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

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

Péstai szétküldéssel évnegyedenként 11 K. 

Egyes szám ára 1 korona. 

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

í i y l l t t é r sorú 3 korona. 

Hirdetések nagyság szer in t j u t á n y o s j r fcos 

számltatnoii. 

A politikai helyzet. 
A nemzetgyűlésre három korszakos 

alkotás létrehozása v á r : a íöldbirtokrefor-

mc, az u j vá lasztó jog i törvényé és elhatá-

rozása a ko rmány formának . M i ndhá rom 

oly nagy horderejű kérdés, mely arra hiva-

tott, hogy a j ö vendő Magyarország gazda-

sági és polit ikai strukturaját mega lapozza . 

Ezt megelőzőleg az uj házszabá lyokat tár-

gyalják, hogy a nemzetgyű lés tárgyalásai-

nak gyorsabb lefolyását biztosítsák. 

Mielőtt a nemzetgyűlés áttérne ezekre 

a kérdésekre, még néhány má s gazdasági 

és nemzetvédelmi kérdést kell elintéznie. 

A numerus clausussal már végzett, ezután 

sorát ejti m é g számos pénzügy i javaslat 

elintézésének, melyekről most napról-napra 

intenzív tanácskozások folynak és amelyek-

nek felelniük kell végső eredményében arra 

a fogas kérdésre is, hogy hogyan és mibő l 

fogjuk fedezni a t ízmil l iárdos deficitet. 

Mint novumo t megemlí thetem, hogy 

törvény készül az 1914. óta bevándorol t 

alkalmatlan idegenek eltávolítására, mert 

ezeknek az idegeneknek a számat még m a 

is százezernél többre becsülik. 

Nincs k izárva, hogy lényeges külpoli-

tikai kérdések is előtérbe fognak nyomu ln i . 

Ezen a téren ma még többet mondan i 

könnye lműség volna, de megnyugta tásu l 

azt h angsú l yo znunk kell, hogy külpol i t ika i 

helyzetünk eléggé kedvezően a laku l és 

bizonyos az , hogy Magyarország nem fog 

társtalanul maradn i . 

A ko rmány , a háze lnök és a kormány-

párt közö t t é lénk tárgyalások ío lynak arról , 

hogy a H á z megkezdi-e m á r most szüne-

tét és hogy ez menny i időre terjedjen. A 

hosszú szünet gondo la ta heves ellenzéssel 

találkozik, mert kü lönösen a volt kisgaz-

dapárt felfogása szerint a földbirtokreform 

nem tür má r halasztást. B izonyos az, hogy 

a következő parlamenti időszak ezt a 

nemzet életében oly mélyen bevágó kérdést 

fogja uralni és nincs k izárva, hogy politi-

kai lag is érdekes események fognak belőle 

kisarjadni. 

A vá lasz tó jog megalkotására csak 

körü lbelü l február hónapban kerül sor, 

miután előbb elkészül a népszámlá l ás , a 

községi és törvényhatóság i választásokról 

szóló törvény. Sorrendben megelőzi azon-

ban a választó jogot az a nagyszabású 

a lkotmány jog i elhatározás, mely Magyar-

ország kormányforma já t fogja megál lapí tani . 

Ezze l f őbb \ onásokban k imerü l a 

nemzetgyű lés feladata és a j ö v ő évi nyarat 

mege lőzően , már össze lesz h ívható a ren-

des törvényhozás . 

A cserkészet. 
Harmadik és utolsó közlemény. Irta: Kádá r Titusz. 

Azon nagyfontosságú mozgalom előtt, mely 
a modern élet nevelési rendszerében cserkészet 
néven megindult, a helybeli főgimnázium is meg-
nyitotta kapuját. Van cserkészetünk, vannak cser-
készeink és a már megindult szervezkedés állan-
dóan tovább folyva egyre szélesebb kereteket 
ölt. Jelen soraimnak az a céljuk, hogy a főgim-
názium ifjúságából alakult Jurisich-cserkészcsapat 
múltját és jelenét röviden vázolják. 

A Jurisich-csapat kialakulásának első szálai 
visszanyúlnak még az 1918-as iskolai év elejére. 
Ekkor ugyanis (1918 szept. 5.) az akkori IV. 
osztály növendékei osztályfőnökük biztató sza-
vára egyesületbe tömörültek azzal a szándékkal, 
hogy a nyári vakáció néhány hetét a szép Bala-
tonon tölthessék el. Az egyesület a „Balatoni 
Tábor" nevet vette fel, mert a szabadban való 
táborozás volt a célja. Lázas buzgósággal indul , 
tak meg az előkészületek. A szabad ég alatt való 
néhány hetes táborozás sok ügyességet, sok tudást, j 
nagy fegyelmezettséget kiván. Hogy ránk nézve 
a táborban minden nap hasznosan és kelleme-
sen múljék el, előbb igazi cserkészekké kell len-
nünk ! El kell tehát sajátítanunk a cserkészeré-
nyeket ! Magunkévá kell tennünk a cserkésztör-
vény szellemét; edződnünk kell, hogy elviselhes-
sük a tábori élet nehézségeit; számos cserkész-
ügyességre van szükségünk, hogy meg tudjuk épí-
teni a tábort, hogy fel tudjuk állítani gyorsan és 
pontosan sátrainkat, hogy tábori tűzhelyet és tá-
bori konyhát tudjunk készíteni, hogy megtudjuk 
főzni egyszerű ebédünket és vacsoránkat, hogy 
tudjunk gondoskodni a mindennapi élet egyéb 
szükségleteiről stb. A szorgalmas készülődésnek 
meg is lett az eredménye: tudásunk gyarapodott, 
önérzetünk fejlődött és vágyunk a tábori élet 
után egyre erősebb lett bennünk. Voltunk próba-
táborozáson Borostyánkőn. Ezt megelőzőleg fel-

