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

Egész érre 52 K, félévre 26 K, negyedévre 13 K. 
Postai szétküldéssel évnegyedenként 1>4 K. 

E g y e s s z á m á r a 1 k o r o n a 50 f i l l é r . 

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

Hyilttér sora 3 korona. 

Hirdetések nagysdg szerint jutányos drbaa 

szdmitatnuk. 

Az uj adók 
részletes ismertetésével vélünk szolgálatot tenni 
olvasóközönségünknek, midőn Dr. Ujlaky József, 
a kiváló szakember felvilágosító fejtegetéseit 
közreadjuk. Az uj adok úgyszólván mindenkit 
érintenek s mert legközelebb már mindenki 
érdekelt alanyuk lesz, jó lesz azokkal behatóan 
megismerkedni, hogy érdekeink megvédésében 
tájékozattak legyünk. El kell készülve lennünk a 
sok és nagyon sok adófizetésre; de nem kell 
tőle megijednünk, mert egyrészt az ország pénz-
ügyi rendezését, gazdasági helyzetének konszoli-
dációját, hiteiünk megalapozását, valutánk javí-
tását célozzák, — másrészt a különböző adó-
nemek elég gondosan és körültekintően vannak 
megállapítva, ugy hogy mindenki megtalálhatja 
védelmét a felületes vagy téves beállítások ellen. 
Az uj adótörvényekhez kiadott végrehajtási ren-
delet fontosabb részletei a következők: 

Két rendelet közül az egyik a novellának 

a közadók kezelésére vonatkozó utasításait sorolja 

fel. Ezek közül talán a leglényegesebb az, amely 

a pénzügyigazgatóságnak az adózók személye 

felett is ad bizonyos hatalmat. Mig ugyanis eddig 

nem volt törvényes rendelkezés, amely szerint az 

adózót a pénzügyi hatóság személyes megjele-

nésre kötelezhette volna, addig az uj törvény 

értelmében a pénzügyi hatóság bárkit személyes 

megjelenésre kötelezhet avégből, hogy a saját 

adóügyében felvilágosítást adjon, vagy vallomást 

tegyen. Ha valaki a szabályszerű idézés dacára 

sem tesz eleget ennek a kötelezettségének, — 

hogy a megjelenésnek-e vagy a vallomástételnek, 

azt nem mondja meg a törvény és nem mondja 

meg a rendelet — annyiszor amennyiszer bir-

sággal sújtható, sőt ismételt vonakodás esetében 

a pénzügyi hatóság a királyi ügyészséghez for-

dulhat elővezetési parancs kieszközlése végett. 

További lényeges kezelési ujitás, hogy a 
köztartozások miatt vezetett foglaláskor a fizetésre 
kötelezett személynél vagy annak lakásában le-
foglalt ingóságok zárfeloldása céljából igénykere-
setnek nincs helye. Ez a rendelkezés kizárólag a 
lakásban eszközölt foglalásra vonatkozik, tehát 
nyilvánvaló módon csak bútorokra és lakásberen-
dezési tárgyakra. A lakáson kiviil történt fogla-
lásra nézve tehát a régi rendelkezések irányadók, 
ugy hogy ha például egy szállítmányozó raktá-
rában idegen árukat foglalnak le, jogos tulajdo-
nosuk továbbra is kiigényelheti azokat. 

Az adóbehajtási illetéket a törvény rendkí-

vül magasra emeli, ugy hogy ez az illeték elveszti 

eddigi jellegét, amely mellett a tényleges végre-

hajtási költségeknek ellenértéke volt és szinte 

bírság jellegét ölti magára. A végrehajtási illeték 

t. i. végrehajtásért 6% , megkísérelt vagy fogana-

tosított árverésért pedig további 10%- így egy 

100.000 koronás adótétel miatt való foglalásnál 

a legkisebb költség 6000 korona, amely azonban 

16.000 koronára emelkedik, ha az árverést meg-

tartják vagy megkísérlik. 

A másik körrendelet az 1920: XXIII. törvény-
cikkel megreformált különböző adónemekre vonat-
kozó kivetési szabályokat foglalta magába. Ennek 
a rendeletnek az a törekvés adja meg a karak-
terét, hogy az évek óta stagnáló adókivetés végre 
egyszer megkezdődjék és be is fejeződjek. Ez 
aemcsak a kincstárnak, hanem a közönségnek 
is érdeke, tnert hiszen a gazdasági bizonytalan-
ságot jelentékeny mértékben fokozza az a tudat, 
hogy 1917. óta nem volt adókivetés és hogy 
egyebek között három esztendő hadinyereség-
adója is kivetetlen és ha csak valamily kormány-

intézkedés közbe nem jön, egyszerre lesz majd 
befizetendő. 

A gyorsaságra való törekvéstől vezéreltetve 
i ineghagyja a rendelet a pénzügyigazgatóságnak, 
hogy az összes adónemek kivetésének eredmé-

nyéről készített összesítéseket legkésőbb 1920. 
december 10-ig terjesszék be a pénzügyminisz-

tériumba. Hogy pedig ezen aránytalan rövid idő 
j alatt ezzel az óriási munkával megbirkózhassanak, 
a rendelet némi könnyítést ad a pénzügyi ható-

iságoknak, amennyiben bizonyos adatok beszer-
zését elengedi. E könnyítések leglényegesebbje 

| az, amely a vallomások kiegészítésére vonatko-
zik. Az uj törvény értelmében t. i. már az 1918. 

iés 1919. évi jövedelemadó szempontjából be 
i kellene vallani a kereskedelmi üzletnél a való-
| ságos üzleti forgalmat, földbirtoknál pedig a 
beszedett termény mennyiségét és a mellékhaszon-
vételek. terjedelmét. Tekintettel azokban azokra 
a nagy állami érdekekre, amelyek az adókivetés-
nek még a folyó évben való befejezéséhez fűződ-
nek, a pénzügyminisztérium általában eltekint 
ezeknek az adatoknak utólagos beszerzésétől és 
meghagyja, hogy a pénzügyi hatóság csak akkor 
követelje be azokat, amikor az elkerülhetetlenül 
szükséges. Az uj törvény a pénzügyi hatóságnak 
messzemenő jogokat biztosit, amelyeknél fogva 
bármikor könyvvizsgálatot tarthat, sőt az adózó 
könyveit le is foglalhatja, a forgalmi adatoknak 
nincs meg többé az a jelentőségük, mint a 
korábbi évek kivetései során volt. 

Az üzleti könyvek lefoglalására, a rendelet 
minden atrocitásnak elejét veszi annak kijelen-
tésével, hogy a könyvlefoglalás az üzlet menetét 
nem akaszthatja meg s az adózó lefoglalt üzleti 
könyveit az üzlet folytathatása végett tovább 
használhatja. A rendelet egyébiránt kimondja, 
hogy a könyvlefoglalást csak kivételes esetekben 
lehet elrendelni, nevezetessen akkor, há alapos 
a feltevés, hogy a fél üzleti könyveit vagy azok 
egy részét megsemmisíti vagy elrejti. Ilyen esetek-
ben is azonban a könyveket a félnél kell hagyni 
s a könyvvizsgálatot haladéktalanul vagy legalább 
igen rövid időn belül meg kell tartani. 

