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

Egész évre 52 K, félévre 26 K, negyedévre 13 K. 

Póstai szétküldéssel évnegyedenként M K. 

Egyes s z ám á r a 1 k o r ona 50 f i l lér . 

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

rtyilttér sorú 3 korona. 

Hirdetések naqysdq szerint jutányos drbao 

szdmitatnok. 

Irredenta dal. 

Kárpát, Bánát, kincses Erdély 
Föld színéről tán eltűntél? 
Elpusztultál tán örökre? 
El ne csüggedj Árpád népe! 

El nem vesztél, mig mi élünk, 
Érted mindig lángol szivünk 
És ha kell, mi készen vagyunk, 
Érted élünk, érted halunk! 

Véres csaták viharában, 
Földöntúli kimúlásban 
Mária lesz reménységünk ! 
Isten fia a vezérünk! —ér-án. 

A jövedelem szaporítása állandóan 

visszatérő uj bevételekből mindazonáltal 

nem lesz önmagában képes az államház-

tartás egyensúlyát helyreállítani, hanem 

ehhez igen mélyreható pénzügyi operációra 

van szükség. Korányi pénzügyminiszter 

mostanában nyilatkoztatta ki először, hogy 

a kormány elfogadta az egykori nagy va-

gyonadót és már a közel jövőben hozzálát 

megvalósításához. A pénzügyi kormány 

tőle 18 milliárd bevételt remél, amely azon-

ban csak akkor és ugy szolgálhat az állam-

financiák gyökeres rezdezésére, ha a va-

gyonadó hozama nem a folyó kiadásokra, 

hanem kizárólag a háborús terhek refun-

dálására fordittatik. Csak a jövő fogja meg-

mutatni, vájjon e 18 milliárd nem tul-

vérmes reménység-e az országot ért szá-

mos gazdasági pusztítás utan. A kormány 

el lehet készülve arra, hogy a vagyonadó! 

megalkotásánál a különböző foglalkozási 

ágak és osztályok részéről nagy ellentállásra 

fog találni, mert ez a végső pénzügyi 

expediens egy államban sem ment keresz-

tül simán és valószínű, hogy nálunk is az 

érdekeltek erélyesen védekezni fognak az 

ilyen érzékeny vagyonleadás ellen, külö-

nösen ha tekintetbe vesszük, hogy a köz-

érzés, nemzeti öntudat és áldozatkézség 

nálunk is alaposan meg van rendülve. 

Állami pénzügyeink rendbehozatala 

azonban nemcsak a jövedelem oldalán 

keresendő és valósiiható meg. Hiába fokoz-

zák fel bármennyire az állami bevételeket, 

ha ezzel egyidejűleg nem tudjuk apasztani 

a kiadásokat. A pénzügyminiszter meg-

döbbentő adatokat közöl az állam személyi 

kiadásairól. Hét és félmillió lélekszámnak 

750.000 közalkalmazottat kell eltartania ; 

ennyire rug a közalkalmazottak és csalad-

tagjaik száma. Ez az adat Magyarország 

példátlan elbürokratizálásáról tesz tanúsá-

got, aminek főoka természetesei a szeren-

csétlen békeszerződés, amely az ország 

területének és lakosságának kétharmadát 

elszakította tőlünk, anélkül, hogy intézke-

dett volna arról, hogy az elszakított terü-

leteken a közalkalmazottakról az uj álla-

mok tartoznak gondoskodni. Ennek a ren-

geteg bürokráciának apasztása a legnehe-

zebb társadalmi probléma, mert ebben az 

ál lampénzügyi tekintetek szembekerülnek 

a humanitás és a fajszeretet szempontjai-

val. Már pedig e probléma gyökeres meg-

oldása nélkül nincs pénzügyi szanálás. A 

leszegényedett, a tónk szélen álló magyar 

állam képtelen felesleges személyzetet el-

tartani. A magyar fináncpolitika és a szo-

ciálpolitika ez az összeszövődése borzalmas 

következménye a szerencsétlen békének és 

legnapyobb akadálya az államháztartás 

rendezésének. 

Városi közgyűlés. 
1920. november 5. 

A tanácson kiviil 14 városi képviselő gyűlt 
össze az esztendő legfontosabb tárgyának, a 
költségvetésnek tárgyalására. Igaz, sablonos 
dolog az egész, azt meg úgyis tudják, hogy 
csak pótadóval végződhetik. Mikor podig már 
előre hirdették, hogy 30'Vo lesz, ezt annyira 
örvendetesnek és megnyugtatónak találhatták, 
hogy részletei iránt ez okból is megcsappant 
az érdeklődés. Pedig szigorúan véve, mégsem 
mindegy, hogy miképen adják meg a bevételi 
és kiadási tételek ezt a kedvező eredményt. 
A költségvetés tárgyalása kell, hogy alkalmul 
szolgáljon a városatyák észleleteinek vagy 
eszméinek a felvetésére, melyek azután a kritika 
tüzén átmenve esetleg nagyon üdvös újításokat 
vagy kezdeményezéseket termel. Az önkormány-
zatnak ez a tulajdonképeni rendeltetése. 

Kevesen lóvén jelen, csak két felszólalás 
történt, mely ebben az irányban haladt. Szova 
Ferenc képviselő a Gyöngyös szabályozásának 
a kérdését vetette fel, Kincs István * képviselő 
pedig a kőszegfalvi telepre vezető útnak oly 
átalakítását, hogy végre ne örökös kátyú legyen, 
tóién pedig a hózivataroknak torlaszgyüjtöje. 

A polgármester megnyugtató válaszai után, 
miszerint a következő évek valamely költség-
vetésében fog «rről gondoskodni, a * közgyűlés 
a következő h itározatokat hozta: 

1. Rákosi Jenőhöz 50 éves irói jubileuma 
alkalmából, mint a város egykori diákjához, 
üdvözlő iratot intéz. 

2. Hárs István erdőmesternek két. bavi 
szabadságot engedélyezett és helyettesítésé vei 
Szíj Géza menekült erdőmérnököt bízta meg. 