! esküdött a kis csapat fehér zászlajára. Ez az 
'igénytelen fehérszínű zászló lett vállalkozásunk 
; legnemesebb eszméinek örök szinboluma és mi 
mindnyájan azt kívántuk, hogy ugy áldjon meg 
minket az Ég, amint fehér szinti zászlónkhoz és 
annak szelleméhez hűek leszünk Csak most vet-
tük észre, hogy csapatunk másfél éven át cser-
készszellemben nevelkedve tulajdonképen kész 
cserkészcsapat, csupán a felsőbb forumtói szük-
séges csapatigazolás hiányzott még. Meglett csak-
hamar ez is. Ez év junius elején kiszállt hozzánk 
a Nyugatmagyarországi Cserkészszövetség ügy-
vezető elnöke, főtitkára és egyik szaktitkára s 
inspekciót tartottak csapatunk felett. ítéletük na-
gyon kedvező volt ránk nézve és ugy hangzott, 
hogy meghívta csapatunkat a július közepére 
tervezett ünnepélyes cserkészfogadalomtételre, 
még pedig — ami különös kiváltság volt — ugy, 
hogy a fogadalomtétel előtt megszabott ujonc-
próba (vizsgálati letételét elengedték. Július 18.-án 
megtörtént az ünnepélyes fogadalomtétel Szom-
bathelyen és ezzel a hajdani „Balatoni Tábor" 
szervezett cserkészcsapattá lett s városunk múltja 
iránt érzett kegyeletből Jurisich-csapat nevet vette 
fel. Végre majdnem két évi előkészület után meg-
valósulhatott ábrándos tervünk: voltunk a Bala-
tonon, Tihany fokán, hol a természet alkotója 
pazar kézzel hintette el szépségeit. Milyen kü-
lönös érzés volt szivünkben a táborozás első 
estéjén. A tábori tűzhely első fellobogó piros 
fényét méla hangulatban álltuk körül és szinte 
önkéntelenül tisztelegtünk az első lángoknak. 
Élethivatásunk ezzel határozott irányt nyert tuda-
tunkban: mi a nagy természet fiai vagyunk, azé 

a nagy természeté, mely figyelmes szemünk előtt 
felfedi rejtett kincseit és ránk hatásával az Alkotó 
gondolatai szerint élő egész emberekké nevel 
minket. Nekünk, akik a nagy természet ölén egy 
felejthetetlen szép világot szívtunk magunkba, nem 
szabad többé visszatérnünk a társadalom bűn-
tömegébe, — tisztultabb életfelfogásunk, habár 
még csak annyi, amennyi gyermekszívbe belefér, 
felkeltette bennünk nemesebb élethivatás ösztö-
nét, hogy magunk és mindazok, kikre hatással 
lehetőnk, a jobb, az igazabb emberek számát 
növeljük. 

Elmultak a balatoni szép napok és a Tábor 
pénztári maradékából cserkész egyenruhát ölthí-
tett a kőszegi Jurisich-csapat. Egyre sűrűbben 
tűnt fel csendes utcáinkon egy-egy széles kari-
májú cserkészkalap, alatta napbarnitotta mosolygó 
diákarc. A drapp szinü flanell ingen, melyet jó-
szívű hölgyek voltak szívesek a cserkészfiuk szá-
mára megvarrni, jól fest a hosszú cserkésznyak-
kendő a Jurisich-csapat jelemző kékes-szürke 
színében. Az ingnek jobb oldali zsebhajtókáján 
két-két különböző szinü szalag az őrsök jelvénye. 
A husztagu csapat ugyanis három őrsre oszlik: 
a Sasok, Turulok és Sólymok ő.sére. Az első 
őrs sajátos szine a sas fehér színe, a másodiké 
a turul fekete szine, a harmadiké a sólyom vilá-
gosvörös szine. Minden őrsnek van saját zászlaja, 
az őrsi zászló. A hosszú cserkészbot végén lengő, 
ellipszis vonalban keskenyedő őrsi zászló a fő-
gimnáziumnak, mint szervező testületnek jelvé-
nyét viseli: a köralakba irt széles bencés keresz-
tet a belehimzett „K. G." (Kőszegi Főgimnázium) 
betűjelekkel, a cserkészliliommal és a csapat szá-
mával. Csapatunk ugyanis a magyarországi szer-
vezett és szabályszerűen igazolt cserkészcsapatok 
sorában a Magyar Cserkészszövetségtől adomá-
nyozott 53-as számot birja. Az őrsi zászló ugyan-
azon előlapján, a szervező főgimnázium jelvénye 
mellett még az őrsi állat (sas, turul, sólyom) feje 
is látható, mig a hátlapján levő római szám az 
őrs számát mutatja. Minden őrs élén az őrsvezető 
és segédőrsvezető ál l : jelvényük a bal ingujjra 
varrt ékalaku piros szalag. Az őrsvezető két, a 
segédőrsvezető egy szalagot visel. A csapatnak 
külön zászlaja is van: a fehérszínű csapatzászló 
a csapat sajátos kékes-szürke színében himezve. 
Előlapján a cserkészmozgalom jelvénye: a nemes 
liliom, alatta a szalag „Légy résen- felírással. 
Ez a liliom „ősi nemességünk cimere", a cser-
készet ideális törekvéseinek legkifejezőbb szim-
bóluma. Mellette a csapat száma: 53, és neve: 
Jurisich olvasható. A csapatzászló hátlapján a 
szervező testület neve: Kőszegi Főgimnázium és 
a megalakulás éve: 1920. Ez a fehérszínű és 
kékesszürke szegélyű csapatzászló az igazi rom-
latlan nemes törekvésű cserkésszellem őre és 
sugallója. Ez fejezi ki azt az életcélt, melyet a 
cserkész a törvényekre tett fogadalma alapján 
magán és társas életében megvalósítani köteles. 
Ez hordozója azon ideáknak, melyek ott élnek 
az ifjú lelke mélyén és csak arra várnak, hogy 
a jónak nemes érintésétől ketté váljanak. És ez 
a csapatzászló ott leng a menetelő csapat élén, 
ott van a cserkészotthon falán, ott lobog a tábor 
imádságos helyén, — ott mindenütt, ahol a cser-
készet sajátos élete kibontakozik. És mindenkor 
a cserkészbot végén leng ez a zászló, annak a 
botnak végén, melyet segitőül használ a cserkész 
vándorlása nehéz utjain. Ez ismét egy mélyértelmű 
gondolatnak kifejező szimbóluma: miként a cser-
készbot segit, támogat bennünket a gyaloglás, 
hegymászás fárasztó utjain, ugy segit minket az 
élet nehézségei között a mi fehér zászlónk szel-
leme, a cserkészet nemes lelket nevelő szelleme. 

B g y e s s i á m á r a 1 k o r o n a . 



Kőszeg és Vidéke. 1920. szeptember 26. 

Valahányszor tehát megmarkolod a cserkészbo-
todat, jusson eszedbe, hogy annak a fehérszínű 
zászlónak nyelét tanod kezedben, amelyre eskiit 
tettél és amely szellemébe élned kell! 

