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Előfizetési pénzek o hiadóliívutalho< cimzendok 

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

ílyilrtűr sora 1 korona. 

Hirdetések naqvjsdg sr.erinf jutányos drt>an 

szcimitűrnck. 

£ingauer jRlbin programmbeszéde. 

Képviselőjelöltünk programmbes^édének meg-
hallgatására 5 — 600 főnyi közönség gyűlt egybe 
múlt vasárnap a Mulató nagytermében. Képviselve 
volt ebben a város közönségének minden rétege. 
Hölgyek is szép számmal jelentek meg. 

Dömötör Gyula pártalelnök néhány üdvözlő 
szóval nyitotta meg a pártgyülést, melyek után 
Lingauer Albin képviselőjelölt lépett az emelvényre. 
Hosszantartó lelkes éljenzéssel és tapssal fogadták. 

Másfélórás beszédét m i n d v é g feszült fi-Sl 

gyelemmel és fokozódó érd-klődéssel hallgatták. 
Szinte példátlan, hogy a közönség még a déli 
harangszó után is nyugodtan helyén maradt. Ez 
rendkívül kellemes előadóképessé^ének az ered-
ménye, valamint világos, szinte plasztikusan 
ható, erős meggyőző érvekkel kidomborodó fej-
tegetéseinek, melyek ha néha hosszura is nyúlnak, 
még sem fárasztók, mert jóizü ötletek hasonla-
taival újra és újra felvillanyozni képes hallgató-
ságát. Ezúttal a királyságot magyarázó trafik-
hasonlat és az álliberalizmust megszokó fürdő-
hasonlat keltettek nagy derültséget. 

Köszönő szavakkal kezdte beszédét, amiért 
a választó közönség megtisztelte a k^pviselője-
löltség felajánlásával. Utána áttért program injának 
részletes kiíej ésére. A keresztény blokk keresz-
tény szocialista árnyalatának hive s annak esz-
méit igyekszik valóra váltani a törvényhozás utján. 
— Nem csak most hirdeti ezt, Írásban is kiadta, 
hogy minden választó polgár ellenőrizhesse, hogy 
későbbi közéleti szereplésével beváltja-e ezt az 
Ígéretet. 

Mielőtt azonban ennek az Ígéretnek bevál-
tásához kezdene — folytatta — elodázhatatlan ul 
szükséges a béke megkötése, bármilyen súlyo-
sak lesznek is a feltételek. De azután ugy kell 
dolgoznunk, agitálnunk, liogy a legközelebbi poli -
tikai fordulat alkalmával visszak ivánkozzanak, 
visszajöjjenek hozzánk a tótok, a horvátok, er-
delyi testvéreink, mind valamennyien, akiket most 
elszakítanak tőlünk. Ha a béke meglesz, akkor 
tárgyalhatunk szomszédainkkal, amire pénzügyi és 
gazdasági helyzetünk megjavítására feltetlenül 
szükségünk van; csak ugy tudunk tenni az álta-
lános drágaság enyhítésére lépéseket. Nem csil-
logó programúira, cseh, oiáh kiverésére kell most 
törekednünk, hanem a megélhetésre. Ezért kell 
a béke. 

De szükséges a belső rend helyreállítása is. 
Ezt pedig csak akkor tudjuk megszilárdítani, ha 
a közalkalmazottak hihetetlen nyomorúságán minél 
előbb segítünk. 

Szélsőséges pártpolitikát ebben a tekintet-
ben nem szabad csinálnunk. Meg kell mondanuk, 
hogy Friedrich irtózatos baklövést követett el, 
amikor a köztisztviselői és ipari munkásfizetése-
ket hirtelen leszállította, anélkül, hogy tett volna 
valamit a megélhetési nehézségek leküzdésére, 
enyhítésére A párt képviselőinek kell, hogy első 
kötelessége legyen a kormányt rászorítani ennek 
a bajnak megjavítására. 

A falu és a város közti szakadékot, amit a 
forradalmak teremtettek meg, kormányrendeletek-
kel áthidalni nem lehet, mert egyik a másikat 
okolja a nagy drágaságért, itt csak a valuta helyre-
állítása s ezáltal a kiiífüddel meginduló kereske-
delem konkurrenciája segíthet. 

Ezt a külfölddel meginduló kereskedelmet 
késlelteti az utóbbi időben meggondolatlanul, 
szervezetlenül megindult királypárti agitáció, mely 
zászlót bontott egy Habsburg mellett. Következ-
ménye lehet egy cseh-, osztrák- jugoszláv szö-
vetség, mely egyszerű blokáddal megfojthat ben-

nünket, mielőtt tnég az antant, melynek jóindu- j 
lata az utóbbi időben felénk fordult, segíthetne 
rajtunk. Ma nem a király személye a fontos. 
Királyságot akarunk, de a király ne a hatalom 
birtokosi, hanem annak képviselője legyen. Előbb 
az alkotmány kérdését kell rendeznünk, amely 
biztosítsa a parlament mindenhatóságát és a nem-
zet szabad rendelkezési jogát, hogy ebben az 
országban előbb érvényesüljön a nép akarata s 
csak azután a királyé. 

Óvakodnunk kell'az osztályszervezkedéstől, 
melynek csak az lehet az eredménye, amit a kö-
zelmúltban tapasztaltunk a munkásság osztályala-
pon történt szervezkedéséből. A kisgazda szer-
vezkedés hasonló sorsra juttathat bennünket. 
Magyarországon nem az a fontos ma, hogy a 
kisgazda parancsoljon, hanem hogy a kisgazda 
is boldoguljon és ez nemzeti érdek is, meg a 
kisgazdák érdeke is. 

Le kell számolnunk a liberalizmussal és 
radikalizmussal végleg. Negyven évig ámítottak 
bennünket és nem vettük észre, hogy Magyaror-
szág lassankint nem magyar lett, hanem zsidó. 

