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Hazudnak rendületlenül. 
Kénytelenek vagyunk lapunkban uj rovatot 

nyitni. Három évvel ezelőtt a megboldogult 
proletár diktatúra alatt hazudtak annyit a nép-
bolonditók, hogy általános szólásmóddá vált, 
„hazudnak rendületlenül." Mint midenből, ami az 
idők folyamán végig megy, valami vissza marad, 
ugy megmaradt politikai életünkben a proletár 
diktatúrából a hazugság utálatos, de ugylátszik 
haszonnal járó szokása. Ezt megtanulni nem 
kellett éppen itthon lenni. Ez a szokás oly erővel 
feküdt rá a lelkekre, hogy még a Lajtán túlra is 
el-kihatott és a „Vasvármegye" önemigrálásban 
szenvedő főszerkesztője ezt a hontalanságából is 
visszahozta. 

Egy kis csokrot óhajtunk kötni ezekből a 
hires igazságokból és ezen szokásunkat fenn 
fogjuk tartani még a választások utánra is. Ember 
legyen azután és talpbőrszivü, aki a L. A. alatt 
megjelenő jelenségekben és Írójának politikai 
messiásságában hisz. 

A szombathelyi főszolgabiróság az ellen-
zeknek május 21-ére Nagygencsen és Söptén 
nem engedélyezett gyűlést. Azzal az indokolással, 
hogy a hangulat izzó. Ez csak termeszetes, liogy 
egy délutánon két különböző párt egy község-
ben gyűlést nem tarthat. Már pedig az egységes 
párt előbb kérte a gyűlést, amiről mindenki a 
nagygencsi és söptei jegyzőnél lévő iratokból 
meggyőződhetik. Itt tehát szó sem lehet az ellen-
zékkel szemben elkövetett atrocitásról. Az el'en-

1 zék egész egyszerűen aznap más községekben 
tartott gyűlést. 

Patacsy Dénesről azt állítja a „Vasvármegye", 
hogy a baranyai kerületében nem állhat valami 
nagyon jól és azért lépett fel az őrség-német-
ujvári kerületben. Az igazság az, hogy P?tacsy-
nak baranyai kerületében még csak ellenjelöltje 
sincsen és az őrség-németujvári kerületben a 
jelöltséget csakis Beck Lajossal szemben vállalta. 
Ezt a „Vasvármegye* következő napi május 24-ik 
számában maga is megállapítja és pedig az első 
oldal 32-ik sorában. Tessék utánanézni. 

Rakovszky Iván dr.-ról a szombathelyi kis 
mérges azt irja, hogy menekült, tót stb. stb. Aki 
kiváncsi megnézheti a budapesti városi lakjegy-
zéket, mely szerint az egységes párt jelöltje 1910. 
óta budapesti lakos. Csak birtoka van Turóczban. 

I Valami feljelentésről is ir a „Vasvármegye-. 
Hát kérem a dologban igaz annyi, hogy egy tiszt 
nyilvános helyen a Mayer vendéglőben egy kicsi-
két tulhangosan politizált és az ott üldögélő 
polgárokat molesztálta és kijelentette, hogy Ra-

tályok között, hogy lelketlen agitátorom osztály-
harcot ne szíthassanak. 

Pénzünk értékét az állami kiadások terén 
takarékossággal, másrészt az ipar, kereskedelem 
és termelés erőteljes fellenditésevel akarja elérni. 

Qyapjutermésiinket itt bent akarja feldol-
goztatni szövetté, hogy olcsóbb legyen a ruha, 
viszont utat akar biztosítani a magyar bornak 
újból a külföldre, hogy pénzünk ezzel is javuljon. 

Nemzeti, független királyság legyen Magyar-
ország. melyben a magyar nemzet minden külső 
befolyástól menten koronásza meg királyát. 

Eegyedül a Kisgazda-, Földmives- és Polgári 
Párt tudja megmenteni az országot az uj, min-
dent elpusztító felfordulástól és bolsevizmustól. 

Aki békét és rendet akar, s pénzügyi hely-
zetünk javulását kívánja, az szavazzon a Kis-
gazda-, Földmives- és Polgári Párt hivatalos 
jelöltjére : dr. Rakovszky Ivánra . 

felülő jóhiszemű emberek, miért álltok ti az ajtó-
ban, ahol sem bennt, sem kinnt nem vagytok. 

Egy lépést kell tennetek csak ki az utcára 
az életbe léptek-e, avagy v sszafordultok a sötét-
kes boltotokba álmosan tovább aludni ? 

Dolgozni akartok-e Rakovszkyval gyerme-
keitek, várostok, hazátok felvirágzásán? 

Vagy álmodozni akartok káros, maszlagos, 
országot veszejtő, bűnös álomban Lingauerrel? 

Ösz Ernö. 

JYCit a k a r a ^ K e r e s z t á r u l J í i s g a z d a - , 
f ö l d m i v e s - é s p o l g á r i J á r t ? 

Azt akarja, hogy Csonkamagyarországból 
újra Nagymagyarország legyen. ( 

Azt akarja, hogy béke, rend és nyugalom 
legyen az országban, mert ez a föltétele a ter-
melő munkának. 

Azt akarja, hogy megélhetése legyen minden 
becsületes magyar embernek, aki dolgozni akar. 

Minden bajunk kutforrását. a trianoni béke-, 
szerződést békés uton kivánja megváltoztatni,: 
hogy az antant hadisarcokat ne követeljen tőlünk, j 

Azt akarja, hogy krisztusi erkölcsök alapján 
épüljön újra egész társadalmi, gazdasági ésj 

.állami életünk! 

A drágaságot letörni s az uzsorát és a kis-! 
• emberek kiszipolyozását minden lehető eszközzel 
meg akarja akadályozni! * 

Azt akarja, hogy a földreformot, melynek 
törvénybeiktatása a párt érdeme, minél gyorsab-
ban hajtsák végre s a házhelyeken építkező kis-
emberek építőanyag beszerzésénél támogatást 
kapjanak. 

Országos földbirtokpolitikai alapot kíván 
létesíteni hogy ebből a hadirokkantak, özvegyek 
és felnőtt árvák a föld vételáránál kedvezmény- i 
ben részesüljenek. 

Tiltakozik minden rekvirálás ellen, amit más 
pártok akarnak. Meg akarja akadályozni azt, hogy 
a gabonatermést rekvirálják és maximálják. Ellen-
ben gondoskodni kiván olcsó lisztről a szegé- i 
nyebb osztály részére. 

Az adózás teren a forgalmi adó mielőbbi 
, eliöriesét s igazságos, arányos es egyenes adó-
rendszert akar. A háborúban szerzett többmilliós 
uj vagyonokat külön vagyonváltság alá akarja vonni, j 

Az iskolában a vallásos és hazafias nevelést 
iés az életre való gyakorlati tanítást akarja keresz-
tülvinni. Továbbá lehetővé akarja tenni a szegény-

'sorsu szülők tanuló gyermekeinek ingyen való, 
magasabb iskoláztatását. 

A mezőgazdaság fejlesztése érdekében a 
gazdasági oktatást, a nemesitett vetőmagvak és 
műtrágyák népszerűsítését akarja ! 