3. A város 1921. évi költségvetését egész 
terjedelmében ugy fogadta el, amint azt lapunk 
múlt heti számában ismertettük és m e l y szerint 
30%-os pótadónak a kivetése határoztatott el. 

4. Az 1920 évi költségvetés 52V» os pH-
adója is 30%-ra redukáltatott, mert az időköz-
ben felemelt állami adóalap ezt. lehetővé tntte. 

5. A villamos telepnek kisebb beruházá-
sokra vonatkozó előterjesztését jóváhagyták, 
ellenben 

6. elutasították a központi kiküldetési 
átalánynak a felemelésére irányuló kérelmet. 

7. Az 1919. évi zárszámadások jóváha-
gyattuk. 

8. A tanítóktól megváltott tüzifafeles-
legek természetben történendő kiutalási köte-
lezettsége, amint azt a közigazgatási bizottság 
az érdekeltek felebbezésóre kimondotta, tudo-
másul vétetett. 

9. Novosehak József külfildi honos cipész -
mesternek a város kótolékébe való felvételt 
kilátásba helyezték. 

% 

Ezzel a közgyűlés véget ért. 

JRz állampénzügijek rendezése. 

Nagy haladás, hogy-a politika emberei 

belátták és a köztudatba is átment az álla-

mi pénzügyek halaszthatatlan rendezésének 

szüksége. Ma már a politikai pártok, de 

az ország közönsége is tisztában van azzal, 

hogy hazánk menekülése és jövője első-

sorban ál lami háztartásunk rendbehozata-

lától függ, mely a magyar gazdaságpoli-

tikának legnagyobb és legsürgősebb prob-

lémája. A pénzügyi szakemberek régtől 

fogva hangoztatják, hogy a deficit leküz-

dése nélkül nincsen gazdasági talpraállás, 

hogy tehát a kormány és nemzetgyűlés 

munkájának ezen a ponton kell megkez-

dődnie. És ez a nagy rendező munka nem 

merülhet ki egyes ténykedésekben, a toldo-

zás-foldozás financiánkat nem mentheti meg, 

hanem egy nagy. átfogó pénzügyi program 

megkoncipiálása és erélyes, gyors keresz-

tülvitele lehet csak megmentője az ország-

nak. Eddigelé a pénzügyi kormány meg-

elégedett azzal, hogy részmunkát végezzen, 

egyik-másik jövedelmi fonást emelje, hogy 

máról-holnapra gazdálkodjék és pillanatnak 

éljen. Az utóbbi időben számos jel mulat 

arra, hogy a pénzügyminisztériumban is 

az egységes nagyszabasu pénzügyi prog-

ram múlhatatlan szükségességének tudata 

végre szintén felülkerekedett. A pénzügy-

miniszternek utóbbi nyilatkozataiban az 

ilyen öntudatos pénzügyi program kör-

vonalai bontakoznak ki. A megrendült 

háztartás javítására elsősorban a bevételek-

igen nagyarányú szaporítása van cclbavéve. 

Ezt szolgálja az adóknak és az illetékek-

nek és a vámpótlékoknak emelése, külön-

böző kiviteli cs behozatali illetékek sze-

dése és az állami szolgáltatásoknak lénye-

ges megdrágítása, mint a vasúti tarifák, 

a posta, távirda, távbeszélő, a tandijak, a 

dohányaruk eladási árának erőteljes meg-

drágítása. Mindez azonban korántsem ele-

gendő r deficites gazdálkodás kiküszöbö-

lésére. A pénzügyi kormánynak állandó 

gondot okoz ujabb és ujabb bevételi for-

rások felkutatása. 

E g y e s szám ára 1 korona 50 fi l lér. 

Hirdetmények. 
Felhívom mindazon adófizetésre kötelezett 

feleket, akik 1920. év végéig esedékes állami, 
törvényhatósági és városi pótadó, útadó, ebadó, 
bikatartás és hegyrendészeti járulék tartozásu-
kat ez ideig be nem fizették, hogy fizetési kö-
telezettségüknek 1920 november 15-éig annál 
is inkább eleget tegyenek, mert ezen köztarto-
zások fentebbi határidő után végrehajtásija® 
fognak behajtatni. 



2. Kőszeg és Vidéke. í m november 7. 

Közhírré teszem, h o f y a m. kir. veszprémi 
szőlészeti és borászati kerület i felügyelőség 
Veszprémben megkezdte működését és minden 
féle szakkérdésben az érdekeltek rendelkezé-
sére áll. 

Közhír ré teszem, hogy az újonnan va lamint 

a jövőben bevonuló legénységi á l lományú nős 
egyének családtagjai részére uz élelmezési adag-
vá l tság valamint a családi lakbérre való igény-
jogosultság beszüntettetett. Ehelyett az 1920. 
november hó 1 je előtt megnősült legénység 
családtagjai részére, kik erre feltétlenül reá 
vannak utalva, a mindenkori élelmezési adag 
váltságdíjnak 10—15%-a fog mint családi se 
gély a honvédelmi ministerium által adomá-
nyoztatni. Mindazok, kik ezen segélyre igényt 
tartanak, személyi adataik összeírása végett 
személyisen tartoznak a katonai ügyosztálynál 
(Városház , ajtó 14) jelentkezni. 

Jambrits Lajos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 

Fel kéretnek a tanoncot alkalmazó ipar-
testületi tagok, hogy f. hó 10.-én (szerdán) este 
6 órakor az iparlestület helyiségében megtar-
tandó értekezleten kivétel nélkül megjelenni 
szíveskedjetek. 

Értesitettnek a sütők- és cukrászok, hogy 
az Anyagbeszerzőben részükre hetenkint élesztő 
fog rendelkezésükre állani. 

A jövő hét folyamán a már jelzett minden 
nemii cérna fog az ipartestületi tagok között 
kiosztásra kerülni. Az elnök. 

Hiszek egy Istenben, 

Hiszek egy hazában, 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában. 

Helyi hirek. 
Dr. Bárdos Rem g pannonhalmi főapát, kiről 

az a hír terjedt el, hogy ideutazását elhalasz 
totta, mégis mult szombaton este érkezett 
városunkba. A városi tanács és a bencés szék-
ház főnöke fogadták. Kedden és szerdán a fő-
gimnázium osztályait látogatta. 

