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Megjelenik minden vasárnap. 
SzérkesttÖaég és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. sr. 

f ly i l t tér sera 1 kerena. 

Hirdetések nagyság szer in t |utdn\fci d r t a a 

s r d m i t a t n a k . 

Huszár Károly 
miniszterelnöki missiója e g y e l ő r e befejeződött. 
Az elképzelhető legsui.osabb időben és viszonyok 
között vette át a kormányzást s oly tapintattal 
és politikai bölcseséggel kereste az alkotmányos 
élethez való visszatérés útjait, hogy az helyeseb-
ben nem lett volna senki által elvegezhető. Aző 
érdeme, hogy sikerült meggyőznie az antantot 
arról, hogy a belső rend egyik íőfeltétele, hogy 
a románok a jogtalanul elfoglalt területekről ki-
takarodjanak s hogy igy a Tiszántúl felszabadult. 
Ó folytatta le a nemzetgyűlési választásokat egy 
demokratikus választási jog alapján, mely válasz-
tásnál tisztább, az igazi néphangulatot küejező 
választás Magyarországon még nem volt. Össze-
ült a nemzetgyűlés, végre igazán alkotmányos 
szerve letta nemzetnek, ez megválasztotta a kor-
mányzót : helyre állott az alkotmányos rend. 
Történelmi érdemek ezek. 

S mig az egész ország levett kalappal áll 
ezen önzetlen, demokratikus, igazán keresztény 
és magyar ember előtt, — a kormányzásban társa, 
minisztériumának egyik tagja ugy tesz, mint a 
rakoncátlan iskolásgyerek, ki mikor már nem 
látja a tanitó ur, kiugrik a sorból, megbontja a 
rendet, hátba vágja a vigyázót és nyelvét öltö-
geti rá. Friedrich István ur most éíes hangon 
ócsárolja azt a kormányzást, melynek maga is 
részese volt. Ha annyira nem tetszett neki Huszár, 
miért vállalt alatta tárcát? Vagy a tárca volt neki 
az első, s csak azután jött a politikai elv ? Akár-
hogy is van, Friedrich István megbukott a poli-
tikai vizsgán, szekundát kapott a politikai érett-
ségből. Elismerjük, van egy nagy érdeme: mikor 
az események élére sodródott, erős kézzel vezette 
ki a viharos vörös tengerből a nemzet recsegő-
ropogó hajóját, — de aztán nagyon megtetszett 
neki a tengerészkapitányi uniformis, folyton csak 
önmagát nézegette abban a csillogó uniformisban 
s bár uj veszély került a hajóval szembe: az án-
tánt szirtje, nem akarta azt észrevenni, csak 
csillogó uniformisát nézte, nekivezette a hajót a 
szirtnek: ámde az erős lökés őt vetette ki, a 
hajó kormányzását az utolsó percben biztos kezű 
ember vette át, ki csak a hajót nézte és sohasem 
önmagát: Huszár Károly. S ezt nem tudja neki 
megbocsátani Friedrich. Pedig hiába ócsárolja 
Huszárt: egész kormányzása bölcs, céltudatos 
munka. Ezt Friedrich ne A: mondhatja el magáról, 
mert ő bizony sok baklövést követettel: hirtelen 
leszállította a köztisztviselők fizetését, de az ára-
kat nem szabályozta s ezzel fokozta a tisztviselő-
nyomort, — haragszomrádot játszott az ántánttal 
s ezzel válságba hozta a közélelmezést s elját-
szotta az ántánt jóindulatát. De azért hittük, hogy 
volt benne egy kis politikai éleslátás, ezt a hi-
tünket ő maga vette el most beszédével, mely-
ben azt találta mondani, hogy ő jobb miniszter-
elnök volt, mint Huszár, mert lám milyen drága 
ma a hus s mennyivel olcsóbb volt az ő kor-
mányzása alatt. Hát ha ez az államférfiúi tudás 
mértéke, akkor ő is igen hátul kullog, mert pél-
dául : Wekerle idejében még olcsóbb volt a hus, 
az öreg Tisza Kálmán alatt pláne 80 krajcár, 
Friedrich alatt pedig már vagy 50 korona, hol 
marad tehát az ő miniszterelnöksége ezek mö-
gött! Ej, ej Friedrich uram, olcsó húsnak hig a 
leve ! Bizony hig államférfiúi kritika ez. De hát 
várhatunk-e mást töle, aki most erős hangú 
oryalista és keresztény, — de egy évvel ezelőtt 
még tagja volt a zsidókat dédelgető és az egész 
ország által vád alá helyezni követelt Károlyi 
kormánynak és gyújtó beszédeket tartott a köz-
társaság mellett! 

Minden célzás nélkül figyelmébe ajánljuk 
neki Tisza Istvánt, nemis mintha párhuzamot akar-
nánk vonni köztük, ó nem, nem sértjük meg 
ennyire önnek a vértanúhalált halt gerinces ma-
gyarnak emlékét, hanem hogy tanulmányozza, 
olvasgassa beszédeit, Tiszának az volt a bal- j 
végzete, hogy olyan korban nevelkedett és élt, 
mikor az álliberalizmus elvakította a politikuso-
kat, de minden tette, egész működése keresztény 
és magyar volt. Friedrich nem volt ily követke-
zetes, Gizella-téri forradalmi beszédei Károlyit: 
a világ legnagyobb gazemberét és annak rend-
szerét dicsőítették s csak később csapott fel | 
royalistának s ott is hibát követett el: félmun-
kát végzett. 

Huszár Károly pedig fölemelt fővel, az ön-
zetlen es nemes munka tudatával állhatja Fried-| 
rich támadásait, vele van az egész ország keresz-
tény lakossága, vele minden magyar ember ha-
zájáért remegő szive lelke, mig Friedrich mellett 
csupán néhány jelentéktelen pártember áll. a ke-
resztény nemzeti egyesülés pártjának többsége és 
pedig a jelentősek és súlyt jelentők többség ré-1 

gen belátta, hogy Friedrich lejtőre vinné a pár-
tot és mosolyogva nézki akarnokoskodását. 

Huszárnak szip.f atikus utóda: Simonyi Se-
madam Sándor a nemzetgyűlésen, tehát az ország 
színe előtt hajtotta meg a hazafiúi elismerés zász- ( 

iáját Huszár Károly előtt s az ország egész köz-
véleménye aláirta az elismerés minden szavát. 

Tudjuk biztosan, hogy eljön még az az idő, 
1 mikor Huszár Károlyra még szüksége lesz e nem-
; zetnek. Mi szeretettel várjuk őt vissza. 

Bankjegylebélyegzés. 
Állatni kényszerkölcsön. 

