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rtyilttér sora !»0 f i l lér . 
Hirdetések nagyság szerint jutányos árban 

számitatnak. 

Mégis csak tavasz lesz! 
Apró parasztházak zsuppos ereszalján 
Csillogó jégcsapok le-lecsusznak lomhán 

Száz darabra törve. 
Mintha csak megfagyott könnycseppek volnának, 
Amit most hullatnak emberóriások 

Le a sáros földre. 

Mégis csak tavasz lesz; a merre csak nézek 
Csupp apró rügyek, csupa bimbófészek 

Borítják az ágat. 
Ki-kipattan egyik . . . elbámulom innét, 
Mintha alvó manók, kis parányi törpék 

Pillái volnának. 

Künn járok a mezőn . . . a kövér hantporba, 
Mintha most már ott is valami mozogna! 

Tűhegyü fűszálak. 
Eltolják a hantot, ki-kikandikálnak, 
Mintha föld alá bújt csigabiga házak 

Szarvai volnának. 

Mégis csak tavasz lesz! Mégsem volt hiába 
Milliók esdése, milliók imája. 

Felettünk az Isten ! . 
Nyilnak a virágok . . . kötözzük csokorba, 
Tüzzük ki — mint régen — pörge kalapunkba 

Ezerén és ezren! 

Repül már, ide száll fecskék, gólyák száza 
A régi fészekbe, a régi tanyákra, 

Ami szép hazánkba! 
Megszólal az erdő, beszélnek a lombok, 
Azt súgják a völgyek, azt súgják a dombok: 

„Nem vártunk hiába"! 

Patonay Sándor. 

A városi néptanács ülése. 
— 1919. február 28. — 

Az egykori történetírónak értékes adata 
lesz a kinevezett forradalmi első faéptanácsnak 
az ülése. Nem azért, amit azon végzett, hanem, 
hogy ez váltotta fel a régi rendszert: a választás, 
a közbizalom alapján az ügyek élére helyezett 
„városatyákat", ami talán éppen azért volt ér-
tékes, inert közbizalomból származott. Régente 
fényes aktus előzte meg a hivatalba lépést. 
Istentisztelet, harangzugas, lobojjódisz, eskii, 
korraányhatósági kiküldöttnek az elnöklése, a 
polgárság lelkes ünneplése, zeneszó, szerenád 
s tudj' Isten még mi más felesleges céeó, de 
azért mégis megható volt a kiválasztott polgá-
rok megbecsülése, megtiszteltetése és kétség-
telenül hozzájárult, a rábízott tisztségnek komoly 
és méltóságteljes betöltésére. 

Talán a kinevezett néptanácstagok is át-
érezték a változott viszonyoknek e hatását. 
Sőt bizonyosan, mert hiszen már is tudják, 
hogy tisztjük csak ideiglenes és ez a kinevezés 
csupán egy elhamarkodott kormányzati állás-
foglalásnak szüleménye, melyet nemsokára még-
is csak a „választottak", a népakarat emberei 
fognak elfoglalni, aminthogy az a forradalom 
által kivívott sokkal tágabb szabadság korsza-
kában el is várható. 

Ha el is marad talán egyik másik ünne-
pélyes része, azt nyugodt lélekkel feláldozhat-
juk a demokratikusabb uj formáknak ; csak egy 
maradjon meg, ami legértékesebb: az alkot-
mányos jog és szabadság, a népakarat meg-
nyilvánulásának az érvényesülése. Ez milliók-
nak a kívánsága ; ezt várják a forradalom kitö-
rése, a népköztársaság proklamálása óla s hiába 
próbálták ezt terroriiztikus módon megváltoz-

tatni, elodázni, elmesterkedni, — a világszabad-
ság eszméje végigtankoz az ily osztályérdekből 
rögtönzött torlasz akadályokon ás utat tör. ma-
gának az igazi szabadság, egyenlőség a testvé-
riség felé. 

* 
* * 

A néptanács ülésén a városi tanács tagjai 
és a kormánybiztos által kinevezett 10 népta-
náestag vett részt. 

A polgármester emelkedett hangon emléke-
zett meg a régi képviselőtestület tekénységéről, 
kötelességtudásáról, eredményes munkásságáról 
és arra kérte a néptanácsot, hogy ennek nyom • 
dokain ugyanoly polgári erényekkel folytassák 
a köz javára szolgált épitő munkát. 

Indítványára a kormánybiztos főispánt meg-
alakulásuk alkalmával siirgönyileg üdvözölték. 

A szakbizottságok újraalakulása Szova 
Ferenc indítványára elmaradt, mert kinevezéséi 
csak ideiglenesnek tartják. Addig is az összes 
szakbizottsági teendőket »saját hatáskörében 
fogja elintézni. 

Dr. Havas Gyula indítványára elhatároz-
ták a nem magyar állampolgár lajrtboknak el-
távolítását, lakáshiány kovetke/^áüí^ Eunek a 
végrehajtásával a rendőrha ló^^got^ íS l^ meg. 

Uj erdőőrnek az eg.^^ íUa^ál^ázót , Kis 
István felsőerdei erdőőrt^^Laa^oi * 

Ezzei az üíés^y^g^ 

V á r o s i ü g y e k . 

A polgármea|í? e héten a következő hir 
detményeket teszi közzé : 

Közhírré teszem, hogy a f. évi március 
havi só március 1, 2, 3, 4 és 5. napjain kerül 
kiosztásra a sójegyek alapján Pollák Sándor 
kereskedőnél. Figyelmeztetem a közönséget, 
hogy ezen napokon a sót feltétlenül vigye ei a 
kereskedőtől, mert később ez a só kiadásra 
nem kerül. 

Mindazok, akik árpa és zab vetőmagra a 
f. évben előjegyeztek, f. évi március 3.-án hét-
főn és 4. én kedden délelőtt 9—11 óráig jelent-
kezzenek az utalványért a közélelmezési hiva-
talban, ahol a vetőmag ára mindjárt befizetendő. 
A vetőmag legkésőbb kedden délután a ható-
sági raktárból (Kayszrál utca) el viendő. Ujabb 
előjegyzések nem fogadtatnak el. 

Kőszeg szab. kir. r. t. város polgármesteri 
hivatala közhírré teszi, hogy az alsó erdei vá-
gásban lévő ágfa 120 fogásba osztva f. évi már-
cius hó 6.-án délelőtt 9 órakor nyilvános árve-
résen el fog adatni. 

