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Káinitatnak. 

Bethlen miniszterelnök 

Kőszegen. 
Hiába akarta az ellenzéki sajtó napokon át 

a i ünneprontó kaján gyanúsításaival a miniszter-
elnök „Dunántuli" útját valami szürke fátyolfé-
lével takarni. Hiába hirdették, hogy a Dunántuli 
utat titkolódzás veszi körül. Hiába hirdették a 
jóhiszemű lakosság között a látszatot, hogy a 
kormány leje aggodalommal, talán félelemmel 
jön közibénk. 

Mindenki tudta, hogy jön, mindenki öröm-
mel várta és megnyugvás szállt minden gondol-
kozó, az ország és a nép igazi javát akaró ember 
szivébe, mert a7 igazságot hallhatta. Felléleg-
zünk — mint ahogyan fellélegzik az eltévedt, 
akit sötét szándékú emberek sokáig sötétben 
vezetnek, ha végre a helyes útra talál, arra az 
útra, mely az élethez vezet. 

Világosság, igazság terjedt Bethlen utján 
és a visszavonás, a pártoskodás a nemzet pré-
dára éhes rut halálmadarai visszavonulnak odú-
ikba. 

Virágeső, lelkesedés volt a dunántuli ut 
első állomása Celldömölk és a kőszegi fogad-
tatás, ha nem is volt olyan fényes, mint ahogyan 
azt szivünkben óhajtottuk, méltóan sorakozik a 
kormányelnök diadalutjának állomásaihoz. 

A miniszterelnök különvonata f. hó 14-én, 
vasárnap d. e. 10 óra 50 perckor érkezett a kő-
szegi pályaudvarra, hol az egybegyűlt hivatalfők 
élén Jambrits Lajos polgármester, az egységes 
párt vezetősége Weöres István vezetése mellett 
a nagyszámban egybegyűlt városi és környék-
beli lakosság lelkes és viharos éljenzéssel fogadta 
a miniszterelnököt, a kíséretében levő Simonyi 
Semadam volt miniszterelnököt, Hegyeshalmy 
Lajos kereskedelmi minisztert, Patacsy Dénes 
államtitkárt, Maróthy László főispánt, Herbst Géza 
alispánt és a többi kisérő politikust. 

Rakovszky Iván képviselőjelöltet a válasz-

tók valóságos taps és éljen vihara fogadta 

Kőszeg sz. kir. város közönsége nevében 
Jambrits Lajos polgármester melegen üdvözölte 
Bethlen István gróf miniszterelnököt, annak kísé-
retében levő minisztereket és vendégeket. Kegyel-
mes Uram — mondotta — végtelen nagy a mi 
örömünk, hogy most üdvözölhetjük. Becsületes 
magyar szivvel ígérjük, hogy abban az ember-
feletti munkában, amelyben ezt a nemzetet rom-
jaiból felépíteni akarja, mi teljes szivvel és lelke-
sedéssel oda állunk és kitartó munkásai leszünk. 
A magyarok Istene éltesse. 

Ezután Weöres István nagybirtokos az egy-
séges párt Kőszeg vidéke és a falu népe nevében 
üdvözölte a miniszterelnököt és kíséretét. Kőszeg 
vidéke és falu népe szeretetének, hódolatának 
adott kifejezést. A magyar nép — mondotta -
megérti azt a nagy munkát, amelyet ebben az 
országban Miniszterelnök Ur Őméltósága kifejt, 
hogy Magyarországot ismét régi nagyságába 
visszaállítsa. Mi meg fogjuk becsülni ezt a nagy 
munkát és támogatni is fogjuk kitartó lelkese-
déssel, tőlünk telhetőleg mindörökre. 

Az üdvözlő beszédek után Bethlen István 
gróf miniszterelnök megköszönte a szivből fakadó 
közvetlen szavakat. Önök itten - úgymond -
a határszélen saját városuk sorsán tapasztalták 
azt a szomorú sorsot, amely az országot érte A 

T ü g y o á s z á . m n v a 3 k o r o n a . 

Ígértek, amennyit nem lehetett. Demagógia volt 
az, amikor azt hirdették az emberek, hogy ha a 
magántulajdont megszüntetik, akkor mindenki 

1 vagyonos lesz és megtalálja boldogulását. Kér-
dezem, hogy most mi a demagógia. Demagógia 
az, ha valaki azt mondja, hogy az ő pártja ke-
resztényebb mint a másik és ha valaki el akarja 
hitetni a néppel, hogy ő a királykérdésben más 
megoldást tud hozni az országnak, mint aminőt 
a külső körülmények ránk kényszeritettek. 

Ebben az országban mást, mint keresztény 
politikát folytatni nem lehet. Itten azonban nin-

icsen fokozat, nincs keresztény, keresztényebb és 
legkeresztényebb. Mi olyan politikát kezdettünk, 
amely becsületes, szivből jövő politika lehet. Ha 

i valaki azt mondja, hogy az ő politikája keresz-
tényebb azért, mert a vallások között különbséget 

,tesz, akkor csak annyit mondhatok, hogy ez nem 
keresztényebb, mert ez ellenkezik a keresztény-

| séggel. Ha valaki azt mondja, hogy keresztényebb 
politikát csinál, mert a vallásra hivatkozik és a 
hit eszközeivel akarja vezetni az embereket, ez 
nem keresztény politika, mert igaz keresztény 

' ember vallást és hitet és papi tallárt nem rángat-
j hatja le a politika mocsarába. Igaz ember a maga 
politikájával szolgálja a maga vallását, de a po-
litikát nem állitja a maga vallása szolgálatába. 

; Talán keresztényebb politika az, havalaki bom-
bákról és gyilkosságokról beszél ? Nem tisztelt 
polgártársaim. Csak egy keresztény politika lehet, 
— vagy pedig olyan eszközökkel gondolja meg-

1 valósítani célját, amelyek nem keresztényiek, ha-
1 nem demagógok és félrevezetik a népet. 

Ugyanígy állunk a királykérdésben is. Ha 
: valaki olyat igér, melyet be nem tarthat és ezt 
! csak azért teszi, hogy céljait elérhesse. Kérde-
zem, mit fog csinálni az ellenpárt, ha kormányra 
kerülne. Válaszul csak annyit mondhatok, mást 
nem tehet, mint megmondja, hogy az ország 
nincsen abban a helyzetben, hogy szabadon meg-
oldhassa a királyság kérdését, mert várni kell, 
mig az országnak meg lesz az ereje és szabadon 

j dönthet ebben a kérdésben. Ha jönnek az állam-
férfiak. legyenek bármilyen egyének és azt mond-
ják, hogy a kiralykerdest hamarosan meg lógják 

, oldani, azok csak demagógiát űznek. Utalok 
Apponyi Albert grófnak ugyanezen a helyen tett 
kijelentésére, aki, midőn azt mondotta, hogy ha 
az utas a vonat indulása után érdeklődve a 

| kalauzt megkérdezi, hogy mikor indul a vonat 
és a mozdonyvezető azt állitja, hogy még nem 
indulhat és mégis a kalauzra hallgat, az helyte-
lenül cselekszik. Ezt a példát én megfordítom és 
azt mondom, hojgy amikor a vonat mellett álló 