A kisipar megerősítése érdekében az ipar-; 

törvény végrehajtását kivánja. 

Azt akarja, hogy a tisztességes kereskedel-

met ne háborítsa a láncosok és uzsorások erkölcs-

telen üzérkedése. 

A külső államokkal a kereskedelmi szerző-

dések megkötésével minél nagyobb gazdasági és 

kereskedelmi forgalmat akar létesíteni. 

A szeszfőzdék és a kisüstök közt a szabad-

versenyt akarja fenntartani. 

A közigazgatás reformját kivánja megal-

kotni a nemzet és korszerű követelmények szerint. 

A közmunkák nagyarányú megindítását, 

közutak, csatornázások és belvizlecsapolások 

létesítését akarja, hogy a munkanélküliség meg-

szűnjön. 

Egységet akar létesíteni a földmives nép, 

az iparosok, a munkásság és az értelmiségi osz-

(m • •"> 
Mementó. 

Volt egyszer Kőszegnek egy képviselőjelöltje, 

ugy körülbelül egy félszázaddal azelőtt: Hollán 

Ernő. Megbukott. Elment Szombathelyre, meg-

választották. Nagy kereskedelmi gócponttá emelte 

Szombathelyt. Szombathely megkapta Kőszeg 

jussát. 

Ez akkor lehetséges volt. A 70-es évek 
gazdasági nekilendülése módot adott erre. 

Ma . . . Amikor az országot romjaiból kell 
építeni újból, ki fognak alakulni kisebb-nagyobb 
közgazdasági imperiumok. 

E z e k e g y i k e K ő s z e g l e h e t ! 

Az okok kézenfekvők. Ha egy pillantást' 
vetünk az uj Európa térképére, ha egy kissé' 
figyelemmel kisértük a közelmúlt külpolitikai ese-
ményeit, akkor világosan látjuk, hogy Kőszeg 
fekvésénél fogva a Dunántul kereskedelmi életé-
ben vezetőszerepre van predesztinálva. 

Sem terünk, sem időnk, hogy most a ter-
vezett jugoszláv-cseh korridorról, annak európai 
kereskedelmi vonatkozásával részleteiben foglal-
kozzunk. 

Leszögezzük, a cseh-jugoszláv korridor nem 
sikerült. Amit tőlünk elcsatoltak, ez a terület nem 
alkalmas arra, hogy az északi és déli szláv állam-' 
nak között kereskedelmi összeköttetést létesítsen.) 

A cseheknek, jugoszlávoknak más módot; 
keMkeresni, hogy egymással érintkezésbejussanak. 

A tárgyalások a legkomolyabb formában ez 
irányban megindultak. 

Arról van szó, hogy Prága és Zágráb egy-
mással kereskedelmileg Szombathelyen keresztül 
érintkezhessenek. 

A Prága-Pozsony-Sopron-Kőszeg-Szombat-
hely-Zágrábi utért nagyobb területi recompenzá-
ciót is adnak majd szomszédjaink, annyira fontos 
ez, annyira életkérdése ez a két államnak. 

Szombathely rendkívül fontos állomása lesz 
e világforgalomnak. A Szombathelyen tervezett 
tflzsde nem ígérgető miniszter-képviselőjelölt ígé-
rete, hanem a reális kereskedelem folyománya-
képen k i k e l l , h o g y a l a k u l j o n . 

Szombathelyen a házak, a raktárak, irodák 
és sok sok dolog, ami a tőzsdevei kapcooiatos,, 
el nem helyezhető. Közelében a Sopron-szombat-
helyi vonalon más város mint Kőszeg tekintetbe 
nem jöhet. 

Nem állítjuk, hogy e világforgalmi problé-
mának ma-holnap eldőlnek — évek beletelhetnek. 

De ha megvalósul, akkor Kőszegnek kell, 
hogy valaki ott, ahol e kérdések eldőlnek jóindu-
latú, becsületes, munkás képviselője legyen. 

Ez nem kortes-kérdés, ez nem pártkérdés, 
ez Kőszeg megélhetési kérdése. 

Ez a kérdés érdekli a munkást, mert ha 
Kőszeg belekapcsolódhatik a világforgalomba, 
alakulhatnak vállalatok, lesz munkaalkalom. 

Érdekli az iparost, érdekli a kereskedőt, 
érdekli a város minden lakósát a gyomrán, a 
zsebén, a testén keresztül. 

Mementó ! Gondoljátok meg kőszegiek élni 
akartok-e. Az elcsatolt vidék helyett akartok-e 
más kereskedelmi lehetőségekbe a k o r m á n y 
támogatásával belekapcsolódni, avagy bódító 
ábrándok álmos greiszler lovagjaiképen akartok-e 
tovább aludni ? 

Parlamenti skandalum kell-e nektek, vallási 
villongások, felekezeti beketlenség, agyarkodás, 
visszavonás, kalandorpolitika vagy építés, hala-
dás, kereskedelmi élet. 

Ti iparosok, kereskedők, munkások! l i 
mindentől, mindenkitől félő, minden jelszónak 



2. Kőszeg és Vidéke. 

kovszkyt megszalasztja Keszegről. Tekintettel 
ana, hogy Rakovszkw partja nem engedi el 
Kőszegről, majd csak akkor, amikor zsebeben a 
mandátummal távozhatik. a párt felkérésére 
Rakovszky az illető, tör\enybe ütköző és fegyel-
met sertö (a rendjelet a kártyaasztalra betétkent 
odadobó) katonatiszt ellen eppen a rend meg-
óvása érdekeben volt kenytelen eljárni. 

Ntm utolsó dolog, hogy Jambrits polgár-
mesterről azt irja. hug> falukon százával oszto-
gatja a Kőszeg város tájára szóló fautalványokat, 
azok között, akik hajlandók lesznek Rakovszkyra 
szavazni. Már mi a polgármester urat sokkal 
okosabb tmbt intk es előlbrelátónak tartjuk, 
mintstm reménybeli szavazatokért fát adjon. Az 
igazság az, hogy amennyiben a városnak, miután 
minden igényt kielégített, meg felesleges fája 
maradi, azt a környékbéli közsegeknek a rendes 
arban eladja. 

Egyben van igaza a „Vasvármegyének", 
hogy kakovszkyt Perenyen nem ünnepeltek, sőt 
a l akos ig egy része közelebbről az egész öreg 
asszonyok es az egesz fiatal gyerek leányok egész 
sikerrel ordítoztak az egesz gyűlés alatt éspedig 
azért, mert azzal hecceltek fel őket, hogy ha a 
tőbiró az ellenzeknek nem engedelyez gyűlést, 
akkor az egyseges se beszelhessen. De nem igaz, 
hogy csalannal belelték ki autójat. A Rakovszky 
sottörje különb legeny, semhogy azt megengedje. 

Mit szólnak a nagygencsiek mikor a „Vas-
vármegy et" olvassák . . . Rakovszky mult vasár-
nap ugyanis Nagygencsen a falu legértelmesebb 
gazdai között legalább két órát töltött a Jambrits-
féle vendéglőben. 

