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Apát Ur! 

Az asszonyt ki nem ismered... 
Irta: Osz Ernő. 

(Folytatás és vége.) 

Héthárs, 1919. november 12. 

A magányos emberben a gondolatok nem 
öltenek alakot, csak szavakra nem találó han-
gulatot ébresztenek. Mégis irok, hiszen oly ré-
gen — ma egy éve — boszélgettünk utoljára. 

Magamban bolyongtam ma az őszi alkony 
csendjében kint az erdőn, a színesen tarka 
szőnyegen, melyet búcsúzó napsugarak és her 
vadt, hullott levelek szőnek. 

Felkerültem a domb tetejére. 

Hervadó alkonyoknak sajátságos tiszta, 
ragyogó a világításuk. Fénylik a völgyben 
kanyargó ut, a mellette elsiető patak, az itten 
düledező vár romfala. Parkjuk fái között kas-
télyuk teteje ragyogó vérpiros lánggal látszik 
égni és a fák köröskörül telve sárga, barna, 
fáradt haldokló ragyogással. 

Az őszi est fénye biiaiolt lelkembe. Min-
den oiy világos lett: szereimiink, célunk elér 
öetetlonsége. És mind e ragyogás, fény, vilá-
gosiig egy év óta daccal, bűszkesétfgel vissza-

tartott tehetetlen keserű könnycseppet csalt 
kastélyukra szögezett szemembe. 

Oly hihetetlen, hogy megtörténhetett. 

— .Örülök, hogy utoljára felkeresett ben-

nünket." 
Kzt mondta nekem ma egy éve apja. 

Épen felelni akartam, hogy hiszen nem terve-
zem elutazásomat, mikor szemóbeu felvillanni 
láttam a gyűlöletet, az idegen származású velőig 
feudális Schwarzbachok a szabadságvértanus 
Héthársyak elleni sok évtizedes gyűlölet láng 
ját. És megértettem . . . megértettem, hogy 
mindennek vége. A hid, mely a két szomszéd 
között annyiszor bezárult, végleg leszakadt. 

Miért? Egy kis politikai beszélgetés miatt. 
A bridgo-ját8ztna után a forradalomra te 

relődött a szó. Csak egy szava volt: „gazem-
berek, hazaárulók 1" 

Én, akinek ősei végigküzdöttek minden 
szabadságharcot; aki láttam a hősök „minden-
mindegy" arcát a piszkos lövészárkok fenekén ; 
aki hallottam az elesők hazakiáltó haláljaját ; 
aki éreztem a sok ezer asszony és árva, a pár-
tában maradt, életet váró leányok csendben 
haza hívogató szavát, mely ott lebegett minden 
esti szellőben felettünk Volhvnia mocsarai, a 

A magyar kisebbségek. 
Az volt a baj, hogy a-nikor az ország össze-

omlott és az akkor uralmon lev5 elemek: egy 
pár könnyelmű és lelkiismeretlen politikus haza-
árulása következtében megszállták az ország kü-
lömböző részeit ellenségeink, elragadja tőlünk 
magyar testvéreink millióit: senki sem volt, se 
künn, se benn, aki tudta volna, hogy mit kell 
csinálni. Irányítás nélkiil, megdermedve az elkép-
zelhetetlen valóságtó maradt a magvarság szű-
kebb hazájában, éppen ugy, mint künt az ellenség 
torkában. De nemcsak akkor, azokban az izgal-
mas pillanatokban, hanem később is. évek hosszú 
során át, tartott ez a fejetlenség és iránytalanság. 
A kommunizmus utáni magyar nemzeti kormá-
nyokban sem volt meg a szükséges politikai 
judicium, amely csonkán maradt hazánkban és a 
megszállt területeken levő magyarság számára ki 
tudta volna adni a megfelelő jelszót és igy tör-
tént, hogy innen is támogatták azt az izgalmat, 
mely a megszállt területeken levő magyarságban 
keletkezett, mely hazafias elkeseredésében aztán 
alkalmat szolgáltatott arra, hogy a megszállók 
brutalitással léphettek fel. Természetesen a leg-
kisebb alkalom elég volt arra, hogy azután — 
túlzottan — a magyarság üldözésére fajuljon el 
az ellenakció. Ilyformán a megszállt területek 
magyarságából igen sokan az üldözések elől 
menekülni voltak kénytelenek és elárasztották 
Csonka-Magyarország területét, vidéki városainkat 
és különösen a fővárost, amivel itt bent is nehéz-
ségeket és bajokat idéztek elő és ami még lénye-
gesebb : elhagyták őrállomásaikat, cserbenhagyták 
azokat a bástyákat, amelyek mögül a magyarságot 
és Magyarország jövőjét kellett volna megvédel-
mezni. Csak a legutóbbi időben alakult ki, szinte 
magától és most már egyes komolyabb és hiva-
tottabb vezető politikusunk jobb belátásával az 
a felfogás, hogy a magyarságnak a megszállt 
területeken meg kell tartania pozícióját, alkalmaz-
kodnia kell a kényszerhelyzethez, loyalisan be 
kell illeszkedniük az illető államok törvényes 
rendjébe es ezen belül kell magyar nemzeti mi-

E g y e s sasám ára. 3 korona . 

össze a hosszú évek együttélését feltételező, 

közvetlen gyermeki szeretet. És ez volt az 

oka, hogy belopózhatott közibénk a Gonosz. 

Ma a Gonosz müveként nemcsak a 

városban élő más felekezetű testvéreinkkel j 

nem vagyunk a Krisztusi szeretetben, de 

egymás között is elhintette a Gonosz a : 

visszavonás, az egyenetlenség gyorsan ki-! 

kelő magvait. Beférkőzött iskolánkba, meg-

találta útját családi szentélyünkbe, árt itlan 

gyermekeink lelkét mételyezte m^g , éket 

vert testvér és testvér, rokonok, j ó barátok; 

közé, a hivatalokba, műhelyekbe — min-' 

denhova. 

Atyánk ! Hétfőn, hiszen szivének meg 

kellett éreznie e bajt, gyönyörű , magas 

beszédjében figyelmeztetett bennünket, intett 

bennünket az összetartásra, a keresztény 

igaz testvéri szeretetre. És ezért há l ás ' 

köszönetet mondunk , hálás szívvel hálál-! 

kódunk, hogy Kincs István Kőszeg jó Apát 

|Ura hazajött visszaállítani a békét, a szere-1 

tetet anyaszentegyházunk, saját lelkünk, 

szerencsétlen hazánk érdekében. 

