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Hirdetések nagysdg szerint Jutdnyos í r t á n 

szdmitatnak. 

A lisztellátás 
problémáján ragódnak már hetek óta és 

sehogy sem tudnak valami határozott meg-

állapodasra ju tn i . A l ig hogy kiadnak egy 

rendeletet, követi mar a módosítás, vagy a 

visszavonás és j ö n helyébe u j rendelkezés. 

Hiába imádkozunk mindennapi kenyerün-

kért, a j ó Isten bár megadta, de akik el-

osztani hivatottak, azok folyton mester-

kednek, még pedig elég ügyet lenü l , kilát-

szik a l ó l á b : a termelők előnyben részesí-

tésé, a seftelés szelleme. Vagy nem annak 

mondha tó , mikor azt tervezik, hogy a 

beszolgál tatandó gabona ára legyen ötszáz 

korona, a mi persze nem tetszik a terme-

lőknek, de a szabad forgalomnak megha-

gyott termés ára legyen ezerötszáz korona 

— cz persze • piár tetszik - és az- ezer 

korona többleten muty iznak a termelő és 

a néhai Hadi terményt helyettesítő más nevet 

viselő társaság. S nem éppen igy fest-e az 

a másik rendelkezés, mely szerint egyenlőre 

négy kilós adagra szorítják le az ellátat-

lanok részét es ezzel szemben a 25.000 

koronán felüli jövedelemben örvendezőket 

nekiuszit jak a fa lunak, hogy vegyen a 

szabad forga lomban hagyott mennyiségbő l , 

aminek csak az lehet a következménye, 

hogy a jó kenyeret biztosítani akarók e 

tülekedésben megad janak érte minden árt, 

hadd teljék meg tovább is a ládafia kékbank-

jegyekkel, — a kis adagra leszorítottak pedig 

bármi ly á ldozatok árán szintén tülekedje-

nek a draira gabona után, nem bízván a 

a hatósági liszt mennyiségében és minő-

ségében. S kérdjük, micsoda szellem nyil-

vánul meg abban , hogy a hatósági ellá-

tásra ítéltek ne kaphassanak gabonát , hanem 

ezeknek abban keil megnyugodn iok , hogyan 

alakul át a jó magyar buzn az ellenőriz-

hetetlen seftelés retortáin át élvezhetetlen 

péppé. Nesze, j ó magyar asszony, süss belőle 

j ó kenyeret, ha t udsz ! Most ma r hatodik-

esztendeje, hogy á mindenkori ko rmányok 

man ipu l á l j ák a magyar nep kenyéradagját 

és még m ind ig nem kepesek megtalá ln i az 

ellátás azon módját , hogy a j ó magyar 

búzábó l a magyarnak j ó kenyere legyen. 

Va lósz ínű , hogy ott, ahol a népek sorsat 

intézik, nagyon j ó l tud ják , hogy ami t 

csinálnak, az nem megfelelő, de mégis 

csinálják és m ind ig csak kísérleteznek, mert 

a becsületes ellátás kötelessége melle min-

dig odaszegődik valami olyan seftszellem, 

mely semmiképen sem felel meg annak az 

irányzatnak, melynek jegyeben kormány-

zásukat hirdetik. Ezen mesterségesen szított 

settszellemből fakad azután még a telhetet-

lenség csempésztevékenysege, mely egyrészt 

árfelhajtó, másrészt adagleszoritó követ-

kezményekkel jár . Meg tud juk érteni, hogy 

a vagyonos es többet kereső osztállyal 

| drágábban akarjak megíizettetni a gabonát , 

hogy olcsobban jusson a fizikai és szellemi 

munkásoknak , ami végre semmi más, mint 

az adózásnak egy közvetett mód ja , de az 

egyszerűen gondolkozó ember azt hiszi , 

hogy mégis csak igazságosabb kenyérel-

osztas az, ha mindenkinek egyformán jut-

tatnak gabonát es az arszabaiyozás o!y-

képen történik, hogy az a termelőnek és 

fogyasztónak egyaránt megfelelő legyen, 

mig az allam egyéb szükségleteit a vagyo-

nos és kereső osztály megadóztatásaból 

fedezhetik. Adassék meg a császárnak, ami 

a császáré, Istennek, ami az Istené, a j ó 

Isten pedig b izonyosan azt akarja, hogy 

minden magyar embernek egyforma j ó 

kenyere legyen. * 
* * 

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

A ni kii-, fóldm. minisztérium 51628/920 
sz. rendelete értelmében közhírré teszem, hogy 
a Vasvárraegye területére is illetékes székes 
fővárosi borászati és szőlészeti kerület székhelye 
ideiglenessel Veszprémbe tételeit at. 

Közhírré teszem, hogy a város tulajdonát 
képező összes gyümölcsfák 1920 évi termése f. 
hó 25. én délelőtt nyilvános árverésen a leg-
többet Ígérőnek azonnali készpénz fizetés el-
lenében a helyszínen eladatni f>g. 

Az árverés délelőu 9 órakor az állomás 
előtt lévő vámháznál kezdődik. 

Újból közhírré teszem, hogy azon keres 
kedők iparosok stk számlái akik a várossal 
szállitmányosi viszonyban vannak, az 1920 évi 
jan. l-tőljun 30. ig terjedő id i illetőleg, araeny 

• nyiben a legrövidebb időn belül b<; nem adják 
| a városi számvevőségnél későbbi időpontban 
! nem fognak érvényesíttetni. 

A városban uralkodó sertésbetegségek ter 
ijedésének lehető megakadályozása céljából fel-
hívom a sertéstulajdonosokat, hogy a sertésóla-
kat naponta takansák ki s legalább hetenként 
egyszer frissen oltott 5°/0 os mésztejjel (5 kgr. 

Í hektói, vizre) fertőtlenítsék. 

Közhírré teszem, hogy 1 hó 25. én vasár-
nap délután 3 órakor a városmajor tiizoltó-
őrhelyiségében a városi tiszti orvos utorijára 
végez himlőoltásókat. Kötelesek megjelenni 
mindazok, kik az elmúlt vasárnapi oltásról 
elmaradtak. Figyelmeztetem a szülőket, hogy 
feltétlenül oltassák be gyermekeiket, mert 
ellenesetben kihágási eljárás indíttatik ellenük. 

J ambr l t s La jos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 

Értesítem a szabó-, cipész-, szobafestő-, 
bádogos és villanyszerelő iparosokat, hogy az 
ipartestületek anyagbeszerző kötelékénél külön-
féle anyag rendelhető. A szükséglet jövő szer-
dán, f. hó 28. án este 8 órakor bejelenthető. 
Ugyanezen időre a sütő-, cipész , csizmadia- és 
szabóiparosokat szakmájukat különösen érdeklő 
ügy letárgyalása végett megjelenésre felkérem. 

