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nyilttér sora 3 korona. 
Hirdetések nagyság szerint jutdnyoi drbao 

szd mi tatnak. 

Rákosi Jenő Kőszegen. 
Az ország ünnepelt költője, szinmüirója és 

legkiválóbb újságírója, a Budapesti Hirlap világ-
hírűvé váll napilapnak főszerkesztője, a magyar 
nemzeti politika legrégibb, legtehetségesebb" és 
legszívósabb harcosa, R á k o s i J e n ő , eljött 
szülővármegyéjíbe azon alkalomból, hogy a fő-
városban lefolyt országos ünneplés után, a tisz-
teletére Szombathelyen rendezett jubiláris ünne-
pélyen részt vegyen, mely város egyben díszpol-
gárává választotta. 

A nagy poéta ez ünneplés közepette lelki 
nagyságához méltóan oda is vágyódott, hol egy-
kor bölcsője ringott és hol a betűvetés első 
oktatásában részesült. Ennek köszönhetjük, hogy 
Acsád szülőhelye után Kőszegre is eljött, hol a 
mult század ötvenes éveiben a jó emlékű Strausz 
tanitó gondjaira bizták és a belvárosi Lauringer'-
féle házban akkoriban lakott Schöpf-család adott 
szállást az acsádi Szegedy-család tisztartója 
fiának. De vonzotta őt ide még a baráti érzés is, 
Fügh Károly volt főbíró, képviselő és polgár-
mesterünk érdemes személyéhez, kivel kora ifjú-
sága óta szoros barátságot tartott, a hetvenes 
években mint hirlapirók vele együtt működött és ezt 
a barátságot az élet minden fázisában melegen 
s szeretettel ápolta. 

Jambrits Lajos polgármester értesülvén 
Rákosi Jenő idejövetelének szándékáról, a város 
diszfogatán ment el érte Acsádra. Vele jöttek 
még a kíséretében levő újságírói előkelőségek és 
a Dunántuli Közművelődési Egyesület vezető 
lagjai, köztük Bónitz Ferenc volt képviselő és 
sajtófőnök, Dr. Fodor Oszkár, a Dunántuli Köz-
művelődési Egyesület főtitkára. 

A városháza előtt a város polgársága nagy 
számban gyülekezett fogadtatására, a tanintézetek 
ifjúsága is itt állt sorba, a belváros lobogódiszt 
öltött, a nőegyesületek és szervezetek vezetői is 
eljöttek ide az ország legszellemesebb íróját 
üdvözölni. Másfél órai késéssel érkezett ide a ( 

nagy hideg miatt megfogyatkozott közönség 
körébe, mely késedelmet az egyik kisérő tagnak: 
hirtelen rosszulléte idézte elő. 

Az egybegyűltek riadó éljenzéssel fogadták j 
az ősz költőt, kinek lebilincselően kedves meg-j 
jelenése, fiatalos rugatiyossága az emberek rokon-
szenvét és lelkesedését csak fokozta. 

Kincs István apátplébános és városi kép- j 
viselő, az Íróember szellemességével mondott; 
üdvözlőt a kiváló vendégnek, az egykori kőszegi; 
diáknak, a nemzet ősz prófétájának, a koszorúzott 
költőnek, a magyar nemzet első kulturmunkásá- l 
nak és szép szavai lelkesedésre ragadták az egész 
közönséget. 

R á k o s i J e n ő azzal a keresetlen egysze-1 
rüségével, természetességével és szellemes ötle-j 
tességével felelt, mely, mint országosan ismert, 
az ő finom lelkének sajátossága és ugy, amint 
írásaiból ismerjük, találóan, poétikusan,»lendülettel,. 
szellemének gyöngyeit szórta elénk; átéreztük 
szavaiban szivének jóságát, nemzeti érzésének 
nagyságát, az emberiség iránt nemes gondolko-
dását, magyar prófétai ihletségét. Végtelen saj-
náljuk, hogy beszédét csak emlékezetből és 
kivonatosan rögzíthetjük meg. 

Azon kezdte, hogy első tekintete a Laurin- i 
ger ház felé irányult, hol lakott és a két temp-; 
lom felé, hova napont t eljárt és nagyon 
sokszor minisztrálásra, mert a sekrestyés, ha 
más nem jött el, helyettesül mindig öt, a közel-
ben lakót hívta. Még azon időből maradt emlé-
kezetében, amit minisztráláskor a papnak felelt: 
introibo ad altare Dei, — ad Deum, qui laetiíicat 

iuventutem meam. Most is igy lép e város egy-
begyűlt közönsége elé. Hálatelt szívvel eljött e 
városba, melyből az ő pályafutása megindult és 
hálával gondol mindazokra, akik megvetették 
benne az alapot arra a nagy munkára, inely neki 
a nemzet szolgálatában osztályrészül jutott. A 
diákokhoz fordulva azt mondotta: valamikor én 
is itt álltam mint szegény kis diák dideregve, 
mert kirendeltek Albrecht főherceget fogadni, aki 
a „Stift" alapkőletételéhez jött. Gotterhaltét kellett 
énekelnünk s milyen mássá lett mégis az ország, 
mert a nemzeti érzéssel telitett ifjúság kikerülvén 
az élet forgatagába, ott erős és elszánt nemzeti 
szellemben teljesítette kötelességét. — Ebben vette 
ki részét ö is és boldognak érzi magát, hogy 
öregkorára kiérdemelte a nemzet elismerését. — A 
mostani ifjúságra még nagyobb feladatok várnak. 
Amit apáitok kivívtak, azokat a most ^elvesztett 
nagy nemzeti kincseket nektek kell, édes fiaim 
visszaszerezni és azért gondoljatok arra, hogy 
ugy mint nekem megadatott volt, minden kis 
diáknak is meg van adva annak a lehetősége, 
hogy a haza szolgálatában a legnagyobb sikert 
is elérhesse. Ezt kívánja ő a mai fiatalságnak is, 
hogy egykoron ö reájuk is az a tisztelet várjon, 
melyben ő öreg napjaiban részes, amiért 
valamennyi megjelentnek szívből fakadó köszöne-
et mond. 

Lelkes éljetizések áradatától kisérve vonult 
fel ezután a város tanácstermébe, hol testületek, 
egyesületek, polgári és katonai hivatalok kép-
viselői üdvözölték. Majd F ü g h Károly üdvö-
zölte és mélységesen megható jelenet volt a két 
öreg barát 40 esztendő utáni találkozása, szint-
úgy L a ni p János gazdálkodó polgártársunknak, 
egykori iskolatársának viszontlátása, kivel egy 
padban ült és kire azonnal a legélénkebben 
emlékezett, visszaidézvén sok érdekes jelenetét, 
a 70 évvel azelőtti iskolai életnek és akkori 
tekintélyeknek, melynek egyike Lamp iskolatársa 
is volt, mert ő volt az osztály mindenható kurá-
tora, lévén ő a legerősebb a rendtartáshoz. 