Néha, néha maga is megsokalja igazságait 
és visszavonja. A múltkoriban megirta a leg-
határozottabb formaban, hogy valami Imre Istvánt 
terorral kenyszeritették Rakovszky ajánlási ivének 
alairására. Május 24-tn már visszavonja ezt a 
hiret. Hát kélem keves Imre István van ám a 
földön, aki törődik azzal, hogy a „Vasvármegye" 
rula mit ir és faradságra erdemesnek találja, hogy 
cáfo^on. A legtöbb ember már torkig van és 
nem törődik vele és igy azután egy-egy hazug-
ság igazságnak tűnhetik fel 

Azt allitja a Vasvármegye, hogy Rakovszky 
nagyképű kortesei napok óta hirdetik, hogy egy 
ujabb meg több arcú ember fog megjelenni a 
főszerkesztő jelölt ellen. Lehet, hogy valaki megint 
üzletet akar csinálni, de erdeklcdesünkre az egy-
seges part vezetősege a leghatározottabban ki-
jelentette, hogy ilyen szándékai nincsenek. — 
Sokszor, amikor már a megvastagodott ujságirói 
lelkiismeret is elpirulna a tolla alatt es egész 
nyílt hazugságot nem tud ráfogni az egysége-
sekre, akkor a gyanúsítás mérgezett nyilához nyul. 

Így helyezi el az aknát az oladi földbirtok-
rendezes ki rűl is. Rakovszky ugyanis Óladon 
még tulajdonkepen nem is volt, nem is érdek-
lődött, nem is érdeklődhetett az ottani viszony ok 
rrant es így nem tudhatta, hogy Szirmai Lingauer 
a földbinokrendezésnek es házhely kiosztásnak 
oly módját óhajtják megvalósítani, mely a lakos-
sag erdekeivel homlokegyenest ellenkezik. Ezt 
csak Óladon annak a napnak délutánján hallotta, 
amelynek délelőttjén a tárgyalások negatív ered-
mennyel végződtek Szirmai es az érdekeltek között. 

Jelölt ajánlás Kőszegen cim alatt nagyböl-
csen megállapítja, hogy a Rakovszky párt 14<)0 
ajánlót adott csak be. Hát itt se mond igazat, 
mert az egyseges párt küldöttsége be akarta 
adni mind a 3352 ajánlását, de a választási biz-
tos tanácsára, hogy munkáját megkönnyítse, csak 
1600-at adott be. Erre tanú Dömötör Gyula 
Lingauer párti főember, Tihanyi Márkus Lingauer 
párti spiritusz rektor, Fuchs Endre hírlapíró 
csemete, szintén Lingaer párti, Kőszegi József 
volt rendőrkapitány a Lingauer pártból. Ugyanis 
Hódosy kir. táblabíró választási biztos ezt ezek-
nek az uraknak az ö ajánlásuk beadása alkal-
mával megmondta. Ami pedig azt illeti, hogy a 
Lingauer pártnál önként jelentkeztek az aláírók, 
erről is tudnánk egy meset, amikor többek között 
dr. Hechinger Edéné nevével visszaélve gyűjtöt-
tek aláírásokat. 

E héten csak ilyen kis csokrot kötöttünk a 
„Vasvarmegye" mákvirágjaiból. E héten ugyanis 
egy ünnepnap is volt és ezért hazudott keveseb-
bet a „Vasvármegye", mint más normális hetekben. 

Eördöghné. 

Márkus! 
Tudom, propagandista vagy. Ismerem cél 

jaidat, ludok eszközeidről. Erről máskor. 
Ma ugy látod jónak, hogy becses emberi 

személyedet szorosan kapcsold össze papi mi 
voltoddal, ez/el izgatni, zavarokat okozni lehet. 

Azt irtam többek között: Tihanyi ur hazu-
dott, azt is, hogy tanár ur, ön megint füllen-
tett. A pap szó cikkemben egyáltalában nem 
fordult elő. 

Én a púpot el tudom választani az ember-
től, ha te nem tuded, akkor máskor ne állits 
valótlanságokat és ne tűrd, hogy környezejed, 
melyre befolyásod van, ezt tegye. Vagy azt 
hiszed, hogyha a pap szó mögé bújsz, akkor 
te mindent elkövethetsz? 

Igenis volt neked egy 30.000 K s óhajod, 
(ezt irtam és nem mást) Mert esak nem fogod 
elhitetni valakivel, hogy Rakovszky avagy 
Kőrösy plébános már Pesten tudták, hogy a 
tárcádban 30 drb. gyanús lebélyegzésü bank-
jegy van. Mégis csak Neked kellett óhajodnak 
kifejezést adni, és azért mikor Te a?on a nép-
gyűlésen azt állítottad, hogy az egységespárt 
Téged le akart kenyerezni, akkor igenis valót-
lanságot állítottál. Ezt inegiríam. Ezt vállalom. 

Ha kezeid között van Kőrösy plébános két 
levele, akkor tnnek a két levélnek eredeti 
másolata és ezenkívül sóját kezűleg Kőrösy 
plébánoshoz irt ievelfd viszont az én kezeim 
között van. 

Közöljük le őket! J ó ? 

Tudom, hogy előttetek semmisem szent. 
Tűrted és együtt vagy azzal a társasággal, 
amely a „Vasvármegyé"-ben Kőrösy plébánost 
szinészpofájunak, színésznek és állítólagos pap 
nak nevezltk. Neked akkor egy szavad sem 
volt, pedig levelezésiekből látom, hogy baráti 
viszonyban álltatok. 

T ű n d , hogy azok, akiknek fegyverhordo-
zója vagy Kakovszkyt, aki a külügyek tercn 
igen jelentős eredményeket ért el, külügyi 
spiclinek nevezik. 

Neked tehát nem szent a papi talár, nekem 
az. Neked nem sztnl az irredenta szolgálatában 
teljesített munka, nekem az. 

Neked nem szetit az igazság, nekem az, 
mert bár 20 éve iruk újságot, soha tudva-akarva 
valótlanuágot nem állítottam. Ezért én téged 
be nem perellek, perelj be te. Majd megtudod, 
ki vwgyok ! Üdvözöl : Omega. 

Széljegyzetek. 
Uj szenzáció készül. Legalább azt állítja a szom-

bathelyi kis mérges. Valami ujiibb sokarcút josol be Az 
egységesek partirodájára fogja, hogy ott keszul. Ott nem 
tudnak semmit róla. Azt mondják ott, hogy elég a „Vas-
vármegyét" olvasni, hogy a sokarcúnál is több arcút 
megismerhessük. 

