntetés 
esetén bérlő a bérbeadótól semmiféle cimen semmiféle 
kártérítést sincs jogosítva követelni. 

6. Per esetén a kőszegi járásbíróság illetékességét 
kötjük ki. 

7 Az árverésen beígért legtöbbet ígérővel meg-
köti-e a szerződés, arra nezve a város szabadon határoz, 
sót esetleg kevesebbet Ígérővel is megkötheti a sierzó-
dest anélkül, hogy abból bárki bármiféle kárt igényelhetne 

A lékai erdőgondnokság a „Röttenriegel" vágásban 
levő tűzifából egv nagyobb mennyiségét Kőszeg város 
rendelkezésére bocsátotta azzal, hogy a szétosztást a 
városi hatósag intézze, nehogy amint az már megíörtent, 
a tűzifa üzérek kezébe kerüljön. 

Tekintettel arra, hogy a városi erdőben levő fa-
mennyiség nem elegendő az egész lakosság, intézetek 
stb. teli faszUkségletének a teljes ellátására, aki tehát 
biztosítani óhajtja a télre szükséges famennyiséget az 
jelentkezzék f. N 26.-án és 27.-én a városi számvevő-
ségnél, ahol is részére a szükséges famennyiségről szó ló 
utalványt megkaphatja. A lékai erdőgondnokságnak a fa 
vásárlás és elszállítás körüii feltételei a következők : 

A fa jelenlegi ára: bükkhasáb ürméterenkent 120 
K, tölgyhasáb 120, kemény dorong 100, fenyőhasáb (pu-
hahMsábi 100, puha dorong 80, keményselejt 70, puhaselejt 
60 korona. A virosi számvevőseg által kiállított utalvá-
nyok érvényességéhez a lékai erdőgondnokság pecsétje 
is szükséges ezt azonban a városi számvevőség szerzi 
meg. Az ar mindenkor érvényes magyar (kék) pénzben 
fizetendő az utalvány érvényes 1920. junius 20-ig. 

A fa árából mindig csak annyi fizetendő a Rötten-
riegelben levő erdőnél, amennyit az illető fuvaros elvisz 
magával esetenként. 

Az erdőgondnokság fenntartja magának a felsőbb 
utasításra kiadandó esetleges áremelést, amely természe-
tesen, csak a még el nem szállított tazifa mennyisegre 
vanatkozik. 

A fa elfuvarozása a i utalvány felmutatása elle-
nében bármely napon esxközöliiető vasar és ünnepnap 
kivételével. 

Az utalvány névre szól s átruházás vagy a fa tovább 
adása esetén érvénytelen. 

dr. Oriízágh Sándor gazdasági tanácsnok. 

F. hó 22.-én délután Lukácsháza közelében 

egy barnásfehérazőrü vadászkutya találtatott. 

Jogoa tulajdonosa az átvétele végett jelentkez 

zen a államrendőrkapitányságnál. 

Dr. Freyberger Jenő államrendőrkapitány. 

Ipartestületi közlemények. 

Felkérem az összes iparosokat, hogy fontos 
ügyek megbeszélésére f. hó 25.-én d. u. 3 órá-
kkor a városháza tanéestermében megjelenni 
szíveskedjenek. Az elnök 

Helyi hírek. 
Lingauer Albin képviselőnk interpellációjára 

nagyatádi Szabó István miniszter tegnap vála 
szolt. Minthogy a beszéd lapunk zártakor még 
tartott, arról csak jövő számunkban számol 
hatunk be. A Lingauer általt emelt vádak 
megvizsgálására kiküldött bizottság már meg 
kezdte működését. Képviselőnk a bizottság elé 
terjedelmes emlékiratot terjesztett, melyben 
résxletesen felsorolta bizonyítékait. 

Ünnepélyes körmenet fejezte be vasárnap 

délután 6 órakor a kath. missiót. Igazán fel-
emelő, impozáns volt. Példás rendben vonultak 
fel az ügyesen csoportosított testületek, a pol-
gárság. az iskolák, a vidék, soha még ennyi 
ember körmenetben itt részt nem vett, lehettek 
vagy négyezren. És mindenkinek arcán ott volt 
az ahitat, — a jezauita atyák meglehettek elé-
gedve fárasztó munkájuk eredményével. A 
körmenetet ünnepélyes Te Deutn fejezte be, 
majd Jámbor jezsuita atya a papa meghatal-
mazása alapján pápai áldást adott a megjelen-
tekre. — A missió utolsó két napján a kath. 
hivők eddig még soha nem tapaeztalt tömeg-
ben járultak a gyónáshoz és áldozáshoz. 

Kincs István apátplébános hivatalos ügyek 

elintézéaa céljából néhány napra Budapestre 

utazott. 