Ha mégegyszer fölénk kerekedik ez a szel-
lem, akkor összetör bennünk. A törvény eszkö-
zeivel kell küzdenünk ellene. Azután a társadal-
mat kell átitatni erős keresztény, nemzeti öntu-
dattal, hogy a zsidók machinációit kísérje figye-
lemmel s zárja ki magából őket minden téren. 
Össze kell fognunk mindnyájunknak; a sajtót, 
a kereskedelmet birtokunkba kell vennünk, ugy 
küzdhetünk ellenük eredményesen. De ehhez le 
kell döntenünk a keresztény társadalmi rétegeket 
elkülönítő válaszfalakat es becsületes keresztény 
demokráciát kell teremtenénk. A párt utján meg 
kell szerveznünk a keresztény társadalmat s élel-
mességben, szorgalomban és összetartásban túl 
kell szárnyalnunk a zsidókat. Addig nem kell 
bántani őket, amíg becsületes és komoly munkán-
kat meghiúsítani nem törekesznek, de ha ezt meg-
teszik, akkor szigorúbb eszközökhöz kell nyulnunk. 

A nemzetiségek anyanyelvét tiszteletben kell 
tart .nunk; a nyelv oly szent kincse mindenkinek, 
amit megsérteni nem szabad. A nemzetiségek 
ezután jobban meglehetnek velünk együtt, mikor 
minden jogukról biztosítjuk őket, mint eddig, 
amikor kevesebb szabadsággal kitartottak velünk 
évszázadokon keresztül jóban, rosszban egyformán. 

Percekig éljenzett, tapsolt az egész közön-
ség Lingauer programmbeszéde után. Mikor le-
csillapodott a tetszés zaja, eölbei Thyll Sándor 
nyugalmazott ezredes, a kőszegi Keresztény Nem-
zeti Egyesülés pártjának elnöke, rövid hazafias, 
gyújtó beszéddel a keresztény Magyarország és 
Kőszeg képviselőjelöltjének éltetésével bezárta a 
gyűlést. 

Hirdetmények. 
Ruhagyűjtés. A magyar nemzeti hadsereg 

nck ruház atra, felszerelési és fegyverzeti cik-
kekre, fehérneműre vun szüksége. Bizonyosan 
akad minden házturtá«buz ilyen felesleges hol-
mit képező eikk. Nemesebb és szebb dolgot 
nem cselekedhetünk, mintha ezeket a cikkeket 
szegény hazánk szenvedő hadserege javára fel-
ajánljuk. Ne legyünk kényelmesek, sem közö-
nyösek ; csak eí?y kis csouiagot kell a lakásunk-
ról a járási katonai parancsnokságig (Város-
háza) elhozni, ahol az átadható. A MOVE 
tagok fejtsenek ki ezirányban egy kis buzgó-
ságot és szólaltassák meg ismerőseiknél a nem 
zeti érzést. Tisztek, adjátok ide felesleges bi-1 
mijaitokat! 

A MOV Ií osztály elnöksége. 

A moheszeti tanfolyamra eddig csak nyol-
can jelentkeztek még. Csodálatos, hogy egy 
ilyen hasznos ós közérdekű tanfolyam iránt 
milyen kevés az érdeklődés. Ha többen nem 
jelentkeznek, ugy a tanfolyam nem lesz meg-
tartható. Akik a tanfolyamon még részt óhaj-
tanak venni, mielőbb jelentkezzenek a katonai 
járásparanftsnokságmil. A tanfolyam elvégzése 
kb. 10 koronába, .i MOVE tagjainak pedig kb. 
csak 8 koronába kerül. 

Terképek fel^jánlasa. Felkérem mindazokat, 
(főleg nyugdíjas tiszteket), akiknek katonai tér-
képük van, ajánlják fel azokat a nemzeti had-
sereg céljaira a járási kat. parancsnokságnál. 

Követelesek bejelentess Felkérek minden-
kit, akiknek a járási katonai és állomásparancs-
noksággal szemben bárminemű követelése van, 
hogy idényeiket egy héten belül jelentsék be, 
különben követeléseik kielégítve nem lesznek. 

Katonai kaszinó. A katonák részére a 
Frigyes laktanyában egy kaszinót létesítettek. 
Akinek nélkülözhető könyve vagy folyóirata 
volna, adja át a katonai járásparancsnokságnak 
a kaszinó könyvtára számára. 

Katonai járásparancsnokság. 

Oly nagy a lakást keresők száma, s ezzel 
szemben oly kevés a lakáshivatalnál bejelentett 
s igénybe vehető lakás vagy lakrész, — de köz-
tudomás szerint sok az olyan nagyobb lakás, 
amelyből egyes lakrészek elvonhatok a kényelem-
nek alig erezhető mérséklése mellett, mert azokra 
a tulajdonosnak elkerülhetetlenül szüksége nin-
csen, — hogy figyelmeztetnem kell háztulajdono-
sokat és bérbeadókat azon kötelezettsegiikre, 
melyszerint az igénybevehető lakások vagy lak-
részek a lakáshivatalnak, a lakásszükség enyhí-
tése érdekében kiadott ministeri rendeletek értel-
mében, bejelententendők. 

Ha a közönség nem ismeri fel az itt ural-
kodó lakásínség veszélyes következményeit, s 
kötelessége teljesítésével a hatóságot nehéz fel-
adatában nem segíti, ez utóbbi kényszerülve lesz 
a fennálló rendeleteket kíméletlen szigorúsággal 
alkalmazni. 

A város által kitermelt nagyobb mennyiségű 
tűzifa f. évi január havában azok reszére kiknek 
erre feltétlen szükségük van rendelkezésükre fog 
bocsáttatni. 

Jelentkezni a városi számvevőségnél f. hó 
13 és 14-én délelőtt lehet. 

Felhívom Kőszeg város közönséget, illetve 
azokat a kőszegi lakósokat, kiknek hozzátartozója, 
férje, vagy gyermeke Oroszországban, Olaszor-
országban, Romániában, Szerbiában vagy bár-
mely ellenséges területen még mindig hadifog-
ságban van, ezen körülményt a Városházán a 
14 sz. szobában f. évi január hó 12-én, 13-án 
és 14-ikán a hivatalos órák alatt bejelenteni el 
ne mulassza. Ugyanis a hadifoglyaink hazahoza-
taláról van szó, mihez szükséges az is, hogy pon-
tosan tudjuk fogságban l«vő véreink számát. 

Közhírré teszem, hogy a város főjegyzője 
különböző megbízásai mellett, az ügykezeles 
zavartalan menete érdekében, hivatali ténykedé-
sében kénytelen bizonyos rendszert alkalmazni. 

