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KŐSZEG ÉS VIDÉKE 
E L Ő F I Z E T É S I rt R: 

Egész évre 40 K, félévre 20 K, negyedévre 10 K. 

Póstai szétküldéssel évnegyedenként 11 K. 

Egyes szám ára 1 korona. 

Megjelenik minden vasárnap. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. sz. 

nyilttér sora 3 korom. 

Hirdetések nagyság szerint Jutányos drbao 

szdmitatnak. 

Az államjegyek. 
Az á l lamjegyek kibocsátásával pénz-

rendszerünk teljes öná l lósága megvalósul 

és ezzel kapcsolatunk az Osztrák-magyar 

bankhoz, mint jegykibocsátó intézethez tel-

jesen megszűn ik , va lu t ánk pedig nemzeti 

értékké vá l ik . E z a müvelet va lu tánknak 

hasznára szolgá lhat , de egyúttal kárára 

is lehet. A z a l lamjegyek kibocsátása a 

magyar valutát emelheti és javí that ja , ha 

a kormány j ó gazdaságpol i t ikát csinál, ha 

az á l lamjegyek forgalmát b izonyos összeg-

ben kont ingentá l ja , ha céltudatos és az 

állam hitelképességét emelő pénzügy i pro-

grammot hajt vcgre. Valutáris sorsunk most 

már pénzünk nacional izá lásával teljesen a 

saját kezünkbe van letéve és ugv fogunk 

aratni, amint vetni tudunk . Ha az ál lamjegy-

kibocsátás joga i t és lehetőségét arra fogjuk 

használni , hogy egész á l lamháztar tásunkat 

most már a szabadságunkban ál ló papirjegy-

kibocsátásra a lapí t juk, ha rendes bevételi 

források helyett folytonos jegyszaporitással 

fedezzük ma jd szükségletünket , ugy valu-

tánk menthetet lenül tovább romlanék. Má r 

pedig az á l lamháztar tás jövedelmeinek 

emelése szorosan összefügg egy olyan 

gazdaságpol i t ikával , amely az ország gaz-

dasagának jövedelmezőségét emeli és az 

adózók tevékenységében rejlő adóforrást 

mind k iadósabbá tud ja tenni. A gazdasági 

tevékenység felszabaditasa és a val la lkozas 

felélesztése né lkü l tehát a l lami pénzügyeink-

regenerálása lehetetlenség, mert a kötött 

gazdaság rendszere mellett az adózóképes-

ségben rejlő bevételi forrás végképpen 1 

kiapad. De magának az adópol i t ikának sem { 

lehet ma egyedül i irányitója a f iskál is ' 

szempont, vagyis a matemat ikai lag leg-! 

nagyobb közteher kirovása, mert a gazda-j 

ság teherviselőképességét a forradalmak 

lényegesen meggyengítették. Példa erre a 

vasúti tarifa hirtelen és exorbitáns emelése,, 

amely a vasutak jövedelmezőségére az j 

eddigi jelek szerint nem volt üdvös hatás-

sal. Éppen igy kérdéses, vá j jon a dohány-

árak érzékeny drágu lására nem fog-e a 

fogyasztás lényeges megszorítással reagálni . 

Soha még az á l l ampénzügy i polit ika nem 

volt annyira egy a gazdasagpol i l ikáva l és 

viszont a gazdaságpol i t ikának soha nem 

volt anny i ra dön tő tényezője a pénzügy i 

polit ika, m in t a háború es fo i rada lmak 

utáni jelen gazdasági v iszonyaink között . 

Éppen ezért az a l lamjegyek bevezetésenek 

módja és rendszere nemcsak valutáris és 

á l l ampénzügy i , de gazdaságpol i t ikai szem-

pontból is dön tő fontosságú lehet a j övőre 

nézve. 

A valutáris probléma abban csúcsoso-

dik ki, hogy miképpen fogadja majd a 

külföld uj p énzünke t : az ál lam jegyet, amely-

nek egyetlen jó tá l ló ja a magyar nemzet. 

E sorsdöntő kérdésre a válasz a következő 

tényezőktől f ü gg : Mennyire sikerül a jog-

rend ura lmát és a jogbiz tonságot minden-

kivel szemben megva lós í tanunk? Milyen 

lesz a gazdasági törvényhozás ; vá j jon a 

ná lunk befektetett tőkének megadatik-e a 

szabad mozgás és vál la lkozás lehetősége? 

Milyen fokban tér vissza az ország a 

komoly termelőmunkára és az adópol i t ika 

enged-e még a vá l la lkozásnak gyümölcsö-

zésre lehetőséget? Vá j j on export-ieheíősé-

geinket kellő ügyesen kiaknázzák-e? És 

legfőképpen, hogy békés gazdasági fejlő-

désre az ö nmagunk munká j a és törekvése 

alapján van-e alapos remény ? 

Á l l ampénzügy i szempontból ped ig : 

meg tudunk-e ál lani a papirgazdálkodás 

lejtőjén és gátat vetünk-e az ijesztő inflá-

ciónak ? 

Mindezen kérdések igenlő megoldása 

javítani fogja az u j magyar al lamjegyek 

kül fö ld i értékelését. 

Lá tha tó ezekből , hogy a mi valuta-

prob lémánk tengelye a j ó belpolitika, tehát 

ugyanaz , amit minden hozzáér tő szakember 

külpol i t ikai helyzetünk megjavu lásának fel-

tételéül tűz ki. A la ikus pénzügy i kísér-

letezések ideje lejárt. Most j önn ie kell a 

nagyszabású , következetes, erélyes pénz-

ügyi pol i t ikának. Egy-egy kü löná l l ó expe-

diens itt má r nem használ . Egységes, nagy 

pénzügy i terv céltudatos keresztülvitele 

mentheti csak meg az országot. Ebben az 

értelemben fogjuk fel a pénzügyminiszter 

ama kijelentését, hogy a pénzcsere és az 

á l lamjegyek kibocsátása a pénzügy i regene-

rálódásnak kezdete lesz. Ö n m a g a b a n az 

á l lamjegyek megjelenése se nem jó, se nem 

rossz; csak megfelelő nagy és j ó pénzügy i 

és gazdaságpol i t ikával kapcsolatosan alapoz-

hatja meg ez a lépés gazdasági j övőnket . 

M. P. 

A cserkészet. 
Második közlemény. Irta: Kádár Titusz. 

Ismerve a cserkészetnek hármas célját, me-
lyet a jellemneveléssel, testedzéssel és a kéz-
ügyességek elsajátításával elérni iparkodik, most 
már az a kérdés, hogy minő módon törekszik 
nemes feladatának megfelelni. Ereszben némi 
tájékozódást szerezhetünk magunknak azáltal, ha 
megismerkedünk a cserkészet benső szervezetével. 