Díszpolgári oklevél atadasa. A városi tanács-

ból és számos képviselőtestületi tagból alakult 
küldöttség Jambnts Lajos polgármester veze-
tésével a btncés székházban kereste fel az itt 
időző pannonhalmi főapátot, Dr. Bárdos Rémig 
voll főgimnáziumi igazgatót, ho#y neki a díszes 
kiáililáí-u díszpolgári oklevelet áladja. A polgár-
mester ez alkalommal is lelkes szavakkal emlé-
kezett meg kiváló erdemeiről, a lakosság osztat 
)an szeretetét és nagyrabecsülését tolmácsolva. 
A főapát hálás szavakkal köszönte meg a 
megtiszteltetést és arról biztosította a küldött-
beget, hogy Kőszegen eltöltött ideje életének 
legszebb emlékei közé tartozik és büszkeség-
gel fogja megőrizni az átvett, okmányt, mely 
Ot minden időre e varoshoz köti. Szeretettel 
goodol minden nap e városra és e város pol-
gáraira és boldog lesz, ha a jövőben is a város-
hoz való hűséges ragaszkodását bármiképen is 
kifejezésre juttaihatja. 

Az Ébredő Mag\ arok . Egyesületenek helyi 

szervezete diszelnökévó választotta dr. Bárdos 

Kernig pannonhalmi főapátot , m in t a keresztény 
és nemzet i szellem egyik k iváló, itt helyben is 
nagy tevékenységet k i fe j tet t bátor harcosát. 
I t t tartózkodása a lka lmából a főg imnáz ium dísz-

termében szerdán este ünnepélyt rendezett tisz 

teletére, melyre tisztelőinek nagy száma jelent 
meg. Lendvay Lajos alelnök íogadta és 

vezette az ünnepi közönség körébe, mely 
lelkes éljenzéssel fogadta. A diszelnök-
ségről kiál l í tott művészi ok lev t 'A dr. Stúr 
L a j o s adta át, T i h a n y i Márk tanár, az ügy 
vezető alelnök szép ünnepi beszéddel méltat ta. 
A főapat válaszában az egyesületnek nagy 
nemzet i cólok elérésében való tevékenységének 
a szükségét hangoztatta és lelkére kötötte tag-
j a i n a k , hogy a keresztény erkölcs és rendithe-
tet len hazafiság vezesse minden munkájában, 
melyet mindenkor higgadtan, meggondoltan, 

krisztusi szeretettel és hűsége* kitartással tel-
jesiisen, mert ez hoz áldást az országnak, a 
keresztény társadalomnak és ennek erejével 
lesz lehetséges visszaszerezni mindazt, amihez 
az ezeréves hazának joga van. Beszéde után 
kivette az esküt azon jelenvoltaktól, kiket az 
egyesületbe való belépésre meghívtak. Ezt meg 
előzőleg a Dohnál Péter karnagy vezetése alatt 
álló vegyes énekkar gyönyörű szépen adott elő 
néhány dalt. Az ünnepség Balikó Lajos ev. 
lelkész által művészi lendülettel elmondott 
irredenta költemények elszavalásával ért 
végett, mely utan a közönség a Hymnuszt 
elénekelte és távozásakor újra meleg szeretettel 
ünnepelte a népszerű főapátot, a város disz 
polgárát és az EME diszelnökét. 

Dr. Bárdos Rémig pennenhalmi foapat pén-

teken látogatást telt a megyéspüspöknél Szom-
bathelyen és szombaton reggel kocsin utazott 
el városunkból Sopronba, az ottani székház 
látogatására. 

Lingauer Albin képviselőuk a nemzetgyűlés 
tegnapi ülésen interpellációt intézett a kormány-
hoz a békeszerződés és Nyugatmagyarország 
ügyében és bejelentette, hogy a nyugatmagyar 
országi képviselők mind a békeszerződés ellen 
fognak szavazni. 

Lingauer Albin képviselőnk Budapesten ide 

iglenesen az Astoria szálló hatodik emeletén 
lakik, mig a lakásbizottságtól más állandó 
lakást kap. 

Tanulmányúton. Karner Frigyes földink, 
id. Karner Frigyes ev. tanító fia, ágfalvi 
segédlelkész, tanulmányai folytatására beirat-
kozott a lipcsei egyetemre. Helyét Agfalván 
Konrád Frigyes foglalta el Felsőlövőről. 

Előleptetés. A magyar államvasutak novem 

beri előléptetései sorában Hettlinger József 

hivatalnok lépett elő magasabb fizetési osztályba. 

Mindszentek napja borongós hideg téli idő-
vel köszöntött be. Didergő emberek nagy soka-
sága mozgott a csendes temetőben, mely ez 
évben még az előző éveknél is szomorúbb képét 
mutatta a nélkülözések korszakának. A sirokat 
csak itt-ott néhány virágszál, egy egy szerény 
koszoiu diszitette, a máskor fényes kivilágítás 
teljesen hiányzott, nagyon sok sirnak pedig 
még ennyi sem jutotl, — csupán szomorú ernbe 
rek néma megemlékezése, csendes ima elrebe-
nése, néhány könny a fagyott hantokra. Olyan 
volt Mindszentek napján a temető, mint a mi 
siváran lefolyó mindennapi életünk. Talán csak 
egyben volt más. A halottak iránt e reánk 
szakadt végtelen szomorú időkben is mennyi 
szeretetnek kegyeletes megnyilvánulása és az 
élők mégis mennyi tülekedéssel, roszakarattal, 
kíméletlenséggel keserítik el egymás életét. 
Pedig milyen rövid ez az élet! Mennyivel bol-
dogabbá, megelégedettebbé tehetnők azt, ha az 
Urnák legmagasztosabb tanítását követve, az 
életben is szeretni, megbecsülni tudnánk egymást. 