Váratlanul jelent meg szerdán a pénzlebé-
lyegzésre vonatkozó pénzügyminiszteri rendelet. 
Mint minden állampénztári székhelyre ugy ide is, 
eljött a miniszter által kiküldött pénzlebélyegző, 
bizottság. A polgármester elnöklete alatt ellenőrző | 
bizottság alakult. Tagjai: Freyler Lajos, Kincs! 
István, Kőszegi József, Arkauer Mihály, Szóval 
Ferenc, Róth Jenő és Dömötör Gyula. " 

A pénzlebélyegzés kis rotációs gépét a 
Kőszegi Altalános Takarékpénztár helyiségében 
állították fel. A lebélyegzést intéző és ellenőrző 
bizottság hivatalos tagjai: Miklós Bertalan mű-
szaki tanácsos, Ráth Tibor miniszteri számellenőr, 
Kovács András miniszteri segédhivatali igazgató 
és Linhardt Antal államnyomdai gépmester.; 
Segitő személyzetnek helybeliek alkalmaztattak.; 

Főgyüjtőhelye a penznek az állampénztár.; 
A közreműködő helybeli pénzintézetek rendezve j 
ideszállitják a náluk leadott becserélendő bélye-' 
gezetlen pénzt és helyébe felerészben bélyegezett 
pénzt adnak, felerészben 4%-os államkölcsönre 
szóló pénztári elismervényt. 

A polgármester a következő hirdetményt 
bocsátotta ki: 

1. Az osztrák-magyar bank által kibocsátott 
10, 20, 25, 50, 100, 2000, 1000 és 10 000 koro-
nás bankjegyek magyar felülbélyegzéssel látandók 
el. (A kék pénz és az u. n. jó fehérpénz.) 

Ezek a bankjegyek 1920. évi március 18. 
napjától kezdve magyar felülbélyegzés nélkül 
megszűnnek törvényes fizetési eszközök lenni s 
1920. évi március hó 28. napjától kezdve általá-
ban bárkinek tilos magyar felülbélyegzéssel el 
nem látott ilyen bankjegyeket fizetési eszközül 
követelni, adni vagy elfogadni. 

Egyelőre nem bélyegeztetnek felül és felül-
bélyegzés nélkül továbbra is változatlanul tör-
vényes fizetési eszközül szolgálnak: 

1. az összes 1 és 2 koronások, 2. a posta-
takarékpénztár által kibocsátott 5, 10 és 20 ko-
ronások, 3. a tanácskormány által !orgalomba 
hozott hamis 25 és 200 koronások és pedig a 
25 koronások 5 korona, a 200 koronások 40 
korona értékben. 

2 Mindenki köteles az 1. pont első bekez-
désében felsorolt bankjegyekből a birtokában 
vagy örizetében levő egész mennyiségét, tekintet 
nélkül arra, hogy a bankjegyeknek ki a tulajdo-
nosa, 1920. március hó 18 -tól 27.-ig valamely 
gyűjtőhelyhez felülbélyegzés végett beszolgáltatni. 

A gyűjtőhely a feltilbélvegzés végett hozzá 
beszolgáltatott bankjegyek összegének felét (50 
•/•-át) felülbélyegzett bankjegyekben a beszol-
gáltató fél kezeihez kifizeti, másik felét pedig a 
tulajdonos nevére szóló pénztári elismervény ki-
adása mellett államkölcsönként visszatartja. 

Idegen felülbélyegzéssel ellátott bankjegyek, 
valamint használhatatlanná vált vagy sérült bank-
jegyek felülbélyegzés végett nem fogadhatók el; 
ezeket a gyűjtőhelyek átveszik és az osztrák-ma-
gyar bankszabályok értelmében való kicserélés 
végett a budapesti főintézethez juttatják. 

Egy darab 10 koronás bankjegy egymagá-
ban felülbélyegzésre nem fogadtatik el. 

Aki a felülbélyegzés alá eső bankjegyeit 
felülbélyegzés végett idejében be nem szolgáltatja, 
az a be nem szolgáltatott bankjegyek egész ér-
tékével önmagát károsítja. 

A felülbélyegzésre benyújtott bankjegyek 
visszatartott részéről kiállított pénztári elismervény 
a tulajdonos nevére szóló Állami Elismervénvre 
fog kicseréltetni; az elismervényen alapuló köve-
telés összege után az államkincstár évi 4'/, ka-
matot fizet. 

Az elismervényen alapuló követelés — to-
vábbi intézkedésig — élők közötti jogügylettel 
át nem ruházható. 

Egyszeri vagyonadó behozatala esetén annak 
fizetésére, valamint földosztás esetén a földrész-
letek kifizetésére az állami elismervény teljes név-
értékben fel lesz használható. Minthogy ez eset-
ben és a kamatok fizetésénél a személyazonos-
ság igazolása megkívántatik, mindenkinek saját 
érdtke, hogy a pénztári elismervény az ő nevére 
állittassék ki. 

A felülbélyegzéssel kapcsolatos kérdésekben 
felvilágosítás bármely gyűjtőhelyen és Kőszegen 
a városházán (I. em. 10. ajtó) nyerhető. 

A felülbélyegzés vezetése, ellenőrzése cél-
jából a polgármester elnöklete alatt egy bizott-
ság működik. Mindenki köteles a bizottság ren-
delkezésének magát alávetni s a bizottságot mun-
kájában támogatni. 

A felülbélyegzés az egész kőszegi járásra 
vonatkozólag Kőszegen történik; hogy mely köz-
ségek mikor kerülnek sorra, az a körjegyzőség-
gel táviratilag közöltetik. 

Gyűjtőhelyek: Kőszegi Takarékpénztár, Kő-
szegi Altalános Takarékpénztár, Szombathelyi 

; Takarékpénztár Kőszegi Fiókja, Kőszegi Hitel-
| szövetkezet A községek sorrendjét minden kör-
jegyzőséggel közölte a helyi bizottság, de egyes 

; tagjai bármely más napon is jelentkezhetnek. 

Ezen kiviil a vonatkozó rendelet még a 
j következő fontos intézkedéseket tartalmazza : 

Pénzintézeteknél, vagy bármely cégnél be-
tétkönyvre, folyószámlára, pénztári jegyre, vagy 
nem kamatozó betétként elhelyezett összegre 
nézve a tulajdonos követelése egész összegében 
fennmarad, kivéve az 1920. március 8. és 18-ika 
között elhelyezett összegeket, amelyek további 
intézkedésig zár alá vétetnek, hacsak az érdekelt 
fél nem igazolja, hogy a kérdéses összeg vala-
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mely esedékessé vált tartozás kiegyenlítése, vagy 
törlesztése, vagy folyószámlatartozás megszün-
tetése va^y csökkentése céljaira helyeztetett el. 
Lejárt, vagy bezárólag 1920. április 18-i^ lejáró 
pénztartozás fizetésére, amelyek a rendelet cletbe-
lépesének napja előtt kiállított váltón, kereske-
delmi utalványon, közraktári jegyen, csekken, 
vagy általában olyan kereskedelmi ügyleten, vagy 
magánjogi cimen alapulnak, amely a rendelet ér-
vénybelépésének napja előtt keletkezett, 1920. 
április 25-ig halasztás, moratórium engedélyezte-
tik. Halasztás alá nem esnek a tartásdijak, elei-
járadékok. szolgálati viszonyból eredő tartozások 
és a bérleti viszonyból eredő bértartozások. 