Tapasztalati tény, hogy az embernevelés 
terén csak az egyénnel való odaadó foglalkozás-
sal érhető el számottevő eredmény. A tömegne-
velés rendszere nem veheti mindig figyelembe az 
egyén sajátos természetét, pedig a nevelő ráha-
tása a fejlődő lélekre nagyon különféle lehet ez 
utóbbinak sajátos egyéni dispoziciója szeiint. 
Azért a cserkészet az egyén nevelésének állás-
pontjára helyezkedik. A cserkészpevelés titka azon 
a hatáson fordul meg, melyet e nemes feladatra 
vállalkozó felnőtt egyén az u. n. cserkésztiszt a 

rábizottakra gyakorol. Aki éber szemmel és a 
másnak használni akarás vágyával néz körül a 
nevelésre váró fiatalok soraiban, csakhamar talál 
közöttük olyanokat, kiken a jónak suggesztiv 
ereje nagyobb mértékben megnyi átkozik és ép 
azért a nevelhetés jó médiumainak mutatkozn.ak. 
Az ilyeneknek nagyobb igényeik vannak a jóságra 
és komolyságra és ép azért természetük öntudat-
lan hajlamaival vonzódnak ahhoz, kitől rájuk 
kedvező hatás árad. A fejlődésnek ezen fokán 
egész természetessé válik mindkettőjüknek azon 
törekvése, hogy a tömegből elkülönülve keressék 
a jóban való előrejutás útjait. 

így gondolkodva eljutottunk a cserkészet 
benső szervezetének kiinduló alapjához. A cser-
késztiszt néhány hozzá önként vonzódó ifjúval, 
akik szabad elhatározásukkal csatlakoznak hozzá, 
megkezdi munkáját a már ismert hármas cél szol-
gálatában. Közvetlen ráhatással iparkodik meg-
kedveltetni velük a tisztultabb életfelfogás elveit 
ugy, amint azt a cserkésztörvény szelleme hirdeti, 
foglalkozik fiatal testük rendszeres és célravezető 
nevelésével, edzésével; végre elsajátíttatja velük 
azon kézügyességet, melyek egyelőre játszóked-
vét elégitik ki és melyeknek később az élet vál-
tozó körülményei között nagy hasznát veheti. 
Hosszabb-rövidebb ideig tartó ilynemű előkészítő 
munka ntán megindulhat az első szervezkedés. 
Az a néhány nemesebb igényű ifjú ember cser-
késztisztjük vezetése alatt összetartozó egységgé 
szervezkedik: őrssé alakul. A közöttük leg-
ügyesebb áll őrsvezetőként az őrs élére. Három 
ilyformán kialakult őrs újra szervezkedik és csa-
pattá alakul, amelynek élén álló cserkésztiszt a 
csapat parancsnokává lesz. Most tehát már kiala-
kult a csapat három őrssel. Egy-egy őrsben leg-
feljebb nyolc tag lehet, azért a csapat legfeljebb 
24 tagból állhat. Négyheti alapos előkészítő munka 
az u. n. próbaidő után ünnepélyes esküt, foga-
dalmat tesznek három dologra: a kötelességtel-
jesitésre, a másokon való segiteni-készségre és 
végre arra, hogy ismerik a cserkésztörvényt és 
mindenkor megtartják. Ezen fogadalomtétellel 
immár ujonc-cserkészekké lesznek és a sajátos 
cserkészköszöntéssel élnek. A fenntartott három 
ujj hármas fogadalmára figyelmezteti a cserkészt. 
A fogadalmat tett cserkész, aki ezentúl cserkész-
ujonc néven szerepel, viselheti a cserkészek sa-
játos öltözetét: a széles karimájú cserkészkalapot, 
a flanel-inget, övet, térdnadrágot: ismertető jelül 
liliomot ábrázoló fémjelvényt visel. A csapatnak 
megvan a saját zászlaja, száma és szine; ez 
utóbbi a nyakkendő színében nyer kifejezést. Az 

| őrsnek is megvan a saját zászlaja, száma és szine : 
' ez utóbbit az ing jobboldali zsebhajtókán varrott 
! két szalag jelzi. Az igy megszervezett és felsze-
j relt csapat élénk életet él a cserkészotthonban. 
Itt találkoznak őrsi és csapatösszejövetek alkal-

i mával; itt nyernek oktatást a cserkészerényekben, 
a térképolvasásban, az első segélynyújtásban, a 
kézügyességekben; itt töltik szabad idejüket ne-
mes szórakozással, olvasással, társas érintkezés-

1 sel; itt szövik a nyári táborozás ábrándos terveit; 
itt irják a csapat történetét, naplóját, törzsköny-

v é t ; itt folynak a csapat adminisztrációs ügyei: 
itt készülnek versenyző buzgósággal a következő 
vizsgálatokra. Mert az újonc még keveset tud; 
még sok vizsgálaton kell megfelelnie s csak ugy 

• lesz belőle másodosztályú, majd elsőosztályu 
cserkész, azután segédőrsvezető, őrsvezető, mig 
végre mintacserkész lesz belőle. Ezalatt évek 
múlnak el. Az ifjú, aki ezelőtt beteges, vézna 
külaejii volt és tanácstalanul állt a mindennapi 
élet apró nehézségeivel szemben, a cserkészet és 
cserkészotthon sajátos légkörében megedződött. 
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egészséges szint öltött, lelki erői megsokasodtak, 
egész jelleme határozott irányt, szóval kis férfiúvá 
növekedett. A cserkészelet tiszta levegőjében 
szinte észrevétlenül nőtt testileg-lelkileg naggyá 
és a serdülő kor veszedelmein amelyek talán 
magára hagyatva, nagyon megviselték volna, 
nagyobb megkárosodás nélkül átsuhant. 

Szinte irigykedő szemmel nézhetjük nap-
jaink ifjúságát! Nem ébred-e bennünk az a gon-
dolat : bár nevelkedhettünk volna mi is ugyanily 
körülmények között ? Érett ésszel világosan áll 
előttünk a mai kornak mindennél fontosabb 
követelése, hogy a magánk kárán okulva segít-
sünk fiaink sorsán ! Követelik ezt napjaink 
fokozódott veszedelmei és bünalLalmai. Most, 
mikor a rendkívül szabaddá vált korszellem, az 
utca, mozi, színház, irodalom egyaránt ezer és 
ezer támadást intéz az ifjú lélek romlatlansága 
ellen, ha most nem óvjuk az ifjúságot veszedel-
mei között, társadalmi életünkben ne várjunk 
erkölcsi megújhodást! De ez az óvás nem tör-
ténhetik máskép, mint ugy, hogy produktív mun-
kával kötjük le és tereljük egészséges irányba 
az ifjú hajlamait, tehetségét, egész kedélyvilágát. 
Ime, a cserkészetre a modern élet követelmé-
nyeinek szolgálatában ez a hivatás vár! 