De a Gonosz hatalma nagy. A m a g , 

már kikelt és azért könyörögve kérjük, 1 

hogy ne áll jon meg csak a hétfői beszéd-i 

jénél, könyörögve kérjük, hogy tekintélyé-

nek egész súlyával, nagy lelkének, meleg' 

szivének tiszta fegyvereivel Krisztus Urunk 

segedelmével állítsa helyre közö t tünk és 

velünk egy városban élő más felekezetű 

testvéreink között a szeretetet, a békét, az 

egységet. 

Isten segítségét kérve e magas mun-

iká iához , üdvözö l jük . Isten hozta kö z i bénk ! 

Egy r. kath. magyar asszony. 

Kedves,szeretett le lk ipásztorunk! Hosz-

szu külföldi út járól hazatérve sz ivünk egész 

melegével ü dvö zö l j ü k városunk falai között. 

Becsületes magyar nyíltsággal, örömmel 

köszöntjük itthon és hálásan, örömmeltel-

jesen köszön t j ük azért, hogy visszajött 

közibénk, mert régóta v á r j u k . . . köszönjük 

amit nekünk hétfőn mondott , mert meg-

nyugtatta hiveit. 

Nagy, szép célt tűzött maga elé, amikor 

elindult Amer ikába , hogy missziós ut jának 

gyümölcseit hazahozva , itt ná lunk felállí-

tandó papiotthon gondolatát megvalósítsa. 

Tud juk , hogy meleg, szerető szive 

vitte erre az út jára és tudjuk azt is, mert 

hétfői beszédjével is bebizonyította, hogy 

ezt a meleg szivet, ezt a szeretet minden 

jó és szépért munká l kodó lelkét az Óceán-' 

tuli kalmár vi lágból érintetlen t isztaságában 

hozta vissza nekünk híveinek, tisztelőinek.! 

És m f szinte hódolattal teljes örömmel 

körülrajongva Kőszeg kedves Apát urát, 

vigadunk visszatértén. 

Ö römme l , megihletten hal lgatjuk sze-

rető atyánk nagy ut jának minden részletét. 

De tu lhosszu ideig volt távol szerető 

atyánk. Soká ig kellett né lkü löznünk szerető, 

jóságos atyai kezét. És azért Apát Ur, aki 

mindig a becsületes, egyenes ut embere 

volt, aki soha senki kedvéért le nem tért 

arról, mert Kr isz tus Urunk igazi szeretete 

vezette azon , engedje meg, hogy mi szerető 

gyermekei is e lmondhat juk a mi bajainkat. 

Hiányzott nekünk . Tanácsta lanul , vezér 

nélkül á l lot tunk. Helyetteseivel nem fűzött 
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gósztig, 1922. május hó 2ft.-én. 

Doberdó sziklái között: kerestem a lelki motí-
vumokat az elmúlt öldöklésből és a történelem-
ből és mentegetve próbáltam magyarázgatni. 
Akkor még nem láttam a Maga kérő szemét 
Kató — ég talán kiméletlenebbül mutattam rá 
rendünk bűneire. 

— Igen, itfen összedűl minden, elveszik 
őseink földjét. Ugylátom Ön is velük tart?! 

Nem válaszoltam. Maga ott állott ós kö-
nyörgő pillantással másra terelte a szót. 

Indultam. 
— „Örülök, hogy utoljára . . 
Igen, a finom nagyúr, a jónevelésü, mi-

lyen diszkréten adta ki utamat. S én eltűrtem, 
a Maga kedvéért Kató. 

Láttam még. hogyan akarta Magát egy 
szempillantással visszatartani, hogy mint más-
kor kikísérjen. De láttam sápadt arcán az el-
határozást, hogy most velőm j i n , . . . ha aka-
rom végleg. 

Kikísért. Elbucsuztunk. A kapujuk kő-
pillérjének védelmében mégegyszor hozzám 
simult. Szótlanul szorította m»»g kezemet. 

Nem volt az apjáé többé. 
És én harmadszor éreztem, hogy enyém, 

örökre. 
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voltukat, mint kisebbségi nemzetistg megóvniok 
azon alapon, amelyet a nemzetközi jog es az 
ottani törvenyek nekik nyújtanak. 

Azóta az antanthatalmak megállapodásai és 
ezek alapján nemzetközi szervek védelmezik a 
kisebbségek erdekeit. Ezen az alapon védhetjük 
meg benn és künn eg>edül a magyarság érdekét 
és a magyarság jövőjét. De itt benn az ország-
ban is nagyon vigyáznunk kell es ezidőszerint, 
de meg előreláthatólag hosszabb ideig tartózkod-
nunk ktll minden olyan agitációtól és minden 
olyan propagandától, amely a megszállott terü-
leten elő véreinknek nehézzé teszi helyzetét és a 
megszálló államokat a magyarság elleni akciókra 
izgatja. Agitációval, propagandával a magyarság 
jövőjét, nagy Magyarországot meg nem védel-
mezhetjük és meg nem csinálhatjuk. Csak az idő, 
a világ forgása, a nagy világtörténelmi változá-
sok hozhatják meg számunkra a jövendőt. Efféle 
agitációval inkább ártunk, mint használunk. Tart-
suk szárazon a puskaport. Temessük el sziveinkbe 
érzelmeinket, szorítsuk össze ajkainkat tjs akkor 
a magyar nemzet elérkezhetik a feltámadás 
ünnepere. 

Az egységes párt jelöltjének 

körútja. 
Rakovszky dr. az agitálásra szánt utolsó 

napokat kerületében töltötte. 

Pénteken Sé, Dozmat, Bucsu, Torony és 
Ondód községekben látogatta meg választóit. 
Mindenütt a legnagyobb lelkesedéssel fogadták. 

Toronyban, Bucsun több száz főnyi hallga-
tóság előtt fejtette ki programmját, melyet min-
denütt nagy helyeslessel fogadtak. 

Szombaton Luttor balatonfüredi plébános, 
papai káplán kíséretében Velemben tartotta meg 
programmbeszédjet, nagy, komoly hallgatóság 
előtt. 

Azok akiknek érdekük volt, hogy a nép ne 
hallja meg Rakovszky igazát, akik nem átalották 
mindenütt azt hirdetni, hogy keresztény ember 
az egységes pártra nem szavazhat, meg a válasz-
tási küzdelem elején elhintették a hirt, hogy 
Velem község lakossága igy meg ugy majd el-
bánik Rakovszkyval, ugy annyira, hogy az egy-
seges párt jelöltjét kellemetlenségeknek kitenni 
nem akarva nem vette programmjába a Vele.n-
ben való megjelenését. De a velemieknek eszük 
agftban sem volt, hogy az egységes párt jelölt-
jevei szemben illetlenül viselkedjen és ezt 
R a k o v s z k y programmbeszédje alkalmából a 
velemiek be is bizonyították. Kevés községben 
alakult ki oly meleg, igazán szívélyes hangulat a 

— Kató ! Gondolt ma este erre az órára ? 
Vár méjf reáin ? 