Az evangelikus leánygimnázium mult vasár-
nap ünnepelte meg a reformáció évfordulóját. 
Délelőtt alkalmi istentisztelet volt az ev. temp-
lomban. Utána a konfirmált tanuló ifjúság 
gyónása következett a tanári testület vezetése 
mellett. Délután az intézet dis/.termóben ünne 
pélyt rendezett, amelyen Kiss István vallástanár 
ünnepi beszédében a protestántizmusnak mint 
kulturális tényezőnek jelentőségét fejtegette-
Általános elismerést váltott ki beszédének az a 
része, melyben rámutatott, miként függ össze 
nemzeti kulturánk fejlődése a kereszténységgel. 
Finom tapintattal érintette e kérdésnél a ka 
tholicizmusnak és protestántizmusnak jelentősé-
gét. Arra a végeredményre jutott, hogy nemzeti 
életünk egészséges jövő fejlődése csakis a 
kereszténység hazánkban képviselt e két főtipu 
sának vállvetett együttműködésével biztositható. 
Meleg ünnepiéiben részesítette a közönség 
Hanély Flórát , aki elénekelte K r e b s : Vater 

unser-jét. Őszinte elismeréssel köszönte meg 
Mohr Imre vendég kösremüködését, aki Wienia-
wski Legendáját játszotta hegedűn Freyler 
Emma finom zongorakisérete mellett. Az intézet 
VII I . osztályú növendékei közül Losonezy René 
zongorázott, Stúr Ételka pedig siavalí. As ifjú-
sági énekkar bevezetésül W e b e r I m á j á t énekelte, 
befejezésül pedig az «Erő» vár a mi Istenünk" 
kezdetű egyházi éneket. 

A városi testnevelő bizottság az iskolán-

kivüli ifjúság foglalkoztatására vonatkozó ter-
vezet tárgyában ma délolőtt 10 órakor az ipar-
testület házában ülést tart. 

A városi tisztviselők es nyugdijasok vasúti 

menetdíj kedvezményét a családtagokra is ki-
terjesztik, de utóbbiak csak évenként leg-
feljebb hatszor vehetik igénybe. E kedvezmény 
kiterjesztés alkalmával az eddig kedvezmény-
dijakat az államvasutak 100%-al emelték E^y 
budapesti ut tehát oda és vissza, az eddigi 50 
korona helyett 100 koronába kerül. 

Amerikaban uj hazát keresni, uj életpályát 
kezdeni hajózott e héten a nagy tengeren át 
Horváth Muki földink, a Szombathelyi Takarék-
pénztár helyi fiókjának, legutóbb a Pénzintézeti 
Központ tisztviselője, Bieber Ella fiatal felesé-
gével együtt és mire e sorok megjelennek, talán 
már partot is ér a dollárok hazájában. Rokonok 
búcsúztatták és rokonok fogadják. Itt is, üti is 
sok szerencsét kívánnak a vállalkozó ifjú 
házaspárnak. 

A kitűnő kockacukorra, melyet itteni cég 
hozatott nagy mennyiségben, figyelmeztettünk, 
kiemelve azt, hogy az azért fizetett pénzért 
legalább biztosan valami jót kapunk. Most aztán 
egyszerre nekilendültek a vásárlásnak, de már 
késő. Szombathelyen és másutt neszét vették 
és ugy elkapkodták mint a — cukrot. Már csak 
nagyon kevés az a készlet, amit a cég a helyi 
közönségre való figyelemből nagynehezen vissza-
tartott. Most már nagyban is adnának érte 
annyit, amennyi a kiesinybeni ára volt. S milyen 
keresete lesz majd akkor, ha már egyáltalában 
nem lesz kapható. 

Hirtelen telire változott az idő a pompás 

októberi őszi napok után. A felöltőből minden 
átmenet nélkül nyomban a bundába. Már aki-
nek van. Akinek nincs, az bizony fázni fog, 
még otthon is, mert az idén szűken van a fa 
és azzal a kevéssel is, hej de nagyon takaré-
koskodni kell, mikor 3000 korona öle. A bun-
dás ember, meg a kevés fa mellett melegedő 
azonban ne feledkeznék meg azokról, akik ennek 
hiányán nagyon, de nagyon fáznak és még 
jobban fáznak, ha rosszul táplált didergő gyer-
mekeit látja. Keressük fel ezeket a legszegé-
nyebbeket és legyünk velük könyörületesek, 
emberségesek és áldozatza készek, — köteles-
ségből, emberszeretetböl ! 

Megkezdik a vivitanfolyamot. A M O V E 

Kőszegi Sportegylet f. hó 15 tői kezdődőleg 
vivótanfolyamot tart fent. A tanfolyamot Toller 
Antal vívómester fogja vezetni. A tanfolyamba 
való fölvételre jelentkezhetnek egyelőre csak 
férfi ik a városi járásparancsnokságnál vagy az 
órákon, melynek idejét, napját és helyét ké-
sőbben fogjuk tud»tni. A tanfolyam hetenként 
kétszer másfél órai időtartammal fog megtar-
tatni előreláthatólag május hó végéig (körül-
belül 60 óra). Beiratkozási d i j : MOVE tagoknak 
az egész tanfolyamra 40 K, nem tagoknak 100 
korona. Akik csak egyes órákon vesznek részt, 
óránként 5 koronát fizetnek. A beiratkozási 
dij előre fizetendő. A MOVE tagoknak elsőbb-
ségük van. A MOVE Sportegylet elnöksége. 

Lakasokat rekvirálnák, mert szaporítják a 
helyőrséget, sok katonának pedig sok hely kell. 
Ezt bizony el kell szenvedni, ha nem is tetszik, 
de el is szenvedhető, ha igazságosan történik. 
Mikor a közalkalmazottaknak szövetet is 
küldtek, az volt az ordre: először a legtöbb 
családtaggal biroknak ós onnét lefelé a létszám-
nak megfelelően. Hát bizony nem is jutott már 
a 4 tagú családoknak. A lakásügyben is ez az 
igazság. Először a 9, 8, 7, 6 és 5 szobás laká-
sokból kell rekvirálni. Akkor azután megnyu-
godnak sorsukban az ennél kevesebbel bírók is, 
ha rájuk kerül a sor. Ugy bizony, tisztelt lakás-
hivatal. 