Láttuk, hogyan alakul ki a cserkészcsapat. 
Arról is meggyőződhettünk, hogy a cserkészet 
nem külsőségre törekszik, hanem egész embert 
akar nevelni. Szervezkedésében ép azért nem a 
csapatok külső kereteinek megvonása az első 
dolga, hanem lassú, hosszas előkészítő munkával 
épiti ki egyesekből az őrsöket, az őrsökből a 
csapatokat. Külső keret benső tartalom nélkül 
nem volna célravezető. Ép azért a cserkészet 
megindítása nem történhetik máról holnapra. 
Ahol a munka csapatalakitással kezdődik, ott 
nem várható igazi eredmény. 

Be kell még mutatnom a magyarországi 
cserkészet országos szervezetét. A háború és a 
forradalmak lezajlása után megindult általános 
keretztény szellemű ujjáépitő munkában a már 
1912-ben életbe lépett, de azóta nagy hányatta-
tásokon átment magyarországi cserkészmozgalom 
a megújhodás szolgálatában újra életre kelt 
„Magyar Cserkészszövetség" néven és ujjáalka-
tott alap- és szervezési szabályaira csakhamar 
miniszteri jóváhagyást nyert. Kormányrendelet 
értelmében minden cserkészcsapat köteles a 
M. Cs. Sz. alapszabályait elfogadni és tőle a 
szervezési szabályokban megállapított feltételek 
mellett csapatigazolást kérni. Nyugatmagyaror-
szág négy vármegyéje, Sopron, Moson, Vas és 
Zala „Nyugatmagyarországi Cserkészszövetség" 
cimén, mint a M. Cs. Sz. III. kerülete jogot nyert 
arra, hogy autonom hatáskörrel, de a központtal 
teljes egyetértésben szervezze és vezesse a cser-
készmozgalmat. A Ny. Cs. Sz. székhelye Szom-
bathely; Vasvármegye cserkészniozgalma élén a 
vasvármegyei főtitkárság áll. E szövetség még 
alig néhány hónapos és máris nagyarányú és 
jelentékeny munkát végzett. Julius hó 18.-án 
letette esküjét és első megszervezett cserkész-
csapat ünnepélyes fogadalomtételre bocsátotta. 
Azóta körültekintő gonddal és lázas buzgósággal 
készül arra, hogy a szeptember 19. és 20.-án 
lefolyó nagy népgondozó ünnepnapokon méltó 
keretben mutassa be Magyarország kormányzója 
előtt féléves működésének eredményét. E napo-
kon fényes gárdaversenyt rendez, melyben részt-
vesznek a vasmegyei szervezett cserkészcsapatok, 
ezek között a helybeli Jurisich csapat is. Sok 
cserkészdiákfej ábrándos álmokat sző arról, hogy 
az ő csapata lesz mint gárdacsapat az első ver-
seny irigyelt győztese. 

Köszönet a nyaraltatóknak. 
Czák, Velem, Szerdahely és Kőszeg önzet-

len, áldozatkész lakósai! 

Halljátok meg hálatelt, köszönő szavam, 
melyet Hozzátok intézek, akik otthont, meleg 
igazi otthont adtatok menekült Testvéreink gyer-
mekeinek. Az Ö nevükben köszönöm jóságtokat. 
A Mindenható áldása legyen jutalmatok és az a 
jóleső érzés, hogy 4 hétig kiragadtátok e kis lé-
nyeket a waggonlakások szomorúságából. Nem 
dobogott-e hevesebben, boldogabban szivetek, 
midőn láttátok, mint rózsásodik ki halvány arcuk, 
mint fejlődnek, erősödnek valamennyien ? A kis 
nyaralók 3—5 kg.-os súlygyarapodása elárulta 
ám azt is, hogy mindnek igazán lelkiismeretesen 
gondját viseltétek, sőt valósággal elárasztottátok 

őket a sok jóval. Az a számos levél, melyet vé-
denceitek haza irtak, tele volt hálás niegenileke-
zéssel. nem fogytak ki a Néni és Bácsi dicsere-
séből. Büszke lehet Rátok, kedves Testvéreim e 
csonka, megtépett édes Haza, mert ha mindenütt 
ennyi szeretettel, türelemmel vették volna párt-
fogásukba a menekültek gyermekeit, sok szegény, 
hazátlan szülőnek szereztek volna megnyugvást, 
boldogságot. 

Nemcsak azoknak mondok köszönetet, kik-

nél otthont találtak a gyermekek, hanem az egész 

községnek, városnak, mindazoknak, akik jó szív-

vel voltak hozzájuk, akik kedves, jóindulatu te-

kintetre méltatták őket és igy iparkodtak kelle-

messé, felejthetetlenné tenni dunántúli tartózko-

dásukat. 
Ti is mindannyian méltók vagytok hős vasi 

bakáinkhoz, mert amig ők a közelmúltban dicső-
séggel küzdöttek a véres harcmezőkön, addig Ti 
édes Testvéreim a jelenben a nyomor, szenvedés 
napjaiban szintén fényes diadalt arattatok a kö-
zönnyel és a rút önzéssel szemben. 

Menekült Testvéreink nevében Mindnyája-
tokat szeretettel köszönt: B. E. 

A nyaraltatok névsora: 
Czák községben: Horváth János, Gazdag 

János, Bálint Márton, Borhi Ferenc, Weiszenbeck 
István, Abért János. 

Velemben: Horváth Péter, Iványi Dezsőné, 
Molnár Mihály, Török Pál. 

Szerdahelyen: Bódiss István plébános, Pá-
pay József, özv. Kovács Sándorné, Kovács Géza 
tanitó. 

Kőszegen: Ifj. Eitner Gusztávné, Farkas 
Dánielné, Gratzl Gyuláné, Giirtl Ödönné, Jambrits 
Lajos, Lóránt Gyula, Pfandl Nándorné, Wurst 
Camill. 

Lakást adtak: Sziklay Arturné él Streit K. 

A gyermekeknek érkezésük és elutazásuk 
alkalmával kocsit adtak: Bódiss István plébános 
(Szerdahely). Kőszeg városa, Molnár István és 
Horváth János (Czák). 

H i r d e t m e n y e k . 
Értesítem az érdekelteket, hogy az 1919. 

évi hsdinyereségadó vallomások leadasára vonat-
kozó hirdetmény a váróiban több helyen év a 
városi hirdető táblán kifüggesztve vannak. 

Ehelyütt hangsúlyozom, hogy vallomást 

általában azok tartoznak leadni, kiknek jöve-

delme 1919. évben a 13000 koronát meghaladta. 

A sertésorbánc ragályos betegség a Táros-

ban megszűnvén, az e miatt elrendelt zárlatot 

a mai napon megszűntté nyilvánítottam. 