A kormányzó üdvézii Kőszeg város közön-
ségét. Kőszeg város képviselőtestülete a leg-
utolsó közgyűlése alkalmával melegen üdvözölte 
Horthy Miklós kormányzót, mely üdvözlésre a 
kormányzó a polgármesterhez intézett távirat-
ban mond köszönetet az üdvözlésért s egyben 
Kőszeg város közönségének ugyancsák szeretet-
teljes üdvözletét küldi. 

Az allamrendor legénység e hó '22.-én tette 
a* uj hivatalos asküt Molitorisz Emil rendőr-

felügyelő osztályparancsnok kezébtt. 

A Turista es Szepitö Egylet közgyűlésén 

választmányi tagokul a már közölt névsoron 

kivül még a következők választattak meg: 

Szerdahelyi Károly, Széleai István, ifj. Tangl 

Adolf, Terplán Kornél, Unger Károly, Wald-

meyer Károly, Weinberger Gusztáv, Wentzl M. 

A ker. szoc. Legényegylet szinieliadása 

ujnfcb fényes sikert jelent a dicséretes agilitást 
kifejtő egyleti rendezőségnek. Ezúttal ewy elég 
jó társadalmi vígjátékot hozott azinre, ,L ic ike u 

cimü 3 felvonásos darabet. Cimsrerepét Krau-

mann Stefi játszotta. Kedves megjelenése, 
ügyes szép játéka, szerepének kitűnő alakítása 
ezuUal is jói érvényesült és a köaönség isljes 
elismerését érdemelte ki. De jó! oldották meg 
feladatukat a többi szereplők is. Warnitz Riza 
a rikácsoló anya és tíozetsky Ferene az apa 
szeropébeo, Sáphütl Ferenc a szerelme* bankfiu, 
Gang! Annus a kikapóa színésznő, Kigier János 
a nagyzoló bankárbáró é« Borhi Károly a 
vőlegény koukurrens alakításában, a kisebb 
szerepekben padig Horváth Ede, Zatsik József 
és Emmer Adolf járultak hozzá, hugy a i össz-
játék biztonsága nz előadás sikerét előmozdítsa. 
Szenes Vince, e műkedvelő gárda fáradhatatlan 
buzgó vesére a színmű eselekményében főszo-
r.p^t játszó öreg fenségnek kis szerepében 
valóban „fenséges" volt. Alakítása, maszkja, 
megjelenése hű kópiája az elaggott testű, szűk-
szavú, d *— lo r r ó azivü főúrnak. A darab kit.iinő 
rendezéséért Ipsits Ferencet illeti teljes siismerés. 
Az előadás a megjelent nagyszámú közönségnek 
nagyon tetszett és wnnek minden felvonás végén 
kifsjezést is adott. Élőadás után táncmulatság 
volt,mely kitartó jókedvvel hajnalig tartott é*gon-
dos rendezéseért teljes elismsrés illeti a rendező 
bizottsági tagokat. Az anyagi aikor sem maradt 
mögötte az erkölcsinek, — a kitüiött jqtékony 
célokra közel 1000 korona maradt a felü'.fize-
lésekkel együtt. Elkésve, ugy mint valójában 4 

történt, a végén emiitjük meg, hogy a rende-
zőség a szereplő hölgyeket gyönyörű virágbok-
rétákka! lepte meg ós ha a közönségnek nem 
is volt alkalma e feletti örömének lelkes taps-
viharban kifejezést adni, tekintsék ugy, mirnha 
megtörtént volna. A műkedvelők játéka még 
más elismerésben is részesült. A „Nemzeti N»p " 
ünnepélyének főrendezői előadás után arra kér-
ték fel Őket, hogy e napra is válialják egy 
színdarabnak az előadását, amit a rendelkezésre 
állá rövid idő dacára a cél iránti figyelemből 
elfogadtak. Egy okkal több, hogy buzgósásrukat 
és áldozatkészségüket a maguk részéről is 
kiemeljék. 

Horthy dalok. Horthy Miklós kormányzó 
megengedte, hogy a Jambrits polgármester által 
irt dalok „Horthy dalok" cim alatt kiadassanak. 
S/.erző a befolyó tiszta jövedelmet a kőszegi 
hadiárváknak fogja juttatni. 

Mohr Janó zongoramúvétz és Altschul Miksa 

gordonkaművész május 2 iki hangversenye iránt 
óriási az érdeklődés. Valósággal elkapkodják a 
jegyeket, ugy hogy jól teszi az, aki még meg 
nem váltotta jagyét, ha sietve megváltja, mert 
már esak kevés jegy kapha*e. 