Előfogatokat a honvédelmi miniszter ren-
delete értelmében a katonaság, csak a legindo-
koltabb esetekben, — szolgálatban utazó köze-
gei részére, akiknefc menetlevélben ez az igény-
jogosultság fel van tüntetve — vehet igénybe;-
helyi fuvarozásra és magáncélokra előfogat 
igénylésnek helye nincs. Magánfogatok leg-
feljebb 30, hegyes vidéken 20 km. távolságra 
vehető igénybe. 

Népszámlálás. A kereskedelemügyi minisz-
ter r«nd«lete szerint a népszámlálás deeetnber 
31. én éj jel kezdődik ée január lO . - i f tart . 



Tüzet jeleztek szerdán este. A Kelc-Adelffy 

utcai Kliegl' fé-le ház kéménye égett, a benn® 

felgyülemlett nagy szurok lerakodás folytán. 

Vagy egy félórát szórta a szikrákat, a közeli 

fazsindelyes totőzettel biró házak lakóinak 

rémületére. A tűzoltóság kivonult a veszély 

sziDhelyére, de mit sem tehetett, őrsége az első 

segély felszerelésével a helyszínen várta be, 

mig a veszély önmagától elmúlt. 

Vidéki hirek. 
Herceg Batthyány Strattmann László dr., 

a kiváló szemorvos, kit tömegesen keresnek föl 

a beiegek Körmenden, csütörtökön ünnepelte 

s z ű k e b b családi körben 50 ik születési napját. 

A hercegi család reggel misét hallgatott a 

körmendi r. kath. templomban, amely alkalom-

mal legidősebb fiának, Ödön grófnak ez alka-

lomra irt Ave Mária cimü sikerült zenemüve 

is eiőudásra került. Heincz Fülöp evang. tanitó 

orgonajátékát kisérte Nemes Lipót polg. isk. 

tanár. A szöveget Takó Irén polgári iskolai 

tanárnő énekelte. 

Nemetkereszturon Goger József felszentelt 

segédlelkész ma vasárnap az ottani templomban 

tartja első miséjét. 

A nemetszenlmihálvi ev gyülekezet önál ló 

fenállásának 75 éves évfordulóját jubile umi ün-

nepséggel iiite meg. 

A lakásügyek kormánybiztosa volt e héten 

Szombathelyen a vagonlakók érdekében. Ilyen 

összesen 46 van. Lakáskatasztert készített a 

rendőrség és ebből akarja a megoldást meg-

állapítani. (Tisztelt lakás kormánybiztos 1 Ka-

taszter nélkül is megmondhatjuk és mondjuk 

már hónapok óta, hogy ha Szombathelyen min-

den 5 szobán felüli lakásból 1 — 2 szobát elrek-

virálnak, 24 óra alatt minden vagonlakó el van 

szállásolva). 

Légiposta Szombathely és Budapest között. 
A rákosi repülőverseny alkalmával, ma indul 

meg az első postajárat Budapest és Szombat-

hely között. A postarepülőgép leszáll két fő 

állomáson, Győrött és Papán, azonkívül több 

mellékállomásun ejtőernyővel dobja le a posta-

zsákot. A repülőgépjárat 8. ától kezdődőleg 

rendszeres lesz. Budapestről a Mátyásföldi 

repülő térről indul d. u. 2 óra 15 perckor, 

Szombathelyre érkezik 4 óra 15 perckor. Szom-

bathelyről indul d. u. 2 óra 30 perckor, Buda-

pestre érkezik 4 óra 15 perckor. A repülöpósta 

közönséges leveleket, levelezőlapokat és napi 

lapokat visz ós hoz. Levél portója 12 korona, 

levelezőlap 8 korona. 

A le gi póstaforgalomba Sopron is bele-

kapcsolódik. A Sopronban feladott leveleket 

a 11 óra 50 perckor induló személyvonat ós a 

balatoni experess hozza Szombathelyre, ahon-

nan 2 óra 30 perckor a repülőposta továbbítja 

Budapestre. 

Az evang. nyomda részvénytársaság Sop-
ronban 300.000 koronáért megvette a volt 

Petőfi-nyomdát. 

Tömordön a száj és körömfájás betegsége 
lépett fel az állatok között, minek folytán a 
község állati forgalmát lezárták. 

Pingau osztrák határszéli községben meg-
gyilkoltak egy Berger nevü csornai gabona-
kereskedőt. Vele egy szobában elszállásolt volt 
fiatal embert és leányt gyanúsítják, akik az 
erdőn át Pinkafőn keresztül kocsin menekültek 
Szombathely irányában. 

3. 

Közérdekű* hirek. 
A békeszerződésről a miniszterelnök kije-

lentette, hogy megérti, ha elfogadását ellenzik 
és el'ene agitálnak, mégis megmérhetetlenül 
nagyobb baj lenne belőle, ha el nem fogadnák. 
M in thogy a nemzetgyűlésen előadója nem akadt, 
sorshúzás ut ján döntik el, kinek lesz ez köte-
lessége. 

A bők« ratifikálását a kormányzópárt párt-
kérdéssé tet te .A párt többsége a kényszerhelyzet-
ben megnyugodott. Lingauer A lb in ismételten 
felszólalt a ratif ikálás ellen. 

A békeszerződés tárgyalásának végső határ-
idejéül e hó 15- ikét jelzik. Tavasz lesz, mire 
végrehajtására sor kerül. 

A földbirtokreform tárgyalása ujabb halasz-
tást szenved. 

A kisgazdapart keményen követeli a gabona 
szabad forgalmát. A kormány azt szeretné 
elérni, hogy a közellátásra való szükségletet 
800—1000 korona árban meghagyhassa. Ez eset-
ben a zab és árpa szabad forgalomba kerülne 
és a szükségleten felüli kukor'ca is, melyből 5 
holdig 1 és 10 holdig 2 mázsa lenne beszol-
gáltatandó, a nagyobb termelők pedig felmen-i 
tetnének. A alkudozás a fogyasztók rovására 
még tovább folyik, mig a kisgazdák rfcszleten-
kint minden kívánságukat érvényesíthetik. 

