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számítolnak. 

Dr. Bárdos Rémig 
a pannonhalmi szt. Benedekrend főapátja. 

A magyarhoni ben.cések pannonhalmi mo-
nostorán mult héten nemzeti és kékfehér zászlók 
jelezték a Rendnek uj főapát választására való 
gyülekezését. A Szent Istvánnak koronát hozó 
dicső Rend Asztriknak, Vaszary Kolosnak, Fe-
hér Ipolynak, Hajdú Tibornak utódját megvá-
lasztani sereglett össze, hogy maguk közül 
a legméltóbbat emeljék országunk e kiváló mél-
tóságára. Választásuk a kőszegi főgimnázium 
igazgatójára, dr. Bárdos Rémig kitűnő polgártár-
sunkra esett, aki meghajolva rendtársainak bizalma 
előtt, a választást elfogadta. Majd két esztendeje 
sejtettük már, hogy igy fog eztöríénni, mégis,öröm-
könyek között is a sajnálkozás fájdalmas érzése 
hatotta meg városunk közönségét a hirnek hal-
latára. Mert hiába, önzők vagyunk, akárhogyan 
is örvendetesnek és felemelőnek tartjuk, hogy őt 
érte e nagy tisztesség, szivesebben láttuk őt a 
miénknek, a mi városunk, a mi társadalmunk köz-
szeretetében álló nagyrabecsült vezető férfiának. 

Mikor dr. Mázy Engelbert főgimnáziumi 
igazgató 14 évvel ezelőtt kassai főigazgatóvá 
történt kinevezésekor tőlünk búcsúzott, sajnála-
tunkat fejeztük ki e kiváló rendtag távozásán és 
ő akkor azzal felelt: kijelentem, hogy nálamnál 
kiválóbb foglalja el helyemet. Mi ezt akkor sze-
rény figyelmességnek gondoltuk, azonban minél 
jobban nyilott alkalmunk az utódnak kitűnő tu-
lajdonságait megismerni, annál erősebb gyökeret 
vert bennünk az a tudat, hogy a búcsúszavakat 
az őszinte meggyőződés és a kiválóság elismerése 
sugallta. 

Tizennégy év alatt mind a vezetésére bizott 
főgimnáziumi igazgatójaként, mind a társadalmi 
élet központjában álló vezető férfiú működésében 
egyéni tulajdonságainak kiválóságával a tanügy-
nek és a közintézmények szolgálatában elévül-
hetetlen érdemeket szerzett magának, az egész 
város lakosságának osztatlan szeretetét birj a, sze-
retetteljes jóságával, tiszteletet parancsoló higgadt-
ságával és bölcseségével mindnyájunk feltétlen 
bizalma kisérte minden tevékenységében, mert 
felismertük rátermettségét és nemes buzgóságával 
párosult igazságos, céltudatos, a legjobbra törekvő 
munkálkodásának férfias határozottsággal követett 
irányzatát. 

Ez vezette bizonyára rendtársait is midőn 
impozáns többséggel maguk fölé helyezték; e 
nemes tulajdonságokba vetett bizalom és szere-
tet. S akit annyian s/eretnek, elsősorban, értjük, 
azoké kell, hogy legyen, akik rendjüknek bölcs 
vezetését, tekintélyét és magasztos hivatásuk be-
töltéséhez szükséges minden egyéb követelmény-
nek biztositékát kívánják. Ez legyen a mi viga-
szunk, midőn a kiváló férfiút magasabb érdekek 
tágabb hatáskörbe szólítják, — oda, hol az ország 
nagyjai (ó mily kevesen vannak most ilyenek!) 
e hazának boldogulásán fáradoznak és a mi 
hazánk szomorú helyzetében most nagy szükség 
van az olyan kristály-jellemekre, olyan tapaszta-
lattal bírókra, olyan komolyan és határozottan 
irányt szabni és követni tudókra, olyan ember és 
népismerő férfiakra, olyan tettekre kész erős aka-
ratú kormányosokra, mint aminő az uj főapát. 

Itt városunk közéletében, közügyeiben, tan-
ügyi és egyházi téren végzett munkássága tanú-
ságot tesz arról, hogy nagyobb teherbírásra képes 
vállakon nyugszik ez a tapasztalatokban gazdag 
és fe^yelmeze ten okos fej és amiben az ő szel-
lemének irányítása, kezemunkája, jóindulatu tá-
mogatása benne volt, az feltétlenül eredményre 
vezetett. 

minden szakbizottságban nagy tudását és gya-
korlati tapasztalatait a köz javára érvényesítvén. 
Több egyesületnek elnöki tisztét töltötte be, a 
katholikus autonomia megszervezésénél pedig 
több éven át a hitközségi titkári teendőket látta el. 

* 

Dr. B á r d o s Rémig pannonhalmi főapát 
jövő héten fejezi be itteni igazgatói és rendház-
fönöki működését, mert a Rendnek nagyon fon-
tos ügyeinek az eliztézése Pannonhalmára szólít-
ják, — szintúgy a tanintézetek közeli évvégi 
vizsgái és a Rendházak szokásos évi látogatása 
is szükségessé teszi a főapáti széknek mielőbbi 
elfoglalását. 

Utazása előtt a főgimnázium dísztermében 
bucsu-ünnepélyt rendeznek, melyen a tanintézet 
ifjúságán kiviil a testületek, egyesületek és intéz-, 
mények képviseletei is megjelenni fognak. A fő-
apát őméltósága ez alkalommal búcsúzik a diákok-
tól és a város közönségétől. 

Fiainkért! 

Iskolában, redházban és kertben, a város 
képviselőtestületében, hitközségben, egyesületek-
ben, társadalmi mozgalmakban, a népjólét elő-
mozdításában, a jótékonyság gyakorlásában, a 
főgimnázium diákságának testi és lelki nevelésé-
nek intézésében, mindenütt agész embert állított 
és érdemes munkásságának nyoma nemcsak az 
emlékezetben fog tovább élni, hanem az ered-
ményekben is maradandó emléket képeznek. 

Kőszeg város közönségének szeretete, nagy-
rabecsülése, a város közügyeiben kifejtett hasz-
nas működésére való hálás megemlékezés kiséri 
az uj főapátot uj működési körébe és mig a Gond-
viselés által neki megadatott, hogy Szt. Benedek-
rend fiait vezesse, Dunántul sok ezer családnak 
gyermekeiből jellemszilárd férfiakat neveljen, a 
hazának és egyháznak erős oszlopaként a keresz-
tény Magyarország újraépítésében munkálkodjon, 
e város lakossága rokonszenves figyelemmel te-
kint az ősi halmok magaslatán kormányzó jóságos 
barátja felé. 