' kalauz azt mondja, hogy a vonat indul és én 
; látom, hogy a mozdony össze van rombolva és 
.indulni nem tud, akkor én nem hiszek a kalauz-
Inak. Ugyanígy az ellentábor az ország ügyeinek 
élére ilyen rossz mozdonyt állított, amellyel nem 
az országnak, hanem csak saját céljaiknak akarnak 
használni. Ha Andrássy gróf itten azt mondotta, 

Jiogy szűnjön meg a királysvindli, akkor az ország 
népe igen is követelheti, hogy szűnjék meg a 
királykérdéssel való izgatás. Az ország mást nem 
remélhet, minthogy a gazdasági politika utján 
eljusson odáig, hogy a nemzeti királyság szelle-
mében és értelmében megoldja ezt a kérdést. 
Ha majd a demagógia ezen grasszálása meg fog 
szűnni, akkor elérünk a józanság politikájához 
Ez igy van a magánéletben is. Ha még követjük 
azt a régi magyar betegséget, hogy elbódítjuk 
magunkat sajái hiuságunk legyezgetésével: hogy 

mi kötelességünk az, hogy együttes erővel emel-
jük ki az országot sülyedéséből, melybe a múlt-
nak bűnei sodorták. Mi az egységet, a békét, az 
egyetértést és a megbocsátást hirdetjük, de kér-
jük, hogy kötelességét a hazával szemben a mai 
nehéz időkben mindenki teljesítse. Azért jöttünk, 

, hogy kifejtsük magunk terveinket, hogy hogyan 
gondoljuk a hazának a felépítését. Kérjük, hogy 
támogassanak ebben a munkában, mert önök 
támogatása nélkül semmit el nem érhetünk. 

A minisztere'nök szavai után kíséretével az 
ünneplő közönség hosszú sorfala között a nép-
gyűlés színhelyére hajtatott. Virágokkal feldíszített 
kocsik hosszú impozáns sora és az egybegyűlt 
lelkes közönség éljenzése a fogadtatást ünnepélyé 
avatták. A miniszterelnök fogata az „Isten hozott" 
felirásu diadalkapun át vezetett a Főtérre, ahol 
11 órakor vette kezdetét a népgyűlés. 

j 

Weöres István 

a kőszegi egységes párt elnöke nyitotta meg 
a népgyűlést. A mai napra — mondotta — egy-
behívtam önöket, hogy hallgassák meg Rakovszky 

l Iván képviselőjelöltünket. A mai népgyűlés ünne-
pélyes szint öltött azáltal, hogy Bethlen István 
gróf miniszterelnök és (Minisztertársai és fényes 
kísérete megtiszteltek látogatásaikkal. Tudjuk azt, 
hogy milyen ^emberfeletti munkát végez a minisz-
terelnök ur Őméltósága és hogy ennek a mun-
kának eredménye csak akkor lehet, ha mi is 
támogatására sietünk. Ezt meg is Ígérjük és meg 

.is fogjuk adni. Meleg szivvel és kimondhatatlan 
őrömmel üdvözöljük Bethlen István gróf minisz- j 
terelnököt, minisztertársait és vendégeit. Kérjük,j 

i hogy támogatásával mozdítsa elp azt a sikert,! 
amelyet Rakovszky Iván képviselőjelöltünk zász-
lajával elérni óhajt. Segitse diadalra jutni Nagy-
méltóságod ezt a zászlót, amelyre támogatásunkat 

, felajánljuk. 

Rakovszky Iván dr. p rogrammbeszéde . 

Ezután Rakovszky Iván dr. a város képvi-
selőjelöltje az egybegyűlt több ezer hallgatóság 
lelkes és hosszaniartó viharos éljenzése között 
fejtette ki programmját. A kormánynak — úgy-
mond — és az azt támogató párt programmjá-
nak a legfontosabb momentuma a konszolidáció 

ikérdése. A kormány és a párt először a konszo-
lidációval akarja az országot szolgálni, mert jól 
tudja, hogy «z nemcsak azt jelenti, hogy meg-
erősítse és a további küzdelemre képessé tegye 
az országot, hanem ezzel az a célja, hogy meg-
keresse azokat az eszközöket, amelyek az ország 

1 szebb jövőjének előkészítését eredményezik. Ezért' 
kell most küzdeni és ha ez sikerül, akkor bizton 
remélhetjük, hogy naggyá és boldoggá tehetjük; 

! ezt az országot és annak lakosságát. Hogy milyen 
eszközökkel juthatunk el oda, hogy azt mond-
hatjuk, hogy a közállapotok konszolidáltak, annak,1 

lehet mondani három fázisa van. Meg kell sza-; 
baditani ezt az országot a demagógiától és csak 
ezután térhetünk arra, hogy józan és bölcs poli-1 

'tikát követelhetünk ebben az országban, mely 
' után remélhetjük, hogy rend és fegyelem lesz 
mindenütt. Kérdezem, miben áll a demagógia. 
Demagógia volt az, amikor régen az emberek 

| előállottak és az ország függetlensége szempont-
j ábó l olyan ígéreteket lettek, amelyeket nem való-
síthattak meg. Demagógia volt az, amikor nagy-
hangú emberek végigjárták az országot és annyit 
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elég erős a ira^v* N>£\ Í ^ S : \ 'íÁ^gal szem-

ben felvegyük * i . fs teperhetjük egesz 

Európát, akkor rc-piak. teves utakon 

járunk. 

S h* r r,< - n-; jv»» kévetőnk, akkor 
csak hirelev v • p A , de jól semmiesetre 
sem tehetünk a; I V ha oda állunk a 
józanság pol ;,I*>ÍÍ\Í * ra a: útra. amelyen a 
minisite-elnck ur akkor elérjük azt, hogy 
rend es terriere lesrea ebben az országban. 
Nemcsak a kCW- segben kell a rend es a fegye-
lem Hanem eit e'.őst^r fent kell keresni a kor-
mányzat. tőr\en\sozas cs parlamentben. Mind-
addig. an?g olyan képviselők fognak ott ülni, 
akik a maguk feladatát abban látják, hogy egy-
mást gyalazzák, amíg a fegyelem és a munkakedv 
közöttük helyre nem áll, addig nem remélhetjük, 
hogy a kormány az ország érdekeben nagyobb 
munkát kifejthet. 