A kőszegi vadasztirsaiag közgyűlésé. Csü-
törtökön e6te tartotta ez óvi rendes közgyűlését 
a kőszegi vadásztársaság, mely alkalommal 
Chernel István lemondásával megüresedett el-
nöki állást Udvardy Pállal töltötte be. Alelnök 
iett Tauscher Béla alezredes. A tisztikar többi 
tagja megmaradt. A mult évi számadást elfo-
gadta a közgyűlés, a számadóknak a felmentést 
megadta. 

Tüzifaeladas. A városi hatóságnak sikerült 
az idén is a hercegi úgynevezett Rottenriegel 
vágásból nagyobbmennyiségü tüzelőfát bizto-
sítani a város közönsége részére. Mindazoknak, 
kik a lékai erdőgazdaságban az emiitett vágásból 
fát jegyeztek, ezen jegyzésük csak ugy érvé-
nyes, ha azt a városnál megújítják. A hirdet-
ményt. u városi ügyek rovatában hozzuk. A 
varos a fát ugy adja, ahogy a lékai erdőgond-
nokság megállapította. A város a fa biztosítása 
érdekében vette át egy tömegben a fát, mert 
a felek, igy nincsenek annak kitéve, hogy fáju-
kat esetleg elrekvirálják. Egyben ezáltal elke-
rülhetővé lett az is, hogy üzérek kezébe kerül-
jön a fa. 

A mexikói földek bérbeadasa f. évi május 

hó 10.-én; délu án 2 órakor kezdődik és foly-
tatódik mindennap délután a helyszínen. Köze-
lebbi feltételek a városi ügyek rovatában van-
nak közölve. 

120 evvel ezelőtt, 1800-ban volt utoljára 
ilyen kánikula meleg Magyarországon április-
ban, mint az idén. Érdekes, hogy akkor is 
április 20. án volt a legmelegebb n a p : 30 fok 
Celsius s az idén is igy volt. 
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A „Nemzeti Nap" vidéki gyűjtess, ötvennégy 
tagból álló lelkes kis csapat szállt ki a vidékre 
a mult vasárnap, hogy a derék falusi népnél 
is g jü j tsön a keresztény és nemzeti esxmék 
diadalai érdekében. Az eredmény kielégítő volt, 
amiért ez ulon is hálás köszönetet kell szavaz-
nunk mind az adományozóknak, mind a gyüj 
töknek és kocsitulajdonosoknak Körülbeiül 
15.000 K. értékű élelmieket, gyűjtöttek össze. 
Elragadtatva beszélnek a höluyek nrról a szives 
fogadtatásról, amelyben legtöbb községben pl. 
Alsólászlón, Rőtön stb. részesültek. A keresz-
tény es nemzeti eszmék hivatásszerű ápolóit a 
plébánia, a jegyző és a tanítói lakban keresték 
és nem is csalódtak. Különösen hálával ernlé 
keznek meg a gyűjtők dr. Maitz Ede rőti, 
Maurer Guidó borsmonostori és Stampf Rezső 
alsólászlói plébános urakról, Horváth Ferenc 
répcekethelyi jegyző és Terplán s neje német 
zsidányi tanítókról, akik anyagi és erkölcsi 
támogatásukkal nagyban hozzájárultak, hogy 
községükben oly szép eredményt értek el a 
gyűjtök. Ugyancsak lelkes pártolásra találtak 
Déi foklön Gyökhegyi intézőnél, Peresznyén 
Luxi Jóxsef birónál, Ólmodon Fehér vendég 
lősnél, Loesmándon a birónál és a Pacher és 
Huszár családoknál. A jótékony cél kevés kivé-
tellel mindenütt megértésre talál és lesz még 
alkalmunk valamennyiről külön is megemlékezni. 

A sörgyár r. t. két évvel ezelőtti tőkefel-
emelési határozatát a Curia tudvalevőleg meg-
semmisítette, mint azt már műit év elején hirüi 
adtuk. A közbejött politikai bonyodalmak miatt 
és mert minden részvénytársaság igazgatósá-
gának a működése felfüggesztve volt, az ügy 
igazgatósági tárgyalása csak most vált lehetővé. 
A régi igazgatóság hétfőn ülésezett és abban 
állapodott meg, hogy az eladott tőkefelemeiesi 
részvényekre és a Királysörfőzde r. t. által 
külön megvásárolt részvényekre vonatkozó jogi 
helyzetet illetékes szakjogászokkal fogja felül-
bírál tatni és csak ezután határoz azon szándé 
kában, hogy u tőkeemelést saját körében biz-
tosítja azon célból, hogy ezt a vállalatot, ismét 
a város polgárai esetleg még pénziutézetei 
részvételével talpra állítsa. 

