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Március 15. 

Századok rablánca volt az édes anyja, 
Vérmező bölcsője, félisten az apja, 

Egy Nemzet ringatta. 
Egy ország imája szállt a magas égbe, 
Egy könyörgő Nemzet imádkozott érte 

Aztán . . . elsiratta! 

Csak egy rövid tavasz, egy mosoly volt élte, 
Milliók imája hiába volt érte, 

Várta már kis sirja . . . 
Lopva eltemették, s a kis sírhalomra 
Keresztet sem tűztek, hova édes anya 

Könnyeit kisirja. 

Még a göröngyöt is, azt js letiporták, 
Hogy meg ne ismérjék, hogy meg ne találják 

Hol van a sirdombja, 
Hova néma ajkkal — leborulva térdre — 
De kiáltó szívvel imádkoznánk érte 

Legalább titokba'. 

Ezer virág fakadt mégis ujra-ujra 
— A letiport rögre, a letiport hantra, — 

S mit kitéptek nappal: 
— B>ár senki se látta — a kis sírhalomra 
Harmatos kezével vissza-vissza lopta 

A mosolygó hajnal. 
• P » 

lA frisshantolt sirra nagy kőlapot tettek, 
S mir.t a Megváltónak, az Üdvözítőnek 

Megfeszített testét 
l 'órök állták körül, kezükben a dárda; 
•Kik a megjövendölt, százezerek várta 

-eltámadást lestek. 

(És jött a mennydörgés, villámok csatája . . . 
Kiesett az őrök kezéből a dárda, 

Térdre hullva látták: 
Mint dobja egy angyal a nagy követ félre, 
Mint száll ki sírjából, mint száll föl az égbe: 

\ világszabadság! 

Patonay Sándor. 

. Nemzetgyűlés 
Jfogja ezentúl Magyarország sorsát, jövő uj 

'kialakulasát irányítani. 

Nem a forradtlom zűrzavarában, for-

gatagában. izgalmában, erőszakosságában 

véletlenül a kormányrúdhoz került, vagy 

odatolakodott emberek fognak nap-nap után 

rögtönzött jó-rosz szükségtórvénvekkel kor-

mányozni, hanem a népakaratból meg-

választott nemzetgyűlés többségéből, tehát 

az ország népeinek bizalmaból kijelölt fér-

Ifiak fognak törvényeket alkotni és az ezek-

pő l alakult kormány fogja azokat végre-

hajtani. 

így kívánja ezt az alkotmányosság 

és az a magasztos világvezérgondolat, mely 

H háborút megáll-': ra birta: a népek önren-

delkezési joga. 

j Hála Istennek, hogy idáig jutottunk. 

1 Hogy milyen lesz az a nemzetgyűlés 

az ebből alakuló többségi kormány, azt 

l i jövő hónapban megejtendő választások 

fogják eldönteni. 

* Általános, titkos, a nőkre is kiterjedő 

álasztói jog a 24 éven felüli férfiakat és 

21 cven leiüli nőket szólítja szavazásra, 

hogy olyan torvényhozó testülete és olyan 

kormánya legyen az országnak, aminőt 

maga akarja, hogy legyen. 

Eddig nem így volt. Az ország népé-

nek csak egy része: az adófizetők és ezek 

közül is csak bizonyos összegtől kezdve 

élhettek e joggal. Azért is mondták sokan, 

hogy osztalyparlament, hogy nem az egész 

ország közakaratai képviseli. 

A világot megrendítő ötéves háború-

nak eredménye, hogy a jogkiterjesztés eiry-

szeire ily szeles alapon történt. Általános 

emberi jog szempontjából helyes, de hogy 

minden átmenet nélkül, a fokozatos hala-

aaN és a népek ránevelésének mellőzésével 

nem-e vesztére lesz a nemzetnek, a magyar-

ságnak, ma nem képes megitelni senki. 

Nem is szabad ezen sokat filozofálni. 

Tisztábban kell lenni ma már mindenkinek 

azzal, hogy a világháború és a világfor-

radalom fergetege uj helyzeteket, uj világ-

rendet, uj irányzatot vetett felszínre és 

ebben meg kell nyugodni. 

Az lenne a helyes irány, a viszonyok-

nak megfelelő arany középút, melyet Károlyi 

és Mock a forradalmat követő napokban 

hirdettek: a polgári társadalom szocializá-

lódjon, a szocialisták polgáriasodjanak s így 

egy uton együtt haladhatnának egy uj , a 

jogok egyenlő alapjan kialakuló társadalmi 

rendnek nyugodt, céltudatos bealhtasara, 

de mi haszna, mikor ezeknek csak annyi 

jutott az irányitó hatalomból, hogy ily ma-

gasztos eszméknek lehetnek ugyan a hir-

detői, de nem a megvalósítói. 

Népköztársaságot akar ma mindenki, 

(hol még nincsen, rövidesen ott is lesz) 

szociálizálni akar ma mindenki, a jognél-

külieket euyenlő jogokhoz juttatni akarja ma 

mindenki és azt is, hogy szűnjenek meg a 

túlnagy vagyonok, hogy sok szárezer sze-

génysorsu a kultura minden áldásában 

részesülhessen. 

E tekintetben alig van nézetkülönbség 

a különböző pártoknál. 

Ami programm, tehát nézetkülönbség 

mégis van, az csak akörül forog, houy a 

mérsékeltebb uj irány a magántulajdont 

(kivéve a túlnagyot) jogaiban meghagyni 

akarja, mert ebben nagyobb biztosi tékát 

látja az emberiség boldogulásának s hogy 

ugyanezek a jövő nemzedék valláserkölcsi 

nevelését elengedhetetlen szükségesnek tart-

ják, — ellenben a teljes rendszerváltozást 

akaró iranyzat a kommunizmus, vagyon-

közösség felé törtet, a valláserkölcsi neve-

lést pedig az iskolából teljesen kizárni 

akarja. 

Ez a két irányzat ütközik össze a 

most következő választásnál. Ez dönti el 

az ország, a magyar nép sorsát. 

Most nem azon fordul meg a válasz-

tás, hogy ki jón a kerületbe több pénzzel, 

hogy kit akarnak a kortesek, kiteiőszakol 

a főispán, a párt, az uraság, vagy bárki, — 

a jelöltek teljesen mellékesek. Azon fordul 

meg most az ország jövő sorsa, hogy 

melyik irányzatot képviselő párt kerül a 

törvénytalkotó nemzetgyűlésbe. 

Azért is nem választ inak most kerü-

letenkint egyes jelöltekre, hanem az egész 

vármegye együtt a kijelölt 9 jelöltre. Min-

denik' pártnak lesz 9 lelöltje és amelyik 

párt erősebb, űzőknek a jelöltjei a győztesek. 