Közhírré teszem, hogy a volt katonai nagy 
gyakorlótér 500—2000 öles parcellákban jutá-
nyos bér mellett az 1919 évi gazdasági évre 
bérbeadatik. Jelentkezni lehet a polgármester 
nél, vagy a városi mérnöknél f. évi március 
hó 25-ig. 

Közhírré teszem, hogy Kőszeg város tu-
lajdonát, képező 3 darab faeke, 2 darab vízszi-
vattyú, 3 darab nagy faszán, 1 dary.b tüzifecs-
kendő kocsi és különféle ócskavas f. évi már-
cius hó 2.-án délelőtt 11 órakor a városmajor-
ban nyilvános árverésen el tog adatni. 

A Magyar Hadügyminiszter 29800/26—1919 
számú rendeletére közhírré teszem, hogy az 
eddig kifizetett hadisegélyek 1919 évi február 
hó végévei megszűnnek. 

Kivételt képeznek és a már megállapított 
hadisegélybeu az említett határidőn tul is ré-

szesíthetők azok, akiknek olyan hozzátartozója 
van hadifog* t^'ban, aki u án eddi j hadisegély 
volt megáll ipitva, vagy aki-inek olyan hozzá-
tartozója tartatott vissza egészségi okból, a ka-
tonaságnál (betegség, utókezelés stb.) aki után 
eddig hadisegély volt mególlapítva. 

A tényleges katonai (szolgalatra visszatar-
tott, illetve behívott katonák hozzátartozóinak 
hadísegélye 1916 évi február hó végével meg-
szűnik, miután azok megfelelő zsoldban része-
sülnek. 

Az 1919. évi február hóban fizetések al-
kalmával a hadisegély fizetési ivek kivétel nél-
kül mindenkitől bevonandók. 

A fenntebb emiilett és hadisegélyfelvéte-
lére jogosultak legkésőbb 1919. evi március hó 
végéig igazolni kötelesek, hogy az a hadba-
vonult családtag, aki után hadisegélyük uieg-
állapittatott, még hadifogságban van, illetőleg 
még nem tért vissza. 

Az igazolus a helyi viszonynak megfele-
lően történhetik. 

Azt a körülményt, hogy a hadbavonult 
még hadifogságban van, illetőleg, hogy még 
nem tért haza, a fizetési iv címlapján az elöljá-
róságnak fel kell jegyeznie s a bevont fizetési 
ivet a hadisegély felvételére jogosultnak vissza 
kell adni. 

Ezeknek a már megállapított hadisegély 
1919. évi március 1 tői kezdve a hadbavonult 
családtagnak a hadifogságból történt visszaér-
kezését, illetőleg a katonai szolgálatból történt 
elbocsátását követő hónap végéig fizetendő. 

A most emiitett igazolás körüli bármilyen 
visszaélés súlyos büntetést von maga után. 

1919. március 31. én tid az igazolás többé 
nem fogadható el, a hadisegélyek azoknak a 
részére sem fizethető, akik addig a fenn'emii-
tett körülményt nem igazolták. 

Azok utan a hadbavonultak után, akik a 
háború alatt vagy annak következtében elestek, 
eltűntek, vagy maeghaltak, a hadisegély 1917. 
évi 480000 szánni utasítás 27. § a szerint az 
elesésnek, eltűnésnek, vagy meghalásnak nap-
jától számított hatodik hónap végéig, még abban 
az esetben is jár, ha ez a hatodik hónap 1919. 
évi február után is telik le. 

Akinek részére hadisegély 1918 évi októ-
ber hó végéi bármilyen okból nem volt meg-
állapítva, azoknak hadisegély utólag semmi kö-
rülmények között sem állapitható meg. 

Összeirási ivet tehát egyetlen jelentkezőről 
sem szabad kiállítani. 

Az összeirási ivek az A, B, O, jegyzékek 
az elöljáróságoknál összegyüjtendők s további 
intézkedésig ott megőrizendők, ellenben a fize-
tési ivek legkésőbb 1919. évi április hó 5-ig az 
illetékes adóhivatalhoz beszállitandók. 

Hirdetmenyek. 

Közhírül adom, hogy aki nyilvános helyen ittas 
állapotban jelenik meg, vagy ott leittasodik, kihágást kö-
vet el és tizenöt napig terjedhető elzárással és ezer ko-
ronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

Amennyibon a cselekmény súlyosabb büntető ren-
delkezés alá nem esik, ket hónapig terjedhető elzárással 
és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő 
az, aki ittas állapota következtében mások életét, testi 
épségét vagy vagyonát súlyosan veszélyezteti. 

Aki mást szándékosan terészegit, kihágást követ 
el és tizenőt napig terjedhető elzárással és ezer koro-
náig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

Hat hónapig terjedhető elzárást és kétezer koro-
náig terjedhető pénzbüntetést kell alkalmazni, ha a cse-
lekményt korcsmában, vendéglőben, kávéházban vagy 
más nydvános helyen, vagy ha nőn, vagy életenek tizen-
nyolcadik évet be nem töltött kiskorú egyénen követték el. 

Három hónaptól egy évig terjedhető elzárást és 
négyezer koronáig terjedhető pénzbüntetést kell alkal-
mazni, ha a cselekményt üzlete köreben oly egyén követi 

• >íK fii, A 
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e ! . aki s z e s z e s ital kiszolgáltatásával iparszerflen foglal-
kozik. Ily esetben az elitéltet üzlete folytatásából hat 
hónaptól ket évig terjedhető időre cl kell nitant. Az első-
biróság íteletének azt a rendelkezését, amely az elitéltet 
az üzlet folytatásától eltiltja, az eset körülményei szerint 
az >esetleg használt perorvoslatra tekintet nélkül, végre-
hajtónak nyilvánítja. 

Közhírré teszem, hogy a vendéglőkben bort es sört 
kizárólag deli tizenkét órától délután három óráig es 
este hét órálol kilenc uráig terjedő időben szabad a he-
lyiségben való elfogyasztásra kiszolgáltatni es pedig a 
borból egy-egy vendegnek delben, valamint este legfel-
jebb három decit, min az üzlethelyiségben való sörfo-
gyasztás nem esik korlátozás alá. 

A bor-, sör- és pálinkamérések csupán köznapo-
kon és pedig reggel het órától delelótt kilenc ór^ig és 
déli tizenket órátul délután három óráig lehetnek nyitva. 