Ennek következtében felkérem a város kö-
zönséget, hogy lakásügyben lehetőleg csak ked-
den es pénteken délelőtt, anyakönyvi ügyekben 
pedig naponként csakis délelőtt II és 12 óra 
között forduljon hozzá. 
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Miután a népkonyhát rövid idő alntt meg-
nyitni óhajtom, újból felhívom a város közönsé-
gét, hogy f. évi január hó 12-étöl lti-áig bezá-
rólag polgármesternél jelentkezhetnek azok, kik a 
népkonyhát fizetés ellenében igénybe óhajtják 
venni. A népkonyhán egyenlőre ebédet főzünk, 
mely e^y személy részére 3 deci levesből és 
5 deci főzelék féléből, vagy főzelék helyett 20 
deka tésztából fog állni és az ebedhez egy darab 
kenyér is ki fog adatni s az ebéd ára egy sze-
mely után 3 azaz három korona lesz, mely Csz-
szeget a pénz átvételével megbízott hölgy fogja 
átvenni a népkonyhán. Étkezési idő déli 11 és 
1 óra között állapittatik meg. Miután ingyen ebé-
det is szándékozunk kiadni, felkérem a helybeli 
nőegyleteket és a női szakosztály elnökségét, 
hogy érdemes és reászorult szegényeket ingyen 
ebédre polgármesternél javaslatba hozni szíves-
kedjenek. A népkonyha megnyitásának napja, va-
lamint a mindenkori étrend a városmajor Sziklai 
ház oldalán kiíügesztett táblán lesz jelezve. 

Felhívom mindazon rétbirtokosokat, kiknek 
a vasúti hídtól lefelé Kőszeg város határában a 
Gyöngyös-patakra nyúló retjük vagy földjük van, 
melynek végében a patak partján nagyobb fák 
vannak, mely fák a Gyöngyös-patak medrének 
elváltoztatását idézik elő azzal, hogy a gyökérzet 
a part nagyrészét leszakítja, hogy ezen fákat 
jelen hirdetményem kibocsátásától számított 14 
napon belül vágják ki, mert ellenesetben a ki-
vágást saját költségükön fogom eszközöltetni. 

Jambrits Lajos polgármester. 

Figyelmeztetem a város közönségét, hogy 
a hatósági lisztboltokban a második számú liszt-
szelvenyre most kiosztás alá kerülő lisztet a kö-
zönségnek legkésőbb csütörtökig, január 15-éig 
kell a lisztelárusitóktól elvinnie. Későbbi időben 
az elárusítónak kötelessége a liszt kiszolgáltatást 
megtagadni. 

Felhívom mindazokra a rokkantakat, hadi 
özvegyeket és hadiái vákat, kik eddigelé semmiféle 
illetmenyt, nyugdijat nem kaptak, tuvábbá csekk-
szelvénynek birtokában nincsenek, folyó hó 11-én 
vasáinap délután 3 órakor a sörkert helyiségé-
ben megjelenni szíveskedjenek. Azok a rokkan-
tak akiknek van fizetési meghagyásuk, de még 
Budapestről illetményt n?m kaptak, hozzák azt 
magukkal. Az özvegyek is kéretnek esetleges ok-
iratokat magukkal hozni. 

dr. Hechinger Ede 

polgármester h 

Szombathely városban a rag. száj és kö-
römfájás megszűnt, zárlat feloldatott. Hasított körmű 
állatok felhajtása a heti és országos vásárokra 
szabad. 

Dr. Freyberger Jenó rendőrkapitány. 

Ipartestületi közlemények. 

Az ipartestületek anyagbeszerző köteléke 
átirata szerint, a K-reskedélmi Miniszter, kiselej-
tezett távirdadrótból drótszeget gyártat, ilyent és 
selejtes távirdadrótot ajánl. — 

A Földmivelésügyi Miniszter 60.000.000 K. 
értékű mezőgazdasági munkaeszközök beszerzése 
érdekében akciót indított, hogy annak során a 
kézműipar is foglalkoztatáshoz jusson, ebbe a 
vidéki szakiparosokat is bevonja. Egyvasu foga-
tos eke, fogas borona, hengerek, rosták, répavá-
gók, lószerszámok, szekerek, taligák stb.-ről 
van szó. — 

Felkéretnek a szakiparosok, hogy igényei-
ket, ugy az akcióbon való esetleges résztvételü-
ket a hivatalos órák alatt jelentsék be. 

DOKTOR UR 
Vígjáték 3 felvonásban. 

A kőszegi Ver. szoc. Legényegylet 

színielőadást j anuár 16. és 17.-én 

este 8 órako^ a Mulatóban. ::-:: 

Helyárak : I. hely 12 K, II. ^ely 8 K, állóhely 5 K. 

Jegyek előre vulthatók Róth Jciíű könyvkereskedéseben 

Helyi hírek. 
Címadományozás A minisztertJHIÁCS Róth 

Loránd földir.ivelé*ügyi helveltes államtitkárnak 
saját kérelmére történt nyugdíjaztatása alkal-
mából sok évi szolgalatainak elistneréseül >»z 
államtitkári címet adomanvozta. — A nyugdi 
jas államtitkár, Chernel István sógora, váro-
sunkban telepedéit le. 

Az alUimrtMidorsüfjliez városunkba való be 
osztással kinevezte a belügyminiszter Dr. Nag.\ 
Károly rendőrségi lisztet fogalmazóvá, aki egy -
ben a rendőrkapitány helyettese lesz. A többi 
kinevezes legközelebb váih»tó. 

A somogyi 44-e« ezt ed. második zászlóal-
ját és egy tiszti századot Csurgóról Kőszegre 
helyezték. Csütörtökön érkeztek ide és u Fri-
gyes laktar.yaban leHek elszállásolva. A tis/ti 
század osak rövid ideig marad városunkban, a 
zászlóalj néhány hónapig. Téves azon elterjedt 
hir, hogy e zászlóalj idehelyezése a nyugat-
magyarországi kérdéssel állana kapcsolatban. 
Kizárólag csak boly őrs sg beosztás szempontjá-
ból történt. 

Egyházmegyei hir. Fuchs Ferenc földinket, 

szombathelyi szociális titkárt a megyéspüspök 

ezen állásától felmentette és a szombathely 

plébániára segédlelkésszó nevezte ki. 