• 

ka:ó ! Ma mikor egy hosszú útra készen 
állok, mert nekem a szabadságról és más em-
beri magasabb értékekről mas fogalmaim vol 
lak és nem tudok az uj viszonyok közé be-
illeszkedni mint npa, — ma mikor üresen, ki-
rabolt lélekkel, összetörö'.ten, az emberek ern 
bervoltában elveszített bit, remény nélkül 
Magához fordulok: az utolsó értéket, a nekem 
legdrágábbat, Magát akarom visszaszerezni. 

Nem tudok belenyugodni, nem akarok 
lemondani. A harcról magasabb eszmékért igen, 
a Maga bírásáról nem! Azért írom e levelet, 
azért indítom küldöttségbe — május 29-ikének, 
az első csók éa elválásunk emlékeit. 

Ha szeret még ugy, mint akkor, akkor vár 
reám és követ a csendes — bár hontalan — 
boldogságba. 

Tudom nem irhát, anélkül, hogy kelle-
metlen kérdezősködésnek ne lenne kitéve. 
Üzenetét mégis várom. 

H a szeret, ba vár, ba enyém még, akkor 
reggelre dobjon be a kerítésen át udvaromba 
egy szál piros rózsát. 

Magammal viszem ígérete zálogául. 
Ha nincs több reményem . . . Üzenje meg 

egy fehér rózsával. 
Héthárs, 1921. juníus 18. Elemér. 

8 regge l re H é t b á r s y E l e m é r u d v a r á n a 
szomszéd ker í tés m e l l e t t , k é t rózsát t a l á l t : 
e g y szál égő pirosat és egy szál bó fehéret . 

jelölt és hallgatósága között, mint épen Velemben. 
Nem hagyhatjuk szó nélkül Lingauerék ezt 

a taktikáját, hogy azt a községet, melyet teljes 
egeszében maguknak mondtak, rossz hírbe akar-
ták keverni. Velem egyszerű józan becsületes 
munkás népe megmutatta, hogy nevelése külömb, 
mint azoké, akik magukat vezetőjüknek feltolni 
akarják. 

Szombaton 7 órakor Kőszegen a Mulató 
kistermében a női választóknak beszélt Rakoyszky. 
Közvetlen, becsületes nyíltsága valósaggal magával 
ragadta a jelenlevőket, valóságos virágesővel 
árasztották el az egész beszéd alatt. 

Luttor balatonfüredi plébános gyönyörű 
magas szárnyalású beszédben mutatott rá a keresz-
tény egység szükségére. 

Igaz magyar pappal állott szembe a céltu-
datosan szórt rágalmakkal, mellyel a kormányzatot 
illetik. 

Szerettük volna, ha a kereszténység jelsza-
vával a falun visszaélő magukat keresztényibbnek 
nevező nők is ott lettek volna. Nem volt kortes-
beszéd, nem volt pártbeszéd. Tihanyi Márkus is 
meghallgathatta volna... 

Vasárnap Söpte, Nagyasszonyfa, Perenye, 
Nagygencs, Bozsok kerültek sorra. Komoly szép 
gyűlések voltak. Perenye volt az egyedüli köz-
ség, ahol asszony és gyereksereg állandó kiabá-
lással zavarta meg Luttor plébános és Rakovszky 
beszédeit, inkább a falu komolyabb, gondolko-
zóbb, önállóbb lakósságának mint a jelölt és 
kísérete bosszúságára. 

A napot és egyszersmind dr. Rakovszky 
agitációs útját a bozsoki ünnepély számba menő 
fogadtatás zárta be. Bozsok a kerület egyik leg-
öntudatosabb falujának magatartása mutatja leg-
inkább, hogy Rakovszky programmja helyes és 
követésre méltó. Bozsok a fokmérője, hogy az 
egységes párt a győzelem biztos reményével 
indul a választási harcba. 

„Vegyetek példát róla" 
cim alatt a „Vasvármegye" 1922. évi 115. száma 
egy követendő, tetőtől-talpig férfi embert mutat 
be nekünk, könnyen begyulladó, a hatalomtól 
félő, csak akkor gerinces, ha Lingauer Albinra 
szavazunk tisztviselőknek dr. Freyberger Jenő 
államrendőrkapitány személyében. 

Eleve kijelentem, hogy dr. F. J. személyével 
sem kedvünk, sem időnk nincs foglalkozni, de 
ha volna sem tennők meg, mert sokkal jobban 
szeretjük közvetlen modoráért, szimpatikus meg-
jeleneseért és egyeb a „Vasvármegyeben" kortes-
fogásra kihasznált és leadott nemes emberi vo-
násaiért, miket mi, kik vele régóta érintkeztünk 
tapasztaltuk, a „Vasvármegye'' ellenben célzatosan 
csak bizonyos idő óta. Mert, ha jól emlékszem 
nem is oly rég, megjelent egy cikkecske ugyan-
csak ott, ahol Freybergerről nem a legmelegebb 
hangon irt, sőt valami jogvédő vagy tudom is 
én milyen irodával is fenyegetődzött. 

Tekintve, hogy a „Vasvármegye" értesült-
sége, hireinek megbízhatósága már évtizedek óta 
csorbithatatlanul kifogástalan és föltétlenül helyt-
álló, ez még szabadkőműves és filoszemita ko-
rából való erénye, nehogy ezen fölötte magasztos 
tulajdonsága a köz előtt csak némileg is csorbát 
szenvedjen, tisztán csak ezért, emlékeztetőül, tehát 
minden más cél kizárásával tesszük meg alázatos 
és szerény észrevételeinket. 

. . . . Tépjük fel a feledés múlt já t . . . Nem 
szívesen tesszük, de nem mi kezdtük . . . Ismét a 
vörös uralom, ismét a gerincesseg, a handa-ban-
dázás, én ezt mondtam Halásznak, ezt Obálnak, 
igy dobtam oda állásomat, ugy hagytam el őket . . . 
Most messziről könnyű a dolog, de nem volt 
olyan könnyű akkor. A „Vasvármegye" szemünkre 
hányja, hogy mi „a nemzetfenntartó elem" a pro-
letárdiktatúra alatt „bus bizonyítványt" állítottunk 
ki magunkról, mert nem voltunk olyanok, mint 
amilyen dr. F. J , aki Obálnak odavágta állását 
és értésére adta, hogy „az ő meggyőződése nem 
kormányozható." 