Nagyon meg van akadva a „Sokarcúval". Firtatják, 
hogy ki irta, mennyibe került. Szerepelt az ellenzék min-
den programmbeszedjében. Csak két dologról feledkeztek 
meg. Az első az, hogy bucsu alkalmával imakönyveket, 
szentek életét, olvasokat árul az élelmes kereskedő. 
Ilyenkor annak van keletje. Választáskor röpiratokat irat-
nak 

és adnak ki. Mert ilyenkor azt veszik. A másik dolog 
amiről megfeledkeztek, hogy iróiát könnyű megtudni, csak 
sajtópert kell inditani a kiadója ellen. Erről még egy 
szót sem olvastunk a „Vasvármegyében". • 

A Lingauer nagvon szereti az állatpéldálózgatáso-
kat. A múltkor Óladon találkozott a két jelölt. Rakovszky 
kíséretében a kőszegi Cátó, Auguszt nyugdíjazott polgár-
mester volt. Albin kifakad, mondván : „az én tiszta bú-
zámban vadisznók járnak, leütöm a lábukat." De nem 
ütött, ahelyett este 10 óráig olálkodott Óladon a Köves 
korcsma környékén, hogy megállapítsa, hol tart az Egy-
séges tilalmas időben gyűlést. De hát gyűlés nem volt 
és az Ellenzéki bosszú orral vágtatott haza rózsákkal 
kipárnázott autóján. 

* 

Egy kis szamtani hiba esett az ellenzék számítá-
sába. Lapjában megállapítja, hogy ^ingauernek Kőszegről 
magából van 14(X) ajanló aláírása. Es nagy bölcsen hozzá-
teszi, sogy ez a szám a kőszegi választóknak a fele. 
Kőszegen összesen 3084 szavazó van, valamivel még 
több is. Tihanyi tanár ur rosszul taníthatja a matematikát, 
ha nála 2x1400=3000 

* 

Megtörtént a csoda. Hogy valaki a kőszegi vá-
lasztókerületben jelölt lehessen, ahhoz az összes válasz-
tóknak a 10° o-a, vagyis H50 ajánló aláírása kell. dr. Ra-
kovszky Ivánt pedig csak 14-en jelölték Mert hiszen az 
ellenzek váltig hangoztatta, hogy az egysegesek csak 
14-en vannak. 

• 

Fáj a heccpártnak (Lingauerék), hogy tisztviselők 
is korteskednek Hát a Szmolján, meg a Loparits állami 
tanító ur, meg a többiek nem tisztviselők? 

A tanár ur a matematika óráján kijelenti, hogyha 
Lingauer megbukik, akkor diákbuktatás is lesz. 

Szegény diákok ! Jól korteskedjetek, mert ebben 
az évben ugy látszik nem szorgalmatoktól és tudástoktól 
függ az osztályzatotok, hanem attól, hogy az apa és a 
mama hová szavaznak. 

Tihanyi Márkus levelet irt Rakovszkynak és abban 
egy állítólag rokkant képügynököt jóindulataba ajánl a 
joszivü páter. 

8 héten keresztül piszkolják, gyanúsítják, támadják 
Tihanyiék, a leglehetetlenebb, felháborító módon írnak, 
beszélnek róla és pártjáról és azután levéllel mernek kö-
zeledni hozzá . . 

Egy pesti ur egy kivágott újságcikket juttatott el 
hozzánk, amelyben sok mindenféle áll. Többek között 
az, hogy Baránszky (jyula keresztényszociálista jelölttel 

1 szemben Székely Ferencnek a mi jóltevő atyánk Lingauer 
j volt a főkortes Azt is olvassuk btnne, hogy Perenyén 
1 ő hintette el ugy körülbelül tiz évvel azelőtt a jó magot 
pénz alakjában a választáskor. Erről Békássy István volt 

! főispán tudna beszélni. Ha igaz az, amit a perenyeiekról 
állit lapjában, de amit én nem hiszek, mert a perenyeiek 
egész jóravaló emberek, ha az asszonyoknak egy kicsit 
túlságosan sokat jár is a szájuk ott, akkor ő volt az 
első vezetőjük, aki a választasi pénzek szép útjára 
vezette. 

* 

Ugyanott olvassuk, hogy a nagy purifikátor Lin-
gauer Albin a pozsonyi 13. honv-gyalogezred V. 6. had-
tápnál teljesítve szolgálatot nagy hősiességgel szállta meg 
a konakot Belgrádban, miután a mi csapatjaink már vagy 
ötven kilométerre kergették a szerbeket. Ott csendes 
óráiban rájött, hogy ő bizony nagy bélyeggyűjtő és a 
konakban található bélyegeket gyűjtötte össze. Lehetséges, 
hogy kötelessegszerüen a hadizsakmányokat átvevő bi-
zottságnak, annak rendje es módja szerint át is adta 
F>éter szerb király értekes belyeggyíijteményet. Mit is 
csinált volna vele. Szaporítani most nem érne ra. Szava-
zatokat kell gyűjtenie. 

A rózsáról eszembe jut a tüske, a tüskéről a csalán, 
az a hires perenyei csalán. Én bizony elhiszem, hogy 
nem az ellenzékek akaratán múlott a dolog, kipárnázták 
volna ők a Rakovszky autóját akár kézigránáttal is. A 
tanitó urakban van a hiba. A politikai természetrajz órán 
elfelejtettek szemléltetve oktatni és igy a gyerekek a 
Rakovszkyt kisérő autóba csak valami zöldségfélét dob-
tak. Jobban oktatni! 

* 

A tanár ur megjárta. Először Petőfi nevet y-nal 
szedték ki es ez a nagyobbik baj, másodszor Freyberger, 
akihez Petőfi ezt a versét irta, mégis jót idézett szóban. 
Igaz, hogy a „Vasvármegye" prózába szedte a verset, 
de hát erről Freyberger ur nem tehet. 

A tanár urat szerkesztőségünkből kidobtuk. Azóta 
biztosan mar a Lingauer párton van. 

» 

Külügyi spicli. Nem rossz és jellemző! Amennvi-
ben ez a Rakovszky külügyi hivatala mellett működő 
hírszerző irodára vonatkozik és nem átalották ezt a 
nyilvánosság elé vinni, ez csak jellemző a „Vasvármegye" 
hazafias magyar lelkiismeretére Hat kérem a l k a l m a s csak 
ajtónállónak is, mikor egy ország erdekében levő titkot 
sem tud megőrizni ? 

* 

Ellenzékek eg\ik őnagysága kortese bemegy 
Deutschhoz. Kapacitálja. Végre beígéri neki, hogy karon-
fogva viszi niajd szavazni. Mire Deutsch nuignd'tan csak 
annyit kérdez: Nagyságos asszonyon! Es azután is 
fogunk karonfogva menni ? 

Ey. 

Hirdetmenyek. 
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 Köszegfalvn összes 
haszonállat tulajdonosait, hogy a birtokukban 
levő összes állatállományaikat (lovat, szarvas-
marhát, juhot, kecskét, szamarat, öszvért, ser-
tést stb.) ezeknek nyilvántartásba vétele céljá-
ból a Városházán Fuchs Ferenc marhakezelő-
nél haladéktalanul jelentsék be, mert elleneset-
ben junius hó 2.-án már az általam kiküldött 
háromtagú küldöttség fogja a mulasztók költ-
ségére az egyes tulajdonosok állatait összeirni 
és ugyancsak a mulasztók ellen mulasztásukért 
megindítom a kihágási eljárást. 

K3zhirré teszem, hogy f. hó 28.-án d. u. 
4 órakor a városmajor tüzoltóhelyiségben himló 
elleni oltás lesz. Megjelenni tartoznak minda-
zok, kik ujraoltásra kötelezettek és azok, kik a 
mult oltásról elmaradtak. 