12 waygcn cukret kap a vármegye éa ebből 
Kőszeg is vehet amennyi jól esik a kormány-
biztosság által megállapított 130 koronás kilóár 
mellett. Mai lapunk közli h felhívást jelentke 
zésre és kék pénzfizetésre azzai a vigasztalással, 
hogy beérkezéseit* valamivel drágább lesz. 
Mindenesetre kényelmesebb ez, mint a esem 
pésznél való beszerzés. Árában azonban mind 
egy. Éljen az árdrágító törvény! 

A penzlebeiyeyzss munkáját e héten befe 

jezték. összesen 45,200.000 korona értékű 
bankjegy bélyegeztetett le helyben. 'A beszol-
gáltatott pénzmennyiség összege ugyan meg 
haledja 'a 00 milliót, azenban a bélyegezetlen 
maradt mennyiséget a helyb»li állampénztár a 
központi pénztárhoz Budapestre szállítja be és 
ennek a lebélyegzését otl fogják eszközölni 
Pénzintézeteink között a beszolgáltatott pénz a 
következőkép oszlott meg: a Kőszegi Takarék 
pénztárnál 19 millió, a Kőszegi Altalános Taka-
rékpénztárul 14 millió, a Hitelszövetkezetnél, 
beleertve az általa a vidéken szervetett algyüjtő 
helyeket 7 millió, a szombathelyi takarékpénz 
tár fiókjánál 4 millió, a rohoncvidéki péuzin 
tézeteknél 9 millió, a többi a varostól, a köz 
ségektől és katonai parancsnokságoktól. Mint-
egy 40 ezer koronára tehető a visszautasított 
mar lebélyegzett idegen, hiányos és forgalom 
ból már bevont bankjegyek összege, melyekel 
a pénzintézetek a Pénzintézeti Központhoz és 
Osztr.-Magyar Bankhoz terjesztenek fel, honnét 
megfelelő ert 'kelés után megfelelő lebélyegzett 
pénzt várnak érie. A már lebélyegzett idegen 
pénznemek értékelése egyelőre ismeretlen, mert 
az elszakadt országrészek némolyeket a l'orga 
lomból, kivontak és a beváltás határideje már 
l«járt. Tíz százalékos büntetési dijjal 16.-tól 
20.-ig 100.000 korona szolgáltattatott be. Most 
mar csak 20 százalékos bir>áKdijjal lehet lebé-
lyegeztetni e ho 25. ig. 

Az iparosdalarda a régi kőszegi „Concor-

dia" dalárda örökébe kiván lépni. Ecélból ma 

délelölt 10 órára meghívta a „Concordia" dalárda 

volt tagjait, hogy az egyesület felszerelésének 

és zászlajának átvétele felől tárgyalásokba 

bocsátkozzék. 

Munkaadék figyelmébe. A keresztény nem-
zeti egyesülés pártjának női szakosztálya fel-
kéri mindazokat, akik munkaalkalmat tudnak 
adni, jelentsék azt be a „Bazárban", Főtér 
(Elité kávéház mellett). Leginkább otthon végez 
he tő ruha és fehémemüvarrásra, foltozásra és 
harisnyajavitásra, azután nyelvoktatásra német 
francia és tót, azonkívül mosás, takarítás és 
kerti napszámos munkára vannak ajánlkosók. 

A gyerm3k-mükedve!6k, akiknek szinielő 
adásáról a múltkoriban megemlékeztünk, ugyan-
azon műsort ma délután íözkivánitra két elő-
adásban ismétlik, nagyon helyesen a kath. 
fiúiskola rajatermében. 

Kertvarosreszt akarnak nálunk létesíteni, 
amit már 25 évvel ezelőtt is megkíséreltek az 
az akkori idegenforgalmi mozgaiem keretében 
és bizony kár volt meg nem valósítani. Anyag 
halmaz miatt ezen uj mozgalmat jövő héten 
fogjuk bővebben ismertetni. 

Megbokrosodott lo. Pénteken délután a 
véletlen egy nagy szerencsétlenséget hárított 
el. RodÍ£ István rasutasárvaházi igazgató és 
neje egyfogatú kocsin haladtak a Várkörön ez 
Árvaház feié. A ló egy kerékpárostól megijedt 
és erősen vágtatva száguldott a Gyöngyös-
utoába. A Pámer-utca sarkán a ló a kocsit a 
járdára vitte, miáltal a rud belefúródott Decker 
Vilmos borbélyüzletének delfelé nyiló keskeny 
ablakába. Itt a ló elesett es a kocsi hirtelen 
megállt. A bennülőket az ijedelmen kivül más 
baj nem érte, csak a kocsis sérült meg köny 
nyen a térdén. Szerencse, hogy a koeai a ház 
kiugró szögletében fennakadt. 