Uj állások a városnál. A felszaporodott 
ügyforgalom ós a rendőrség államosításából ki 
folyólag tobb állásnak átszervezését, illetőleg 
létesítését határozta el a legutóbb tartott köz-
gyűlés és megbízta a tanácsot, hogy ez állá-
sokat egyelőre helyettesítés utján töltse be. A 
rendszeresített aljegyzői állásra dr. Nagy Ebe 
ling Miklóst, az adótiszti állásra Varga Bélát, 
az árvaszéki Írnoki állápra Stujrits Ferencet, a 
végrehajtói állásra Schedl Mártont helyettesí-
tette a tanács, kiktől a polgármester a hivatalos 
esküt kivette és szolgálatukat azonnal meg is 
kezdték. 

Terzene volt csütörtökön délben a főtéren 
aHorthy-est propagandájaképpen. Soknn hallgat-
ták a szép zeneszámokat és faiskolai hallgatók 
itjak és honleányok nagy buzgósággal jegyeket 
árusítottak a Horthy film előadására. 

Ünnepi eloadas volt csütörtökön délután és 
este a moziban. A katonaság rendezte azon al 
kálómból, hogy megkiildötték neki bemutatásra 
a Horthy-filmet. Az ünnepi előadást a műked 
velő zenekar által szépen előadott Rákócy induló 
vezette be, majd Tower Yilrnus katonai alreál-
iskolai lelkész-tanár nagyhatású beszédben fej 
tette ki a magyar hadsereg Budapestre való be 
vonulásának jelentőségét. Ezután Bődy Iírnő 
főgimn. tanuló mély átérzéssel szavalta el a 
„Mikes hazajött . . cimü gyönyörű költeményt, 
— Hanély Dóra pedig magyar dalokat énekelt 
igen szépen. A zongorán Hegedűs dános kisérte 
diszkréten. A műkedvelő zenekar egy kedves 
keringője követte e számot, — e darabban azon-
ban nagyon megérzett a fafúvósok hiánya. Most 
megjelentek a vásznon Ilorthvék bevonulásának 
érdekes jelenetei s ennek befejeztével Benők 
István főiskoiai hallgató szavalata után Kabina 
Vilmos alezredes hazafias szellemű szép záró 
beszédével s a Hymnusz imájával befejeződött 
az ünnepély. Az esti előadáson Thold Dezső 
mondott nagyhatású záróbeszédet. 

A M0VE közgyűléséi. A különböző csopor-
tok pénteken tartották meg alakuló közgyűlé-
süket. A b. csoport, melyben a város polgár-
sága foglal helyet, Dr. Gerecs Szaléz elnöklete 
alatt ülésezett. * Olyan szép és meggyőző érvü 
megnyitóbeszédet mondott, hogy őszintén saj 
náljuk, hogy nem teljes egészében tehetjiin 
közzé. Világosan és izzó hazafiassággal magya-
rázta a nemzeti érzés ébrentartásának és állandó 
propagandájának fajfenntartó és összetartó szük-
ségét, arra kérve a M O V E minden tagját, hogy 
ebbeli kötelességét a magyar haza integritásá-
nak és tekintélyének visszaszerzése érdekében 
minden téren és minden alkalommal teljesítse. 
A közgyűlés gyakori lelkes éljenzéssel fogadta 
röviden elmondott tartalmas beszédét. Ezután 
titkos szavazással történt a csoportvezető és a 
tanácstagok választása. Egyhangúlag dr. Gerecs 
Szaléz tanár választatott meg csoportelnökül, 
tanácstagokul pedig túlnyomó többséggel Jamb-
rits Lajos polgármester, dr. Nagy-Ebeling Mik-
lós h. városi aljegyző és Kőszegi József nyug. 

rendőrkapitány, póttagokul dr. Hegedűs János 
ügyvéd és Vincié Mihály bornagykereskedő. 
Thold Dezső százados a M O V E főtitkára, min t 
a központi közgyűlésre kiküldött, ismertette az 
ott tárgyalásra kerülő fontosabb szervezeti kér-
déseket,' melyhez többen hozzászóltak. Sajná-
lattal konstatálták, hogy e csoport mintegy 150 
tagja közül rsak 33 jelent meg és a közgyűlés 
azon reményének adott kifejezést, hogy felis-
merve ennek nemzeti szempontból esttleg nem-
zedéküké kiható fontosságát, a jövőben élén-
kebb érdek lödéit fog tanúsítani és fel Le telezi, 
hogy a megjelenni akadályozva volt tagok is a 
MOVE szellemében támogatják annak céljait. 
— A MOVE a) csoportja közgyűlésén csoport-
elnökül Szotnor Aurél őrnagyot és tanácstagul 
Kabina Vilmos alezredest, e) csoportja elnökéül 
IMtnos Gyulát, t-uvctagul ázalay Józsefet vá-
lasztották meg egyhangúlag. 

A MOVE köiertlekii elóadasonat rendez, 
melyre a közélet munkásait és zenekedvelők 
legjeí*$er>bjeit kért* fel közreműködésre. F. hó 
17. tői kezdve hat héten át minden szombaton 
az ev. felsőbb leányiskola termében, minden 
szerdán ;» szí Dömés-rend termében tartják 
meg mindig más más műsorral, minden alka 
lommal délután 5 órai kezdettel. Belépődíj 
nincsen. Az önkéntes íttszés szerinti adomá-
nyokat a Szibériából hazaszállítandó sztgény-
syrsu foglyok iHazasi költségeire fordítják. 

Cukorkiutalfts történt a város részére, de 

oly csekély menyiségben, hogy csak a gyengél-

kedők és csecsemők részére adhatnak belőie. 

A Pnigari Kor f. é. január 18. án délután 

4 órakor közgyűlést tart, melynek tárgyai tesz-

nek : tisztújítás, a tnult éti számadások beter-

jesztése és a folyó évi költségvetés tregáliapi-

tasa. 

Elhalasztott nár'ülesek. A kor. nemzeti 
egyesülés partjának január hó 9. ón esedékes 
intézöbizottsági, — valamint a vasárnapra, január 
11. ére meghirdetett választmányi gyűlése köz-
bejött akadályok miatt elmarad. Pártvezetőség. 

Templomi hangverseny. A Jézus szt. Szive 
templomban ma vasárnap délután 4 órakor az 
újonnan szervezett enekkar templomi hangver-
senyt rendez a következő műsorral: 1. Orgona-
improvizatió, előadja — — — — — 2. 
Dohnál „Ave Mária", énekli a templomi vegyes -
kar. 3. Limmer „Justus ut palma florebit", elő-
adják Schlapfer J'jzHfiu és Tipka Ferenc. 4. Mo-
zart „Benedictus" a „C-dur misé"-ből, énekli a 
templomi vegyeskar. 5. H*ller ós Ernszt „Sou-
venir", Schumann „Esti d*iM, hegedűn játsza 
Tipka Ferene, Hséri Dobnál Péter. 6. Szózat , 
énekli n templomi vegyeskar. Ez a felette ér-
dekes műsor zenekedvelő közönségünket remél-
iiotöleg tömeges látogatásra fogja buzdítani. 