Végül lapunk szerkesztőségének üdvözletét 
fogadta, melyből megtudta, hogy 40 év óta ma-
gyar sajtója van a városnak s hogy ez annak 
idején Fügh Károly akkori polgármester támoga-
tásával nyert életet, az ő szárnyain emelkedett 
a német sajtó fölé; azután nagy érdeklődéssel 
nézte az ő 1893-ban irt kéziratát, melyet az 
óházi emlék felavatása alkalmával irt és a lap 
szerkesztője ereklye gyanánt őriz kérve öt, 
hogy a mai nap alkalmából is tisztelje meg a 
lapot impressióinak leírásával, amit meg is igért. 

Délben a bencésszékház vendége volt, 
szintúgy kisérete is, Jambrits polgármester és 
Fügh Károly. Itt N a g y B a l á z s főgimnáziumi 
igazgató üdvözölte a Rend nevében a nagy 
vendéget, J a m b r i t s polgármesternek pedig itt 
nyílott alkalma a város közönségének nagy tisz-
teletét és szeretetét tolmácsolni. A nemzet bok-
rétájába, ugy mondotta, Kőszeg ugyan csak egy 
szerény virágszálat küldött, de ezt a szeretetnek 
oly benső érzésével tette, amint az csak egy 
nemzetért fél századon át teljesített nagy haza-
finak jár ki. Jóizii pohárköszöntőt mondott reá 
még Fügh Károly, azzal a szellemességgel és 
humorral, amelyre csak a régiek emlékeznek vissza, 
mély hatást keltve Rákosira, ki egy forró csók-
kal felelt, öreg baiátjának. 

Délután a temetőben látogatott el Rákosi, 
hol anyjai nagyatyjának sírjára azt a virágbokré-
tát helyezte el, melyet neki Acsádon Szegedy 
bárónő nyújtott ünnepélyes fogadtatásakor. — 
Később körsétát tett a városban, megnézte az 
uiabb alkotásokat, köztük a vasutas árvaházat, 

a főgimnáziumot, és elismerőleg nyilatkozott a 
város szép fejlődéséről, másnap délelőtt hosszabb 
látogatáson volt Fügh Károlynál. Kincs István 
apátnál, Nagy Balázs igazgatónál, — délben 
ismét a bencések asztalához volt hivatalos, mely 
alkalommal bucsu-köszöntő keretében köszönte 
meg a Rendnek szives vendéglátását. Jambrits 
Lajos polgármester ezúttal is jelen volt és ebéd 
után a város hintóján kisérte illusztris vendé-
günket Szombathelyre 

Szerkesztőségünknek irt levelét legmélyebb 
hálánk kifejezésével teszük közzé: 

Tisztelt Szerkesztő ur! 

Ön azt kívánja tőlem, hogy számoljak be 
az Ön közönségének kőszegi impressiómról. Én 
erre ma ép oly képtelen vagyok, mint a hogy a 
részeg ember . nem tud beszámolni magáról. 
1861-ben voltam itt utoljára, tehát 19 éves ko-
romban. Akkor az egész élet előttem volt, ma 
az egész élet mögöttem van. Ez annyi mint két 
teljesen ellenkező szemüveg. Az egyiken át akkor 
néztem, a másikon át ma látom Kőszeget. 

Mit mondjak ? Ma tán négyszer annyi a 
kőszegi ember, mint akkor volt. A város is rész-
ben átöltözött. Én mint gyermek és suhanc 
tisztelettel és félelemmel néztem a hatóságra és 
a tanári karra, ma a hatóság és Kőszeg népe 
a tanár urak néznek rám ugy, mintha én külömb 
volnék náluknál. Pedig, mikor a két templomot 
látom itt a város szivében, az öreg kutat, a 
csöndes temetőt, (mely köré valamikor kijártunk 
diákok szederszüretre) az árvaházat és egy sereg 
épületet, a mely annyira sem öregedett meg 
mint én s ha látom a vidám diákságot, mely 
elém kivonult, hallom Kincs apátplébános lelkes 
és szellemes üdvözletét, élvezem a polgármester 
millió előzékenységét és a bencésatyák kifogyha-
tatlan vendégszeretetét: ugy érzem, mintha 
álomban járnék s mindez tündérség volna. 

Csak mikor Fügh Károly barátommal kerü-
lök szembe, akkor ébredek a valóra. Mert 
minden friss, fiatal, életerős ebben a városban, 
csak mi ketten vagyunk két kopott öreg bácsik, 
kik méltán köszöntjük egymást.. Mi vagyunk a 
mult ebben a városban, a mely mindig ifjú s 
mely él halhatathnul, megy férfias léptekkel a 
maga biztos jövője elé. 

Engedje meg szerkesztő ur, hogy lapja 
hasábjairól is üdvözölhessem ezt a kedves, el 
nem felejthető, kies, barátságos és becsületes 
várost és minden lakóját. 

Kőszeg, 920. november 1(5. 

Rákosi Jenő. 

Hirdetmenyek. 
A 9610 1920. sz M E. rendelet alapján közhírré 

a következőket: 
Minden termelőt tulajdonos, bérlő, részes mivelést 

vállaló stb.) köteles azonnal, de legkésőbb folyó évi 
december hó 5.-ig közfogyasztás céljaira az Áruforgalmi 
R.-T. bizományosának. Wurst Kamillnak raktárába be-
szolgáltatni ugy a hatóság által reá kivetett buza,- rozs 
és kétszeres mennyiséget (az úgynevezett adógabonát,) 
valamint az adógabor.ának és saját házi és gazdasági 
szükségletének leszániitasa után még tenmaradó összes 
buza,- rozs- és kétszeres- feleslegét. 

Ha a termelő a reá kivetett buza,- rozs- és két-
szeresmennyiséget az adógabonátt gazdasági erdekeinek 
sérelme nélkül a Gabonagyüjtés Országos Kormánybiz-
tos kirendeltségének megállapítása szerint beszolgál-
tatni nem tudná, a Kirendeltség engedélyével a hiányzó 
mennyiséget árpában s ha a hiányt arpában nem pótol-
hatná, ugy tengeriben is leróhatja, köteles azonban min-
den 100 kg. buza, íozs vagy kétszeres helyett árpából 
130 kgr-ot, tengeriből pedig 200 kgr csövestengerit be-
szolgáltatni. 