íme rövid vonásokban a cserkészet célja 
és megvalósításának eszközei. Van ifjúság, mely 
egész emberré akar nevelődni; van ideális élet-
cél, melynek szolgálatába állitható a romlatlan 
lélek; van mód, mely a fiatalság romantikára 
hajló természetének kedvez; van ezer ok arra 
hogy fiainknak serdülő kor veszedelmei közöt 
segítő jobbot nyujtsunk: — csak mibelőlünk ne 
hiányozzék az az önzetlen emberszeretet, amely 
semmi fáradságot sem sajnál azért, hogy néhány 
derék embert bocsássunk ki az életbe!-

5 £ i r d e t m e n y e k 
Erdei favágó munkásokat keres :i város. 

Közhírré teszem, hogy a város tuiajdonát 
képező u. n. alsóerdei vágásban kitermelés alá 
kerül mintegy 2000 méter fatőmeg és áterde 
lésből 300 méter. 

A íeísóeidőben kitermelésre kerül az óházi 
vágásban 1200 méter, a vöröskereszti vágásban 
110 méter és a stájt rházi vágásban 500 meter. 

Ezen összesen 8020 méter tűzifa kiterme-
lésére favágók keresletnek. A favágó munkások 
legkésőbb t. évi október hó 15-éig jelentkezze-
nek a városi erdőmesteri hivaialbaü és pedig-
Jen szerda, szombat és vasárnapi napokon a 
délelőtti órákban, ahol a válalkozó munkások 
a következő feltótelek mellett vétetnek fel: 

Egy ürköbméter tűzifa kitermelése után 
a favágó kap hasáb és dorongfa után egy for 
mán a felsöerdőben 15 K.-t, az alsóerdőben 
14 K. t. 

Haszonfa kitermelése után darabonként 
5 K.-t. 

Meg van engedve ezenkívül még a favágó 
munkásoknak, hogy munkanaponként este mun-
kájukból hazatérve egy hátteher ágfát vihet 
magával, de ehhez semmiféle jármüvet, vagy 
talieskát nem használhat. 

A jelentkező favágó munkás kötelessége 
a fakitermelési munkát legkésőbb f. évi novem-
ber hó 1 ig megkezdeni és u város erdőmeste 
rénél a munkábaállást írásba vállalni, munkáját 
tisztességesen végezni és befejezni és végül a 
tűzifa feldolgozása után visszamaradó ágfát 
árverés céljából foyásokba összerakni. 

Ha civil munkaerő a lent jelzet tóidéig nem 
jelentkezne megfelelő számban, kénytelen lenne 
a város katonai, vagy más munkásosztagokat 
a fa kitermelésére felfogadni. 

Kőszeg, 1920. szeptember 25. 

Jambrits Lajos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 

Feikérem a cipész iparosokat, hogy holnap 
hétfőn este G órára az ipartestület helyiségében 
kivétel nélkül és pontosan megjelenni szives 
kedjenek nagyon fontos Őket érdeklő ügyben. 

Az elnök. 

Előfizetőink figyelmébe. 
A papír óriási drágulása és a lapok 

előállitásának magas költsége arra kény-

szerit, hogy lapunk előfizetési árát ideigle-

nesen felemeljük. Tulajdonképen már az 

előző negyedben kellett volna ezt tennünk, 

de azt reméltük, hogy az áremelkedés nem 

lesz tartós. Kérjük t. előfizetőinket, hogy 

ez októberi negyedtől kezdve negyedévre 

helyben 13 koronát, vidékre póstai szétkül-

désért 14 koronát beküldeni sziveskedjenek. 

Egyúttal kérjük a hátralékosokat, hogy 

a nekik beküldött levelezőlapon feltüntetett 

összeget legkésőbb október 15.-ig beküldeni 

sziveskedjenek, különben beszüntetjük a 

lap küldését és a hátralékot a költségek 

felszámításával póstai megbízással fogjuk 

beszedni. 
A kiadóhivatal. 

H e l y i h i r e k . 
Egvetemi tanar eloadasa. Dr. Méhely Lajos, 

budapesti egyetemi tanár, az európai hirü tudós, 
szerdán városunkban, a főgimnázium dísztermé-
ben nagy-érdekű előadást tart a Ébredő Magya-
rok szervezetéről és a zsidókérdésről. A fővá 
roslan tartott szociológiai és egyéb témájú elő-
adásairől közismert, liogv rendkívül vonzóan 
és érdekesen fejtegeti az aktuális kérdéseket 
és mindig nagy hallgatóság élvezi lebilincselő 
értekezéseit. Az Ébredő Magyarok helyi szerve-
zetének köszönhetjük a kiváló tudós látogatá-
lását s remélhető, hogy a mi közönségünk is 
tömegesen jelenik meg előadásán. Pont 6 órakor 
kezdődik. Műsor: 1. Irredenta dal, énekli a 
Concordia dalárda. 2. Dr. Méhely Lajos egyet, 
tanár előadása: „Elveszett határaink vissza-
szerzésének utja". 3. Reményi Ferenc zongura-
száma. 4 Balikó Lajos szavalata. 5. Pavetits 
Ede : Tárogató. (). Uj tagok eskütétele. 7. Him-
nusz. Beléptidij 5, 3 és 2 korona. 

Állatorvosi erteke2let volt Szombathelyen, V ' 

melynek a fővárosban évente tartott tanfolyamot 
helyettesítő különböző szakelőadások képezték 
tárgyát. Az előadók sorában volt Jakots 
Bertalan városi állatorvos is. Az ő indítványára 
határozták el, hogy a legközelebbi szakelőadá 
sos értekezletet decemberben városunkban tart-
ják meg. 

Eijeyyzés. Budakor Oszkár főhadnagy, 
katonaalreáliskolai segédtanár eljegyezte íloléczy 
Nusit, íloléczy János államvasuti főfelügyelő, 
üzletvezetőségi forgalmi főnötnek leányát. 

Házasság. Csütörtökön kötött házasságot 
Tremmel Adolf pozsonyi műkertész Csánits 
Micivel, Csánits Antal bécsi fésüsmester leányá-
val. A fiatal pár Sopronban telepszik meg. 