Szakesztalygyülessk. A főiskolai hallgatók 
vasárnap délelőtt és a kereskedő és iparos 
szakosztályok délután nagy számban jelentek 
meg gyűlésükön Lingauer Albin képviselőjelölt 
lát ugatásának fogadására, ki er alkalommal ugy 
a szakosztályt érdeklő szociális szakkérdésekről, 
valamint az általános politikai helyzetről, nem-
különben saját politikai irányzatának főe'lveiről 
kimerítően és igen érdekesen nyilatkozott. 
Az elöljárók köszönetüket fejezték ki az elő-
adásért és a szakosztályok teljes bizalmát. 

A városi károkat megállapító bizottság e 

héten fejezte be hetek óta folyó munkáiát és 
megállapításairól jegyzőkönyvet vett fel, ki-
mutatást szerkesztett, melyet a képviselőtestület 
elé terjeszt. Időközben a csereüzlet forgalmának 
a lebonyolítását, fogja egy másik bizottság be-
fejezni és jelentését a fonti bizottság előterjesz-
téséhez csatolni. 

A választójoggal birok igazolványai már 

elkészültek. Minden háztulajdonos köteles azo-
kat átvenni és lakói között szétosztani. Hétfőn 
és kedden délután vehetik át a városházán. 
Figyelmeztetjük a választókat, hogy ezen iga-
zolványra nemcsak a képviselőválasztásnál, 
hanem a városi és törvényhatósági választások-
nál is szükségük lesz. 

Gépkocsi es motorkerékpár tartásához 
január 20.-ától kezdve uj hatósági engedélyt 
kell szerezni. 

Vadászvacsora. Az A. L. E. S. T. hétfőn 

délután vadászatot rendez. Csütörtökön este pedig 

a hivatalos helyiségében vadászvacsorát ad, 

melyre a tagokat ezennel meghívja a vajda. 
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1920. január 11. Kőszeg és Vidéke. 

A ker. szi>c. legenyegylet szombaton, jan. 
17.-én este 8 órai kezdettel a Mulató termeiben 
jótékonycélra szinielőadással egybekötött tánc-
mulatságot rendez. A rendezőség fáradhatatlan 
buzgalommal munkálkodik a siker érdekében s 
a mulatság iránt már most nagy az érdeklődés. 
A szinipróbák javában folynak naponta s mi-
nél jobban közeledik az előadás napja, a sze-
replők igyekezete folyton fokozódik. Szinre kerül: 
„ D o k t o r u r-, Molnár Ferenc vígjátéka 3 
felvonásban. A közönség tájékoztatására közöl-
jük, hogy a színielőadás pénteken a nagyközön-
ség részére lesz előadva 12, 8 és 5 koronás 
helyárak mellett. A jegyek számozva lesznek ; 
előre megválthatók Róth Jenő könyvkereske-
désében. Az előad.-ushwz szükséges di.-/.leteket 
a szombathelyi MÁV „Hal; dás* egylete volt 
szíves rendelkezésünkre bocsájtani, ami főleg 
Szőts Béla faradhatatlan utánjárásának köszön 
hető, Amelynek méltánylására közös megegye-
zés szerint az egyik előadáson egyik főszerepet 
„Puzsért" ő fogja a!, ki'ani. — Szombaton csak 
meghívottak vehe- ek részi. A meghívók mult 
héten lettek kibocsátva. Akik tévedésből nem 
kaptak és erre igényt tartanak, jelentkezzenek 
Rónai Frigyes könyvnyomdájában. A tiszta 
jövedelem felerészben az egylet pénztára javára, 
felerészben pedig a hadifogságban sínylődő 
honfitársaink hazahozatalára, lesz fordítva. 

Adományok. A Keresztény Nemzeti Egye-
sülés Pártja pénztárába uj iboan a következő 
adományok folytak be: Unger Károly 100 kor., 
Linzer Mihály 80 korona. Midőn e szives ado-
mányokért legmélyebb köszönetet mondunk, 
megemlítjük egyúttal, hogy a legutóbbi kimu-
tatásunkban tévedes történt, amennyiben Takács 
Bélánó nem 100. hanem 500 koronát volt szives 
a partnak adományozni. 

Jó hazafi belép a MOVE-ba, 
Tejdraguias miatt nagy a felháborodás. 

Számos panaszt küldtek be lapunkhoz. Ezek 
közül egyiket, közzétesszük mai számunkban, 
mert adatokkal igazolja az árdrágítás teljes 
alaptalanságát. Felhívjuk erre a kisgazdák 
csoportjának, Sulyok Ferenc cnőknek figyelmét. 
O erős szociális érzékkel bir. Az ő kötelessége, 
hogy ez ügyben rendet békés uton teremtsen. 
A tej oly nélkülözhetetlen lápanyag főleg a 
sok szegény osalao gyermekeinek, hogy ennek 
megszerezhetcsét minden indokolatlan uzsorától 
mentesíteni kell. 