Az uj cenzurarendelet már életbe lépett. 
Ismét katonai ts polgári ellenőrzés lesz, de 
csak figyelmeztetéssel, hogy mi ütközik az 
államérdekbe, különben szabadon cselekedhet 
kiadó cs szerkesztő, ha a felelőséget állja. 

A Deli Vasút forgalmában e héten korlá-
tozások történtek^zénhiány miatt. 

Wilson, a lávozó amerikai elnök okmányok 
közzétételével akarja igazolni, hogy miért nem 
sikerült az általa felvetett 14 világbékepontot 
teljes éivényben végrehajtani. Kényszerhely 
zetben nem volt képes Angolország és Japán 
akadályozó állásfoglalását ellensúlyozni. 

A béke parlamenti tárgyalási alkalmából a 

Területvédő Liga, a MÜVE , Ébredő Magyarok, 
Nemzeti Szövetség, és más egyesületek közre-
működésével csütörtökön nagy tiltakozó gyűlést 
tartott a Vigadóban. Utána tüntető körmenet-
ben vonuitak a parlament elé tiltakozásuk át-
adására. Ezen időben az együttérzés jeléül az 
összes vasutasok és villamosok fél órán át 
szüneteltették a forgalmat. 

Az osztrák nemzetgyüles. Mint Bécsből 
jelentik, a választási hatóságok központja 
maradvány-szavazatok után járó 15 mandátum 
közül a néppártnak hét, a szociáldemokrata 
pártnak négy, a keresztényszociálista pártnak 
3 és a német-osztrák parasztpártnak 1 mandá-
tumot itélt. oda. Az uj nemzetgyűlés tehát pár-
tok szerint a következőképen oszlik fel : 82 
keresztényszociálista, 65 szociáldemokrata, 20 
nagynémet, b parasztpárti és egy osztrák nép-
párti képviselő. 

Felárbocra bocsátották a nemzetgyűlés 

házának zászlaját, annak jeléül, hogy az ország 

elszakadt területeit gyászolja és ezt mindaddig 

fenntartja, mig vissza nem szerezne. 

A földbirtokreform tárgyalását pénteken 
kezdte a nemzetgyűlés, mely euy millió föld-
nélküli földmunkást akar birtokhoz juttatni, 
de csak legfeljebb 3 holdhoz, hogy annak meg-
növelésére sok beruházásra szükség ne Jegyen. 
Ezt az uiolsó 50 évben gazdát cserélt nagybir 
tokokból fogják kihasítani, melyek nem örökség 
utján jutottak uj birtokosukhoz. A javaslat csök-
kenti a nagybirtokot, kíméletesen bánik a 
középbirtokkal, a 100 holdon aluli birtokokat 
nem érinti és a földnélkülieket szükséges föld-
höz juttatja, elsősorban a hadirokkantakat, 
Özvegyeket és árvákat. 

Uj pártalakulas lehetőségéről írnak a napi-

lapok. Csak a földbirtokreform letárgyalását 

várják. Feltűnő jelenség, hogy Tóth János, volt 

belügyminiszter belépett a kormányzópártba. 

Mint ismeretes, ő Apponyi iutimusa. Talán ő 

hivatott a jövő kialakulást előkészíteni. 

Államjegykibocsátó hivatal fogja az osztrák-

magyar bankjegyeket teljes értékben kicserélni, 

amint a békeszerződés jogerőre emelkedik, 

melynek terminusa még nagyon bizonytalan. 

Valószinőleg Popovics volt pénzügyminiszter 

és volt jegy bank-kormányzó kerül az élére. 

Pozsonyban gazdasagi konferenciát akarnak 

tartani az osztrák-magyar monarchiához tarto-

zott ál lamok, hóra Magyarországot is meghív-

ják, ha a békeszerződést ratifikálja. 

A szevjetpénzt, a hamis 200 és 25 koro-
násokat már csak november 11 ig vál t ják be. 

Windichgrátz herceget képviselőnek válasz-

tották. Élső felszólalása az volt, hogy a Károlyi-

kormány előtti miniszterségéről elterjedt krumpli-

panama gyanúja alól magát tisztázza. Bizott-

ságot kért küldeni. Ez a panamák jól bevált 

tisztítószere. 

Az uj osztrák kormány élére valószínűleg 

dr. Schober bécsi rendőrfőnököt helyezik, akit 

az antant is bizalommal fogad. 

Osztrák vezető politikusuk a nyugatmagyar-

országi kérdést bokésen megoldani törekednek, 

hogy a két 6zomszédállam újra barátságos 

viszonyban lehessen. 

Az Egyesült Államok uj elnöke Harding, 

köztársaságpárti lett. Újságíró és bankigazgató 
volt. Nagy többséggel választották. Ezzel a 
szomorú hírnévre vergődött világot becsapó 
Wilson dicsősége örökre letűnt. 

A penzkicseréléssel kapcsolatban e héten 
ismét rémhíreket terjesztettek a várható vesz-
teségekről. A miniszter kijelentette, hogy az 
előkészületek tényleg folyamatban vannak, 
azonban nem a készpénzen keresi az állam a 
szükséges fedezetet, hanem a vagyonleadásban. 

A pénzügyminiszter cukorügyet még nem 

tisztázták. Ebben is ellenőrző bizottságot kíván-
nak. Ereky, a támadó, már olcsóbban adja; 
kijelentette, hogy ő nem személyében támadta 
a minisztert, csak az igazságot keresi. A párbaj 
sem nyert még elintézést, mely ebből az eset-
ből származott, fdőközben a párbaj törvényes 
eitiitását hangoztatják a parlamentben. 

Oroszországban 20 millió ember éhezik. 
Soha még Oroszország ekkora nyomorban nem 
volt,. Különösen a középosztályt sújtják a jelen 
viszonyok. A bolsevisták már csak borzalmas 
kíméletlenséggel tudják magukat tartani. Ha-
talmuk napjai meg vannak számlálva. 

Grac és Budapest között e hó közepétől 
kezdve gyorsvonatott állítanak be, mely Győrött 
a bécsi gyorsvonathoz csatlakozik. 