Amennyiben a termelő e reá kivetett adógabonát 
a Kirendeltseg megállapítása szerint még az adó^abona 
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pótlására szolgáló magvakban sem tudja beszolgáltatni, 
vagyis természetben való beszolgáltatásra egyáltalában 
nem képes, köteles az adógabona (buza, rozs es ket-
szeresi minden egyes métermázsája helyett 11)00 korona 
megváltási összeget (gabonaváltságot a Kirendeltség fel-
hívásától számítandó 15 nap alatt az Áruforgalmi r.-t.-nál 
befizetni. 

Az adógabona téritési ára változatlan marad. 
Az adógabonán feliil f. évi december hó 5.-éig 

beszolgáltatott buza, rozs és ketszeres után az Áru-
forgalmi r.-t. a megállapított téritési áron felül külön 
szállítási prémiumot tizet, még pedig a buza métermázsája 
után 300 (háromszáz), a rözs es kétszeres métermázsája 
után pedig 250 (kettószázötven koronát. 

Az adógabonán felül beszolgáltatott mennyiségre 
nézve az előbbi bekezdesben megállapított szállítási 
prémium annak a termelőnek is jár. aki ily mennyiséget 
a jelen rendelet hatálybalépte előtt szállított be; ehhez 
képest az Áruforgalmi r.-t. köteles prémiumot az ily 
termelőnek utólag, még pedig 1920 évi december hó 
vegéig megfizetni. 

A prémiumra való jogosultság szempontjából a 
beszolgáltatással egy tekintet alá esik a felajánlás is, 
feltéve, hogy a felajánlás f. évi december hó 5.-ig iga-
zoltan megtörtént s a felajánlott gabonamennyiseget a 
termelő vagy más — felesleggel rendelkező — az át-
vevő közegnek hozza intézet felszólitasától számított 14 
napon belül teljes egeszében leszállítja. 

Arra a termelőre, aki a reá kivetett adógabonát 
1921 évi január hó 31.-ig be nem szolgáltatja vagy a 
megfelelő gabonaválságot be nem fizeti, az elsőfokú 
közigazgatási hatóság az 1916: IV. t. c. 2 §-a értelmé-
ben a be nem szolgáltatott gabona cs árpamennyiség 
kedvezményes téritési árnak (jelen rendelet 4. §-a) 
háromszorosát szabja ki 

A polgármester a buza, rozs, kétszeres, árpa vagy 
tengeri beszolgáltatásra, valamint a gabonaváltság ki-
szabása tárgyában hozott véghatározata ellen a vármegye 
alispánjához felebbezésnek van helye. 

A felebbezési határidő mindenkor 3 nap. 
A felebbezés a véghatározat végrehajtását nem 

függeszti fel. 
A kirótt és be nem fizetett gabonaváltságokat és 

kártérítési összegeket a közadók módjára a közigazga-
tási hatóságok hajtják be. 

A buza-, rozs-, kétszeres-, árpa- és tengeri szállí-
tások ezután is csak igazolványokkal történhetnek. 

Aki a jelen rendeletnek valamely rendelkezését 
vagy a jelen rendelet alapján tett hatósági rendelkezést 
megszegi vagy kijátsza, avagy megszegésnél vagy kiját-
szásánál bármely módon közremöködik, az amennyiben 
cselekménye az 1920: XV. törvénycikk valamely rendel-
kezése alá vagy más súlyosabb büntető rendelkezés alá 
nem esik, kihágást követ el és hat hónapig terjedhető 
elzárással és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetés-
sel büntetendő. 

Ama készlet tekintetében, amelyre nézve a kihá-
gást elkövették, elkobzásnak van helye. Az elkobzott 
készlet értékének 1 5-de a feljelentöt, a többi része a 
felmerült költség levonásával a Hadirokkantak Segély-
alapját illeti. 

Nem lehet elkobozni azt a készletet, amely a tettest 
saját házi és gazdasági szükséglete cimen megilleti. 

Hiszek egy Istenben, 

Hiszek egy hazában. 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában. 

Ó-ház. 
Hogy megjelöljék, dicsérem az eszniet, 
Hisz hajdan környékén szedtem cseresznyét. 
Vágyván az ünnepükben reszt is venni, 
De mért nevcnek Ó-háznak kell lenni ? 
Miért nem Rom ház , vagy A d ü l e d é k ? 
Ajánlom ezt. Rossz néven ne vegyék. 

Budapesten, 1893. január. Rákosi Jenő. 

Közhírül adom, hogy a további intézke-
désig mindennemű akár politikai, aká.' egyéb 
célú népgyűlés és egyesületi közgyűlés illetve 
tárgyalás, körmenet vagy felvonulás tar-
tása tilos. 

Dr. Freyb«rger Jenő államrendőrkapitány 

Kinevezés. Fuchs Ferenc földinket, szom-

bathelyi káplánt, a megyéspüspök a papnövelde 

lelki igazgatójává nevezte ki. 

Áthelyezett tanítónő. Pajthy Gizella tanító-

nőt a közoktatásügyi miniszter Sándorvölgyről 

a nógrádinegyei Lajosujtőre helyezte át. 

Klasanszky János járási számvevő, ki önként 
vonult be honvédhadnagynak a háború kitö-
résekor ós mindjárt az első harcokban orosz 
fogságba került, majdnem 6 évi keservesen, de 
hősiesen kiállóit szenvedések után e héten 
került vissza hazájába, egyelőre Csóthra, a 
leszerelő táborba, — honnét pár nap múlva 
érkezik ide családja és barátai körébe. Sok 
viszontagságon esett át, sok nélkülözést szen-
vedett, életveszélyben forgott, de az ő SZÍVÓS 

természete, leleményessége, szeretetreméltó baj-
társi élete, fogolytársaival mindent megosztó 
emberszereteto, minden helyzetben meghozta 
számára a létfenntartás lehetőségét és támaszát 
s ennok köszönhető, hogy „megfogyva bár, de 
törve nem" újra átölelheti szeretteit, újra baráti 
jobbot nyújthat hazajövetelének őszintén örven-
dező polgártársainak. Már is birjuk igéretét, 
hogy viszontagságos katona- ós fogolyéletének 
nagyun érdekes részleteit lapunkban közzétenni 
fogja. (Miközben e sorokat irtuk, már meg is 
érkezett.) 