A Vasmegyei Nepgondozó ünnepélye mult 

vasárnap óriási közönséget vonzott a vármegye 
minden vidékéről. A különvonatok mintegy 
12—15 ezer embert szállítottak be Szombat-
íelyre, de kocsikon is nagyon sokan rándultak 
be a megye székhelyére. Városunkból két külön-
vonat közlekedett. A reggeli vonattal leutaztak 
a helybeli és vidéki tüzoltótQstületek és a város 
és a közeli községek hivatalos személyei, a déli 
vonattal pedig a Concordia férfidalegyesület, 
a leányegylet mintegy kétszáz tagja magyar 
ruhában és vagy 300 főnyi közönség. A leány -
egyletnek ilyen impozáns számban való meg-
jelenése Tuuscher Béláné, Miklós Berci és 
Krafka Boriska tanárnők fáradozásának az ered 
menye. Az érkezőknek «a pályaudvaron sokáig 
kellett vesztq^elni, mig a városba vonulhattak 
és még hosszabb ideig a vásártéren, mig az 
előkerített rendezők a felvonuló menetbe be-
sorozták őket, ez is csak akkor történt, mikor 
a helyzetről értesített Lingauer képviselőnk meg-
jelenvén, ezérdemben közbenjárt. Ezt a hosszú 
várakozást egy pár pereig tartó elvonulás 
követte a Frigyes-laktanyával szemben álló 
emelvény előtt, melyen az ünnepélyen meg nem 
jelent Horthy Miklós kormányzót helyettesítő 
Teleki miniszterelnök és minisztertársai, vala-
mint a megye notabilitásai foglaltak helyet. A 
résztvettek nem igy képzelték ezt a diszt'elvo-
nulást és nagyon örültek neki, hogy csak né-
hány percig rartott. A Concordia férfidalegye-
sület résztvett a színházi díszelőadáson. Az ott 
lefolyt hangverseny keretében néhány müdalt 
adott elő és a polgármesterünk szerzette, nálunk 
már nagyon ismert és közkedveltté lett Horthy 
nótákat dr. Országh Sándor karmesterük veze-
tésével. Különösen a Horihy-dalok arattak nagy 
tetszést és az ünnepi nagyközönség lelkes él-
jenzéssel és zajos tapsviharral köszönte meg a 
dalárdának kitűnően sikerült előadását. Az esti 
vonattal hazautazók nagyon vegyes érzelmekkel, 
de nagy örömmel utaztak haza. Nem tudjuk, 
hogy ezen az ünnepélyen ki fog okulni: a 
szombathelyi rendezősége, vagy a kőszegi 
közönség ? 

Halálozás. Hétfőn hunyt el hosszan tartott 
betegeskedés után Pollák Sándor füszerkeres-
kodő 59 éves korában. Igen szorgalmas és 
élelmes kereskedő volt, aki nemcsak a háborús 
konjunktura alatt, de azt megelőzőleg is nagy 
üzleti forgalmat ért el és nagy takarékossága 
mellett tekintélyes vagyont szerzett. Temetése 
csütörtökön volt hitsorsosainak nagy részvétele 
mellett. 

Hangverseny. A Katholikus Nőegylet ok-
tóber 1 (5.-án hangversenyt rendez a gondjaira 
bizolt szegények javára. Sikerült megnyernie 
Meiszner Dénes huszárkapitány nejét, született 
Bligh Eldina ir származású úrnőt, kit a nagy-
hírű Joachitn képezett ki hegedüművésznővé. 
Először fogjuk hallani e másfél éve városunkban 
lakó kiváló művésznőt. A műsor egyik érdekes 
pontját fogja továbbá képezni Nagy Balázs 
főgimnáziumi igazgató előadása magyarországi 
Szt Erzsébetről. 

Vasutunk közlekedéseben ismét változás 
történt. A Szombathelyről induló kora reggeli 
vonat, mely innét Sopronig folytatja útját, már 
nem hajnali 4-kor indul Szombathelyről, hanem 
3 40 kor és ennek folytán Kőszegről Sopronba 
4*25-kor. 

A közalkalmazottak helyi beszerző csoport-
jának vezetősége mindent elkövet, hogy a tagok 
számára biztosított természetbonieket megsze-
rezze, ami csak sok utánjárással érhető el és 
különösen a kijáró zsirszükséglet biztosítása 
okoz nagy nehézségeket. Most ez érdembon 
újból kiküldötte az ügvvezető titkárt. 

Épitik a szeszfö?det. A Fogyasztási Szövet-
kezet által megszervezett Szeszfőzde vállalat, 
mely az országosan ismert „Fructus" támoga-
tásával létesül, most már komolyan hozzáfogott 
az üzembehelyezéshez. Az e eélre bérelt lovarda-
épületben megkezdték a betonmunkálatokat az 
ott felállítandó üstök és gépek számára, melyek 
ruár uton vannak és ennek elkészülte után 
nyomban hozzáfognak a szeszfőzéshez. E célra 
a Fogyasztási Szövetkezet mindenféle gyümölcs-
hulladékot vásárol és a szüret után a törkölyt 
is megveszi a szőlőbirtokosoktól. A „Fructus" 
vállalatnak ids kiküldött mérnöke vezeti az épí-
tő- és berendezési munkálatokat. 

Gyönyörű őszi napokat élvezünk egy hét 
óta. Meleg napsugár érleli a szőlőbogyót, dol-
gos kezek pompás gyümölcstermést szállítanak 
liaza a hegyből, a kitűnő gesztenyére is nem-
sokára sor kerül. Három hét múlva kezdődik 
a szüret. Hol a korai köd kárt nem tett a 
szőlőben, jó termést remélhetnek ez évben 
minőség tekintetében is. Ez valahogyan meg-
javítja a kőszegi valutát. A bortermelésre fize-
tett drága munkabérek jól kamatozva térülnek 
vissza. Gyönyörű utónyaras napsugárban igy 
reménykedik a szőlősgazda. Adja Isten, hogy 
megvalósuljon. 

Hazehdasok. Báró Miske László nyug. 
követ, ki itt telepszik meg, e héten megvette 
Kraumann Jakabtól az egykor Szovják Hugó 
tulajdonát képezett flóriántéri hazat; — Horváth 
János Amerikából vissz:rtelepült szabómester 
a Kelcz-Adelffy (iskola) utcai volt Gábriel-féle 
házat szerezte meg magának. 

Miske baró felmentése. Nemrégiben fel-
tűnést keltett a báró Miske Káimán ellen meg-
indított bűnvádi eljárás. Azzal vádolta az állam-
ügyész, hogy különböző kastélyokból értékes 
régiségeket szállított el. Az e héten tartott 
nyilvános tárgyaláson számos tanú kihallgatá-
sával beigazoiást nyert, hogy közérdekből meg-
tartván a szombathelyi muzeum igazgatói állá-
sát, a kommunisták kényszerhatása alatt gyűj-
tötte össze a kastélyokban talált érdemes régi-
ségeket azon célzattal, hogy azok a muzeuinban 
nagyobb biztonságban vannak s tulajdonosaik 
onnét biztosan visszakapják s akik jelentkez-
tek, vissza is kapták. Ily irányban nyilatkozott 
bizalmasan a kastélyokban talált alkalmazottak-
nak. Az ötös tanács ez alapon mind őt, mind 
a vele volt muzeumi szolgát a vád és követ-
kezményei alól felmentette. 