44192/920. a B. M. szánni rendelet alap-
ján közhírré teszem, hogy az árdrágító vissza-
élésekről alkotott 1920. évi X V . t.-c. ez év 
julius 16.-án életbe lépett. E törvény szerint az 
árdrágítás vétséget illetve büntettet képez és a 
kir. bíróságok hatáskörébe van utalva, mt ly 
rendkívül súlyos és szigorú büntetéssel sújtja 
azoknak elkövetőjét. 

Már most a közönség, n társadalom maga 
gondoskodjék arról, hogy minden egyes észlelt 
esetnek a kir. bíróságnál történendő ftljelen-
tést által • törvénynek létezése a köztudatba 
menjon át és annak visszariasztó hatása érvé 
nyesülhessen. 

Jaaibrite Lajos polgármester. 

Amint az utóbbi időben mind sűrűbben 
tartott malomvizsgálatok mutatják, a közönség 
egy résr.e még mindig őrlési iil. darálási tans-
sitvány nélkül viszi a malomba gabonáját. 
Figyelmeztetem a közönséget, hogy mielőtt 
darálás vagy őrlés céljából gabonát vist a 
malomba, a közélelmezési hivatalban váltsa ki 
az őrlési ill. darálási tanúsítványt. Az ellátat 
lanok szükségletére minden szem vámra feltét-
len szükség van és esak ellátatlan embertársait 
rövidíti meg az, aki tanúsítvány nélkül őröltet 
vagy daráltat. Minden felmerülő eset feljelen-
tésre kerül s a vissszaélések a legszigorúbban 
lesznek megbüntetvo. 

Ismételten előfordult, kogy egyes kőszegi 
gazdák, dacára annak, hogy az államrendőr 
kapitányság már löbbeket elitélt, a marhavásár-
téren még midig szarvasmarhát, sortéit vagy 
keeskét legeltetnek. Figyelmeztetem a közön-

séget, hogy a marhavásártéren való legeltetés-
tol feltétlenül tartózkodjék, mert az államren-
dőrkapitányság mi;uten esetet a legszigorúbban 

| meg fog büntetni. Teljesen téves ogyeseknek 
az a nézete, hogy létezik olyan rendelet, amely 
a kivételes viszonyok folytán a marhavásártéren 
való legeltetést megengedné. Ilyen rendelet 
nines, sőt a földmivelésügyi miniszter ujabban 
is ismételten eltiltotta a marhavásártéren való 
legeltetést. ^ 

Figyelmeztetem a közönséget, hogy elcirs-
láthatólag az egész árpatermés zár alá lesz 
véve, tehát az árpabeszerzés mindig nehozebbé 
válik. Akinek arpaszükséglete még fedezve 
nincs, sürgősen előjegyezhet árpára a közélel-
mezési hivaialbaa. Az árpa ára mótermázsán-
ként előreláthatólag 840—860 K. lesz. 

Akik liszt és cukorjegyüket legkésőbb 
csütörtökig, 16. áig a közélelmezési hivatalban 
át nem veszik, azoknak lisztjegyéről az első 
számú szelvény kisdás előtt levágatik, az erre 
kijáró lisztet tehát a iisztelosztóknál lel nem 
vehetik. 

dr . Hech i n ge r E d « polgármester h. 

Ipartestületi közlemények. 

Ismételten felkérem áz Anyagbeszerző 
Szövetkezetnél üzletrészt jegyzett tagokat, hogy 
az üzletrészek ellenértékeit f. hó 25.-ig a hiva-
talos órák alatt befizetni szíveskedjenek. 

Az elnök. 

H e l y i h i r e k . 
Képviselőnk beszamoloja. Língauer Albin 

nemzetgyűlési képviselőnk beszámolója alkal-

mával megjelentek vele Szmrecsányi György 

képviselőház alelnöke, Kutkafalvy Miklós állam-

titkár, Huber János képviselő és Farkas N. 

volt sátoraljaújhelyi polgármester, a neves költő. 

Képviselőnk beszámolóját nagy érdeklődéssel 

hallgatta a nagyszámú közönség és általános 

helyesléssel fogadta kijelentéseit. Huber János 

képviselő rövid, de tartalmas népies német 

beszedével keltett nagy hatást, különösen 

Nyugatmagyarország rendithetetlen hazafiae 

magatartásáról. Kutkafalvay ál lamtitkár hosz-

szasan fejtegette a keresztény faj szupremáciáját. 

Farkas N. volt polgármester saját hazafias köl-

teményének hatásos elszavalásával ragadta 

magával a lelkesült közönséget. Végül Eölbey-

Thyll Sándor mondott nekik köszönetet meg-

jelenésükért. Ezt követte az „Ébredő Magyarok" 

helyi szervezetének a megalakulása, amiről 

külön tudósitasban beszámolunk. Ennek szónoka 

Szmrecsányi György volt, kinek hatalmas szép 

alakját megpillantva a közönség, percekig tartó 

lelkes üdvözléssel ünnepelte a népszerű vezér-

férfiut. A népgyülésből üdvözlő sürgöny kül-

detett a kormanyelnöknek és a nemzetgyűlés-

nek, melyben a zsidókérdés gyökeres megol-

dását követeli. 

Alezredesié léptette elő a kormányzó Hor-

váth László őrnagyot, ki jelenleg Körmenden 

teljesít szolgálatot. 

Eljtgyzet. Kosztieh Agenor tart. hadnagy, 

mérnökjelölt eljegyeste Róth Sándor borkeres-

kedőnek és birtokosnak leányát, Róth Irmát. 

Házastáf . Pál Bözsi, Fóliák Sándor hely-

beli nagykereskedő leánya, csütörtökön Béesben 

kötött házasságot Czukker Vilmos mérnökkel. 

Eljtgyzes. Marton Ódön, fővárosi postata-
karékpénztári ellenőr eljegyezte Faller Aunuskát 
Budapesten. 

Etküvó. Wagner Antal fltüzmester, kato-
nareáliskolai őrmester Pertorini Karolinával, 
Pertorini Rezső bádogosmtster leányával tegnap 
házasságot kötött. 

Vtretunk lisztellátása ügyében dr. Hechin-
gtr Ede tanácsos a Szombathelyen időzött köz-
éltlmezési miniszter elé járult és Szombathely 
várót polgármtsttrévtl együtt adta elő a tapasz-
talt sérelmekot, a városnál súlyos helyzetét és 
egyben a közvetlen ellátást kérto, mert a vár-
megye utján még kevésbé képes az ollátatla* 
nokat kielégíteni. A miniszter megígértet köz-
vetlen ellátást, de követelte az igénylők név-
jegyzékének lelkiitmtretei rtvídealátát, továbbá 
a katonaság és deákság törlését, minthogy tzek 
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részére egyébb módon történik gondolkodás. 
Lingauer 'képviselőnk két kényérliszt mintát 
Eiutatott be. Azt, amelyik az Ungár malomból 
való, maga a miniszter is kifogásolta és a leg 
s z i g o r ú b b eljárást rendelte el a malom elltn. 
A korpa átengedését határozottan ellenezte. 