A pénzügyminiszter a kitűzött határidő után 

utólagos felülbélyegzést is engedélyezhet. 

Ilyen esetben az államkölcsönként vissza-
tartandó összegen felül a felülbélyegzésre kerülő-
bankjegyek összegének 25 százalékáig terjedhető 
dijat szed. 

* 

A közönség körében e rendelkezés nagy 
nyugtalanságot idézött elő. Különösen a falusiak 
tömegesen jöttek vásárolni. A legdrágább áraktól, 
a kétszeresre felemelt áraktól sem riadtak vissza, 
arra sem gondoltak, hogy épen ez a tulfizetes 
jelenti a devalvációt s tulajdonképen önként szál-
lítja le a pénz értékét, holott a pénzlebélyegzés, 
ha a felét vissza is tartják kamatozó állami köl-
csönnek, ez mégis csak pénzértéket jelent, mely 
ha az ország pénzügyeit rendezik és a békekötés 
után a munka is megindul, elfogadható tőkebe-
fektetés es vagyonadófizetésnél valamint állami 
birtokszerzésnél is teljes értékében pénz helyett 
fogadják el. A pénzügyminiszter már ezen első 
pénzügyi rendezés alapján is rendezettebb gaz-
dasági viszonyokat és árleszállitó hatást vár, mert 
pénzünk külföldi értéke is emelkedni fog. 

H i r d e t m e n y e k . 

A varmegyei katonai parancsnokság fel 
hivjn a közönséget, hogy külföldre utn?é*a 
előtt ezentúl is köteles mindenki imde* út-
levelét lóttamo/ás végett a vármegyei katonai 
parancsnoktágnál bamutatni. Ezen iáttamozás 
nélkül a határ át nem léphető. A határtól 40 
km. körzeten kivul lakókrn vonatkozik csak 
mert ezen belül határátlépési igazolvány kell 
csupán. 

M O V E sport egyesület f. hó 21 én d. e. 
10 órakor tartj i alakuió közgyűlését a város-
háza tanácstermében. Felkérjük nz összes M O V E 
tagokat, iskolákat, sportkedvelőét, turistákat és 
a testedzés barátait, hogy ezen minél számosab-
ban jelenjenek meg. 

MOVE sportszakosztálya. 

Hsdifoüolynap. A március 15.-iki ünnepély-
lyel kapcsolatban a hadifoglyuk javára rende-
zett gyűjtési akció eredménye, melyre a hely 
beli összes középiskolák növendékei felkéreltek, 
a következő: n vasutas árvaház növendékeinek 
gyűjtése: 963 40: sv. leánygimnázium gyűjtésű : 
1774*20 K ; a polg. isk. képzpnőknek és a fő-
iskolai hallgatóknak térzene alkalmával történt 
gyűjtése: 907*04 K ; az alreálisk. növendékeit 
a spanyol járványra való tekintettel nem sn 
gedték el gyűjteni, mindazonáltal az alreális 
kola köréből befolyt 6G4 K ; a főgimnáziumban 
este rendezett ünnepély bevétele 2000 korona ; 
tehát összesen G308 64 a hadifogolynap ered-
ménye. A jósi ivü adakozóknak ez uton fejezi 
ki hálás köszönetét a rendezőség. 

Katonai járásparancsnokság. 

A felülbélyegzés vezetésóro és ellenőrzé-
sére megalakult bizottság figyelmeztet minden-
kit, hogy saját érdekében a részleges hirdet-
ményben felsorolt bankjegyeket bármely gyűjtő-
helyen el ne mulassza felülbélyegzés végett 
beadni március hó 27 ig. Gyűjtőhelyek és al-
gyüjtőhelyek a kőszegi járásban Kőszegen, Ko 
honcon, Nagycsömötén, Lékán, Rőtfalván 
vannak, azonban bárki más megyében, járásban 
vagy városban levő gyűjtőhelyen vagy al 
gyűjtőhelyen is beszolgáltathatja pénzét felül-
bélyegzés végett. 

Vármegyei alispán ur a szarvasmarha és 
lóvásárlásokat igazolványbos kötötte. Ebből 
kifolyólag husiparesok, gazdák és állattenyész 
tők szarvaemarh-it vagy iovat esnkis ar általam 
kiállított igazolvány alapján vásárolhatnak. 
Áilatkereskedelemre, valamint kiviteli hus elő 
állítására bevásarlandó állatokhoz m igazolványt 
a várme.'.vei alispán ur adja ki. Ily igazolvány 
nélkül lovaknak és szarvasmarháknak marha 
levél áiirása betiltatott. A marhalevél aelkül 
eladott vagy megvett lovsk és szsrvasmarhák 
csempésiárunak minősíttetnek s fognak 

koboatatni. 

Vásárlási igazolványok csakis írásbeli 

kérelmekre fognak kiadatni. Az igazolványokkal 

való minden visszaélés a legszigorúbban meg 

tesz büntetve. 
Az adásvétel megk- nnyitósirea vármegyei 

hivatalos lapbau díjmentes liiidetésok fogna* 
közzététetni, és pétiig bárki, aki lovat vagy 
szarvasmarhát venni vagy eladni aksr, legcél-
szerűbben levelezőlapon jelentse be az alispáni 
hivatalnál a vásárolni illetve eladni szándékolt 
állatdarabszámának, korának, uemónek körül-
belüli súlyának az eladó, vevő, nevének é* 
pontos dinének és postának megjelölésével, 
ebbeli szándékát .Al ispáni hivatal állatforgalmi 
osztálya Szombat hely" cirnre. 

Kőszeg szab. kir. r. t. város uj térképei 

március hó 31.-ig Jurisíte tér 6. szám (Főszolga-

bírói ópüíet) I. emeleten nyilvános közszemlére 

vannak kitéve. Miután ezen uj térképek terület 

adatai fogják az uj telekkönyvek (betétszer-

kesztési munkálat) és földadó alapját képezi, 

saját érdekéből figyelmeztetek minden ház-

tulajdonost, személyosen szerezzen meggyőződést 

arról, hogy az 1918. évben végrehajtott fel-

mérés és a térképezés a tényleges ál lapéinak 

megfelelően eszközöltetett t ; továbbá hogy a 

tulajdonos neve, mint az ingatlan birtokosa, 

helyesen van-e bejegyezve. Különösen felhívom 

a közös házak tulajdonosait, szerezzenek meg-

győződést, hogy í z ogyes részépületeik aaját 

tulajdonukat képező udvarterületük, külön bir-

tokolt keríjük stb. a közös udvar területéből 

el vannak különítve és helyesen van-e a 

nevükre írva. lliva'alos órák hétköznapokon 9 

órától 12 óráig. A felvilágosítások teljesen 

díjtalanok. 

Janibrits Lajos polgármester. Varga István áll. mérnök. 