Ál l junk meg egy p i l l a n a t r a ! N e m vagyok 
sehol benfentes, nem t u d o m , hogy szokás egy 
k o r m á n y e l n ö k n e k , vagy k o r m á n y b i z t o s n a k az állást 
o d a v á g n i s én el is hiszem a m i t a „ V a s v á r m e g y e " 
áll i t , hogy dr. F. J. o d a v á g t a ál lását és értésére 
adta O b á l n a k , mert a k ö v e t k e z m é n y e k is igazo l -
ták, lega lább azt lá tszot tak igazoln i , mert dr . 
F J. ál lását nem töl töt te be a b b a n az i d ő b e n . 

A kőszegi rossz nyelvek esetleg lehettek mas 
véleményen s beszélhettek elbocsátásról, de hat 
mi ezekre semmit sem adtunk. Mi akkor is el-
hittük, most is elhisszük annál inkább, mert a 
„Vasvármegye" is mondja, hogy az szóról-szóra 
igy történt. 

És most j ö n az, amit a „Vasvármejjye" vagy 
nem akar tudni, vagy eddig n e m tudott. É n inkább 
az utóbbit hiszem s velem együtt a „Kőszeg es 
Vidéke" valamennyi előfizetője, olvasója, titkos 
és nyilt j ó a k a r ó j a . É p p e n azért, hogy a fenti 
presztízs csorbát ne szenvedhessen és t. laptár-
sunk, mint elvhüség és igazság bajnoka tovább 
is virágozzék tudtára adjuk, ha még nem tudta 
volna, hogy ezek után érthetetlen előttünk, miért 
vállalt akkor mégis állást dr. F. J. nemis a Ka-
rolyiaknál, hanem óh Egek Ura, Kun Béláéknál 
állást. Mert könyörgöm bizony megtette. Meg 
ám. Még pedig igen diszkrét állást kapott a volt 
vörös brigadéros mellett. Tetszik talán emlékezni 
t. „Vasvármegye" Fodor Antal mellett vala-
mi katonai nyomozó osztály vezetője lett. 
Tehát tehetségéhez képest, előkelő pozíciójút 0 
meg is volt elégedve vele, hiszen maga jelentette 
ki, hogy örül, miszerint ő is bele tudott illesz-
kedni az uj világrendbe. 

» 
Mindezek pedig történtek azután a hires-

szomoruan nevezetes emlékű gyásznap után, 
melynek emlékét a városháza falában látjuk meg-
örökítve. * 

íme tehát örülünk, hogy b. cikke a Vasvár-
megyének igy rehabilitált bennünket s megmutatta 
kiről vegyünk példát. Mert ugye ezek után a t. 
„Vasvármegye" csak belátja, hogy mi, akik ugyan 
nem vagdostuk oda és azok, akik odavágták de 
vissza nem vették állásukat, mi is csak vagyunk 
valamilyen fából valók. 

Tessék elhinni, nehezebb volt kenyszerből, 
kenyérért szolgálni, mint a Lajtán túlról, biztos 
helyről „üvölteni", amint azt szépen és szelle-
mesen a tisztviselőkről méltóztatott megírni. 

Nem akartunk ünneprontók lenni. Istenem, 
miért rontsuk mi el a jó gyermekek örömét. Meg 
aztán tetszik tudni harangunk sincs, hogy lelkes 
gyűléseket szétrobbantsunk, (ha lennének is, nem 
használnék fel őket „erre a célra" !) De tekintve 
hogy a „Vasvármegye" bennünket igy lenyomott, 
kénytelenek vagyunk védekezni, jobban mondva 
megmutatni a közönségnek, hogy a fa, melyből 
minket s az önök F-jét gyúrták, egy fa. Csak-
hogy mi most nem tartozunk a jó, engedelmes 
gyermekek közé mint 1920-ban, azért, tisztán csak 
azért tetszett bennünket kipellengérezni. 

Még egyet igen tisztelt „Vasvármegye"! Azt 
írja, hogy ml halálosan megsértődünk, ha valaki 
a vörös uralmi ténykedéseinkért szemrehányást 
tesz. Ejnye, ejnye! Nem vettem észre, hogy t. 
Cim szives látó, ha valaki fátyolt lebbent múltja, 
rég eltemettnek hitt múltja felett. Próbáljunk 
mindketten én is, Ön is, de különösen t. Cim 
magunkba szállva, multunkat megvizsgálni s aztán 
itélő bíróként a porondra kiállni, mert szerintem 
nem elég „Mea culpát" mondani, hanem azt bc 
is kell bizonyítani. Ahhoz pedig nem elegendő 
az a bizonyos pár hónap, mely a mult húsvét 

Óta eltelt. Bgy az összes forradalmakat Kőszegen 
h iva ta l ában átélt köza l ka lmazo t t . 

* Kinevezés. Fodor Antal elvtárs, a Vörös Őrség 
IV. sz. kerületének főparancsnoka, kinevezte dr. Frey-
berger Jenő elvtársat a szombathelyi Vörös Őrség ezred-
parancsnokságánál a bünügyi osztály vezetőjévé, aki 
hivatalát mar el is foglalta. 

Kőszeg és Videke 1919. junius 22 — 25. szám. 

Bérmálási ajándéknak 
zsebórák, láncok és női nyak-

láncok a legalkalmasabbak. 

O l c s ó n b e s z e r e z h e t ő k 

S á g h y István órásmesternél 
K i r á ly-ut 36. s z ám . 

Elárusítónő 
kerestetik. Cim a kiadóhivatalban. 
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A választási frontról. 
A harcmodor változik. Tihanyi barátunk leg-

újabban a humorizálásra adta magát. Többek 
között azt állította a vasárnapi bálházi választási 
ütközetben, hogy az egysegesek le akarták ke-
nyerezni 30,000 koronával. Utánna jártunka do-
lognak és megállapítottuk, hogy Tihanyi ur megint 
egyszer egész közönségesen füllentett, de ne 
legyünk udvariasak, mondjuk ki csak, hogy 
hazudott. 

A dolog ugyanis igy áll, hogy a választási 
küzdelem megindulása napjaiban, amikor őt még 
elvi ellentétek választották el Lingauertől, egy 
levéllel fordult az egységesekhez, melyben azt 
kérte, hogy ő este 10 óráig is var, csak keresse 
jel valaki. 

Ez megtörtént. És ezen beszélgetés alkal-
mából ö volt az, uki egy 30.'>00 koronás óhajának 
adott kifejezést. Mivel azonban az egységes párt 
küzdelmét vezető emberek meglehetősen kényes 
Ízlésűek és nagyon megválogatják, hogy kit állí-
tanak harcsorba, ebből az üzletből semmi sem lett. 

Tihanyi tanár ur mentalitását jellemzi, hogy 
most éppen fordítva állítja be a dolgot. 

Arról is értesültünk, hogy az egységes párt 
vezetősége a tanár ur ellen, akivel az ügyészség 
már amúgy is foglalkozik, nyilvános rágalmazás 
miatt megteszi a kellő lépeseket. Még a leghosz-
szabb türelemnek is van vége és le kell szok-
tatni egyes urakat arról, hogy hazugságokkal és 
ierditesekkel, valótlanságokkal és céltudatos ko-
misz beállításokkal hetekszám bolonditsák a jó-
hiszemű közönséget. 