* 

Az uj főapátnak Pannonhalmától való visz-
szaérkezése óta valóságos búcsújárás van folya-
matban a Rend helyi székházában. 

A városi tanács és tisztikar Jambrits Lajos 
polgármester, — a kathol. autonom hitközség 
Nahrer Mátyás világi és Kincs István egyházi 
elnök, — a ker. nemzeti egyesülés pártja Eölbey-
Thyll Sándor nyug. ezredes elnök, — az evang. 
egyházkerület Kapi B. la dunántuli püspök, — a 
rkath. plébánia Kincs István apátplébános, — a 
nyugdíjas lelkészek Bácsm-gsey József esperes, 
— az öreg diákok Waldmayer Károly, az O. M. 
Bank nyug. vezértitkárhelyettes, a Lipótrend lo-
vagja, — az Oltáregylet Udvardy Kata elnök, — 
a ker. leánykör Kováts Lili elnök, — a ker. nem-
zeti egyesület pártjának női szakosztálya Maróthy 
Gézátié, — a templomi énekkar Dohnál Péter 
karnagy, — a polgári iskolai tantestület Náhrer 
Mátyás igazgató, — a főgimnáziumi tantestület 
Molnár Ervin tanár vezetésével tisztelegtek őmél-
tóságánál, az árvaházak, a katonai parancsnok-
ságok, járási és bírósági hivatalok fejei is üdvözlő 
látogatáson jelentek meg nála és a kősz*gi uri 
családok, szülők és egyesek is tömegesen fejez-
ték ki előtte szerencsekivánatukat, — az ország 
minden tájáról pedig a sürgönyök százai érkez-
tek üdvözlésére. A szombathelyi egyházmegyei 
káptalan megbízásából Wallner József kanonok 
tolmácsolta a káptalan üdvözletét. 

Az uj főapát életrajzi adatait a következők-
ben ismertetjük: 

1868-ban született Ipolyságon, iskoláit Sel-
mecbányán, Ipolyságon, Esztergomban, Győrött 
és Pannonhalmán végezte, 1885-ben lépett a 
rend tagjai sorába, 1882-ben lett pappá szentelve, 
1886-ban nyerte el bölcsészeti tudori oklevelét, 
14 éven át az esztergomi főgimnáziumban mint 
tanár működött, hol több tudományos müvet 
adott ki és a város közéletében is hasznos 
tevékenységet fejtett ki mindaddig mig Fehér 
Ipoly főapát bizalmából 1907-ben a kőszegi kis-
gimnáziumnak főgimnáziummá való fejlesztésére 
kapván megbízást, ezen intézet igazgatója és a 
Rendház főnöke lett. Ezen feladatának gondos 
és körültekintő teljesítése mindnyájunk előtt is-
meretes és a boldogult főapát felismervén benne 
a nagy alkotásokra való hivatottságot, őt szemelte 
ki a tervbe vett budapesti nagyszabású Rendház 
és főgimnázium létesitesenek és építésének veze-
tésére, melynek megvalósítását a háború odázott 
el. Kőszeg városa csakhamar városi képviselővé,; 
törvényhatósági bizottsági taggá választotta és j 
mint ilven buzgón teltesitette kötelességeit, majd 

— Tanulságos és olcsó nyaralás. — 

A modern életnek az ifjúság nevelésére irá-
nyuló törekvéseiben egyre nagyobb követeléssel 
lép elénk az a nagyfontosságú feladat, hogy 
gyermekeinknek egészséges testen és kiművelt 
szellemen kivül szilárd, erkölcsi meggyőződésen 
nyugvó jellemet adjunk. Ez utóbbival akkor 
ajándékozzuk meg fiainkat, ha nem csupán a 
rossz tilalmával, hanem tudatos ráhatással, sug-
gestiv módon igyekszünk megkedveltetni velük 
a jót és mindazt, amit erénynek mondunk. A 
romantikához hajló ifjú természetnek nagyon 
megfelelő nevelő eszköznek bizonyult most már 
két évtized óta az a nagyfontosságú mozgalom, 
amely cserkészet néven ismeretes. A cserkészet 
hármas feladatának, tudniillik a jellemképzésnek, 
testnevelésnek és ügyességfejlesztésnek egymást 
kiegészítő egybekapcsolásával oly ifjakat akar 
talpra állítani, akikből majd a hazának és társa-
dalomnak alapos tudásu, nemes gondolkodású 
és erkölcsi érzésű és magukon segíteni tudó 
egészséges, tevékeny, férfiai lesznek. 

Városunk iskolái tehát nemes feladatra 
vállalkoztak, amikor nevelői munkásságuk ered-
ményesebbé tétele érdekében a cserkészmozga-
lomnak megnyitották intézetük kapuját. A jelen 
iskolai év utolsó heteiben már folynak az elő-
készítő oktatásod, ugy hogy a jövő tanév elején 
az első cserkészcsapatok végleges megalakulása 
várható. 

E cserkészmozgalommal szorosan összefügg 
az a már két év óta előkészített terv is, melyet 
e sorok irója ezúttal városunk ifjuságszerető 
közönségének szives figyelmébe ajánl. A főgim-
názium ifjúságának egy husz tagból álló csapata 
ugyanis dobogó szívvel vár és készül arra, hogy 
az idei nyári szünidőben három hetet a szép 
Balaton partján töltsön el. Cserkésztáborozásra 
indulnak, a szabadban sátrak alatt töltenek el 
néhány hetet a tihanyi félszigetnek ily tábori 
életre alkalmas helyén. Edződni akarnak a tó 
vizében és a fényes napsugárban ; csodálni akar-
ják a természet kincses szépségeit; tele akarják 
szivni fogékony lelküket a szép szeretetével, 
hogy a Teremtő csodálata erősitse bennük a 
nemes élet vonzalmát és hogy ép testük ép lel-
ket hordozzon magában. Nem egyszerű kirán-
dulásról van itt szó, aminek ily nehéz élelmezési 
és másnemű drágasági viszonyok között való 
szorgalmazása ellen méltán lehetne kifogást tenni, 
hanem gondosan előkészített s ép azért a napot 
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hasznos és kellemes munkával lefoglalni tudó s 
igy nevelő hatású tábori életről A főgimnázium 
vezetősége egyben arra is gondol, hogy mostani 
vállalkozásának sikere eseten évről-évre módot 
szándékozik nyújtani arra, hogy ifjúságának ily 
tábori életre alkalmas és tanulásával, viselkedé-
sével erre méltónak mutatkozó cserkészcsapata 
más években is rendszeresen ilynemű tábori 
életre indulhasson. 