Jótékonyság. Nemeslelkü tanítványai az 
állami poig. fiúiskolának következő adományt 
küldték a kőszegi rászorult szegények között 
való kiosztásra: 18 kg. burgonya, 1 kg. lisit, 
13 drb. tojás és 1 kenyér. A keresztény bazár 
vezetősége lett megbízva a kiosztással, mely 
azt a szegény és beteg egyéneknek juttatta. 
Hála és köszönet érte 1 

Adomány. Vince Mihály nagykereskedő 
letelepedési dijának lefizetése alkalmából 60 
koronát adományozott jótékony célra, mely 
össseget a polgármester egy szegény családnak 
juttatta. 

Osztrák kommunista is volt Kőszegen a 

tartalékkórházi alkalmazottak között. Friedl 
Józsefnek hivták, aki különösen a papok és 
urak ellen izgatott. A szombathelyi törvény-
szék egy évi börtönre és országkitiltásra ítélte 

Meg egy kőszegi kemmunista bünüyyet 
tárgyalt kedden és szerdán a szombathelyi tör-
vényszék ötös tanácsa.1 Angyal Béla gyári mun-
kás, Jagodjts Mihály foghazőr, Ká lmán János 
bádogos, Schranr Antal kőműves, Hauer József 
soffőr, Kraumann Rezső főiskolai hallgató, 
Preisz Ferenc pék, Kern György cserepes ós 
Rusznyák Samu kőműves állottak vádlottak 
ként a bíróság előtt. A kir. ügyészség zsarolás 
vétségével, súlyos testi sértés büniettével és 
lázadás bünteti® vei vádol la őket. A biróság 
Angyal Béiat 8 hónapi fogházra, Jagodits 
Mihályt és Kálmán Jánost 4—4 hónapi fog-
házra, Schranz Antalt 1 évi börtönre, Kern 
Györgyöt egy havi fogházra, Rusznyák Samut 
két heti fogházra és Kraumann Rezsőt 300 K. 
pénzbüntetésre ítélte, — Hauert és Preiszet 
felmentette. 

Le a kalappal. Budapesten kaiapellenes 
liga alakult a mérhetetlen drága kaiapárak 
bojkottálására. A liga tngjai e nyáron májustól 
f.'gva kalapot nem viselnek, ősszel pedig ujbol 
a régit. Nagyon helyes. Megteheti ezt mindenki 
liga nélkül is. 

Nayyaranyu lopás cimen hivatalos adatok 

nyomán közölt hirünkre a katonai parancsnok 

ság a/t közli velünk, hogy az ügyet megvizs-

gálta és az altiszteknél talált kincstári tárgya-

kat jogas tulajdonnak állapította meg. 

Eijy furfi-esernyó, sima, hajlított fogan-
tyúval, jó karban levő, az Aranyifjúság húsvét-
hétfői mulatsága alkalmával a ruhatárból el-
veszett. A becsületes megtaláló adja le jutalom 
ellenében n lap kiadóhivatalában. ^ 

Előfizetéseket 
bá rme ly lapra m i a t í e n P ( M ^ d i j a z á s né l kü l 

elfogad Rónai F r i g y e s t f ^ g á r u d a j a 
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Vidéki hirek. 
Huszár Károly volt miniszterelnök, Sárvár 

képviselője tegnap beszámoló beszédet tartott 
Sárvárotl. Óriási tömeg ünnepelte a kiváló 
államférfiut. 

Bermautra indul a megyéspüspük május 
elején a kőszegi, felsőőri ós szombathelyi járás 
területére. 24. én Incéden, 25. én Borostyánkőn 
lesz, 

A meszleni ifjúság e hó 18. áu szinielő-
adással kapcsolatos táncmulatságot rendezett a 
hadifoglyok hazaszállítása javára, mely a vá-
rakozáson felül kii^inően sikerült. Az előadott 
„Sárga Csikó" eimü uépszimű szereplői kitűnően 
megállták helyüket, különösen Takács Ida Csorba 
Márton felesége ezerepében. 

A husarak Szombathelyen, Gyérött ée 
Budspesten e hét folyamán 3<J—40*/# al olcsób-
bak lettek. 

Példás büntetest szabott a szombathelyi 
államrendőrség özv. Kemény Jozsefné divatáru-
kereskedőre, mert- egy par papucsért, melyért 
pénzlebélyegzés előtt 130 koronát kért, a le-
bélyegzés után 1(J0 koronát követelt. Két havi 
elzárásra és húszezer korona pénzbüntetésre 
Ítélték. Felebbezet. 

H e t i s z é l j e g y z e t e k . 

Mindegyik párt váltig hangoztatja, hogy egyazon 
uton kirán haladni, de mindegyik a maga külön fogatján és 
semmikepen sem a demokratikus omnibuszban. Meglátják, 
végül ugy nekilendülnek az omnibusznak, hogy az is fel-
fordul. 