Ennél a választásnál tehát a szavazó-

nak első sorban arra kell magát elhatároz-

nia, hogy melyik irányzatnak a híve, melyi-

ket tartja a haza érdekeben jobbnak. Ezt 

batran teheti, mert hiaba akarja bárki is 

befolyásolni, meddő fáradság, minden sza-

vazó külön-külön, egyedül, titokban adja 

le szavazatát. Nem láthatja senki, hogy 

melyik 9 jelölt purtcsopoitia fölé helyezte 

el a keresztjegyet. Nem érheti tehát kelle-

metlenség, szemrehányás, — nem tartozik 

felelőséggel senkinek, c s a k s a j á t l e l k i -

i s m e r e t é n e k 

S mert igv van, — hiszen nagyon 

helyes, hogy igy van — ne is maradjon 

el senki polgári jogának kötelességszerű 

teljesítésétől, ü gy nyilvánul meg az egész 

nemzet igazi óhaja, őszinte akarata, ha 

minden szavazati joggal biró e jogával élni 

is mer. 

Ez most nem a jelölt érdeke, hanem 

minden szavazó polgár é, mert most a haza, 

tehát mindnyájunk sorsa forog kockán. 

A mindenható Istennek vezérlő sugal-

lata szállja meg a magyar nép lelkét e 

sorsdöntő órában, hogy Magyarország nem-

zeti ereje újra felviruljon, nemzeti lobogója 

újra győzedelmeskedjék és Magyarország 

ismét a — magyaroké legyen! 
k. 

V á r o s i ugye is : . 
Á polgármester e héten a következő hír 

detményeket teszi közzé: 

Közhírré teszem, hogy u kőszetfpatyi ura-
dalomban cukorrépa vásárolható inétermázsári-
ként 12 korona árban. A cukorrépának Kőszegre 
szállításáról a vevőnek kell gondoskodnia. 

Minis/Jel i bizios rendelkezése folytán, mint-
hogy az ouész országban csak csekély mennyi-
ségű gabona áll rendelkezésre, f. évi március 
16 tói ke/.dődőleg a fejadagot lisztben havi 7 
k*. 20 dkg. rol illetőleg a jo'>b lís/.türlési arány 
következtéi»en eddig kiosztásra került 6 kg. 80 
dkg. ról havonként egy kg.-al leszállítom, ez 
időtől kezdve tehát szemój.venkint és félhavou-
kint az eddig kiosztásra keriill 3 kg. 40 dkg. 
liszt helyett személyenként és félhavonklnt 2 
kg. 90 dkg. liszt kerül kiosztásra. Ezen leszál-
lítás következtében a tartalékban levő, valamint 
most kiutalás alatt álló gabonával és liszttel a 
•áros ellátása a gazdasági óv végéig, 1919 au-



gusztus l ő ig biztosítva van. Minthogy e fej 
adag leszállítás a hatóságiim? gabonával ellá 
tottakra is kiterjed, fennti időtől kezdve március 
vénéig terjedő időre általuk visszaszolgáltatandó 
gabonának megfelelő személyenként 50 dkg. 
liszt a részükre április 1 én kiosztásra kerülő 
lisztből fog levonatni. A termolők fejadagle-
szállításáról illetőleg g ibonabeszoltfáltatásáról 
kiilón hirdetmény és ffIhivás fog intézkedni. 

Közhírré teszem, hogy a város tulajdonát 
képező felső erdőre vonatkozó vadászati jog 
bérlete 1919. évi auuusztu* hó 1 tői számítan-
dó (i évre terjedő időre azaz: 1925. évi julius 
hó 31-iga legtöbbet ígérőnek haszonbérbe adatik. 
A városi számvevőség hív-italos helyiségélvn 
f. évi március hó 23 án d. e. 10 órakor tar-
tandó nyilvános árverésen. Feltélelek a városi 
számvevőségnél megtudhatók. 

Közhírré teszem, hogy azoknak, kiknek 
csépieden gabonájuk és lóheréjük van köz-
ségi bizonyítvány alapjan Schwarez Sámuel 
szombathelyi Széli Kálmán utca 50. számú 
lakostól cséplési célokra alkalmas benzolt vásá-
rolhatnak kg-ként 9 K. 30 f. árban inig a 
készlet tart. Krzségi bízom itvanyt a polgár-
mesteri hivatal ad. 

Hirdetmeny. 

A lakáshivi tal vezetését átvettem. Hiva-
talos helyiségem a városházán 11. szamu szo-
bában van. Hivatalos órák minden nap d e. 
11—12 óráig. Feleket csakis a hivatalos órák 
alatt e.s csakis a hivatalos helyiségban fogadok. 

A lakashivatal ugyancsak közvetítő hiva-
tal bérbeadok és bérlők között, de ez a közve-
títés kötelező. A lakáshivatal közvetítése nélkül 
laka»t senkisem adhat bérbe és senkisein vehet 
bérbe. A lakáshivatal közvetítése nélkül kötwtt 
bérleti szerződések érvénytelenek. 

A bérlő a lakást csakis a lakáshivatal 
által kiállítandó lakásigazolvány alapjan fog-
lalhatja el. 

Minden bérbeadó köteles 200 koronáig 
terjedhető birsag terhe mellett 8 n;.p alatt a 
lakáshivatalnál í ejelenteni mindazon lakásokat, 
mik üresen állanak, v;igj csak bulorraktámak 
hasznailatnak, továbbá azon lakasokat, mikben 
a bérlők állandóan nem tartózkodnak a lakás-
ban, végül azon lakásokat, amiket nem magyar 
honosok, vagy Kőszegen állandó letelepülési 
engedéllyel nem birok használnak. 

Szállodások barom napon tuli tartózko 
dásra csak ás a lakáshivatal engedélye alapján 
adhatnak lakást 

Kőszeg, 1919. március 6. 

Hegedűs János dr. s. k., 
a lakáshivatal elnöke. 

Ipartestületi közlemények. 
Felhívom azokat a cipész iparosokat, akik 

egyúttal a felsőrészt maguk készítik, szivesked 
jenek cérna átvétel céljából jelentkezni; sikerült 
részükre kevés mennyiségű cérnát szerezni. 

Felkérem mindazokat az iparosokat, akik 
hajlandók volnának a dalegyesületbe belépni, 
szíveskedjenek az elnökségnél jelentkezni. 

Az elnökség. 