Közhírré teazem, hogy kereskedelemügyi 
miniszter 70864 1919 sz. rendeletével az építő-
mesterségei gyakorlása tárgyában a földtnive 
lés, ipar ás kereskedelmi miniszter 1884. évi 
október hó 30 án 46188. szám alatt kiadott 
rendelet 21 §-a alapján az építőmesteri vizs-
gálatért szedendő vizsgadíjat a következőkép 
állapította meg, azaz a jelzett szakaszt követ-
keaőkép módosította. 

A díj az építőmesteri vizsgálatra 400 
(négyszáz) koronában állapittalik meg; ebből 
dijképen a vizsgáló bizottság 9lnökét 100 K., 
egy egy tagot 50—50 korona illet. Az elővizs-
gálatért 200 korona fizetendő; ebből 50 K. az 
elnököt, 25—25 korona a bizottság tawjait illeti. 

ipartestületi közlemények. 

Értesítem a kovács és lakatos tagtársakat, 

hogy az országos szénbizottság részükre 200 

métermázsa kovacsszenet utalt ki, felkérem 

ennélfogva a/.okat, akik. szénre előjegyeztek, 

hogy f. hó 22.-en délután 5 órakor a hivatalos 

helyiségben megjelenni szíveskedjenek, hogy 

az elosz'ás módozatai megállapíthatók legyenek. 

Közhírré teszem fi Kereskedelemügyi Minisz-
ter 82809 1919 sz. rendeletét. 

Az épitftmesterség ek gvakorlári. Abban 
az 1984. évi október 30. an 46188. szám alatt 
kisdott foldmivelés , ipar ás kereskedelem 
miniszteri rendeletnek a kőműves-, kőfaragó* és 
MCsinesteri vizsgálatok diját inegállapiiő 31. § át 
a következőleg módosít m. A vizsgálati díj a 
vizsgálatot kérő folyamodvány benyújtásával 
egyidejűleg a aizottssg sinökénél fizetendő lc 
é* semmi esetre sem fizetendő vissza ; »ddig 
Iöq koronában állapilta'ik meg és ebből illeti 
dijképen az oln >köt 50 K. és egy egy bizott-
sági tagot 30—30 korona. 

A Hadügyminiszter 15054/1920. sz. ren-
delete értelmében felhívom azösssns 1894—1884. 
evfolyambeli a lovasságnál kiképzett hadköte-
leseket, kik hajlandók 4 (négy) hónapos öakéu-
tes tényleges szolgálatra, hogy Városház 14. sz. 
aiatt ezen szándékukat jelentsék be, hol bővebb 
tírtesitést fognak kapni. 

Értesítem a géplakatos, lakatos, kovács, 

villanyszerelő, bádogos, cipész, szabii, asztalos, 

nyomdász, szoba- és kékfestő iparosokat, hogy 

ns ipartestületek anyagbeszerző köteléke r. t. 

utján különféle szerszámok és anyagok besze-

rezhetők, igénylők jelenjenek meg e hó 22. én 

délután 5 órakor a hivatalos helyiségben, a 

megrendelés eszközlése végett. Az elnök. 

Előfizetőink figyelmébe! 
Mind ig az volt a t ö rekvésünk , hogy 

lapunkat e lőf izető inknek a niai sú lyos gaz-
daság i helyzet dacá ra a lehető legjutanyo-
sabb áron adhassuk . M ig más hason l ó ter-
jede lmű lapok má r hónapokka l ezelőtt tete-
mesen felemelték előf izetési d i j j a ika t , a d d i g 
mi még most is a 60 fi l léres áron ju t ta t tuk 
azt e lő f izető inkhez . Nem szívesen tesszük, 
de meg kell tör ténn ie az áremelésnek n á l unk 
is. A pap i r á raknak nap-napután i horr ib i l is 
emelKedése teszi e í e lkerülhetet lenné, mert 
lapunk előál l í tás i köl tségei má r ma j d nem 
eiérték az előf izetési d i j összegét , f^y is 
csak mérsékelten emel jük az előf izetési 
dí jat , amenny iben f. évi ápr i l is h ó 1.-től 
kezdödő leg a negyedévi előf izetési d í j 
helyben 10 — K. és pos tán kü ldve 11-— K. 
lesz ; egyes pé l dány á ra ped ig 80 fi l lér. 

Hisszük, hogy e lő f izető ink mé l t ányo ln i 
fog ják kényszerhe lyzetünket és t o v ább r a 
is t ámoga tn i fog j ák l apunka t . 

A kiadóhivatal. 

Közhírré testem, hogy Kőszear szab. kir. 
r. t. város 1919. évi háztartási és útügyi zár-
számadása 1920. évi március 15-től 31-ig ter-
jedő 15 napon át a városi számvevőségnél köz-
szemlére kitéve vannak, melyek a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők s a reájuk vonatkozé 
észrevételek megtehetők. 

A Vasmegyei Insógakció bélyeggyüjtóst 
indított meg. hogy az elhasznált bélyegeknek 
külföldön való értékesítésével is gyarapítsa 
bevételét. 

Felkérek minden nagyobb forgalommal 
bíró hivatalt, vállalatot, üzletet és minden magá-
nost, kinek birtokában bármely bélyegek van-
nak, hogy aiokat havonként összegyűjtve vagy 
közveti énül küldjék el az Inségakció címére 
(Yármefcynháza levéltár) vagy adják le Város-
ház 14. sí. alatt. 

Kőszegfalván a baromflpestis megszűnt. 
Ismételten felhívom a közönség figyelmét arra 
hogy a baromfiak megbetegedése illetve elhul-
lása is bejelentendő a városi állatorvosnál. 

Jambrlts Lajos polgármester. 

H e l y i h í r e k . 

Március 15-snek megünneplése még soha-

sem folyt le oly impozánsan s oly nagy részvét 

mellett, mint sz évben. Megelőző napon a tan-

intézetekben történt megemlékezés a nevezetes 

évfordulóról, hétfőn pedig a katholikus és 

evangélikus templomban az istentieztnleten a 

hivők százai jelentek meg és a régi polgári 

őrhad zöld selyemlobogója alatt vonult fel a 

mintegy 150 polgárból álló újonnan szervezett 

polgári Őrhad, melynek .élén disimagyarban a 

polgármester és Szomor Aurél őrnagy, mint 

megválasstott őrhadparancsnok haladt. A zászló-

vivő Farkas József polgártársunk volt. Az 

ünneplő közönség az istentiszteletek után a 

városháza elé gyülekezett és ide vonult fel a 

polgári őrhad és az iparosok dalárdája is, hol 

a polgármester Waisbecker Jenő, a kommunista 

uralom alatt martirhaiáit halt polgártársunk-

nak emléktábláját leplezte lelkes emlékbeszéd 

kíséretében, mely után a közönség ée a dalárda 

a Hymnust énekelte. — A déli órákban ténena 

volt, moly alatt a főiskolai hallgatók nőtagjai 

az orosz hadifoglyok javáre gyűjtöttek. — Kste 
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ÍMO. március 21. Kősz*e és Vidéke. 