Az elnök. 

A kőszegi közalkalmazottak beszerzesi cso-
portja az alább közölt hirdetésre hívja fel a 
Kőszeg és Kőszeg járás területén tartózkodó 
közalkalmazottak figyelmét. A pénzügyminisz-
térium 3 500/V . 920 számú rendelete intézke-
dik, hogy mindazok, akik eddig sehol seui 
voltak felvéve beszerzőcsop*rtba, legkésőbb 
1920. julius 31 ig lépjenek be, mert különben 
nem kapnak március, április, május és junius-
ért, az elmaradt árukért kárpótlást, visszatérí-
tést (Beléphetnek azok, akin az 1917. évi X V . 
t. c. alá esnek u. m. állami, törványhatósági, 
községi tisztviselők, tanárok, tanítók, óvónők, 
altisztek, szolgák valamint ezek özvegyei, árvái, 
kegydijasüi, nyugdíjasai és a felekezeti tanárok, 
tanítók, úgyszintén ezek árvái, özvegyei nyug-
díjasai). Nem tarthatnak igényt a visszafizetésre 
azok, akiK t igjai voltak valamely csoportnak, 
de járandóságaikat k i nem vették, vagy kivonni 
elmulasztottik. Minden felvett pénzről annak 
idején szabályszerű nyugta adandó. Felhívom 
mindazokat a közalkalmazottakat, akik belépni 
óhajtanak s nem tagjai egy csoportnak aem, 
hogy alulírottnál minél eiőbb, de legkésőbb 
l'ennt említett napig jelentkezzenek. Felvilágo-
sítással készséggel szolgálunk. Akik most is 
még elmulasztják a jelentkezést, igényt többé 
semmire sem tarthatnak. Nyugdíjas katonák 
egyelőre még nem fogadtatnak el. 

Lórán t Gyu la ügyvezető titkár. 

Helyi h í r e k . 
A pannonhalmi föapat köszönete. Dr. Bárdos 

Rémig pannonhalmi főapát Kőszeg város dísz-
polgárrá történt megválasztása alkalmával a 
közetkező táviratot küldte a polgármesterhoz: 
„Nagyságos Jambrits polgármester Kőszeg. 
Kőszegi díszpolgárrá választásomért mély hálás 
köszönetet. Isteo áldja meg Kőszeget ós közön 
segét, hogy szerény működésemért i.gy kitün-
tetett. Bárdos, főapát.** 

Változások a bencesszókhazban. A bencés 
főapát első személyi rendelkezéseit o héten 
adta ki. Kőszegen a rendház főnöke és a főgim-
názium igazgatója Nagy Balázs tanár lett, aki 
a főapáti választás óta már mint helyettese 
működött. Dr. Gerecs Szaléz tanárt Sopronba 
disponálta, Dr. Helyei Modeszt tanár központi 
és varsánykerületi kormányzó lett, uj tanárokul 
Kőszegre jönnek : Lovas Elemér Kurbély Vince, 
Heszenberger Albán, Berzsenyi Fábián; Czing-
ráber Péter tanár kougregációs prézes, Horváth 
Simon templ oim hitszónok. Az ismerős rend-
tagokra vonatkozólag felemlítjük a következő 
rendelkezéseket. Dr. Schermann Egyed főapáti 
vikárius, Dr. Mázy Engelbert volt kassai főigaz 
gató rendi főigazgató es a tanárgyakorló veze-
tője, Dr. Kemény Kolumbán győri tanár egy-
házmegyei esperessé, egyben szőiőszeu és pin-
cészeti kormányzóvá lelt, Molnár Ervin ' tanár 
Kőszegről Esztergomba helyeztetett és Linzer 
Szilárd uj tanár Pannonhalmán kezdi meg 
működését és egyben győrszentmártoni hil-
elemző les/. Sopronba helyeztetett Pápáról 
Kuvács Adolf, Vörös Balduin tihanyi házgond-
nok lett. 

Lmzer Szilárd primiciaja megható egyházi 
ünnepség keretében folyt le. A bencések tomp 
loma majdnem zsúfolásig telt meg mult vasár-
nap. A Linzer család és a rokonok a szentély-
ben foglaltak helyet. Mise alatt dr. Várkonyi 
Fidél, a Perkovits család legifjabb sarja, tartotta 
az ünnepi beszédet. A jó lelkipásztor magasz-
tos hivatásáról, krisztusi küldetéséről beszélt 
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Kőszeg ós Vidéke. 
Í920. julius 25. 

az ájtatos közönségnek, majd az ujrniséshcz for-
dult és il v eu pappá lenne buzdította. de meg 
emlékezett ti szülőkről is, akik e szent életre 
megérett ifjúban megtalálják szülői gondoskn 
dásuknak öreg napjait boldogító eredményét. 
Mise végeztével áldást osztott és az oltár előtt 
megáldotta szüleit, testvéreit, rokonait, bencés 
rendtársait, ünnepi szónokát és másokat Délben 
a bencés székház az ujmisés tiszteletére ebédet 
adott, melyen a család is részt vett. Az ujmisés 
hálatelt szép beszédben emlékezeti meg szuló 
iről, volt tanítóiról, tanárairól, elöljáróiról, a 
főapátról; — Nagy Balázs, főgimnáziumi igaz-
gató, ki első miséjéhez vezette, szeretettel kö 
szöntötte az uj rendtársat. — Délután a szülői 
házban rendezett uzsonnánál Palát in Gergely 
pannonhalmi főiskolai tanár köszöntötte fel az 
őrömszülőket. 

Halalo/as. A Pröhle—Schneller családoknak 
gyásza lelt. Hosszú időn át tartott gyengélke 
dés után magas korban hunyt el özvegy Pröhle 
Kudolfné, dr. Schneller Aurélnó édes anyja, 
kinek háztartásban élte utolsó éveit. Fiai, 
mindnyájan kiváló tehetségek, akik a közélet 
ben hasznos tevékenységet fejtenek ki, gyakran 
látogatták meg édes anyjukat, temetésére azon-
ban csakis Prühle Károly soproni theologiai ta-
nár jöhetett el. Pröhle Henrik volt kőszegi lel 
kész, pozsonyi esperes, dr. Pröhle Vilmos egye-
temi tanár, nemzetgyűlési képviselő ésdr. Prohle 
Gusztáv egyetemi tanár akadályozva voltak a 
megjelenésben. Előkelő gyászközönség kisérte 
utolsó útjára, sírjánál Balikó Lajos ev. lelkész 
gyönyörű gyászbeszédben méltányolta kiváló 
erényeit és példás életét. 

Halálozas. Újból gyászba borult a Balikó 
család. Balikó Lajos ev. lelkésznek anyósa, 
özvegy Stiegler Gusztávné, a nagyhírű volt 
soproni lelkész özvegye hunyt el. Tetemét Sop 
ronba szállították és ott helyezték örök nyu-
galomra. 