Friedrich ismét tülekedik. A húsosfazék meMé vá-
gyódó streberek vállain újra első helyre akar kapaszkodni. 
Pedig aki Károlyi szekerét húzta, nem kocsisnak, de lónak 
sem alkalmas Önmagát es csadósait lóvá teheti, de a 
nemxetet már nem. 

* 

Friedrich képmutató politikáját végre megtámadták 
n nemzetgyűlésen is. Nem is tagadta, hogy hibásnak érzi 
magát Károlyi alatti szerepléseért. Hát akkor cokk i ! hát-
rább egy lépéssel. Nyomorult kényszerhelyzetbe jutott 
dijnokot elbocsátanak, ha haiaellenes ténykedése rábizo-
nyul <<s Friedrich ezért miniszterséget követel ? 

A békeszerződés egyik pontja állítólag népszavazást 
engedelyez a felvidéki rutének hovatartozandósága kér-
désében Hát nem könnyelmű játék ez a népjogokkal, az 
önrendelkezesi joggal, ha más nyelvű népeknél nem ugyan-
ezt alkalmazzák ? Ilyenre kapható főtanács akarja a világot 
irányítani ? Az ilyenek munkája csak kártyavár lehet, 
mely az első leheletre összeomlik. 

Csizmát szerez a törvényhatóság a kisgazdáknak. 
Nagyon olcsón és nem is kell érte pénzt adni, hanem csak 
könnyen termelt élelmiszereket: tojást, tejet, burgonyát, 
esetleg zsirt. Hát arra a csizmára nagyobb szüksége 
lenne az éhező nyugdijasoknak, a nyomorgó köztiszvise-
lőknek és városi tanítóknak, a nékii lözó munkásnépnek. 
Ezeknek kell ezen élelmiek megszerezhetése végett lótni-
futni-kutyagolni. Vagy talán a csizmáért szerzett élelmieket 
elosztják fentnevezetteknek ? Jó lesz megfigyelni kinek 
jut belőle. 

• 
Lóhúst mértek ki mult héten. Csánits Sándor egy 

lábatörte fiatal csikójának húsát, eleinte 40 utóbb 30 ko-
ronáért Ez az áresés azt bizonyítja, hogy a nép nem szí-
vesen fogyasztja a lóhúst Pedig kár olyan kénytsnek 
lenni. A most kimért hus igen kitűnőnek, jóizünek bizo-
nyult Nagy városokban mindenütt ál landóan van lóhus-
szék, ujabban még Szombathelyen is. A közelelmezési-
hivatslnak lenne feladata a lóhusfogyasztást népszerűsíteni. 
Hát csak akkor együk (sőt élvezzük) mikor a bécsújhelyi 

hentes virslit csinál be lő le? . 
* 

Aki figyelemmel elolvassa a beterjesztett árdrágító-
törvényjavaslatot, rögtön észre veheti, hogy mily széles 
nyílásokat hagy nyitva a könnyű kibújásra. A kereskedelem-
nek szűkebb nyilast, de elég tágas ahhoz, hogy 
a népzsiron felhizlalt legkövérebb árdrágító is kifér rajta, 
— az ügyetleneknek majd a fiskálisok tágítják. Az 
iparnak oíyan ajtót hagy nyitva, mely a legkényelmesebb 
közlekedést biztosítja. Á gazdasági es kertészeti terme-
lőnek (ezalatt liust, vajat, tejet, túrót, gabonát, krumplit, 
káposz tá t ' stb. kell érteni) tágas kaput szerkesztettek 
bele, mert erre a tőrvény nem alkalmazható, ha a szo-
kásos helyi árakat tul nem lépi. A legliberálisabb kor-
szakban sem csinálhatták volna roszabbul. Vájjon észre-

veszik-e a nemzetgyűlésen? A kisgazdák a l igha ! 
• 

A szombathyelyi MOVEd i szes ujságelárusitó pavil-
lont létesített Szombathely főterén. Feltűnt, hogy a M O V E 
cége alatt elsőrendű szabadkőműves és zsidó újságokat 
is árusítanak, mint például Zsidó Szemle, Népszava, Világ, 
Egyenlőség stb. Megkérdezték : miért ? Azt felelték : azért, 
nie'rt ezek e n g e d é l y e z e t t lapok és minthogy ezeket 
igyis-ugyis elárusítanák, legalább a hasznot vonják el az 
eddigi zsidóboltostól. Nem irigyeljük a szombathelyi 
MOVE-t ezért a faiti gseftszellemért, de érdekes, hogy 
nálunk Kőszegen a megforditottja dívik. Itt két kereszteny 
ujságelárusitó van. Olyan lapok mint fentnevezettek soha-
sem szennyezték be elárusító helyüket és i t ta keresztény 
kurzus azon keresztény ujságelárusitók fillérjeit vonja el, 

akik abból a keresztény kurzus fenntartasára is áldoznak. 
* 

* * 
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Figyelmeztetés. 
Figyel in ez teáik mindenkit, hogy János 

nevü fiamaak ne hitelezzen, mert 
semmiféle ^dó|jAiiei>^ílel6sséíet nem 
vállalok. 