E sorok irója tehát, mint az idei nyárra 
tervezett balatoni cserkésztáborozás vezetője, 
azzal a megokolt kéréssel fordul az ifjúságot 
szerető és az ily vállalkozás messzeható fontos 
ságot megérteni tudó szülőkhöz és jótevőkhöz, 
hogy támogatásukkal fiaik legnemesebb nyarai-
tatásának érdekében e tervbe vett balatoni tábo-
rozást lehetővé tenni kegyeskedjenek. £ támoga-
tás történhetik akár élelmiszerek (liszt, zsir, főze-
lék, cukor, fűszer, lekvár) akár pénzbeli adomány 
alakjában és egy megindulásában nemes célu. 
következményeiben eleggé nem értékelhető, emlé-
keiben soha el nem muló vállalkozást tesz lehet vé. 

Ezért szíves megértést és támogatást kér a 
a balatoni táborozásra készülő cserkészei neveben 

K á d á r T i t i n z . 

H i r d e t m e n y e k . 
Közhirré teszem, hogy a városi erdőből 

kiadandó tűzifára előjegyzést még f- évi május 
hó 31.-én lehet eszközölni a számvevőségnél. 

Közlöm egyúttal, hogy a fautalványok f. évi 
junius hó 4. én és 5.-én délelőtt 9 —11 órakor 
kiadatni fognak és pedig elsősorban azoknak, 
kik előjegyezve lettek. 

Kedvezményes áru fára elsősorban azok 
tarthatnak igényt, kik még ilyenben nem része 
sültek. Amennyiben ily igénylők a rendelke-
zésre álló mennyiségből kielégíthetők nem 
volnának, ugy a kóvetkező kiadáskor ök fognak 
elsőbbségben részesülni. 

Több oldalról »z a panasz merült fel. hogy 
a kőszegi szőllőkben és gyümölcsös kertékben 
lelketlen egyének károkat okoznak és mári* 
lopkodják u korai gyümölcsöt. 

Kzen hozzám jutott panaszok következté 
ben figyelmeztetem a város közönségét, hogy 
a kőszegi szőlléhegyben és gyümölcsösökben 
csak olvannk tartózkodhatnak és járhatnak, 
akiknek ott birtokuk van illetve dolguk akad. 
Kirándulásoknál csak a főutak hae/nálhatók. 

Ennek szigorú ellenőrzése és az ellene 
vétőklen feljelentésére a hegyőröket egyidejű-
leg utasítottam. 

közhírré teszem, hogy a lócsempészektől 
lefoglalt lovak el fognak koboztatni s a had 
ügyi kincstár javára elárvereztetni, a befolyt 
eladási árból a feljelentőt és tettenérőt jutalék 
fogja megilletni. 

. A m. kir. Belügyminisztérium 13277/1920. 
VI I I . számú körrendelete értelmében közhírré 
teszem, hogy miután a Hymnus sok alkalommal 
alkalmatlan időben és helyen játszatott el, ami 
nem méltó azokhoz a gondolatokhoz és érzé 
eekhea, melyeket annak hallása minden haza-
fiasan gondolkozó és érző magyar emberben 
kell, hogy kiváltson a Hytnnusnak minden 
nyilvánes helyen való időezerutlen játszása el 
van tiltva ée az csak ünnepélyes alkalommal a 
megfelelő tiszteletteljes keretek között adható elő. 

Közhírré teezem a következő miniszteri 
rendeletet: 

M. kir. belügyminiszter. S z á m : 26454/920 
XI I . Tárgy : Román megszállás okozta kár 
öeszegek bejelentéee. Valamennyi törvényható 
sag első tisztviselőjének. A m. kir. honvédelmi 
minisiter ur közlése alapján értettem, hogy ha 
a román megszállás okozta kártérítési igényük 
alapjául bejelentett árak időközben lényegesen 
változtak volna, a szükségesnek vélt módos'tá 
sok még megtehetők. Kelhivom ennélfogva, 
gondoskodjék ennek a legszélesebb körben 
leendő közhírré tételéről, utasítván a kárbeie 
lentőket, hogy a azóbanb'vő változásokat az 
entente jóvátételi bizottsággal leendő közlés 
céljából közvetlenül a magyar jóvátételi ininisz-
téri biztossághoz (Budapest, Hungária szálló) 
annái i* inkább sürgősen jelentsók be, mert 
k u l c s ú i tekintetbe vehetők nem lesznek. 
Budapest, 1920. évi május 3. án. A miniszter 
rendeletóból: Aláirás olvashatatlan miniszteri 
tanácsos. Jambrtu Lajos po1gárm«s!«r. 

Közhírré teszem, hogy a városi téglaüzem-

bői ezidőszerint fali tégla kapható. I talványok 

minden hét hétfő napján válthatók a számvevő 

ségnél. 

A közélelmezési hivatal tájékozódni kíván 
aziránt, hogy a kilátásba helyezett f. évi junius 
15—20 ig megérkező kilogrammonkint előre 
láthatólag 120—125 koronába kerülő kockacukor 
ból mennyi volna a közönség szükséglete. Aki 
ebből a cukorból venni akar, szükségletét leg-
később 30. ig hétfőn délig jelentse be a köz-
élelmezési hivatalban, a délelőtti hivatalos órák 
alatt. Előjegyezni vasárnap is lehet. Befizetni 
semmit sem kell, az átvétel azonban az elő 
jegyzett mennyiségre kötelező. 

dr. Hechinger Edtt polgármester h. 

Közhírré teszem, hogy a városi alsórétek 

széna illetőleg fütermósónek f. ho 30.-án vasár 

nap d. u. 3 órára hirdetett eladása elmaradt 

tekintettel arra, hogy a váróénak szüksége vau 

a termésre. 

A felsőréti fiitermés azonban 30.-án vasár 

nap d. u. 5 órakor eladatik. 

dr. O r s z á g h S á n d o r gazdasági tanácsnok. 