Egy öreg polgártársunk hunyt el szerdán 
reggel: Kamershofer Sándor, volt szitakötőmester 
ós vendéglős, ki már vagy 20 éve a magán-
életbe vonult vissza. Nyolcvan éves kort ért el. 
Minden tekintetben tipikus alakja volt a kőszegi 
régistilü polgároknak, aki még azzal tűnt ki 
a többiek közül, hogy herkulesi hatalmas ter-
mete volt s még néhány hónappal ezelőtt is 
imponált megjelenésével. Olyan volt polgártársai 
körében, mint fák között az óriás gesztenyefa. 
A jó emlékű Stegmüller Lacin kivül alig tudunk 
hozzája hasonlót. Sokáig küzdött vele a kaszás, 
mig leteperte. Sokat szenvedett az utolsó hetek-
ben, míg jellemes puritán lelke hatalmas hüve-
lyétől megvált. Szoros rokonságban állott a 
Wagenhofer és Pohlmüller családokkal. Özvegye, 
született Krötzl Lujza gyermekei, unokái és 
nagykiterjedésű rokonság gyászolják. Egyik 
veje Ilettlinger Jenő elemi iskolai tanító. Temo-
tése pénteken volt a polgárság nagyszámú 
részvéte mellett. 

Színtársulat folyamodott a városi tanács-

hoz, három havi játszási engedélyért. Krnetty 

József az igazgató, ki egyizben gyenge társu-

lattal már itt volt. 

A népszámlálás mikénti megojtésére már 

megérkeztek a részletes utasítások. A polgár-

mester a népszámlálási munkálatok vezetésével 

Augu^zt János nyugalmazott polgármestert 

bízta mog. 

A s/egany gyermekek cipő ellátására irá-
nyuló akció e hét folyamán még a következő 
adományokat kapta. P é n z b e n : Kőszegi 
Takarékpénztár 1000, dr. Stúr Lajos 500, 
K . V. 200, Wurst Kamii 200, Rácz György 100, 
N. N. 100, Kiss Gyula 100, K ü t t e l Dezső 
100, R o s e n s t i n g i Jakab 100, Koczor Lajos 
100, Pfandlné 100, H o r v á t h Mátyás 100, 
Horváth Lajos 100, D o r n e r Ferenc 100, 
Weöres Aladár 100, B i r i t z Jakab 100, özv. 
Louibersbeck Samuné 50, B o r h i János 50 ; 
anyagokban : Maitz Lipót 8 kg. talpbőrt, Wentz l 
Mihály két kvadrát felsőbőrt. További adomá-
nyokat szíveskedjenek Ró th Jenő ur könyv-
kereskedésében leadni vagy jegyzékbe vétetni. 

A kalh. leányegyesület jótékony célokra 

babakésziiéssel foglalkozik a főgimnázium 

egyik termében. Akik látták munkájukat , el-

ragadtatással beszélnek annak szépségéről ós 
Ötletességéről. Ugy hall juk, hogy kiállítást 

rendeznek a babákból beléptidij mellett, hol 

egyben árusítani is fogják. Megtekintése után 

majd részletesebben számolunk be eredmé-

nyükről. 

Cserkeszünnepély. A főgimnázium cserké-

szei a Jurisich-csapat u j tagjainak fugadalom-

étele alkalmával c*erkészünnepélyt rendeznek 

december 10 és 11.-én. Lázas tevékenységgel 

iészülnek cterkészünnepélyűkro, melyben szinre 

kerül Hadványi Kálmán Diáktanács cimü 3 
'elvonásos darabja a forradalom idejéből és 

Cserkészélet a balatoni táborban cimü két fel-

vonásos cserkészéietkép. Költségkímélés céljá-

ból személyre szóló meghívót nem küldonelí 

Ipartestületi közlemények. 

Az ipartestületi anyagbeszerzőben a követ-
kező éruk kaphatók : íekeie cérna, alsó cérna, 
férc pamut, fehér bélés vászon, (szabók is 
használhatják) talpbélés, áver, tex, kapocs és 
viaszk, — ezen árukat bármely ipartestületi 
tag megvásárolhatja. — Felkéretnek a cipész-
mesterek, hogy vasárnap, f. hó 21. én délután 
4 órakor az ipartestület helyiségében meg 
jelenni szíveskedjenek. Az elnök. 

Az 1920. évi X X I I I . t. c. 77. § a alapján 
az 1020—1922. évekre ujabb kivetés nélkü 
előirt III . oszt. ker. adótételeket tartalmazó 
lajstrom a városi adóhivatalnál 1920. évi novem-
ber hó 18 napjától 1920. évi november hó 27. 
napjáig bezárólag 8 napon át közszemlére ki 
télotvén,' azt ott mindenki megtekintheti. A 
három évi érvénnyel előirt adó ellen a nyolc 
nap leteltét követő 30 nap alatt a közvetlenü 
érdekelt adózó fél fellebbezés, bárki más pedig 
észrevételt intézhet az adófelszólamlási bizott-
sághoz. A felebbezést és az észrevetelt a m. 
kir. pénzügyigazgatóságnál (adófelügyelőnél) 
kell benyújtani. A kellő időben beadott feleb-
bezések, illetőleg észrevételek felett az 1883 
évi X L I V . t. c. 29. és 30. § a értelmében 
alakított adólelszólamlási bizotság határoz. Az 
elkésetten beadott felebbezést vagy észrevétel 
a m. kir. pénzügy igazgatóság (adófelüpyelő' 
visszautasítja. 

Felhívom mindazokat, akiknek birtoká-
ban 1919 évről szóló tüzifautalványuk van, 
hogy azt a városi számvevőségnél mielőbb 
mutassák be, aminek megtörténte után a tűzi-
fát 1920 évi dicrmber hó 15.-éig annál inkább 
szállítsák le, minihogy ezen határidőn tul a 
város nem vállal felelőséget érte. 

Jambrits Lajos polgármester. 

Helyi hírek. 
Rákosi Jenő kézirata, melyet az ittidőzött 

ünnepelt irónak lapunk szerkesztője bemutatott, 
egy rögtönzött ver/es válasz volt azon kére 
lemre, hogy az Oház felavatása alkalmából 
megjelent lapot megtisztelje. Ez a verses válasz 
a következő volt: 

Tanácsát nem követtük, mégis — sajnos — 

„Komház" lett belőle. # 

Linyauar képviselőnket a keddi nemzet 

gyűlésen élesen támadta Kuppert képviselő, 

mert több fővárosi lapban közzétett vélemény-

nyilvánítását a Nemzeti Újságban kiméletlen 

bírálat tárgyává tetio. Szemére vetette Linguuer-

nek, hogy szabadelvű párti, szabadkőműves 

volt és rablógyilkosság miatt (a közismert 

Szegedy báró öngyilkossága) körözés alatt állott. 