Az „Ébredé Magyarok* helyi szervezete mult 
vasárnap népes gyűlés keretében alakult meg. 
Szmrecsányi György képviselőházi aielnök, az 
„Ébredő Magyarok" országos elnöke hatásos 
Uezédben ismertette a szerrezet célját: a ke-
resztény irányzatnak minden téren feltétlen 
érvényesü lését . Tiltakozott azon vád ellen, hogy 
a szervezet köbeiében durva támadásokra és 
tettlegeségekre raló titkos szövetkezés létezne, 
az ellen i«, hogy a régi liberalizmus újra fal 
iisne fejét és Isikére kötötte a sászló köré sora 
ko*ókn»k, hogy a nemzeti és keresztény irányzat 
megszilárdítása érdekében vállvetve vegyék ki 
részüket a teljesítendő munkából, mert a ke 
resatény Magyarország csak igy alapozható meg, 
az ország integritását csak igy vívhatjuk ki, a 
bel- és külföldi liberális szabadkőművesek min-
den fondorlata ellenére is. — Ezután az eddig 
belépésre felhívott tagok letették az esküt, me-
lyek után Eolbey-'fhyll Sáador nyűg. ezredes, 
elnök köszönte meg az országos elnök szemé-
lyes megjelenését és arról biztosította, hogy a 
kőszegi csoport teljes odaadással áll a fenséges 
eszmék szolgálatába. Az ideiglenes tisztikar a 
következőképen alakult meg: E lnök : Eölbey-
Tbyll Sándor, alelnökök: Balikó Lajos, Farkas 
Dániel, t i tkár: Tihanyi Márk, ügyvéd: dr. Mar-
ton Jenő, jegyző : Freyberger Ferenc, pénztáros : 
Dömötör Gyula. 

Löveszegylet alakult meg szerdán a katonai 
lövöldében. Az eddig jelentkezett tagok, mint-
egy százan, a városmajorban gyülekeztek és 
együtt vonultak ki a lőtérre Szomor Aurél őr 
nagy vezetésével. Ott az alakulás célját ismer-
tető beszéddel nyitotta meg az alakuló közgyü 
lést, dr. Nagy Ebeling Miklós városi aljegyző 
pedig az alapszabályokat ismertette. Ezeknek 
elfogadása után az ideiglenes tisztikar a követ 
kezőképen alakult meg : Elnök : Jambrits Lajos, 
alelnökök : id. Kótb Jenő, Dömötör Gyula, tit-
kár: dr. Stúr Lajos, jegyző: Eitner Imre,pénz 
táros: Unger Károly, ellenőr: Lauringer Ferenc, 
gazda: Müller Ferenc, orvosok : dr. Pallér Jó-
zsef, dr. Dreiszker Ferenc, fegyvermesterek: 
Teiger Géza, Farkas József II., parancsnok : 
Szomor Aurél, paranesnokhelyettes : Unger Elek, 
segédtiszt: dr. Nagy Ebeling Miklós, zászlós-
tiszt : Farkas József I., gazdászatitiszt: Eitner 
Gusztáv, századparancsnokok: Takács Béla, 
Wentzl Mihály, szakaszparancsnokok : Sulyok 
Ferenc, Freyberger Ferenc, Küttel Dezső, Ko-
váts János, Lnmp József, Hammer János, Sághy 
István, Mayer János. Jambrits Lajos polgár-
mester ugy a maga mint a megválasztottak 
nevében köszönte meg a bizalmat. Megemléke-
zett a mult század polgárságának hasonló egye-
sületéről, rnely akkor is súlyos viszonyok közo-
pette tartotta szükségesnek az önvédelem szer-
vezését. Most is nagy nemzeti eólek lebegnek 
a polgárok szeme előtt. ígéri, hogy a tisztikar-
ral együtt azon lesz, hogy ez a kellemes szóra-
kozást nyújtó egyesület méltó legyen e város 
régi tradícióihoz, hogy ha kell, a szórakozást 
nyújtó puskát megismerje az is, aki nemzetünk 
ellen megmozdulni mer. — Ezután kezdetét 
vette az első eéllövészet. Az alakulási emlék 
céltáblára minden tagnak kötelessége volt egy 
lövési leadni. Csak aki hibázott, kapott második 
lövésre jogot. Általában elég jól lőttek a nehéz 
Manlichejrekkel. A lövők túlnyomó része, két-
harmada, talált. Ez az emlékeéitábla Róth Jenő 
kirakatában látható. Középpontot találtak : J amb 
rits Lajos, ifj. Hónai Frigyes, Farkas József I. ós 
Eitner Imre. Ilyenbe a tagok minden évben 
fognak lőni és ez fogja haladásukat a céllövé-
szetben igazolni. Volt még több más célpont 
is. Teli Vilmos fején az almával, disznó, mozgó 
szarvas stb. Általában az ezekre való céllövé 
szet is meglepő jó eredményeket mutatott. A 
legmagasabb találati százalékot Szekér József 
eukrász érte el. A tagok ezután minden vasár 
nap lőhetnek. Több szakaszra felosztva, minden 
negyedik vasárnap kerül egy-egyre a kötelező 
megjelenés. A legjobb lövő lesz a főlövcszmes 
ter, az utána következő 12 lövészmesterek, de 
csak addig tarthatják meg címüket, mig náluk-
nál jobb lövő nem kerül helyükbe. Ezt minden 

évben rendezendő ünnepi eéllövészeten döntik 
el. Az egyesület vezeiősége, mely a M O V E 
támogatásával működik, arra fog törekedni, 
hogy a városhoz közelebb fekvő saját céllövő 
helyiséget létesítsen, ugy amint az már a mult 
században is létezett. 