Most csak egy kerdesre térek ki. Ez a 
munkáskerdes. Mi nem vagyunk osztályalapon 
álló part. Mi azt találjuk, hogy a bekét es a jó-
viszonyt a különböző osztályokban helyre kell 
állítani. És ha a megbekülés programmjából a 
munkásosztályt kifelejtették, ez nagy hiba volt a 
múltban, meíy az országnak csak kárt okozott, 
a kormány már az első pillanatban azzal kezdte 
meg működését, hogy békejobbot nyújtott a 
munkásosztálynak és felirta maga zászlajára, hogy 
a munkáskérdések gondozását programmjába 
veszi, magához öleli a munkásosztályt is, amely-
nek működése épen ugy hozzájárul az ország 
fentartásához, mint a többi osztályoké. Ebben 
az országban régi szokás volt, hogy csak az 
ellenzék verhette büszkén a mellét és mondották, 
hogy azok. akik a kormányt támogatják, nem 
magyar emberek. Ennek meg volt a maga oka. 
Évszázadokon át olyan országban éltünk, melynek 
uralkodója egy másik ország érdekeit is tekintetbe 
vette és igy a magyar érdekeket kénytelen volt 
feláldozni. Akkor érthető volt. hogy hazafiságnak 
mondották az ellenzékieskedést és magukat kuru-
coknak tartották. De ma egészen más a helyzet. 
Ma sajnos, csonka, de független országban élünk 
és ma aki a magyar kormánnyal szemben áll és 
azt támadja, nem idegent támad, mert ez a kor-
mány maga az ország, ami vérünkből és húsúnk-
ból való. azt a kormányt támadja, amellyel a/ 
orszagnak és ezen keresztül saját magának árt. 
(Ugyvan, éljenzés ) Ma az az igazi kuruc, aki azt 
mondja, hogy igenis, mi magyarok vagyunk és 
összeállunk, kezet adunk egymasnak és küzdünk 
a kormány mellett. Bethlenistván gróf hivei aka-
runk lenni, mert csak ezáltal tudjuk Magyaror-
szag régi határait visszaállítani, csak igy tudunk 
regi Magyarországot, nemzeti demokráciát te-
remteni. 

A min isz tere lnök beszéde . 

Ezereves multunk rövid par hónap alatt 
omlott össze. Ezeréves multunkból azt a tanul-
ságot kellett levonni, hogy az épités nehezebb, 
mint a rombolás. Amit három hónap alatt össze-
romboltak ebben az országban, azt rövid idő 
alatt helyreállítani nem lehet. Nem lehet ötletek-
kel, huszárvágásokkal, puccsokkal, — ezt csak 
konszolidációval és becsületes munkával lehet 
végrehajtani. Mi a becsületes munka és béke 
politikáját hirdetjük. Az a meggyőződes vezet, 
hogy hogy csakis a polgárság becsületes mun-
kája és az egész társadalom egyetértése lesz 
képes ezt az országot talpra állítani. 

Negyven éven át küzdöttünk önálló had-
seregert, önálló vámterületért, nemzeti jegybankért 
és önálló külpolitikáért. Mindez egy napon ölünk-
be hullott. Van nemzeti hadseregünk, de le van 
szerelve. Van önálló pénzügyünk, de nincs hozzá 
pénzünk. Van önálló vámterületünk, de nincs 
hozzá területünk. Meg van minden, amiért küz-
döttünk, fáradoztunk ? Ez az, amit vártunk ? 
Bizonyára nem. Hogy mindezt valóban értékessé 
tehessük, azt ne a szerencsétől, hanem a becsü-
letes polgárság munkájától várjuk. 

Társadalmi békét akar az egységes párt. 
Legyen vége az osztályharcnak, mert az osztály-
harc döntötte ezt a nemzetet pusztulásba. Mert 
voltak egyes osztályok vezetői, akik a maguk 
uralmát többre becsülték, mint a nemzet boldo-
gulását. Ezt a nemzetet fel lehet emelni bajából, 
de csak akkor, ha a társadalmi és az osztálybéke 
helyreáll. Ha nem teszünk külömbséget magyar 
és magyar között abban a tekintetben, hogy 

selyemnyoszolyában született-e, vagy szegény 
viskóban, mert mindenkinek egyformán kell a 
hazáért dolgozni. Én kezet fogtam a kisgazdák-
kal, mert ez a társadalom olyan széles rétege 
ennek a nemzetnek, melynek hazafias érzése 
kiállóit minden tüzpróbát és mely hordképes 
alapot nyújt egy erős parlamenti kormányzatnak. 

A trianoni béke nem az utolsó szó, melyet 
Európa kimondott és közeledik az idő, amikor 
szebb napokat érhetünk. Ez önöktől függ es nem 
a kormánytól, mert a nemzet sorsa a nemzet 
kezében van. 

Patacsy Dénes beszéde . 

A miniszterelnök nagy tetszést keltő beszéde 
után P a t a c s y Dénes volt államtitkár szólt az 
egybegyűltekhez. Az egységes párt — mondotta 
— azzal a céllal alakult meg, hogy ebben az 
országban végre nyugalom, béke legyen és igaz 
keresztény munka induljon meg. És hogy a ke-
reszténység ne a gyűlöleten alapuljon, mert akik 
a társadalmi osztályok gyülölségét, felekezeti 
viszályt szítanak, azok bűnt követnek el és a 
hazát romlásba viszik. A gyűlölködés és a szét-
húzás elpusztítja országot. Ellenfeleink különféle 
vádakkal támadják az egységes pártot. Így pél-
dául a földbirtokreformot sokan kihasználják és 
ellenünk fordítják, pedig mi iktattuk azt tör-
vénybe és csak a különböző politikai széthúzás 
akadályozott meg abban, hogy még máig sincs 
végrehajtva. Mi nem ígértünk sokat a népnek. 
Csak egyet ígérünk, hogy amilyen becsülettel 
összefogtunk, olyan becsülettel szolgáljuk hazánk 
javát mindenféle társadalmi osztálykülömbség 
nélkül. 

Patacsy Dénesben a falu népe végre igazi 

kisgazdát hallott. Igy csak kisgazda tud beszélni, 

aki maga műveli 15 holdnyi kis birtokát Bara-

nyában. 

Igy — az.imára hivó harangot megérteni — 
ahogyan a volt honvédelmi államtitkár a verej-
tekes munkával elő kisgazda megértette, csak 
becsületes magyar keresztény ember tudja. Aki-
nek imaidejet nem a hosszuianyujtott harangszó, 
hanem igaz lelki szükséglete, áhítata diktalja. 

Patacsy Denes 'imájában összeforrott a 
hallgatóság több ezernyi tömege es ez az ima 
vallásfelekezeti külömbseg nélkül áhítatos csend-
ben a szegeny országért szállt az egek urához. 

Fedetlen fővel, türelemmel akarta a gyűlés 
népe bevárni a deli harangszó végé t . . . de ez 
titkos kezektől irányítva szokatlanul hosszura 
nyúlt És ha a sok katholikus lélekben ébredő 
vihar kitörve elérte volna azt a papot ott a kávé-

| ház sarkán, ugyancsak levette volna fejéről az 
' ámulatában fent felejtett kalapot. 

Harangzugás között fejezte be Patacsy D jnes 
nagyhatású beszédét. 

Ezután Szabó Ernő földbirtokos Rakovszky 

Iván személyét ajánlotta a választók figyelmebe. 

A mindvégig lelkes hangulatban lefolyt nép-
gyűlés után Bethlen István gróf az egyseges 
párt által rendezett bankettre ment, ahol Szabó 
Ernő földbirtokos üdvözölte a miniszterelnököt. 