Ezekben az üzletekben reggel hét órától délelőtt 
kilenc óráin terjedő időben semminemű szeszes italt sem 
tisztán, sem uias itallal keverve kiszolgáltatni nem sza-
bad ; a deli tizenkét órától délután három óráig terjedő 
időben sörnek kiszolgáltatása az üzlethelyiségben való 
elfogyasztásra nincsen korlatozva, borból egy egy vevő-
nek kizárólag az üzlethelyiségben való elfogyasztásra 
legfeljebb három decit szabad kiszolgáltatni, mig minden-
nemű más szeszes italnak bárminő mennyiségben való 
kiszolgáltatása tilos. 

A kizárólag egetett szeszes italok kimérésere be-
rendezett üzletek csak köznapokon és pedig reggel het 
óratói delelött kilenc óráig lehetnek njitva. Ezekben az 
üzletekben a jelzett nyilvántartási ido alatt semminemű 
szeszes italt sem tisztán, sem más itallal keverve kiszol-
gáltatni nem szabad. 

Kávéházakban csak sört szabad kiszolgáltatni és 
pedig csupán az 1. §-ban megallapitutt idő alatt és űz-
íetl.elyisegben való eifogyasztasra. — Bornak es minden-
nenui egetett szeszes italnak kiszolgáltatasa tilos 

Kizárólag bornak zárt palackokban való árusítására 
berendezett o y üzletekben (borkereskedésekben>, melyek 

évi október hó elsejen mar fennállottak bornak az 
ily üzletekben szokásos keretekben zart palackokban való 
árusítása reggel nyolc óratói délután négy óráig meg 
van engedve. 

Gyógyszertárakban gyógj boroknak es gyógyászati 
célokra szolgalo egetett szeszes italoknak a szokásos 
keretekben való kiszolgáltatása meg van engedve. 

Fűszer es csemege üzletekben, cukrázdakban, dro-
gériákban, valimint az 1—5. §-okban megállapított kive-
teltk ala nem eső összes eg)ébb üzletekben bornak, 
sörnek es égetett szeszes italoknak kimérésé és arusi-
tása tilos. 

Ugyancsak tilos bornak, sörnek és égetett szeszes 
italoknak a fennálló eg>eb szabaljok kijátszásává! történő 
mindennemű kimérése es árusítása is. 

Aki a jelen rendelet megszegesével vagy kijátszá-
sává! szeszes italt kiszolgáltat, továbbá az is, aki a jelen 
rendelet megszegésevei, vagy kijátszásával szeszes italt 
vásárol, vag> fog>aszt, a szeszes italok mértektelen fo-
gy asztásanak eltiltásáról szaio 1919 évi Xlil-ik neptör-
venybe ütköző s ezen neptói vény szerint 6 hónapig ter-
jedhető elzarással, visszaesés esetén 3 hónaptól egy évig 
terjedhető e lzárásai és 41H-0 kor.-ÍJ, terjedhető penzbün-
tetessel és italméresi jogának elvesztésével büntetendő 
kihágást követ el 

Aki a fenti rendelet ellenére vásárol vagy fogyaszt 
500 K-ig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

Aondazon idegenek, kik 1914 augusztus 1. előtt a 
város területen állandó lakással nem bírtak, jelenlegi itt 
tartózkouásuk inuokult voltat iol>ó evi március hó 10-ig, 
akik március lu-ike után érkeznek e város területére 
megerkeztsuk utan 24 óra alatt a rendőrkapitánynál iga-
zoljak, ahol indokolt esetben es időtartamra tartózko-
dási engedélyt nyernek. 

Aiaganegyenek, szállodatulajdonosok 24 órán tul 
terjedő időtartamra idegeneknek lakást, illetve szállást 
csak a rendőrkapitányság által kiállított tartózkodási en-
gedély aiapjan es csak az ebben jelzett időtartamra jo-
gosultak auni. 

Anndazok, ak.k teendőiket a tartózkodási engedély-
ben jelzett napig el nem intéztetvén a város területén 
tovább tartózkodni óhajtanak, kötelesek ezen szándékukat 
az engedely lejárta előtt a rendőrkapitányságnál bejelen-
tem, ahol indokolt esetben tartózkodási jogosultságuk a 
legszuksegesebb időtartamra meghosszabbíttató. 

• Idegenek jogosulatlan ittartózkodását a rendőrség 
erélyes razziák tartasavai fogja ellenőrizni és a hirdet-
őien) ben toglaltak megszegcseért nemcsak a jogosulatlan 
itt taitozkodok, hanem azok szallásadói (magánegyének 
es szaliouatulajdonosok is) a törvény teljes szigorával 
fognak büntettetni. 

A város területen egy kendő találtatott. 
Jogos tulajdonosa átveheti a rendőrhatóságnál. 

Dr. Freyberyer Jetw, rendőrkapitány. 

Ipartestületi közlemények. 
A Kos/a gi Takarékpénztár az ipartestületi 

segelyegyiet icszere mint minden evLen, ugy 
uz idén is 100 K adományozott. Fogadja e nagy-
lelkű adományért halas köszönetünket. 

Felkérem az ipartestület mindazon tagjait, 
akiknek üzletük vagy iparuk hadöavouulás kö-
vetkeztében reszben vagy egészen szünetelt, ha 
111. oszt. keresetadójukat erre az időre töröltetni 
vufcjy legalább is ieszállittatni óhajtják — a 
mennyiben ez ügyben még nem intézkedtek — 
jelentkezzenek a \arosi számvevőségnél, lehető-
leg deiuian 4—5 óra között, ahol ez ügyben 
szívesen adnak felvilágosítást. 

Helyszűke miatt az iparosbál leiülfizetéseit 
t-s adouianyuit jövő héten fogjuk közzé tenni. 

Az elnökség. 

Helyi hírek. 
Patonay Sandortol a tavaszt üdvözlő poétikus, 

hangulatos, igen kedves verset közlünk lapunk 
első helyén. Régen ismerjük a szerény szerzőt. 
Arról, hogy lelkiismeretesen épít és tart íenn 
utakat, arról is, hogv barátja H népnek és a 
nép őtet is szereti. De aki ilyen szépen tud 
verselni, szerethetne bennünket is egy kicsit 
és gyakrabban fogná kezébe a lantot, melyet 
ilyen rátermettséggel penget. 

Zsombor nemet kormányzó átiratot intézett 
a városhoz, melyben azzal kéri a város támo-
gatását, hogy a német nyelv érvényesülésének 
érdekei mellett a magyarság érdekeit sem fogja 
szem elől téveszteni. Hogy Kőszeg hova fog 
tartózni, még nincs eldöntve. Valószínűleg nem 
a némát területhez, ellenben Pozsony alighanem 
kiszabadul a csehek erőszakoskodása alul és a 
német kormányzósághoz fog csatoltatni, melynek 
Sopronban 600 hivatalnoka lesz. 