A hadinyereségadóra vonatkozólag a rendelet 

ués;re tiszta helyzetet teremt, kimondván, hogy az 

1919. évről vagyonadóvallomást nem adtak azok, 

akiknek adóköteles jövedelme 1919-ben a 30.000 

koronát nem haladta meg, továbbá azok akik 

magánszolgálatban vannak, ha szolgálati illet-

ményeik az évi 50.000 koronát nem haladják meg 

és egyéb jövedelmük nincsen. 

Igen részleges rendelkezések vannak a kör-
rendeletben a III. osztályú keresetadóra vonat-
kozóan. Ezekre a rendelkezésekre nagy szükség 
is volt, mert megingathatatlan meggyőződésem, 
hogy ez az adó nem az, amelynek ki nem küszö-
bölhető igazságtalanságait az összes szabad 
foglalkozást űzőkre nézve, legyenek azok keres-
kedők, iparosok, orvosok, ügyvédek vagy mér-
nökök, a legveszedelmesebbek, már csak azért 
is, mert a IÍ1 osztályú keresetadó igazságtalan-
ságait még növelik az ehhez az adónemhez kap-
csolódó állami és községi pótadók. 

A novella értelmében az 1920 -1922. évekre 
a III. osztályú keresetadót általában nem kell 
újra kivetni, hanem az 1919. évre kivetett vagy 
előirt III. osztályú keresetadót kell ötszörös, 
haszonbérlőknél háromszoros tételben előírni. 
Félreértés elkerülése végett kiemeli a rendelet, 
hogy ha az 1919. évre az 1916. évi XXIII. t.-c. 
alapján felemelt adó volt előírva, akár történt 
legyen ez a felemelés a hivatkozott törvény 2. § . 
értelmében arányitás utján, akár a 4. §. értelmé-
ben a tényleges jövedelem lehető kipuhatolása 

mellet, a törzsadó és a felemelt adó együttes 
összegének ötszörösét, illetőleg haszonbérlőknél 

jháromszorosát kell előírni. Az ötszörös, illetőleg 
haszonbérlőknél háromszoros tétel előírása csak 

gazoknál marad el, akiknek már 1919. évi adója 
is a tényleges kereseti eredmény 10%-ában Íra-
tott elő. Ilyen eset a rendelet szerint az, ha a 
III. osztályú keresetadó hiteles mérleg alapján 
nyert megállapítást. 

A novella az alkalmi foglalkozások III. osz-
tályú kereseti adójának kulcsát 20'/0-ra emelte 
fel. Ez igen kényes pont, mert a kivető hatóság 
dönti el, hogy mi az alkalmi foglalkozás. A ren-
delet tájékozásul azt mondja, hogy alkalmi fog-
lalkozások azok, amelyek nem tartoznak az illető 
adózók rendes foglalkozási körébe és amely 
foglalkozásokra a lehetőséget a háború, vagy az 
azt követő zavaros állapotok által előidézett rend-
kívüli körülmények (áruhiány, valutadifferencia) 
adták meg. 

A rendelet felhívja a pénzügyi hatóságok 
figyelmét arra, hogy az uj törvény hatályon kivül 
helyezte azt a tilalmat, amelynél fogva a jöve-
delemadó és hadinyereségadó szempontjából 
szolgáltatott vagy beszerzett adatok a III. oszt. 
keresetadónil figyelembe nem vehetők s kijelen-
ti, hogy ennek folytán semmi akadálya sincs 
többé annak, hogy a jövedelemadó kivetése 

j céljaira beszerzett vagy bevallott adatokat, sőt 
a megállapított adóalapot is a III. osztályú kere-
setadó kivetése során, felhasználják. 

Ennek a figyelmeztetésnek, illetőleg a tila-
lom megszüntetésének óriási hordereje van, ha 
meggondoljuk, hogy a pénzügyi hatóság nem 
köteles az ötszörösre felemelt III. osztályú kere-
setadóval beérni, hanem az előirt eljárás utján a 
III. osztályú keresetadót felemelheti, ha azt már 
eredetileg is már alacsonyan vetették ki, továb-
bá ha az adózó kereseti viszonyai az 1917 — 1919. 
években lényegesen javultak. Igaz, hogy a törvény 
értelmében a felemelésnek más hasonló foglal-
kozásokkal való arányosítás utján kell történnie, 
de viszont másrészről az is igaz, hogy felhasz-
nálhatók a jövedelemadónál és a hadinyereség-
adónál szolgáltatott forgalmi adatok és esetleges 
nyereség-veszteséjszámlák is. amiből nyilvánvaló, 
hogy ily esetekben a III. osztályú keresetadó 
a tényleges tiszta kereset alapján "és nem ará-
nyosítás utján fog megszabatni. Az adózónak 
egyébként is ugy az ötszörös adótétel, mint a 
felemelés alapján kihozott adótétel ellen csak 
akkor van felebbezésre joga, ha az adó a való-
ságos tiszta kereset 10%-át meghaladja. 

Hirde tmények . 
Közhírré teszem, h >gy a városi számvevő-

ség által egyeseknek kiadott s névre szóló a 
lékai hercegi uradalom Rötienriegel vágásából 
való tűzifára vonatkozó utalványok f. hó 20. i g 
érvényesok, ezen az időponton tul érvényüket 
vesztik, illetőleg amennyiben érvényük ring-
hosszabittatnók, lényegesen drágább les/, a 
tiizifa ára. Ennélfogva felhívom az érdekelteket, 
hogy fnnnti időpontig okvetlen szállítsák le a 
tűzifájukat. 

A m. kir. pénzügyminister a 79200/920. 
sz. rondelete folytán közhírré tétetik, hogy min-
den földbirtok (Í)eleórtve a várostól bérelt föl-
dekre vonatkozó is) vagy bármiféle jogok haszon 
bérlete iránt 1920. évi október 1.-én még ha-
tályba volt, akár készült a szerződésről okirat, 
akár nem — még akkor is, ha a szerződés 
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illetékkiadás végett már be volna mutatva, kö 
telesek szerződő felek legkésőbb 1920. év vé 
géig a bérelt földbirtok fekvése, vagy a bérelt 
jog gyakorol hatásának helye szerint iiletékes 
községi elöljáróságnál illetve városi tanácsnál 
bejelenteni. 

írásba nem foglalt haszonbérleti szerző-
dések, ha az évi bér 1U00 koronánál illetve 
részes haszonbérletnél a bérelt terület 5 kat 
holdnál nem nagyobb, fel vannak mentve ezen 
bejetentés kotelezetzége alól. 