* 

A „Kőszeg es Vidékét" is nagy kitüntetés 
érte vasárnap a Bálházban. Tihanyi ur reklámot 
csinált neki és ezt köszönjük. Kijelentette ugyanis, 
hogy még nem régen, két éven keresztül ingyen 
ts keresztény szellemben szerkesztette lapunkat. 

Meg vagyunk győződve, hogy előfizetőink 
száma most, hogy egész nyilvánosan kitűnik, 
miszerint Tihanyi tanár ur már nem dolgozik 
lapunkba, meg fog szaporodni. 

Advocem ! Tihanyi ur állítólag kereszteny 
szellemben szerkesztette volna a lapot. Hát lapunk 
mai munkatarsai vannak oly kereszteny szelle-
műek és magyarok, mint Tihanyi ur. aki egyéb-
ként soha életeben a Kőszeg és Vidékét nem 

szerkesztette. Tanár ur ö n megint füllentett. 
* 

Lukácsházán különösen pénzügyi kerdesek 
erdekelték Tihanyi urat Felmutatván egy gyűrött 
sárga plakátot kommentárul azt fűzte hozzá Már-
kus, hogy a kormány 1,000.000 példányban nyom-
tatott különféle röpiratokat ezek közt a „sokarcút" 
100.000 példán) ban és képviselői bukása eseten 
a .Magyarság" c. lapnak kiadóhivatali főnöke, 
(Lingauer! számitasa szerint 700.000 koronájába 
került az államnak. Csak nem gondolja Márkus 
barátunk, hogy Lingauer tényleg 700.000 koronát 
ér meg az államnak. 

Bennünket inkább az érdekelne, hogy a füzet 
iröja és kiadója ellen megindították e a sajtójogi 
eljárást és mikor bizonyítják mar be, hogy a 
füzetben foglaltak valótlanság. 

* 

A Lingauer-párt statisztikai hivatala meg-
állapította, hogy Lingauer 1300 szavazattal fog 
győzni. Sem kevesebbel, sem többel. 

Majd meglátjuk. 
Az egységesek az ő adatjaik alapján meg 

vannak győződve arról, hogy tetemes szavazat-
többségük lesz. Tekintettel arra, hogy ottan 
komolyabb, tisztább és becsületesebb munka 
folyik, mi inkább ezeknek hiszünk. 

Lingauer különben is csak azért sütötte el 
ezt a nagy ágyút, hogy hiven múltjához hírlapi-
lag megintbecsapja a jóhiszemű és minden hirre 
élénken reagáló kőszegi publikumot. 

« 

Ugyancsak a vasarnapi gyűlésen mondta el 
Lingauer őszinte programmbeszedjét. 

Hivatkozással arra, hogy a kőszegi mandá-
tumot már a zsebében erzi (rossz előérzései 
vaunak) kijelentette, hogy fent az országházban 
majd csinál skandalumot. 

Igaza van ennek a boldog, hatalmas Nagy-
magyarországnak — csak skandalumokra van 
szüksége. 

Minden kerületnek olyan kepviselője van» 
amilyent megérdemel. 

Linga uer volt kőszegi képviselő legújabban 
azt meséli, hogy mi mindent tett Kőszegért! . . . 

Mi az eredményeket semmiben sem látjuk . . . 
Hogy mit akart tenni Ez nem érdekel. A 
gondolat maga semmi. 

Politikusnál az eredmények a mérleg. 
Egyet azonban meg kell állapitanunk. Tény és 
erről egész alaposan meggyőződtünk, hogy a 
selmeczbányai főiskolának Kőszegen való elhe-
lyezéséről illetékes helyen soha szó sem volt! 

* 

„Diese níedertrSchtige Regierung". Ezt a 
kifejezést halottuk vasárnap a Bálházban elhang-
zott német beszédben. — Vájjon a kiküldött 
rendőrőrszem nem tudott németül ? 

Omega. 

Széljegyzetek. 
A Vasvármegye elég lelkiismeretlen ahoz, hogy, 

korteseszköznek használjon egy jobb sorsa érdemes 
embert Telekürtöli a világot: Íme lássátok a gerincet, 
lássátok a jellemet, ime itt a követendő példa . . . 

Hát kerem, tényleg, sok tisztviselő követné Frey-
berger urat a lemondások általa választott utjain, mert 
a rossz nyelvek azt mondják, hogy előbb Ígéretet kapott, 
hogy a VII. fizetesi osztálybeli városi gazdasági tanács-
nokságot megkapja és csak azután mondott 1 e . . . Így 
nem is olyan nehéz elbukni és hősnek lenni kedves 
tisztviselótársam . . . 

* 

Hát hiszen aki ismeri Freyberger volt rendőr-
kapitány urat, az habozás nélkül elismeri, hogy derek, 
becsületes, korrekt úriember. De hogy az öntudatosság-
nak, a kitartasnak. a férfias bátorságnak szobraként 
állítsák elémbe . . . ? 

Azt hiszem, mi sokkal jobb barátjai vagyunk, ha 
nem engedünk belőle mártirt csinálni és úgynevezett 
baratainak köszönje meg, ha a kelleténél többet foglal-
kozik vele 

* 

A tragikomikumnak egy uj faja született meg Kő-
szegen. Freyberger Jenő volt rendőrkapitány a hős. 
Ez a jóravaló ember mint mű-martir kezd nevetségessé 
lenni. 

1922-ben, mikor százezrek vesztették el nem csak 
szülőföldjüket, de sok esetben minden vagyonukat . . . . 
eg>, monu egy elhelyezett rendőrkapitány sirógörcsökbe 
borítja Kőszeg gyengébb sziveit. 

Egy rosszmájú tisztviselő keserű humorral álla-
pítja meu : most már biztos, hogy Lingauer megbukik . . . 
A vörösök is akkor buktak meg, amikor Freyberger járt 
a vörösöknél állás utan Szombathelyen és minden fenn-
tartás nélkül vállalta a politikainyomozó osztály vezeté-
sét . . hm! 

A Bruckner Mariska meséli a szomszédasszonyá-
nak . . . .Látta volna, egv királynak sem lehetett volna 
szebb fogadtatása" . . Te jó Isten! Ti hypeilegitimisták . . 
Hát csak olyan lesz a király fogadtatasa . . . 

* 

A Vasvármegye megállapítja, hogy Eckhardt Tibor 
sajtófőnök beszedje alatt Rakovszky hivei azt a szót 
használták a papokkal szemben, disznó Tudva céltudatosan 
hazudik az ellenzeki kis merges . . . Erről ott szó sem 
lehetett, hiszen Eckhardt csakis Tihanyi és Fuchs-ról 
besze l t . . . 