Lingauer a nemzetgyűlés tüntető rokonszenves 

megnyilvánulása mellett pozdorjává törte össz^ 

e támadást, férfiasan beismervén, hogy a műit 

nak tévedéseit éppen abban a légkörben ismerte 

fel s ez okból még a háború előtt egyik kez-

deményezője volt a keresztény nemzeti politika 

irányának. 

Hivatalvizsgálatot tartott e héten a polgár-

mesteri és szolgabírói hivatalban Cziráky Béla 

gróf főispán. 

Polgártársunk lesz Seydl Jenő ezredes, ki 

jelenleg városunk lakója lett. Aziránt folya-

modott a városhoz, hogy őt a helybeli ille-

tőségűek sorába felvegyo. 

Eiöléptetes. Kiss János százados, a kato-

nai reáliskola volt tanára, ki legutóbb mint a 

tisztképző tanfolyam tanára működött, őrnaggyá 

lépie'ett elő. 

A lakáshivatalhoz nemcsak lakásnak ki-
jelöléséért, lakbérnek megállapításáért, lakások 
nak hatósági igénybevételéért és az ezzel 
összefüggő kérdésekben fordulnak, hanem oly 
ügyekben is, melyek nyilvánvalóan nem tar 
toznak a lakáshivatalnnk hatáskörébe A bérlők 
részéről gyakori a panasz, hogy egyes ház 
tulajdonosok nem fogadják el a házbért ; el-
zárják az egyes mellékhelyiségokei ; leszerelik 
a villamos vezetéket ; elzárkóznak a kútnak 
tisztogatásától — a víz p^dig közszükséglet; 
a kormányrendeleten tul terjeszkedő lakbér 
emelést követelnek stb.; — egyes háztulajdo-
nosok pedig egyes lakóiknak brevi manu kila 
koltatását követelik. Szóval annyi mindenféle 
kívánságokat támasztanak, melyeket a lakás-
hivatal, de senki a világon nem tud teljesíteni. 
Csodftkra s^nki sem képps. Igyekezzenek a 
felek egymással megférni és ne keserítsék meg 
egymásnak még jobban az amúgy is elvisel-
hetetle n életet. A lakáshivatal. 

Kőszegfalván a száj- és körömfájás terje-
dőben lévén, figyelmeztetem a közönséget, 
hogy az ornan nyert tejet nyers állapotban 
(mint tejföl, turó vagy vaj) ne fogyasszák, 
mert e betegség emberekre is ragályos. 

Közhírré teszem, hogy a katonai alakula 

tok által mezőgazdasági munkák elvégzésére 

kiadott lovak a mezőgazdasági munkálatok be-

fejezése után az illető esapattestnek vissza-

adandók. 

dr. Hechinger Ede polgármester h. 



1920. november 21. 
XL. évfo lyam. 

•m 

szé t , hanem majd diszes cserkészplakátok utján 
hívják meg az érdeklődi közönséget. Jegyek 
december 1 étől kezdődőleg válthatók Róth 
Jenő könyvkereskedésében. 

Vallásos est. A ma délután 5 órakor az 

evang. templomban tartandó vallásos est mű-

sor*: 1. közének, 2. ima, 3. Miatyánk énekli 

Hanély Flóra, harmoniumon kiséri Freyler 

Emma. 4. Gcistiiehes und Weltlíches felolvassa 

Hammer Gyula népiskolai igazgató. 5. Váradi: 

A l e g b o l d o g a b b , szavalja Jeney Jolán V I I I . o. 

tanuló. 6. Ima. 7. Közének. A kijáratoknál sze-

dendő oífertorium a helybeli evangelikus nő 

egyletnek van szánva, hogy karácsonykor sze 

gény gyermekeket istápolhasson. 

A lakásinsegre nézve lapunk egy barátjai 

arra figyelmeztet, hogy az főleg abból szárma-i 

zik, mert nagyon sokan azok közül, akik előbb, 

lakást adtak bérbe, most, nem szorulván e 

keresetre, maguk használják vagy bejelentet-! 

lenül kamarákká és ogyébb saját céljaikra' 

alakították át. Az igénybevehető lakrészeket 

tehát nemcsak a 9 szobát elfoglalóktól kezdve 

lefelé, hanem itt is meg lehetne találni, de ez 

természetesen házankinti pontos összeírást1 

igényel. 

A munkásszervezet már megkezdte téli 

társas összejöveteleit, melyet hasznos munká-

val is egybekapcsol. Újbó l felveszi a háziipari 

foglalkozást, mely mul l évben is a téli idő-

ben kerosetnélkülieknek elég tisztes jövedelmet; 

nyújtott, — továbbá szép példáját adiák az; 

együttérzés és összetartás nemes törekvésének,' 

midőn elhatározták, hogy akik tagjai közül se-j 

gélyre szorulnak, azoknak saját körükben tel-; 

jesitett gyűjtéssel nyújtanak segítséget. 

Az iparengedslyek kiadását illetőleg azt a 

panaszt hangoztatják mindenfelé, hogy e tekin-

tetben nem járnak el kellő gondossággal és 

az illetők megbízhatósága tekintetében nem 

onnét szereznek be információt, hol erre nézve 

felvilágosítást nyújthatnak. Az iparengedélyekre 

nézve különben is erősen megszorító rendelke-

zés történt. Ennek irányzata főleg a keresztény 

kurzus érdekében való. A már kiadott enge-

délyt nehéz visszavonni, jobb tehát uzok ki-

adása előtt óvatosabbnak lenni. Tisztességes 

kereskedelmet csak igy lehet biztosítani. 

Öngyilkos nevelőnő. Pfitzner Jolán 28 éves 

hajadon, ki Weöres Aladár háztartásában élt 

és gyengélkedése miatt egy időt, a kórházban 

állt ápolás alatt, hétfőn reggel a soproni vonat 

kerekei közé vetette magát, miáltal mindkét 

lába több helyen eltörött cs belső zuzodásokat 

szenvedett. Életveszélyes állapotúban a kór-

házba szállították. Ak ik tette pillanatában a 

megindult vonat közelében álltak, már későn 

siettek feléje annak megakadályozására. Ugy 

halljuk, hogy elméjében már régen megzava-

rodott és az* volt a rögeszméje, hogy csekély-

mulasztások miatt elbocsátják. A szerencsétlen 

leány szombaton reggel meghalt. j 

Dohánykiosztas lesz szerdán a vidékieknek 

csütörtökön pedig a helybelieknek. 

Betöres. Mult szombaton hajnalban Kős/eg 

falván az utcai ablakon át betörtek Wurst . 