A kőszegi serfizde r.-t. közgyűlésé holnap, 
hétfőn délután 3 órakor lesz a városháza tanács-
termében. Sokan fognak azon résztvenni, mert 
közel 50 részvényes tette le részvényéit vagy 
elsőbbségi kötvényeit. A sörgyár mikénti jövő 
kialakulására vonatkozó napirendi tárgy ugyan 
nincsen kitűzve, mert csak beszámoló lesz az 
elmúlt két esztendőről, mégis, ugy mondják, 
erőpróba lesz a szavazatok arányát illetőleg. 
Ugy a Hitelbank mint a Kereskedelmi Bank 
sörgyári érdekcsoportjai versengenek a jövő 
kialakulásban való részvételükért, a helyi pénz-
intézetek pedig szövetkezve a szombathelyi 
egyházmegyei takarékpénztárral és az itteni 
nagyrészvényes érdekeltekkel, valamint a város-
sal, ezek ellenében teljesen független és önálló 
alapon akarják ezt a most nagyobb értékre 
emelkedett iparvállalatot a helyi érdekeknek 
biztosítani. Ez valószínűleg sikerülni is fog, 
mert a letétbe helyezett 4200 részvényből és 
kötvényből körülbelül 2400 a helyi érdekeltség 
kezében van. Nagy jogi vita várható a szava-
zatok érvényessógb tekintetóken. Az egyik 
csoport vitatja a már beváltott elsőbbségi köt-
vények újra kibocsátásának jogosságát, a másik 
csoport az 1917. évi traneakoió keretóböu tör-
tént részvényvásárlást. Ez okból kifogásolni 
szándékozzák az ezek alapján leadott szavaza-
tokat. Az alapszabályok értelmében a közgyű-
lésen jelen levő igazgatósági tagak döntenek 
a szavazatok és meghatalmazások érvénye 
felett. Akárhogyan döntsenek tehát, a jogi vitát 
bírósági eljárás fogja követni és talán ennek 
mindhárom fóruma lesz kénytelen ez üggyel 
foglalkozni. Mindenesetre igen érdekes köz 
gyűlés less A helyi érdekeltség körében mind-
jobban tért hódit azen általunk is propagált 
nézet, hogy az uj Magyarország keretében jobb 
boldogulást elérni képes vállalat az egyik nagy-
tőkés érdekcsoporttal szövetkezve vezesse 
azt a jövendő nagy feladatok teljesítésében, 
mert ez biztosítja legjobban a helyi érdekek 
érvényesülését is. 

.Vasi napok virein^ért." Ezen a cimen 
nagyszabású ünnepélyt rendez Szombathelyen 
a Vasmegyei Népgondozó Szövetség, melyen az 
egész vármegye képviselve lesz. Az érdeklődést 
nagyban fokozza Horthy Miklós kormányzónak 
megjelenése nejével és udvartartásával, valamint 
számos politikai előkelőségnek a kísérete. Kő-
szeg városa is képviselve lesz ez ünnepen. Mint 
már közöltük magyarruhás hölgyeink mintegy 
száz tagja festői látványt nyújt a kormányzó 
előtt el vonuló fényes diszrnenetben. Kőszeg város 
csoportját Jambrits Lajos polgármester vezeti 
diszmagyarban. A résztvevők és még jelentkezni 
kívánók a leányegylet elnökségénél kaphatják 
meg a szükséges felvilágosítást. Kőszeg városá-
tól azt várja a szombathelyi rendezőség, hogy 
az ünnepély anyagi sikerének előmozdítására 
gyümolosöt ajándékozzon eladás céljára. Akik 
est a csekély áldozatot meghozni hajlandók, a 
városháza 14. sz. szobájában jelenthetik be. 
Kocsin fogják az illetőktől beszedni és Szom-
bathelyre szállítani. Az ünnepély napján külön-
vonatok közlekednek. Aki az ünnepnapi rósz 
vételi jegyet 20 koronával a helyi rendezőség-
nél megvaltja, ingyen utazhat a különvonaton. 
Minthogy e szerint a réezvótelre kényelmes 
utazást biztosítanak, kívánatos, hogy Kőszegről 
ininél számosabban vegyenek részt. A soproni 
impozáns látogatás után ez egyenes kötelessé-
günk a vármegye szókhelye iránti figyelemből, 
de a hazafias cél is megkövetili, hogy városunk 
méltó módon képviselve legyen. 

A kőszegi felskolasek tegnap este egyetemi 
menzájuk javára újból mulatságot rendeztek. 
Eiuttal a Mulatóban. Eredményéről jövő ezá 
inunkban fogunk beszámolni. 

Az országos vásár mult hétfőn nem rolt 
se nem országos, se nem vásár. Tönkretette az 
eső is. A falu pénzbősége sem volt tapasztal-
ható. A ruhafélék és oipők sátrait alig keresték, 
az egyéb ipareikkek forgalma is nagyon lanyha 
volt. Zöldséget t s paradicsomot csak ugy mutató-
ba hoztak. Tudják a homoki asszonyok, hogy 
gyéren kerül -husieves a fazékba. A paradicsom 

4 koronás árát a drága fuvarbórrel mentegették. 
A marhavásáron élénk volt a felhajtás, de a 
drága árak miatt itt is csak nagyon gyenge 
forgalom alakult ki. Jé vásárt csak a birbics-
játékosok csináltak. A bevonult zsebpénzes 
diákság és a falu jómodu ifjúságát csábítgatták 
a nyeremóuytárgyakkal és a sokszoros nyere-
ménykifizetéssel, ami persze olyan ritkán for-

' dult elő, mint régente a birbicsesjátékos Kő-
szegen. Ezeknek ugyan miniszteri engedélyük 
szokott lenni, de a múltban sem történt abból 
nagy baj, ha ennek dacára is a helyhatósági 
engedélyt tőlük megtagadták. Husz esztendeig 
nem tehették ide a lábukat, hadd maradjanak 
a város kapuján kivül ezután is. 

A ker. szec. Legenyegylet jövő hónapban 
! megkezdi sorozatos szinielőadásait. Feikéretnek 
u tagok, hogy szereposztáskor, e hó 15.-én szer-
dán este 8 órakor az egyesület helyiségében 
megjelenni szíveskedjenek. 

Az itt kapható cseh keckacukorrol most 

már beigazolódott, hogy elsőrendű minőségű. 
Ot-tiz koronával olcsóbbat ajánlanak Szombat-
helyen és Sopronban, de az sacharinnal kevert 

j más fajta, mely valami megtévesztő produktum 
eredménye, de valódi ós teljes értékű cukor-
tartalomra nézve csak az a lundenburgi első-
rendű cukor állja ki a versenyt, mely a helybeli 
kereskedőknél kapható. A hamisított kockacu-
kornál még a szagos sárgn daracukor is jobb, 
melyet 126 koronával kínálnak. Ebből állapit-
hatja meg bárki is, hogy aránylag legolcsóbb 
oukor az elsőrendű kocka. 

17 fillér egy dió a kőszegi piacon. Még 
pedig az apró fajtából, tulnyemólag mogyoró-
nagyságuak. Ennyiért kínálta egy helybeli pol-
gár felesleges termését, ami általános raegbot-

i ránkozást keltett. Hozzá vagyunk szokva a drá-
gaságból, de ez már annyira lelketlen merész-
ség, hogy nem csoda, erősen emlegették a „bet-
tervény" alkalmazását, de a pesztoió rendőr 
hidegvérrel csak azt jelenthette ki, miszerint a 
dió maximálásáról tudomása nincsen. Szerintünk, 
ahhoz, hogy apró dióéi t 17 f. ár követelése tény-
leg visszaélést képez, nem kell se rendelet, se 
utasítás, az olyan nyilvánvaló áruuzsora, pláue 
helybelitől, kinek se fáradsága, se idővesztesége 
nincsen a behozatallal, hogy az feltétlenül fe-
lelőségre vonandó. 