• 

Lingauer ur lapjaban megállapítja, hogy Rakovszky 
Iván dr. a külügyminisztériumnak alkalmazottja . . . . . 
Ha a közönség tudná, hogy milyen munkát végez Ra-
kovszky önzetlenül az ország külügyeinek szolgálatában, 
akkor azt is tudná, hogy abban a hivatalban, ahol dr. 
Rakovszky dolgozik Lingauer legfeljebb ajtónálló lehet. 

Az allattomos piszkolódás iskolapéldája a Vasvár-
megye f. évi május ho 3-iki száma Megállapítja, hogy az 
egyik tisztviselőt ez, a másikat az vezette az egyseg 
táboruba. Neven egyiket sem nevezi meg. 

Gyanúsít, feltetelezi, hogy az egyiket egy jó allásra 
való kilátás, a másikat egy uj lakásberendezés vitte az 
egystges pártba. Arról nem ír, hogy a komolyan és ön-
állóan gondolkozó tisztviselőket hazafias aggodalom é» 
az ország sorsát féltő, gond vitte a józanság utjara. 

Sohse tartson a Vasvármegye előadást a gerinc-
ről . . A gerinces lenv egyenesen jár és legfeljebb lábai 
erik néha a piszkos anyaföldet A Vasvármegye pedig? 

Kényszerűségből olvasom e lapot és 20 éves újság-
írói multam minden tapasztalatavai megutáltam és meg-
gyülöltem a V a s v a r m e g y é k s a j t ó szabadságát. 

A tanitó ur Bozsokon jól értesült ferfiu, tehát meg-
tudta azt is, hogy aj. egységes párt jelöltje vasárnap el-
látogat Bozsokra O is fogadtatásban akarta részesíteni 
Rakovszkyt és ebből a célból főpróbát is tartott. El-
helyezte az iskolasgyerekeket az iskola padlásán, hogy 
onnét fütyüljenek a beszéd közben, de a főpróba nem 
sikerült, mert négy gyerek kivetelevel nemvolt kedvük 

fütvülni. . . . . 
Nem hiába! Bozsok ertelmes, józan lakossága 

jobban neveli gvermekeit, mint a tanitó ur és vasárnap 
magaviseletből ó bukott meg. Ey. 

Kitűnő minőségű v i lágos és barna 

K Ő B Á N Y A I S ü l t 
kapható M A Y E R J Á N O S vendéglőjében. 

Hirdetmények. 
A testnevelő törvény értelmében u iskolán 

kívüli ifjúság testi nevelése kötelezővé tétetvén, 
szükség van nagyobbszámu megfelelő oktatóra. 

Felhívom ennélfogva a város területén 
állandó lakóhellyel és foglalkozással bíró torna-
tanárokat, tanítókat, volt tiszteket vagy magas-
sabb rangú altiszteket, hogy mint testnevelési 
oktatók jelentkezzenek. 

Az oktatók foglalkozási délutánonként 50-
100 korona díjazást kapnak. 

Jelentkezések a városi testnevelési bizott-
ság előadójánál Deák Lászlónál eszközölhetők. 

Hivatkozással az alispán ur f. évi május 
hó 15.-én kelt 7227/1922. számú és a főispán ur 
május 22.-én kelt 291/1922. sz. távirati sürgető 
rendeletére most már utoljára hivom fel Kőszeg 
r. t. város és a hozzátartozó Kőszegfalva összes 
haszonállat tulajdonosait, hogy a birtokukban 
levő összes állatállományaikat (lovat, szarvas-
marhát, juhot, kecskét, szamarat, öszvért, ser̂ -
tést stb.) ezeknek nyilvántartásba vétele céljá-
ból a Városházán Fuchs Ferenc marhakezelő-
nél haladéktalanul jelentsók be, mert ellenesei-
ben junius hó 2.-án már az általam kiküldött 
háromtagú küldöttség fogja a mulasztók költ-
ségére az egyes tulajdonosok állatait összeírni 
és ugyancsak a mulasztók ellen mulasztásukért 
megindítom a kihágási eljárást. 

Értesítem Kőszeg r. t. város lótartó közön-
ségét, hogy f. évi május hó 31.-én d. e. 10 
órakor Horváth Mátyás „Szarvas"-vendóglőjében 
a földmivelésügyi minisztérium megbízásából a 
már bejelentett méncsikók vásárlását eszkOzlő 
bizottság íog működni. 

Közhírré teszem, hogy akinek az állam 
részére alkalmas méncsikójuk volna, azokat ez 
alkalommal esetleges megvásárlás céljából mu-
tassák be. 

Jambrits Lajos polgármester. 

Helyi hirek. 
Rakovszky Iván dr. je lö lese. A keresztény-, 

kisgazda-, földmives- és polgári párt kőszegi 
vezetősége f. évi május hó 24.-én reggel 9 
órakor Auguszt János nyug. polgármester és 
dr. Halik Miksa közjegyző helyettes, párttitkár 
vezetése mellett megjelentek Hodóssy Krnő 
sárvári kir. táblabíró, a kőszegi választó kerület 
választási biztosa előtt, uhol Rakovszky dr.-t 
képviselőjelöltül ajánló hivatalos iveket át .dták. 
Ugy értesültünk, hogy a 3000-t jóval felülhaladó 
ajánlási aláírásoknak mintegy csak a felét 27 
ivet adtak át, hogy a választási biztosok nehéz 
munkáját megkönnyítsék-

Kincs István apátplébános, a kőszegiek 
kedves köztiszteletben álló „Apát Ura" fél évi 
távollét után visszatért körünkbe. Városunk 
közönsége felekezeti különbség nélkül régóta 
várták és fogadtatására ünnepélyes hangulat-
ban régóta készültek. De hogy elkerülje az 
ünneplést, meglepetésszerűen vasárnap a késő 
esti órákban gépkocsival jött haza. Azonban 
érkezésének híre a fény gyorsaságával terjedt 
el és hétfőn szinte körülrajongták hivei, tiszte-
lői ós társadalmunk vezető emberei. És bár a 
közeli választásokra való tekintettel minden-
nemű gyülekezés be van tiltva, a kath. hit-
község, a polgárság és ker. szoc. munkásság 
módját ejtette, hogy népszerű lelkipásztorukat 
meleg ünneplésben részesítsék. Hétfőn a májusi 
ájtatosság után t^bb százra menő tömeg gyűlt 
össze a plébánia előtt. Náhrer Mátyás polg. isk. 
igazgató, a róm. kath. hitközség elnöke üdvö-
zölte a visszatért apátplébánost. Kincs István 
apátplébános válaszában kitért arra, miszerint 
ő soha nem volt a hangos ünneplések embere, 
de megnyugvással látja, hogy ez az üdvözlés a 
szeretet megnyilatkozása. Újra hallhattuk az 
apátplébános sziveket felmelegítő szavait, a 
melyek amikor békére, szeretetre, egységre in-
tették az ünneplőket, általános megnyugvást 
keltettek az utolsó hetek politikai harcaiban 
felzaklatott kedélyekben. Az apátplébánost 
állandóan tömegesen keresik fel felekezeti kü-
lömbség nélkül tisztelői, hogy visszatérésén a 
kőszegiek kedves „Apát Uráu-val együtt örül-
jenek. 
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Elo léptetes . Krechowcei Scholtz Bóla nyug-
állományú ezredes tábornokká előlépett. 