József vendéglőjébe. Egy fekete téli kabátot 

világos csikós béléssel ioptak és egy fiókból 

3400 korona pénzt. A nyomozás folyamat-

ban van. 
Kezrekerült tolvajnö. Még a mult hónap j 

ban Fleischhacker Karolin Szombathelyen el 
lopta Madarász lstvánné szállásadójától 30—40 
ezer korona értékű ruhanemül. Ebből itt is 
adott el. Hétfőn énekes eset vezetett a tolvajnö 
kézrekeritésére. Lég.yottott adott valakinek egy' 
általa megjdlölt helyen. Ez tudomására adta 
ezt a helybeli rendőrségnek, mely azonnal 
gondoskodott róla, hogy a szombathelyi rendőr- j 
ség, ha hívatlanul is, de a légyotton biztosan 
megjelenjen. Stengl nagygencsi molnárnál 
sikerült öt letartóztatni, hol mint Mészáros Ida 
szerepelt. A bűnjelek nagy része a helyi rend 
őrség erélyes eljárása folytán megkerült. 

Vidéki hirek. 
Beniczky volt belügyminiszter, Szombathely 

varos nemzetgyűlési képviselője, ki megválasz-
tása ota a kerületében való megjelenést csak 
Jgerte. vegre e héten jött választói körébe és 
egy hétig szándékozik Szombathely ós vidékén 
időzni. Beszámoló vagy pártgyülés nem lesz, 
mert azt ez idő szerint ilyet tartani tilos. 

Egyházmegyei hirek. Gróf Mikes János 
megyéspüspök kinevezte dr. Tóth Jószef és 
Wallner József kationokat szentszéki birákká. 
szentszéki jegyzővé Fucbs Ferenc szemináriumi 
lelki igazgatót, helyettes jegyzővé Murányi 
László főreáliskola! hittanárt. 

Az acsádi állomáson elfogták Sehermann 
Pál porgölini, Weber József Alajos lantosfalvi 
lakósokat, mert borszállító szekéren 160 kg. 
rozsot akartak becsempészni. 

Orosz hadifoglyok érkeztek haza e héten, 
kiket Szentgotthárdon ünnepélyesen fogadtak. 
Egy másik csoport ma érkezik oda és azt szintén 
Csóthra irányítják leszerelésre. Szombathelyen 
is ünnepélyesen fogadják. 

A volt varmegyei direktórium bünügyében 
kedden volt az ítélet kihirdetése. Öt hétig tar 
tott a tárgyalás. Kovács József fővezért egy évi, 
Henez Ká lmán társát 4 havi, Dr. Geiringer 
ügyvédet, a főintrikust, 10 havi, Gyulait (Obál 
volt titkára) 2 havi, Halász-Fischer Józseí 
hírlapírót, ki a vádtanács elnökségét is ellátta, 
1 évi, Vadkerti Ferenc tanítót, ki az egyházi 
vagyon lefoglalását végezte, 6 évi börtönre 
Ítélték ; egy másik tanitó, Borossay Béla 1000 
kor. pénzbírságra, Szüts Nándor, a pénzinté 
zetek szociálizálójaSOOO K pénzbírságra Ítéltettek, 
Szijjártó Géza és még néhányan felmentettek. 

A soproni törvényszék uj elnökéül Dr. 

Wrchowszky K. soproni táblabírót nevezték ki. 

A proletárdiktatúra egy „jó seft j *" borult 

fel e héten a szombathelyi törvényszéknek 
ítéletével. Günsberger Mór rohonci élelmts 
kereskedő báró Thyssentől egy erdőrészt szer 
zett meg 40.000 koronáért, mely egy millión 
felüli értékben van. Mikor a diktaturás világ-
nak vége lett. a hazatért bárónak feltűnt a 
revideált számlák közt a „Rohoncer Gemeinde" 
alatt szereplő erdővétel és mikor rájött a tur 
piságra, megbízta dr. Marton Jenő jogtanácso-
sát a szerződés érvénytelenítésével, ami teljes 
sikerrel járt és aminek nemcsak a tulajdonos, 
de az ebben érdekelt összes kisgazdák is na-
gyon megörültek 

H s t i s s é i j e g y a e t e k . 

A fővárosi gyilkos és rablóbandás eseményeket 
nagyon sokan kicsinylőleg fogják fel. Ugy akarják fel-
tüntetni, hogy mi az Kunbéláék és Szamueliék gaztettei-
hez ? Úriemberek beszélnek igy. Csodálatos. A keresz-
tény irányzatot követő miképen juthat egyáltalában ily 
hasonlathoz? Hiszen éppen abban különbözik minden 
mástól, hogy nem gonosztevők, nem az emberiseg 
salakja, nem elvetemedett gazemberek cselekedetei 
lehetnek irányítói, hanem a felebaráti szeretet, az ember-
séges igazság, a tiszta erkölcsi színvonal fenntartása, 
mert e nélkül nem lett volna képes a kereszt az egész 
világot meghódítani, e nélkül nem is tudná a nepek 
millióit a jogrend szellemében vezetni, a nemtelen 
háborúk okozta eltévelyedéseket jóvátenni, az erkölcsé-
ben megtántorodottakat újra odavezetni, hol feléje 
ragyog: in hoc signo vinces! 

• 

Gyászruhában jelentek meg a képviselők a nem-
zetgyűlésen, gyászkeretben jelentek meg a fővárosi 
napilapok, gyászlobogók hirdetik Magyarország megr 
csonkításának törvénybeiktatását. Igy kapjuk hirül mi 
együgyü vidékiek. Könnyek áztatják az ujságiapot mikor 
olvassuk. Másnap is ugyanezen érzések hatnak át. 
Mégis másnap már azt olvassuk, hogy nemzetgyűlési 
képviselők miként veszekednek sajátos személyes ügye-
ikben, érdekeikben, mily ocsmány hangon tárgyalnak 
egymassal, gyanúsítják egymást gazságokkal, leszállítják 
az ország tekintélyét, ahelyett hogy e szerencsétlen 
ország boldogulását vinnék előbbre. Olvassuk ezt is és 
ekkor nekünk együgyü vidékieknek még inkább gyá-
szossá lesz hangulatunk, még sokkal több könny pereg 
le orcánkról az ujsagpapina. A lehulló könnycseppek 
mintha kísértetiesen azt kopogtatnák: magyarok? — 
keresztények ? — 

Kakosi jeno i -. _ 
politikát: Az uszály elszakau^^. ..ujutot: i.uuoiu 
és forradalom szakította el a kötelet. Tíz különböző 
mentőcsónak járja körül az uszályt. Valemennyi egy 
szeget keres, melyre az elszakadt köteiet ráakaszthatná. 
Ilyet egyiksem talál. Mégis csak azt keresik. — Mennyi-
vel egyszerűbb régi matrózmódra a kötelet ugyanott uj 
csomóba kötni, ahol — elszakadt. 