A kőszegi kommunista bünpert mégsem itt 
fogják tárgyalni. Már minden előkészület meg 
volt erre, azonban a katonaság részérői nem 
biztosíthatták a kivánt 50 tagu altiszti őrszemély-
zetet, másrészt időközben egy ideirányitott 
zászlóalj befogadására vált szükségessé a Fri-
gyes laktanya, hol a tárgyaiást megiartani 
kívánták. A helyben való tárgyalást a bíróság 
a tanuk óriási számára való tekintettel akarta, 
figyelemmel a jelenlegi vasúti közlekedés nehéz-
ségeire. Most. akként intézkedett, hogy a több 
hétre terjedő tárgyalás ideje alatt a szombat-
helyi délutáni vonatnak két órával későbbi indí-
tását kérelmezte az üzletvezetőségnél, aminek 
a teljesítése akadályba nem ütközik. A letar-
tóztatott vádlottak száma 39, a szabad lábon 
levő vádlottak-é 26, a tanuk száma 734. Ez 
utóbbiak száma jelentékenyen emelkedni fog, 
mert a védelem a tárgyalás során, ha erre 
szükség mutatkozik, még igen sok tanút kíván 
megidéztetni egyes súlyosabb beszámításba eső 
vádpontok tisztázására. Az első tárgyalási nap 
holnap, hétfőn lesz. Ez és a következő egy-két 
nap a vádiratok felolvasásával és a vádlottak 
személyi adatainak felvételével fog eltelni. Az 
érdeklődés csúcspontja főleg azon vád körül 
mozog, hogy Szamuelynak Kőszegre történt 
meghívását ki intézte és kik folytak be abba, 
hogy neki alkalmat nyújtottak, hogy vérszomjas 
Ítéleteit a kőszegi vértanúságot elszenvedett 
áldozatokra is kiterjessze. Az azóta a rémura-
lomról megjelent hivatalos adatok nyomán 
megirt munkák egyikében sem szerepel Kőszeg. 
Nyilvánvaló ebből, hogy Szamuely kőszegi 
megjelenéséről a központban mit sem tudtak, 
tehai rögtönözve útközben érte őt a hívás. 
Hogy pedig ennek a fenevadnak kíméletlen 
embertelenségeit is lehetett megakadályozni, 
bizonyítja a szombathelyi példa, hol lelketlen 
szándékai ellenében erélyesen ós eredménnyel 
szembeszáll ottak. 

A kőszegi gazdasági felügyelő az ötös tanacs 
előtt. Németh Lajos a kommunista uralom alatt 
volt kőszegi járási gazdasági felügyeiő ?sarolás 
és izgatás vádjával állott csütörtökön az ötös 
tanács előtt. Fognak még sokan reá emlékezni. 
0 volt a fas/erzes, állatértékesilós, takarókpénz 
felvétel sünien felkeresett mindenhatósága. A 
vádak a következők voltak ellene: A diktatúra 
alatt Riedinger Frigyes, Uugár Utván, Spitzer 
Antal gazdaságát gabona, marha, birka, sertés 
jogtalan beszolgáltatására kötelozte. A Riedin 
ger birtokán levő kasszát elvitte Kőszegre 
Krupp Arthur gazdaságának szocializálásakor 
Hannibál és Waltner gazdaságvezetőkot állá 
fiuktól felfüggesztette. A proletárdiktatúra bukása 
után is megmaradt proletár küiv-nveie nényében, 
amennyiben a cselédség előtt Spitzer gazda 
ságábnn olyan kijelentéseket tett, hoijy a gaz-
daság nem Spitzeré, hanem a dolgozóké, mert 
ahhoz úgyis uzsora utján jutóit. A gazdasági 
cselédek között kiosztandó cikkek közüi vász-
nat és gyufát visszatartott magának. Uiedin-
gernót irodai munkára kényszeritette. Riedingert 
koc?i)a használatától eltiltotta s a kocsit a saját 
céljaira használta fel. A tárgyalás sor.in Németh 
azzal védekezett., hogy mindent felsőbb parancsra 
végzett és mindenről ennek rendje és inédja 
szerint elszámolt. A bíróság 0 havi fogházra 
ítélte, mely időből 4 hónapot kitöltöttnek beszá-
mított. 

v i & é k l h í r e k . 

A mir isztereln/ík Sarvárott. Huszár Károly 
miniszterelnök nny, vasárnap délután 3 órakor 
programmbeszéde/ tart. választói előtt. 

Beniczky v«rtltnyi|riiniszter rna délelőtt a 
Kultúrpalota tenjifb\n tartja provrammbeszédé! 
és még aznap vfosxaiér Budapestre. 

Áthelyezett hadosztálybirosag. A hadügy-
miniszter elrendelte, hogy a Győrött székelő 
hadosztálybiróságot Szombathelyre helyezzék át. 

A felsőőri választókerület képviselőjelöltje 
Ambrózy-Migazzy István grót' lett. 

Haller miniszter, a lövői kerület képviselő-
jelöltje holnap, hétfőn Répcekőhalmon, Pulyán 
és Szabadbárándon tart programmbeszédet. 

Lingauer Albin képviselőjelölt körútja : 8. án 
Nagygencsen és Nagypösén, 9.-én Nemesesóban, 
Tómördön és Söptén, 10.-én pedig Kőszegszer-
d: helyen és Bozsokon tartott programmbeszédet. 
Körútját a jövő héten folytatja, amely alkalom 
mai Rohonc, Bucsu, Dozmat, Olacl, Torony, 
Csajta, Csatár, Narda, Csém, Inczéd, Bándol, 
Hodász, Lóka, Pörgőlény és Borostyánkő köz-
ségekben fog programmbeszédet mondani. 

Rekvirálás lesz a vármegye egész területén 
katonák segítségével. Akiknél eltitkolt készletet 
találnak, azoktól téritmény nélkül elkobozzák. 

Borsmonostoron Reiter Mihály házából 
éjjel ellopták hízott sertését, melyet a kertek 
mögött öltek le. 

A szombathelyi es soproni színhazak Bodo 
nyi színtársulatával szerződnek. 

Sopronban Klebelsberg Kunó gróf, volt ál-
lamtitkár és dr. Topler Kálmán volt polgármes-
ter a képviselőjelöltek. 

Csspregen elhunyt dr. Lendvay Pál nyug. 
járási orvos, kinek nagy része volt a cseprcgi 
közkórház megalapitásában. 

Sopronmegyei német községek küldöttsé 
tisztelgett Királyhidán az átutazó Apponyi 
előtt, kitől azt kérték, hogy hasson oda 
rint továbbra is Magyarországhoz tar* 
nak. Soproni küldöttség is erre kérf 

A gözgepkezelök es kazanfütf 
képesítő vizsgái Sopronban feb 
délelőtt 9 órakor fognak me 
felszerelt vizsgálati kérvér 
felügyelőséghez küldeni 

A lekai tüzoito r 

ner vendéglő hely' 
rendez. 

A rótfalvi tüzoi. 
évi egyesületi báljukav 

A szombathelyi „Ha. 
kalmazottak szövetkezete 
élelmi mint ruházati cikkekb 
tárt fel, hol mintegy harminc 
csóbban vásárolhatnak a tagok. 

Szen Szombathely vitágitására. A kormány-
biztoshelyettes értesítette a polgármestert, hogy 
a tatai bányából 8 waggon kőszén érkezik 
Szombathelyre. A 6zenet a város világítására 
fogják fölhasználni. 