Heti saeljegyzeteis. 
Károlyi újévi beszédiben a mérsékelteket is fel-

hívta pártalakítasra Átejtették. S mikor megtörtént — 
ellenforradalmároknak neveztek el és áldozik— a vele együtt 
kormanyzo szociáldemokraták. - Nagy Vince ígazság-
ligyminiszter egy minapi beszédében szószerint azt mondta: 

szocializmusnak különbséget kell tenni a polgárság es 
polgárság között, mert a burzsoá legnagyobb resze ep 
ugy verejtékezett es vérzett, mint a munkásosztály " 
No lám, milyen okosan beszélnek ezek az urak egyen-
k in t , csak mikor együ t t vannak és határoznak, akkor 
nem. — 

• 

Végre rájöttek, hogy kik az ellenforradalmárok. A 
munkakerülők, a niunkabérdragitók, az áru-ardrágitók 
és az aru-csempeszek. Ez okkozza a háborúnál is nagyobb 

Reazeltecserlést s az azzal járó pénzelertéktelenitést. 
a rájöttek is, azért nem segítenek e bajon — válasz-

tások előtt. — 
• 

Vasárnap két ismeretlen szociálista agitátor szó-
nokolt a föteren. Leginkább a papok ellen. Azt mondták, 
hogy a szószékről hazudnak No lassúk, mit mondtak ők 
a piaci túrós asztal tetejéről. „Mikes püspök milliókat 
lopott, azért van btzárva." A püspöknek kézbesített kor-
mányhatározat szerint, azért lett internálva, mert a nép-
kormány egy icndeletének állítólag ellenszegült. Tehát 
nem azért, mert lopott. S mit gondoinak, hogy ha az lenne 
bizonyítható, hofy a püspök milliókat lopott, akkor az 

őt üldöző kormány talán kímélné? Akkor talán nem az 
ügyészséggel intéztetné ügyét s nem bíróság elé állítaná 
és nem börtön lenne a vége? Mi következik ebbő l? 
Az, hogy nem lopott. Nos mi következik abból, ha valaki 
nvilt piacon mégis azt állítja, hogy lopott, még pedig ha 
olyan mondja, ki másokat hazugsággal vádol? — No erre 
csak nem kell kádenciát keresni ? — 

• 
Hithüségről és vallási türel«ességröl beszélt va-

sárnap délután Kapi püspök (jyönyöriien, szónoki mü-
veszettel. történelmi példáknak csodálatos plasztikus be-
állításává!. Hogy van hlthüség es vallási türelmesség, 
arról meggyőződhetett volna délelőtt a főtéren. Agitációs 
körúton levő népszónokok főleg a vallást, a templomot, 
a szószeket, a papot ócsárolták. A körülötte álló helyi 
és vidéki emberekből, gyerekekből álló tömeg, részben 
a templomból jövet allt oda, részben innét indult a temp-
lomba. Hát nem hithüség cs vallási türelmesség nyilvá-
nul meg a nép e magatartásában ? — 

* 

Harminc esztendőnek eredményes magyar kultur-
munkáját akarják halomra dönteni, hogy azután magyar 
pénzen terjesztett német kulturával egy darab Magyar-
ország ingyen es bermentve Ausztria ölébe hulljon? S e 
város tulnyomólag magyar társadalma meg sem mozdul, 
mikor még Sopron is erélyesen tiltakozik? Vagy a mi 
magyarjaink e mozgalmat nem veszik komolyan? Ennek 
az lesz az eredménye, hoyy magyarjainkat sem veszik 
komolyan — 

A kisgazdák pártja > mérsékelt polgári pártokhoz 
tartozott. Egyszerre csak vége lett a barátságnak. Szabó 
István, a vezérük, miniszter lett. Sebaj Talán így jobban 
szolgá'haija a kisgazdák érdekeit. S mit tesz Isten ? 
Nyomban próba elé állitja Somogyinegyeben. hol sok a 
nagybirtok, a földéhes nep alig várta a 10 kotdasbirtok-
részek kiosztását. A szociáldemokraták azonban ellene 
foglaltak állast s azt követelték, hogy a nagybirtok kom-
munizálva egy testben kezeltessék. E miatt olyan zavar-
gások lettek, hogy már statáriumot akartak hirdetni A 
higgadt gazdák Szabó miniszterért sürgönyöztek O az 
ő vezérük, ő is a birtokfelosztás mellett van, majd segit 
rajtuk. Megjött a miniszter. A gazdák éljeneztek, a szo-
cialisták abcugolták, be sem eresztették a varosba. Vegre 
szóhoz jutott es a földmives nép nagy csodálkozására 
azt jelentette ki: a szociálisták kommunizálása a helyes, 
l'ers/.e, most meg a szociálisták éljeneztek, aföldmives-
nép meg abcugolt. De legalabb tudjak, hogy miért lett 
az ő vezérük — miniszter. Egyikük, volt „rossebes" baka, 
ait mondta: nem hiába Szabó-nak hívjak, jól ért a kö-
pönyegforgatáshoz — 

• 

Szombathelyen vármegyei iparosszövetséget pró-
bálnak szervezni. Nemzetgyűlési jelöltségre aspirál egy 
iparos Onyakigbegomboltsága. Vájjon eszreveszik-e ipa-
rosaink olló mögött az enyvesvesszőt. 

| 
A külföld mindig a magy;trt tartotta sovimstanak.' 

Bár az lett volna ! Most meglátja a világ, hogy Magyar-
országon az összes nemzetiségek a legmegveszekedet-, 
tebb sovinisták, csak eppen a — magyar nem. 

H e l y i h i r e j 
Március 15 et ünnepelték tegnap este a 

Mulató termében. 1880 óta minden évben ünne-
pelték a 4S as szabadságharcok ez örökké dicső 
emléknapját, csak a háború tartatna alatt s/.ii 
netelt, mikor minden ünnepség mellőztetett. 
Tegnap este Jambrits Lajos polgármester és 
Dr. Szovják Hugó mondottak ünnepi beszédet, 
a közönség pedig meghatottsággal énekelte a 
Szózatot és Hyrnnuszt. Alkalmi felszólalások 
is voltak. 

Márc ius 15 ünnepely a katonai a b e á l i s k o -
lában. Első izben, mióta az itteni katonai alre-
áliskola létezik, ünnepelte ez az intézet március 
15-ikét. Ünnepélyesen hangzott fel a növendé-
kek ajkain a Hymnusz, lelkesen szavaltak a 
kis katonák Petőfi őrükké szép költeményeit a 
„Talpra magyart" és „A hazáról". Még Sehön-
ner alezredes iskolaparancsnok szívhez szóló 
beszéddel mutatott ra a szabadság nagy jelentő-
ségére. Zenével és a Szózat elénekléaével zárult 
e szép és felemelő ünnepély. 

A nemet autonomia min isz tere , Junker .Já-
nos, munkatársainak kíséretében kedden érke-
zik városunkba és ugyanakkorra I)r. Obál kor-
mánybiztos is jelezte idejövetelét, hogy együt-
tesen tájékozódjanak az itteni helyzetről. Felté-
telezzük, hogy a polgármester ez alkalommal 
azokat is meg fogja hívni, akik a német au-
tonómiához való csatlakozástól a város ősi jo-
gait és magyar kultúráját féltik. Kőszeg ma-
gyarsága vegye példának Sopron városát, mely 
polgármesterével és az összes tekintélyes tár 
aadal mi tényezőkkel az élén ugyancsak a város 
magyar jellegét szívósan és eréiyes fellépéssel 
megvédi. 