Beethlen István gróf miniszterelnök a fel-
köszöntőre többek között igy válaszolt: Ez a 
választás sokkal fontosabb, sem mint hinnők, 
mert nem normális időket élünk. Az országnak 
olyan kérdéséi forognak kockán, amelyek évszá-
zadokra döntik el a nemzet sorsát. Én azt hiszem, 
hogy csakis egy erős kormány és egy erős kor-
mányzópárt lesz képes ezt az országot megmen-
teni azoktót a bajoktól, amelyek meg mindig 
fenyegetnek. Mert lehetnek rosszabbak az álla-
potok, mint a maiak. Nekem szent meggyőződé-
sem, hogy ha előttünk a lehetőség, hogy rosszab-
bak lesznek állapotaink, előttünk annak a lehe-
tősége is, hogy jobbak is lehetnek. Én arra kérem 
Kőszeg társadalmát, hogy egyesítse a maga ere-
jét, dolgozzon együtt, kövessen egy célt, azt, 
mely a nemzet megmentéséhez vezet. 

A miniszterelnök beszédét dr. Rakovszky 
Iván a kőszegi kerület képviselőjelöltje köszönte 
meg s az egybegyűlt közönség szűnni nem akaró 
éljenzéssel ünnepelte a miniszterelnököt. 

Ezután a miniszterelnök kihajtatott apálya-
udvarra és Szombathelyre utazott. 

A miniszterek távozása után kezdődött meg 
tulajdonképen a bankett. Jambrits Lajos Kőszeg 
város polgármestere pohárköszöntőt mondott, 
melyben a kormányzót éltette. Annyi balsors 

után — mondotta — azt hittük, hogy elmerült 
az ország hajója és vége van a magyar nemzet-
nek. De ahogyan megőrizte a magyarok Istene 
ezt a nemzetet ezer éven át, ugy újra adott 
nekünk egy megteremtőt, egy Árpád-vezért, (a 
jelenlevők felállnak) aki maroknyi seregével onnan 
délről Szeged tájékáról indult el (percekig tartó 
viharos éljenzés és taps), utrakelt azért, hogy 
megalapozza és felépitse az uj igazi ezeréves 
Magyarorszagot. A magyarok Istene sokáig éltesse. 
(Szűnni nem akaró percekig tartó éljenzés és taps). 

Ezután Auguszt János városunk volt polgár-
mestere, az egységes párt elnöke köszöntötte fel 
a keresztény irányzat egyik legrégibb, leghívebb 
harcosát Simonyi Semadam volt miniszterelnököt. 

Simonyi Semadam 20 éven keresztül kép-
viselte Németujvárt a parlamentben. Kezdettől 
fogva a kath. néppárt tagja volt és ezt az irányt 
soha el nem hagyta. Képviselheti annyi joggal 
a keresztény irányt, mint a szabadkömivesség es 
papgunyolás mezején átvergődött Lingauer Al-
binok, a papi talárt kortesutra vivő Tihanyi 
Márkusok és zöldtülü irni tanuló Fuchs Endrék. 

Simonyi Semadam, akinek miniszterelnök 
korában első dolga volt hazánk királyság voltát 
kifejezésre juttatni, nyilatkozhatott a királykérdés-
ben annyi competenciával mint a királyt életve-
szedelembe kergető Andrássy-Friedrich puccsisták. 

S imony i S e m a d a m beszéde . 

Városunk volt ősz polgármestere után szó-

lásra emelkedve higgadt, bölcs igazi államférfiura 

valló szavakat hallottunk tőle. Többek között 

mondva: 

Szomorú dolog, de ugy van, hogy hosszú 
negyven éven át elfeledkeztünk arról, hogy van 
külpolitika. Ausztria vitte a külpolitikánkat. Ma-
gyarországnak abba beleszólása nem volt Ennek 
következménye azután az lett, hogy megszűnt 
minden érzékünk a külügyek iránt. Szomorúan 
tapasztaltam ezt, amikor miniszterelnök lettem 

j Azt tapasztaltam, hogy a politikusok meg mindig 
a régi rendszer szerint akarták kézbevenni az 
ország külügyeinek irányítását, arra nem gondol-
tak, hogy a külfölddel is számolni kell. Pedig 
ezzel le kell számolni, mert minden ország, amely 
belep a nagy külpolitikába, tisztában kell, hogy 
legyen azzal, hogy a külföld belenéz a politiká-
jába és ellenőrzi, hogy mit csinál. Megteszi ezt 
most is, de megtenné akkor is, ha nem volna 
trianoni béke. Mikor miniszterelnök lettem, a 
franciák azt mondották nékem: Maguk önállók 
lettek, de nem látjuk, hogy önállóan is gondol-
koznak. Hiszen egymás gáncsolásával töltik az 
idót. Ebből az egy példából világos, hogy a kül-
föld nem lát bennünk erőt, egyseget es ezert nem 
is vesz bennünket olyan mériekkel figyelembe, 
mint kellene. — Ezután a királykérdésről beszelt, 
majd a királyi család helyzetével foglalkozott. 
Nem igaz, — mondotta — hogy a királyi család 
helyzete olyan nyomorúságos, mint ahogy ők azt 
kortesfogásból feltüntetik. A királyi családnak 
rengeteg ekszere volt, amit öt millió svájci frankért 

| értékesítettek. A mai pénzértékben tudják önök, 
hogy ez mekkora pénzértéknek felel meg ? Jóval 

' meghaladja az 500 millió magyar koronát és én 
azt hiszem, hogy ez olyan tekintélyes összeg, 
hogy abból a királyi család még számos évig 
meg tudott volna királyi módon élni. Ök azon-
ban nem erre fordították a pénzt (közbekiáltás: 
propagandára ! A „Vasvármegyére" !), hanem azt 
a tanácsot adták a királynak, hogy ezt az ő érde-
kében propagandára kell felhasználni. Ezt maga 
Andrássy is elismerte. Aki ilyen tanácsot ad a 
királynak, annak a tanácsaiból mi nem kérünk. 
Végül összetartásra és egységre hivta fel a jelen-
voltakat. 

Utánna Molnár I. bozsoki gyógyszerész biz-
tosította a politikusokat és Rakovszky Iván kép-
viselőjelöltet a választópolgárok törhetetlen bizal-
máról és kitartásáról. 

Viharos éljenzés közben Patacsy Dénes állam-
titkár emelkedett szólásra s szavait a gazdakö-
zönséghez intézve, általános helyeslés közben 
fejtette ki a kisgazdák kötelességét a nemzettel 
szemben s rámutatott arra, hogy a gazdaközön-
ségnek. mint a nemzet zömét alkotó társadalmi 
osztálynak össze kell fogni, egy uton kell haladni, 
mert ez az az alap, amelyre épülve ki tudjuk az 
országot vezetni mai nehéz helyzetéből. (Viharos 
éljenzés és taps.) 

o 
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Bal ikó La jos ev. le lkész beszéde. 