Kőszeg, IS20t április 25. 

\ Bigner József 
\ n y ű g . v á ros i g s a d a . 

Egy tanúnc, 
ki a birja, azonnal fel-
vitet i k ^ f ^yomda j íUS^ Frigyesnél. 

4. 

Közérdekű hírek. 
Appony i a békebizottság előtt az akadé-

mián elmondott besaódébsn érthető okokból 
nagyon tartózkodóan nyilatkozik, de annyit 
érthetően jelzett, hogy munkáját nagyban meg 
nehezítették a tárgyalások előtt és alatt itthon 
történt oly wsemények, meiyeket annyira kiélesi-
teni nem lett voh,a szabad. 

Nyugatmagyarorszagrol kedvező hirek jöt-
tek Svájcból. Megegyezés jönne lé*re Olasz-
országgal, mely Ausztriának kikötőt biztosit, 
de lemond Nyugatmagyarországról. 

Vasúti strajk volt Ausatriában a Déli Vasút 
venalain. Két napit? szünetelt a forgalom, azután 
kompromissium jött léire az üzletigazgatóság 
és személyzet között, mire s forgalom újból 
megindult. 

Ausztriaban újra kisért a kommunizmus 

kitörése. 

Az osztrák pénz u j abb i lrbelyeg?aseról a 

pénzügyi államtitkár azt jelentett* ki, ho^y az 

egyelőre még nincsen végleg eldöntve. 

Romaniaban május elsejére várják a tanács 

köstársaság kikiáltását. 

ELEKTMOSKOP 
M ű s o r : 

M a / v a r i l í s hé 25.-én: 

' M a n c i a f i l m ! 

á njnt kissrtsís. 
Színjáték J p felvonásban, a főszerepben 

Hené Gresté a legkedveltebb francai film-

színész. 

Nagy teke-dijverseny. 
F. évi má j u s hó 2.-án vasárnap a most 

épült elsőrendű fedett, vi l laj ivi lág itassa! beren-
dezett tekepályámnak (kugftónak) ünnepélyes 
megnyitása alkalmával n J f y teke-dijverseny 
rendezte'ik. A dijak a k(y»"kezők : 

1. dij 1 drb. anyakecsky 1 «)0 K. értékben. 
2- w 1 » malac / §00 „ H 

3. „ 1 . toróra / WOO „ 
4. „ 1 . á ónka / 100 „ 
5. „ 1 „ /kakas / 100 „ 

„ 5 „ IpalacUöor Í 5 0 . 

HáromVjjj^Jrf&s ára 5 korona . 

Kezdete d. e. 8 ó rakár . A legtöbbe^dobók 
közötti verseny este lOóraior kezdo^f l ^u tánna 
díjkiosztás. A dijak a j á ^ j i i n iM^meg tek i n t-
hetők. A verseny szabá lyS fc^r fnek függesztve. 
Pénztáros Erchardt Jó'zs*, jegyző Renner J., 
bíró Randweg Antal ém Leopold László. J ó 
ételekről s italokról gon áskodva less. Záróra 
éjfél után 2 órakor. 9 

Kedvezőtlen idő esJén a következő vasár 
nap lesz megtartva. I Szíves pártfogást kér 

I a rendezőség és 

l l ág le r Pá l vendéglős. 

Igás ökrök 
kicseréltetnek vagy eladatnak. 

Igfás lovak 
kicseréltetnek vagy megvétetnek. 

DEMLER JÓZSEF 
Szluha-féle b é r g a zda s ág Nngycsömöte . 

100 korona párja 
magassráru gyermek bőrcipő szövrtbetóttel 

26—30 számig. — Gyednek ruagasazáru 

vássoneipő bőrkuplival é j oldalbőrözéssel 

20—28 számig korona. 

FEHÉR ÉS SZINESjvÁSZONCIPŐ 
nők és gyendfeiík részére. 

Lack és divatcipőj j Igyszinte különféle 
bőrc ipők nagy vála§z|ékban, b ő r s z andá l 
elsőrendű kivitelbenjminden nagyságban 

kap l f t ó . 

pereskedőknek és szöviÉexeteknek árengedmény. 
Meg nem felel® visszaveszem. 

SCHÁFER CÉG n
Bu

h
d"prí' 

Oobrentei-tér. 