Közhírül adom, hogy szállítási igazolvány 
kiállitash iránti kérelmek a kőszegi állomásról 
kért szallita* esetén ssóban vagy írásban hiva-
talomnál adundók be. A kérelmek bélyeg és 
dijmeniesek. A kérelmező állandó lakhelyét, 
foglalkozását, az elszállítani kért készlet jog-
azerő szerzését, háztartási tagjainak számát 
hitelt érdemlő módon bizonyítani tartozik. A 
kérelmező által bejelentendő az elszállítani kéri 
készlet helye, sredete, illetőleg a termelő, vál-
lalat, kereskedő vagy más eladó neve, akitől a 
készlet vásároltatott es a vásárlás ideje, a szál-
lítás célja, illetőleg jogcimo, a feladó és ren-
deltetési állomás, a címzett pontos lakcíme, a 
rendeltetés, felhasználás helye, átrakás esetén 
nxpakó állomás. Az igazolvány a belföldi for-
galomban gabonanemüeknél és ezek Őrleményei 
nel 10 q. ig, burgonyánál 5 m/m ig, minden-
nemű kévénál ée cukornál 10 kg. ig általam 
állíttatnak ki. Nagyobb tételekre, valamint kül 
földi szállításra engedélyt as általam felterje«z 
telt adatok alapján a Közélelmezési miniszté 
rium ad. Ily esetben az utazás napja is meg-
jelölendő, mert az engedély csak 8 napig érvé 
nyes. Miután Kőszeg mint határállomás szigo 
ritott igazolvány kényszer alatt áll, saját érde 
kében figyelmeztetem a közönséget, hogy 
igazéiványt meg kis mennyiségben — kézi-
podgyászban szabadon szállítható készletekre 
is kérjen. 

F. hó 27. ón az utcán 1 drb. arany gyürü 
ós 5 korona készpénz találtatott. Jogos tulaj 
donosa átveheti az államrendőrkapitányságnál. 

F. hó 25. én délután a Jurisics téren 1 

drb. női félcipő s 1 pár harisnya találtatott 

Igazolt tulajdonosa átveheti az államrendőr 

kapitányságnál. 

Dr . F reyberger J e n ő ál lamrendőrkapitány 

Helyi hirek. 
A hadügyminiszter, Soós Károly tábornok, 

aki repulőgépen tette meg as utat Budapestről 

Szombathelyre, tegnapelőtt városunkon át vidéki 

katonai helyőrségek szemléjére utasott autóján. 

Kapi Béla ev. püspök csütörtökön és pén-
teken varosunkban időzött a leánygimnáziumi 
és felsőbb leányiskolái osztályok látogatására. 
K/,en alkalmat arra is felhasználta, hogy dr. 
Bárdos Rémig, az uj pannonhalmi főapátot 
az egyházkerület nevében üdvözölje. 

Hazassag. Oolopenta György katonareál-
iskolai főhadnagy-tanár most hétfőn kötött há-
zasságot a bájos Pfeffol Mariska polgári iskolai 
tanítónővel, Pfeffel János kir. közjegyző nevelt | 
leányával. Mint tanuk "terepeitek Hofhauserl 
Jenő százados és dr. Stúr Lajos tart. főhadnagy. 

A ker nemzeti egyesüles pártjanak intezö 

bizoitsaya szerdán ülést tartott, melyen Tihanyi I 

Márkus tanár főtitkár a Nemzeti Nap anyagi 

eradményéről s. áinolt bo és a felülvizsgált szá 

madások átadása mellett 55,000 koronát szolgál-

tatott be kizárólag jótékony és keresztény nem-

zeti célok javára, mely összegből 20,000 korona 
6 hónapon oly gyűjtések kielégítésére fordítandó, 
melyekre a város vagy társadalma kötelezve 
vau és ez összegből fedezetet nyerve, a külön 
gyűjtés ezen idő alatt szüneteljen. Az intéző-
bizottság köszönettel tudomásul vetto és dr. 
Marton Jeuő indítványára a főtitkárnak és Szo-
inor Aurél őrnagy főrendezőknek eredménye? 
fáradozásaikért jegyzőkönyvi köszönetot szava-
zott. Tárgyaltatott ezután az ifjúmunkások szer-
vezése és a közalkalmazottaknak mikénti elhe-
lyezkedése a párt kötelékében, do egyelőre ez 
ügyben csak eszmecsere folyt. Elhatároztatott 
dr. Bárdos Rémig bizottsági tagnak főapáttá 
történt megválasztása alkalmából küldöttség 
utján történendő üdvözlése és tudomásul véte-
tett, hogy a női szakosztály által fenntartott 
ker. Bazár egyidőre a Schaar József melletti 
Kopfstein-féle házban kapott elhelyezést. 

A Területvedó Liga előkészítő bizottsága 
líölbey Thyll Sándor nyug. ezredes elnöklete 
alatt pénteken ülést tartott, melyen Vidos Árpád 
tb. főjegyző, mint vármegyei szakreferen is reazt 
vett. Mindkettőnek tájékoztató felvilágosítása 
után majdnem mindegyik tagja a bizottságnak 
mondta el véleményét a Liga itteni megalaku-
lásáról és végre abban történt megállapodás, 
hogy miutáti fontos érdekek a különálló műkö-
dési teszi szükságessó, e célból a taggyujlő 
szervezkedést 14 napon belül fejezi be és ezután 
az egybehívandó közgyiilésan fogja a vozotő 
tisztikart választás u' ján megalakittatni, do a 
jövőben is, ugy mint eddig tetto, a MOV'E szer-
vezettel egyetemben fogja a területi integritás-
érdekeit szolgálni. Kijelentette azonban, hogy 
működési körét nom a vármegyei központi szer-
vezet által felajánlott több járásra kiterjedő te-
rületen, hanem csakis a kőszegi járásban és 
esetleg még a szomszédos soproni járás terü-
letének egy részén kivánja kifejteni. A tagsági 
dij 20 korona és ugy u helyi mint a vidéki 
propaganda költségek fedezésére fordítják. A 
taggyüjtést a szervező bizottság végzi. 

Az Altschul —Mohr fele hangverseny szom-
baton junius 5.-én lesz az ev. leánynevelőinté-
zet diszturmeben este fél (J órakor. Ax érdekes 
művészestély műsora: Beethoven, Szonáta op. 
69, a) Schumann, Adagio, b) Bach, i í enueu , 
c) Herbsrt, Serenade, d) Popper, Vito. Chopin, 
Andante spianato el Grandé Polenaiee Brillanté. 
Saint—Saéns, Gordonkaverseny. Jegyek korlá-
tolt számban még kaphatók Ró lh Jenő könyv-
kereskedésében. 

A MOVE sportegylet turista csoportja vasár-
nap junius hó 6. án kiráudulást rendez, melyre 
az érdeklődőket meghívja Indulás a zsidó te-
metőtől d. u. 3 órakor. Útirány Pogány—Vörös-
kei eszt—Zeigerhegy—Hétforrás—Kőszeg, haza-
érkezés este 8-kor. 