Vallásos est. A mnlt vasárnapi vallásos 
est mély benyomással volt az összes jelenlévőkre. 
Kapi Béla püspök neve már eleve is biztosította 
k«z ünnepély fényét. A püspök a hithüségről és 
« vallási türelemről beszélt. Kiindult abból a 
látszólagos ellentétből, mely o két fogalom közt 
felmerült a először mindegyiket külön-külön 
tárgyalta. Megkapók voltak a hithüség meg-

világítására hozott példái, világosak a lélektani 
hatásai és valósággal elragadok gyönyörű ké-
pekkel díszített hasonlatai. Végül kimutatta, 
hogy hithűség és vallási türelem között különb-
ség nincs, sőt hogy ez a kettő a Jézus Krisz-
tusban magasztos egységben egyesült. Az elő-
adást megelőzte Meiszner Dénesué művészi 
hegedüiátéka, Mohr Jenő a nala megszokott 
finom érzékkel kisérte orgonán. A püspök előadása 
utan llanély Dóra etzy diszkréten előadott kar-
ének keretében oly áhítatos szóló éneket adott 
elő, hogy ezen fellépésével az összes hallgatók 
elismerését vívta ki macának. 

N e p t a n a c s - ü l e s volt kedden. Polgármester 
bejelentései után a követkózó fontosabb ügyek-
ben határozott: Lauringer János tiszti orvosi 
helyettességét meghosszabbították, mert a nép-
tanács *z orvosi állás végleges betöltésére nem 
jogosult. — Az anyakönyvi kivonati dijakból 
befolyo jövedelmet átengedték az anyakönyv-
vezetőknek. — Az Eitner Ede malomnak a 
háború tartama alatt vízhasználati jogért fize-
tett összegeket visszautalták, mert ez időben 
üzemet n e m folytatott. — A rőti útról a réten 
át a netnezg) ái hoz vezetendő kocsiutnak a varos 
megszerzi az uttestet és a gyárnak az ut meü[-
epitésére szükséfes anyagokat is szolgáltatja, 
viszont a gyárnak kötclezsege lesz a közhasz-
nálatba adott útnak jókarban tartásáról gon-
doskodni. — A város kötalékébe felvétettek: 
Teiger Géza, Müller Károly, I)r. Pákh Albert* 
Hausmaninger Károly, Kiják Antal, Nier Fri-
gy esi ié, Heczetár György, Ágoston György, 
Nagv István, Mayer János, Drach Henrik, Szabó 
J.mov; Piers \ iltnos ny. külföldi honos őrnagv 
nak pedig a felvetni kilátásba helyeztetett. 

Dalar i la alakulásra mult szombatén har-
mincnál lobben gyülekeztek Dr. Országh Sán-
dor felhívására és egyhangú lelkesedéssel ab-
ban állapodtak mef, hogy a háború alatt szü-
netelt .Dalos es Műkedvelő Kor" t nj életre 
keltik. Az előkészítő munkálatok elvégzésére 
Kőszegi József jelenvolt legidősebb dalárdista 
elnöklete alatt Szentmiklósi Otío, Szuklics Géza, 
Fuchs Endre, Schwell László, Pavetits Ede es 
Karner Ferenc kiildeliek ki. A férfikarhoz jelent-
kezett tagok azóta már ismételten énekgyakor-
lásra gyűltek össze én örömmel tapasztalták 
Dr. Országh Sándor szakavatott és türelmes 
tanítását. A régi egyesület újra szervezésevei^ 
lett egyben előkészületek folynak egy húsvét-
hétfőn tartandó dalos- és műkedvelői estély 
rendezéséi Akik a férfikarhoz csatlakozni ki-
vannak, .veskedjenek Dr. Országh Sándor 
karmesternél jelentkezni. Kedden, csütörtökön 
es szombaton este 8 órakor tartják a/, ének-
uyakorlást, ezentúl az elemi iskola egyik ter-
mében. 

A beteghazegyesüle t m a délelőtt a város-
házán tar;ja ez evi közgyűlését Kincs István 
elnökletével. Az évi jelentés lesz napirenden 
és a Freyberger Sándor elhunytával megürese-
dett pénztári állás botöltése. 

A Sportegylet f. hó lfi.-án, vasránap d. e. 
10 órakor a városháza közgyűlési. termében 
közgyűlést tart, melyre a tagokat és az érdek-
lődők meghivatnak. Tárgysorozat: évi jelentéi 
tisztújítás, indítványok. 

Felhívás a magyarokhoz! Kaptuk a követ-
kező sorokat : „Tiltakozzék Kőszeg város magyar 
polgársága a«on alattomos agitáció ellen, mely 
ez ősi magyar várost, magyar kulluráját német 
érdekeknek akarja kiszolgáltatni. — Minden 
hazájához hű magyar ragadjon meg minden 
alkalmat, hogy ez ellen erélyesen tiltakozzék I 
Kurucok." (Nem keressük, hogy kik a „kurucok", 
ezúttal kivételeten névtelenül is közreadjuk e 
hazafias felhívást, de azon reményben, hogy ha 
„hí a haza", nem lesznek névtelen, hanem nyíl-
tan fellépő igazi kurucok. Szerk.) 

Faeladás volt e héten az alsó erdőben. A 
16,000 koronára előirányzott ágfáért 70,000 ko-
rona folyt be. A közeli magyar és horvát köz-
ségekből összeverődött nagy sokasága a vevők-
nek emelte annyira a fa árát. Sok pénz, nagy-
szerű bevétel, de azért mind vissza kell adni, 
mikor gabonát, tejet, túrót, vajat, tojáet, borjut, 
szárnyast kell venni. Pénzcsere az egész. 

Leszállítják a litztadagot, hogy a rendel-
kezésre álló mennyiség a jövő termésig eléy 
legyen. 

Réz|álicot kaphatnak a gazdasági egylet 
utján a szőlőbirtokosok. Holdankint 16 kilo-
grammot 9 koronájával. 



Nyilttér. 
Értesítés. 

A kőszegi szociáldemokrata párt folyó hó 
9.-én jól sikerült női-gyűlést tartott. Az előadó 
volt Bérezi Mariska, ki magyar nyelven ismer-
tette a szociáldemokrata elvét, utánna pedig 
Kern Mihály német nyelven beszólt a szervez-
kedés fontosságáról a nőknek és mindjárt meg 
is alakult a szociáldemokrata női-csoport 70 
taggal. 

Vezetők: Elnök : Bérezi Mariska, pénztá-
táros: Jagodits Ilona, ellenőrök: Maitz Imréué 
és Neer Ferencné, mint megválasztottak. 