Halalozas, Baldauf Károly, a városi sör 
•sarnok vendéglősét súlyos csapás érte. 14 hó-
napos Margit leánya hunyt el a szülők nauy 
szomorúságára. Temetésén nagy gyászkiséret 
fejezte ki a jóbarátok és ismerősök részvétét. 

A színházi este* nek nemsokára végére érünk. 
Fővárosi művészvendégeink a tervbe vett időnél 
hamarabb távoznak körünkből és Sopronban 
folytatják a nyaralással egybekötött művész 
ked' St. Kár volt őket nem tömegesebben pár-
tolni. Mégis csak kedvessé tették sok esténket 
művészi játékuk kai, jóízűen szórakoztattak ben-
nünket és ezt néhány héűg még jól esett volna 
élvezni. Nem tagadjuk, mi előre láttuk, hogy 
az anyagi eredmény nagyon meddő lesz. Meg 
is mondottuk előre az erre vállalkozott rendező 
nek. A közönség az olyan, hogy inkább ripacs 
operetteket követel, semhogy művészi nivón 
álló kisebbkeretü drámai előadásokkal tudna 
megelégedni. Pedig milyen kellemes volt az is, 
hogy nem minden nap voltunk kénytelenek 
bérletet lerobotolni, hanetn hetenkint csak négy 
szer adtak alkalmat az élvezetes szórakozásra. 
No de hát a szerelmet nem lehet erőszakolni. 
A kisvárosi kösönség semmikor sem változik 
meg. Majd ha kontárelőadásokon rikogató ope-
retteken csömört kap, akkor majd visszakívánja 
ezt a kis művészgárdát, mely kedves emléket 
hagy vissza mindazoknál, akik szívesen mentek 
el kitűnően rendezett előadásaikra. Megemlítjük 
még, hogy „Náni" és „Liliomfi* egész estét 
betöltő előadásaikkal nagy sikert értek el s 
hogy ez estéken eléggé jól látogatott házuk 
volt; szerdán és csütörtökön ismét több egy fel 
vonásos színművet és vígjátékot adtak, mely 
estéken a megjelent közönség nagyszerűen mu-
latott és sok meleg tapssal köszönte meg mű-
vészetüket. Ma a kitűnő 3 felvonásos francia 
vígjátékot „A kölcsönkért feleség*-et adják és 
szerdán meg csütörtökön lesznek az utolső elő-
adások. 

A tűzoltó egylet nyári vigalma augusztus 
8.-án lesz. A meghivókat jövő héten kézbesitik 
a rendezők. Személyjegy ára 10 kor., család-
jegy 2ó kor. Az egylet vezetősége ez uton kéri 
a háztulajdonosokat és jótevőket, hogy a jegyek 
átvételével és szives felulfizetésekkel az anyagi 
eredményt biztosítani szíveskedjenek, mert a 
tűzoltóság alig képes folyó kiadásait fedezni. 

A „Concordia" ferfidalárda ma délután ki-
rándulást rendez a Szabóhegyre. 

A MOVE kaszinó augusztus elsején nyilik 
meg a Struc-azálló melletti Czeke-féle ház 
emeletén. A polgári kaszinó és a kath. olvasó-
kör tagjai is ide fognak járni és együttesen 
fognak gondoskodni u kaszinó fenntartásáról. 
Egyelőre csak két szobában helyezkedik el. de 
amint az emeleti lakás többi férőhelye felszaba 
dul, kielégítő berendezésével az összes helyisé 
geket bocsátja a tagok rendelkezésére. 

Sport-nyarimulatságot rendez a MO\ E 
ezen szakosztálya sport berendezéseinek lámoga 
tására. A város egész aranyifjusága összefog 
ennek a sikere érdekében A sörkertben tartják 
meg, minthogy pedig ros/, idő esetén amúgy is 
kevesebben jelennek meg, ugy ez esetben a 
sörcsarnok helyiségeiben. Nagyon érdekessé 
leszi e rendezést a vele kapcsolatban álló in 
gyensorsjáték. A sportbarátok különféle értékes 
ajándékot adtak e célra. Malacot, kecskét, nyu • 
lat, libát, kacsát, kakast, tyúkot, csirkét, egy 
hordó sört, pezsgőt, bort, 1 méter tűzifát, lisz 
tet, cukrot, gyümölcsöt, virágcsokrot, tortát, 
dohányt, cigarettát, szappant. Minden 10 koro 
nás belépőjegy résztvesz az elosztás kisorsolá-
sában. Minthogy más mulatságon is 10 kor. és 
ennél több a beléptiiij, itt tehát a szerencsés 
nyerők teljesen ingyen juthatnak 100—300 kor. 
értékű nyeremények, birtokába. A beléptijegyet 
a százas rendezőség személyesen fogja a 
címzetteknek átadni, mely csakis annak érvé-
nyes, akinek nevére szól. Más nem juthat sem 
meghívóhoz, sem nyereményhez. A tánchelyet 
gondosan rendbe hozzák, a lehető legfényesebb 
világositásrót történik intézkedés és hogy sokat 
táncoljanak, arról 100 sportoló fiatal ember nyújt 
garanciát. Ma a sportüzéssel járó testi nevelés 
ós testedzés nemzeti célokat szolgál. A magyar-
ságnak érdeke, hogy kellő eredményt érjeu el. 
kőszeg város hazafias közönségétől is elvárják, 
hogy minden ezirányu mozgalmat támogasson. 
E város hölgyközönsége hatalmas pártfogója 
minden nemzeti eszmének Legyenek ők e spotr-
mulatság önkéntes védnökei Erre kéri őket. a 
rendezőség. 

Cserkészeink balatoni táborozása. A hely-
beli főgimnázium tanulóiból verbuválódott „Kő-
szegi Diákok Balatoni Tábora" nevű cserkész • 
esapat hétfőn este utazott el uj táborozási 
helyére a Balaton mellé. Hangos énekszó mel-
lett, teljes cserkészfeiszereléssel vonultak végig 
a fiuk a városon Kádár Titusz bencés tanár 
vezetése mellett. Podgyászukat már előre berak 
tározták az állomáson. 

Budapesti és gyóri cserkeszfiuk nagy csa-
pata látogatott el e héten városunkba. A ben-
cés székház vendégszeretetét élyezték. Másnap 
mise után újra útra keltek az Oházon és írott-
kőn át Borostánykőre, hol már egy hete táborba 
szálltak. 

A Vöröskereszt Egyesület 18.-án választ-
mányi és közgyűlést tartott, melyen a pénztá-
ros beszámolt az egyesület vagyonáról, majd 
elhatározták, hegy az egyesület 1920-tól kezdő-
dőleg ismét folytatja működösét és tagdijakat 
is szed, rokkant és árvaalapját pedig visszatérő 
hadifoglyaink segélyezésére fordítja. Ha tehát 
a hazatérők közül valaki segélyre szorul, jelent • 
kezzék a polgármesternél. 