Dr . Hodossy Ernő s á r v á r i k i r . tablabiro , 
a kőszegi választókerület választási biztosa 
f. hó IÍ3 án Kőszegre érkezett, hogy hivatalos 
működését megkezdje. 

Rakovszky Gencsen cimmel a „Vasvármegyoa 

jól értesültségének és igazmondásának ujabb 
bizonyítékát, adta május 23-iki számában. A 
„Yasvármeiíye" megállapításával szemben tény 
az, hogy Rakovszky vasárnap délután pont 5 
órakor nemasak akart, de tartott is program n 
beszédet Geuesen. A programinbeszéd helye 
nem is volt a Főtéren tervezve, hanem ott ahol 
lefolyt. A „Vasvármegye" statisztikusa ugy 
látszik csak százig tud számolni Rakovszky 
gyűlésein, de fantáziája azonnal elragidja, ha 
Lingauer gyűlésről van szó, ott számoló képes 
ségét valami sokszorosító szemüveggel erősiti. 
Igaz, hogy az ellenzék próbálkozott Gencsen is 
zavargással, do Rakovszky okos szavaira csak-
hamar a legnagyobb figyelemmel hallgatták. 
Hogy egy pár éretlen gyerek, leány ós agkori 
gyengeségben szenvedő fogatlan vén asszony 
sziijbóripart üz Lingauer éltetésével, ez helyes 
és jó, hisz ezek nélkül nem lenne meg a szük-
séges hangulat. — Nem igaz, hogy Rakovszky 
a zaj miatt nem folytathatta beszédét, igaz az, 
hogy általános helyeslés kísérte, mikor azt 
befejezte. — Tudva hazudik a „Vasvármegye" 
mikor arról beszél, hogy Körösi emelkedett 
szólásra Nagygencsen, mert nagyon jól tudja, 
hogy Rakovszkyt mostani körutj ín kisérő pap 
Luttor pápai káplán, balatoufüredi plébános, 
aki a keresztény irányzatnak van olyan híve, 
mint Lingauorék. Nevét a „Yasvármegye" tekin-
tettel arra, hogy Luttor magas papi képességei 
és a keresztény Magyarország helyreállításában 
kifejtett eredményes munkáját nagyon jól ismeri, 
még csak ki sem meri imi Ez persze megint 
csak maszlagolás és a valódi helyzet eltitkolása, 
mert hová lennének Lingauer hivei, ha a közön 
ség végre értesülne, hogy a Luttorok, akik 
Rakovszkyt kisérik és a Kincs Istvánok, akik 
megdöbbenve látják az elfajult felekezeti villon 
gásokat, az igazi kereszténység apostolai és 
nem azok, akik hetek óta tudva és célzatos-
sággal zaklatják fel a lelkeket. — A tűzoltókat 
különben azzal vitték le, hogy gyakorlatra 
mennek, tehát nem voltak ott, de ott voltak 
Gencs értelmes, számottető választópolgárai. 

Az evang. gyülekezet 16 tagú küldöttsége 
ma délelőtt üdvözölte Kincs István apátplébá-
nost amerikai útjáról való hazatérése alkalmá-
val. Freyler Lajos mint a gyülekezet felügyelője 
üdvözlő szavai befejezéseül afeletti örömének 
adott kifejezést, hogy az apátplébános mindjárt 
megérkezése első pillanatában az előtte emlege-
tett felekezeti ellentétek hallásakor a keresztény 
felekezetek békés együttmüködéseért emelt szót. 
Kincs István megköszönve az üdvözlést, itthoni 
és amerikai tapasztalataira utalva adott kifeje-
zést annak a meggyőződésének, hogy szeren-
csétlen hazánk s keresztény társadalom felvirá-
gozása érdekében csak akkor tudunk üdvös 
munkát végezni, ha a különböző keresztény 
felekezetek egymást megértve ós támogatva 
működnek közre a haza újjáépítésének munkáján. 

Kere lem F r e y b e r g e r volt rendőrkap i tány 
úrhoz. Kedvenc költőnk Petőfy. Ugy körülbelül 
mindent elolvastam amit irt. Állandóan búvár 
kodom írásaiban és mindeu ujabb momentum 
módfelett érdekel. Azért nagyon szépen kérem 
Freyberger volt kapitány urat, lenne kegyes 
tudtomra adni, hogy vasárnapi beszédjében el-
mondott és a Vasvármegye keddi számának 3 ik 
oldalának 4 ik hasábja a vonal alatti 3 ik sorban 
leközölt Petőfy idézetet a nagy költő melyik 
müvéből méltóztatott venni. Egy tanár. 

A m. k ir . technológia i iparmuzeum igazga-
tósága Budapesten f. évi junius 19 tői augusz-
tus 8-áig terjedő 7 héten át a férfiszabó, női-
szabó és cipésziparosok részére mestertanfolya-
mokat rendez. A kőszegi ipartestület elnöksége 
felkéri a tanfolyamon résztvenni szándékozó, 
fenti szakmához tartozó mestereket és önálló-
sulásra törekvő idősebb segédeket, hotry rész 
vételüket f. hó 30-áig az ipartestületnél jelentsék 
be, hol bővebb információt is nyerhetnek. 

A szombathe ly i Mav „Haladas" dal és 
önképző-egyesület csütörtökön a Szabóhegyre 
társas kirándulást rendez. 

Uj k islakások Kőszegen Városunk vezető-
sége már régebben mozgalmat indított, hogy a 
barakkórház épületoit kislakások céljaira a 
katonai kincstártól megkaphassa Az ugy, inaly 
Kőszeg lakosságának szinte életkérdése sokáig 
húzódott. Most azonban dr. Rakovszky Iván 
szíves közbenjárása folytán oly stádiumba jutott, 
hogy a városnak már a legközelebbi jövőben 
módjában lesz a barakkórház épületeiből 45—50 
jól fűthető kislakást átalakitbitni. — V város 
ugyanis a napikban kapott átiratot, hogy lép-
jen a katonai kincstár ép';tókezelőS'4gével a 
barakkórház végleges átvétele célj iból érint-
kezésbe. 