Felhívási Utalással a M. Kir. Népjóléti és 
Munkaügyi Miniszter 25203,920. M. E. számú 
rendeletére ismételten felhívjuk a munkások, 
háztartási és egyéb alkalmazottakat foglalkoz-
tató munkaadókat, hogy biztosításra kötelezett 
alkalmazottaikat jelen felhívásunk megjelenésé-
től számított 3 napon belüi annál is inkább 
bejelentsék, mert ellenkezé esetben a szükséges 
adatokat az 2907. évi X I X . t. c. 20. § a alap-
ján a mulasztó munkaadók költségére kikül-
dendő saját közegeinkkel a helyszínen fogjuk 
beszerezni. Szombathelyi Kerületi Munkásbiz-
tositó Pénztár. 

Dohánykiosztás lesz e héten szerdán a 
vidékieknek és csütörtökön a városiaknak. 

ö 



Egyesületek gyűlését ezentúl 3 napot meg 

előzöleu Írásban kell a rendőrhatóságnál beje-

lenteni és ha 24 óra alatt nem nyilatkozik, 

tudomásul vettnek tekinthető. A rendőrségnek 

joga van a gyűléseken megjelenni. 

50 kilogramm kockacukrot és egyébb élel-

mieket lehet nyerni a Vasmegyei Népgondozó 

10 koronás sorsjegyével, melynek húzása októ-

ber elsején lesz. Kapható kiadóhivatalunkban. 

V i d é k i h i re is . . t 

Tani tok á t h e l y e z é s e es k i n e v e z é s e . Huszárné 
Luibersbeck Vi lmát a szombathelyi, Grastyán 

Istvánt a nagypösei iskolához helyeztettek át ,— 

Jankovich J ó z s e f i e d i g a nagypösei iskolához 
kineveztetett.. 

Sopronban mult héten hunyt el Röttig 

Gusztáv közismert nyomdatulajdonos és hírlap-

kiadó és vasárnapi temetése után hirtelen el-

hunyt fia, Rött ig Ocló, az apa méltó uíóda, aki 

a nagyarányú nyomda és kiadóhivatal vezetője 

volt és irodalmi tevékenységével is nagy nép-

szerűségnek örvendett. 

V ö i henyjarvany Szombathölyen. Utóbbi idő-

ben Szombathelyen járvány szerűen léptek fel 

a vörheny-megletegedések. 

A vörösvari elektromos müvek ellen nagy 

a panasz a felsőőri járás azon községeiben, 

melyeknek villamos áramszállitói. Egyrészt 

azért, mert az áramot hektowattonként 6 korona 

60 fillérre ein«lte, másrészt, mert vezetékek ki 

bővítésére és felállítására nagy beruházási össze-

geket vettek fel a községektől, de nem képesek 

a vállalt feltételeknek megfelelni, minek folytán 

a villamosvilágitás és áramszolgáltatás után 

vágyó érdekelt községek attól tartanak, hogy 

minden áldozatkézségük dacára a télen megint 

arra a petróleumra szorulnak, amelyik való-

színűleg nem lesz. 

Győrben titkos kommunista mozgalomnak 

jöttek a nyomára, melynek egész Dunántulra 

kiterjedő szervezete volt. Szombathelyen is volt 

tagja, Strobek Ferenc vasmunkás. Számos le 

tartóztatás történt a dunántuli városokban. 

Orvvadászmerénylet Széchenyi János gróf 

ellen. Széchenyi János gróf, cenki birtokán 

vadászat köztien egy felfervegyzet idegennel 

találta magát szemben. A gróf felszólította az 

idt gent, hogy adja át a fegyverét. Az ismeretlen 

erre lekapta a fegyverét és a grófra lőtt, de a 

lövése nem talált. Azután futásnak eredt, mire 

a gróf utána lőtt de ő sem talált. A csendőrség 

másnap elfogta a merénylőt Karla András fülesi 

lakos, közismert orvvadász személyében, aki 

beismerte tettét. Letartóztatták, 

A zalaegerszegi internáltak látogatása. A 
zalaegerszegi internáltak látogatására vonatko-
zóim a főkapitányság közli, hogy a magyar 
királyi belügyminiszter rendelete értelmében a 
zalaegerszegi internáltakat csak le- vagy fel 
menő ágbeli rokonok, illetőleg velük egy ház-
tartásban élő hozzátartozójuk látogathatják meg. 

Felsópulyán betörtek a járásbíróság épüle-
tébe, föltörték az összes Íróasztalok fiókjait és 
mert csak ötvennyolc koronát találtak, elvitték 
magukkal a helyéből kifeszített régi vasládát, 
de abban is csak nagyon csekély összeg volt. 
Az ismeretlen tetteseket eddig még nem sike-
rült kinyomozni, akiknek aligha lesz kedvük 
máskor járásbírósághoz betörni. 

Közérdekű hírek. 
A nemzetgyűlési személyeskedések és obs-

trukciószerü tömegbeszédtartás elhárítására uj 

házszabályok készülnek. 

Népszámlálás lesz még ez évben Magyar-

országon. A felvételek alkalmával a háborúban 

részvettekre nézve külön kérdőpontok lesznek. 

Az adócsatolasról külön törvényjavaslatot 

alkotott a nemzetgyűlés. 

Uj külügyminiszterünk lesz jövő héten. 

Csáky Imre grófot terjesztette fel a kormány 

kinevezésre. 

Tire l forrongásáról érkeznek hírek. Erősen 

fegyverkeznek Olaszország ellen. 

Ausztr iában a legközelebbi választások 

alkalmával arra is történik népszavazás, kíván-

ják-e a Németországhoz való osatolást. 

Franciaország elnöke, Deschauel, lemon-
dott. Millerand lett az uj államfő, eddig minisz-
terelnök volt és az uj miniszterelnök Poinearé 
lesz, a volt államfő. Ott ahol a volt államfő 
magát az újnak alá rendelni képes, ott csak-
ugyan már megvan az egészséges demokrácia. 

