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Hirdetések nagyság szerint Jutányos drbao 

szdmitatnak. 

Kisgazdapárt. 
Keresztény magyarom vigyázz; 

újra be ne csapódj! 

Minden jóravaló embernek kell, hogy el-
szomorodjék a lelke, ha visszagondol arra, hogy 
a mi vezérpolitikusaink a közelmúltban hogyan 
és hányszor vezették neki a derék magyar népet 
a falnak. 1914-ben a zsidó sajtóval addig fűtöt-
tek alája, addig tüzeiték, míg \uirágbokrétával a 
sapkáján nagy lelkesedéssel vonult a háborúba 
és diadalmámorbau ment a halálba. Egy becsü-
letesen végigverekedett ötődfeléves háború után 
pedig 1918-ban ismét addig-addig izgatott most 
már a háború ellen ugyanaz a zsidó sajtó, mig 
ez egykor vitéz magyar katona eldobta a fegy-
verét és haza futott, mint az utcán társaitói jól 
elpáholt gyermek az anyjához. Az egykor lojális, 
királyáért vérét és életét adó magyarból a Cati-
lina Károlyi zsidaival 48 óra alatt köztársasági 
pártot csinált. Sőt még a büntetett előéletű Kun 
Bélának is sikerült vörös lobogójával rövid időre 
elkábítani a magyar rög becsületes gazdáját. De 
a kábultság hál' Istennek nem tartott sokáig, a 
vörös hajnaltól csak a munkásság vadult meg, 
a földmives népnek pedig kezdett megkeményedni 
a nyaka. f 

Ennek a nyakasságnak köszönhető, hogy a 
vörös hadseregnek nem volt elég katonája és 
Budapestnek nem volt elég ennivalója és végül 
az, hogy a románoknak sikerült megdönteni a 
vörös uralmat. A magyar világ-proletárok elér-
hették céljukat, végre egyesülhettek - Hajinás-
kéren és a fog- és fegyházban. 

Az ember ezek után joggal hihette, hogy 
végre oly politikai irány fog elkövetkezni, amely 
tiszta bort önt a magyar földmivesnép poharába. 
Megmondja végre ennek a jóravaló, tetőtől-talpig 
magyar és keresztény kisgazdatálsadalomnak a 
tiszta igazságot, t. i. azt, hogy minden osztály-
uralom, osztályszervezkedés humbug, svindli! 
S nem ! Már az első Friedrich kormányban ott 
éktelenkedett megint nagyatádi Szabó Pista, 
hegyesre kipödört bajuszával és félméteres át-
mérőjű csizmaszárával. 

Hát ez a nagyatádi Szabó István, ki ugyanaz 
volt Károlyi számára, mint Károlyi a zsidók 
számára, t. i. eszköz a félrevezetéshez, elhagyott 
magától mindent: hazafias érzést, mikor Károlyi-
val és Jászival egy tálból ette a cseresznyét és 
kiszolgáltatta az ország kétharmadát románoknak, 
cseheknek és szerbeknek, keresztyén érzését, 
amikor a szociáldemokratákkal együtt elválasz-
totta az egyházat az államtól és kidobta az Istent 
az iskolából. De elvesztette a becsületét is mikor 
a kommunista termelő-szövetkezetekkel saját társai 
érdeke ellen fordult. Híres nagyatádi Szabó Ist-
ván egy szép napon ráparancsolt titkárjára, a 
zsidó nemzetiségű és izraelita vallású Singer 
úrra, hogy csináljon programinot. Singer termé-
szetesen elővette a szociáldemokrata program not 
és kiollózta belőle azokat a pontokat, amelyektől 
csurog a somogyi paraszt nyála. Meg volt tehát 
a programúi, amely királyság helyett köztársasá-
got kíván ; nemcsak a nagy, hanem a középbir-
tokot is felosztja vékony nadrágszíjakra és ép 
olyan osztálygyiilőletet hirdet, mint a kommu-
nista kiáltvány. Ezért aztán, mihelyt a keresztény 
irány megerősödött, nagyatádi Szabó Istvánt 
Lovászy Mártonnal együtt kifüstölt k a bársony-
székből. amelyet druszája egy másik Szabó István 
foglalt el. Ennek a Szabó Istvánnak is ép olyan 
hosszú a bajusza és ép oly öblös a csizmája s 
csak abban különbözik az előbbitől, hogy nem 
Nagyatádon, haneui Sokorópátkon látta meg a 

napvilágot és még egy, hogy sorokópátkai nem, 
a szociáldemokrata, hanem a keresztényszociálista 
programúiból ollózta ki azt, ami mézesmadzag 
a földmives embernek. 