A bejelentést elmulasztók háromszoros 
illetékfizetésnek, illetve ha a szerződés mái-
be volna mutatva, illetékkiszabás végett az 
illeték ismételt kirovásával járó zaklatásnak 
teszik ki magukat. Kőszeg város tanácsánál 
történő bejelentésekek városház I. emelet 14 
sz. ajtónál 1020. október 7. tői kezdve vótetnok 
fel, ahol reszletes felvilágosítás nyerhető. 

Á r v e r é s i f e l t é t e l e k . 

Közhírre teszem, hogy Kőszeg szab. kir. r. t. 
városnak az alsóerdöben és a Mexikóban 2091. kat. hold 
es 065. négyszögölnyi, valamint 3032. kat. holdnyi szántó-
föld földjein, rétéin és legelőin gyakorlandó vadászati 
jogát f. évi október hó 3-ikán vasárnap délelőtt 10 
órakor a városi gazdasági tanácsos irodahalyiségében 
— Kőszeg város közgyűlésének határozatából kifolyólag — 
1921. február hó 1.-től 1927. január hó 13.-áig terjedő 
hat évre berbeadom. 

A fentjelzett területeken gyakorlandó vadászati 
jognak kikiáltási ára ^000 K. szóval nyolcezer korona. 
A bérösszeg fél évig egyenlő részletekben előzetesen 
es pedig minden ev február és augusztus hó l.-en fize-
tendő be a városi pénztárba. Késedelem eseten 0' ,,-os 
kamat jár. Köteles a bérlő az évi bérösszeg, ugy a 
vauászterületen okozot mezei károk, megtérítésének 
biztositására 8000 K. szóval nyolcezer koronát kész-
pénzben, vagy óvadékkepes értékpapírokban a szerződés 
jóváhagyásakor a városi pénztári hivatalnál óvadékképpen 
letenni.' mely óvadék a bérleti idő lejártánál, vagy a 
szerződés esetleges előbbi megszűntével a bérlőnek, 
amennyiben a város kielégítést nyer, visszaadatik. Ezen 
árveresi feltételek aiapján készítendő szerződés meg-
szűnik a berleti idő lejartával önként, ha azonban a 
bérlő kötelességeinek előbb eleget nem tenne, a város-
nak joga van a bérleti szerzödest megszűntnek tekin-
teni és a bérlő veszélyére és költségére a vadászati jogot 
másnak berbeadni. Köteles továbbá a bérlő a vadászat 
gyakorlására a törvényekhez alkalmazkodni, különösen 
a vadállomány megóvásara és szaporítására ártalmas 
szárnyasokat, vadakat, kóbor kutyákat, macskákat el-
pusztítani, a törözest valamint a vadorzást erélyesen 
meggátotni. A városi erdei es mezei személyzetnek 
ugyancsak kötelesége, — hogy amennyiben szolgálati 
teendőiben nem hátráltatják — a vadfelügyeletet is 
teljesíteni. 

A szerződés bélyeg és egyéb költségei, illetekeket 
a bérlő viseli. 

Jambr i t s Lajos polgármester. 

A Honv. Min. 470282,28 számú rendele-
tére a festő és vegytiszlitó gyárak, intézetek 
stb. az 1910. évi 54_6. M. E. számú kormány-
rendelet 5 £-ában foglalt kötelezettségük alól a 
fenti számú Honv. rendelete értelmében fol 
mentetnek. Csukaszürke vagy tábori szürke 
katonaposzlókat és kész kiszabott, vagy széjjel 
fejtett katonai egyenruházati cikkeket stb. ezen-
tú l a I lonv. Min. engedélye nélkül is más-
szinüre festhetnek. 

A m. kir. kormánynak 6022 920 M. E. számú rendelete. 

A magyar királyi minisztérium az 1912. LXIll t. e. 
9 és 10 §-aiban nyert felhatalmazás alapján a következő-
ket rendeli: 

1. § . A kormányhatóságilag láttamozott alapszabály-
okkal bíró egyesületek es fiókegyesületek elnökei bármi-
fele gyüleseket az illetékes rendőrhatóságnak legalább 3 
nappal előbb a gyűlés tárgyának, helyiségnek es idejének 
pontos megjelölesével tudomás véget írásban bejelenteni 
kötelesek. 

2. §. A rendőrhatóság, ha gyűlés megtartását az 
allami rend és társadalmi rend a közbiztonság vagy köz-
nyugalom szempontjából veszélyesnek, károsnak vagy 
aggályosnak tartja, a tervezett gyűlés megtartását meg-
tiltja 

Amennyiben a rendőrhatóság 24 óra alatt a beje-
lentésre vonatkozólag nem nyilatkozik, ugy kell tekinteni, 
hogy a bejelentést tudomásul vette. A gyűlés megtar-
tásai megtiltó határozat — birtokon kivül — fellebbez-
hető. 

3. §. A rendőrhatóság a gyűlésen megjelenhet és 
és amennyiben annak lefolyását az állami es társadalmi 
rend és Közbiztonság vagy a köznyugalom szempont-
jából veszélyesnek, károsnak vagy aggályosnak tartja, 
— szükség esetén karhatalommal — felosztatja. 

4. §. Aki a fenti rendelkezeseket megszegi — 
amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés 
alá nem esik — kihágást követ el és az 1912. LXIll. t. c. 
9. §-a alapján büntetendő. 

Emellett az 1. §-ban megszabott bejelentés el-
mulasztása elegendő ok az egyesület működésének fel-
függesztésére. 

5. §• A gyülekezés: jog korlátozásáról alkotott 
5481 914. M. E. számú rendelet 1. §-ában foglalt tilalom 
alól egyedül a nemzetgyűlési képviselők beszámolói 
céljából megtartani szándékolt gyűlések vétetnek ki, de 

ezek is a rendőrhatósági előzetes engedély niegszerzese 
és a rendőrségi felügyelet tekintetében szinten az idezett 
rendelett második §-ának rendelkezései alá esnek. 

Egy B. J betűs sötétzöld pénztárca 11800 

korona tartalommal a Kaszárnya-, Pámer-, 

Gyöngyös utca, Főtér, Király uti útvonalon 

szeptember 30.-án este elveszett. Becsületes 

megtaláló a rendőrségen 1000 korona jutalom 

ban részesül. 
Rendőrha tóság . 

Ipartestületi közlemények. 

Felkérem azon tagtársakat, akik az Anyag 

beszerző és értékesiső szövetkezetnél üzletrész 

eiket még be nem fizették, hogy azt mielőbb 

befizetni szíveskedjenek. 

Fel kéretnek a festékkel dolgozó (szoba 

festő, asztalos) iparosok, hogy a szövet-

kezet utján beszerezhető különféle festék szük-

ségletüket hétfőn október hó 4. én este 6 óra-

kor a hivatalos helyiségben jelentsék be. 

Az elnök. 

Köszönetnyilvánítás. 

He ly i h í r e k . 
Áthelyezés. A megyéspüspök ur őméltósága 

Willesits Ferencet, a Kelcz Adelffy árvaház 
prefektusát állásától felmentette s a helybeli 
zárdai intézeteknél a vallástan tanításával bizta 
meg. Helyére prefektusnak Mészáros Ferenc 
volt nyőgéri káplán került. 