Eloléptetes. Szinetár Endre eddigi adóhiva-
tali főnök az állampénztári hivatalok uj rende-
zésével állampénztari főtanácsossá léptetett elő 
a VI I . fizetési osztályba. 

Hazatsagok. Mult szombaton házasságot 
kötött Wi tzmann József kőszegfalvi kisbirtokos 
Schatzl Annával, — tegnap pedig özv. Oszwald 
Ferenc Stahl Teréziával, — özv. Preisz János 
Kohl Paulával, Kohl Ignác polgártársunk leá-
nyával, — özv. Weigl József kisbirtokos özv. 
Kappel Józsefnéval. 

Hűségesküt tettek le a népköztársaságra 
pénteken a helybeli plébánia és a bencés szék-
ház tagjai a polgármester előtt, aki erre a kor 
mánybiztos-főispántól kapott felbatalmázást. Az 
eskületételről jegyzőkönyv készült. 

Az ipartestület eloljarosaga alakuló ülésé-
ben alelnökül Weöres Alodart, pénztárnokul 
Flamifch Gusztávot választotta meg. 

Az evang. templomban március 9.-én este 
5 órakor vallásos esiely lesz, amelyen az elő-
udast Kapi Béla püspök ur fogja tartani. Az 
estely után a diakonissza-egylet javára offer-
tóriuni tartatik. 

Ker. szociális nói ertekeziet. Vasárnap dél-
után a keresztény szociális női szervezet érte-
kezletet tartott. A , német és magyar nyelvű 
előadást a legnagyobb lelkesedéssel hallgatta 
végig a nagyszámú nőközöuség és a magáévá 
tetle azokat a szép gondolatokat, melyeket a 
keresztény nőnek a mai szociális alakulások 
közepette való szerepéről előadtak. 

A városi tisztviselők beszerzesi előlege. A 
belügyminiszter értesítette Kőszeg városát, hogy 
az alkalmazottak beszerzési előlegére 13,134 
koionát foiyúsitott. 

Rendorhatosagi hivatalszolgavá nevezte ki 
a polgármester Biegner János, volt rendőrhe-
lyettest, ki már régebben a hivatalszolgai teen-
dőket végzi. 

A helyi rendórseg fentartasi kéltségeihez 
a Kőszegi Általános Takarékpénztár 500 kor. 
juttatott a városhoz. 

A Kőszegi Takarékpénztár ez évi közgyű-
lését mult vasárnap Czeke Gusztáv elnökleté-
vel tartotta meg. Az évi jelentést Freyler Lajos 
ügyvezető igazgató ismertette. E szerint évi 
forgalma 17'/a millióval emelkedett. Betétállo-
mánya 21 millió, értékpapírjai majdnem 7 mil-
lió, más pénzintézeteknél elhelyezve 7 millió, 
kölcsönei kórulbeiül b millió. Részvénytőkéje es 
tartalékja meghaladja a 2 milliót. 52,000 kor. 
értékpapirleirás után tisztanyereségy 220,000 
kor., melyből 100 kor. osztalékot fizet. A köz-
gyűlés a jelentéseket egyhangúlag tudomásul 
vette. 

A Kőszegi Altalanos Takarékpénztár ez évi 
közgyűlését mult vasárnap tartotta Kincs István 
elnökletével, aki megnyitó beszédében rámuta-
tott a lappangó pénzügyi válságra, mely külö-
nösen a pénzintézeteket sújtja s talán csak jövő 
évben fogja hatását egész erejével éreztetni. 
A közgyűlés az évi jelentéseket tudomásul vette. 
E szerint az intézel előző évi összforgalma 13 
millió emelkedéssel 27 millióra emelkedett. 
Részvénytőkéje és tartalékjai megközelítik az 
1 milliót. Betétállománya a folyószámlákkal 
5'/j millió, értékpapírtárcája 2l/a millió, kölcsö-
nei a folyószámlákkal együtt 4'/4 millió. Elért 
tiszta nyeresége 20,000 kor., értékpapír órték-
leirása után 07,000 kor., mibői, mint már évek 
óta, ezúttal is 20 kor. osztalékot fizet. Alap-
szabálymódosítás és hét kilépő igazgatósági 
tagnak újraválasztása után az ülés véget ért. 

Szikvizgyári közgyűlés volt vasárnap d. e. 
a városházán Fuchs János elnökletével. Gratzl 
Gyula könyvelő ismertette az elért evi ered-
ményt és az igazgatóság és felügyelőbizottság 
javaslatait, melyeket egyhangúlag elfogadtak. 
Freyberger Sándor elhunyt elnök kiváló érde-
meit jegyzőkönyvben örökítették meg. 1018. évi 
osztalékul 7 koronái fizetnek. L'j igaz-
gatósági tagokul Schaar József, Sehermann 
István és Korner Győző választattak. - A köz-
gyűlés után megtartott igazgatósági ülésen el-
nökül Schaar József és pénztárosul Flamisch 
Gusztáv választatott. 

Sportmuiatsayot hirdet egy meghivó már-
cius 4 ére s lévén most a mulatságrendezés 
sportja, bizonyára sok hive lesz. Ki kell hasz-
nálni az alkalmat. Végére j á r u n k a farsangnak. 
Ifjúságunk minden számottevő tagja buzgólko-
dott a siker érdekében. Sokan azon tűnődnek, 
hogy miért sport-mulatság, mikor nincs is 
sportunk. Volt valamikor, de u«y elolvadt, mint 
mult héten a hó. Sebaj. Emlékei maradtak. 
Terhelő emlékek. Ezek eltüntetése társadalmi 
kötelesség. Azért rendesik a „saját pénztár" 
javára. Farsangolva könnyű és kedves lesz 
ennek a kötelességnek megtelelni. A társada-
lomért sportoltak, azért lett kevés a „saját pénz-
tár", — most hát sportoljon a társadalom a 
maga és a pénztárhiány javára. 