Ipar i es kereskedői kiképzésre a tanév 
végével a vasutas árvahíz t^bb fiut fog kiadni. 
Erre vonatkozólag az érdeklődi iparos és keres-
kedő uraknak az árvaház igazgatósága kész-
séggel ad fölvilágosítást és f. évi junius h j 
15-ig előjegyzéseket is elfogid. 

A S c h o b e r - k o r m a n y legközelebb lemond. 
A minisztertanácson Schober kancellár felhat il-
tnazást kórt, hogy későbben meghatározott idő-
pontban mindnyájuk nevéban bejelenthesse le-
mondását. Egyúttal közölte, hogy az olasz 
minisztertanács foglalkozott Schanzer külügy-
miniszter ajánlatával és ennek alapján az olasz 
kölcsönből legközelebb előleget fogn tk folyó-
sítani Ausztriának. 

Egy angol Ó c e á n j á r ó k a t a s z t r ó f a a. Brest 
közelében az Egypt. nevű angol gőzös, amely 
útban volt India felé, a Seyne francia telier-
gőzössel összeütközött és elsülyed'. Az angol 
gőzös sok utasát a fraucia hí jó megnentette 
és Brestbe szállította. A Daily Mail jelentése 
szerint a katasztrófa következtében 15 utas, 
továbbá 30 fehér és 15 szines rna'róz a vizbe 
fult. A bresti jelentés azt mondja, hogy az 
áldozatok számt valószínűen 9G. Eddig 20 
halottat fogtak ki. — A hajón másfél milliót 
szállítottak aranypénzben. 

Bulgar ia ha lasz tas t kapot t j o v á t e t e l i t a r t ó -
zasára. Mint Szófiából jelentik, a jóvátételi bi-
zottság legutóbbi követelésére nézve Bulgária 
azt a kérést terjesztette az antanthoz, hogy 
rossz gazdasági viszonyaira való tekintettel ad-
janak halasztást neki. A nagyköveti értekezlet 
Bulgária kérését jóakaratulag fogadta, úgyhogy 
egész bizonyosan lehet számítani a teljesítés 
elhalasztására. 

Jegyzőkönyv. 

A „Vasvárincgye" tegnapi, f évi május hó 18-iki 
számában megjelent cikk négy kőszegi hadiözvegyet 
emleget, mint akiket Jambrits polgármester politikai colok-
ból lepénzelt volna, összeg és hely megnevezésével 
megjegyzi, hogy fenti özvegyek a pénzt Tihanyi Márk 
bencéstanárhoz vitték volna, hogy a kormánypartot 
koinpromitálják. A két eddig kihallgatott asszonynak az 
esetről fogalma sincs, mert ugyanis ők jártak a polgár-
mesteri hivatalban, hogy a bérraáláshoz járuló gyermekeik 
részére némi pénzsegélyt a polgármester úrtól kikérjenek, 
ezen célra száz-száz koronát kaptak is. Az asszonyok 
határozottan tagadjak, hogy ők bármilyen okból is fennt-
nevezett bencéstanárnál jártak volna és készek ezen ki-
jelentesüket barmikor tanúvallomással megerősíteni. 

Kőszeg, 1922. május 19-én. 

Németh Sándomé, Hauer Antalné, 
Schropjer Ferencné, Kleé Istvánné. 

IJ trágyagipsz kapható. 

Építeni szándékozóknak! 
Épü l e t f a - d e s z k a - és lécet. 

Ajánlok; Mész - , cement-ós gipszet. 
' Menyezetnád, f azs inde ly 

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

REKORD 
Nemzetközi Fuvarlevél Felü lv izsgáló 

és Kártérítéseket Kieszközlő Vál la lat . 

Fufarlevél-gyüjtés céljára képviselőt keres 
K ő s z e g ós v i d é k e részére . 
Kevés faradsággal kereskedőknél és iparvállala-

toknál összeköttetésekkel rendelkező urak 

8000—12000 koronáig 
terjedő mellékjövedelemre tehetnek szert. 

Komoly és megbízható egyéneknek az aján-
latai jöhetnek figyelembe. 

Budapest , IX. ker., Ráday-utca 8 szám. 
Telefon József 35 -60. 

P a t t a n á s o k e l l e n 
Dr. Jutassy G y ó g y k e n ö c s é t , 

Sattanás-nyomok eltakarítására Dr. J u t a s s y 
lHm lnM# tó j á t 30 év óta használják. Kap-

ható szaküzletekben vagy utánvét mellett Dr. 
Jutassy Kozmetikai Gyógyintézatében, Buda-
pest Kossuth L-u. 4. Minden egyéb szépség-
hibáról tájékoztató füzet és árjegyzék Ingyen. 

| JSIektro B i o s k o p 
a „Mulató44 nagytermében. 

V ^ N / \ / V S / V r v V \ A ^ / W W W A . x -V - W V A / W \ - V V S . 

M ű s o r : Csütör tök m á j u s ho 2 5 -en . 

A szókimondó 
asszonyság. 

Victorien Sardou &zinműve 5 felvonásban, 

előjátékkal, a főszerepben H E S P E R I A . 

M ű s o r : Vasarnap, május hó 2 8 . á n : 
Az Idény legnagyobb Henny Portén attrakciója! 

B ó l é i n A m i a 
Ws 

Történelmi filmdráma 6 felvonásban. 

A főszerepben Henny Portén és Emil Jannlngs 

Dr. Flewcli-féle 

S k a b o t o r i n - kenőcs 
újbó l kapható ! 
Leghamarabb megszünteti: 

V i s s ske t eg s ége t , 
sömört, ótvart, rühességet. 
Nem piszkit, szagtalan, nappal is használható. 

20, 35 és 50 K-ás dobozokban. Bedörzsölés utánra 
való Skaboform-puder 30 korona. Kén- es katrány-
szappan 30 K. — Kapható minden gyógyszertárban 

T y ú k s z e m e t , 
bőrkeményedést, szemölcsöt leg-

hamarabb eltávolítja Dr. F l s c b - f é l e 

Q UT Á, B l " l $ r 
l i v e g 35 K. Kapható minden gyógyszertarban. 
Főraktar : TÖRÖK JÓZSEF R.-T. Budapest. VI., 

Király-utca 12. szám. 

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

mindennemű nyomtatványt, 

izléscs és csinos Kivitelben 
jutányos áron e lKészi tenek. 

— Telefonszám: 23. — 

Nagy raktár közigazgatasi nyomtatvanyokban, Kőszeg , Udrkör 39. 
Nyomatott liónni és Pandnr kttnyvnyomdáiáb.in Kőszegen. 
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