Kinevezes. A belügyminisztériumban most 
kerülnek sorra a volt rendőrségi városi alkal-
mazottak feletti rendelkezések. Ezek során a 
mi rendőrkapitányságunknál Somogyi István 
volt városi rendőrtisztet m. kir. álíamrendőr 
ségi segédhivatali főtisztté nevezte ki a miniszter. 

MOVE-alapitvány. Budakeszi Weöres István 

nemescsói földbirtokos 1000 koronával mint 

alapító tag lépett be a kőszegi MOVE-osztályba* 

O már a harmadik alapitótag. Az első kettő 

Pauthner Mária Hiacyntha, a Domonkos-zárdák 

volt főnöknője és Eitner Gusztávnó. 

Dr. Mehelyi Lajos egyet, tanar előadását 
nagy közönség hallgatta a főgimnázium termő-
ben. Egy órás felolvasásban foglalkozott a for-
radalom történetének összefoglaló beállításával, 
melyett a magyarság szégyenletes gyávaságának 
és a zsidók által félrevezetett munkásságnak 
tulajdonit. Hosszasan fejtegeite a zsidókérdést 
társadalmi, anthropologiai, ethnográfiai, közgaz-
dasági és erkölcsi szempontokból, ludósok művei-
ből bizonyította veszedelmos voltukat, amiért is a 
numerus clausust nemcsak a/, egyetemi látoga-
tásra, hanem a közélet, minden vonatkozásában 
szükségesnek tartja, de egy bizonyos létszám 
beolvadását hasznosnak véli, mert élelmessége jó 
példának szolgál. Az asszimilálást nem tartja 
üdvösnek, mert korcsfajta és átöröklő betegsé-
gekkel terhelt. Nézete szerint a hadsereg szét-
züllesztésében nem azért vett részt, mert bőrét, 
hanem mert hatalmát féltette. A jelenlegi ke-
resztény kurzussal nincs megelégedve, mert a 
fővárosban most is az összes hivatalokban ós 
intézményeknél tulnyomólag zsidók vannak al 
kalmazásban. Az Ébredő Magyarok szervezeté-
től várja, hogy a keresztény ifjúságnak kivívja 
az ezt megillető domináló helyzetet és lelkes 
szavakkal buzdította a helyi szervezetet szoros 

összetartásra, mert ez az ut vezet biztosan 
Magyarország integritásához. A közönség zajos 
tapsokkal köszönte meg a nagyérdekü felolva-
sást. Előtto a Concordia dalegyesület, az Irre-
denta dalt énekelte, végül púdig a Hymnuszt. 
A programúi szerint hirdetett Reményi zongora-
játéka, a tagfelvétel ós ezeknek ünnepélyes 
eskütélele elmaradt, mert az estély rendezését 
a Terület védő Lyga vette át. Majdnem 600 K. 
folyt be enn 'k javára önkéntes adományokból. 

A Terülatvedö Liga annak közlésére kért 

fel bennünket, hogy nem azonos a Védő Ligák 

Szövetségével és ezze! a szövetséggel a Terület-

védő Liga semmiféle összeköttetésben nincs. 

A Kaih. Nőegylet hangversenyének (f. hó 

lG-án este 6 órákor a főgimnázium dísztermé-

ben) műsora: Meiszner Dénesné, szül. Bligli 

Eldina hegedűművésznő a következő darabokat 

fogja előjidni: Beethoven u. n. „tavaszi" szoná-

tája (f-dur), Tenaglia: Ária, Pugnan i : Pialudium 

és Allegro, Porpora: Menüett, Van Goens: 

Scherzo, Mendelssohn hegedűversenyének 2.és 3. 

része (Andante és iimile). E magas színvonalú 

zenei műsort ketté választja Nagy Balázs fő-

girnn. igazgató rövid előadása magyarországi 

szent Erzsébetről. A zongörakiséretet Reményi 

Ferenc vállalta. 

A főgimnázium Jurisich cserkészcsapata a 

mult hét szombatján jól sikerült éjjeli táboro-

záson volt a Hétforrás erdejében. Kivonulásuk 

célja függő sátor és fedett hálóhely készítése 

volt, minek az enyhe őszi időjárás és a csodá-

san szép holdvilágos éjszaka nagyon kedvezett. 

,_A ^mtistörembürök" szüreti mulatsaga mult 

vasárnap minden várakozáson lelul joT sikerűit. 

A ipartestület vezető mesterei nagy megelége-

déssel tekinthetnek kitűnő rendezésükre. A 

szüreti felvonulás nagyszerű látványosságot 

nyújtott. Ezernyi közönség várta azt a város 

minden utvonalán. A vasúti hídtól indult ki. 

Elén pompás lovasbandérium, a csikósok csa-

pata haladt. Vezetőjüket, Farkas Józsefet az 

Isten is bandériumvezetőuek teremtette. De a 

többi is mind d.iiiás lovas. E', a bandérium 

egymaga többet mutatott mint, az egész szom-

bathelyi ünnepség. Követte több diszes négy-

fogatú ökrösszekér, annyi sok szép magyarruliás 

leánnyal, hogy a káprázatos kép szinte össze-

olvadt a sok virágdísszel. A leányok jókedvű 

nótázása lelkesebb hangulatot teremtett mint 

bármelyik zenekar. Sikerült alakok voitak az 

öreg biró (Németh Sándor), a kisbíró (Gombás 

Ede), az öreg csősz (Höffer Jó*sef), a fiatal 

csőszök: Frankenberger Muki, Francsics Károly 

és József, Wolfel Frigyes, Püsky Lajos, Scher-

mann Rezső, Poraper János, Wiedemanu Ferenc, 

Fuchs József, Pertorini Rezső, Borbás Imre és 

a nagypipás Fröhlich Dolfi, törulmetazett ere-

deti figurák, ahogyan Gárdonyi, a Göre Gábor 

féle alakok megteremtője, sem gondolhatta 

különben. S annyi jó kedvet sziporkáztak a 

közönség közzé, hogy vidámság támadt láttukra 

mindenfelé. Ezt különösen a festői jelmezben 

kifogyhatatlan uiókáju Wilf ieger Vilmos ered-

ményezte. Lepold Ernő, a tót-román mozgó 

zsibárus is jól festott. A cigánycsalád szekere 

általános feltűnést keltett. Olyan beállítás 

volt ez, hogy művészinek kell mondani. Első-

rendű színpadon sem mutatnak szebbet, sikerül-

tebbet. Püsky Gyuládé, sógora Stankovits István, 

Skriba Manci, Rónai Babi, Stankovits Muci és 

még egy pár gyerek képezte a csoportot. Kiegé-

szítették az őket kisérő kakastollas csendőrök: 

Varga Imre, Sághy István, Tetnmel Menyhért 

és Leopold László. Ugy szemmel tartották a 

cigányokat, hogy valóban szolgálatban levőknek 

nézték őket. A szekerek sorában volt a cigány-

bandás kocsi is. Ezen Horváth Géza bandája 

húzta a szüreti nótákat. Itt-ott megállt a menet 

és ekkor a kisbíró dobszóval hirdette a „mulacs-

cságot" és egyéb falubeli nevezetes eseménye-

ket, házasságkihirdetéseket, figyelmezteti ren-

delkezéseket, persze mind jó izű humoros ötle-

tekkel fűszerezve és általános derültséget keltve. 