A két drusza között természetesen megindult 
a harc. Sokorópátkai nagyatádit vörösnek, 
kommunistának, köpönyegforgatónak mondotta, 
nagyatádi pedig sokorópátkait svindlernek, mert 
a pap sokorópátkait is Pistának merte elkeresz-
telni. 

Látván ezt a civakodást Rubinek miniszter 
ur, gondolt egyet és nagyot, bele ültette őket 
a bársonyszékbe és Isten csudája valóra vált. A 
két haragos miniszter ur egy csuppanós puszi 
kíséretében átölelte egymást és azóta szent a 
béke. Mindkettő miniszter lett. Ez kellett nekik. 

Vigyázzatok kisgazdák ! A kisgazdapárt neve 
jól hangzik, tudom, hogy kedves a fületeknek! 
De vigyázat, mázolva! 

Ne egy osztály legyen az ur az országban, 
hanem minden osztály, vagyis az egész nép 

Legyünk egyenlők! Mindenki kapja meg 
munkája, szorgalma és tehetsége igazságos bérét.: 

Ezt akarja a keresztény nemzeti egyesülés 
pártja! Az legyen a képviselő, aki ezt őszintén 
akarja és ki is meri mondani. Ezt az egész ország j 
előtt bizonyította be L i t i g a u e r A l b i n, a mi1 

jelöltünk. Jövő vasárnap minden Éljen! csak 
neki szóljon, Büszkék leszünk arra, hogy a 
nemzetgyűlés egyik legkitűnőbb erejét, mi küld-
tük oda. Éljen Lingauer! —m. 

JR kőszegi kommmunisták bűn-
ügyének tárgyalása. 

Eddig 73 vádlott , 653 tanu. 

Csütörtökön, e hó 15.-én kezdték meg a 
szombathelyi törvényszék ötös tanácsa előtt a 
kőszegi kommunista vezérek és munkatársaiknak 
bűnügyének tárgyalását. A város történetének leg-
sötétebb lapjait képezi ez s megborzadva, csodá-
lattal eltelve gondolunk arra, hogyan tűrték meg 
ezeknek garázdálkodását másutt is, itt is oly 
megadással és türelemmel. Törvényszéki statisz-
tika szerint évtizedek óta nem tárgyaltak oly 
bünügyet, melynek annyi sa^replője lett volna. 
Az államügyészség vádirata egy terjedelmes kö-
tetet képez. Ez elsősorban az itt lefolyt nyomo-
zásnak az eredménye, mely a legkisebb apróság-
gal is behatóan foglalkozott. Akik az itt történ-
teket figyelemmel kisérték a vádiratial nem látják 
kimeritettnek a hónapokon át itt lefolyt esemé-
nyeket. Tulnyomólag a zsarolás vádja terheli a 
vádlottakat, mert az egyházi, iskolai és az üzleti 
leltározásokat és az ezért követelt dijakat ennek 
minősíti a vád. Ezt jelentékeny számban a sze-
mélyes szabadság megsértésének a vádja követi, 
amire a túszok kijelölésével az internálásokkal 
és letartóztatásokkal szolgáltattak okot Van azon-
ban még számos sikkasztás, lopás, eltulajdonítás, 
ami a pénzkezeléssel, elkobzásokkal, fegyverek 
és kerékpárok lefoglalásával és elidegenítésével 
jött létre. 