A világ kalholikusai Ausztriáért. Az osztrák 

keresztény szociálisták körében agitációt ter-
veznek, hogy a világ katholikusai a pápa 
protekturátusával segítsenek Ausztrián. Hiszik, 
hogy egy millió katkolikust rábírhatnak néhány 
hónapon át egy egy kilogramm liszt, zsir és 
cukor felajánlására, s ezzel félmillió bécsi lakoson 
segíthetnének. 

Az osztrák pénzről azt jelentik külföld-
ről, hogy Zürichben már nem is jegyzik. Nálunk 
mégis 5 — 10%-al drágább a magyarnál. Politika 
van a zürichi jegyzésben, nem értékelés. 

A zabkivitelt euy szindikátusra bizzák, 
amelynek tagjai a Hangya, a Magyar Mező-
gazdák Szövetkezete, az Áruforgalmi és az 
Országos Kisbirtokosok Szövetsége lenne. Az 
üzlet maga az államé volna, amely 75 százalék 
erejéig, a szindikátus pedig 25 százalék erejéig 
részesednék a haszonban. Egyelőre háromezer 
wagotrn kiviteléről van szó. 

A kommunista népbiztosok elleni bünpernek 
végr a végére jutottak. Az államügyész az 
összes előfordult gyilkosságokkal vádolja őket, 
melyekben vagy felbujtók, vagy felületes meg-
bízást adók, különösen Szamuely kirendelésében. 
A hamisított pénzkiadásért is felelőségre vonja 
őket és megbüntetésüket kívánj a. ítélethoza-
talra valószínűleg jövő héten kerül a sor. 

Az árvizsgáló bizottságokat átszervezni ter-

vezik. Ne legyen maximálás, hanem csak irányár 
megállapítás. A kereskedelmi miniszter a szabad 
kereskedelmet igyekszik előkészíteni. 

A főszolgabirák áthelyezese. A határmenti 

vármegyékben a belügyminiszternek a nemzet-
gyűlés elé terjesztett javaslata szerint a főispán 
a járási főszoigabirákat áthelyezheti. 

A szöllömiveiés es a borkezelés szaksze-

rűbbé tétele végett olyan községekben, ahol 

l e g a l á b b 25 jelentkező akad, vándor tanfolya-

mokat rendeznek. 

Kőszeg és Vidéke. 1920. november 7. 

B U T O R ^ Z T I T Ó T 
H A S Z N Á L J O N ! 

KAPHATÓ: U N G E R f J Ó Z S E F N É L KŐSZEGEN. 



19J0. november 7 Köfize« és Vidéke, 

Egészséges, Száraz csöves 

l e n ^ e r i , érkezik 
Előjegyzéseket elfogad: 

^{őszegi ^{«Iszövetkezet 

EtküvÖ a határeorompónál . A Ganzféle 
vi l lamos művek egyik tisztviselője, Kollárszky 
Géza főmérnök a határsorompónál esküdölt 
örök hűséget raenyaszszonyának, Dénes i l o n k á -
nak. Az oláhok ugyanis lehetetlenné tették a 
vőlegény Nagyváradra való utazását, a meny- \ 
aszonyt szintén megakadályozták abban, hogy j 

át jöj jön a határon. A sorompónál megtörtént : 
az anyakönyvi jegyzőkönyv aláírása, aminek 
következtében a menyasszony a férje után 
magyarországi alattvaló lett és boldogan lép-
hetett át a határon. 

Borvezeteket epitenek Kecskeméten. A kecs-

kemétiek mindig arról panaszkodtak, hogy 

nincs vízvezetékük. Ezzel a passzal most kény-
telenek lesznek elhallgatni, mert — bár víz-
vezetékük most sem lesz — lesz borveze-
tékük és hát száz ember közül száztíz jobban j 
szereti a borvezeteket, illetve a bevezethető 
bort, mint a vízvezetéket, illetve a vizet. A 
borvezetéket egy borkereskedelmi résavénytár-
saság készíteti, a vasúttól a központi raktáráig, 
h°í?y igy egyszerűsítse a borszálitást és meg-
takarítsa a fuvart. 

Meghívó. 
G-abos Gróda t á n c t a n í t ó 

szombaton, folyó éyÁI november hó 13.-án a j 

„Mulató* ösájás termőiben tartja 

k i s kp ^ z p r u c sk á j á t 
kivilágos virradatitJMéiÉ0|MWuval, konfetti- es 
szerpentincsatával prybekötve, melyre a n. é. 
közönséget ezúton msztelettel meghívja. 

Kezdeteieste 8 órakor. 
Beléptidij : szemfflyjegy 15 korona, család-

jegy (3 szlmélyre) 35 korona. 

A zenét, Horváth Géza teljes cigányzenekar* 
szolgáltatja. 

elvállat 

Zerthoftr Mihály 

Árverési hirdetmény. 
A kőszegi Királviuton levő 86. számú 

h a s 
udvarral, kerttel és istJ lóyal 421 négyszög-

öl kiterjedésben ir i^átfcffn f. évi novem-
ber hó 14.-én délelőtt 10 órakor magán-

árverésen el lesz adva.* 

Dr. Szovjá%Hugó ügyvéd, 

Koszét;, .rurisits tér 14. 

Minden minnyisegu 

megvásárolta tik. 
Ajánlatok a kőszeg i\Vi l l a ny t e l ep üzem-

vezetőségéhez küldendők. Törvénybe iktatják a békét. Ugyan iili lesz ennek 
az ereümenye? Békétlenség! 

Sajátságos. Korányi pénzügyminiszternek cukorral 
keserítik e! az életét 

Mindenféle 

Miért is félnek annyira a falusiak a pénz érték-
csökkenésetői? A múltkori lebélyegzés óta mindegyiknek 
tízszeresére emelkedett a pénze. Talán éppen csak az 
a baj, hogy — túlsók a penze. 

Mindszentek napja tulajdonképen már nem is a 
halottak, hanem az élők napja. Ugy élnek most az 
emberek, hogy mind szentek, kiknek maguk felé hajlfk j 
a kezük. 