Szombathelyi turisták ma nagy kirándulást 
rendeznek a kőszegi hegyekbe. Kőszegről is 
sokan csatlakoznak hozzájuk. Mégis csak jó 
volt azt a vasárnapi vonatot életbeléptetni. Mult 
vasárnap is vagy két százan jöttek e vonattal. 

Munkás gyűlést tart ma délelőtt 10 órakor 
a keresztény szociális munkás szakszervezet. 
Budapesti kiküldött fog a munkások érdekeit 
illetőleg előadást tartani. 

Felhívás! Diakonissza állomásunk veszély-
ben van 1 A nehéz, folyton dráguló viszonyokat 
már nem birja ki, pénzre és élelmi szerekre vau 
szüksége! Azok a diakonisszák, akik rang és 
valláskülönbség nélkül mindazoknak szolgálnak, 
akik munkájukat igénybe veszik, bizalommal 
fordulnak a város közönségéhez evvel a szükség-
szülte kérelemmel, hogy tehetség szerint ki-ki 
siessen segítségükre. Segíteni lehet rajtuk : a 
diakonissza egyletbe való belépés állal (tagsági 
dij évi 10 K. jelentkezés dr. Tirtsch lelkésznél) 
egyszeri nagyobb pénzadomány által Hammer 
igazgató, egyesületi pénztároshoz juttatva vagy 
természetbeni adományok beadandók a diako 
nisszaházban. Nyíljanak meg a jókedvűen ada-
kozó szivek s segítsenek felebaráti szeretettel I 

A hetfói országos vasár gyenge nyári vásár 
volt 8 ezzel már mindent megmondottunk, amit 
erről megírni érdemes. Néhány ruha ás vászon-
sator adta meg a főtérnek a vásári külsőt, de 
sok forgalom itt sem volt, a hallatlan drága 
ár.»k miatt. A marhavásáron sok volt a fel-
hajtás, de majdnem ugyanannyi a visszahajtás, 
mert az állattulajdonosok a hanyatló árakkal 
sehogysem tudtak megbékülni. Nem baj, majd 
olcsóbban is adják. A nomtermelők kiszipolyo-
zásának is van határa. 

A gödrös aszfaltot újból szóba hozzuk. 
Haragudhat ik érte a város vezetőség, de jobban 
nem bánthatja, mint a közönséget és különösen 
a kocsin közlekedőket. Elisrrerjük a fennforgó 
nehézségeket, az anyagbeszerzés vesződségét, a 
munkabérek drágaságát, ezek azonban olyan 
bajok, melyeket a hasonló egyebekkel együtt 
kell elszenvednünk, de mert lenni mégis csak 
kell és a lyukas nadrágnál mégis csak jobb a 
foltos, hát legalább foltozzák meg. az aszfaltot, 
hogy fogatlan vén banyaként el no csúfítsa 
szép városunkat. Minden megy, csak erősen 
akarni kell! 

Anya- es csecsemővedelem alakul meg leg-
közelebb városunkban. Már tél óta folynak 
a ker. párt hölgyei részéről a gyűjtések és elő-
készületek e nemes és nagyfontoss iga miatt 
szükséges intézmény létrehozatala érdekében, 
de a szükséges anyagi eszközök hiánya miatt 
mindeddig lehetetlen volt állandó működését 
biztosítani. Most azonban állami támogatással 
rövid időn belül megalakul a helybeli keresz-
tény hölgyek közreműködésével. Ezen honmentŐ 
intézmény fontosságáról, valamint a gyermek-
védelemről általában jövő vasárnap, azaz 
augusztus 1. én délután 6 órakor a gimnázium 
dísztermében előadást fog tartani városi tiszti 
orvosunk, dr. Pallér József, aki melegen érző 
szívvel, igaz emberbaráti érzéssel karolja föl a 
szenvedő emberek ügyét s aki kézséggel támo-
gatja a népjóléten fáradozó egyesületeket. E köz-
érdekű és tanulságos előadásra bizonyára siet 
minden jóérzésű férfi és nŐ/aki saját csaiádja, 
valamint a haza sorsa iránt nem közönyös. 

A gabonavasarlás ügyében Budapesen eljárt 
d. Hechinger Ede ésdr. Országh Sándor tanács-
nokok csak féleredményt tudtak elérni. A mi-
niszter csak nagynehezen járult hozzá, hogy a 
város 27 waggon gabonát szerezzen be azok 
részére, akik hatósági ellátásra igényt nem tart-
hatnak, de hatarozottan megtagadta azon kérel-
met, hogy a közellátásban részesülőknek is liszt 
helyett gabonát adjon. 

A mészárosok ü/embeszüntetesre határozták 
el magukat e héten, mert Szombathely város 
megszüntette a vid »k számára a jégkiszolgálta-
tást és jég hiányában képtelenek a mészáros-
üzletet folytatni. Dr. Hechinger tanácsnoknak 
sikerült dr. Ujváry szombathelyi polgármester-
helyettest meggyőzni a város élelmezését ve-
szélyeztető helyzet súlyosságáról, mire ez a 
város iránti figyelemből kivételesen 15 méter-
mázsa jeget utalt ki. Mit szólnak ehhez azok a 
polgártársak és mészárosok is, akik már vagy 
husz esztendeje ellenzik a jéggyár felállítását ? 

A MOVE tenisz-pálya e héten nyilik meg a 
sörkertben. Igénybe vehetik mindazok, akik a 
MOVE sportegylet taiíjai. Akik belépni kíván-
nak jeiei.ttvwz/enek Róth Jenő könyvkereske-
reskedésében. Tagsági dij 5 korona. 

Annyi idegen van városunkban mint régi 
időben, mikor bőven volt szállás és olcsó as 
élelmezés. Szinte csodálkozni van okunk, hogy 
annyinak sikerült itt elhelyezkedni. A vizgyógy-
intézetben is már hetek óta minden megtelt és 
a következő hetekre is számos előjegyzés tör-
tént. Az idegenek tekintélyes részében régi is-
merősöket látunk, amit annak jeléül tekintünk, 
hogy városunkat szívesen keresik fel újból, mert 
valószínűleg sok sok más nyaralóhelynél ked-
vesebb. Mi csak örvendeni tudunk ennek, do 
sajnáljuk, azt az árdrágító tülekedést, amit lép-
ten nyomon tapasztalunk. Kár ezt tenni, Ront-
ják a mi és saját helyzetüket. Ellenszen-
vessé teszik ittlétüket. 