Utánna Balikó Lajos mondott nagyhatású 
beszédet: 

Mélyen tisztelt Uraim ! 

Amikor itt a termen végignézek és látom, 
hogy milyen külömböző emberek vannak együtt; 
amikor látom, hogy vannak itt országos nevü 
férfiak és egyszerű vidéki polgárok, vannak vá-
rosiak és vannak falusiak, vannak iparosok, ke-
reskedők és vannak gazdák, vannak tisztviselők, 
tanárok, szellemi és kétkézi munkások: akkor 
egyrészt elszorul a szivem, másrészt pedig őszinte 
öröm tölti el a lelkemet. Elszorul a szivem és 
keserű panasz kívánkozik ajkamra, az a panasz: 
miért nincs ez mindig, miért nincs ez mindenütt 
igy, hogy együtt vannak és egymásra találnak 
azok, akik együvé tartoznak és az élet minden 
vonatkozásában egymásra vannak utalva?! Miért 
csak olykor, miért csak kivételes alkalmakkor 
sorakozunk igy egymás mellé? S ha olykor oly-
kor meg tudjuk egymást érteni, becsülni, ha 
olykor-olykor tudnak egy-egy cél és eszme érde-
kében együtt haladni s dolgozni, miért nem más-
kor is, miért nem mindig? — Másrészt azonban 
mégis örvendetes és biztató jelenség s következ-
ményeiben és kitartásában egyúttal ielentős is, 
hogy a széthúzás, visszavonás, tüskés uton járás 
mellett elvétve legalább és kivételes esetekben 
mégis ráeszmélnek az emberek arra, hogy vannak 
kötelékek s kapcsok, amelyek egymáshoz csatolják 
őket, vannak célok és eszmék, amelyek kötnek 
s amelyeket közös erővel lehet csak szolgálni és 
megvalósítani. Az ilyen egymásratalálás jelentő-
sége az, hogy közelebb hozza az embereket egy-
máshoz, hogy egyik a másikat megismeri, meg-
erti es meg is becsüli. Az ilyen egymásratalálás 
és együtthaladás a végeredményben nem tűnhetik 
el nyomtalanul. Kell, hogy azok a szálak, amelyek 
ilyenkor sziv és sziv, lélek és lélek, ember és 
ember között szövődnek, kell, hogy ezek a szá-
lak megmaradjanak továbbra is és éreztessék 
összekapcsoló hatásukat. Sz ivemből kivánom, 
hogy ez a mai együttlét is maradandó nyomokat 
hagyjon a lelkekben, hogy ez is építse a hidat, 
amely a várost és a falut, az iparost és a gazdát, 
a kereskedőt és a munkást, a tisztviselőt és a 
birtokost közelebb hozza egymáshoz ugy, hogy 
az egyik a másik munkáját és törekvését, küzdését 
es sorsát megértse. Kivánom, hogy ez az együttlét 
segítse kiküszöbölni és elegyengetni azokat a 
külömbségeket és ellentéteket, amelyek az egyes 
emberek és hivatás között tényleg fennállanak ; 
kivánom, hogy a magasabbia állók részéről ne 
legyen gőg es kevélység, az alacsonyabban állók, 
részéről pedig ne legyen zárkózottság és bizal-
matlanság, hanem legyen megértés és őszinte 
bizalom ! 

Tagadhatatlan, hogy az élet egyik főmoz-
gatóeleme az érdek s az életet ugy is jellemez-
hetjük, hogy az a különböző erdekek harca cs 
küzdelme. Az érdeknek három alakját látjuk rend-
szerint: van önérdek, pártérdek és közerdek. 
Bizonyos jogosultsága az első kettőnek is van, 
de a legfontosabb és a legértékesebb a közerdek. 
Arra kellene mindenkor törekedni és igazi bol-
dogulás csak ugy lehetséges, ha az önérdeket es 
a pártérdeket a közérdeknek alárendelik. Sokszor 
hangoztatjuk : a haza minden előtt, a valóságban 
azonban sajnos ritkán látjuk, hogy csakugyan a 
haza, a köz, a nemzet és az állam érdeke az első. 
Igen sokan a közérdeketa pártérdeknek rendelik 
alá, ezt viszont az önérdek szempontjához mérik 
Szeretném hinni, hogy azok, akik ma itt együtt 
vannak és az a párt. amelyik itt ma ünnepélyesen 
zászlót bontott, szeretném hinni, hogy ezek mind 
első sorban a közérdeket tartják szemük előtt és 
annak javára munkálkodnak, aminthogy a párt-
nak nincs is másként létjogosultsága, mint ugy, 
hogy ha a közérdek szolgálatára alakul. A köz-
érdeknek kell mindenkor célként a lelkek előtt 
lebegni s akkor az emberek minden bizonnyal 
megtalálják és megértik egymást. Akkor nem azt 
keresik, ami elválaszt, hanem azt hangsúlyozzák, 
ami összeköt. Bármennyire különböznek is t. i. 
az emberek s bármilyen sokféle is a hivatás es 
az egyéni vagy osztályérdek, vannak tényezők, 
amelyek egybekapcsolnak. Különbözők a feleke-
zetek, de közös a keresztény vallás; különbözők 
az osztályok, de közös a baja; különbözők a 
hivatások, de közös a nemzet, a faj, a nyelv. Ha 
a közös tényezőkre fektetjük a fősúlyt, akkor 
lehetetlen, hogy eredménytelen legyen a közös 
cél érdekében vállvetett munkával kifejtett törekves. 

A közérdek szolgálatára vállalkozott az egy-
séges párt; ennek szolgálatába kiván állani az 
egységes pártnak jelöltje. Hogy eredményt érjenek 
el, ahhoz szükséges, hogy legyen megfelelő erő. 
Az erőnek három forrása van : az egyik az aka-
rat, a másik az igazság, a harmadik a nemzet 
és a nemzetet alkotó egyes polgárok bizalma. 
Nem kételkedünk, hogy a pártban és annak 
vezérférfiaiban yan erős akarat; bizonyosak 
vagyunk, hogy igazuk is van, amikor céljukat 
kitűzik és megvalósítására törekednek. Kívánjuk, 
hogy mögöttük legyen a nemzet bizalma is és 
hogy ez a bizalom egyrészt feljogosítsa, másrészt 
kötelezze is őket a köz javának minél eredmé-
nyesebb szolgálatára. 

Amidőn az itt egybegyűlteket kérem, hogy 
meggyőződésük mellett tartsanak ki és hogy 
legyenek mások előtt is szószólói a ma hirdetett 
igazságoknak, annak a reménységnek adok kife-
jezést, hogy az egyseges part kőszegi jelöltje, 
Dr. Rakovszky Iván szivével, lelkével, egyénisé-
nek egész odaadásával a polgárság bizalmából 
a köz érdekében, a haza és a nemzet javára s 
igy végeredményben mindegyikünknek érdekében 
fog munkálkodni. Erre emelem poharamat! 

Eckhardt T ibor sa j t ó f őnök fe lszó la lása . 