Vidéki hirek. 
A közélelmezési miniszter, Vass József 

vasmegyei nemzetgyűlési képviselő e héten 
Szombathelyen tárgyalt a közigazgatási ható-
ságok fejeivel és a beszállított közellátási meny-
nyiséget azzal okolta meg, hogy a hatóságok 
által kimutatott szükséglet hamisan van beál-
lítva. A jegyzékek szigorú ellenőrzését köve-

i telte. Addig nem küldet többet. Egyébb kérel-
meket kereken elutasított. 

Benárd miniszter Szombathelyen. Benárd Ágos-

| ton dr. munkaügyi ós népjóléti miniszterSzombat-

helyen volt és meglátogatta a Munkásbiztositó 

Pénztárt, a Gyermekmenhelyé a Vármegyei 

Közkórházat, a Fehérkereszt kórházat, a Nép-

gondozó napközi otthonát ós az Arvaházat. 

Celldömölkön fényes ünnepség keretében 
foglalta el dr. J ándy Bernadin uj beneésapát 
hivatalát. A hatóságok és az elöljáróság kül-
döttsége fogadta, a legényegylet pedig fáklya-
menetet rendezett tiszteletére. 

A vasmegyei nyugdijasok küldöttséget 
menesztettek Szombathelyen az ott időzött 
Szmrecsányi György nemzetgyűlési alelnök elé, 
teljes figyelmen kivül maradásuk elpanaszo-
lására. Megígérte, hogy Beniczky Ödön szom-
bathelyi képviselővel együtt pártolólag fognak 
eljárni a pénzügyminiszternél. 

Uj dalesegyesület alakult Sopronban „Turul" 

néven. Vezetője Kárpáti Sándor képezdei zene-

tanár. Már 32 működő tagja van. 

Felsólátzlón házasságot kötött Bögöti Samu 

tanitó Oszwald Lujzával, Oszwald János ven-

déglős leányával. 

Felsöpulyán a M O V E osztálya nagyszabású 

ünnepélyt rendez jótékonycélra. Jövő szomba-

ton műkedvelői előadás lesz. Góczinek „Ördög-

mátkája" cimü énekes népszínművét adják elő. 

Vasárnap népünnepély és táncestóly lesz. 
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A csepregi polgári iskolát e héten nyi t ják 

meg. Egyelőre a fiu és leányiskola első osztá-
lyait, melyeket a kathol. elemi népiskola két 
tantermében helyeznek el. M.»g a második osz-
tályok is ott nyerhetnek elhelyezést. Addig 
majd sikerül az iskolának külön házat szerezni 
vagy épiteni. Az intézet vezetésével a minisz-
ter Frank Zoltán polgári iskolai igazgatót bizta 
meg, ki eddig a kőszegi polgári iskolához volt 
btosztva. 

Az arpa es zab zár ala vstele. Vasvárme-

gye közigazgatási bizottsága az árpa és zab 
sürgős záralávétele érdekében felíratott intézett 
a közélelmezési miniszterhez. 

Oalosverseny Sopronban. A soproni dalár-
dák e hó 26. án dunántuü dalosversenyt ren 
deznek. A szombathelyi féríidalárda is részt 
vesz ebben. 

A hatba lőtt pörgölenyi csempeszt, Mandl 

Miklóst, kit mult héten szállítottak be a szom-
bathelyi kórházba, több napi kinos szenvedés 
után meghalt. 

A kőszeg—soproni vonat sopronmegyei állo 
másain csak most hirdették ki az e hó 3. án 
életbelépett uj menetrendet. E miatt számos 
utas késett le a korábban induló vonatról. 
Panaszt emeltek a késői kihirdetés miatt. 

Pénzhamisító banda nyomára jött a szom-
bathelyi rendőrség. Márczy János festőstgédei 
és 10 társát letartóztatták* A bélyegzőt Márczy-
nál ta lál ták. 

Sok hamis eztr koronát került forgalomba 

Sopronban. A szombathelyi pénzhamisító ban-
dától származnak, akik már az ügyészség bör-
tönében várják büntetésüket. 

A koszegvidéki ellenforradalom ügyében, 

az amelyik Léka, Pörgölény, Németgyirót, Hosz-
szuszeg környékén lezajlott, most fo'yik a tár-
gyalás a törvényszék ötöstanácsa előtt. Halász, 
Csőgör, Kern Mihály, Rák, Ivappel Jenő, Popp 
Ferenc, Schmal Gyula és még mások a vád 
lőttük, személyes szabadság megsértése, zsarolás, 
sikkasztás és lopás miatt. A vádlottakat már 
kihallgatták. E héten a tanukra kerül a sor. 
Jövő hét vége felé várható az ítélet. 

K ö z é r d e k ű h í r e k . 

A birtokrtformot e hó végén fogja a nem-
zetgyűlés tárgyalni. 

U] gyorsvonatot állítottak be Kanizsa és 
Budapest közötti forgalomban. Minden csütör-
tökön közlekedik. Kanizsáról indul reggel 5 kor 
és 10 kor érkezik Budapestre, honnét délután 
5-kor indul vissza és este 10 kor érkezik Ka-
nizsára. 

Nagy földrenges volt kedden délelőtt Olasz-
országban Toscana és Ferrara környékén Egész 
falvak dőltek romba ós számos emberélet esett 
áldozatul a súlyos katasztrófának. A hires pinái 
ferde torony is veszélyben forog. 

A Tisza-gyilkosság bünpertben befejezte a 

budapesti hadbíróság a bizonyító eljárást. A 
katonai ügyész vádbeszédében élénk képet nyúj-
totta annak, miként rendezték az októberi for-
radalmat Károlyi, Friedrich, Fényes. Laehne ós 
a többi nagyszereprn vágyó kalandor, hogyan 
szervezték meg a Tisza István meggyilkolására 
kiszemelt bandát, miként jutalmazták a tettese-
ket és véüü!, hogyan dézsmálták meg az állam-
pénztárt, jutalmak kifizetésére és önjutalmazásra. 
Hüttner Sándor főhadnagy, íátankovszky Tibor 
zászlós, Dobó István tengerészszakaszvezető 
ellen emelt vádat bérgyiikosság elkövetése és 
egyébb a katonai büntetőtörvénykönyv elleni 
cselekmények miatt. A védők is már el inon 
dották beszédeiket Azzal védik a vádlottakat, 
hotzy vezérpolitikusok voltak felbujtóit, ezeknek 
a befolyása alatt vetemedtek a szörnyű bűnre, 
hogy a letínrősebb ellenfelet, a nemzet vezérét 
eltéve láb alól, könnyebben garázdálkodhassanak 
az ország alkotmányával és vagyonával és tönk-
retevén a hadsereg egységét ós akcióképességél 
az antant jutalmára is érdemessé tegyék magukat. 