Franciaország uj elnöke, Millerand, azt 
mondta: Okos politikus a munkásságot a kor-
mányzásból ki nem zárhatja, de a hatalmi téboly-
tól vezetett mindennemű diktátori törekvéseket a 
polgárság és parasztság együttes elszánántsága 
köteles lehetetlenné tenni. 

Nemetorszag köztársasági elnökévé Hinden-
burg tábornokot fogják választani. A szociális 
ták is mellette vannak, ha kijelenti, hogy nem 
a császárság visszaállítására törekszik. 

Nemetorszag adóssága 300 milliárd, költ-
ségvetési deficiije pedig 55 milliárd. 

Bajorországot és a Rajna vidékét külön 
á l lammá akarja egyesileni Franciaország, eset-
leg még Luxenburg hozzácsatolásával. (Ugy-
látszik félnek a német egységtől.) 

A lengyelek ujabb győzelmeket arattak az 
orosz bolseviki hadsereg felett. 100.000 nél több 
hadifoglyot ejtettek eddig és óriási a hadiszer-
zsákmány. 

Laehne Hugóról annak idején megírtuk, 
hogy a vörös forradalom letörése után külföldre 
menekült és onnét értesítette a lapokat, hogy 
ártatlan a Tiszagyilkosság előidézésében, egye-
bet nem tett, csuk minisztertanácsi határozatból 
kifolyólag jutalmat osztott szét a gyilkosoknak. 
A hadbiróságnak tárgyalásai alatt, mint isme 
retes, sokat szerepelt az ő neve is. A vádlottak 
elmondták, hogy itatta őket a gyilkosság elkö-
vetése előtt és hogyan fizette őket utána. Azóta 
hirtelen megjelent Budapesten és ugy tett 
mintha ügye már tisztázott lenne, sőt újságíró 
ismerősei révén elhelyeztette a lapokban azon 
nyilatkozatát, hogy a hadbíróság által elitéltek 
eilen megrágalmazása miatt bűnvádi feljelentést 
adott be. Annyira is bátorkodott, hogy a Nem-
zeti Kaszinóba ment vacsorázni. Persze a neme-
séghez tartozónak tekinti magát. Hiszen „kő-
szegfalvi" prádikátumot szerzett magának. De 
éppen itt járta meg. Rauvánszky Béla báró és 
mások a rendőrségen való azonnali jelentke 
zésre szólították fel. Ennek eleget is tett, hol 
kihallgatták, de szabadlábon hagyták, mert 
ellene vádinditvány még nincsen. Ezt. ugylát-
szik, nem is tartja tanácsosnak bevárni, mert a 
lapok közlése szeiint újból —el tűnt a fővárosból. 

A bajor monarchisták mozgalma. A bajor 
monarchista körök hangulata az utóbbi időben 
meglehetősen bizakodóvá vált. A monarchista 
gondolat, ugy látszik, közelebb jutott a meg-
valósuláshoz. Bizonyos körökben kétségtelenül 
az a terv, hogy Bajorországból, Ausztriából, 
Déltirolból és talán Csehországból és más terü-
letekből egy másik birodalmat állittsanak fel, 
amelyben Bajorországé lenne az elsőbbség. Ez 
esetben szoros kapcsolatba lépnének Lengyel-
országijai. Berlint és Északporoszországot a 
szövetségből kizárják. 

Szabadkereskedelem Jugoszláviában. Belgrádi 
hírek szerint, a kereskedelmi szerződések kötése 
érdekében folyó tárgyalásokat mind megszün-
tették, mert a kivitelt Jugoszláviából szabaddá 
tették. Ugy látszik, hogy a jugoszláv kitűnő 
termés és a gazdák saját zsírjukban való meg-
fulladása arra késztette a kormányt, hogy a 
szabadkereskedelmet életbe léptesse. 

A cegbejegyzes dijait lényegesen felemel-

ték. Egyes cég bejegyzése ezentúl 200, társas-

céggé 500 kor. 

Kun Béla Oroszországban lázítja a hazatérő 

foglyokat. (S nem akad közülük egy sem, aki 

leütné ?) 

Az aprópénzhiány megszüntetésére a fő-
város bocsát forgalomba 10, 20, 30 és 50 filléres 
jegyeket. Példáját már Székesfehérvár is követi. 

Tízszeres földadó. A pénzügyminiszter 

körrendeletben értesítette valamennyi pénzügy-

igazgatóságot, hogy az 1920. évi 23-ik törvény-

cikk 89 ik paragrafusa alapján 1920. elejétől 

kezdve az egyesitett ál lami földadót és íöld-

tehermentesitési járulékot a jelenleg érvényben 

levő kataszteri tiszta jövedelem tízszeres összege 

után kell a 20 százalékos adókulcs szerint ki-

vetni, vagyis végeredményben a jelenlegi föld 

adó tízszeresét kell előírni. 

Az Ébredő Magyarok egy küldöttsége e 
héten Szmreesányi elnök vezetésével nyújtotta 
át memorandumát a miniszterelnöknek, mely-
ben 25 pontban sorolják fel a kormányzásban 
kívánatos irányelveket a keresztény ós nemzeti 
irány biztosítása. Teleki miniszterelnök elis-
merte a szervezet hazafias irányát, támogatásra 
kérte és örömének adott kifejezést, hogy az 
oda nem való túlzásokba menő elemeket kebelé-
ből eltávolította. 

Szabadságolják a 3 legidősebb korosztályt 
a gazdaközönségre való tekintetből és helyette 

a legfiatalabb korosztályt fogják behívni. 

Házhelyek és kisbirtokok kisajátítására tör-
vényt hoztak, mely még a nagy birtok reform 
előtt a legszegényebb osztályt, hadi rokkanta-
kat és özvegyeket akarja segélyezni. 

A vörös hadsereg az egész vonalon meno-
j külésszerüen vonul vissza Oroszországba. Trockij 
i uj hadsereget akar szervezni. 

Betiltott magyar lap. Kolozsvárról jelentik : 
Erdély egyik legizzóbb magyarságú lapja, az 
Ellenzék, amelyet még Banka Miklós alapított. 

; Az oláh cenzúra sehogy sem bírt a magyarság 
ezen a harcosával, ezért betiltotta ós hogy 
munkája még alaposabb legyen, az Ellenzék 
szerkesztőségének összes tagjait kiutasította. 
A kiutasítottak fellebbeztek Bukarestbe. 

Besztercebányán nem beszelnek tótul. A 

kassai Esti Ujfcág irja: A Slovensky Dennik 
panaszkodik, hogy Besztercebányán senki sem 
akar tótul beszélni és hogy ott azelőtt sokkal 
többen beszéltek tót nyelven, mint most. — 
E rövid jelentésből nyilvánvaló, hogy Beszterce-
bányán ma még a tótok is tüntetően magyarul 

! beszélnek. 