A menet végén a rendező ipartestület előljáró-

sági kocsija zárta be a színes menetet. Az egész 

városon át haladtak és végül a Mulatóban 

helyezkedtek el, hol a nagyterem egy sürü 

mennyezetes szőlő- ós gyümölcs lugassá volt 

átvarázsolva, melynek egyes kifutó részei az 

étterembe is vezettek. Alaesonyra akasztatták 

a sok szőlőfürtöt, almát, körtét, mert hát ,alka-

1920. október 3. 
Kőszeg és Vidéke. 2. 

A kőszegi ipartestület elöljárósága 
nevében, njindazon hö lgyei tek , uraknak, 
akik a szüreti mulatságon/mint szereplők 
közreműködtek, továbbá/mindazon jószivü 
adományozóknak, akik/á mulatságon fel ül -
fizettek, akik szőllö,/gyümölcs, virág ado-
mányozásával — {^szereléseknek, lovak 
nak, kocsiknak, szekereknek, ingyen fuvar 
rendelkezésre bocsátásával a sikert elő-
mozdítani elvesek voltak — helyszűke 
miatt — ez uton hálás köszönetemet 
nyilvánítom. 

Dömötör Gyula 
ipart, elnök. 
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lom szüli a tolvajt" és Göregáborék ezt akar-
ták. Azért volt a terem felső részén a „kóter" 
és mellette „az bírói" szók, hogy akit tetten 
érnek, azonnal lebirságolják, vagy leesukják. 
Olyan óriási számban gyülekezett a közönség, 
ho'gy a csősz határozottan kevésnek bizonyult. 

lehetett mozogni a termekben. Éjfél felé 
lett, mire a táncos párok helyet kaptak. Ezt 
megelőzte a csikósok tánca. A hortobágyi puszta 
csárdájában sem látni különbet. Hajnalig tartott 

e z a dáridó és akik ott voltak mind jól mulat-
tak. Igazi népmulatság volt, melyen mindenki 
jól érezte magát. Az ipartestület elöljárósága 
is, mert „az bíró" uram 6000 kor. jövedelemről 
számoit be. Dicséret illeti a jól sikerült terem-
diszitésért a tervező Gaál Józsefet, Lepold Gyulát 
és Prenner Pált, akik azt megcsinálták. Bizo 
nyára még sokan vannak, akik a fényes siker 
eléréséhez hoz? áj árultak, de ahol annyian közre-
működtek, nem lehet valamennyit megtudni. 
Mind ipartestületi tagok, akik erősen helytáll-
nak ha a céh valamivel kirukkol. Azért is arat-
nak mindig oly kiváló sikert. 

Sportközgyüles volt vasárnap a Városház 
termében Gergelyffy Farene alezredes, M O V E 
sportügy vezető elnöklésével. Thoid Dezső szá-
zados ismertette az alapszabályokat, melyeket 
a közgyűlés elfogadott. Titkos szavazással 
Müller Ferencet választották elnökül, Freyber 
ger Ferenc, Kőszegi József, dr. Országh Sándor 
tagokat számvizsgáiókul és egyhangú közfel-
kiáltással a következő választmányt: Blazoviís 
Ferenc, Dömötör Gyula, Feldler Édvin, dr. He-
gedűs János, Jambrits Lajos, Kádár Titusz, 
Kappel Károly, Kajota Jenő, Korner Viktor, 
Kültel Dezső, Molitorisz Emil , Németh Imre, 
Nóvák Rezső, Orbán János, Pados Jenő, ifj. 
Róth Jenő, ifj Ró th Sándor, Schreiner János, 
Sinóros Szabó Erna, Szuklicz Géza, Steininger 
Gábor, Thold Dezső, Versényi Gyula, Wentzl 
Mihály, Kirchknopf Mihálynó, titkárul Thold 
Dezső századost, jegyzőül SehedI Mártont, pénz 
tárosul Róth Gy., ellenőrül Korner V., rendezőül 
Szuklicz Gézát, szertárosul Schreiner Jánost. 
A sportszafcosztályok elnökei az egyesületnek 
hivatalból alelnökei. Az egyleti tevékenység 
első feladatának a vásártérnek sportteleppé való 
átalakítása és az anyagi eszközök erélyes meg-
szerzése tüzetett ki. 

A szombathelyi vasi napokrol készítet t 
mozgófénykép felvétel f. hó 4.-én és 5.-én ke 
rul Kőszegen bemutatásra. 4. én délután 4 óra 
tói az iskolai ifjúság előtt két előadáson mér 
sékelt helyárak mellett, f. hó 5.-én pedig ünne 
pély keretében a nagyközönség előtt mérsékel-
ten féléméit helyárak meliett. Az előadást a 
vármegyei testnevelő bizottság rendezi s be-
vétele testnevelési célokra fog fordíttatni s 
azért felülfizetések és adományok köszönettel 
fogadtatnak. Miután a sportpálya ieletiiésekor 
a testnevelési bizottság áldozatkészségét is 
igénybe kívánják venni, kívánatos volna minél 
impozánsabb részvétele a közönségnek, hogy ne 
csak kérjünk, hanem adjunk is ezen üdvös 
célra. Az előadás ünnepély keretében fog le-
folyni, melynél a cserkészek, továbbá helybeli 
és'szombathelyi szereplők is közre fognak mű 
ködni. A filmen az összes kőszegi küldöttségek 
előnyösen szerepelnek. 

Gyiimölcskonzervgyarat es szeszfőzde szö-

vetkezetet hirdet a Fogyasztási Szövetkezet, 

mellyel együtt fog működni . Részvényjegyzésre 

szólítja elsősorban az érdekelt termelőket. Egy 

részvény 100 korona. A gyári telepet a régi 

lovardában rendezik be, hol az e célra szük-

séges építkezést illetve átalakítást már meg-

kezdték. A gépeket és üstöket hétfőn indították 

el Budapestről. A behozott anyagot pénzért ve-

szik át, de a beszállítók a termelt szesznek 

negyven százalékát is kaphatják. Ez évben csak 

gyümölcs és törköly szeszégetés lesz. A jövőre 

nézve nagyobbarányu üzemet terveznek gyü-

mölcs- és gombakonzerválással egybekapcsolva 

exportálásra. 

Városi vadászat bérbeadása ma délelőtt 10 

órakor lesz a városházán, a számvevőségi iro-

dában. A kiállítási ár 8000 korona. 