Kőszeg szab. kir. város képviselőtestüle-
tének 2196/1922 sz. határozata alapján ezennel 
pályázatot hirdetek az üresedésben levő és a 
VI I . fiz. osztályba sorozott egyik tanácsnoki 
állásra. Javadalmazása és a teendők az önkor-
mányzati szabályrendeletben vannak körülírva. 
A jogi képesítéshez kötött állásra a pályázati 
kérvények f. évi junius hó 10,-éig adandók be 
a polgármesteri hivatal iktatójába. 

1922. május 28. 



1922. május 28. Kőszeg és Vidéke. 3. 

Közhirré teszem, hogy a szavazóigazolvá-

nyok kiosztása megkezdődött és a választás 

napja előtt 48 órával be fog fejeződni. Felhí-

vom mindazokat, kik ezen idő alatt szavazó 

igazolványukat nem kapták kézbe, jelentkez-

zenek Városház 14 sztfmu ajtó alalt. Felhívom 

ft közönség figyelmét arra, hogy a szavazási 

igazolvány csak arra való, hogy a szavazó 

személyazonossága körn) tbben megállapítható 

legyen, a szavazási igazolvány hiánya azonban 

nem gátol senkit szavazati jogónak gyakorlá 

sában. _ _ _ 

Kőszeg szab. kir. város képviselőtestüle-
tének 1159/1922. szóm alatt hozott határozata 
alapján ezennel pólyózatot hirdetek az ürese 
désben levő és a X . fizetési osztályba 
6orozott vórosi állatorvosi állásra. Az állás 
javadalmazása és az állatorvos teendői az ön-
kormányzati szabályrendeletben vannak meg 
óllapitva. A szabályszerűen felszerelt pályázati 
kérvények f. évi junius hó 10. éig adandók be 
a polgóimesieri hivatal iktatójába. 

Közhirré teszem, hogy Kőszeg szab. kir. 

r. t. várost érdeklő 1922. évre érvényesített 

házadó és házhaszonrészesedési adó kivetési 

lajstrom a városi adóhivatal 18 sz. helyiségé-

ben f. é. junius 1-től junius 8-ig bezárólag 

közszemlére vannak kitéve. 

Közhirré teszem, hogy Kőszeg szab. kir. 

r. t. vóro6t érdeklő 1922. évre szóló II. o. kfr. 

adó kivetési lajstrom f. évi junius 1.-től junius 

fc.-ig lezórólag a vórosi adóhivatal 18 szamu 

helyiségében közszemlére van kitéve. 

Jambri ts Lajos polgármester. 

Értesítés. 
Értesítem a t. közalkalmazottak, hogy 

akiknek bármilyen befizetett és kiváltatlan 

kedvezményes áru utalványuk van, azt 1922 

május 31. délután 5 óráig váltsók ki, mert azon 

tul semminemű befizetett utalvanyt beváltani 

nem áll módunkban. 

Egyben tudatom, t. cimmel, hogy ezentúl 

csak egy helyiségünk lesz, mégpedig a Király 

ut 4 szám alatt lévő Czeke féle házban (volt 

Move üzlet) hol d. e. 8—12, d. u. fél 3 - 6 ig 

van a hivatalos óra, kiki akkor veheti fel járan-

dóságait. Mindennemű hirdetések, értesítések 

ezentúl nem Hóth Jenő üzletében, hanem kizá 

rólag itt függesztetnek ki. Könyvkörözés szin-

tén megszűnt. 

Kőszeg, 1922. május 27. 

Magyar Köztisztviselők Fogyasztási 

Szövetkezetének Kőszegi Elosztója. 

Helyi hírek. 
Rakovszky Iván dr. képviselőjelölt. A ke-

resztény kisgazda, földmives és polgári párt f. 

hó 24. én adta át a választási biztosnak dr. 

Kakovszkyt ajánló hivatalos aláírási iveket. A 

választási biztos a jelölést elfogadta és erről a 

pártot a következő átirattal értesítette. „Tekin 

tetes dr. Halik Miksa urnák párttitkár, Kőszeg. 

Tisztelettel értesítem, hogy dr. Rakovszky Iván 

jelölését elfogadtam. Kőszeg, 1922. május 24. 

Hódossy Ernő választási biztos." 

Szabadságon. Dr. Havas Gyula kőszegvi-

déki körorvos junius elejére 2 heti szabadsá 

got kért. 

A városi tanocsnoki es állatorvosi állasra 

pályázatot hirdet a polgármester, melyre vonat 

kozó hirdetmények lapuuk hirdetményi rovatá 

ban olvashatók. 

Náhrer Mátyás áll. polfl. isk. igazgató, róm. 
k«»h. hitközségi s!nök urnák. Elnök Ur l A.„Vas-
vármegye" május 28-iki száma azt állítja Önrő l , 
hogy több helyen nagy megütközésének adott 
kifejezést azon harcmodor felett, mellyel a 
.Kőszeg és Vidéke" a kath. papság ellen tójaad. 
Mi Elnök urat sokkal okosabb embernek tart-
juk, minthogy ezt a kis kortesfogást elbigyjuk 
a •Vasvármegyének." ö n ezt nem mondta, nem 
w mondhatta, mert a „Kőszeg és Vidéke" soha 
egy szóval a kath. papságot nem támadta. — 
Tihanyiban is csak egy elvet rosszul képviselő 
embert támad és fogja támadni, amig a feleke-
seti békét felforgató exponáltságában marad, 

„Kőszeg ós Vidéke ' szerkesztősége. 

A kőszegi ellenforradalom emlekünnepe. 

Junius hó 5.-én lesz hórom esztendeje, hogy 
Kőszeg város hazafias közönsége a lelke mélyé-
ből gyűlölt proletárdiktatúra ellen felsorakozott 
a városháza elé. Az ellenforradalmi megmoz-
dulásban résztvett a szomszédos falvak lakos-
sága is. Mint tudjuk az ellenforradalmat a vörös 
pribékek leverték és Waísbecker Jenő kőszegi 
polgár népfölkelő százados és Hersits György 
velemi kisgaida martirbalólt haltak Szamuelli 
és Halász elvtársak parancsára. Kőszeg város 
közönsége ugy Waisbecker mint Hersits arc 
képeit Somló tanór óltal megfestette és jövő 
hó 5.-én azaz pünkösd hétfőjén lesz a képek 
ünnepélyes leleplezése a Városháza emléktáb-
lája előtt. Az ünnepély sorrendjét a polgár-
mester a következőkép állította össze: Delelőtt 

11 órakor csendes mise a régi plébánia temp 
lomban, mit Kincs István apát plébános mond, 
mely uión kezdetét veszi az ünnepség, minek 
első szama Hiszek egy Istenben : Énekli a 
kőszegi Concordia. Ulána Balikó Lajos ev. lel-
kesz ünnepi beszéde, majd u polgármester záró 
beszéd kíséretében átveszi a képeket Kőszeg 
város részére. Az ünnepélyt, mely a Városhaza 
előtt lesz, a dalárda a Szózattal zárja be. 

A hetfoi országos vasar, mint megirtuk, 
még a régi vósórtéren lesz, miután a uj vásár-
tér fütermé6ét a vóros lefogja kaszóltatni. 