a főgimnázium dísztermében olyan óriási számban 
tódult a közönség, hogy képtelen volt a ven-
dégeket mind befogadni. Kellemetlenül hatott, 
hogy a korán érkesett ifjMság elfoglalván az 
ülőhelyeket, a felnőtteknek nagy sokasága 
szorongva állni volt kénytelen. Az ip irosdalárda 
a I lymnus elénekelésévet nyitotta meg az ünnepi 
előad; 8 sorát, mely után Tihanyi Márk tanár 
a k zönaég feszült figyelme mellett tartotta 
meg nagyon szépen feiépitett beszédét. Majd 
nem ('gy egész század történni eseményeinek 
mozaikszerű beállításával fejtegette a liberaliz 
musmik túlzásba ment kialakulását, arai végű! 
háborúra ós forradalomra vezetett e« igv jutot-
tak a népek újból annak a tudatára, amint azt 
48-ban i^ akarták, hogy a keresztény ós i ernzoti 
irány legyen irányitója az emberiségnek és 
szerinte a rm.gynr nemzet akkor fogja méltóan 
megünnepelni A március 15.-ót, h i minden 
téren és minden vonatkozásban valójában keiesz 
tény és nemzeti lesz. A közönség a mély gon-
dolkodású szociálpolitikai, tartalmas beszédet 
percekig tartó tetszésnyilvánítással tüntette ki. 
E/után az iparosdalárda Tunbrits Laj•.>* polgár 
mesternek uj kurue nótáit adta <? ő di'. Ors/ágh 
Sándor karmesternek vezetése mellett, melyet 
a közönség kivánatara meg kellett ismételni, 
utána pedig lelkesen ünnepelték u jelenlevő 
szerzőt. Ezt követte Vágó Sáiidornó, Koczor 
Mária urnö énekelőadása, ki gyengélkedése 
elleni re vállalta a közreműködést és még igy 
is szópsikert aratott; ezután pedig Dohnál Péter 
karnagy vezetésévei az áh alá szervezett vegyes-
kai' két gyönyörű magyar müdalt énekelt oly 
precizitással és nagyszerűen érvényesült el/ adás-
ban, amint a Dohnál mester finom műé rz ősé tol 
mindig megszoktuk. A közönség lelkes ünnep 
léssel honorálta őt és a kar tagjait. Óriási 
hatást ért el ezután Baiikó Lajos ev. ielkész 
Váradi „Petőfi visszajön" e. költeménycnek 
csodás recitáló művészettel való előadásaval. 
A főgimnázium énekkarának gyönyörű ének 
előadása, melyet Kováts Ferene karmester 
vezetett, fejezte be a kitűnő műsort s a távozó 
közönség nagy megelégedéssel nyilatkozott a 
sok élvezetet nyújtó ünnepély sikeréről. 

MOVE-propayand* csoport járja be a falva 
kat. Múlt vasárnap Tömördön és Nemescsón 
voltak Szomor Aurél őrnagy vezetésével, aki-
nek megnyitó beszéde után Goreqs Szaléz ur. 
ismertette igen érdekesen a MOVR3 céljait. 
Ritlop Béla é.s Bődy Ernő hatásos költemé-
nyeké szavaltak, Mohr Imre, St.iaszny Gyula , 
Kőszegi Imre és Farkas Zo l tm pedig régi 
magyar dalokat adtak elő. Nagy tetszéssel 
fogadtak Tower V ilmos tábori lelkész humoros 
előadasát es Fuehs Étidre mooj lógját . Thold 
Dez^ő bezáró szavai után a Hymnusszal fejez-
ték be mindkét, helyen az előadást. Ma ugyan- e 
csoport Pusztacsó és Paty községekbe tnegy, 
csütörtökön pedig Csajtán tart előadást. 

Házassag. Szíriai Ferenc áll. főtisztviselő 

szombaton, április hó 10.-én tartja esküvejét 

Bodonyi Hegele Ferenc áll. főfelügyelő leánya 

val Arankával Budapesten VI I I . ker. plébániai 

templomban. 

Uj ügyvéd. Dr. Stúr Lajos a mult héten 

kitüntetessül tette ie az ügyvédi vizsgát a buda-

pesti ügy védvizsgálo bizottság előtt. Az elnök 

az ersdmény kihirdetésekor különös meleg han 

gon megdicsérte az uj ügyvedet ritka készült-

ségéért és tudásáért. 

Névnapi köszöntöt tartott e héten a kőszegi 

iparos dalárda. Szerdán este dr. Országh Sándor, 

a dalárda karnagya lakása elé vonult, hol egy 

kis szerenádot énekelt. Utána kedélyes estély 

volt a Dorner-féle vendéglőben, ahol az ipar 

testület elnöke megköszönve a karnagy eddigi 

fáradozását, őt további működésre is felkérte, 

amit dr. Országh Sándor meg is ígért. Ezután 

Jambrits Lajos polgármesterünk kelt fel és ma-

gyar szivéből jövő szavakkal méltatta a dalárda 

eddigi eredményét és buzdította a jövőben is 

együttműködésre és kitartásra. 

Chernel Ernő szolgabírót újból visszahe-

lyezték a kőszegi szolgabirósághos, ki e héten 

kezdte meg hivatalos működését. 

P. Komárik István, jezsuita atya a főgim-

názium dísztermében március 24—27-én délután 

pont 6 órakor férfiak számára húsvéti szent 

gyakorlatot tart. Minden érdeklődőt meghiv rá 

a vezetőség. 

A nemzeti hadsereg vasi ezrede volt az 
első, mely a tiszántúli felszabadult területeket 
megszállotta. Debrecen városába is elsőnek 
vonullak be Pados Jenő őrnagy földinkkol az 
élükön, ki a foge.dtatasok során nagy lelkese 
dessel fogadott beszédet tartott. 

Az ag. h. ev. leánynevelő intézetben vasár 
nap 1920. március 21.-én d. u. 6 órakor tartandó 
esiely műsora: 1. Térj magadhoz drága Sión, 
régi magyar egyházi ének, éneklik a 11.—VII. 
oszt. nov. 2. Krisztus és a forradalom. Előadás, 
tartja Pröhie Károly evang. theológiai akadémiai 
tanar. 3. Schubert : Die Allmacht, énekli Ha-
nély K. zenetanárnő 4. Kozma A . : Aratás előtt, 
szavalja Mikő Y. tanárnő. 5. Chéde Bériot: 
Seene de Ballet, hegedűn előadja Mohr M. Kü-
lön meghívók nincsenek, az intézet az érdeklő-
dőket szívesen látja. Az estély alkalmával gyűj-
tés a helybeli Ínségesek javára. 

A Vili. haüikolcsön kotvenyeinek elmaradt 
címletei már megérkeztek az általános takarék-
pénztárhoz es ininthopy ennek márciusban 
esedékes szelvényeit a helybeli ál lampénztárnál 
már beváitjiik, felhívatnak az érdekeltek, hogy 
az átvételre jelentkezni szíveskedjenek. 