Joslatbóde ékteleniti a főtérre kiszögelő 

Kossuth-utca sarkát. Ilyen népbutitó mutatvá 

nyok itt egy negyedszázad óta nem kaptak en 

gedélyt. Ujabban a városmajorba engedélyeztek 

és most már a főtér felé terjeszkednek. Legjobb 

sehol sem engedélyezni. 

A legközelebbi országos vásár, mely állat-
vásárral egybekötött, e hó 18.-án tartatik meg. 

Uj bélyegtarifa lépett életbe okmányokra, 
váltókra és szerződésekre. Három-ötszörös arány-
ban magasabb. Szintúgy a számlák- és üzleti 
könyvek dijai is. A közalkalmazottak fizetései 
nyugtáira végre megszüntették a bélyegdijat. 
Telekkönyvi bejegyzések bélyegdija '7/io°/o-ról 
1%-ra emeltetett. A tőzsdeügyletek után állam-
papíroknál 1000 kor. után 20 fillér, más papí-
roknál 3 kor. az illeték. A játékkártyák bélyeg-
dija 10 és 20 kor. A marhalevél ezentúl 2—10 
kor., a szállítólevél 50 fillér, bélyegdija 1 kor. 
20 f- tói 4 kor 80 f. ig. 

A kockacukornak konkurrenciája lett. Apró 
kockacukor, mely néhány koronával olcsóbb. 
Akik alaposan összehasonlították, rájöttek arra, 
hogy a nagy kocka, az eisőrendü lundenburgi 
cukor, háromszor oly édes, míg az apró koc 
kás cukor kesernyés izü, ami kétségtelenül 
sacharin keverésnek tulajdonitható. Ezen össze-
hasonlítás után kétségtelen, hogy az itt forga-
lomba hozott nagy kockás valódi cukor aránylag 
jelentékenyen olcsóbb. Mutatja különben az is, 
hogy mostanában Szombathelyre is rendeltek 
belőle. 

A köszeyfalvi detektív. Kőszegfalván éjjeli 
szállást adott Schatzl Ah>jos birtokos a Kőszeg-
ről odajött Schedl Annának. Reggelre hül t 
helyét találta, szekrényéből pedig nagyobb 
pénzösszeg hiányzott. Schatzl útnak indult 
keresésére és Szombathelyig meg sem állt. Ott 
a vasúti pályaudvaron pillantotta meg és rög-
tön gondoskodott letartóztatásáról. 

Egy kecske eladé^füs^evár utca 6 b. 

viaejsi hírek. 
Bleyer Jakab miniszter ma Szentgotthárdon 

beszámolót utána pedid értekezletet tart az 

iparoskörben. 

Kapi Bela püspöki körútra indult Veszprém-

megyébe, mely október hó végéig tart. 

A pannonhalmi főapát, dr. Bárdos Rémig 
jelenleg bérmauton van az egyházi főhatósága 
alá tartozó községekben. Mindenütt ünnepélye-
sen fogadják. 

Sopronban lelkeszavatás volt vasárnap az 

evangelíkus templomban. A szertartás után 

Kapi Béla intézett beszédet Danelisz Mátyás és 

Puskás Jenő uj lelkészekhez. 

A seproni dalosimneo fényesen sikerült. A 

versenyben a 110 tagu híres budai dalárda lett 

a győztes. 

Sárvár népszerű birája, Ká lmán István, 

kinek a nagyközség nagy fellendülését és sok. 

intézményét köszönheti, öngyilkos lett. Tiz 

gyermek és neje gyászolja. Váratlan halála nagy 

részvétet keltett. 

Lakompakon nagy sportünnepélyt rende-

zett Koch plébános. Résztvett ezen a szent-

mártoni tornaegylet és a lakompaki footballklub. 

A környékbeli tűzoltók is e napon tartották ott 

összejövetelüket. 

Németsíenlmihályra több waggon buza ér-

kezett azon munkások részére, akik hívásra 

Pestmegyében arató munkába állottak, a nekik 

beígért nagyobb fejkvóta biztosítására. 

Vadaszaton súlyosan megsebesült dr. Szenti 

János, közismert szombathelyi gyermekorvos. 

Dr. Pethő operációja ugylátszik megmentette az 

életnek, mert már javulóban van. Érdekes, 

hogy maga is közreműködött a műtétnél. 

A szombathelyi villamos vasutat megváltani 

készül a város. Bizottság másfél millió érté-

kűnek állapította meg. A gázgyár részvény-

társaság már feloszlott és ennok üzemét a város 

veszi át. 

A kommunista forradalmi törvényszék volt 

biráit és vádbiztosát a szombathelyi ötöstanács 

felmentette, mert beigazolást nyert, hogy hu-

mánusan bántak a vádlottakkal és legtöbbjét 

felmentették és megszökni segítették. 

A Népgondozó ünnep sorsjátékának húzását 

október végére halasztották. 

Borostyánkőn ma nagy dalosünnepélyt tar-

tanak a Zettl-féle vendéglőben. 

A soproni szüretről rossz véleményt közöl-

nek az ottani lapok. A lisztharmat nagy káro-

kat okozott, amennyiben a szőlők nagy rothadását 
okozta. Ezen okulva a jövőben már virág-
záskor fogják kénnel beporozni, a szőlőmoly 
ellen pedig még azzal is védekezni, hogy a 
karókat szüret után a földből kiemelve a szabad-
ban hagyják, hogy tojásaikat a fagy tönkretegye. 

Het i szél jegyzetek. 
Wilsont az államtanács bírósága elé állítják, mert 

egy le nem tárgyalt törvényjavaslatot irt alá Azzal vé-
dekezik, hogy sok munkája közben véletlenségből történt. 
— Ugytótszik a népek önrendelkezési jogának a hirde-
tését is egy ilyen véletlennek köszönhetjük. Ezért azon-
ban már csak a világ Ítélőszéke előtt felelhet. Ez is meg 
lesz nemsokára. Összeomlása a nagy világbecsapásnak, 
mely remélhetőleg egyúttal csapása lesz az amerika 
szabadkőműveseknek is. 

* 

A főgimnáziumban szerdán este tartott előadáson 
nagy hatást keltett a zsidókérdés fejtegetésénél a csuka és 
a potyka nagyszerűen találó hasonlata. Itt azonban már 
nem volt ismeretlen. Sokaknak emlékezetebe jutott, hogy 
ugyanezt egy korábbi helybeli előadáson már hallották. 
Ebből vita keletkezett. Egyik előadó sem hallhatta a 
másiktól, — lehet, hogy egyazon gondolatot termelték, — 
lehet, hogy az előbbi előadások sorából terjedt el. 
Ennek a töprengésnek véget vetett egy közbeszóló : 
hátha mind a két előadó egy harmadiknak az ötletét 
használta fel ? — Rögtön vege volt a vitának. 

* 

A városi vadászati jogot ma fogják licitálni. Kü-
lönböző társaságok alakultak a bérbevevésre. Rossz 
nyelvek azt híresztelik, ez lesz az első — hajtóvadászat. 

* 

Életbelépett a botbüntetés. Régente ha valaki a 
tisztesség szempontjából kétes üzleteket akart kötni, a 
füle tövét vakarta, ezentúl majd az — ülőhelyét. 