A „Cünccrdia44 daltsok pünkösdhétfői kirán-
dulása a Hétforráshoz igen jól sikerült. A dalo-
sok és hozzátartozoik, valamint turista- és 
énekkedvelók nagy tábora gyűlt Össze, lehettek 
vagy má<fólszázan ós jó kedvvel néhány kelle-
mes órát töltöttsk együtt a szép kiránduló-
helyen, melynek kristálytiszta üde forrásai még 
a legmegáltalkodottabb alkoholistát sem retten-
tik el. Nagyon sok szép nóta hangzott el a 

: fenséges erdőben, — még a madarak is elhall-
gattak és osak hallgatták. Dr. Országh Sándor 
karnagy távollétében Kárpáti Sándor, soproni 
lyceumi tanár, földink vette kezébe az ütein-
páloát és ez a személyváltozás a karnagyban 
semmiben sem volt észlelhető a dalárda práciz 
összmüködésében, ami a távolvolt ka rua^ jnak 
is érdeme, mert látszott, hogy alapos jó mun-
kát végzett. 

Újra drágult a posta. Egy levél portója 

ezentúl 1 korona lesz, a külföldre pedig 2 kor. 

50 f., egy levelezőlap 60 íillér, ajánlási díj 2 

50 f., expreszdij 3 kor., táviratok szódija 40 fil-

lér, a telefon bérlete ezrekbe, a beszélgetés külön 

dija pedig távolság szerint 4—12 kor., csoma-

gok portója kilónként egy korona. 

Megliivo. A kőszegi önkéntes tűzoltóság f. 
évi junius hó 6. án az u. n. városi alsóerdőben 
(az olmódi ut mellett) majálist rendez. Kivonu-
lás d. u. 2 órakor. Belépődíj személyenként 5 
korona, mely tánora is jogosít. A tisztelt ven-
dégek felkéreknek, hogy ivópohtrat, hozzanak 
magukkal. J ó ételekről és italokról gondos-
kodva van. 

2 Kősze i f és V i d é k e . 1920. május 30. 
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Cserkész nyaralást rendez a főgimnázium 
ötödik osztályúnak növendékeivel a Balaton 
partjain Kádár Titusz tanár és mai számunkban 
közzétett leirása az ő nemes szándékainak meg 
érdemli a közönség, a szülők beható figyelmét, 
mert ha első vállalkozása jó sikerül, a jövőben 
a többi osztályokra is kiterjeszteni óhajtja. Ezen 
sikert előmozdítani az egész közönség érdeke. 
Ifjúságunkba helyezzük minden reményünket, 
hogy újból fényre virradjon a haza. Támogas-
suk tehát ezt nemes irányú kezdeményezést az 
ifjúság iránti szeretettel. Ha ki-ki tehetsége 
szerint csuk valamicskét küld a kért élelmiek-
ből, vagy ha az nincs, némi anyagi támogatást, 
a siker nemcsak azt jelenti, hogy egy kis csa-
pat diáknak testi és lelki fejlődését mozdittottuk 
elő, hanem dicsősége lesz városunknak is, hogy 
innét iudult ki hazánkban az ifjúság nyaralta-
tásanak e szép eszméje. Szeretettel köszöntjük 
a buzgó tanárt, városunk szülöttét, ezen fára-
dozásaiért. Tudjuk, mily szivjósággal és tanítói 
lelkének egész odaadásával foglalkozik ő az 
iskolán kivűl is a rábízott tanulókkal. Segítsük őt. 

Junius ötödiK• nagyon szomorú napnak az 
évfordulója. Két magyar ember életét oltották 
ki e napon kegyetlen emberek uraloinvágya. 
Waisbeeker. Jenő tartalékos százados fóldink 
és Hersics György köötisztelt szomszédfalubeli 
polgártársunk voltak ez áldozatok. Emlékezetes 
e nap még arról is, hogy felébredt az emberek 
ben a hazafias elszántság érzete ós ellenforra 
dalommal akarták kiverni a kufárokat a köz 
élet templomaiból. Sajnos, az elszántság bátor-
sága nagyobb volt a rendelkezésre állott erőnél, 
a kívánatos kitartásnál ; — lelketlen, durva, 
mindenen keresztülgázoló söpredék kíméletlen 
sége sokaknak keserves órákat, napokat, okozott. 
Csak puszta véletlen, hogy nem lett több mar-
tirja junius ötödikének. Városi közgyűlés hatá-
rozata alapján a harangok zúgása jelzi e nap 
nuk jelentőségét. A polgárőrség testületileg 
keresi foi Waisbeeker Jenő sirját, melynél 
.Jambrits Lajos polgármester mond emlékbeszó-
det. Jelenjünk meg minél számosabban ez 
emléknapon. Tömeges részvétele a polgárságnak 
tegye ünnepnappá és tegyünk újból fogadalmat, 
hogy tévtanok botor útvesztőjébe magunkat 
többé félrevezetni nem engedjük és hűséges 
őrei akarunk lenni a keresztény erkölcsöknek, 
a tiszta hazafiságnak. 

A szombathelyi kereskedelmi leanyiskola 

növendékei tanáraik vezetése alatt tegnapelőtt 

a Hétforráshos rándulták ki, délután pedig Hőt 

falván at hazaiövet a nemez- éssörgyarak meg 

tekintésével gyarapították szakismereteiket. 

A Nemzeti Nap diszpárnáinak klsersolasa 

volt pénteken délután a városháza termében 

nagyszámú rögtönzött bizottaág jelenlétében. 

Kis leány húzta ki ezer szám közül a hat nyerő 

számot ós pedig 575, 342, 998, 60, 233, 898 

számokat. Az 575 ös szám a MOVE-nak ked-

vezett, mert az el nem adott sorsjegyek közül 

való és igy az erre esett nyeremény árverésen 

lesz eladva, a bevétel pedig a M O V E é, — a 

többi nyerő a járási népszervező hivatalban ve 

heti át nyereményét. 

A ker. szoc. Legényegylet holnap hétfőn 

ujraalakuló gyűlést tart, melyre az összes tago-

kat meghívja az eddig működött vezetőség. 

A Concordia énekkar volt pártoló tényle-

ges stb: tagjait felkérjük, hogy atnenyiben az 

énekkart — amely ugy az erkölcsi, mint ar 

anyagi támogatást, tekintettel a kurtuláris eélra 

amelyért szolgál — magérdemcl és reá van 

utalva — támogatni óhajtják, ugy szíveskedjenek 

ezirányu szándékukat Dömötör Gyula ideiglenes 

elnöknél bejelenteni. 

Tánckotzorueska. Gabos Géza tánctanító 

junius hó 5.-én szombaton tartja nagykoszorues-

káját a Mulató nagytermében cigányzenével. 

Football mérkőzés. A M O V E footbnllcsapata 

pünkösdhétfőn nagy közönség érdeklődése mel-

lett a katonareáliskolai sporttéren a Szombat 

helyi Sportegylet első csapatával mérkőzött. 