• 

A 24 óra alatti rendcsinálási felbuzdulás, a kötelesseg-
tudás ártatlan áldozatának ünnepélyes kiengesztelése, egy 
csomó ember és néhány buzgó szervezet megzaklatásába 
és további 6 ember életáldozataba került. Mi a tanulság 
ebből? Nem 24 óra alatt kapkodva kell rendet teremteni, 
hanem éber szemmel, erős akarattal, állandóan és mindig ! 
A rendbontás előrelátó megelőzése képezi a jogrend fenn-
tartásanak biztosítékát. Ez emeli egy ország tekintélyét! 

• 

Rend-párt van alakulóban. Bolgár Ferenc volt 
államtitkár, veterán politikus jelentette ki, hogy a köz-
elet ismert kiválóságai és még 20 generális már tagjai. 
Ha igy alakítják a Rendpártot akkor - rend-ben van! 

• * 
* 

B U T O R 1 Í S Z T I T Ó T 
H A S I N Í L T O N I 

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

Közérdekű hirek. 
A magyar béUeratifikáció már Párisba ér-

kezett. Parisból jeientík, hogy még e hó folya-
mán fogják felülvizsgálni. A jóvátételi bizott-
ság legjobb esetben december első felében fog 
Budapestre érkezni. 

A nemzetgyűlést e hó 29-ig elnapolták. 
Ez alatt előkészítik a bizottságokban az a Ház-
nak előterjesztendő uj törvényjavaslatokat. Talán 
arra jó ez a szünet, hogy magába szálljon az a 
sok zűrzavart csináló, magánérdekeket hajhászó 
képviselő, akik nem a nemzet érdekeit, hanem 
a szenzációkra éhes napisajtót szolgálják. 

A kormány lemondott, de csak azért, hogy 
a békeratifikáció folytán felvesse a bizalmi 
kérdést. A kormányzó a kormányt az ügyek 
továbbvitelére kérte fel, mert a megkezdett 
rendosinálás is egyik feladatát képezi. — A 
nemzetgyűlésen a kormány ugyanez alkalommal 
vád alá helyezését indítványozta. Egyhangúlag 
elveteiték teljes bizalmuk jeléül. 

Nyugatmagyarország kormánybiztosává nevez-

ték ki újból gróf Sigravt Sopron székhellyel. 

A fóvárosi közbiztonsági.allapotokra szomorú 

fényt vet mindaz, ami most két hét leforgása 
óta a kormány erélyes fellépése folytán kinyo-
moztatott. Szinte hihetetlen, hogy akkora rendőri 
intézmény mellett, mint aminő a budapesti, 
olvan sokáig garázdálkodhatott annyi kétes 
exiszleneias ilyen szervezett band;». Azonban 
még inost sein derült ki, hogy kik szwrvezték, 
kik fizették, micsoda titkos dolgok lehelnek e 
mögött. Túlzásba esett azonban az eljárás, 
midőn az Ébredő Magyarok Egyesülete ellen 
is ugy járt el, mintha működése a közbizton-
ságra veszélyes lenne. Ez azóta kitudódott és 
az egyesület teljes elégtételt kapott. Arra azon-
ban mégis jó volt, hogy az egyesület, diskre-
ditáló elemeket ismert meg a maga körében, 
kiket azonnal eltávolított. — A lotartóxt itott 
volt munkásosztagról is kiiudódott, hogy ártat-
lanul került a naizy csávába. Jogosulatlanul 
egyenruhát viselő agreszív elemek voltak a véres 
események és rondörgyílkosságnak eikövetői, 
kik a zavarosban halászni akartak és merész-
ségük odáig fajult, hogy a főváros területén 
levő szállókban ütötték fel tanyájukat, a fő-
város élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztetve. 

Ketezer millió hadisarcot veteit ki a jóvá-

tételi bizottság Németországra. 

Az uj osztrá* kormány h ivata lnokokból 

alakult, mert p.irtmegegyezés létre nem jött. 

A nemzetgyűlés végleges magalakulása után 

tiszta keresztényszocialista alapon nyugvó 

minisztérium váriiató. 

A rogiönbiraskodást törvényjavaslattal ké-

szülnek kiterjeszteni oly cselekményekre is, 

melyek eddig ezen eljárás alá nem tartoztak. 

Ezzel is elejét akarják venni a/, olynn botrá-

nyoknak, melyek a legutóbbi időben előfordultak. 

A fényűzési adótörvény életbeléptetésének 

elhalasztása érdekében a kereskedők százas 

küldöttsége járt el a miniszterelnöknél és pénz-

ügyminiszternél. 

A volt királyi család hetedik gyermeke. 
Svájci értesülés szerint. Pratigigsben Zita király-

nénak leánya született, akit Mária Karolina 

névre kereszteltek. Ez a hetedik gyermeke a 

volt királyi párnak. 

Kőszeg és Vidéke. 
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pótlására szolgáló magvakh»- *u l ( a t hadihajókkal 
biokirozza az rtniant. 

A gyilkos orvosnövendeket ós nejét, akik 
mint irtuk, Pinggau mellett egy gazd ig kerf-.-
kedőt meggyilkoltak és Bud tp^st^n elfogattak, 
még nern szolgáltatják ki Ausztriának, mert 
kiderült, houv magvar területen is számos 
csalást követtek el, melyért megelőzőleg itt keli 
bűnhődniük. 

A Tisza üünpernek most azt a részét vizs-
gálják, mely Friedrich volt miniszterelnöknek 
akkori szereplésére vonatkozik. 

Görögországban \ választások a sok intrikát 
csinált Venizeloszt elbuktatlák, ki menekülni 
volt kénytelen. A népakarat Konstantin király 
visszahívását követeli. # 

Lengyel orosz harcok Rigából táviratozzák, 
hogy a lengyel orosz fronton újból megkezdőd-
tek az e!lenspge-kedés«k. A lengyelek két 
helven is átkeltek a Berezinát). 

Németellenes tüntetesek vannak napiren 
den Prágában. Néptömegek teszik lehetetlenné 
még a színielőadás->kat is. 

A hivatalos íriön tul teljesített munkát és 

a kiküldetésekért járó dijakat szabályozza egy 
uj kormányrendelet. 