Az orasz vörös hadsereg uj offenzívát kez-

dett Varsónál a lengyelek ellen, de összes tá 
madásait visszaverték, K^let-Galiciában viszont 
a lengyelek mentek ál támadásba. — A béke-
tárgyalásokat e hó közepén kezdik meg Rigában. 

A csthortzagi kepviteloház magyar tagjai 
Bécsbe szöktek, mert neszét vették, hogy haza-
árulási üzelmek miatt őket letartóztatni akarják. 

Az V. es VIII hadikölcsönkötvénytk tudva-

lévőjéé annak idején azon kedvezménnyel bo 

esátattak ki. hogy a hadinvereségadó fizetésnél 

megállapított árfolyammal fizetési eszköz gya-

nánt használható. Eziránt nyilatkozatra hívták 

fel n pénzügyminisztert. Mert kedve/ő elintézést 

rpmélnek ez*k árfolyama ehéten64 re emelkedett 

Elenforradalom tört ki Moszkvában a szov 

jetkormánv ellen. Azonban a mozgalmat osak-

hamar elfojtották. 

Sport. 
Zajos mérkőzés játszódott le mult vasár 

nap, a íszombathelyi Sportegylet 1. csapata — 
4 tartalékkal — és a helybeli M O V E Sport-
egylet I. csapata között. A mérkőzést az ígért 
szövetségi biró helyett egy ttljesen tudás ás 
erély nélküli Sz. S. E. játékos vezette s a kö-
zönség óriási zajjal adott nyilvánítást nemtet-
szésének, valahányszor a biró baklövést csinált. 
Ettől a kellemetlen és sportszerűtlenség bélyegét 
magán hordó körülménytől eltekintve, a mér 
tőzés fair keretekben játszódott le. Első félidő-
Den ugy látszott, minlha Kőszeg lenne fölény 
ben, de a második félidőben az első két perc 
ben Szomba ihe ly2 goalt rug Kőszeg kapujába 
s utánna úgyszólván hullottak a goalok, aminek 
7 :2 eredmény lett a következménye az Sz. S. E. 
javára. 

Szerdán, f. hó 8. án a Kerékpár S. E- I. 
csapata mérkőzött a kőszegiekkel. Az erfíarány 
különösen az első félidőben Kőszeg fölényét 
mutatta, de az eredmény megcáfolja e beállítást, 
mert a Kerékpár 3 : 1 eredménnyel győztesként 
vonult le a pályáról. Lőwensohn jó biró volt. 

Ma a M O V E Sportegylet I. csapata Vas-
várra rándul, hogy az ottani Atlétikai Club 
csapatával mérkőzzön. —er. 

S l e k t r o Biosköp 
a „ M u l a t é 4 4 * n a g y t e r m é b e n 

Múior : (Ma Aksárnap, sztpt. 12 -én : 

A Gaumtnt frameil f i lmayár at t rakcié ja! 

IV. rész :yz egyszemű. 

Kalandortörtenet 6 f « o n á s b a n , a főszerepben a 

franciák legkedveltebb t r f i Starja RENE GRESTÉ . 

Folyó hó 12.-én défatán 2 órakor 
Várkö r 3 4 . / / z á m alatt 

bú torok , t ükrök , fflízitárgyak a legtöbbet 

i g é r ő n i e ladatnak. 

Vöröshagyma 
tartós téli tajta. m A l e n "menny iségben 

olcsón kapnató. Hutrfr Kőszeg. Erdő-u. 6. 

Nemzeti Újság 
Uj Nemzedék 
Szózat 
Virradat 
Pesti Hirlap 
Az Újság 
Magyarorsi 
Az Est 
8 Öraiyüjsag 
Kis Pfsáz 
Sportlap 

Vasvármegye 
Hir 

^ e u e Post 
" Pester Journal 
Na*e Freie Presse 
Nei^s Wr. Tagblatt 
Reicrapost 
Wienef^Stimmen 
OedenbiH^er Ztg. 
Kőszeg és^ idéke 
Günser Zeitung 

Házakhoz megyek 

villamos körfürésszel 

fát fűrészelni 
mérsékelt árért. — Elő jegyzést elfogadok 

Pall isch utca 11. s z ám alatt. 

Kiss Elemér vil. szer válalokzó. 

8gy cfpéÁzsggéd 
jó m u n k á s — felvételik Odon i t s István 

cipésznél . Kőszeg. V á r k h á z utca 2. sz. 

Köcker félstabil 
30-36 K?-, 26 3Í5>. stabil 

Gormvall kazánnal, 8-as és 10-es cséplógarniturák, 

automobilok, gyárilag kitűnően javítva eladók. 

S Z Ú N Y O G mérnők, Sudapest, JRlkotmána-utca 16. 

minden n a g y s á g b ó l és menny iségben kap-

ható K#szr . l l -u tca 3. 

Mindenfé le 

v i l l a n y o s b e r e n d e z é s e k e t , 
j av í tásokat és teljes ma lomv i l ág i t ás i beren-

dezéseket rézanyagbó l gyorsan és j u t ányos 

árban eszköz lök . Motor- és dynamó-teker-

cselések elvál la l tatnak. 

Teljes tisztelettel 

Kiss Elemér 
villanyszere ősi vállalata 

KŐSZEG . Várkor 88. sz. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában h"ősz«g«n. 

Minden újságolvasó 
válassza magának azt az ujsáe/t , melyet 

legjobban ^kedvel. A legnagyol^D választék 
hírlapokban ^ r 

Rónai Frigyes könyvnyomdájában 
Várkör 39. sz. (K^th J enő J r l e ház) található 

mely a köv^lkezöjrapokból á l l : 

Kézi Itöcsit 
megvételre k e r e J k v ^ C i m a kiadó-

h i « a l b a n . 

Kif u tó f iu t 
felvesz Róth Jenő könyvkereskedése 

Kőszeg. 

m i n d tn j ^ lmy] i s é eszek. 
C im a k i a d ó h i v a t a l b a i h ^ 

Fehér és s z i n e t / e j n e a t l a p Mindent^ leány 
j ó házbó l , 1 0— a főzéshez is 

ért, kerestetik (fm1 a k i adóh iva ta lban . 

ö n k é a t t ó f l w ® ? é s e n 

J ü p l X . 

1 szekér JL»etíJos 

f e ivy&cféttJc a 
eladó. C ím Kiadóhivatalban. 
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