* 

Azzal dicsekedett tegnap valaki, hogy az ő ható-
ságához már jött Turul-pénz, összesen két mázsával. ¡_ 
Neki is van már belőle 3 darab turulja. Egy darabért; 
kínáltak neki egy milliót. Hasztalan volt. Kinaltak neki i 
ezer koronát csak azért, ha megmutatja. Ez is hasztalan 
maradt. Egy világért sem mutatja. De azért ezrével van- j 
nak, akik még mindig hisznek a Turul-ban. 

Nagyszerűen sikerült a cenzúra-rendelkezés meg-
változtatása. Eddig egy katona és egy polgár cenzúráit — 
ezentúl egy polgár és egy katona fogja végezni. 

November í.-gn reggel 6 óra után a 

Chernel-utcától a Hohonci utcáig elveszett ! 

egy fekete szőjfme muff. Becsületes' 

megtaláló kéretik Bhernel-utca 8. sz. alatt ' 

jutalom elledében leadni. 

Felkérem azéji urat, ki mult vasárnap 

délután fekete j c i I t a kemény-
kalapomat < J & z l József cégtől) az Elité 

kávéházban ugj ja lo lyan, de kisebb kalap-

jával felcsereitek Ihogy szíveskedjék azt a 

Kirchknopf vaskereskedésben leadni, hol a 

sajátját átveheti ,t 

Burgonyaföld 
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 malomvilágítási beren-

dezéseket rézanyagból gyorsan és jutányos 

árban eszközlök. Motor- és dynamó-teker-

cselések elvállaltatnak. 

Teljes tisztelettel 

K i s s E l e m é r Villanyszerelési vállalata 

K Ő S Z E G , Várkör 88. sz 

(a várostól negyed\ijmyira) iparkor 44. sz. 

alatt folyó évi noveM er l|^ .-én délután 1 

órakor és a követke^i^Tffipokon 200 CH-öles 

parcellákban bérbe «lat ik. Földnélküliek 

iparkodjanak. 

Nagylózsi uradyfom, Sopronmegye 

a ® " januátfl-re egy m 

bognármásFert keres ST E R N B E R t t 

— kir. udvari hangszertiyár — 
BUDAPEST, RÁKÓCZI UT 60. 

Zenekar i hangszerek, pedálos c imba lmok, ha rmon ikák és 
beszélőgépek a l eg f inomabb minőségben. Vidékre való 
szá l l í tásokat a legpontosabban eszközlünk. Jav í tásokat a 

legolcsóbban és szakszerűen végzünk. 

SflU tal&réktüzhelyet 
és egy kis vasfUH^fiát keres bérbe vagy 

megvételre menekflt csalad. Chernel utca 8. 

1 darab jármífs ökör, 
1 darab öírjus tehén 
eladó. Királfcrt»72. szám. 

D-e8Ch SKABOFQRM^r 
Leghamarabb megszünteti :t vi^zketegss-

get, ótvart, söroört, rühessegst. 
Nem piszkit, szagtalan, nappal is használhat». 

Próbatégely, riagy tégely és családi tégely 
J adagokban. 

Kapható a helybeli gyógyszertárakban, valamint 
megrendelhető a budapesti főraktárosnál: Török J. 
gyógyszertárában Budapesten, Király-utca 12. sz 

Gazdaassapnyt keresek | 
december hó l-re. Hettlinger Jenő t a n í t ó . ; ! 

H t F ' Házaknoz megyek ' ,, 

villamos körfürésszel 

fát fűrészelni 
mérsékelt árért. — Előjegyzést elfogadok 

Pallisch-utca 11. szám alatt. 

Kiss Elemér vil. szer. vál lalkozó. 

Minden újságolvasó 
válassza ki magának, azt. ujsásrajfc melyet 

legjobbaiHl^edvel. A legnagyohl^^á lasz iék 

TL hírlapokban ^ ^ 

Rónai Frlgves könyvnyomdájában 
Várkör 89. s z . ( m t h Jenövein ház) trt Iái ható, 

mely a k ö ^ k e ^ l n « pókból áll : 

Nemzeti Újság ^ C Vasvármegye 
Uj Nemzedék f ^ L H « r 
Szózat f l l j £ue Post 
Virradat f rSWPester Journal 
Pesti H i r l a f Nef l ^Fre ie Presse 
Az U j s N e u e S V r . Tagblatt 
Magyarország Reichspfoc 
Az Wiener Stmimen 
8 Öfai Újság Oedenburger Ztg. 
Ws Újság Kőszeg és Vidéke 
Sportlap I Giinser Zeitung 

Műsor: M* VaMffn^»:jrövember 7-én: 

A sz^fa^bün. 
Dráma 4 ftffvg^asbHn, a ffozerppben 

R e á ó $ r e s t é (Judex). 

És' a kisérőműsor. jRstra Jilmgjjár és ífilmkölcsönzö ftészv.-3ars. 

Rum- es JELMEZKÖLCSÖNZŐ OSZTÁLYA 
megnyí l t . — JYlinden elképzelhető jelmez és ruha. 
17.000 drb. Színi és műkedvelői elóadásokh )Z, szüreti mulatságok, 
álarcos- és jelniezestélyek, hazafias ünnepélyek, diszbandériuinok 
és egyéb ünnepélyek alkalmára a legjutánvosabh kölcsöndijért 
kaphatók. — Egyesületek, Intézetek, jó tékony intézmények 
kedvezményben részesülnek. Rákóczi korabel i jelmezek. 

D íszmagyar ruhák stb. stb. a legfényesebb kivitelben. 
TE7L9EFo3ON: Iroda: Baaap:st, IV, M hno-i 15, 

3 drb. 180 cm. hosszú és 130 cm. széles 

veranda-abtak 
és két áató 

^s áron eladó. Kelc\\delffv-utca 19. 

l > I O " A L E G J O B B T S W f i J W W K B G I F Ö K R 8 I C 
Nyomiitott Rónai Kri^vos könyvnyomdájában Kőszegen 

4. 

S z á n t á s t * 

f m i r d f i í ^ z á s t 

Hfcti széljegyzetek. 

E U e k H o Biosrlxop 
a „Mulató'4 nagytermében. 
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