A Sportegylet mult vasárnapi közgyűlésén 
elhatározta az egyesület feloszlatását és a 
MÜVE sporlssakosztuiyába való belépését, 
melynek szervező gyűlése ma délelőtt 10 ora 
kor iesz a városháza termében. Örömmel érte-
aiiiünis. airol, hagy az eddig külön müködö 
K. i\ K. löolualtcsapal szintén belép e ^port 
szakosztályba s így remeihető; hogy a sport-
élet iránt erdeklödő ifjúság öeszeségo együttes 
működ se által városunk sportéletének ujabb 
lendületet <-.d es megvalósítani segiti a MÜVE 
nak a sportnak szélesebbkörü elterjedését és 
megkedvelését. 

A ker. szec. Leyén^eyylet ismét a jótékony 
cél szolgalatába aliva, a hadifoglyok hazaszállí-
tása javára jövő hónap közepén színielőadást 
rendez tancestéllyel egybekötve, amelyen a ki 
próbált s többizben sikert aratott műkedvelő 
tagjai iépnek fel. A próbák e héttől kezdve 
nagy szorgalommal folynak s már most szép 
sikert biztosit az előadás. 

Az aranyifjusag húsvéthétfőn nagyszabású 

mulatságot lög rendezni. Olyanok vették kezükbe 

a rendezést, kiknek körültekintő ügyességét és 

rendezési talentumát mar ismételten tapasztal-

tuk és így bizonyos, hogy rrndki* üli sikeres és 

élvezetes estben lesz része a közönségnek. A 

táncol rövid, kitűnően összeállítóit műsor fogja 

megelőzni. 

A penziebelyegzes alkalmából annyi isme 
rétien egyén mozgolódik helyben es a vidéken 
a kékpénzösszetfjüjtes és kicserélés ügyében, 
hogy jo lesz a közönségnek nagyon óvatosnak 
lenni és saját jól felfogott érdekében tudomá-ul 
venni, hogy a pénzlebélyegzés a kőszegi járás 
egés/. területére kizárólag csak Kőszegen lörté 
nik és hogy minden község szamara ki van 
tűzve a pénzkicserélés napja, miáltal u nagy 
tolongásnak eleje vetetett. Minthogy a pénzki-
cserélés e hó végéig tart, az érdekeltek ugy 
cseiekesznek legjobban, ha a kőszegi pénzinté-
zeteknél a kicserélendő pénzüket minél előbb 
letétbe helyezik, miről az intézetek díjmentesen 
elismervényt adnak s igy a feleknek egyálta 
Iában nem kell eg j percet sem vesztegelniük, 
mert az intézetek a kicserélést a felek távol-
létében is elintézhetik ós pár nap múlva jöhet 
nek el az átvételre, amennyiben pedig az inté 
zeteknél már elegendő mennyiségű lebélyegzett 
pénzkészlet van, azt rögtön át is vehetik és az 
intézstek gondoskodnak is arról, hogy a lehe-
tőségig elég készlelük legyen. 

Menetrendváltozás a kőszeg soproni vonalon. 

Folyó hó 19.-étől kezdve a Sopronból hétfőn, 

kedden, csütörtökön és pénteken Kőszegre 

induló vonat délután 3 órakor indul Sopronból 

és délután 6 óra 10 perckor érkezik Kőszegre. 

Gyerinekszindarabot adtuk elő Vincze Mi-

hály gyermekei és ezek kis barátai és barátnői 

családi körükben „Ilarmatasszony" címmel. Az 

előadás után a kis műkedvelők 20 koronát 

adtak össze és elküldötték szerkesztősegünkbe, 

hogy azt a hadifoglyok hazaszállitási alapjához 

juttassuk. Idegenben szenvedő testvéreink sze-

retetét már a gyermekszobába vinni igen dicsé-

retee és követelésre méltó dolog. 

Az ipartestület vigalmi bizottsaga mult ked-
den tartotta az iparosbálból kifolyólag az utolsó 
ülését és elhatározta, hogy a bál tiszta jövedel-
méből a hadifoglyaink hazaszállítása költségeire 
1000 koron.it adományoz, mely összeget már 
beszolgáltatta a járási katonai parancsnoksághoz. 

Lelkigyakorlat nok szamara. Az oltáregye-
sület lelkigyakorlatot rendez nők számára. Az 
elmélkedéseket Biazovich J á kó pápai bencés-
tanár tartja március 28., 29 é«; 30.-án a főgim-
názium dísztermében délután 5 órakor. Az ér-
deklődőket ezen az utun is meghívja a vezetőség. 

A piacról mult héten irt figyelmeztetésünk, 
hogy azok, akik 9 óra utáni bevásárlásra van-
nak utasítva, ezt be nem tartják, egy oly esetre 
vonatkozott, mely magánjellegű intézkedésből 
történt es most már oly irányban is intézked-
tem illetékes helyen, hogy e megtévesztő for-
mában se forduljon elő többé. 

Értesítés. Az ideiglenesen beszüntetve volt 
postautalvány, postatakarékpénztári befisetés és 
esek forgalom ujbol megnyílt. 

A temető kútját, mel ott áll a Kirchknopf 

család sírboltja és Mihailovits ezredes sírja 
közelében, a közbiztonságra őrködni hivatott 
rendőrsig figyelmébe ajanljuk. Fedődeszkái 
teljesen elkorhadtak, legnagyobb részük hiány-
zik, a kut úgyszólván nyitva áll s Iwteu csodája, 
hogy ott még szerencsétlenség nem történt, 
hogy abba még egy két gyerek bele nem esett. 
Atonnal rendbe keil azt hozatni, míg nem 
késő, — n szép kőszegi temetőhöz nem méltó 
az a faluvégi cigánynegyedbe illő állapotban 
levő kut. 

vidéki hírek. 
Esterházy Mi'.los herceg ecsei birtok át fel-

ajánlotta a kormánynak földmivelési iskola 
létesítésére. 

Sopronban március 14 én óriási méretű 
nemzeti ünnepély és tiltakozó népgyűlés volt. 
A nyugatmagyarorszá*i vármegyék mind kép-
viselve voltak. Összesen mintegy 30 000 en 
gyűltek össze. Vasraegyéből jelen voltak Kőszeg, 
Léka, Rohonc. Nagyszentmihály, Németujvár, 
Pinkafő, Borostyánkő és iné,< számos más köz-
ség képviselői Horváth Andor főbíró, helyettes 
alispán vezetése alatt. Az antant misszió jelen-
iétében fejezték ki az elszakadás elleni tilta-
kozásukat. A Széchenyi szobor előtt folyt le 
március idusának emlékünnepélye, hol dr. Thur-
ner polgármester tartotta az ünnepi beszédet. 

Halaloás. Sopronban elhunyt Kliegl Anna , 
volt államépitészeti felügyelő leánya, lapunk 
kiadójának sógornője, kinek temetése az elő-
kelő polgárság nagy részvéte mellett folyi io. 