Előrelátható volt, hogy a jóhirben levő kiváló 

vendégesapat nagy fölénybea lesz, azonban a 

6 : Ü eredmény mégis nem várt it ujtó eredmény 

volt. A mi csapatunk csakis a .üdeletnben tud 

érvényesülni. Gondos, figyelmes, higgadt őssz 

játék és lövőképesség elérése még nagyon sok 

gyakorlást és fegyelmezett játékot igényel. 

A Nemzeti Napon a zárdában rendezett l'ar-
zival előadáson valaki egy női felaő kabátot 
hagyott vissza. Igazolt tulajdonosa átveheti a járá 
sí védelmi tisztnél a főszolgabiróiépületben I. em. 

Ipartestületi közlemények. 

Felkérelnek azon szabómesterek, akik a 
„Szabómesterek Országos Szövetségé"-be tng 
ként beléptek, hogy f. hó 31. én (hétfőn) este 
6 órakor az ipartestület hivatalvs helyiségében 
tartandó értekezleten megjelenni szíveskedjenek. 

Szobafestők- és mázolok az ipartestületek 
anyagbeszerző , kötelékénél különféle anyagot 
rendelhetnek. Érdeklődők fordulj anak az ipar-
testülethez, hol a hivatalos órák alatt bővebb 
felvilágosítást nyerhetnek. Az elnök. 

Vidéki hirek. 
A borostyánkői nemzeti nap fényessen si-

került. A közeli községek hazafias lakossága 
gyűlt egybe a lelkesen lefolyt népgyűlésen, 
melyen Kl ima őrnagy, Tihanyi Mark tanár, 
Kőszegi József nyug. rendőrkapitány és Leyrer 
ker. tüzrendészeti felügyelő tartottak beszédet. 
A szeretetvásár és szépségverseny 10 000 korona 
jövadeimet hozott a MOVE-mik. A szépségver-
seny nyertesei Mager Teréz és Irma és Laut 
ner Lujza. A tűzoltóság Kurz főparancsnok ve-
zetése alatt kitűnően sikerült tüsoltási gyakor 
Intőt mutatott be. 

A ps«ta repülőgép kozlekedes első próbája 
volt pénteken Budapest és Szombathely között. 
A „Nemzeti Újság" reggel megjelent számát 
hozta oda. 82 perc alatt tette meg az utat. 

A stájer hatarszeli közsegekról azt híresz-
telik, hogy cseh katonaság van bennük elrejtve, 
hogy adott jelre Magyarországba betörjenek. 
Határszéli őrségünk azt jelenti, hogy egy szó 
swtn igaz belőle, habár maguk is óhajtanák a 
találkozást, bizonyos tartozások lerovására. 

A nemescsói ifjúság pünkösdhétfői színi 
előadasa és táncestélye nagyszerűen sikerült. 
A nagyszámú közönség lelkesen tapsolt, a kitűnő 
színjátéknak, a „Sártra csikó" népszínmű elő 
adásának, utánna pedig olyan vig táncmulatság 
keletkezett, hogy reggelig el sem hagyták. A 
háború hőseiuek emlékművére 2000 koronánál 
több jövedelem maradt. 

Táncmulatság Tömördón. A tömördi r. kath. 
legényegylet junius hó 6. án jótékonyoélu tánc-
mulatságot rendez. A mulatságot „A/, ördög 
mátkája" c. népszínmű előzi meg. A mulatsá 
gon tombolajegyek kerülnek eladásra, melyre 
elsősorban a városi lakosság tarthat számot, 
amennyiben élelmiszerek lesznek kisorsolva. 
Kedvezetlen időjárás esetén junius 13.-án lesz 
megtartva. 

Táncmulatság. A köezegdoroszlóí ifjúság 

junius hó 3.-án Urnapiájf Haramia Gyula ven-

déglő kertjében nyT^fQUjJ&muUtságot rendez, 

melyre a n. é. közöní^geftisztelettel meghívja 

a rendezőség. Kezdetfrd. u. 3 órakor. 

Ahol rendet ter^nteni akarnak. Unger ízi 

dor szombathelyi antiquariua egy tankönyvet 

az előirt 3 kor. 30 f helyett 12 koronáért adta 

el. A rendőrbiróság 20 napi elzárásra, 5000 K. 

pénzbizságra ós a raktáron levő tankönyvek 

elkobzására Ítélte, melyek szegénysorsuak körött 

osztandók ki. Az elitélt fellebbezett. — Szom-

bat hy András szombathelyi péket 750 korona 

pénzbirságra Ítélték, mert 2 kiló barna kenyeret 

30 koronáért adott el. 

HORVÁTH ÉS VÁGÓ 
műszaki nagykereskedés 

B U B A f E S £ , 
VI., Király utca flfr'WfffonnO—90. 

Sürgönyeim : tWvágó, Budapest. 

Kapható raktárról :Jrézgálic, permetező-

alkatrészek, carbidjcarbidlámpák, fürdő-

berendezések, szivifttyus kutak, minden-

nemű csövek és gummiáruk. 

Közérdekű hírek. 
A bekeszerzódes aláírása junius 4 érc van 

kitűzve. Teleki gróf és l'rasznovszky meghatal-
mazott lesznek az aláírói. Versaillesben, a Grand 
Trianonban megy végbe az aktus, melyek után 

a szerződést a nemzetgyűlés elé terjesztik jóvá-
hagyás végett. A francia lapok elismerőleg 
nyilatkoznak a magyar állam komoly magatar-
tásáról és rendet teremtő törekvéseiről. (Bár 
csak mi is ezt mondhatnók az antantról.) 

A nemzetgyiilesen a békefeltételeket tár-
gyalták. Apponyi, Telekiismertették és a nem-
zet békéje és jövője érdekeben megfelelő tilta-
kozás mellett az aláírást ajánl ják. 

N^ugatmagyarorszagrol e héten is tartja 
magát azon hír, hogy az elszakadásra itélt te-
rület megmarad Magyarországnak és egyéb 
területeken is már legközelebb megszüntetni 
óhajtják az igazolt sérelmeket. 

Uj adótörvények kerülnek legközelebb a 
nemzetgyűlés ele, hogy az ország pénzügyi 
halyzetének gyökeres rendezését biztosítsak. 
Italmérési, tőzsde, vagyonátruházási, fényüző-
és forgalmi adókról van szó. A kereseti-, vagyo-
ni-, vállalkozási , ház- és földadókat is módo-
sítják. 

Pemdevalváció nem lesz, nyilatkoztatta ki 

újból a pénzügyminiszter és a volt pénzügy-
miniszterek a vele tartott értekezletről dekia ' 
rációt adtnk ki, hogy ezt keresztülvinni nem 
is volna célszerű. Az egységes uj bankjegyeket 
teljes értékű kicseréléssel fogják forgalomba 
bocsátani. 