A szociáldemokrata nő-csoport nevében: 

Bérezi Mariska /agodits Ilona 
elnöknő. pénztáros. 

Heti krónika. 
A veyleyes békeertekezlet. A végl(>tfes bé-

keértekezlet nem Versailesben, hanem Brüssel-
ben lesz. Március 20. án lt*z az első ülén, ame-
lyen közlik a legyőzött hatalmakkal a feltéte-
lekat. A békeszerződés nagy vonalakban elké-
szült és Wilson megérkezése után véglegesen 
megszövegezik. A szerződés 5—6 fejezetre oszlik. 

A vegleges bekekötest sürgetik az angolok, 
és amerikaiak, mert attól tartanak, hogy további 
halogatása még súlyosabb következményekkel 
lanne az összes államokra. 

U] allamtitkarek. Erdélyi Mórt, Budapest 
közélelmezési kormánybiztosát a közélelmezési 
minisztérium államtitkárává nevezték ki. Térffy 
Béla és Teinple Dezső helyettes államtitkári 
aimet kiiptak. 

A papa felhiva*a a nagyhatalmakhoz. A pápa 
felhívást intézett a nagyhatalmakhoz, melyben 
kéri a nagyhatalmakai, hogy Németországgal 
minél előbb kössék meg a békét, mert ott a 
társadalmi és gazdasági helyzet nagyon 
komoly. Ha késlekednek, Németország bolse-
viki á l lammá alakul. 

A selysmtenyésztfts az iskolában A selyern-
tenyésztésnek az eddiginél nagyobb mérvben 
való fejlesztése érdekében a földmivelésiigyi 
miniszter a selyeuitenyevztési ismereteknek az 
iskoláknál való oktatását határozta el. E cél 
sikeres elérést* végett elrendwlie, hogy egyelőre 
a meg nem szállott területen levő iskolákbiin, 
hogy a selyemtenyésztés oktatás iránti kedv 
felébresztessék és fentartassék, a s«lyemtenyész-
lési ismeretek előadóját és a kitűnt tanulókat 
is indokolt esetben jutalomban fogj i részesitsni 
s ezenkívül azon intézetnél, ahol a selyemte-
nyésztés terén különösen szép eredményeket 
érnek el, a selyemgubók beváltásainál külön 
premiumot fog megállapítani. 

Megalakituttak a tot autonomiát. A harmin-
cadik néptörvény, amely most jelent meg a hi-
vatalos lapban, biztosítja a tótok számára a 
teljes önkormányzatot. Az uj törvény a tótok 
autonóm területére mindazokat a jogokat biz-
tosítja, amelyeket a kormány törvényben biz-
tosított ugy a ruténeknek, mint a németeknak. 
Az uj kormányzat hivatalos neve Slovenska 
Krnjna lesz, területi határait a békekötés után 
fogják meghatározni. A néptorvény biztosítja 
teljes mértekben a tótok között kisebbségben 

[élő más anyanyelvűek teljes önredelkezési jo-
;gá», kulturális szabadságát. Slovenska Krajna 
j ügyeit Budapestről tót miniszter intézi. 

A vitás területi kerdsssket Amerika oldja 
nieg. A békeértekezleten husz vitás területi kér-

jdés merült fel. Amerikának jutott az a cseppet 
[sem kellemes feladat, hogy áz ellentéteket eisi-
jmitsa Nagy nehézséget okoz az, hogy az egye-
netlenkedő kisúilomok háta inögjtt nagyhatal-
mak allanak. 

A cukorgyártást az ország összes gyáraiban 
az állam fogja kezelésbe venni és a eukor 
mint egyedáru trafik szerűen kerül forgalomba. 

Belgiumban kitört a forradalom. A királyi 
család elmenekült. 

A narancs arát kormányrendelet maxi-
imálta, a 3 koronás darabszám eladás visszaélé-
seinek megszüntetésérg. Kilója 7 korona.. Körül-
belül 7 darab egy kiló. 

A horvátok es szerbek között súlyos ellen-
tétek merültek fel. Horvátország külön akar 

| válni. 

Megszüntetik a kitelezö sorozasi rendszert. 

A szövetségesek legfőbb haditanácsa elfogadta 
: Lloyd George indítványát, mely szerint egész 
Európában megszüntetik a kötelező sorolási 
rendszert. 

Hammer Gyula. Jagits Imre, Grátzl Frigyes, Molnár L , 
5 koronát: Randweg lános, Wiedemann Ferenc, Némety 
lózsef, Unger Elek, Zalán N , Hofhauserné, Horváth N., 
Miklós Berta, Krafka Boriska, Csapodi Kálmán, N. N , 
Varga Gyula, ifj. Varga Ferenc, Franki Ferenc, Dreisziger 
Ferenc, 4 koronát: Kálmán Lajos, N. N., Liebich Sándor, 
N. N., Simon József, Daminek István, Csőgör Jenő, Varga 
Ferenc, Haller Frigyes, Kneifel János, Adler Adolf, Koch 
János, Farkas Gyula, Farkas káplán, N. N., Háni Lajos, 
Schniid főhadnagy, 3 koronát: GodaN.. Orjovits Gizella, 
Stirling István, Knaute Rezsó, Feigl Fmilia, Bőhm Fani, 
Schiitzel Lajos. Dr. Szemző Sándor, 2 koronát. Francsics 
József, Binder Teréz, Brader Samu, Wierer nővérek, 
Eitner Sarolta, Ker.ier Ignác, N. N., N. N., N N., Szabó 
András, Preisz Rezsó, Eder János, 1 koronát: Félix 
Samuné, Kocor Ferencné, Kulcsár N , Brückler Károly 

Vidéki hirek. 
Házasság. Pártly Janka banktisztviselőnő, 

Pártly .József szombathelyi vendéglős leánya 
házasságot kötött Freisberger Nándor szombat-
helyi seobafeRtőmesterrel. 

A soproni kereskedők a német autonómi-
ába való bekapcsolás ellen tiltakozó ülést tar-
tottak. Dr. Thurner polgármester, hpiegsl ka-
marai elnök és Schwarz Károly könyvkereskedő 
fejtegették ennek hátrányait és hszafiatlanságát. 
Elhatározták, hogy a városba érkező német 
minisztert erről informálni fogják. Nagy lelke-
sedést keltett a polgármester azon kijelentése, 
hog» még ha utolsónak is maradna, Sopron 
ősi magyar jogaiból mit sem hajlandó feladni. 
A németek kívánságait eddig is respektálták 
és ez a jövőben is fen tart ható. 

Ker. szociális partét alakitettak ujabban 
Bándoly, Ühodász, tiucsu, Torony, l'usztacsó, 
Meszlen, Kőszegpaty, Nómetgyirót, Lantosfalva 
és Pörgölin községekben. 