Klskoszorucska. Ma vasárnap este 8 órai 
kezdettel a Sörkert kerti helyiségében tartja 
zártkörű kiskoszorucskáját Gabos Géza tánc-
tanító. Lesz szépségverseny 3 nyereménytárggyal 
konfetti és szerpentincsata. Kedvezőtlen időjárás 
esetén a teremben tartják meg. 

2. 



19:20. julius 25. Kőszeg és Vidéke. 

Egyik helybeli borbély, mint lapunk hír-

ditési részében olvasható, nem kellemes meg 

lepetésben részesített* ma vendégeit. A Imrot 

válás dijat 4 koronára, a hajnyirás diját 10 

koronára emelte. „Szépművészeti* tudományát 

minden ok nélkül tul magaara taksálta. Hiszen 

tudott dolog, hogy a szappan jóval olcsóbb 

lítt, |a hu* is olcs.óbb, a többi élelmi cikk se 

lett' drágább, sőt ujabban a bor ára is leszállt, 

tehát nem tudjuk méltányolni e srófolásnak az 

okát és *zért intjük többi kollégáit hasonló 

elhatározástól, mert ha a hatóságnak nincsen 

beleszólása, akkor a közönség szervezkedésén 

van a *or. 
Kihágások büntetese. Rendőrkapitány mint 

rendőri buntetőbiró az elmúlt héten a követ 
kezó kihágási Ítéleteket hozta: Kiss Erzsébet 
tb*i szüle'ésü hajadont csavargásért 3 napi 
ílznrásra, Marhold István kőszegi lakost erdei 
kihágásért 40 kor pénzbüntetésre illetve kár-
térítésre, Wéber József budapesti születésű és 
illetőségű pincért csavargásért 3 napi elzárásra, 
Lidik János wieni születésű és illetőségű osztrák 
hon'»s fogialkozásnélküli segédmunkást csavar 
gásérl 2 napi elzárásra és az országból való 
kiutasításra. Friedl János budap"sti születésű 
és vörendorfi lakós, pincért csavargásért 5 napi 
elzárásra és illetőségi helyére való eltolonco-
lásra, Tóth Antal horvátzsidányi lakost erdei 
falopásért 120 kor. pénzbüntetésre és kártérí-
tésre, Rihmschneider Ferenc belgrádi lakos és 
temesvári illetőségű állitólag esernyőkészitőt 
csavargásért 6 napi eizárásra és az országból 
való kiutasításra Ítélte. Lefoglalt azonkívül az 
államrendőrség Baldauf Károly gyöngyösfői 
lakostól száíiitási igazolvány nélküli szállított 
120 kigr. rozsot és 50 klgr. búzát. 

Sven Hédin „A rejtelmes India felé" című 

két teljes diszkötés műve eladó. Cím a kiadóban. 

V m é k i h í r e k . 
A vasi felső evang egyházmegye közgyű-

lésé. A vasi felső evang. egyházmegye ez évi 

rendes közgyüiését f. hó 21. én tartotta Rohon 

con A közgyűlésnek kiemelkedő pontja az uj 

felügyelőnek, rohonci Pranger József udvari 

tanácsosnak egyházmegyei felügyelővé lörtént 

ünnepélyes beiktatása volt. A közgyűlést meg-

előzőleg délelőtt 10 órakor ünnepélyes Isten-

tisztelet volt, mely alkalommal az ünnepi beszé 

det Tirtsch Gergely dr. kőszegi lelkész tartotta. 

11 órakor vette kezdetét a beiktató közgyűlés. 

Beyer Teofil főesperes megnyitván az ülést, 

tudomására hozta a [közgyűlésnek, hogy Hra-

bovszky István lemondott és a megüresedett 

egyházmegyei felügyelői állásra egyhangúlag 

Pranger József udvari tanácsost választották 

meg. Indítványozta, hogy egy küldöttség hivja 

meg Prangert a közgyűlésre. Az uj felügyelőt 

meleg szeretettel köszöntötte a közgyűlés, aki 

miután letette az esküt, átvette az egyházmegye 

pecsétjét. Az uj felügyelőt az egyházmegye 

lelkészi kara nevében Reiter János, a felügyelői 

kar nevében Freyler Lajos kőszegi felügyelő, 

a felsőlövői tanintézetek nevében Stettner Aurél 

igazgató, az egyházmegyei tanítói kar nevében 

Karner Frigyes köszöntötte fel. Dr. Schneller 

Aurél másodfelügyelőnek beiktatását az őt ért 

családi gyász miatt későbbre halasztották. 

Laky Kristóf, a szombathelyi törvényszék-
nek 21 éven át volt elnöke, nyugalomban 79 
éves korában hunyt el e héten. Vasvármegye 
társadalmának mindig közkedvelt és igen agilis 
tagja volt. 

A gabonabeszolgáltatás. A közélelmezési 
miniszter magának tartotta fenn annak meg 
állapítását, hogy az egyes községekben egy-egy 
hold után mennyi gabona szolgáltatandó be. — 
A miniszter a kivetési kulcsot a napokban 
küldte meg a községek elöljáróságainak, amelyek 
tiiost megkezdik az ellátatlanok gabonájának 
összegyűjtését. 

Felsópulyan es Csepregen megalakították a 
közalkalmazottak beszerzési csoportját. Rájöttek 
végre ott is, hot'y a nyomorúságos fizetésen 
tengődő tisztviselők csak ugy segíthetne* magu-
kon. ha nem várják a segélyt, hanem utána 
is járnak a kiutalásnak. Róth erdőtanácsoe, 
Gerencsér főjegyző és Kutasy főmérnök szer-
vezték meg. 

Szombathely bevetett földterülete. Szom-
bathely határában a közélelmezési hivatalban 
most elkészült statisztika szerint búzával 345 
katasztrális hold, rozzsal 153 3/4 katasztrális 
hold területet votettek be. 

Az uj domölki apát. A szent Benedek rend 
főapátja, Jandy Bernardin pannonhalmi priort 
dömölki apáttá nevezte ki. 

Kommunista katonai tamadast szerveznek. 
Soproni lap jelentése szerint a Magyarország 
ellen megszervezett bojkott tulajdonképen csak 
előjáték, amely arra szolgál, h og j a bojkott 
alatt a Magyarországgal szomszédos országok-
ba n előkészületeket tegyenek egy nemzetközi 
kommunista csapatok által Magyarországba tor-
vetett betörésre. Wiener Neustadtban egy kato-
nai jellegű kommunista vezérkar dolgozik kom 
munista csapatok megszervezésén. Toborzó iro-
dák működnek Bécsben, Liesingben, Bádenben 
és Wiener Neustadtban. Május 25.-éu Ebenfurt-
nál magyar határőrök elfogtak egy osztrák 
kommunistát, amikor a magyar határt át akarta 
lépni. Az elfugott embernél Nyugat-Magyaror-
szág térképét találták meg, továbbá egy iga-
zolványt. amely szerint ő a 19. számú kommu-
nista katonai zaszlóalj tagja. 