A cukorgyárak a jövő hónap folyamán meg-
kezdik a cukorgyártást. Az idei cukorrépater-
més rendkívüli kedvező. A cukorszükségl«tet 
a gyárak biztosítani tudják. Minthogy azonban 
a cukorrépa ára a tavalyinál háromszorta 
nagyobb, valószínű, hogy a cukorárak is ehhez 

: idomulnak. 

Képesítéshez kötötték a vendéglói ipart . 
A hivatalos lap közli a kereskedelmi miniszter 
rendelelét, hogy a vendéglői ipart a képesítés 
igazolásához kötött mesterségek közó sorozta. 

A román vasúti csatlakozás. A közép-
' európai forgalmi tanács felszólítására a magyar 
| határforgalom ujrafelvétele tárgyában tárgya-
lások folyunk. Ezeken a tárgyalásokon a tervbe-
vett csatlakozó és átmenő vonatok menetrend-
jét, dilyszabását, mozdony- és koesiszükségletét, 
az útlevél- és vámvizsgálat helyeit és módoza-
tait, továbbá a levél és részben a csomagfor-
galom száliittásának feltételeit állapították meg. 
A letárgyalt vasúti össeköttetések a következők 
lennének : Budapest—Nagyvárad—Kolozsvár, 
Budapest—Szeged—Temesvár—Orsova— Buka-
rest, Budapest—Arad—Brassó—Bukarest. A 
párisi és osztendei vonatokhoz megfelelő csat-
lakozás Bukarestig. 

A korona árhanyaí lásáról nyilatkozott báró 
Korányi Frigyes pénzügyminiszter. Kijelentette, 
hogy ezt semmi sem indokolja, hanem ebben 
jórészt politikai motívumok játszanak közre. 
Ezt a tényt többek között az is bizonyítja, hogy 
az osztrák korona jobban áll á zürichi piacon 
mind a mienk. Pedig az osztrák korona belső 
értéke jóval kisebb mint a mieuké és a teljesen 
zilált osztrák belállapotokkal szemben mi óriási 
léptekkel haladunk a konszolidáció felé. 

A burgonyatermes ertókesitése. A köz-
élelmezési minister jelentése szerint a zárolt 
területekről 2500 vagon burgonyának a főváros-
ba szállítása megkezdődött. Ez a mennyiség 
elsősorban z közalkalmazottak között való szét-
osztásra van szánva. Ugyancsak megkezdődött 
a zárolt terőletekről 0000 waggon burgonyának 
Ausztriába való szállítása, mely mennyiségért 
kompenzációs árukat fogunk kapni. 

Prics nyereg felszerelések a magyar 

nemzeti hagsereg részére. A nemzeti hadsereg-

nek nagy számú ilyen nyeregfelszerelésre van 

szüksége, azért felhívjuk mindazokat, akik ilyen 

nyeregfelszerelé.ssel rendelkeznek, hogy az alábbi 

ártérités mellett ajánlják fel a nemzeti had-

seregnek. Az átvételi hely Budapest, Ferenc 

József lovassági laktanya X. Kerepesi ut. Az 

átvételi bizotság minden kedden és pénteken 

1 CM. szeptember 26. Kőszeg és Vidéke. 3. 
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délelőtt 10 és 12 óra között működik. Egy 
price-nyerefért 4 —5000 koronát fizetnek, heve-
derért 200 koronát. 

Kártéritei a postán. A kereskedelmi minis 
ter elrendelte, hogy a jövőben «z elveszett 
ajánlott küldeményekért a posta 200 koronát 
fizessen k i . Az értéknyilvánitás nélkül feladott 
csomag elvesztése esetén kilónként 20 korona 
kártéritési ár fizetendő a feladónak. A minisz-
ter elrendelte, hogy a kártérítési ügyeket gyor-
san kell lebonyolitaui. 

Gspész' es fútóvizsgák. Sopronban októ 

ber 1.-én gépkezelők és kazánfűtők részére 

vizsgát tartanak. A vizsga délelőtt 9 órakor 

kezdődik. 

Vasi népgondozás. 
— Kütönkiküldöttküldöncünkközlese. — 

S z o m b a t h e l y e n is megcsinálták a 
.Nemzeti Napot". A Vasmegyei Népgondozó ugy 
nevezte el, hogy „Vasi napok véreinkért", de 
egyébként nagyobbstilü rendezés volt a kőszegi 
Nemzeti Nap mintájára. A nagyobbstilü rendezést 
igazolja a vidékiek toborzása és nagyszámú meg-
jelenése és kitüntető fogadása. A pályaudvaron 
a polgármester, a rendez ség, a megyei képvise-
lők és a vidékét megbecsülő szombathelyi elő-
kelőségek fogadták a több ezer főnyi tulnyomó-
lag hölgyekből álló nagy vendégsereget és mig 
mások aiig juthattak ki a kijárónái, a testületileg 
érkezetteket gondos rendezők előzetes igazolása 
alapján nyomban átbocsátották a sürü katonai 
kordonon és tekintve a szeles időjárást, nem a 
Széli Kálmán-utcán, hanem a bőségesen locsolt 
mellékutakon vezették a sok száz főnyi ünnepi 
ruhás csoportot a homokos és szemétdombos 
vásártér helyett a nap, szél és por ellen védelmet 
nyújtó villasor árnyas fái alá. A díszmenet ren-
dezést csodás gyorsasággal intézték. A kíváncsi 
közönség sorfala között vonultak az összesereg-
lett vidéki testületek a város felé, mindenütt 
lelkes fogadtatásra találván. Szívből fakadó éljen-
zések kisérték a menetet az egész vonalon és 
akik benne részt vettek, bámulattal csodálták a 
gyönyörű diszkapukat, az Ízléses utcadiszitést, a 
házaknak egymással vetekedő pompás ünnepi kül-
sejét. a virágos és drapériás ablakokat, a galyakkal 
és virággal (szedő vigyázz!) teleszórt pormentes 
uttestet, a hejehujás néppel megrakott hetivásáros 
szekereket, a diszben ragyogó hidakat, a csodás-
alkotásu Horthy-tribünt, a cserkészek által vállon 
hordott, általános meglepetést keltett cscdás nagy-
szerű látványosságot képező baba-gyaloghintót és 
mennyi katona, tűzoltó, csendőr, rendőr, rendező 
és — rend, — ilyet a jó vidék csakugyan még 
nem látott. Utána a parkban a gyönyörűnél gyö-
nyörűbben díszített sátrak és elárusító helyek, — a 
jövés-menés rendje ugy volt szabályozva, hogy az 
emberek egymást ne lökdössék ; kényelmes ülő-
helyek sokasága kellemes pihenőt nyújtott az 
egész nap fáradozó vendégeknek ; a kiállításokon 
is rendőrök és rendezők sokasága tartotta fenn 
a nagyszerű rendet, a közbiztonságra pedig ugy 
vigyáztak, hogy még az előkelően öltözött ala-
kokban is felismerték a veszélyes egyéneket és 
akit egyszer megfogtak, az a nagy tömegben nem 
szökhetett előlük, akárhogyan is törtetett. Elől-
hátul, oldalt, szélrül, közel, távol egész sereg 
szintén a diszitést fokozó parádés rendőrök őri-
zete mellett volt kénytelen haladni; — a főtéren 
hullámzó emberáradatot pedig a széles kiterje-
désű térről a járdákra szorították s habár ott 
mozogni se lehetett, de egyetlen kocsi baleset 
vagy elgázolás sem fordult elő. Igazán nagyszerű 
volt minden. Meglátszott, hogy a megyeszékhely 
nagytapintatu urai rendezték. Csupa leleményes-
ség és figyelem. Amikor a remek látványosságok 
csodálatától szinte megrészegített ezernyi közön-
ség két órával a vonatok indítása előtt a pálya-
udvar felé s i e t e 11, az elismerés és hála szóözöne 
hangzott el a látottak és tapasztaltak feletti meg-
elégedés megnyilvánulásában. Az ablakokból ki-
néző Széli Kálmán-utcai lakosok bizonyára 
örömmel hallgatták a vidékiek megelégedését 
kifejező, a szombathelyieknek méltóképen kijáró 
általános dicséretet. — Óh, felejthetetlen nasi-vasi 
napok!* 