A szinpartolo egyesület a soproni színtár-
sulattal óh jt szerződni. A társulat 191(J. évi 
április hó 20-tól május hó végéig városunkban 
előadásokat tartana, ez azonban csak ugy lehet-
séges, ha a nagyszámú tagokat a városban 
kellőképen el l e h e l n e helyezni; miért is az egye-
sület felkéri a város nagyérdemu közönségét, 
szíveskedjék f. é. március hó 10-ig Róth Jenő 
ur könyvkereskedés'ben akár szóval akár iras-
ban bejelenteni, kik hajlandók egy vagy két 
bútorozott szobát esetleg konyha használattal 
a színtársulat tagjai részére a jelzett időszakra 
bérbe adni. Külön kérjük megnevezni, hogy 
1 szoba egy vagy két ággyal, továbbá szükség 
esetén a konyha használattal vagy anélkül s 
minő bérfizetés mellett engedik át a helyiséget. 
Kérjük a n. é. közönséget, tegye lehetővé ezál-
tal, hogy a soproni színtársulat varosunkba 
jöhessen és igy rég nélkülözött műélvezethez 
juthassunk. Az elnökség. 

Hataratkelesi igazolvany kell ezután Ausztria 
területere való utazáshoz. Csak a megállapított 
átjáró pontokon szabad áthaladni. A köszegj 
járásban Borostyánkőnél és Köpataknál. 15 
napra szóló igazolványok kiállítására a járási 
községek részére a főbiró, Kőszeg város részére 
a rendőrkapitány iiletekes. Csak vagyontalan 
napszámosok, vagy 7 koronánál kevesebb föld-
adót fizetők kaphatják. Mások csak a kormány-
biztos előzetes engedélyével. Ez az intézkedés 
valószínűleg nemcsak a csempészek elleu szól, 
hanem a tervezett pénziebélyegzéssel is kap-
csolatban áll. 

Husz rendőre lesz a varosnak ezután. I la 
elgondoljuk, hogy a mozgósítás mozgalmas ide-
jén csak egyetlen egy volt és a negy háborús 
év alatt sokat zaklatott adminisztráció idején 
is csak egy, hát soknak látszik, — valójaban 
azonban kivaiiatos és szükséges a közrend 
feletti éberebb őrködés. De azután legyen is 
éber szeme a rendőrnek. A városnak sok pén-
zébe került rácsos keritésü parkjai oly vauda-
lismusnak szabad prédái, hogy igazán megbot-
ránkoztató. Megérdemelnék, hogy annyi rendőr 
közül legalább egy ezeknek a gondját viselje. 
Valahányszor elhaladunk mellettük, sajnálattal 
kell tapasztalnunk, hogy városi gyerekek mily 
kevés érzékkel bírnak ily léteaitmenyek iránt. 
Szülő, mesier, tanító, iskola sokat tehetne ez 
érdemben, de legtöbbet egy kíméletlen szigoru 
felügyeletet gyakorló állandóan ezt ellenőrző 
rendőr. Kulturváros vagyuuk, de az 'ifjúság 
kulturfelfogása nem e mellett bizonyít. 

Gyujto hatasa lett pénteken a Schaar Jó-
zsef kirakatába elhelyezett hirdetésnek, hogy 
jegy nélkül is mindenki szabadon vehet gyufát 
maximális árért. Nosza volt ott tülekedes. llaroui 
rendőr sem bírt a néptömeggel. Vájjon oli talal-
nánk e a gyufát a vevőknél, ha jövő heten 
hazkutatást tartanának. Aligha. Lánckereskede-
lem lesz belőle fel két koronáig 1 — 

Nyilvános köszönet. A Kőázegi Takarék-
pénztár a helybeli Betegházegyesületnek 100 
koronát volt kegyes adományozni. Fogadja o 
nagylelkű adományért hálás köszönetünket. Az 
igazgatóság. 



Az ideiglenes rendőrség segelyezese ügyé-

ben szombaton este meghívásra értekezletre 

gyűltek össze a város kereskedői, iparosai és 

vagyonosabb polgárai a városház termében. A 

rendőrkapitány ismertette az ideiglenes rendő-

röknek tett Ígéret fedezethiányát és önkéntes 

adózás utján kérto az ehhez szükséges anyagi 

•rőt. Reményi Ferenc nyug. ezredes hosszabb 

beszédben foglalkozott a felvetett kérdéssel. 

Véleménye abban domborodott ki. hogy az élet 

és vagyonbiztonság terhét ne egyesek, hanem 

az város egész közönsége viselje. — Freyler 

Lajos is ezt hangoztatta és arra hivatkozott, 

hogy ezt már annak idején a képviselőtestület-

ben is igy kívánta elintéztetni. — Schaar József, 

Róth Jenő, Pollák Sándor egybehangzóan azt 

kívánták, hogy azok viseljék a szükséges fede-

zet költségeit, akik csak keveset vagy egyálta-

lában nem adtak erre a célra. — Végül abban 

állapodtak meg, hogy a néptanács a közadók 

módjára való kivetésről gondoskodjon, azonban 

mellőzze azokat, akik már nagyobb összeggel 

önként járult-k e rendészeti kiadásokhoz. — 

Azóta más történt. A polgármester szűkebb 

városházi bizottsággal vetette ki mintegy száz 

polgárrá a szükséges összeget és három rendőrt 

bizott meg a kivetett összeg beszedésével. Ez 

az elintézés kétségtelen jobban illik a mostani 

kormanyzati rendszerhez. A legtöbben fizettek 

is, némelyek azonban megtagadták. Végül majd 

ezek is fizetnek s ezzel ez az odiozus ügy befe 

jeződik. Egy ideig majd egyik-másik még elé 

gedet.enkedik az slintezés miatt, még azért is, 

mert nagyon sok tehetős, háborús vagyont 

szerzett és a biztonságot szívesen élvezett pol-

gártárs a köteles hozzájárulás alul felmentetett, 

de végre majd ezek is belátják, hogy ab-

bzolut igazság sohasem érhető el s megnyugosz-

nak a megváltozhatatlan helyzetbe, — a varos-

házán pedig majd csak okulnak ezen az eseten ! — 

Köszönetnyilvánítás. A Kőszegi Takarék-

pénztar 100 K t kegyeskedett a helybeli önkén-

tes tűzoltó egyesületnek adomanyozni, mely 

nemeslelkü adomanyért az egyesület elnöksége 

hálás köszönetet mond. 

AZ Elektro-Bioskop mai műsora: A titok-, 

zatos várkastély. Dráma 4 felvonásban. ÉK a 

kísérő mű>or. 

Vidéki hírek. 
A megyespüspoköt, gróf Mikes Jánost, ellen 

forradalmi tevékenység gyanúja miatt Buda 

pesten őrizetbe vették és a celldömölki bencés 

székhazba internáltak. Az egész vármegye 

kíváncsian várja, mi alapon határozta ezt el a 

minisztertanács. A káptalan tagjai teljesen ki-

zártnak tartjak azt, hogy népköztarsasagellenes 

mozgalomban részt vett volna. Most az derült 

ki a fővárosi lapok révén, hogy a püspöki va-

gyonzárlat alkalmaval tett megyjegyzései miatt 

tórjént, amikor az eljárás törvénytelen voltat 

indokolta. 