Orvosi hir. Dr Bogár Gyula urologus, 
bőr- és nemi betetfségek orvosa rendeléseit 
Szombathelyen, Széli Kálmán utca 38. sz. alatt 
újból megkezdte. 

Szombathelyen elfogták Mezei Ernő buda-
pesti banktisztviselőt, ki intézetétől 100,000 ko-
ronát sikkasztott. Budapestre szállították. 

100 waggon szenet vásárolt a nuszlopi bá-
nyától Szombathely városa hat hónap alatti le-
szólítás kötelezettsége mellett. 

A petohazi e* nagycenki cukorgyárakat e 
héten ismét üzembe helyezték. 

i C ö a z é r d e k v x h í r e k . 

A bekeküldöttscg szerdán Párisba érkezett. 
Budapestről hétfőn indult el. Huszár miniszter-
elnök nagyhatású búcsúbeszédet mondott Appo-
nyihoz, ki mély meghatottsággal beszélt nehéz 
feladatáról, a várható igazságtalanságok önér-
zetes elviselésére intvén a nemzetet, mivel igaz-
ságtalan békét végeredményében a világ itélő-
széks nem fog meghagyni. 

Franchet d' Esperay francia tábornok fontos 
politikai ügyben Budapestre érkezett. Valószínű-
i ig a megszállt területen való választások ügyé-
ben értekezett. 

Rendőrnapot rendeztek Budapesten az állam-
rend órség segélyalapja javára. Nyolc milliót 
eredményezett. 

Ausztriában a közbiztonsági és megélhetési 
állapotok napról napra rosszabbodnak. Foszto-
gató bandák járják be a falvakat. A letartóz-
lattakat, a kormány szabad lábra helyezteti. 

Hatalyon kivül helyezett rendiletek. A kor-
mány az olajok és zsírok, a glvcerin, olajos-
magvak, tengeri csira, csontok, csontliszt, enyv, 
szappan, mosópor, gyertya forgalmának korlá-
tozásara vonatkozó rendeleteket hatályon kivül 
helyezte és így ez«k a cikkek korlátozás nélkül 
hozhatók forgalomba. Az árakat a központi 
árvizsgáló bizottság állapítja meg. 

Európa penzügytinek rendezése. Fancia la* 
pok értesülése szerint Európa pénzügyi szaná-
lását Wnndenbil unerikai miliiárdos fogja vég-
hez vinni amerikai bankok utján. 

A török hadwreg «iónyomulása Olaszod-
ból származó hirek szerint Musztafa p; 
ezer főnyi hadsereggel offenzívát kezdet 
mellett, eihuzódó ango! front ellen. 

London — a vilagkereskedele' 
A tengeri kereskedelem áilamíi' 
Green Wood, egy beszélget** 
hogy az 1920-as év az air 
nézve a fejlődés tetőpon' 
fővárosi és idegen <~ 
állítások «z angol ' 
szereznek és nozi 
időkre a világ1-

maradnia. A 
hiedelmek 
fel akar' 
mény' 
prr 
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4. Kőszear és Vidéke. 1920. január 11. 

A közönség köréből. 

Tejuzsora. 

Az uliamrendőreég figyelmébe ajánlom a 
tej árának indokolatlan felemelését. Jelenleg 
3. kor. 00 f. é.s 4 kor. 20 f. közötti érakai 
merészelnek a lej literjéért követelni. Én is 
tartok tehenet és tudom mibe kerülhet a ter-
melőnek, pedig nekem nincs birlokoiu és min 
den szükségletet vennem kell. 

Egy tehén napi szükséglete 15 kiló széna 
és 3 kiló korpa. Ez legfeljebb 18 komijába 
kerül. Hozzászamiiva a gondozásért napi 1 kor., 
az istáló és világító költségért napi 1 kor., a 
tehén értékének napi kamatját 1 koronát, az 
összes napi költség 21 korona. A tehén napi 
hozadéka átlag 10 liter. Az önköltség tehát 
literenkint 2 kor. 10 f. Akik a takarmányt sajat 
termésükből szerzik, még ennél Kevesebb. 

Mivel indokult tehát az egy-egy liter utáni 
1 kor. 10 f. és 2 kor. 10 f. közötti haszon ? 
Hol itt a keresztény becsület és szeretet ? Hogy 
tudja így a szegény munkásember gyerme-
kének nélkülözhetetlen táplálékát megszerezni '? 

Ha a termelők ezt belátni nem tudjál , 
tanítsa meg rá a független államrendőrséi, 
melynek az is egyik feladata, hogy szociális 
okokból elejét vegye a/ ebből könnyen beálló 
oly helyzeteknek, melvet*et árszabá!voz.ís-a! 
és népvédelemmel kell csirájában megfojtani. 

M A. 

Szerkesztöseyi posta. 
L L. Elhisszük, hogy iparos polgártársai mélyen 

megbotránkoztak a strtú, durva kirohanas miatt,—abban 
is igaza van, hogy „a kaszinótag saját elnökéhez fordul-
jon és ne támadja meg a felelőséggel nem tartozó oda 
meghívottakat", de az is hiba lenne, ha eröshangu leve-
lét kiadnók, mert ugyanabba a hibába esne, amit kifogá-
sol. Majd elintezik e sajnálatos esetet azok, akiknek 
félreértéséből származott. Higyje el, ha husz rendőr is 
jelen lett volna, annak a fenyegetésnek tettreváltasa be 
nem következett volna. 

„Több iparos." Önöknek is ezt feleljük, habár 
elismerjük, hogy higgadt irásuk a közlésre alkalmas. 
Mégis jcjfeb igy. 

48 1919. végreh. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. íj a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hegy a kőszegi járásbíróságnak 1914. 
évi V. 190. számú végzése következtében dr. 
Sehneller Aurél ügyvéd által képviselt Oest. 
ung. Central Bodega, Dudic & Co cég javára 
241 K. 40 f. s jár. erejéig 1914. évi julius hó 
29.-én foganatosított kielégítés végrehajtás utján 
le- és felülfoglalt és 039 kor. 50 fill.-re becsült 
következő ingóságok, u. m. : üzleti felszerelés 
stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a kőszegi járásbíróság 
1914. évi' V. 190. számú végzése folytán 241 
kor. 40 fill. tőkeköveteles. ennek 1914. évi 
május hó 14. napjától járó 6% kamatai, 59 kor. 
50 fillérben bíróilag már inegálhpitött költsé-
gek erejéig, alperes üzletében Király ut leendő 
megtartasára 

1920 évi január hó 22-ik napjának 
délután 2 óraja 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel me^^y/.éssel hivató ik meg, 
hogy az érintféU^ú^Piágok az 1881 évi LX . 
t.-c. 107. és <<yPrértel mében készpénzfize-
tés mellett a M ^ j ^ y ^ i g é r ö i i e k , szükség ese-
tén beesárorr aklT is el'Tognak adatni. 