* Ezen tudósítás valóságáért felelőséget nem 
vállal — a szerkesztőség. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthetetlen kis 

gyermekünk ill. fivérünk 

Ki fu tó f i u t 
felvesz Róth Jenő könyvkereskedése 

Kőszeg. 

elhalálozása n l k a lmá f a ^ valamint a 
temetésen való megj jeuésükkel jóleső 
részvétüket nyi lvánit í t íák, ezúton inon 
dunk hálás köszönetet. 

Kőszeg, 1920.jTzept. 25. 

Kampits Gyula és családja. 

Mozi-jelentés! 
Miután vasárnap, október hó 3-án este a 

Mulatóban táncrtiulatlág lesz, csak egy 

mozielőadás tertaüli d. u. 5 órai kez-

dettel. SzomtJptpn fcste fél^í* órakor 

pótelőadás a köV|tke^o-ifmsorral: 

Xffifrsréasi jeoBftlei 
Dráma 4 felvonásban, a föfteerepben Henrv Kraus. 

És a kiséiöműsor. 

JVCagij üló ^ á ^ o g fürdőkád 
eladó. Chfrnel-utca 3. szám. 

Egy ké t t l noM&t kocsi 
és egy könt^^ yé TTe d e 1 e s 
szabad kéftíoí olca^ áron eladó. Bővebbet 

a katonai alr^aíiskola portása nyújt. 

Ajtók, ablakok 
tokkal és tok nél^üLmveggel el-

látva, zsaluk, étp. nyilvános 

árverésen 
1920. évi^ktöfeer hó 9.-én 

^0éíelőtólÖ órakor 

az Ipartestület hájéban (Belváros) a leg-

többet Ígérőnek C lesznek adva. 

Vasvármegye 
Hir 

S^eue Post 
N ^ e s t e r Journal 
NeiífeiüJ-Teie Presse 
Neues\^r. Tagblatt 
Reichspc 
Wiener StiRynen 
Oedenburger^Ztg. 
Kőszeg és Vidéke 
Günser Zeitung 

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 malomvilágitási beren-

dezéseket rézanyagból gyorsan és jutányos 

arban eszközlök. Motor- és dynamó-teker-

cselések elvállaltatnak. 

Teljes tisztelettel 

Kiss Elemér Villanyszerelési vállalata 

K Ő S Z E G , Várkör 88. sz. 

Slsőrctidü fényképek 
csakis 3<erbst 3 > á l műtermében Kőszeg, Király-llt 22. készülnek. 

Tegyen egy kísérletet és meg fog győződni arról, hogy ott 

gyors és pontos kiszolgálásban részesül. 
Esküvői képeket előnyárért készitek és megrendelés esetén 3 darab 

levelezőlapot ingyen juttatok vevőmnek. 

Különlegességem: gyermekfelvételek. 

£átogassa meg műtermemet és Ö n állandó vevőm marad. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

4. 

M i s i 

rtf í W J •• « •« I r 

Ssolo-terkolyt 
a szombathely^ közabn t i szeszfőzde részére 

minden 50 fillérért 

meg leszek . 

ISchwarz Adolf 
Kflaieur, Gyöngyös utca 15. 

Nemzeti Újság 
Uj Nemzedék 
Szózat 
Virradat J 
Pesti Hirlanr 
Az Ú j s á g / 
Magyarország 
Az Est • 
8 ÖraT Újság 
Kisyüjság 
Sportlap 

Házakhoz megyek 

villamos körfürésszel 

fát fűrészelni 
mérsékelt árért. — Előjegyzést elfogadok 

Pallisch-utca 11. szám alatt. 

Kiss Elemér vil. szer. vállalkozó. 

JSirscű & dTZartin 
pinkafői pokrócgyár lerakata. 

Tudomásul hozzuk, jhq íy Kőszegen, a Vár-

körön i i r hii h ̂ iiMiffiTfTi j u 

szövet, p o s z t o y á ö n y e y es pokrócok 
j u t á n j ^ á r o n kaphatók. 

1328 j j - ö l szántóföld 
eladó a k o s z N a g y -
tamásban. re b t p r ^ z c m é I y e s e n vagy 

levélben Fítfete L#ósnénál Bükk 245. sz. 

Minden újságolvasó 
válassza ki magának azt az u j sáwt , melyet 
legjobbak kedvel. A legnagyoÜG választék 

V hírlapokban j ? 

Rónai Frigyes könyva/omdájában 
Várkör 39. sz?*Róth J e n M ^ i e ház) található, 

mely a kö^etkejíKlripokból á l l : 
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