* 

Az uj államalakulás munkájában kétségtelenül leg-
jobban sikerült a hadseregszervezés. Ez már annyira 
tökéletes, hogy már hasonlít a — regihez. 

* 

Már kitalálták a botbüntetés ravasz elkerülését: 
a bizonyitéknélküli üzletkötést. De azért mégis jó hasz-
nát vehetik a botnak Azzal ütik majd az árdrágító — 
nyomát. 

Közé rdekű hírek. 
A bottörvény életbe lépett. A vagyon, az 

erkölcsiség és a személyiség büntetőjogi hatá-
lyosabb megvédésére (az árdrágítókat is bele-
számítva, ha az nem termelő) ezentúl botbün-
tetést is alkalmazhatnak. Orvos jelenlétében a 
fogházőr foganatosítja, de ha az orvos végre-
hajtás alatt azt észleli, hogy az egészségre 
veszélyes lehet, helyette elzárást alkalmaznak. 
Felnőttek mogyorófa bottal, kiskorúak nád-
pálcával kapják. 

A választasi jog revízióját akarja a kor-
mány a földbirtok reform után tárgyalni. Vál-
toztatni akarnak a nők választójogán és a 
választók számát is csökkenteni akarják. (Hát 
nem volt igaza Tisza Istvánnak, mikor annak 
idején mértékletességre intett ? Szerk.) 

A kormányzópártban ismét ellentétek mutat-
koznak. Beniezky Ödön volt belügyminiszterről 
az a hír, hogy kilép a pártból. Kovács István 
államtitkár lemondani készül, mások is, a föld-
birtokreform letárgyalása után. 

Vegrehajthatatlannak mondják angol politi-

kai körökben a versaillesi békeszerződéseket. 

A fővárosi közgyűlésén a keresztény pár-
tok és a demoktaták között oly heves össze-
tűzés volt, mely verekedéssel végződött. A 
demokrata vezetőket kidobták a teremből. Utóbb 
kölcsönös nyilatkozatokkal sajnálatukat fejezték 
ki a törtévtek feleit, de azért mégis lovagias 
útra is terelték a tettleges ügyek elintézését. 
Rosz példát mutatnak a fővárosi atyák I 

Károly király hazajöveteléről szenzációs 
híreket terjesztett a N. Fr. Presse és Beniezky 
Ödön képviselő személyével hozta kapcsolatba, 
ki azonban valótlannak jelentette ki ezeket. 

Leehne Hugónak egy rágalmazási perét 
tárgyalták e héten Budapesten. Abból az idő-
ből való, mikor egy újságíró leleplezte, hogy 
államellenes agitáeiót folytatott egy képviselő-
választásnál. A vádlott újságíró a targyalás 
megtartását kívánta, míg Laehne jogi képvise-
lője halasztást kért, mivel Bértett jelmileg isme 
retlen helyen tartózkodik. A vádlott képviselője 
ezzel szemben azt adta elő, hogy tudomása 
szerint Budapesten van, mer t államellenes cse-
lekmények vádja miatt a hadbíróság letartóz-
tatta. 

K/*zeg és Vidéke. 



4. K Őszei: és Vidéke 
10^0. október 3. 

Pecsett nagy kommunista kavargás és erő-
szakoskodás súlyos helyzetet teremtett. A vá-
rost kiüríteni köteles jugoszláv elemek titok-
ban támogatják őket. A nemzetgyűlésen szóvá 
tették ezt. A miniszterelnök azt felelte, hogy 
már van jugoszláv követ, azzal mindent rendbe 
hoz. (Nézetünk szerint, ha Pécs i mienk, né 
hány szazad katonanág odiive/.ónylése célra-
vezetőbb lenne. Szerk.) 

Az osztrák nemzetgyűlésen egyhangúlag 
határozták el a Németországhoz való csatla-
kozás ügyében a népszavazás előkészítését.*! 

A horvátok csak ugy maradnak meg Jugo 
szláviában, ha Zágráb lesz a fővarosa, külön 
ben önál ló királyságot követelnek. Olaszország 
támogatja őket ebben. 

A lengyel orosz fegyverszünetet Rigában 
megkötötték. Az utolsó napokban a legy«lek 
ujabb nagy győzelmet arattak a bolseviki had-
sereg felelt. 

Bolsevikiellenes blokkot akar Francia-
ország létesíteni, melyben Magyarország is 
részt venne. 

A megszállott területek lakosaival fennálló 
penzköveteleseket magyar állampolgár egyelőre 
nem köteles kiegyenlíteni. Rendelet fogja ezt 
szabályozni. 

Budapest és Bukarest között e héten nyit-
ják meg a vasúti forgalmat. 

A gabonanemüek es őrlemények postai szál-
lításához engedély kell. A közigazgjtási ható-
ságok illetékrtsek kiadni. 

Három korona a kenyér ára kilónkint Buda-
pesten. A zsemlys 2 korona 70 filléres árát 
meghagyták, mert ezzel biztosítják a 42 koro-
nás nullásliszt forgalmát. A pékeket 10 napon 
kint ellátják elegendő lisztlel és faval, hogy a 
kenyérárusitás folytonossága biztositassék. 

Repülöjárate.at léptetnek forgalomba a 
nagy világvárosok közt. Nyolc és négyüléses 
fűthető fülkék lesznek, forgatható székekkel. 
Bécsből Prágáu át Berlinbo 3 óra alatt, innét 
Londonba további 3 óra alatt repülnek. 2500 
korona lesz egy utijögy ára. Jövő héten nyilik 
meg a bécs-berlini forgalom, a többi januárban. 
Tegnapi távirati hírek szerint a berliu-londoni 
személyszállító egyik gép luzuhant, melynél 16 
utas súlyos sérüléseket szenvedett. 

Kivitel korona valuta ellenében. A külföld-
del való gazdasági forgalom megindulása óta 
állandóan sürgettük, hogy a kivitel ne esak 
külföldi valuták ellenében, hanem magyar 
koronajizttés mellett is engedtessék meg. Példa 
gyanánt Németország lebegett előttünk, mely-
nek valuláj.t a tavasz folyamán éppen a márka-
fizetés ellenében lebonyolított exportja folytán 
javult m§g; majd Szerbia példája mutatja, hogy 
a saját valuta ellenében folytatott export mily 
javitó hatással vau egy ország értékére. A dinár 
tudvalevőleg annak következtében szökött fel, 
hogy a jugoszláv kormány a gabona és szilva-
kivitelt csak dinárfizetés ellenében engedte meg, 
aminek következtében az összes importpiaeokon 
nagy kereslet jelentkezett dinárjegyekben és 
a dinár árfolyamát rövid idő belül 100 °/o-kal 
megjavította. Nálunk az illetékes körök mind-
ezideig ragaszkodnak ahhoz az elavult állás 
ponthoz, hogy a hazai valuta megóvása a kül-
földi valuta ellenébon lekonyolitott exporttól 
füfcg és éppen ezért a külföldi exportvaluta 
letétbehelyezése volt előfeltétele a kiviteli enge-
délyeknek. Most a külföldi példákon okulva, 
ugylátszik, nálunk is revideálják az eddigi 
felfogást. 