Majd Eckhardt Tibor sajtófőnök emelkedett 
szólásra. Beszélni kezd az elvi kérdésekről, a 
melyek ma a politikusokat elválasztják. Az egyik 
ilyen elvi kérdés, amelyet szándékosan és tudatos 
rosszhiszeműséggel állítanak be, s amely polgár-
háborúval fenyegette az országot, a királykérdés. 
A királykérdés két részre csoportosítja az ország 
népét: az egyik tábor a legitimisták tábora, a 
másik a szabadkirályválasztóké. Azt tartom, hogy 
nagy szerencsétlensége a nemzetnek, hogy a köz-
tudatba ilyen ellentétes fogalmakat vittek bele, 
ami pedig a legtöbb becsületes magyar ember 
szivében egy es ugyanazt jelenti. Mit értenek a 
legitimisták legitimizmus alatt? Vájjon azt értik-e, 
amit a magyar alkotmány nem ismer, az Isten 
kegyelméből való királyság gondolatat, azt a 
hatalmat, amely minden felelősség nélkül gyako-
rolja jogait ? Ezt nem ismeri a magyar alkotmány. 
Csak a szent korona tanát érthetik, amely szerint 
a nemzet és a király együttesen gyakorolja a 
szuverenitást. (Éljenzés, taps). Ez az elnevezés 
tehát rossz, de ép oly hibás a másik elnevezés 
is a szabadkirályválasztás elnevezese. Ebben az 
országban senki sem képzeli a szabadkirályválasz-
tást ugy, hogy a magyar történelmi multat, a 
magyar törvényeket, a magyar alkotmányt bárki 
ne akarná respektálni, hogy ez a kérdés egyéni 
szempontok vagy érdekek szerint legyen meg-
oldva. Én azt hiszem, valamennyien, kik akár 
legitimisták, akár szabadkirályválasztók vagyunk, 
ha becsületesen akarunk eljárni, ugyanazt akarjuk. 
Meg van tehát a közös alap arra. hogy becsü-
letesen rendezzük a királykérdést a nemzet javára, 
meg van adva a közös formula, amely nem más, 
mint a magyar alkotmányosság, a konstitutiona-
lizmus, amely minden magyar ember előtt kell, 
hogy szentség legyen. Mi az oka annak, hogy e 
közös alap ellenére a pártviszály mégis ennyire 
elfajulhatott, dacára annak, hogy a legtöbb magyar 
ember a legfontosabb kérdésekben egyetért, a 
pártharc ilyen kíméletlenül folyik? Hogy kik az 
okai ennek és hogy minő harcmodor vezet a 
küzdelem elfajulására, erre csak egy esetet aka-
rok elmondani, egy olyan esetet, amely Kőszeg 
városát elsősorban érdekli és amely ezzel a jelen-
legi választási harccal szoros összefüggésben áll. 
(Halljuk! halljuk!) Ezelőtt pár hónappal közvet-
lenül a régi nemzetgyűlés feloszlása után meg-
jelent a miniszterelnökségen két ur, az egyik egy 
bencésszerzetes volt, a másik egy polgár Kőszeg-
ről. Ez a két ur azzal állított be, 

hogy ők mélységesen meg vanaak 

ü tközve azon, hogy a Vasvá rmegy* , 

ez a Szombathe lyen meg je lenő új-

ság, micsoda bom l a s z t ó , társada-

l ombon t ó tevékenységet fejt ki és 

ezért feltét lenül s zükségesnek tart-

j ák az t , hogy L ingauer l a p j á va l 

szemben Kőszegen egy o lyan lap 

i ndu l j on meg, mely fel t u d j a venni 

a versenyt s amely a közvé lemény t 

egyesit! Bethlen zászlaja alatt. 

Ezek az urak ajánlkoztak arra, hogy maguk fog-
ják megcsinálni a lapot, s vállalkoztak arra, ha 
mi az engedélyt megadjuk T. Uraim! Ez a ben-
césszerzetes Tihanyi Márk s vele jött polgár 
Fuchs Endre. (Lejvelük.) Három nap múlva pedig, 
hogy a miniszterelnökségen jártak, itt Kőszegen 
a Lingauer féle pártnál vezetőszerepet vállaltak. 

Mit tar tsunk azoknak az emberek-

nek a po l i t i k á j á r ó l , a meggyőző-

désérő l , ak ik h á rom napon be lü l 

ily bakkecskeugrás ra k é p e s e k ? 

Vagy kétségbe kell vonni a jóhiszeműségüket, 
vagy azt kell hinni, hogy képesek voltak három 
nap alatt oly hosszú politikai utat megtenni, 
amely a lejtőn lefelé Bethlentől Lingauerig veze-
tett ! T. Uraim ! ítéljenek felettük önök. (Le velük). 
Engedjék meg, hogy ürítsem poharamat mind-
azokra, akik velünk együtt igyekeznek az egy-
séges párt zászlaját diadalra vinni! (Viharos 
éljenzés és taps.) 

Ezután Simonyi-Semadam Sándor volt mi-
niszterelnök, Eckhardt Tibor sajtófőnök és Patacsy 
Dénes államtitkár autóra ültek és Szombathelyre 
utaztak, hogy ott Hegyeshalmi miniszter programm-
beszédjén megjelenjenek. 

A társasebéd délután 4 óra tájban véget ért 
es a gyűlésen résztvevőkkel együtt azzal a tu-
dattal távoztak, hogy a falu és város népe utolsó 
megfeszítéssel komoly munkában összefogva az 
e g y s é g zászlaját diadalra juttatva még meg-
mentheti a hazát. 

Széljegyzetek. 
A Magyar Tudományos Akadémia e héten fejezte 

be nagygyűlését, az u. n. akadémiai nagy hetet Ennek 
keretében osztották ki a lejárt pályázatok dijait és válasz-
tották a különféle osztályokba az uj tagokat. 

Amit magyar sziv. tudás, tehetség nagyot alkot, 
ez az akadémia tiszta magyar légköreben elismeresre, 
jutalomra talál. 

Csodálkozunk, hogy a nagy író es politikus, aki-
nek tehetségeért két fővárosi lap is versenyez, Lingauer 
Albin nincs az uj tagok között. 

Mert mi az a kultura, amit az Akadémia terjeszt, 
mik azok a nemzetmentő irányelvek, melyeket megállapit, 
ahoz képest, amit e nagy férfiú tollával és politikájával 
terjeszt szerte e honban. 

Igazán háládatlan ez a nemzet! 
No meg Tihanyi tanár ur is, hogy épen e z t a 

k u l t u r á t szolgáló eszközt a „VasvármegyéM akarta 
egy kőszegi napilappal ellensúlyozni. 

Ez az Eckhardt igazán mdiszkrét ember! * 

Az ellenzéki sajtó szerint a? egységesek vasárn.-vpi 
gyűlésen gyenge volt az éljenzés . . ' N a ! . . . . Mi nem 
csodálkoztunk volna azon sem, ha Bethlen miniszterelnök 
komoly szavai után csak magába szálló „Mea culpa"-t 
sóhajtó lehajtott fejii magyart láttunk volna. 