A vámdijakra, ha azt nem aranyban fizetik, 
trinden 100 korona után 1K)3 korona felpénz 
fizetendő. 

Bereovics hadvezer, a lefolyt háborúban 
az északi es később olasz front főparancsnoka 
Klagenfurtban szívszélhűdés következtében 
meghalt. 

Amerikaban és Angliában nugy a drágaság. 

A régi áraknak 3—4 szeresébe kerül minden. 
A fogyasztó közönség szervezetten sztrájkol ei 
ellen. Nem vásárol. Ezzel már jelentős sikert 
ért el. Táviratok jelentik, hogy az árak ezen 
jelenségek óta leszállóban vannak. 

A mai kethe^i bucsu a lkalmából 

Schermann ^Alánon ottani vendéglő-

jében cigányzemekar fog játszani. Jó 

bor, friss sór ém Ízletes ételek állnak a 

n. é. közönség r4pdelkezésére. 

Mindenféle 

v i l l a nyos berendezéseke t , . 
javításokat és teljes malomvilágitási beren-

dezéseket rézanyagból gyorsan és jutányo* 

arban eszközlök. Motor- és dynamó-teker-

cselések elvállaltatnak. 

Teljes tisztelettel 

Kiss Elemér 
villanyszerelési vállalata 

KŐSZEG , Várkör 88. sz. 

Nyilt-tér.*) 

Válasz 

a „Nemzeti Nap" 3. számában magjelent tá-
madó cikkre. 

A „Kőszeg és Vidéke" f. évi 7. számában 
Tihanyi Mark bencéstanár a Nemzeti Nap egyik 
főrendezője a következőket, irUr rólam : 

„A ker. nemzeti egyesülés yáfft vezetősége ezúton 
it hálás köszönetet mond Schaarjfozsef helybeli keresz-
tény nagykereskedőnek azon njides és jósaivü adomá-
nyokért, amelyekkel a párt e ^ c S szakosztályát és a ker. 
bazárt megajándékozta. l£*£e]pen 50 liter petróleumot 
és 10 kiló cukrot i n t e t i , ijfobban pedig ismét nagy-
mennyiségű cukrot részben eszt pedig 
kedvezményes áron bt>csájfctt a párt rendelkezesére. 
Az adományok, amelyeket S párt a tisztviselők niunká-
kások es a falusi nép k ö í osztatott ki (csak párttag 
kapott), összesen köze! ®.00O K. értéket képviselnek. 
Isten fizesse meg. A kef i á r t vezetősége." 

A „Nemzeti Nép" 3. számábán Sz. A . 

ur a Nemzeti Nap másik főrendesőjo a követ-

kezőket irta rólam : 



„A Nemzeti Nap 2. számában megjelent Schenk 
professzor hajnövesztő pora miatt az utcán felelőségre 
akart vonni Schaar József. - Csudálatos! Hátha nem is 
ő rea célzott az az ártatlan tréfa !? Ejnye, enyje, ilyenért 
nem szoktak ugy dühbe gurulni s kár annyira izgulni ! 
A i a n illik-e, Aliitólag e miatt, a r*ur alkalmazottak 
által fel- és kidiszitett házának <* kirakatának díszeit 
leszaggatni ? Halász elvtárs ide J n rajjon hasonlóan 
cselekedett v..Ina-e v I 

Mindenesetre sokaknak, kfrttik nekem is fettiint, 
hogy valaki egy Nemzeti Naporf.fa nikor a foldiszitéssel 
éppen a magyarság és a ke r ^ í j é ny eszme érdekében 
kellett volna tüntetni, csupasy h * z a l tüntet és paprikás 
hangulatában bagázsnak menf nef ezni az ünneplő várost 
és vidékét — Erre az c m x r uikentelenúl ismét csak 
Halász és társai idejere Va ido l Jamikor voltak, kik még 
virágot is vittek a ( fók^nmunisMuuk, holott most csak 
szereny zöld gally Vt t fuaet vofwi l r Mtr^te-j^jmiiiyleni. 

| l 
Most már a kó«snséfre bizom, ho*y ki 

illetékesebb a komrrignizfttus alatti „magatar-
tásom" elbírálására: w i * kommutwzmus alatt 
üldözött pap volt és J l e á e i ; a keresztény párt 
főtitkára, vagy aki i Kommunizmus alatt a 
parancsnok volt. 

Azt talán luündlnötn se kell, hogy bár-
honnan szerezte az őréjfcy ur információját, én 
senkit bagázsnak nemitfeveztem és aki azt állí-
totta, hazudott. Y Schaar József . 

•) Az e rovatban köaK>ttekért a szerkesztőség fele-

lőséget nem vállal. 

Egy tanonc, 
ki a német nyelvet is i ^ j a , a zonna l fel-

vétetik e lap n v o r h ^ á i á ^ n . Rónai Frigyesnél. a „ M u l a t ó " n a g y t e r m é b e n 

M i i a o r : 

Ma vasarnap, májuprno 30.-án : 

H / a p p a n , | > o d ( ! j ' , / í r f ' i i p o i i n - ^ n i 

a legtökéletesebb é ^ ^ l ^ e s e U a j ^ ^ o i l e t le-

szerel;-. K aphat l/iM1! UJogyszertárban 

J & dr<rá#iában. 
ír 

Késziti: HUNNIA p^d f s ze r t á r laboratóriuma 

Budapest, fSJ, Kád iy u fca 12. 

Csütörtpön, junius hó 3. án: 

Szerelmi regény 6 felvonásban, a főszerep 

ben Hol lay Camil la és Dán Norbert. 

A kőszegi kir. j á r ásb í róság . 

Akar Ön jő cipőket 
jutányos árban hozatni ? 

Ugy kérjen árjegyzéket az évek óta leg-

megb í z h a t ó bbnak elismert cégtől. 

Elsőrangú m inőségű cípőá|Uk szállítása 

Legerősebb munkásbakancs®, női paraszt-

cipők, fiu és g ye rmekc i r f k szállítása. 

Finom külföldi nő i d i v a í i p ő k raktára. 

Számtalan e l ismerés ^ i k szállításáért, 

Vidékre l eggondosabb j J o ^Wfmago l á s 

napoHtai széjjelMtjfcés p ístán. 

Müller L. Kjfés Társa 
Budapes t , K á r o l y M ö r u t 4. I. era. 

A l a p i t v # 1 9 1 2 . 

Szövetkezetek, Uradalmak, Kisgazdák szállítói. 

Ár j egyzéke t a zonna l k ü l d ünk ! 

: : Í r jon m é g ma , mire van s z ük s ége ! : : 

Dr . Flesch H l / I DAPAD Hf kenécs uJb^> 

ÖNHDUrlJtffl k a p h a t ó . 