Vambemondo hivatal felállítását eszközölte 
ki a polgármester a budapesti fővámigazgató-
ságnál. A vámbemondó hivatal a sörgyári va 
suti megálló épületében fog székelni, miutáu az 
üzletvezetőség ezen vasúti épületházat a hivatal 
rendelkezésére bocsátotta. A bemondó hivatal 
létesítésével ugy a kőszegi kereskedők, mint a 
burgenlandi bevásárlók nagy előnyhöz jutottak, 
mert ezuláu áruikkal nem kell nekik lemenni 
az alsö vasúti állomásra és igy kétszeres utat 
megcsinálni, hanem egyenesen a vámbemundó 
hivatal fogja az elvámolás tényét elintézni. A 
kőszegi Kereskedelmi kör örömmel vette tudo-
másul a polgármester sikeres eljárását és vá 
lasztmányi ülésében egyhangú köszönetet sza 
vazoti a polgármesternek. A vámbemondó a 
napoktan mar működésbe is lép. 

A b a r a k k o r h a z n a k k i s l a k a s o k k a való átépí-
tési ügye, mint már ismételten megírtuk, a kö 
zeli napokban már megvalósul. Az állam a vá-
ros polgármesterével végleges megállapodásra 
jutott és a polgármester a legközelebbi közgyű-
lésen már reszletes javaslatot és tervezetet ter-
jeszt elő a kislakasok megépítése tárgyában 
úgyhogy a nyár folyamán 20—Hü kislakás már 
el is készülhet. 

A sportpalya allamsegelye. A polgármester 

legutóbbi budapesti lartozkudasa alkalmából el 

járt az Országos Testnevelési Tanácsnál, ho 

részletesen előadta a kőszegi Sportpálya ügyé 

es a Tanács a polgármester előterjesztésére 

500,000 koronáuak folyósítását határozta el a 

sportpálya további kiépítésének a költségeire. 

Utasította azonban a Tanács a várost, hogy a 

pálya építési költségeiről költségvetést és terv-

rajzot nyújtson be, mit a városi főmérnök sür 

gősen munkába is vett. 

Pünkosdhe t fon az „Elité" összes helyiségei 
ben kedélyes összejövetelt rendez a nemrég 
megalakult „Anya- és Csecsemő Védelem" 
egyesület. Kezdete este 9 órakor. — Eleinte 
katonazenekar zenemuveket fog előadni, később 
táncestély lesz a legnagyobb helyiségben, terítés 
az összes többi helyiségekben. A jótékony célra 
való tekintetből személyjegy 40 kor., családjegy 
100 kor. Költségmegtakarítás okából a meg-
hívás csak hírlapi uton történik. A humánus 
cél szives támogatását kéri a rendezőség. 

Junius elsején délután általános munkaszünet. 
Az érdekképviseletek abban állapodtak meg, 

hogy junius elsején, a választás napján az összes 

gyarak, kereskedelmi és magánvállalatok déli 

12 órakor zárnak, illetve beszüntetik az üzemet, 

hogy alkalmazottaik gyakorolhassák szavazati 

jogukat. 

A kőszegi f o d r a s z s z a k o s z t a l y elhatározása 

folytán a fodrászüzletek pünkösdvasárnap zárva 

maradnak. 

Tetten ert kis tolvaj. Gróf Erdődy Tamás 

kertjében tetten értek egy fiatalkorú leányt, 

aki a melegágyi palántákat alaposan megdézs 

málta. A kis tolvajt átadták a rendőrségnek. 

Ingatlanforgalom Laffenzetter Ferenc és 
neje eladták a Tekerschaden dűlőben fekvő 
szőlőt Lamp Antul és nejének 12.000 K-ért. 

Nincs sorompó. Fehér Alajos ólmodi ven-
déglőst végzetes balesettől mentette meg szom-
bat reggel lélekjelenléte. Ólmodról fogaton jött 
be Kőszegre és a vágányok mély fekvése foly-
tán nem vette észre az Ausztriába menő vonat 
közeledését, csak mikor már tiz lépésnyire ért 
a vágányokhoz látta meg a közvetlen előtte 
robogó vonatot. Fehér azonnal átlátta a veszélyt, 
eugrott a kocsiról és megállította a lovakat s 
igy sikerült az utolsó pillanatban egy végzetes 
szerencsétlenséget elkerülnie. Tanácsos lenne 
mielőtt még valami szerencsétlenség nem tör-
énik, sorompót állítani, vagy más uton felhivni 

az arra járók figyelmét a veszélyre. 

Csendelet a Pogányban. A kőszegdoroszló 
tűzoltóság május hó 25.-iki szépségversennyel 
és táncvigalommal egybekötött majálisára menő 
közönség száma minden várakozást felülmúlt 
ugy, hogy a mulatság lehetőleg legjobbnak 
ígérkezett. 8 óra felé azonban egy sereg katona 
— valószínűleg a bor hatása alatt — vereke-
dést kezdett. A tűzoltók hamarosan megfékez-
ték a dohajkodó katonákat és szomorú tapasz-
talatokkal siettek elhagyni virtuskodásuk szín-
helyét. 

Lemondott közssgbirok. Bolfán György 
perenyei és A bért Gyula cáki községbirók ezen 
tisztségükről lemondtak. 

Ismeretlen tettesek a kőszegpatyi uroda-
lom erdejéből nagyobb mennyiségű fát loptak 
el. A csendőrség a nyomozást megindította. 

A mult het csempeszei. Ipkovits Viktorné 
és Hódosi Ferenc horvátzsídányi lakosok több 
társukkal malacokat próbáltak kivinni. A ren-
dörbiró 8—8 napi elzárásra, 3')0—300 korona 
pénzbüntetésre és a malacok elkobzására ítélte 
őket. — Hódosi Mária 100 csomag dohányt 
akart ót csempészni, de neki sem siterült. — 
Ismeretlen egyének is malacokkal próbáltak 
szerencsét. A vámőrök látására a malacokat el-
dobták, s futva igyekeztek a határt elérni. A 
vámőrök kél lövést leadtak utánnuk azonban 
ban a sötétségben a golyók cél tévesztettek és 
igy sikerült nekik a határon átjutni. 