A szombatheiyi papsag hűségesküt tett a 

kormánybiztos előtt, hogy a népköztársaság 

alkotmányosságát elismeri s ahhoz hü lesz. A 

„Szombathelyi Újság" ehhez azt a felesleges 

megjegyzést fűzi, hogy ez nem jelenti a kor-

mánykoz való hűséget, hanem a papság csakis 

a népköztársaság elismerésére tett esküt. Hiszen 

ez magától értetődik. — A vidéki papság és 

tanitósag a járási székhelyeken fogja az esküt 

letenni. 

Az Esterházy hitbizomány birtokait a buda-, 

pesti munkástanács termelőszövetkezet által 

akarja kezeltetni. Ennek tagjai első sorban az 

alkalmazottak lennének. A somogymegyei bir-

tokosok ellenállása idézte elő, akik a kollektív' 

mun kasszerződés ellen foglaltak állást-

A sárvári bajor királyi uradalmat, 18,000 

hold.it, teljes felszereléssel a kormány vette át 

kezelésre, mert a bajor király az alkalmazottak 

és cselégséd által követelt bérfizetéseket elfo-

gadni haj landó nem volt. Minden gazdasági 

alkalmazott évi 12,000 kor. követelt, ami évi 

6 mill iót jelenteit volna, egy holdra 580 K át. 

A bajor király inkább átvételre ajánlotta a 

kormánynak, próbáljon meg az ennyit kigaz-

dákodni. Most következeti alapon az alkalma-

zottak fogják a birtokot kezelni. Egyelőre tehát 

itt nem parcelláznak. 

A nemet autonomia területe Te nap délután 

a nyugatmagyarorszagi nemet néptanács és a 

20 as bizottság együttes ülést tartott, amelyen 

a nyugatmagyarországi német kormányzóság 

területi kérdéséi kerültek megvitatásra. Az itt 

kialakult nézetek és vélemények alapján fogja 

a kormányzó előterjesztését a területi kérdés 

megoldása érdekében a német miniszternek 

megtenni. 

A foldbir tokreform a nemet autonómia terü-

leten. Zsombor Géza a a nyugatmagyarországi 

német autonómiai terület kormányzója március 

5 ére a kormányzóság területéhez tartozó német 

községek elöljáróságait és néptanáesait értekez-

letre hivta össze, hogy velük az autonómia 

keretében végrehajtandó birtokreform (földosz-

tás) ügyében tanácskozzék és a részletekre 

nézve megállapodást létesítsen. A tanácskozá-

zások különösen kisebb szőlőbirtokosok, de más 

kisebb parasztgazdaságok alakítására vonatkozik. 

Polgári kör Sarvarott. Sárvárott az iparo-

sok kezdeményezésére polgári kaszinó alakul, 

melyben a független polgárság minden árnya-

lata nagy számban csoportosul. 

A salfai plébános, Magyar László, 63 éves 

korában elhunyt 39 évi buzgó lelkészi tevé-

kenység után. 

Ketezer par cipó Szombathelynek. Talán 

még el sem készüli, de kilátásba helyezték, 

hogy Szombathelynek kétezer pár cipőt utal-

nak ki. 

A hü cseled Fritz Józsefné szül. Pratscher 

Mári rohonci lakos mint főzőnő volt alkalmazva 

Gertner Fáni ugyonottani lakoSnál, akit oly 

hűen szolgált, hogy rövid idő alatt mintegy 

200 korona értékű fehérneműt és edényt tulaj-

donított el tőle. Tettéért felelősségre vonta a 

bíróság s miután tettét beismerte, a bíróság 3 

hónapi fogliázra Ítélte. 

Elvesztette a penzet. Komlati Mihály soptei 

napszámos az állatvásártéren elvesztette 2760 K. 

tartalmazó pénztárcáját. A szerencsétlenül járt 

ember kéri a becsületes megtalálót, hogy az 

összeget illő jutalom fejében jutassa vissza. 

Földrenges volt február 22 én a Szentgott-

hárd melletti Gasztony, Rábagyarmat, Rátót 

községekben. Gotthárdon csak keveset észleltek 

a két hatalmas földlökéstől. 

Ker. szociális pakkok O k u l t a k u jabban 

Czelldömölkön, Nagy's^itofi 'halyon, Nagy-

asszonyfán és S á r v á t t A t ^ í ^ 

Á legközelebbi szopn i vasar március hó 

10-én lesz. V 

A visí legeoyek agjfcl voltak híresek, hogy 

csak az volt a^.iga^U|imlatság, amelyik mulat-

sag után t ö r ^ t , £ wuiből dolga akadt orvosnak, 

rendőrnek, most meg az a csoda 

történt, hd*S íi í öu l t héten megtartott mulat-

ság oly renabCTi ^ s tisztességben folyt le, hogy 

még azt is Jfihették az újságba, hogy egy 

palacknak az ^eltörése, ami egyik vendégnek 

kezét véresre vágta, puszta véletlenségből tör-

tént s semmi tekintetben seui zavarta meg a 

szép mulatság rendjét. Ha igy van, akkor iga-

zán a visi legények a legderekabbak. 

Aki szép ruhát kivant. Molnár József 

nagycsömötei lakos házából, szobájában az el 

rejtett helyről, a nem használt ágyból 16.000 

korona készpénzből 1330 koronát elloptak. A 

kőszegi csendőrőrs egy járőre kinyomozta, hogy 

a pénzt Kovács Maria 17 éves nagycsömötei 

leány lopta el, aki Molnárék házába bejárós 

volt. A pénz egy részén Szombathelyen ruhákat 

vásárolt, nagyobb része azonban lakásán meg-

találtatolt. Anyja, apja regen elhaltak, az er-

kölcsös vezetés hiányában tért le a törvényes 

útról. A szép ruha birvágya okozta. A biroság-

hoz feljelentették. 

Az elrejtett kincsek. Özv. Kovács Mária 

szül. Németh Maria nagycsömötei lakos nap-

számosnő lakásán lopás ügyében tájékozódás 

végett megjelent a kőszegi csendőrörs egy jár-

őre, mely alkalommal ott egy ládában nagy-

mennyiségű ezüst és réz aprópénzt talált, ame-

lyet a forgalomból kivont. Ha ily nagy mennyi-

ségben van elrejtve egy egyszerű szegény lakó-

nál, mennyi lehet elrejtve a gazdag házakná l ? 