Nagy jegzivatar volt 19.-én a szomszédos 
sopronmegyei területen, mely a gabonákban és 
gyümölcsösökben nagy kárt okozott. Oly óriási 
jégdarabok estek, hogy még három óra multán 
is garmadaban feküdt a földön. Házakat is 
megrongált, sok ablakot vert be, a mezőkön 
pedig sok agyonvert apró vadat találtak. 

K ö z é r d e k ű , h í r ok . 
Gróf Teleki Pal programja. Gróf Teleki Pál 

miniszterelnök az egységes kormányzópártban 
elmondotta, hogy milyen elvek alapján akarja 
kormányozni az országot. Kifejtette, hogy Ma-
gyarország most is előőrse Európának, mert az 
első volt, a mely kiragadta magat a vörös rém 
kariaiból és elsőnek merte kimondani Európa-
ban a keresztény és nemzeti irányzat uralmát. 
A kormány protrramja két részből all. Az első 
rész azonnal megvalósítandó. Ebben az első fel-
adat az országban minden irányban rendet te 
remteni. A második a pénzügyi helyzet szaná; 
lása, azután a földbirtokreform megvalósítása. 
Főpontja a programnak szerves középosztály-
politika és a keresztény társadalmi érdekek in-
tézményes biztosítása, a közalkalmazottak fize-
zetésrendezése, a keresztény középosztály sza-
nálása közgazdasági és oktatásügyi javaslatok 
által. 

Huszár Károly Newyorkba érkezett és ott 
tízezer főnyi hallgatóság előtt nagy beszédet 
mondott a magyarországi nyomorról. A beszéd 
hatása alatt jótékonysági akciót indítottak. Bi-
zottság alakult nagyarányú gyűjtés megindítá-
sára. Már eddig is több ezer dollár gyűlt össze. 

Nemzeti honvédség. Abauj-Torna vármegye 

törvényhatósága feliratot terjesztett a kormány-

hoz, hogy a nemzeti hadseregnek .nemzeti 

honvédség" legyen a neve. A honvédség régi 

tradicionális elnevezése a történelmi korszakok 

ban páratlan vitézséggel harcolt magyar hadak-

nak s történelmi hagyományainkhoz való ra-

gaszkodásunkat azzal mutathatjuk meg legin-

kább, ha a mostani kis Magyarország büszke 

reménységét, a nemzeti hadsereget „honvédség" 

nek nevezzük el. 

Magyarország bókeje. A bukaresti Adaverul 
vezető helyen foglalkozik a magyar békeszerző-
dés ratifikálásának kérdésével. Az oláh lap azon 
kesereg, hogy a magyar kormány a békeszer-
ződést aláirta ugyan, de már a szerződés rati-
fikálása kétséges. Megjegyzi a cikk, hogy ha a 
magyar parlament a békét nem ratifikálná, a 
a szövetségesek az antant közbelépésére nem 
számithatnak. Az antant tétlenül nézné az ese-
ményeket, nem volna módjában Magyarorszá-
got a béke ratifikálására kényszeríteni. 

Az értékpapírok forgalmi é r t e e A pénz 
ügyminiszter az értékpapírok forgalmi értéké-
nek az 1919. évi vagyonadó szempontjából való 
megállapodása tárgyában a pénzügy igazgatóság-
hoz körrendeletet intézett. Nagyrész a vonat-
kozó korábbi intézkedések érvényesek. 

„Burgenland - — févárosa Sopron. Az osztrák 
kormány a nemzetgyűlés elé terjesztette a Nyu-
gatmagyarország bekebelezéséről szóló törvény-
javaslatot. A javaslat szerint Nyugatmagyaror-
szágnak a „Burgenland" nevet adják és az uj 
tartománynak ugyanazok a jogai és kötelezett-
ségei lesznek, mint van a többi tartornanynak. 
Bungerland fővárosául Sopront szánják. A bécsi 
kormányt fómctrbizi»tt képviselné Sopronban. 
Egyébként Nyugatmngyarországhan eddig ér-
vényben lévő törvények továbbra is hatályban 
maradnának. A javaslat szerint a nyugatma-
gyarországi köztisztviselők, amennyiben odavaló 
illetőségűek és leteszik az esküt az osztrák al-
kotmányra, helyükön maradhatnak. Legújabb 
trükkjük az, hogy Nyugatmagy«rországra nézve 
a bolykottot megszüntetni hajlandók, ha az 
áruwlosztást Sopronban elenőrizhetik. Nini a 
vén rókák ! Hiába hízelegnek, nem ejtjük el a 
sajtot. 

Ausztria a pénzügyi összeomláshoz közele-
dik. A jegybank legutolsó kimutatása szerint a 
bankjegyforgalomban előállott 543 157,131,360 
növekedés teljesen Ausztria számláján szerepel, 
sőt nagyobb mértékben vette igényié a jegy-
bankot, mert Ausztria számláján a szaporulat 
549 millió 496.360. Ausztria tehát még mindig 
a bankóprést működteti és igy fedezi kiadásait. 
Hogy ez hova vezet, arra rámutatott nemrég 
Mayer államtitkár, a kancellária vezetője. Sze-
rinte Ausztriát katasztrófa fenyegeti, ha továbra 
is ezen az uton halad. Mi azt hisszük, hogy 
most már késő is volna más útra térni, mert a 
pénzügyi összeomlás elkerülhetetlen. Ez talán 
végre aztán kinyitja az osztrákok szemét. 

Kun Bclarol azt híresztelik a nagy lapok, 
hogy Oroszországi >a szokott és Moszkvában 
ünnepélyesen fogadta Lenin, sőt a keleti ügyek 
népbiztosává nevezték ki, — más lapok meg 
arról adnak hirt, hogy Németországban elfogták 
és Ausztriába kisérik vissza. Miért nem Ma-
gyarországba ? 

A népbiztosokat, akik a kommunizműs ide-
jén az országot kormányozták, most hallgatják 
ki az ellenük megindított bűnügyekben. Mind 
tagadja kommunistaságát. szociáldemokratáknak 
mondják magukat, akik Kun Béla és Szamueli 
gaztettei nem tudták és amit tudtak, nem he-
lyeselték. A birói Ítélet majd méltó felelet lesz 
furcsa védekezésükre. 

Az osztrák nemzetgyülesen a vagyondézsma 
törvényjavaslat tárgyalásakor a pártok annyira 
felizgultak, hogy kölesönös tettlegességre került. 
Ütötték, köpködték egymást. Finom szomszédok. 

A boykott ellen az egész világon tiltakoz-
nak. Legújabban még osztrák kormánykörök 
is könyörgésre fogják, mert az osztrák élelme-
zési viszonyok nagyon megnehezültek. Az oszt-
rák bolsevizmus nemsokára teljesen tönkre si-
lányítja országát. Ha a keresztény szociálisták 
bátran és egyszerre szembeszállanának, már 
régem vége lenne uralmuknak. 