Szappangyarat vett Márkus Emilia, a 
hírneves színművésznő és saját külön titkos 
receptje szerint ezentúl szappanfőzéssel fog 
foglalkozni. 

Köszönetnyilvánítás. 
* 

Mindazoknak, kik felejthetetlen jó 
férjem ill. rokonnlk 

H o r v á m i J ó z s e f 

nyug. nagyasíAnyfalvai tanítónak 

elhalálozása a « a m á v a l ^ valamint a 
temetésen fyi^j-Jfii'fpsükkei jólnső 
részvétüket f e j é í ^ r k i . nemkülönben 
azoknak is, kikí '| drága halott kopor-
sóját virágokkal i s koszorúkkal halmoz-
ták el, ezúton rófcnd hálás köszönetet 

Kőszeg, 192ÖÍ november 17. 

özv.lHorváth Józsefné. 

„TURU L" 
B i z t o s í t ó R é s z v . - T á é á a s á ^ . 

Előzetes jelentés! 
Az amerikai filmgyártás mesterműve. 

A burlin£toní j p á r . 
Kalandortör énet 4 részjáÉT ós felvonásban, 
a főszerepben Pearl Wj*^$ .»s Upbert Hobertson. 

I. rész : advÉjufcer áí.-án : 

A pokol aullióá (jmel vonásban. 

U/rész: d e w f e r 5.-én: 

A marfíllai c ik lq^ 6 . felvonásban. 

III. rész : cteJvmber 12.-én : 

S. O. S. (Men tsek meg lelkeinket). 
6 l evonásban . 

IV. rés® december 19.-én: 

Álarc njRküI. 6 felvonásban. 

Jegyeket a d .C . V24, este G és l/a9 órai elő-
adásokra a „Mozi" pénztárnál lehet előjegyezni. 

Nyukosz Biztosító oszt fik-^Kőszegen tiiz, 
betörés és életbiztosításra? köt. a legjutá 
nyosubb dijak s a legl jWmisabb feltételek 
mellett. Különösen jprfoLífdijtételekkel vál-
laljuk lakbererule^^setf^trMfijc, áruraktá 
rak, épületek, ^fiezőjÉpídasági készletek, 
gépek és terpj^nyek^pllámcsapás és rob-
banás elleni t í izbi^Bitását és betöréses-

lopás ellepfiiztositását. — — 

Nyukosz képvisel j® Elmer ezredes ur, 
l a k á s a : Rajnijfiptca 5. szám, I. emelet, 
Reményi Ferenfif ezredes ur, Várkör 49. 

Egy keve/Lsé használt 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, k i | felejthetetlen jó 
férjem ill. a legjobb I p a ós rokon 

M a i t z J ózse f 
elhalálozása u l k a i p iwa l-^a l am in t a 
temetésen val<^ m<ífrj|LáM^ukkel jóleső 
részvétüket fejeztél I i , főképen a hely 
beli önk. tűzoltó eAlsületnek testületi 
tiszteletadásáért, v aU i i n t a koszoruado-
mánvokért ezúton m Ä d hálás köszönetet 

Kőszeg, 1920. noí|mber 18. 

özv. Maitz Józsefné 
és gyermekei. 

EUek t r o B i o f k o p 
a „Mulató " nagytermében. 

U t a z v j h M n d a 
jutányos áron elaáó. C im a kiadóban. 

Mindenféle 

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

dezéseket rézanyagból gyorsan és ju t ányos 

árban eszközlök. Motor- és dynamó-teker-

cselések elvállaltatnak. 

Teljes tisztelettel 

Kiss Elemér villanyszerelési vállalata 
KŐSZEG, Várkör 88. sz 

Házakhoz megyek 

v i l l a m o s k ö r f ü r é s s z e l 

f á t f ű r é s z e l n i 
mérsékelt árért. — Előjegyzést elfogadok 

Pallisch-utca 11. szám alatt. 

Kiss Elemér vil. szer. vál la lkozó. 

Az „Amatőrök Forgalmi Szövetkezete" Bu-
dapest IV., Magyar-utca 1. évi tagdij nélkül 
összehasonlíthatatlanul többet nyújt a bélyeg 
gyűjtőknek, mint bármely egyesület. Ismertető 
és készlet jegyzék 6 korona el lenében bér-
mentve. Reflex: Magyarország bélyegeinek 
katalógusa 1920. ajánlott bérmentes küldéssel 

39 korona. 

T E R N B E R G 
kir. udvari hangszergyár 

BUDAPEST, RÁKÓCZI UT 60. 
Zenekari hangszerek, pedálos cimbalmok, harmonikák és 
beszélőgépek a legfinomabb minőségben. Vidékre való 
szállításokat a legpontosabban eszközlünk * |avltásokat a 

legolcsóbban és szakszerűen végzünk. 

MMMNJ&S 
CIPŐ 

C R E M E T 

HASZNÁLJON, 
MERT NINCSEN 
JOBB A VILÁGON 

Dr. Flesch 

féle SKABOFORM 
-kenőcs újból 

kapható. 

Leghamarabb megszünteti a viszketeysé-
get, ótvart, sömört, rühességet. * 

Nem piszkit, szagtalan, nappal is használható. 

Próbatégely, nagy tégely és családi tégely 
J adagokban. 

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

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

2 

Sutotokat veszek 
m e g b i z á s k m . 

Lausch Káriolv asztalosmester 
I J 

Kőszeg, DeAkiFerenc utca 18. sz. 

Egy jókarban/févő 413 literes 

z s i r o s - i í - h i d ö l y 
eladó. — KiráV-ut 20. szám. 

Miután vasárnap novAnbejjpó 21.-én este 
a Mulatóban tánemimtsAfiffesz, csak egy 
mozielőadás tartat ik <&JM\J\ 5 órai kezdettel 

a követ k ijm nwsorral: 

KalantiflRorténet 4 ^lvonásban, a főszerepben 
Ed. Mathé M> Georges Hermann 

SchwarzA csalafinta férj. 
Vigjáték 2 felvonóban, a főszerepben Cocantin, a 

kjBkedvelt komikus. 

Kávésabroszt b c c s ^ c j ^ - megtelelő 

Cim a ^ «Óért . 

LAUSCH I B f E divatárusnĵ  
KŐSZEG, yárqlház-utca 7. sz. 

Állandó raktár ?nmetor«^i^ruü női ós gyermek-
kalapokban, sapkák j s fejkötőkben. Elvállal 
mindennemű kalap-aluki iáeokat Ízléses kivi-
telben, valamint gy á sma l apok azonnali elké-
szitósét. Karácsonyi l isz i tések nagv válasz-
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