Téves felfogás következtében vonják ki az 

ércpénzt a közforgalomból és nem is sejtik, 

hogy ezzel az ország anyagi romlását fokozxák. 

Kívánatos volna, hogy a józanabb gondolkozó 

lakosság az elrejtett aprópénzt forgalomba 

hozza. 

A vasvörösvári uradalom erdeiben három 

község lakossága: Lödös, Őrál lás és Abér a 

kitermelt fát birtokba akarta venni. A környék-

beli karhatalomnak fegyveresen ellenállott, de 

mikor a körmendi és felsőőri nemzetőrök oda-

érkeztek, felhívásra megadták magukat . Egy 

katonaszökevény izgatta fel a községeket kom-

munizálásra. 

Heti krónika. 
Nőmzetgyülesi valaiztások. A miniszterta-

nács elhatározta, hogy a nemzetgyűlési válasz-

tásokat kiirja. A kormányt nagyfontosságú kül-

politikai indokok vezették, amelyek a választá-

sokat rendkívül sürgőssé teszik. A választások 

április első feíében lesznek, a lajstromos módszer 

szerint, a kisebbségi képviselet biztosítása msllett. 

Az egyházi főkegyúri jogok gyakoriásat a 
nemzetgyűlés törvényhozási intézkedéséig Ká-

rolyi elnökre fogják átruházni kormányhatáro-

zattal. 

As.ztria csatlakozását Németországhoz el-
lenzi az antant. 

Pusztot kapunk a csehektől. A kormány 

kiküldöttei A l tmann osztálytanácsos ós Fogl 

posztógyárigazgató Prágába utaztak és egyez-

séget kötöttek a cseh kormánnyal , inslyszerint 

ha Magyarország nyersanyaggal látja el a brünni 

textilgyárakat, Csehország haj landó Magyaror-

szágnak nagyobb msnnyiségü posztót szállitani. 

A kiküldöttek eire nézve Írásbeli biztosítékot is 

kaptak. Legközelebb mintegy 3—4 mill ió méter 

finom posztót fognak s csehek szállitani. 

A torradalom vivmanyait biztosító törvényt 

hirdetett ki a kormány, mely szerint azt, a k i 
azokat veszélyezteti, vagy a közrendre aggályos 

magatartást tanúsít, tartózkodási helyén, vagy 

kolostorokban őrizet alá helyezhető minisztsri 

határozat alapján. A törvény megjelenése után 

nyomban internálták Szurmay b :ró altáborna-

gyot, volt honvédminisztert, Szterényi .lózsef 

volt kereskedelmi minisztert és Mikes J ános 

gróf szombathelyi püspököt. Állítólag még 1'7-en 

vannak ily eljárásra kiszemelve 

A hadianyagok feloszlására nézve megegye-

zés jött létre Magyarország és Ausztria között. 

Akadály a bankjegyek lebélysgzése körül. 
A bankjegyek felülbélyegzése — hir szerint — 

technikai nehézségekbe ütközik, mert nincs 

hozzávaló gép. Ha nem sikerül beszerezni a 

szükséges gépeket, a pénzügyminiszter be fogja 

várni, amíg Német-Ausztria elkészül a felülbé-

lyegzéssel és a német osztrák á l lamnyomdára 

fogja bizni az egész műveletet. 

Ausztriába csak nyitatt lavelet lehat küldeni. 
A politikai Híradó jelentése szerint Ausztriába 

csak nyitott leveleket szabad küldeni, órték 

küldeményeket nem továbbítanak. 

Az olasz királyt meggyilkoltak. Frankfurt-

ból jelentik a cseh-szlovák sajtóiroda értesülése 

szsrint: Viktor Emánua l olasz királyt maggyil-

kolták. 

Zavargások Csehországban. Csehországban 

nagy az izgalom. A kommunista zavargások 

mind nagyobb mérveket öltenek. A polgári sajtó 

erélyesen követeli Buna szocialista vezér letar-

tóztatását 

Merenylet Wilson ellen. Hétfőn egy Ragor-

szky nevü anarchista lopódzott Wilson elnök 

szállodai szobájába, azonban kellő időben elfog-

ták. Vallatása során beismerte, hogy megakarta 

gyilkolni Wi lsont . 

A letartóztatott kommunisták beismerték, 

hogy Oroszországból kapott .pénzel szervezték 

a íiolssviki mozgalmat. Havonta 300,000 koronát 

kaptak. 

Qlaszorszagban nagy munkászavargások 

törtek ki. Főleg Tnrinban. Bolognában és Milá-

nóban. A köztársaságot követelik. 

Szerkesztőségi posta. 
• Keresztény szocialista. Későn érkezett, azért 

csak most reflektálunk beküldött cikkére. Tökéletesen 
igaza van, s mint olvashatta, ugyanazon véleménynek 
adtunk kifejezést, ha enyhébb formában is. Szándékosan 
kerültük a szigorúbb kritikát, mert igy véltük elérni azt, 
hogy azok akiket illet, jövendő magatartásukra nézve jobb 
belátásra jussanak. Tisztelni kell egymás véleményét s 
nem szabad megsérteni azt, ami a forradalom legszebb 
vivinánya: a törvényes renden belül megnyilvánuló köz-
szabadságot. Sajnos, az uj rendszer sokszor vét ez 
ellen, de vegyük figyelembe, hogy még mindig a forra-
dalmi kormány vezeti az ügyeket és hogy végre is el 
nem maradhat a népakarat érvényesülése, az alkotmányos 
nemzetgyűlés egybehivása, amikor majd sok téves vá-
ganyra került irányítás visszaterelhető lesz, természete-
sen akkor is a népköztársaság fenntartásával,mint egye-
lőre egyetlen érdemes s mindenkit kielégítő vívmányát a 
régóhajtott felszabadulás forradalmának. A cikk meg nem 
jelenése tehát félreértést ne okozzon. 

N. N. Helyben. Névtelenül ilyet egyáltalában nem 
közölhetünk Találjon megnyugvást Ön is fenti sorokban. 
Iíeke velünk! Ezt óhajtjuk mindnyájan. 

R. E. Szombathely. Orosz fogságban irt versét 
alkalomadtán közölni fogjuk. 

i.tm 0 J í 
| A V A R r A M I J Z E O M 



Midőn Kőszeg kedves városából bucsut 
k ell vennem, szívből jövő „Isten hozzád4'-
at mondok minden lakójának. 

Horváth József 
káplán. 