Leghamarabb megsxi i jy i i a vi«zketegse-
get, ótvart , somtijjf, rühesseget. 

Nem pisakit, s z ag t a l ^ jTappa l is használható. 

Próba tége ly , nagy t t f c j i é s c i a l a d i tége ly 

a d a A k b a l f 

Kapható a helybeli Jogyszer tárakban , valamint 
megrendelhető a buda j f s t i főraktárosnál: T ő r ö k J . 
gyógyszertárában B u í p e s t e n , Király-utca 12. sz. 

Pk. 927/1920. 

H i r d e t m é n y . 

A kőszegi kir. járásbíróság közhírré teszi, 

hogy Naisz Istvánné szül. SöUér Mária kőszeg 

doroszlói lakós récéről a 28000/I91Ő. 1 M. sz. 

reud<Iet érteimében előterjesztett kérelemre 

Naisz István holtnaknyilvánitá^a (elhalálozása 

tényének birói megállapítása) iránt az eljárást 

megindította és Naisz István részére ügygond 

nokul dr. Marton Jenő kőszegi ügyvédet ki-

reodelte. 
Az oltünt neve: Naisz István, születésé-

nek helye: Kősztgdoroszló, születésének ideje: 
1880. november 30., szü le iek neve: Naisz 
Mátyás és néhai Kecskés lpzsébet, házastár 
sának neve: Sobér Mária,gyermekeinek nave: 
Mária és Magdolna kisíjpiiak, valamennyien 
kőszegdoroszlói lakósoly az eltűntnek foglal-
ko iása : földmives, u t a l ó lakhelye Kószeg-
doroszlé, e községben^igó és ingatlan vagyona 
van. r ^ m 

Az eltütH^CUeT augusztus 1. napján a 
m. kir. 18. sz. h áye í ^ i ^ a l ogez redhez vonult 
be mint ahhoz a jp ipa thoz , amelyhez az ismert 
adatok szerint eripetileg beosztották (anyaesred) 
utoljára e gyaloj ízredban a 3. népfölkelőzászló-
aljban teljesitejj szolgálatot, katonai rendfoko-
zata: tizedes, Moori posta száma: ismeretlen. 

A h ad i e «nény amely közben nyoma ve-
szett: 1914. ijpgueztus 15. én a harctérre került 
és Lubl in m i e ; t 1914. augusztus 15. és szep-
tember hónap közötti időben eltűnt, róla kir 
nem érkezett. 

A bíróság felhív mindenkit, hogy abban 
az esetben, ha az eltűnt életben léréről, tartóz-
kodó helyéről, halálának vagy eltűnésének 
körülményeiről, igy különösen arról lenne tudo-
mása, hogy az eltűnt a hirdetményien jelzett 
időn tul még életben volt ezt a hirdetménynek 
a bíróságnál történt kifüggesztésétől számított 
60 nap alatt vagyis 1920. evi julius ho 25. napjaig 
jelentse be. 

Ha az előbb megjelölt időpontig bejelen-
tés nem érkezik, a bíróság az egyébként kide-
rített tények alapján fog a holtnak nyilvánítás 
kérdésében határozni. 

Kőszeg, 1920. évi május hó 20. án. 

Dr . Mann inger S á n d o r sk. bíró. 

A kiadmány hiteléül : 

Pa j thy irodaigaztfató. 

NyomitoK Rónai Frigyes köayveyendá jáWa X f oMgm , 

ELEKTRO BIOSKÖP 

i e l v ó * ö t n e k fix fizetés meTfét Rónai 

>rfiflyes h i r lape lárus i tás i üzietébenTNk. 

Í . 0 Z 0 

4. Kfíszesr és Vidéke. 19:30. május 30. 

J R p h r o d i t e . 

Az ő s r ó k ü v ő k . 
TöriéneLni kai és 6 felvo-

násban, a t'ős4j#pben a „>títr~ filmgyár 

íJJxtbb színészei. 

Cséri kokszot 
/ Jf 

100 kgrkónt 180 koronáéi házhoz szállít 

Zcrthofer jKiháltj 
Jíöszcg. 

Felhívás. 
Minthogy a f. évi május hó 24. én meg 

tartott rendkívüli közgyűlés alkalmával a „kő-
szegi fogyasztási szövetkezet" kebelében a 
gyümölcskonzerv és szeszfőzdegyár felállítása 
jogérvényesen elhatároztatott; felkérem az ér 
deklődőket (különösen a gyünkjlcs- és s/őllő-
termelőket), hogy ezen m w m felállítására a 
szükséges üzletrész jegyzésűjét, tekintve ezen 
üzemnek ugy gazdasági szociális érdekeit 

minél nagyobb mérvbetyfszközölni szivesked 
jenek. 

Egy üzlelfész Jertéke 100 korona, mely 
összeg 10 üzlofréjegjfegyzésénél azonnal, ennél 
nagyobb összejrÖJPgy/.éseknél két esetleg három 
részletben l e s | ^ n ^ | p i d ő , úgyszintén heiratási 
dij is fizeterü&p Heiratási dij l részjegy után 
10 korona, J ^ á b b i részjegyek után darabon kint 
5 korona. M 

Az j e n i r e vonatkozó bővebb adatok a 
foayasztáp szövetkezet titkáránál Thold Dezső 
srázadosBál megiudhatók. A szövetkezet igaz-
gatóságiba a közgyűlés beválasztotta Reményi 
Ferenc és Hajek Károly ny. ezredeseket és a 
elügvelőbizottságba Tauecher Béla alezredest. 

Kőszeg, 1920. május hó. 

Wlassics Géza s. k. elnök. 

Sör-főraktár jelentés. 
Tisztelettel értesítjük a t. vevők^zönséjiet, hogy az 

egyesült kőszegi és vidékj'vendéglősök közreműkö-
désével Kőszegen, KTrály-ut 9. házszám alatt 

s o r - f ő " r a k t á r t 
létesítettünk, ahol állandóan Á minőségű hordó-és pasteurizált palack 
sört lehet kapni. ' Bővebbi fclvilágos^ís a raktárban tudható meg. 

ly ígatmagyarországi Sörfőzde és Malátagyár 

j R.-T. Budapest, soproni Gyártelepének 

Kőszeg vidéki főraktára. 

Gyümölcstji&gvakat 
csiraképes: C s e r j ^ y p , meggy, kajsziba-

rack és m i n d e n í ^ ^ l l g i ö l c s m a g o t vesz 

minden mennwegben - - na kevés — ha 

sok -^ legmagasabb árban 

Kős/egi Fenyömagpergető. 
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