A m e n n y i n az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták s azok ki 
elégitési jogot nyertek v-tdna, ezen árverés az 
1881. évi LX . t.-c. 120 §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Keit Kőszeg, 1920. évi január hó 2. 

Kiss Ká lmán 
bir. végrehajtó. 

I n g a t l a n á r v e r é s . 

Tuda tom, hogy a kőszegi 2189 t jkv. 

4. 1475 h r s z . káposztáskertet a vágóh idná l , 

úgysz intén a 2189 t j k ^ Ö . 1758/5. hrsz. 

káposztáskertet A'b^JPmztiá l . f. hó 18.-án 
d. e . 10' 2 ó r a f c d f £ j r od ámban 

ö ^ l ^ z ^ ^ f ^ á r ^ r e r é s 

ut ján a l c g t ó b ^ r ígérőnek eladom. Árverési 

feltételek irodmmban megtekinthetők. 

Dr. Marton Jenő 
ügyvéd. 

Karbid 
k a p b ^ 0 ' " f t ó t h S á n d o r 

bőjKereskedésében Kőszegen. 

É r t e s í t é s . , -Zjfy 
Értesítem a m ^ U ^ n ^ Z ö n s é g e t , hogy 

miután IP^PI-H t e m - ^ Y i OFT -JJira vál la lok. 
JJrPaTotiszlelettel 

öibvÁts István cipész. 

M i l l t ( í ¥ Ü Í t ll m i n d . e n í ^ e régiségeket, 
ü l 1111 g j t l J t U M a i m é n régi inga-

órákat vesz a l e ^ ^y Í 6wö- ' , a r a i . o n 

B E c ü s : 3 - 3 T ö r g T 3 T 

W Szombathely. 

Kertet vágy gyümölcsöst 
+ jr 

keresek esetleg lakással Magas bért fize-

tek Közvetítőt d í j u rom. Muszliné, Kőszeg 
Jurisits-tér 10. sz. Üzlet 

7—8 szobás modern 

h á z a t v a g y . „ v i l l á t 
keresek megvételre K y z e ^ e n . Bővebbet 

Kernyaiszky T i v a d # r á l Csepregen. 

D féiee8Ch SK ABOFCÉ B ' 

L"glmmarah > tuégKznjjjwi a viszketeíjse-
get, ótvart, sómört,Jrühe^yet. 

Nem piszkít, szagtalan, ns2pal is használható. 

Próbatégely, nagy tégeljjés családi tégely 
adagokban. 

Kapható a helybeli gyógysjrtárakban, valamint 
megrendelhető a budapesti főráktárosnál: Török J. 
gyógyszertárában Uudapesten, Király-utca 12. sz. 

i i i r d e ü i i é i i y . 

Közhírré teszem, hogy a következő ingat 
lanok s pedig: a kőszegi 171. sz. tkjvben 244 j 
hrsz. alatt felvett, Hegyalja-ntca 15/b. sz. fél-
ház, a 3513. sz. tkjvben 6397—6398. hrszámu 
644 Q-öl Ursprung szöllő, a 813. sz. tkjvben | 
1564. hrszámu 13 D-ö l , ^a -016. sz. tkjvben 
1758/2. hrsz. 48 j-öl Káposztások a vágóhíd 
nál. a 892. sz. tkjvben 6103—6104. hrsz. 1621 
> ö l gyümölcsÖ^^L J^abóhely s a kőszegi 

4272. sz. tkjvbe/^2882 -2888^ s 5889-5895. 
hrszámok alatt(6iö88 ^ öllel felvett gyümölcsös' 
a Kalchgrabeír dűlőben, az utóbbiakon fekvő 
2 épülettel (1 szoba, 1 konyha, 1 istálló és 
pince — cseréppel fedve) Várkör 57. házszám 
alatt levő irodámban j a nuá r hó 18.-án dé lu tán 
2 órakor önkéntes nyilvános árverésen eladatnak, j 

Közelebbi adatok irodámban nyerhetők. 

Dr. Sehneller Aurél 
ügyvéd. 

ELEKTRO BIOSKOP 
a „Mulató" nagytermében 

M ü - b o r : 

Ma vasárnap, f a nu r f r h ó 10.-én: 

A s k o r p i ó . 
X . r é s z . 

wRejtelmes történd 5 felvonásban, a fősze-> s 

* n p!v»n Várkt nyi M. és Kláry L. 

E g y - f ^ h é ' f ö f ü r d ő k á d 

(alig has^ffaj t j /Jutányos aron eladó. C im a 

^k i a d óh i v a t a l b a n 

1533/1989. 
f 

A r v o r p s ú / í x . i r c L o t E r x ó a - y „ 

Perenye község területén gyakorolható 

Y | f á á s z a t i j o g 
1920. január 19.-én délelőtt 9 órakor Perenvén községbiró a házáná l 

1920. február l-töl 1926. január 31-ig terjedő 6 évre ny i lvános árve-

résen bérbe fog adatni. 

A z árverési feltételek Perenyén a közsógbirónál es Ludadon a kör-

jegyzői hivatalban betekinthetők. 

Ludad , 1920. évi január hó 5.-én. 

J a n k ó G y ö r g y 

í körjlgyző. 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

feJíjYlaűánarvGrés. 
i í j 0 

18.-án vas^Ctiay-d. u. 2 órakor 

sz. aialt Jpner abroszok, szal-

abátok, I f u zok , leányka ruha-

ft^S^ " l i f t n e k tolókocsi, asztal, tükör, 

- d r b női a ranygyűrű , zongora 

& V v4o
> r i 

/ z a i 
I ^ l ^ j n — 1 f ^ s ^ á s a * ' m e g v é t e l r e 

M a r t 0 " J e n Ö 

^^mpíMóezobát; 
a kiadó-
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