VXSZK^TEG 
rüh, sömör, gyógykezelésére jó hatású szer 

a szagtalan és k e l l e s s illatú Gerö-féle 

B O E Ó E r i & E l T Ő C S . 
Ára 10, 20, 30 kor. H&záTa ló B o r ó k s s z a p p a n 

IS kor. — Kapható fitónden gyógyszertárban. — 

K é s z í t i : Hunn ia g jBgys ze r é s z í l e bo r s t o r l um 

Budapest , F j s ^ e r d ő s o r - u . 40. 

D - " c h SKÁBOBORM k-p".t"
Jbó' 

Leghamarabb »egszü|reH a viszketegse-
get, otvart>*&iflrt, rühassegti. 

Nem piszkít, bzagtala lJhappal i ^ »»7 .ná lk« té . 

Próbádé-ely, nagy t ö t ^ r f f í s a i i d í t é j e l y 
adatukban. 

Kapható a helybeli gy»vszertarakban, valamint 
megrendelhető a budapes l iőraktárosnál : Török j. 
gyógyszertárában Budapesten, Kiráiy-utc* 12. %z 

lyomatoK Kensi Frigyes könyvuyewdájíiWa tOsz^ga* 

TSf f j r f é l c i p ő 

és egy har-

son v^l^Titn a kii'/T^llMiiiH,^^ 

Ér t f e s i i s é s , 
Értesítem a lisztéit közönséget, hogy 

a Jurisics-tér 6# z . alatti lakásomat f. hó 
25.-től kê d\|Öf Kelcz Adelffy-utca 19. sz. 
(volt Stegmül«f Maria-tele haz) alá helyez-
tem at. 

A n. é.Mozünség becses pártfogását 
ezentúl is k#em. Tisztelettel 

* Pajor Ferencné 
ok], szüUéznő-gt/fc'*' 

Fiatal fcáziszolga 
fölvétetik £ a u r i n g A : S U k vaskereskedönál . 

Árverési hirdetmény. 
Közhitre teszem,ynogy egy 4 hold 

1325 G-öl kiterjedésük„kichberg" dülőbeli 
szőllő s gyüijpölcsu/?#nérnök által felmért 
parcellákra V,j fflflin etfp^i'i délután 
2 órakor irodámMn tartandó önkéntes 
árverésen eladásra Merül. 

Bővebb adatcí s feltételek irodámban 
megtudhatók. f 

Dr. Schneller Aurél 

ügyvéd. 

A kőszegi kir. j á r ásb í róság . 

Pk. 305/1920. " ' ~ 

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

hogy id. Maitz Ferenc palafedő kőszegi lakós 
részéből a 28ŰOO 1919. I. M. számú readelet 
értelmében ifj. Maitz Ferenc holtnak nyilvánítása 
(elhalálozása tényének bírói megállapításai iránt 
az eljárást megindította és ifj. Maitz Ferenc 
részére ügygondnokul dr. Marton Jenő készegi 
ügyvédet kirendelte. ^ 

Az eltűnt neve: i f i Maitz Ferenc, születési 
helye: Kőszeg, születésiek ideje 1889. novem-
ber 28., szüleinek nevff: id. Maitz Ferenc és 
Maitz Mária kőszegi I lakósok, házastársának 
neve : Scheer Anna kősijgi lakós, gyermeke nincs, 
az eltűntnek állitóla® elesettnek foglalkozása 
palafedő, utolsó lakhdfe Kőszeg volt, Kőszegen 
ingó vagyona van. j f 

Ifj. Maitz Fere/c|1914. évi julius hó 29.-én 
Szombathelyié a v / t jbs . és kir. 83. sz. gyalog-
ezredhez vonult Ét Énint csapathoz, 
amelyhez azl i s « r t l a d a t o k ^ a ^ i n t eredetileg 
beosztották NnyaMuld). Jii^Tara ugyabban az 
ezredben teljesitettpfclffaíatot, katonai rangfoko-
zata szakaszvezetől ff tábori posta száma isme-
retlen, a hadiesemliw, amelyben közben nyoma 
veszett illetve állitállg elesett: a lembergi ütkö-
közetben 1915. ju i i fc 10.-én. 

A katonai hajmág vagy vöröskereszt egy-
lettől róla hir nemjjkezett . 

A bíróság feli® mindenkit, hogy abban az 
esetben, ha az elttftt, állítólag elesett életben 
létéről, tartozkodó l i lyéről , halálának vagy eltű-
nésének körülmén^-ől, így különösen arról 
lenne tudomása, t & y a hirdetményben jelzett 
időn tul még életb® volt, ezt a hirdetménynek 
a bíróságnál történi kifüggesztésétől számított 
60 nap alatt vagyis 1920. évi j un ius hó 8. 
n ap j á i g jelentse be. 

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

Kőszeg, 19:20. évi április hó 1.-én. 

Dr. Mann i nge r Sándor sk. biré. 

A kindmány h i t e l é ü l : 

Pa j thy i r o d a i d » / gu t ó . 
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