A lévői választókerületben, melyhez a 
szomszédos sopronmegyei községek is tartoz-
nak, uj képviselőválasztás lesz. A ker. nemzeti 
egyesülés pártjának jelöltje Fertsák Jenő alis-
pán, ellenjelöltje Mándoki, volt katonai lölkész, 
kisgazdapárti, aki az általános választásoknál 
a kőszegi kerületben próbálkozott. 

A deli vasút nem közlekedik néhány nap 

óta szénhiány miatt. Azt is mondják, hogy 
politikai ellentüntetés akar lenni Nyugatmagyar-
orszag osztrákellenes magatartásával szemben. 

MOVE-elóadasok a vidéken. Folyó hó 21. én 

Pusztucsóu és Patyon, 25.-én pedig Perenyén 

rendez a M O V E előadásokat. 

Agözgepkezelök es gózkazánfütök legk öze-

lebbi képesítői vizsgái f. évi április hó 10-én 

Sopronban fognak megtartatni. A kellően fol-

ssererelt kérvények a ker. Iparfelügyelőséghez 

cimzendők. 

A bükki csendörseg letartóztatott 13 osztrák 

csempészt, akik pénzt ós élelmet akartak kivinni. 

Póruljárt osztrák penzcsempészek. Két 

osztrák atyafi érkezett tegnap Derecske sopron-

megyei községbe s előadták, hogy hallytták, 

hogy a derecskoieknél sok osztrák pénz van, 

amit Magyarországon nem használhatnak, nekik 

pedig sok a lebélyegezotlen, tehát jó magyar 

kék pénzük, mit ők Ausztriában nem tudnak 

értékesíteni; hoztak tehát két hátizsákkal jó 

kék magyar pénzt s haj landók ezt osztrák pén-

zért becserélni még pedig oly jutányosán, hogy 

ők 100 korona osztrák pénzért uemerak teljes 

100 korona kékpénzt adnak, hanem még 20 

3. 



korona ázsiót is fizetnek rá. Kitűnt azonban, 
hogy bármennyire sztrttnék az osztrák sógorok 
a sopronmegyei németajku magyar polgárokat 
^testvéreknek" és „rokonoknak" nyilvánítani, 
bizony mégsem azok, mert a nyugat magyar 
német okos, az osztrák pedig buta, tehát nem 
•gyfa j ta az. A darseskeieknek ugyanis gyanús 
volt a kedvező ajánlat, haladékot kértek és 
kót emberüket beküldték Kőizegre tudakozódni 
a pénzintézetekhez S itt aztán megtudták, 
hogy a magát „ravaar," nak tartó, de tényleg 
rövideszü osztrák sógorok megszimatolták a 
magyar pénz felülbélyegzését és az 50% os 
kényszerkolcsont s szabadulni szerettek volna 
az általuk kicsempészett lebélyegezetlen pénztől. 
A jó derocsKeiek erre kiverték a „testvéreket". 
Lám , igy értelmezi az osztrák a nyugatmngvar-
orszagi németek .felezabaditását". Becsapni, 
kizsákmányolni akarják őket. No, de csak jöjje 
nek, ha mernek! 

Zalaegerszegen a város tulajdonát képe/ő 
Bárány-vendéglőért két ós fél milliót ajánlottak. 
A képviselőtestület egy része legalább 3', 5 milliót 
követel, másik tekintélyes része ellenzi az 
eladást. 

Loctmándon gyalázatos sirrablást követtek 
el. A nemrégiben elhunvt Leidinger Ernő krip-
táját törték fel és a halotton volt értéktárgya-
kat és ruhanemüeket lopták el. 

Van meg hazafiság a falun A falu lakos 
ságának örökös arerneK »e, pénz iisége ós kap-
zsisága már már azon kétségbeejtő tudathoz 
vezetett, hogy kihalt a hazafiasság a f i lubó' ; 
annak csak *gy istene van: a pénz. Pedig nem 
igy van A többség igenis szer»'ti a h i 'á t s 
csak a kisebbség tánc »l aranyborjú körül. 
Mutatja e/.t egy teijn tp t pónzlebélyegzés Mö l 
tudak zódni bejött aómot anyanyelvű f' lnsi 
po!g:';r esel* Megkérdeztük tőle, hogy mit fog 
csinálni, le fogja-e bélvegeztetui otthon .» Iád i 
fiái nn ösesegyüjtött jókora halom kékpénzét ? 
A felét le. felelt**, a másik felét nem. — No de, 
hisz akkor a másik fele elveszti értékét vilá 
gosi'ottuk fel, mire ő azt felelte, ki tudja, 
melyik lesz az iga fán jó pénz, a lebélyegzett-e, 
avagy a libéiyegzetien, én mindakettüból tar-
tok otthon s ha a lebélyogzetlon nem ér setn 
mit, az sem baj, nekünk falusiaknak ngy sem 
kell annyi pénz, mint araennyink most van s 
ha elveszik a? értéke a felének, nem baj, Leve-
sebb lesz •* pénz Magyarországon, ezzel f»l 
emelődik a meglevő pénz érteke s igy hazán . 
he/yze ón *egitünk, ha pénzünk egy róezét le 
nem bélyegeztetjük s el hagyjuk vestni érté 
két. -- Valósaggal meghatva néztünk falusi 
polgártársunkra, aki Derecskéről való volt, tshát 
az osztrákoknak odaítélt területről való. Ez az 
eset igazán odakivánkozik a párisi konfarsneia 
elé. Ez megmutatja, hogy a nyugatmogyaror 
szági német Magyarországot tekinti hazájának 
6 azért ma is n«gy áldozatra kést és nem kér 
Renner urék és fajte»tvérei .felszabadításából." 

Mindenfé le 

Közérdekű hírek. 
Az uj kormány Simonyi Semadam minisz-

terelnök és belügyminiszter vezetése alatt ked-
den tette le az esküt a budai várban Horthy 
kormányzó elétl és szerdán mutatkozott be a 
nemzetgyűlésnek. Programmbeszédében elis 
meréssel nyilatkozott Huszár volt miniszterel-
nöknek eredményes és önfeláldosó működéséről 
és ugyanazon szellemben akarja a kormányzást 
folytatni. Bejelentette, hogy a kormány mind-
két keresztény párttal megegyezett munka-
programra alapján áll és a tiszántúli választá-
sokig vállalta a ügyek vezetékét, amidőn inaj 
dan a teljes nemzetgyűlés többrége fog a 
továbbiakra nézve dönteni. Higgadt, meggon-
dolt, békés támogatást kér, hogy a külfölddel 
való viszonyunkat az ország érdekeinek meg-
felelőiig megszilárdíthassa éa felolvasta Apponyi 
párisi levelét, ki szintén erre figyelmeztet. 
Beszéde alatt nagy felháborodás támadt, a zsidó-
kérdésben tett megjegyzése miatt. Utóbb fél 
reórtett szavait magyarázta, mire a hangulat 
nyugodtabb lett. A volt miniszterek legtöbbje 
megmaradt állásában, csupán Huszár, Fried-
rich Beniezky és Bárezy maradtak ki a ka-
binetből. Az uj hadúgyministter SOÓH altábor-
nagy lett, uj igazságyügyminiszter dr Ferdinándy. 