A „Fiumei Liga" (Lega Fiumana) május hó 
14. én ünnepélyes keretek között tartotta meg 
alakuló gyűlését a BudapestJŐI és a vidékről 
nagy számban összejött lelkes tagok részvétele 
mellett. A gyűlés szónokai behatóan ismertették 
a Fiumei Liga megszervezésmek célját és az 
előkészítő bizottság fáradhatatlan ós dicséretre 
méltó tevékenysége által az organizálás körül 
elért szép eredményeket, — a fiumei kérdést 
és az ezzel összefüggő megold\sra váró felada-
tukat. Az egybegyűlt ünneplő közönség élénk 
tetszésnyilvánításaitól kisérve olvasták fel a 
megválasztott elnökség névsorát, melyben a po-
litikai és társadalmi élet legismertebb nevei 
foglalnak helyet. A Fiumei Liga elnökéül egy-
nőkéül egyhangú lelkesedéssel gróf Batthány 
Lajos v. fiumei kormányzót választották meg. 
Társelnökök lettek : gróf Zichy Ágoston v. fiumei 
kormányzó, gróf Szapáry László v. fiumei kor-
mányzó, gróf Nákó Sándor, Jekelfalusy Zoltán 
volt fiumei kormányzó. Alelnökök: Dárday 
Abriani Dezső ny. m. tanácsos, Scroboga József. 
Főt i tkár: Minach Manó ny. határrendőrfőpa-
racsnok. Titkár: Kubányi Kornél min. főt., Poka 
I'ivny Béla kir. főmérnök, Edigio Superina. A 
következő, május 21. én tartott elnöki tanács-
ülés a végrehajtó, politikai és vigalmi bizottsá-
gok megszervezésével foglalkozott. A fenti liga 
egyes városokban expositurát létesített. A kő-
szegi expositura vezetésével Tkalecz István m. 
kir. államrendőr-főtörzsőrmester lett megbízva. 
Volt fiumei lakósok, akik óhajtanak a jelen 
ligába beiratkozni, szíveskedjenek a fentneve-
zetthez fordulni, ahol bővebb felvilágosítás 
nyerhető. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetröl. S z ü l e -
t é s e k : Maitz Rezső—Schmidt Anna : Paula 
r. k. Reisz József—Herlitz Már ia : József r. k. 
Bauer János—Háber l Róza : Ferenc r. k. Wu r s t 
Is tván—Randweg Jul ianna : Ju l ianna r. k. Ke-
lemen György—Császár Erzsébet: J ános r. k. 
H á z a s s á g o k : Csonka Ala jos—Rauchhoffer 
Anna. Tóth Pál—Vörös Mária. H a l á l o z á -
s o k : Rusznyák Lajos 18 hónapos, hökburut . 
Koblmann József 24 éves, tüdővésc. 



Táncmulatságot rendez a bozsoki ifjúság 

junius 4. én tpűnkosdvasárnapi Ávár Kálmán 

vendéglős kerthelviségóben. Kezdete délután 

3 órakor. 

N a g y k o s z o r u c « k a Gubos Géza tánctanár 

junius hó 3. án, szombaton este tartja nagy-

koszorúcskáját. A zenét Horváth Géza zenekara 

szolgáltatja. 

Sa |at kotesü női és gyermek harisnyák, 

férfi soknik a legfinomabb minőségben állan-

dóan raktáron. Bekebel i anyagokbo l kö t es f e j e l 
Filipp, harNnyakotőde Szombathely, Széli Kál-

mán utca fi szám. 

Hogyan süthetünk jó kenyeret. 
Minthogy a malmok által forgalomba hozott, külö-

nösen pedig a hatósági kenyérliszt ellen ma is gyakran 
hangzanak fel panaszok, amelyek a kenyérsütés módjai-
nak nem ismerésére vezethető vissza, a közélelmezési 
miniszter ur az alábbi kenyérsütési szabályokat bocsáj-
totta rendelkezesünkre, oly célból, hogy azt a fogyaszto-
közönseg tudomására hozzuk. 

A kenyérkészités szabályai . 

Ha jó kenyeret akarunk készíteni, akkor az alábbi-
akra kell figyelemre lenni : 

t. A lisztnél tudni kell, hogy buza, rozs. vagy pe-; 
dig keverek liszt-e. 

2. Felhasználáskor a liszt ne legyen hideg. 
3. A lisztet át kell szitálni. 
4. Kovaszkeszitéshez és dagasztashoz langyos vizet 

kell használni 
5. Burgonyát csak buzakenyerhez adjunk 
6. Ha azt akarjuk, hogy a rosszul kelő tészta gyor-

sabban keljen, a dagasztaskor hozzáüntcndő vízben old-
junk fel élesztőt vagy 1 kocka cukrot. A már kida-
gasztott tészta meleg helyen letakarva kelesztendő Túl-
ságosan nem kell a tésztát megkelni hagyni. 

7. A kenyér nyulóságát ugy kerülhetjük el, ha a 
kenyeret kissé savanyura készítjük és ezen célból a ko-
vászt tovább hagyjuk állani. A kenyérkészitéshez hasz-
nált faedényeket forró vizzel kell kitisztítani. 

Buzakenyér 4 kg. l isztből. 

1. K o v á s z k é s z l t é s . 5 kg. liszthez 1 liter lan-
gyos vizet öntünk, amely vízben előbb 1-6—2 dkg. élesztőt 
szétdörzsöltünk. Az egészet jól összekeverjük és meleg 
helyen 6—7 óráig állani hagyjuk. A kovászkészitéshez 
jobb a faedény, mert vasedényben a kovász megfázik 

2. D a g a s z t á s. Ha a kovász már elegendő ideig 
állott, hozzáöntűnk 2-5 kg. tésztát, 8 dkg. sőt és a da-
gasztás közben annyi vizet, amennyit a tészta megkíván. 
A dagasztast addig folytatjuk, inig a tészta már nem ragad. 

3. K e l e s z t e s . A kidagasztott tésztát letakarva 
meleg helyen másfél óra hosszat állani hagyjuk, közben 
azt legalabb egyszer összegyúrjuk 

4. K i s z a k i t á s . A megkelt tésztát összegyúrjuk, i 
ebből az egyes kenyereket kiszakítjuk és szakajtókosárba 
tesszük Ha a tészta megkelt, azt a pekhez visszük 

Rozskenyér 4 kg. l isztből . 

A rozskenyerhez 3 kovászt kell kesziteni. 
1. kovász. 6 deciliter langyos vizben szétdörzsö-

lünk 6—7 gr. élesztőt, ehhez hozzáöntűnk 0 8 kg lisztet 
és az egeszet jól összekeverve 8 órán át meleg helyen 
állani hagyjuk. 

2. kovász. Ha az 1. kovász már 8 órán át állott, 
hozzáöntűnk egy kg. lisztet, 8 deciliter vizet és az egé-
szet jól összekeverve 1 óra hosszat állni hagyjuk. 

3. kovász. Ha a 2. kovász már 1 órán át állott, 
hozzáöntűnk 4 deciliter vizet, az egészet jól összekever-
jük es állani hagyjuk kb. 1 órán át, amikor a kovász már 
kezd összeesni. 

D a g a s z t á s. Ha a 3. kovász mar kezd össze-
esni, hozzáöntűnk 2*2 kg lisztet, 10 dgr. sót és dagasztás 
közben még annyi vizet, amennyit a tészta megkíván. 

K e l e s z t e s . A kidagasztott tésztát meleg helyen 
letakarva állni hagyjuk 1—1. 5 órán át, miközben isme-
telten összegyúrjuk. 