Az egységes párt gyűléséről állítólag fogadalommal 
tiltottak ellenzékedet. — Erös lábon állhat ott a meg-
győződés, ahol más igazához nem engedik a hiveket. 

A Vasst éltető tábla leszakadt. Erre nagy lett í z 
öröm, hogy Vass nem jön 

Nem baj, jött helyette a kereszteny politika egy 
sokkal,régibb katonája. Simonyi Semadam. 

És az igazság, amit mondott, volt olyan értekes, 
mint amilyent Vass miniszter ur mondhatott volna 

Érdekes harcmodora van az ellenzéknek. Mindent 
amit az egységesek csinálnak, mondanak, valótlanság. 
Vájjon a vasárnapi gyűlés is valótlanság volt ? 

A keresztény ellenzék egy gyűlését betiltotta a 
rendőrség. Erre feí kedden este fele egy röpcédula jelent 
meg. Kitűnik ebből, hogv egy Griger Miklós nevü ur az 
ellenzék gazdasági programmját akarta leadni. 

Szegény ellenzék! Egyszer akarnak a gazdasági 
kérdésekről beszelni, akkor sem engedik. 

De miért este fel 9-kor? Vagy a gazdasági kér-
dést is csak s ö t é t b e n lehet tárgyalni. 

* 

Hogy el ne felejtsem, ez a Grieger Miklós csornai 
választóihoz nyílt levelet irt. 

Ugy látszik, hogy csornai választói nem vettek be 
a kefét es nem olvassák a volt körmöcbányai hecc-
káplan förmedvényét és most a kőszegi választók nya-
kába sózták. 

Egyik olvasónk azt kerdezi tőlünk, hogy miért nem 
ült kedden délután Lingauer a szerdahelyi plébánossal az 
autóban együtt, hanem a vezető ülésén ? Bizonyára azért, 
mert ö akar vezetni még a papoknál is. 

Deutsch Sámi megerkezett Szombathelyről. 
Vájjon az Arkauer-Deutsch duett hány szavazatot 

énekel össze a keresztény ellenzéknek? 

A hyper Lingaueristák most mar azzal kedélyes-
kednek a más nézeten levőknek, hogy a templomban 
majd nem lesz szomszédjuk. 

Vájjon az imádkozás szomszéd nélkül lehetetlen 9 
* 

Rakovszkynak nagy hive lehet a kőszegi harangozó. 
Már vasárnap, három héttel a választás előtt meg-

húzta a keresztény ellenzék lélekharangját. Ey. 
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Felhívás! 
Felkérünk mindenkit , akinél dr. Ra 

kovszky Ivánt a j án ló „Hivatalos ajánlási ivu 

még van, hogy azokat f. hó 19.-én déli 12 

órá ig ad ják be a párt i rodában Struc-szálló 5. 

A keresztény kisgazda , föld-

mives- és polgári párt vezetősége. 

Helyi hirek. 
Valasztasi biztos A belügyminiszter a 

kőszegi választókerület választási biztosává 
Hodossy Ernő sárvári kir. járásbirósági elnököt 
nevezte* ki. Helyettese Bothár Gusztáv sárvári 
kir. járásbiró. 

A cel ldömölki kerü le tbe választási biztossá 
Szerdahelyi Károly kőszegi kir. járásbirót, he-1 
lyettes választási biztossá dr. Manninger Sándor 
kőszegi járásbirót nevezték ki. 

Esküvő. Kedden délután 1 órakor tartotta 
esküvőjét Hirsch Fereuc békéscsabai vállalat 
tulajdonos Schwarz Eta, Schwarz Adolf fake-
reskedő leányával.. 

Esküvő. Edler Lajos m. kir. tüzérfőhad-
nagy, özvegy Terplán Jenöné fia május hó 
20.-án d. u. 4 órakor vezet; oltárhoz menyasz-
szonyát Bálint Bözsikét, Bálint Lajos szálloda-
tulajdonos leányát Pakson. — (Minden külön 
értesítés helyett. 

Tanügyi hírek. Széles Gyula kőszegdoroszlói 
ev. tanitó családi pótlékát a pénzügyigazgatóság 
kiutalta. — Miksik Mária kőszegi r. k. polgári 
iskolához beosztott menekült nyitrai tanárnő a 
X . fizetési osztály 2. fokozatába lépett elő. 

Ünnepély. A helybeli polgári fiúiskola az 
integer Magyarország földjét tartalmazó bulla 
és a vele kapcsolatos emlékplakett elhelyezése 
alkalmából május hó 21.-én d. e. 10 órakor 
ünnepélyt rendez, melyre a szülőket és a tan-
ügy barátait meghívja. Műsora a következő: 
1. Hiszek egy Istenben, énekli az ifjúság ének-
kara. 2 Alkalmi beszéd, mondja Knaute Rezső 
tanár. 3. Piros hajnal, fehér álom, énekli Kovács 
Ödön IV. o. t. 4. Üzenet, Szávay Gyulától, 
szavalja Pintye László IV : o. t. 5. Rákóczi-
induló, énekli az énekkar. 6. Magyarok, Pintér 
Imrétől, előadja Schwarz Sándor IV. o. t. 7. 
Himnusz, énekli az énekkar. 

Választmányi ülese volt e hó 11. én a ker 
szoe. Munkásegyletnek, ahol a folyóügyeken kí-
vül elhatározták, hogy Kincs István apátplébá-
nost, az egylet diszelnökét megérkezése alkal-
mával testületileg ünnepélyesen fogják fogadni. 
Fel lesznek kérve az összes munkaadók, hogy 
a fogadás alkalmával 2—3 órai szünetet adjanak, 
ha az érkezés munkaidőre <»sik. 

A pol i t izálás következmenye i Egyes kőszegi 
szülők kozt felvetődött a gondolat, hogy a Villás-
és közoktatásügyi miniszterhez azzal a kére-
lemmel fordulnak, miszerint városunkban levő 
alreáliskolát 8 osztályúvá fejlesszék ki és hogy 
bejáró növendékek is felvétessenek. 

A t e rmésze t szeszelye. Bódogh János pol 
gártársunk gazdaságában ritka eset történt. 
Mult pénteken reggel észrevetiók, hegy egy kis 
csirke kelt ki, melynek négy lába van. Kettő 
rendesen kifejlett láb és jól jár velük, kettő 
azonban farából van kinőve, kissé gyengébbek 
és keresztben állatiak. A kis csirke különben 
életképes. 

Cseploszen blztosi tasa. A földmivelésügyi 
miniszter rendeletet adott ki, mely szerint a 
200 holdnál nagyobb gabonavetéssel bíró gaz-
dasagok saját címükre, a kisebb gazdálkodók 
pedig csoportonkint, nagyközségenkint együt 
tesen kérhetik, hogy 2—2000 hold vetés után 
egy waggon szenet részükre kiutaljanak. A kér 
vényt az Országos Szénbizottsághoz kell intézni 
lBudapest, V I I . Erzsébet-korút 48.) Mellékelni 
kell a vetésterület nagyságát igazoló hatósági 
bizonyítványt; igazolni kell, hogy gőzgéppel 
csépelnek és jelezni, hogy milyen ciuire kül 
dessék. 