A ker. szocialista part megyei szervező 
ülést tartott mult kedden Szombathelyen. Több 
száz kiküldött előtt Huszár Karoly volt képviselő, 
mint az országos párt kiküldöttje majd két órás 
hatalmas beszédében ismertette a párt állás-
pontját. Bejelentette, hogy az összes mérsékelt 
népköztársasági pártok, u. m. a 48-as függet-
lenségi, a polgári és a foldmives párttal a vá-
lasztás alkalmával egyesültek és mint e gye-
s ü l t e l l e n z é k veszi fel a küzdelmet a kor-
mányzó szociáldemokrata és radikális pártok 
ellen. Ezután az uj választási törvényt ismer-
tette. 

A vasmegyei tanítókat e hó 20-ára rendelték 
be Szombathelyre 50 koronás napidíjjal. A kor-
mány kiküldöttjei az uj kor szellemének meg-
felelő népoktatás irányelveit akarják velük meg-
ismertetni. Egy körirattal talán olcsóbban is 
elvégezték volna; de mi az ma, egy pár ezer 
bankóval több vagy kevesebb? Akár köriratra 
használják a papirt, akár bankóra. Nem mind-
egy"? Fődolog az, hogy melyik eszköz szentesíti 
jobban a eélt. 

A katonaioborzas Szombathelyen három nap 
óta tart és holnap folytatják. Átlag NO—100 
jelentkező volt eddig naponta. Sok kisiparos és 

| munkás van a jelentkezők között. A jó fizetés 
és teljes ellátás nagyon vonzó. 

Nöi gazdasági iskolát létesítenek Sopron-
ban. Ugyanazt, melyet már a háború előtt is 

' odaterveztek. 

Változás a Szombathely—csornai vonalon. 
! Szombathely—Csorna között az 5215. sz. vonat 
I _ 
I ind. 5 26 délután elmarad és helyette az 5217. 
szamu indul 2 47 délután, valamint az 5216. sz. 

- vonat érkezik 7 35 reggel, közlekedik minden 
páratlan napon. 

Az elolmes utas. A mai fejetetejére forga-
tott világban sem hagyja el az élelmesebb em-
bereket a jókedv. Oly csúnyán talán mégse 
csapták be egyhamar az utasokat, mint egy 
Veszprémből Szombathelyre igyekvő utas. Áz 
illető Jutáson este szállt fel a túlzsúfolt vonatra 
és mert reumás, nehezére esett az állás a folyo-
són. Helyet kért, de a fülkék belsejében ter-
peszkedő utasok ridegen elutasították. Erre az 
illetőnek szerencsés ötlete támadt. Herendnój 
kiszállt és a kocsi előtt elkiáltotta magát 
hogy : Kiscell! Lett erre mozgás odabenn.Min 
denki kifelé tolongott, az élelmes ur pedig fel-
szállt és nyugodtan utazott tovább. 

Tenyészbika vásár. A Vasmegyei Gazda-
sági Egyesület április 2.-án reggel 9 órakor 
Szombathelyen, az állatvásártéren tenyészbika-
vásárt rendez. 

Csempészés. Gregorics János tömördi lakos, 
nz ottani uraság alkalmazottja, dr. Lenk Kál-
mánnak Budapestre akart lisztet vinni, de mert 
szállitáei igazolványa nem volt, a szombathelyi 
rendőraéff elfotfta. 

Gyümölcsórtekesitö es szeszfőző szövetkezet, 
van alakulóban. Az engedély egy ily közös j 
üstre már megvan és a részjegyek jegyzése is| 
folyamatban van. Ennek a szövetkezetnek az 
a célja, hogy gyümöles- és bortermelőink a 
hulladékgyütnölesbői és bortörkölyből szeszt 
produkáltassanak. Ebből mindenki a házi italra 
jogosult mennyiséget igényelheti, a felesleget 
pedig a szövetkezet szabadon értékesítheti, az | 
elért tiszta nyereséget pedig a sz 'vetkezeti tagok ' 
között osztják fel. Előnye az ily szövetkezetnek 
tehát az, hogy az olcsón elfecsérelt, vagy trá 
gyadombra kerüli hulladékokból jóval nagyobb j 
érték érhető el s ezen felül még a vállalati 
hasznában is részesednek. A mi gyümölcs- és 
bortermelő városunkban ez valóban nagyon i 
hasznos intézmény, amiért is az összes érdekel i 
teket figyelmeztetjük, hogy a legközelebb egy-
behívandó alakuló ülésre minél többen meg-
j e l e o j e n e k . A fentirt kedvezményben kizárólag 
csak a szövetkezeti tagok saját, termésükre nézve 
részesedhetnek. 

A nagy gyakorlótér, melyet eddig a had-

ügyi kincstár bérelt, felszabadult. A polgár 

mester a jelentkezett földnélküli munkásoknak 

egy el ere egy gazdasági évre adta bérbe ezer 

ölenként 5 koronáért Akik ily feltételek mellett 

még bérelni kívánnak, nála jelentkezhetnek. 

Ügyvédi iroda athelyezese. I)r. Szemző Sán 

dor, kőszegi ügvvéd, irodáját Szombathelyre (Ki-

rály utca 16, Weisz Oszkár féle ha/.) helyezte át. 

A Kőszegi Sportegylet javára rendezett mulatsá-
gon felülfizettek : Kőszegi Takarékpénztár 50 K, Majláth 
András 41 K, Bochel Irenke 30, Horváth—Martinkovics 
25 K, Passmann Ferencné, Szilágyi Arthur, Kis Ernő, 
YVirkler Lajos, Horváth Mátyás, Majthényi István, Vincze 
Mihály, Pfannl Nándor, Hetiinger Mariska, Avár József, 
Unger Elek, Schlögl Ferenc, lambrits Lajos, Dr. Hegedűs 
János 20 K Csapodi József, Piisky Gyula, Hajek Károly, 
Szentmiklósy Ottó, Dr Lauringer János, Baderle Siegfried, 
Ples/.káts N., Freyler Lajos, özv.. Skriba Sándorné, W'entzl 
Mihály, Dr. Tóth Tibor, Schwarz üéza, Edler Lajos, 
Stiaszny Uyula, Borhi Károly, N. N., N. N., özv. Kirch-
knopf Mihalyné, Eitner Imre, Szabó főhadnagy, Dr. Dreisz-
ker Ferenc 10 K, Hannibál Ede <S K, Zsohár Károly, Len-
gyel Dezső, Nussbaum Ferenc, Balikó József, Kotsondy 
Krisztina, ifj. Rónai Frigyes, özv. Wiedemann Ferencne, 
Axer Izrael, özv. Hüberth Károlyné, Hoffmann Kiroly, 
Prosquil Gvuláné, Tornai N., Kiittel Dezső 5 K, Schmidt 
Rezső, Szabó András ü K, Bobuss Katalui, Adler Manó 
4 K, Simon Jánosné, Bründl Uyula 3 K, Keller Ignác 2 K, 
Stegmüller Katalin 1 K. 