S l t k t s o B i / o s k o p 
a . . M u l a t ó 4 6 n a g y t e r m é b e n . 

Előfizetőink figyelmébe. 
A pap ir ór iás i d r águ l á sa és a lapok 

e lőá l l í t ásának magas kö l tsége arra kény-

szerít, hogy lapunk előfizetési á rá t ideigle-

nesen fe lemel jük . Tu l a j donképen má r az 

e lőző negyedben kel lett vo lna ezt tennünk , 

de azt remél tük , hogy az á remelkedés nem 

lesz tartós. Kér jük t. e lőf izető inket , hogy 

az ok tóber i negyedtő l kezdve negyedévre 

helyben 13 koronát , v idékre póstai szétkül-

désért 14 koronát bekü lden i sz íveskedjenek. 

Egyút ta l kér jük a há t ra lékosokat , hogy 

a nekik bekü ldöt t leve lező lapon fel tüntetett 

összeget l egkésőbb ok tóber 15.-ig bekü lden i 

sz ívesked jenek , kü lönben beszüntet jük a 

lap kü ldését és a há t ra lékot a kö l tségek 

fe lszámí tásáva l pósta i megb í zássa l fog juk 

beszedni . 

A kiadóhivatal. 

Tánciskola megnyitás. 
Vanszerenosém a|i. é. közönségnek becses 

tudomására hozni, b o a Kőszegen a „Mulató" 

nagytermében f. évi l >któber hó 15.-én, egy 

ujabb i / 

tánctía^folramot 
kezdek, melyen a (• !i**4ij*£t«webb magyar és 
szalon táncokat tanioj l i . 

Beiratkozni lefiel lakásomon és az órák 
alatt a teremben. 4-|Tanitási órák este 8 tói 
10 óráig. I I Kiváló tisztelettel 

GaboalGéza oki. tánctanító. 

S p O P t . 

Mult vasárnap a vasi gyalogezred football-

csapata mérkőzött a kőszegi Sportegylet l. csa-

patával, melyot utóbbi 3 : 0 arányban megvert. 

Ma délután 4 á rakor a Ssproni Sportkedvelők 

Köra tart a kőszegi Sportegylet I. csapatával 

mérkőzést az alreáliskolai sporttelepen. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthetetlen jó 

fiunk ilt. testvérünk és unokánk 

J ó s j / a 

elhalálozása alkalm^rral és annak teme-

tésén való nieJrjAk^t*ükkelL,iieinkűlön-

ben a sok koszoruf««*i l! ,j l^gadomány()k 

által jóleső részv^ áket nyilvánították, 

továbbá a polg. iak/ tanári karnak és 

diákságnak a tenJejÉsen való részvéte-

lért ezúton mond fa lás köszönetet 

Kőszeg, 192(V október 1. 

Seper József 
és csa l ád ja . 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthetetlen jó 
férjem 

Schranz/ József 
elhalálozása ( a l l ^Aáva l , valamint a 
temetésen val<*^]qf jelenésükkel jóleső 
részvétüket f e j o z t t k ^ i , nemkülönben 
azoknak Í3, k i k j ^ f l r a g a halott kopor-
sóját virágokkal/s koszorúkkal halmoz-
ták el, ezúton p ond hálás köszönetet 

Kőszeg, 1 9 » . október 2. 

Schranz Józsefné 
szül . O l áh Erzsébet. 

árverés u l á n eladatik. 

T e l i é n t r á g y á t 

elcserélek szalmáérf***agy répáért. 

Cim a kiadó™vatalban. 

Minden s zomba ton Rosszabb í to t t ó ra éjfélig 
c i gányzenéve l . 

^ Egy ti&zti/*övid 

u j b w i i a 
eladó Jesztl szii/snél Kőszegen. 

Ajtók, ablakok 
tokkal és tok nélkül, üveggel el-
látva, zsaluk! nyilvános 
árverésen! Ét 

1920. évi óktóber hó 9.-én 

d é 1 elnUAk^fr ak o r 

az Ipartestület Imzában (Belváros) a leg-

többet igérőnekjel lesznek adva. 

Ssfilő-titekölyt 
a szombathelyi kíntpdtti szesa#)zde részére 

minden mennyiségb«TKnonKent 50 fillérért 

meaRjszek. 

Schwarz Adolf 
Kflszeg. Gyöngyös utoa 15. 

Minden újságolvasó 
válasszaSki magának azt az ujsátföt, melyet 

legjobban Keivel. A legnagyy^Tb választék 

hírlapokban 

Rónai Frigy eV könyvnyomdájában 
Várkör 39. sz. ( R ó t l i S u ^ r f é l e ház) található, 

mely a követka^vJapokból á l l : 

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 malom világítási beren-

dezéseket rézanyagból gyorsan és jutányos 

árban eszközlök. Motor- és dynamó-teker-

cselések elvállaltatnak. 

Teljes tisztelettel 

Kiss Elemér villanyszerelési vállalata 

K Ő S Z E G , Várkör 88. sz. 

Vidéki kereskedők legjobb bevásárlási helye 

AlPÁRflSAIPÁR nor,nberS| és diszmű" 

H L I MI I á r u nagykereskedés . 

Budapest , VII. Károly-körut 1. Telefon: J. 129-09. 
Állandó raktár: gallérszoritó, email bross és fátyol-
csat, fésliáru, tüáru, dohányzócikkek, valamint ciga-rettahüvely, papir stb. 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen 

\ 

Ma vasárnap, V h J 3.-án d. u. 1 órakor 

Várkör 44. szdiÉk-4iéff5ol kiindulva 

kasza a l l való zab 

A r v f e r é s . 

Műsor: Ma vasárnap, oltóber 3.-án: 

Miután vasárnap, oktAbeif l ó 3 -án este a 
Mulatóban táncmuiatá ie/ luL^a^gtfK egy 
mozielőadás tartat ikrí . | | D ó r a i kez-

dettel a következő Műsorral: 

M ű v é s a b e á s ö l e i 
Dráma 4 felvonásban, a főszereplen Henry Kraus. 

És a kisérőmüsor. 

V « y á r m e g y e 
H i r ^ V 
Neue P^s t 
N. Pe s t e r ^ qu r n a l 
Neue FreieTPresse 
Neues W r . Tagb la t t 
Re ichspost 
W i e n e r S t ímmen 
Oedenbu rge r Ztg . 
Kőszeg és V idéke 
Gi inser Ze i t ung 

Nemzet i Ú j s ág 
Uj Nemzedék 
Szóza t 
V i r rada t 
Pesti Hirlatf 
Az Ujsáfc/ 
M a g y a n i r s z á g 
Az Eajf 
8 ÖosT Ú j s ág 
Kis-ÍJjság 
Spor t l ap 
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