Tanckoszorucskát tart e hó 20.-án szom-

baton este 8 órai kezdettel a „Mulató" összes 

termeiben Gabos Géza tánctanító. A zenét Hor-

váth Géza zenekara szolgáltatja. 

Lingauer fe l j e len tésé t az ügyészség v i s s z a -
u tas í to t ta Lingauer Albin feljelentést adott b9 
dr. Rakovszky Iván és az egységes párt választ-
mánya ellen „A sokarcú ember" cimü röpirat 
állítólagos terjesztése miatt. A szombathelyi 
kir. ügyészség a fe l je lentést v isszau tas í to t ta . 
A feljelentés visszautasítását azzal indokolta 
meg az ügyészség, hogy mielőtt az 1913. évi 
évi XXI I I . t.-c. alapján la koholt hírek terjesz-
tése miatt valaki ellen vádat emelnének, be kell 
igazolni, hogy a terjesztett hirek tényleg kohol-
tak." . A sokarcú ember" esetében ez p^dig 
nem történt meg. 

L i t e r e s üvegeket 12. féllitereseket 7 kor.-ért 
vesz Lakatos, Kelcz Adelffy utca 19. 

Női kalapokat 
fest, vasal, átvarr, fehér-, mól-és g izkalapokat 
készít uj és régi anyagból, uj kalapok nagy 
választékban. Lá.npi ernyők készítését: is el-
vállalom. Átalakításokat a legrövidebb időn belül 
elkészíti jutányos áron. — Vidékiek előnvben. 

G e r g y e Mária női kalap szalonja 

Szombathely, Hollán Ernő-u. 9. sz. I. emelet, j 

P trágyagipsz kapható. 

Építeni szándékozóknak! 
Éptt letfa- d e s z k a - és lécet, 

á ián lnk* Mész - , cement - ^g ipszet . 
' u ' Menye cetnád, f azs inde ly 

és „ T U R U L " fedőpalát 
minden mennyiségben Franki Lajos Kőszeg. 

S z a b ó h e g y e n 
Z i e r Á r p á d vendéglőjében minden 

vasárnap és ünnepnap c i g á n y z e n e . 

Kitűnő ételekről és friss italokról 

á l landóan gondoskodva van. 

Kitűnő minőségű v i lágos és barna 

K Ő B Á N Y A I SiiU 
kapható vasárnapon kén M A Y E R J Á N O S 

vendéglőjében. 

F e l l i i v á s . 

Egy ügyfelem gróf Stourza Demeterné 

tejkereskedésébe (Kőszeg) társként belépni 

szándékoz ik . Felh ívom nevezett hitelezőit, 

hogy követeléseiket 3 nap alatt i rodámban 

bejelentsék. 

Kőszeg. 1922. má j us hó 17.-én. 

Dr. Stúr Lajos ügyvéd. 

I T S J\A-2nT03 
K O S Á K F O I V Ó É S S Z I T Á S 
K ő s z e g , i i e g y u l j a - u t e a l ( ) s z . 

Elvál la l ugy uj, mint javítási munkákat . 

Különféle kosarak es sziták állandóan raktáron. 

Árverés. A kövzpgi polgári fiúiskolá-
ban május 21.-én délután 2 

órakor 90 ab lakra való, j ó ka rban 
levő f azsa lu és 3 nagyobb lámpa 
nyilvános árverésen eladatik. Hívebbet az 

iskola igazgatóságánál. 

Mielőtt bárminemű villamos berendezést, javí-
tást vagy átalakítást végeztet, ne mulassza el elő-
zőleg nálam érdeklődni. Árajánlattal és költség-
vetéssel díjmentesen szolgálok. Állandóan raktáron 
tartok „METAX" izzólámpákat es mindennemű 
szerelesi anyagokat, Világítási, erőátviteli és jelző 
csengő berendezéseket jutányos árban és jótállás 
mellett vállalok. Elégett villanymotorokat újra 
tekercselek jótállás mellett gyorsan és olcsón. 
Műhelyemben javítok pumpákat, kutakat, gazdasági 
gépeket és mindennemű épület és géplakatos mun-
kátelfogadok. A n.é. közönség szives pártfogását kéri 

I f iee H o m á r épület és géplakatos és villanvszere-
M 0 5 L I C I I IC I |ési vállalkozó KŐSZEG, Váfkör 88. 

R ó n a i é s P a n d ú r k ö n y u n y o m ö d j ő b a n 

U J A U T O i f l O K I L O S i . 

H o r c h 7 3 5 , 7 5 5 , % l ó e r ő s , A - a 6 2 0 l ó e r ő s , * Ü r t i X T 
teljes felszereléssel, BOSCHÖnind i tóva l jj'é,se óránkénti sebessége 
és fénvszor r tva l városi és tu ra autók k m - B 9 S C H fényszóró es ónindltóval.6 drb. eb fényszóróval, városi es xura auiOK. u j g Ummiv»l . -Üzemanyag fogyasztása 100 

V/. a u t o m o b i l i p a r n i f n x á t i ó j n ! kilométerenként 5' . kg. benzin, '4 kg. olaj. 
A B e r l i n - G r ü n e w a l d i au tomob i l - ve r seny győz te se ! 

Magyarországi vezérképviselet: 

B ü i i í l y A i i á o f i í i o H i l tt£s7.\tiiy(úrH:isíÍ£ 
Itmlapewt V I I I . . Itö'4!* S z i l á r d u t c a :t<». T e l e f o n : József lOff - H O . 

Nagy raktár a«tó alkatrész és felszerelési cikkekből. Modern (iarage ötven autó részére. 
r , . r . . , . , , „ - , , - - „ - , „ . . Á S á r j e g > ' z e k e k díjmentesen ! 

5 9 u I B ^ Y i a i j i A u i o m o I > i I ; j y a r 

BUDAPEST VIII . , Tavaszmező-utca 6. Telefon : József 72 77. 

\ v i l á g h í r ű V I M . I ü t a u t o m o b i l o k iiiagjrarorMX,%£| l e r a k a t a . 

Elvállal mindennemű szakmábavágó munkát. Uj karosszériák készítését és modernizálását. - Szerelési munkákat 

oltson és szakszerűen végez, mindennemű alkatrészeket gyorsan szállít, üzemanyagok a mindenkori legolcsóbb napi 

árban kaphatók. Szakszerű felvilágosítások, szigorúan szolid kiszolgálás. Kérjen árjegyzéket a saját érdekében I 

Nyomatott Rónai és Puidur k •inyv ivivTvfv .h '<"ísr«gfn 

4 

mindennemű nyomtatványt, 
Í z léses és csinos Kivi telben 
jutányos á ron elKészi teneK-

— Telefonszám: 23. — 

Nagy raktár kozigazgatasi nyomtatvanyokban. Kőszeg, U á r k ö r 3 9 . 
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