A Kőszegi Ipartestület jótékonycélu bá l ja alkal-
mával jegyeiké* beváltottak, illetne feliilfi/.ettek névsorá-
nak folytatása. 12 foronát : Daminek István, Kijs Gyula, 
Strenn János, Norcen János, Sagmeister József, Ádler 
Testvérek, YVeöres Elemér, Wald Miksa, Simon József, 
Weisz Márton, Szilágyi Artúr, Vesely kisasszony, Éder 
János, Zulavszky Belané, Fürst Róbert, Rónai Frigyes, 
Demeter N., Schmidt Károlyné, Hönickl N., Lausch Ká-
roly, Csech Otvis, Csiza N., Strokay Dániel, 11 koronát: 
l eopold László, Fekete szabó, 10 koronát: Pfeffel János, 
Polgár N., Németh Kálmán, Eitner Gusztáv, Weisz L., 
Tangl Flórián, Kirchknopf Jenő, Orbán János, Strada I , 
Eittur Imre, Popper Géza, Dr. Hechinger Ede. Kirch-
knopf Béla. Czingráber Péter, Kamarás Jenő, Farkas K. 
Paty, Somogyi Istsan, Unger Károly, özv. Gulner Mihalyné, 
Kules Gyula, Lux Vilmos. Schwarz Mór, Lauringer Elek, 
<;zv Wagner Jánosné, Kratochwil Szombathely, Simon J., 
ifj. Layuk Gy., Gerbosits N., Janzsó Mihály, Árt Lina, 
Koller Mátyás, Szabó Lajos, Biritz Gyula, Biritz István, 
Schreiner János, Karner Gyula, Szirch István, Wenzl M , 
Randweg Ferenc, Cialla János. Flbeliug Miki.,Sass József, 
Schmid Rezső, lpsits Ferenc, özv. Dr Dreiszkeme, Küttel 
Dezső, Stipkovits István, Steininger Gábor, Szabó Károly, 
özv. Freyberger Sándorné, özv. Skriba Sándorné, özv. 
Hopp Lajosné, Prenner Ferenc, Kolin Jakabné, Axer I., 
Wölfel Frigyes, Horváth Ede, Krausz József, Hacker S., 
özv. Hüberth Károlyné, Takács Sándor, Fehér János, 
Tucai János, Kincs István, Horváth Bela, Kolmann Bernát, 
Weinberger Gusztáv, Pleier József, Keller Béla, Bozecski 
szabó, Maitz Lipót, Kőszegi József, Lóránt Gyula, Badis 
Ádám N Csó, Szentkirályi Márton, Tihanyi Miklós, Feld-
ler N., Hajek ezredes, Weöres István N. Csó, Lux Sán-
dor, Kováts József, Dr Manninger Sándor, Majtényi I 
Léka, Bozzay Sándor, Lendvai Lajos, Gamauf János, 
'i auscher alezredes, Bobuss Katalin, Dr. Bárdos Rémig, 
Dr. Tirtsch Gergely, Dr. Kováts Ferenc, Takó Irén Dom-
bovár, Szmodits N. Dombovár, Dr. Beyer János, özv. 
Lőw Fülöpné, Kisteleki József, 9 koronát: Bründl Gyula, 
H koronát: Ruszke Lipót, Joó Sándor, Puschné, Kolmann 
lános, Leopold Gyula, Niihrer Mátyás, Klein Antal, Fisch 
Lénárd, Dr. Országh Sándor, Holzer József, Dr Havas 
Gyula, Pollák Sándor, N. N , Brader Samu, Kiss Gyula, 
Kámpits Gyula, Gömbös Ernő, 7 koronát: Jambrits Elek, 
6 koronát: Lengyel Dezső, Zsohár Karoly, özv. Stettner 
Ödönné, Kohn Nővérek, Somogyi István, Rónai Frigyes, 
Nuszbaum Ferenc, N. N., Bérezi Mária, Lauringer Ferenc, 
Pavetits János, WeigI Mátyás, Seybold Gusztáv, Schatzl 
Sándor, Pontyos Gyula, Kotsondy Krisztina, Deutsch Gy. 
Rosenstingl Jakab, Seybold Kálmán, özv. Perkovits J. i.-, 
Klasánszkyné, Paál Elek, Csizmazia Karolina, Donul P.-né, 
™v- Kubinek Antalné, Stróbl Gabriella, Dr. Herschkovits 
József, Kádár Titusz, Molnár József, Takó József, ifj. 
Koth Sándor, Kolos Ferenc, Grátzl Gyula, Stengl János, 
Stur Lajos, Stúr István, özv. Laász Józsefné, Balikó L , 
ozv. Bun Lipótné, özv Kosztics Jánosné, Maitz Józsefné, 
Lauringer István Felsőőr, Baumgartner Anna Nagyszent-
mihály, özv. Singemé, Seháffer Gusztáv, Jesztl Antal 
Buk, Emmer N., Márkus N., Stampf József, Németh igaz-
R«tó, Hofmann N., Kiss József, Kiss Gyula, TungI Elek, 



T a k a r m á n y r ® P a 

minden mennyiségben kapható 
Franki Lajos kereskedőnél 

Kőszegen. 

Kőszegen az Ujfürdöben a fürdőkabinok 

t é ^ l n a i i y a g a 

vasárnap, azaz március hó 23 -án délután 
2 órakor a helyszínen önkéntes arveres 

utján eladatnak. Egyúttal többféle aprólé-

kos tárgyak is eladatnak ott. 

Bozzay Sándor, 
Kaszárnya-utca 10. 

Sürgöny- és levélcím : Folyószámla a Szombat-

A G R Á R 1 A helyi Áltaianos Takarék-

Szombathely. pénztárnál. 

Ingatlanforgalom. 

Parcellázások. 

Kereskedelmi vállalat. 
A j á n l u n k : megb í zha tó , k ivá ló miuf.-égü 

gazdasági és konyhaker t i 

VETŐMAGVAKAT 
j u t á nyos árban . 

1 r u h & s z e k r e n y , 

1 m o s o f a s e k e l a d ó . 

Gyöngyös-utca 22. szám. — Bővebbet 
a házfelügyelőnél. 

riih, sömör, ótvar. srbok és mindennemű 
börbajokat gyorsan és biztosan gyógyít a 

B o r ó k a - k e n ő c s . 

Nem piszkít és szagtalan. Kis tégely 
ára 5 korona, nagy tégely ára 7 korona, 
családi tégely ára 12 korona. Hozzávaló 

szappan 0 korona. 

Készíti : Gerő Sándor gyógyszerész 

Nagykörös. 