Osztozkodnak a hadisarcon. A szövetségesek 
legutóbbi tanácskozásukon rendezték Ausztria 
Magyarország és Bulgária jovátáteli fizetésének 
kérdését. Elhatároznák, hogy a három összeget 
egyesitik és a következő arány szerint osztják 
el: Olaszország 20, Görögország 15, Románia 
12 5, Szerbia pedig 10 százalék. A fennmaradó 
összegét pedig oly arányban osztják fel, mint 
azt a német kártérítésnél tették. 

Zar alá veszik az u] cukrot . Egy kormány-
rendelet szeptember elselyével feloszlatja a 
cukorközpontot és helyébe cukorbizottságot állit 
fel. A rendelet az 1920—21 években előállítandó 
nyers és finomított cukrot zár alá veszi. Az 
átvételi árat a pénzügyminiszter állapítja meg. 

A tótok autonómiai követelnek. Csehország-

ban komoly parlamenti válság van készülőben. 

A tót képviselők elhatározták, hogy néhány 

heti határidővel felszólítják a cseh kormányt, 

hogy rendezze a felvidék autonómiáját. Ha a 

prágai kormány vonakodik ezt a kérést telje-

síteni, akkor a tót képviselők a német és magyar 

képviselőkkel ellenzégbe mennem cs ebben as 

esetben a prágai kormánynak nem lenne több-

sége a parlamentben. 

Elveszett kalap. 
F. hó 18.-án a Hőforrástól az Óház, Stejer-

házak, vagy az^^rfjftkőhöz vezető utak vala 

melyikén, egy s iM^ feke te ^osz t ó kalap fehér 

selyem bélés es^ffláwGPflflTT. \1. kezdő betiivel 

elveszett. A becsületes megtaláló szíveskedjék 

Seper József jfci/ién Hegyalja utea 24. számú 

házban leadni/jfol illő jutalomban részesül. 
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Sport. 
Na&y érdeklődés mellett múlt vasárnap zajlott le 

a M O V E sportegylet által rendezet t atlctikai verseny. 
Meglátszott ugyan a versenyzőkön, hogy legtöbbjének 
már évek óta nem volt alkalma trainingelni, mégis kez-
detnek az elert eredmények tcieicgitök. F.z a tiilajdon-
képeni sport, amelynek müveleset ezideig több okból 
nem lehetett elkezdeni. Ezután minden hónapban egy 
hasonló esetleg nagvobbszabásu — verseny fogja 

követni. Az eredmények es nyertesek a következők; 
100 m futásban 1. Steininger \2 tnp., 2. Jagits; i f júság 
100 m. futásban 1. Spindlbauer 13 mp., 2 fompeck ; 400 
m. futásban 1. Jagits mp.. 2. Zatezáló ; a 4-i-lOó m. 
stafétaversenyben résztvett az egylet I., 1 b. es ifjúsági 
csapatának 4—4 embere és egy kombinált csapat (Kovács, 
Zatézaló, Jagits, Steininger), mely utóbbi 5(3 nio. alatt 
első let t ; zsakfutásban 1. Steininger 50 métert 17 5 mp., 
2. Auguszt ; sulydobásban 1. Bartolicsjfhdgy. 926-5 cm., 
2. Kiss 901 cm . ; diszkoszvetésben 1. Szluna '29 15 m.. 
2. Szidoly 26 40 m . ; magasugrásban 1. Morvay hgy. 170 j 
c m , 1. Kraumann 160 cm.; távugrásban 1. Morvay hdgy. 
535 cm., 2. Horváth 510 cm. 

Ezután következett a már előre is izgalmasnak 
ígérkező revanche footbal lmérkózés a Sárvári M O V E 
Atlétikai C lub csapatával, amely f. hó 4.-én Sárváron 2 : 1 
aranyban győztes volt velünk szemben. Kőszeg ál landóan 
fölényben y a n s rövid idő múlva megszerzi a vezető-
goalt Erre egy váratlan jelenet következett A kapu 
mellől ferohan a pályára Sárvár sportintézője es a csa-
patot levonultatja a pályáról, még pedig azzal az illetek-
teten felülbiráskodással, hogy a rúgott goalt „off-sider 

hely zetből rúgták, amit ók dacára a biró itéletenek — 
nem Ismernek el jogosnak s inkább nem játszanak to-
vább. Ugyanúgy, mint tavaly május 1 -én. A közönség 
természetesen óriási lármával és „pfuj Sárvár" kiáltások-
kal fejezte ki felháborodását s látván, hogy a játékosok 
elvonulnak, nagyrésze el is távozott. (Pedig kar volt, 
mert a játék további folyamatában teljes elegtételt látha-
tott volna csapatunk kitün"> játékában. Dr Pallér József, 
mint az egylet vezetője Gömbös főhadnaggyal, mint a 
sárváriak vezetőjével na^ysokára megérttette magát s 
miután a birói sipot Sárvár olyirányu kívánságára, hogy 
más bírót kérnek, ő vette magához, a mérkőzést foly-
tatták. Kőszeg fokozott tempóval támad és Sárvárt úgy-
szólván a kapujához szögezi, ( jyors egymásutánban rúgja 
a második, harmadik, majd a negyedik goalt. Ez az első 
félidő eredménye. Második félidőben kissé ellanyhul a 
játék s a sárvari kapus még három goalt enged be kapu-
jába, pedig el kell ismerni, hogy kitűnő kapus és egye-
dül csak az ö érdeme, hogy nem 10—15 goalt kaptak, 
de kapkodó csapata oly izgalomba hozta öt is, hogy két 
esetben legjobb tudása is cserbe hagyta 

Ebből érthető meg a sárváriaknak a „Mir" sport-
rovatában közzétett azon híradása, hogy a bíró pártos-
kodása okozta vereségüket es ők egy idegen pályán, 
más bíróval kívánnak ujabb mérkőzést. 7 :0 veresegnél 
hiába irták ezt ki, nincsen olyan sportember vagy erdek-
lődő, aki ennek a sirankozásnak felülne. A kőszegi első 
csapa t , most olyan formában van, hogy ez a s á r-
v a r i c s a p a t ineg nem verheti. Hogy Sárváron 2 : 1 
arányban győztek, ahhoz sok szo fér. De minek erről 
beszélni ? Megtörtént. Most megmutatták a mieink, hogy 
mennyi érteke volt a felettünk aratott — nagy sárvári 
győzelemnek 

Foo tba l l -mérkőzes lesz ma vasárnap délután 5| 
órakor a szombathelyi Kereskedők Athlétikai Club es 
a kőszegi M O V E sportegylet I b. csapata között 

A Spor tegy le t I. c sapa t a ma vasárnap Sopronban 
t írtja revanche-mérkőzését a S S. K.-va! — er. 