K i s z á k a s z t a s . A megkelt tésztát összegyúrjuk, 
abból az egyes kenyereket kiszakítjuk es szakajtókosárba 
tesszük, ha tészta megkelt, azt a pékhez visszük 

Buza és rozsliszt keverék-kenyér 4 kg. lisztből 

Ha a buza és rozsliszt egyenlő mennyiségben van 
a kevereklisztben, akkor csak 1 kovászt készítünk, mint 
a buzakenyémél, azonban a kovászt nagyobbra vesszük. 
A kovásznak 2-5 kg. lisztet, 16 liter vizet és 16 dkg. 
élesztőt használunk fel. Ezeket jól összekeverve 7 órán 
át állni hagyjuk Ha ez megtörtént, ezen kovászhoz hozzá-
öntűnk 1-5 kg. lisztet, 9 dkg. sót és dagasztás közben 
annyi vizet, amennyit a tészta megkíván 

Ha a kenyerek sütőse körül a fogyasztóközönség-
nek bármi panasza lenne, sérelmével forduljon a m. kir. 
közélelmezési minisztériumhoz (Eskü-tér 1. I. 47.) ahol 
a panaszt megvizsgálják és indokolt esetben annak meg-
szüntetésére a megfelelő lépéseket azonnal megteszik 

Ha a fogyasztóközönség köréből bárki a kenyér-
sütés körébe vágó bővebb utbaigazitast kívánna, forduljon 
a m. kir. közélelmezési minisztérium malom-és sütőipari 
kísérleti intézetehez (Eskü-tér 1 I. e. 50) ahol a bővebb 
felvilágosítást megadják. 

Tekintetes 

Dr; Freyberger Jenő urnák 
Kösseg. 

Várom beígért további leleplezéseit s akkor elin-
tézem nekem legjobban tetsző módon ügyemet. Bár 
vehetnék példát „feltűnően erős irói tehetségéről" nem 
teszem, mert csekélységem még ha „szellemi rumkész-
letem" legdeliriumosabb állapotában volna is, arra a 
magas és intelligens niveau-ju stílusra sohasem fogok 
fanyarodni, amely kettőnket jellemez En továbbra is 
„a közvélemény megvetésének sarában" maradok és 
fogok maradni saját lábamon állva. Ön Doktor Ur pedig 
szintén eléri azt a sorsot, melyet saját magának szánt 

Hogy Petőfit „y"-nal vagy „i"-vel irják, ez Petőfi 
1 nagyságán mit sem változtat Pe kijelentem, hogy cím-
zése ismét téves volt. 

Kőszeg, 1922. május 27. Lóránt Qyula. 

K l e f e t r o B i o s k o p 
a „Mulató*4 n a g y t e r m é b e n . 

M ű s o r : Vasamap, május ha 28.-án : 

Az idény legnagyobb Henny Portén attrakciója! 

Soleyn JRnna 
Történelmi f i lmdráma 6 felvonásban. 

A főszerepben Henny Portén és Emil Jann ings 

k Ó K X C ^ i N ö 
kapható Perkovits János 

I' trágyagipsz kapható. 

Építeni szándékozóknak! 
É p ü l e t f a - d e s z k a - és léeet . 

Aiánlnk' c e m e n t - g i p s z e t . 
' 1 M e n y e z e t n á d , f a z s i n d e l y 

és „ T U R U L " f e d ö p a l á t 
minden tne tnyiségh »m. Franki La jos KVszeg. 

Pályázati hirdetmény. 

A Kőszegi Hegyforrás Sz i kv i zgyá r R. T. 

igazgatóság i a j e gyá rnak üzembeh^lye*ése 
alkalmával pályázatot hird-it 

egy állandó gepeszi állásra es egy gepeszl 
állásra a jeggyártási idény tartamára. 

A pályázati kérvények a képzettséget igazoló 
okmányokkal , eddigi működési bizonyítványok-
kal felszerelve és a fb.etési iuényok rnegjaiölé 
sével legkésőbb f. évi junius lO. éig a Kőszegi 
Hegyforrás Szikvizgyár R T. Igazgatóságához 
Kőszegre cimezve nyújtandók be. Mindkét állás 
f. évi junius 15.-én elfoglalandó. Minthogy la 
kást biztosítani egyenlőre nem tudunk, lehető 
leg nőtlenek pályázzanak. Akik jéggyárban már 
dolgoztak, olönyhí»n részesülnek. 

Kőszeg, 1922. május hó 27. 

A Kőszeg i Hegyforrás S z i kv i zgyá r 
R . T. I g a zga t ó s ága . 

Kertmegnyitás a Sörcsarnokban. 
Ma, v a s á r nap f. hó 28.-án Ková ts Ferenc 
tel jes zenekara hangversenyez a sörkert-
ben a megny i t á s a l k a lmábó l . Frissen csapolt 
világos és barna malátasor, hideg és meleg 
ételek, kitűnő balatonvidéki és kőszegi vörös 
borok állandóan a t. közönség rendelkezésére 
állanak A hangverseny kezdete d. u 4 órakor. 
Belépődíj nincs. Számos látogatást kér 

Baldauf Károly 
vendég lős . 

JCaszálás száron 
e l a d ó . — Gim a kiadóhivatalban. 

Minden vasárnap és ünnepnap, a mozielő-

adások alatt is, ugy a vedéglőben mint a 

kertben, frissen csapolt világos és barna 

ZSOLDOS TANINTÉZET 
BUDAPEST, V I I , Dohány-u. T.: J. 124-47. 

A legjobban készít elő 

m a g á n v i z s g á k r a . 

V i d é k i e k n e k levelező oktatás 
Speciális, maganhasználatra irt tankönyvekalapján. 

Bérmálási ajándéknak 
zsebórák , l áncok és női nyak-

láncok a l e g a l k a lmasabbak . 

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 l y - u t 36. s z á m . 

Jenő-fóherceg-utca 24 b. számú 

földszintes ház 
szabad kézből E L A D Ó . 

Bővebbet ugyanott. 

Elárusitónő 
kerestetik. C im a kiadóhivatalban. 

flWflW A e l l e n I > r . J u t a s s y 

M b í LU SZEPLŐKENŐCSE 
i csalhatat lan és ár ta lmat lan . Kapható szaküzle-
r tekben vagy utánvét melleit Dr. JUTASSY Koz-

metikai Qyógyintézetében Budapest, Kossuth 
Lajos-utca 4. Minden egyéb szépséghibáról 

tá jékoztató füzet ingyen. 

p o r t j á é u l c m i i o i i í 

d a r a h o s s z é n 

l e g o l c s ó b b napi áron k a p h a t ó 

ZERTHOFER MIHÁLY-nál Kőszegen. 

vendég lősné l . 

G r U T H V I L M O S ^ ' ^ M U M 

fa-, csont- es diszmüesztergályos-mOhelye 
Szombathe ly , Kossuth Lajos-utca 19. 

Készit minden e szakmába vágó munkákat, úgymint 

villamos állólámpát selyem ernyővel, könyv-, szobor 

és virágállványt,függöny-,kotta-,törülközó-, gyertya 

ruhatartót, álló- s falifogast, zongoraszéket, tölcsért, 

hordócsapot,billiárddákót és golyót, kuglibabát, kül-

földi nehéz Lignumsanctum-golyót, dobrámát,rokkát. 

Nyomatott Hónai óa Pandúr kftnwnynmdAiábui Kőszegen 

4 Kószhí Vidéke. 19-2 május 28. 

Két tanoncot és egy napszá-
most keresek azonnali felvé-
telre Gaál József 

szoba-, c ímfes tő és mázo l ómes t e r 

Kőszeg , Árpád-tér 12 s z ám . 
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