Kőszegen kapható Lendvay Lajos 
^yógy' srertrtrátru i 

Az elnökség. 

Rendeljük meg szükségletünket 

„ C O R D E L I N " 
— !í t " t • • i tt rr 

s z o l o k o t o z o 

p a p i r s p á r g á b a n . 
Legjobb! Legolcsobb! Azonnal szállítható ! 

Tiszta svéd nátron celolose. 

Vasút i forga lom ezen 
minőségre szabad. 

COROELINWERKE GESELLSCHAFT M . B . H . 
magyarországi eladási irodája 

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

Sürgönyeim: Cordellnwerke Zoltán-u. 10. 

Mióta a Kanyó-féle 51758. szám alatt szaba-
dalmazott és védj egye/.fitt ^theumozon immár 
M auyaror-zágon is forgalomba kerüli, nincs 

többé gyógyíthatatlan 

r h e u m a , c s ú z , k ö s z v é n y . 

ört'tfséií, elhanyagolt betegség iiprn akadály. 
NI ér a z első kezelés után 12 és fél óra alatt 
kiválasztja a testből a betegséget okozó hugy 
savat. Orvosilag ajánlva pontos utasítással 
20 korona. Levélbeli kérdezősködések hez vá-

lasz. bélyeg esatoUndó. 

H á n y ó S á n d o r 

Budapest, IV. kerület Szarka-utca 
7. sz. fél en. 1. a. 

Í ' J Í 

V i s z k e t e g s é g s t . s ö m ö r t , r í i h f 
a leggyoraabb;in elmulasztja a dr. Flesch-
féle eredeti törvényesen védett 

„Skaboform"-kenőcs. 
Nines szaga. Nem piszkit. Mindig eredeti 
pecsétes dr. Flesch-félét kérjünk. Próba-
tégely 3 K. nagy tégely 5 K. családi 
adag 12 K. 

Kaphatón helybeli gyógyszertárak-
ban vagy direkt a készítőnél rendelhető: 
Dr. Flesch E. „Korona" gyógyszer-
tára Győr . 

Vételnél a .SKABOFORM" védjegyre 

ügyeljünk ! 

Nyomatott Kánai Frigyss nyomdájában Kőszegen. 

H d K o I a d á s u 

Az Intézet-utcai 19. számú emeletes 

házat március 23 án delelött 10 órakor 
a kőszegi Hitelszövetkezet helyiségeben 

árverezik. 

TTz l e t d f c v é t e l . 
Van szerencsém a n. é közönségnek tudo-

mására adni, hogy a főtéren levő előbbeni 
Kováts József féle 

borbély- és fodrászüzletet 
vétel utján megszereztem és azt ezentúl nevem 
alatt tovább folytatom. Midőn a n. é. közön-
séget arra kérem, hogy az elődömnek oly nagy 
mértékben ajándékozott bizalmában engem is 
részesíteni szíveskedjék, tisztelt látogatóimat 
előre is a legfigyelmesebb kiszolgálásról bizto-
sítom. Kiváló tisztelettel 

Ecker Ferenc 
fodrász és borbély. 

Kerestetik egy gyakorlott, öná l ló 

11 % <1 21 
kb. 50 hold szántóföld számára Kőszeg 

közeieben. — Közelebbi adatokkal szolgai 

a lnp szerkesztősége. 

. t l e g ' l i i v ó 

Kőszeg város Hegyközségének 
1919 fcvi március ho 25. en d e 7,11 orakor 

a Városház közgyűlési termében tartandó 

feloszló közgyűlésére, 
melyre az összes hegyközségi tagok meg-

hívatnak és kéretnek, hogy lehetőleg mind-

nyájan megjelenjenek. 

Tá rgy : az 11117. évi közgyűlési határozat 
értelmében a Hegyközség választmányának 
javaslata a Hegyközség feloszlatására nézve és 
az e feiett hozandó határozat 

Kőszeg, 1(J1(J. március 5. 

Tánctanitási értesítés! 
Olert Emiiné oki. tánctanárnő, 

ki jelenleg a helybeli zardaban oktat. I9l9. é v i 
március hó 17.-en a Mulató nagytermeben 

t u n c t a u t o l v a m o t 
i/ 

nyit, melyen ugy a régi, mint a legújabb 

táncok bemutatásra kerülnek. 

Felnőtteknek este 8 órától 10 óráig. 

Jelentkezni lehet Rónai Frigyes nyomdaüz-

letében. Tandíj az egész tanfolyam idejére 

80 korona. Különórákat mérsékelt dí jazás 

mellett elfogadok. 

A n. e. közönség szíves támogatását kéri 
O l e r t Emiiné 

oki tánctanárnő 

Szántó-eladás. 
Három darab szántó: egy az alsó 

Szveticskert dűlőben 1357 j-öl, egy a 

v ámház dűlőben 1250 ]-öl és egy a csói 

útnál 1407 • • ö l kiterjedésben f. március 
hó 23 -án d. e. II órakor irodámban nyil-
vános árveresen el fog adatni 

Az árverési feltételek irodámban meg-

tudhatók. 

Kőszeg, 1919. március 10. 

Dr. Szovják Hugó 
ütíy véd. 

H á z e l a d á s . 
# 

A Várkör 68. sz. földszintes ház iro-

dámban magánkézből eladó. 
Dr. Szovják Hugó 

iisryvéd. 

l mindennemű régiségeket, 
V & S Z 5 J & . porcellant, poharat, képe 

* ki t , antik bútorokat, sző 
nyeget, ékszereket, törött aranyat és ezüs 
töt, pénzeket, régi hamis fogsorokat a leg-
magasabb árban. Minden heten Kőszegen 

vagyok. Kerein levelezőlapon értesíteni. 

HERSCHKOWITZ IZIDOR 
Szombathely, Berzsenyi Dániel u. 6. 

Kertet vagy gyümölcsöst 
keresek berbe. Cini a kiadóhivatalban. 

„ A . O B Á . I 1 X A " 
Gazdasagi Beszerző es Értekesitö Iroda 
J U N G B E R T H L Á S Z L Ó - É S T Á R S A I • 

Törvényszékileg bejegyzett cég) 

SZOMBATHELY, Erzsebet királyné utca 7. 

Árverési hirdetmény. 
Idosbb Fai kas József és neje kőszegi 

lakosok tulajdonat kepező Gubahegyi dül-

lői szántóföld irodámban folyó hó 16.-án 
délután 3 orakor nyilvános magánárverésen 

el fog adatni. Vevő azonnal birlokba lép-

het. Közelebbi feltételek irodámban meg-

tudhatók. 

Dr. Stúr Lajos 
ügyvéd. 

Ok leve les gépész 
cséplő-gőzgépekre vagy benci.i-motoros gé-

pekre aianlkozik. 

Szives megkeresések továbbítás végett 

e lap kiadóhivatalába intézendők. 
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