Áruforgalmi r.-t. kdlzegi kirendeltsége 
Kclcz-Adelffy-utcJ 19. szám alatt 

i \ tlt'ittt ui« u irodajAi kjBvi-rlő: Nemethy József 

I.eg. l ő n y ó s e b b m e l l e t t ajájlífh a gazda 
közöns^ym-k tio-yöga/y^i^i y^/ffv/.^'w ugyminl : 
K /.i tí-éplők, járgai.^fc.uíj ^fpavá^ók, m»e>ka-
vág< k, *">»«»ekék, ve l /gwf l . boronák, krziteogeri 
morzsolok, permetező® ••őr*; ijlok, gyümölcs 
yuzók. kaszák nyélb l.\E.ók, lapátok, kapák 
nyéllel, va-villák, lavillárakoriáneok, gereblyék, 
okorármok, taligák, tsKtneák, és szekereket. 
Irepolajokra, zsírokra, petróleumra, sóra é*> 
t-ukorra előjegyzések«»t felveszünk. 

Köszönetnyilvánítás. 

A boldogult édesanyánk 

ö z v . P r ö M e - E w T o l f n é 

elhunyta alkalmából tanusitott szives 

részvétért hálás köszönetet mondunk . 

A gyászoló Pröhle és 

Schneller család. 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

Köszönetnyilvánítás. 

kJ inda/okmtk, kik 

H á z y J á n o s 
nyűg. p lébános 

elhalálozása ancarJrávai^^valamint a 
temetésen való r»«jíl#neríikkel jóleső 
réazvéíükflt fejez/fk ki, nemkülönben 
azoknak is, kik jUdrág i halott kopor-
sóját kos-zorukkfles virágokkal halmoz 
ták el, ezúton mdBd hálás köszönetei 

Kőszeg, 19* . július ll> 

a gyászoló rokonság. 

Sürgős kérelem a Közönséghez! 
Tisztelettel kérünk anindenkit, szíves-

kedjenek a t uh^ j donunk^ kepező és netán 

ná luk felejtett v - v . f 

üres szodav^esüy^eket 
gyárunknak (Pa I l ischjt ícáY" annál is inkább 

sürgősen visszakiwaeni, miu tán kész-

letünk annyira megcsappant, hogy rende-

lőinket alig tud juk k í l ég i ten i , utánpótlás-

ról pedig a mai v i s z l nyok közt nem lehet 

szó. Tisztelettel 

a Jíöszqqí Keaufoífás-Szikvizgtjir 31.-J. 

2 3 g y j c i ^ a o a a í g b r a . 

e l a d ó . C i n ^ ^ f i a J t W i ^ ^ t a l b a n . 

s z a p p a n , p u d e i ^ i n n m O n c r é m 
jB 

a legtökéletesebb és IemKeresettebb toilette-

szerek. Kapható minden gyógyszertárban 

és droinríában. 

Készíti: HUNNIA győgjszertár laboratóriuma 

B Budapest, IX. , Ráday utca 12. 

Gróf Keglevich Pál 

Cognacrfgyára 

(Budapest, IV Ké^Cutca 5 szám) értesiti 

vas- és soprontntfyei vevő közönségét, 

miszerint gy^rtmán J ^ egye í pFus i t á s áva l 

és lerakásával Vas- f Sof>rnumegye részérő 

Schwarcz (Testvéreket 
(Kőszeg. Gyöngyös-utca 15) bizta meg 

Jkgy ebe^&ztJTTyeget 
v esz e J ^ ^ ^ C i n. 

Egy kiev«&et használt kályhaszenes 
befalazható ^ e * * " 0 * 

t a k a r ó k e l y 
ju tános áj-.orr eladó Tungl Elek laktfK^-

röesrérnél Kőszeg, Pallisch-utca 4. sz. 

Mindenféle 

v i l l a n y o s b e r e n d e z é s e k e t , 
javításokat és teljes malomvi lág i tás i beren-

dezéseket rézanyaghói gyorsan es ju tányos 

árban eszközlök. Motor- és dvnamó-teker-

cselések elvállaltatnak. 

Teljes tisztelettel 

K i s s Elemér 
villanyszerelési vállalata 

KÖSZ ÉG, Várkör 88. sz. 

Butorberaktarozáshoz 
\ M • 

alkalmas helyiség — Cim a 

k iadóh i /a ía lban . 

Egy régibbJde jóhangu 

z o l r g f o r a 
eladó. Ci m : ifj. Grill György Léka. 

fl f j f i elmondok há?.nál, vagy a 

U u G U I ü í L ™rhavásár tér i telepemen 

V M V J J é V M I I ( r ég i fottball tér). 

K i s s Elemér jPai i isch utca 11. 

Egy tanonc, 
ki a n é m ^ i ^ e l v e t i^ i i j jMa, azonnal fel-

v é t e y i r ^ a p nyomdá j ában . RoFí?tff»t^yesne!. 

Egy szabó- «$ y i p é s z v a r r ó g é p 
eladó I n t é z e t - i ö c ^ F l f ^ f f a t t . 

Értesires! 
A mai n a J ^ T számítva 

egy b o r o t v á l á s k o r o n a , 
egy haj nyírás H ^ I O * - „ 

Stayrits f<psef borbély és fodrász. 

E i s o r e i i d ü s e r t é s z s í r 

előnyös ár niejJj^*i^fapiTató. Előjegyzéseket 

lylindennemü^jümölcsöt 
bármily mennyidében v^aáriok. Falura 

is kijárok erte. CiriT^Skriba Sándorné 

vendéglő l iben Kőszeg. 

F r i m a J ó l i e r 

és e l s ő r e n d ^ ^ g ^ ^ g t 

bármily mennviség í S ^ o í p h a t ó . Előjegyzések 
Király-ut 102. i f k m alatt vétetnek fel. 

l ^ D P D C ü l / 1 0 - 1 5 holdnyi 

I V C l C Ö C A ^ r t n e k való 

p . . - « T viz n i l W W ^ Í ö b érért. Cim a 
r 0 1 " e 1 J f iadóhivata lban. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthetetlen jó 
leányunk ill. testvérüim és rokonunk 

M A R G I T K A 
elhalálozása alkaliuVwal. vaiatnwi ~ 
temetésen V;11 ő\ N I R S A 

részvétüket f^ji'Z'éljP k r m imk i'ilóribpn 
azoknak is, kik a A g i hnlott kopor 
si>ját kosz«Tukk«l é*'irág'»kkal halmoz-
ták el. ezúton rnondAk balrts köszönetet. 

Kőszeg. 1920 f i i ius 24 

ttfeldauf Károly 
1 és c s a l á d j a . 
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