Vendéglő-átvétel. 
Van szerencsém a n. e. közönség tu-

domására adni, hogy Kőszegen a Király-ut 

84. sz. alatt levő — az arany kereszt-
hez címzett volt 

Benedek-féle vendéglőt 
vétel utján megszereztem és saját nevem 

alatt tovább fogom vezetni. 

Mindent el fogok követni, hogy a n. 

é. közönség bizalmát ugy jó es olcsó éte-

lek mint italok előzékeny kiszolgálása által • 

megnyerjem. Egyúttal megjegyzem, hogy 

a legjobb balatoni borokat szereztem be. 

Kiváló tisztelettel 

Lágler P á l ' j 
vendéglős. 1, 

K o v á c s m e s t e r 

kerestetik Velem község részére. 

Bővebbet a községházánál a/ előljárósá 

nal lehet megtudni. 

JR legjobb és legolcsóbb a 

„ K O R D E L I N " 
s z ő l ő k ö t ö z ő papirspárga 

Ne használjunk mást! 
Szükségletünket már most fedezzük. 

CORDELINWERKE GESELLSCHAFT M. 8. H, 
magyarországi eladási irodája 

B u d a p e s t , V, Zoltán-utca 10. sz. 
Telefon: 119-18. 

Sürgönye im: Cordelin Budapest , Zoltán-u. 10. 

Sürgöny- és levélcím : Folyószámla a Szombat-

A G R Á R I A helyi Általános Takarék-

Szombathe ly . pénztárnál. 

Ingatlanforgalom. 

Parcellázások. 

Kereskedelmi vállalat. 
Ajánlunk : megbízható, kiváló minőségű 

gazdasági és konyhakerti 

VETŐMAGVAKAT 
jutányos árban. 

a K ő s z e g i H i t e l s z ö u e t f c e z e t n e k 
1919. évi március hó 10.-én d. e. 11 órakor saját helyiségében 

tar tandó 

közgyűlésére . 
Tárgysorozat: « 

1. E lnök i jelentés a letolyt üzletévről s a mé r l eg * jesztese. 

2. Igazgatóság i és felügyelobizottsági jelentések k^^Vi fcr tban 

felosztásával. 3. Fö lmen tvény . 4. A z i g a z g a t ó s á ^ ^ ^ ^ i i i h ^ ^ f c l W i s á g ú j ra 

való választása. 5. Az a lapszaba lvok 18 §-anak tatása. 

V i p s f e e ' t e g 

rüh, sömör, ótvar, sebek és mindennemű 
bőrbajokat gyorsan és biztosan gyógyít a 

B o r o k a-k e n ő c s. 
Nem piszkit és szagtalan. Kis tégely 
ára 5 korona, nagy tégely ára 7 korona, 
családi tégely ár i 12 korona. Hozzávaló 

szappan 6 korona. 

Késziti : Gerö Sándor gyógyszerész 

Nagykörös. 

Kőszegen kapható Lendvay Lajos 
gyógyszertárában. 

Mióta u Kanyó-féle 51758. szám alatt szaba-
dalmazott és védjegyezott ftheumozon immár 
Magyarországon is forgalomba került, nincs 

többé gyógyíthatatlan 

rheuma, csús, köszvény. 
Öregség, elhanyagolt betegség npin akadály. 
Már az első kezelés után 12 és fél óra alatt 
kiválasztja a testből a betegséget okozó hugv 
savat. Orvosilag ajánlva pontos utasítással 
20 korona. Levélbeli kérdezősködésekhez vá-

lasz bélyeg csatolandó. 

K a n y ó S á n d o r 

Budapest , IV. kerület Szark»-utca 
7, sz fél em. 1. a. 

M é r l e g . V a g y o n : Készpénz és betétek 11)62830 83 K. — Értékpapír-
tárca 765212*52 K. — Köicsönállomány 743817 75 K. — Berendezés és biztosítási 
előleg 3094 87 K. — Ö^/esen : 317495597 K. — Teher : Alaptőke 227901 32 K. 
— Tartalékok 6850842 K. — Betétek 2853578'27 K. — Fel nem vett osztalék 
514571 K. — Hátralékos tőkekamatadó 4380 99 K. — Átmeneti tételek 4276 47 K. 
— Nyereség 11104 79 K. — Összesen 317495597 K. 

E r e d m é n y s z á m l a . Vesz teség : Betétkamat 84913 52 K. — Adók 
1191142 K. — Üzleti költségek 11926-66 K. — Adományok 207 — K. — Érték-
papír leírás 1059980 K. — Átmeneti tételek 4276 47 K. — Nyereség 11164-79 K. — 
Nyereség: Kamatok és illetékek 134999.66 K. 

\ mérleg az intézet helyiségében közszemlére van kitéve. 

Az igazgatóság 

i f i w r > > • • ^ HL' 

k a v e h a z e l a d a t i 
Ti I • i_h 

A főtéren levő „Korzó" kávéház összes felszereléssel, [jjj 

ugy maga az emeletes ház és udvar, március hó 2.-án []j 

délelőtt 11 órakor irodámban fg TW Lil 

W\ 1 1 y i I v á s i o s a r \ e i e í * e n |jj 

p.| el fog adatni. |j| 

pjj Az árverési feltételek irodámban megtudhatók. 

1 Kőszeg, 1919. február 20. É 

m Dr. Szovják Hugó | 

-p ügyvéd. g j 

m m m s s s i ü í í i ^ S I S I I I I ^ P H S ^ 

V i s z k e t e g s é g e t , s ö m ö r t , r i i t i t 

aleggyorsabl M elmulasztjaadr. Flesch-
féle eredeti törvényesen védett 

„Skaboform"-kenöcs. 
Nincs szaga. Nem piszkit. Mindig eredeti 
pecsétes dr. Fleseh-félét kérjünk. Próba-
tégély 3 K. nagy tégely 5 K. családi 
adag 12 K. 

Kapható a helybeli gyógyszertárak-
ban vagy d i rektkész í tőné l rendelhető: 
Dr. Fleseh E. „Korona" gyógyszer-
tára Györ . 

Vételnél a . SKABOFORM" védjegyre 

ügyel jünk ! 

Nyomatott K<*nai Frigyes nyomdajában Kőszegen. 

„ A G I i Á K X A " 
Gazdasági Beszerző es Értekesitö Iroda 
J U N G B E R T H L Á S Z L Ó 

ÉS TÁRSAI 
(Törvényszckileg bejegyzett cég) 

SZOMBATHELY, Erzsebet királyné utca 7. 
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