A békeszerzódét ügyében e héten rossz 

hírek érkeztek. Angol jelentések azt állítják, 

hogy a magyar ellenjavaslatok egyikét sem vet-

ték figyelembe és e napokban 10 napi határ-

időt kap az ország a békeszerződés változatlan 

aláírására A nemzetgyűlés körében erősen ellen-

zik az aláírást. 

A nemzetgyűlés e héten a bankjegyek 

lebélyegzése és az ideiglenes költségvetésre 

vonatkozó törvényjavaslatokat tárgyalta.; 

A nyári időszámítást április 15-től kezdő-

dőleg fogják elrendelni. 

Ausztria élelmizés«t az antant biztosította 

a jövő termésig. 200 000 tonna élelmiszert 

küld neki. 

A Debrecenből kivonult remánok nyolc 

milliárd kárt okoztak a városnak és 223 pol-

gárt végeztek ki. A gyárakat mind leszerelték 

és a vasúti berendezést is elvitték. 

Németországban a független szociálisták 
és raonarchisták a melléjük állt néhány ezred 
katonaság támogatásával elűzték a szociál-
demokrata kormányt, mely Drezdába menekült. 
A munkások és vasutasok nagy része e miatt 
sztrájkba lépett. Veres utcai harcok voltak. Az 
antant a Rajna mellett felvonultatta megszálló 
hadseregét, mire a két kormány Hindenburg 
közvetítő felhívása alapján, egyeszkedésre lépett, 
ami a rendet, valószínűleg helyreállítja. 

A németországi ellenforradalmi események 
miatt az osztrák kormány felfegyverezte a mun-
kásságot. Mindig közelebb és közelebb kerülnek 
a kommunizmushoz, melynek borzalmait mi már 
ismerj ik. Annál erősedben fognak ellentállani 
azok, akiket erőszakkal ukarnak ezekhez esa 
tolni. Német és hi-rvat nyelvű polgártársaink 
inaid megértetik az antanttal, hogy akaratuk 
-^lenére nem ieh't velük rendelkezni. 

v i l l a n yo s be rendezéseke t , 
javításokat és teljes malomvilágitási beren-
dezéseket rézanyagból gyorsan és jutányos 
arban eszközlök. Motor- és dynamó-teker-
cselések elvállaltatnak. 

Teljes tisztelettel 

Kise Elemér 
villanyszerelési vallalata 

KŐSZEG , Várkör 88. sz. 

Min t g y ű j t ő mindenféle régiségeket, 

úgyszintén régi inga-

órákat vesz a legmagasabb árakon 
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Szombat hely. 

„Idegen pénzek" v e t e i e é s e l a d á s a . 
Legmagasabb árak ezüst- és 

aranykoronákért. 
A iV. Magya r o s z t á l y f o r s j á t é k e lső h ú z á s a 

m á j u s 1 5 . - é n f t a r t & í i k m e g . 

Eredeti árak iMMfcffí o s z t á l y h o z : 

V, K 69 — I/J K 30- 1/4 K 15- i/s K 7-50 

ebhez hozáskor az 5. 
kezelés, porto és 

értelmében a játéktervezet, 
zásl lajstromért 1 — 1 K. 

Mivsi k»v»s a t trsj fyy rsndsljen ninsl előbb. 

Ingyen felvilágosítással szívesen szolgál a 

BENKÖ BANK R.-T. Budapest, Andrássy-at 60. 
Ügynökök j ó me l l ékke rese t re t ehe tnek szer t . 

Budapest, Felsíerdösor-u. 40. 

Halló 11 Hallá! 1 

*«g és Tiíéke. 
l|2t . márei is 21. 4. 

K i r & l y - u t m i a t t 

t a k a r p i & í ™ p a é s s z é n a 

Kertet bérelnék 
a f á r o s b a n ^ [ g ^ n Q 4 k k ö z e l é b e n , j ó l meg-

fizetve. Cím •MT Í ! ^ÉI IM|J J I I IHII 

Csütör tökö iK márc ius hó 25 -én: 

A csáfdáskirálynő. 
Kálmán ínye világhírű operettje filmen 5 

felvonásban, a főszerepben Ida Russka. 

ELEKTEO BIDSKOP 
a „ M u l a t ó " n a a y t a r m á b d n . 

M ü « o r 1 

f*a vasárnap , marc ips I10 21.-én : 

A termékenység. 
í 3 Mj^r^ 

Társadalmi ftfroia 4 felvonásban. 
M 

Es a kflsérőműsor. 

Autöpqeuitttikot 
bármilyen elhasználta!?í^jjjinden mennyi-

ségben ( f e s z : 

A u t J j o r g a l m i vá l l a l a t , 
Sopron , JFerenc Jozsef-tér 5. 

Táv i f l t i cim : Autóforgalom. 

Dr. Flasch H IT I I ) A HAT) l f f-kenőcs újból 

«>• Ö K Á D U f f U K i l l kapható. 

Lefhamarabb rf^ög^ziíntsli a viszkstsgss-
gst, sivárt, rönJr t , rühscssget. 

Nem piszkít, sxagta t í l / nappal is használható. 

Próbatétfely, n agy í pg s l y éa családi tégely 
a (.lapokban. 

Kapható a helybeli Jyúgyszer tarakban , valamint 
megrendelhető a budsfest i főraktárosnál : T ö r ö k J . 
gyógyszertárában Bniapesten, Király-utca 12. sz 

VISZZBTEG 
riih. sömör, gyógykazeléiÉre jó hatású szer 

a szagta lan ét kellemslallatu Gerö-féle 

BORÓKA-Jmrt 'CS. 
Ára 10, 20, 30 kor. Hozzáraó Borókaszappan 

IS kor. — Kapható mind**1 gyógyszertárban — 

Kés s i t i : Hunnia gyógys^ rész i laboratórium 
J B r b a ^ f c ^ a a 

Kőszeg város és vjrfáV^lgvközönségét, 
hogy a szülésztől óWKelet elnyertem és 
mint szülés^ro ajámom magamat. 

/ Kern ,^áno»né oki. szülésznő 

Kírály-ut 58. sz. 

i í O ^ l i i H l Ö l i . 

blúzok- és aljak feszítését, valamint 
ágy- és fehérnemű-vaJrás^ elvállal és 
házakhoz U ajánlkozik 

Frühwirth Antalné 
Kőszeg Jurisics tór 15. 

Veszek es elajJok visplt és uj cipőt, 

ruhát, bútorokat s ü r stb. 

Faveti ta J ános 
Gyöngyös-utca Ö. 

Myomatott Kénai Frigrts köuy rsysw i i é ^aM ^ .étmgm. 
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