A legsúlyosabb vádat képezi a gyilkosság 
és az abban való bünieszesség. Waisbecker Jenő 
és Hersits György agyonlövetésével áll kapcso-
latban ez a vád. Szamuely Ítélete alapján hajtot-
ták végre, azonban a tárgyalás lesz hivatva meg-
állapítani, ki hívta Szamuelyt Kőszegre, mert az 
kétségtelen, hogy csak innét történt hívásra jött. 

A bünper fővádlottja dr. H a l á s z József 
volt szombathelyi rendőralkapitátiy, volt kőszegi 
politikai megbízott A gyilkosság ügyében vele 
együtt felelőségre vonatnak H a r k á n y i Pál és 

R á k Rezső itt működött dedektivek, G r a s t y á n 
Mici gépírónő, Halásznak legbizalmasabb munka-
társa és informálója, S i m o n Jenő és József, 
S z a b ó Lajos, S e p e r János, L a n g József, 
volt vörösörök, akiket az ügyészség azzal vádol, 
hogy közreműködtek. 

C s ő g ö r Jenő, K e r n Mihály, d r. P a t e k. 
d r. S z o v j á k számtalan zsarolásért, lázitásért, 
Csőgör még lekai szerepléséből származott lopás-
ért, nők elleni erőszakért is, — Q a m a u f János 
pedig zsarolásokon kivül még egy súlyosabb be-
számítás alá alá eső eselekményért is, hogy Nyi-
licska és neje után lőtt, mikor, náluk házkutatást 
tartott. 

Súlyos vád alatt állanak N a g y Elza, J a-
g o d i t s Ilona, F o d o r Károlyné, K a p p e l 
Mihályné, B é r e z i Mária izgatásért, iázitásért 
és zsarolásért is. 

H a s s Rezső állatorvos, a társadalom volt 
kedvence, aki érthetetlen fanatizmussal állt a 
kommunista terror szolgálatában, azzal szerepel 
a vádiratban, hogy fegyveres csoportot vezetve 
lázított, sarckivetéssel és behajtással zsarolt, 
direktóriumi elvezetre szolgált füstölt nyelvek 
szerzésével sikkasztott. 

Dr . F o d o r Antal volt szombathelyi ren-
dőrkapitány is belekerült a kőszegi vádlottak 
közé. Szamuelynek Kőszegre küldését és infor-
málását részben neki tulajdonítja az ügyész. 

Azután hosszú sora a vádlottaknak, akik 
fegyveres csoportban vettek részt, leltároztak és 
letartóztatásokat hajtottak végre. Van ezek között 
néhány olyan név is, melyet csak fájdalmas ér-
zéssel látjuk közöttük felsorolva. 

* 

A bíróság tagjai: Mályusz Egyed el-
nöklete alatt, Gergely József, dr. Zrínyi Miklós, 
dr. Koltai Bertalan, dr. Nagy Miklós törvényszéki 
bírák, jegyző: dr. Östör László. A vádat képviseli 
Fekete Imre államügyész. Védők: dr. Szemző 
Sándor (dr. Halász, dr. Fodor, Bass, Harkányi, 
Rák, Kern, Gamauf. Lang); dr. Weder Gyula 
(Simon testvérek, Grastyán, dr. Szovják); dr. 
Fehér Mihály (Nagy, dr. Patek, Jagodits, Csőgör); 
dr. Philipp (Bérezi). 

* 

Az első tárgyalási napon a vádlottak sze-
mélyi adatainak megállapítása, a vádirat és szá-
mos pót vádirat felolvasása foglalta le a legtöbb 
idői. Az államügyész a különvádiratok szerint 
Kern Mihály és Szovják Hugó dr. zsarolás bün-
tette miatt, Frühwirth Margit zsarolás büntette 
címén, Kopfstein Mórné, felbujtás ellen személyes 
szabadság megsértesének büntette miatt, Halász 
József dr. és Molnár Lajos mint tettestársak sze-
mélyes szabadság megsértésének büntette címén, 
Nemethy József felbujtó ellen személyes szabad-
ság megsértésének büntette miatt, Halász József 
dr., mint felbujtó és Ipsits Gyula, úgyszintén 
Bruckner Ferenc személyes szabadság megsértése 
miatt és Országh Sándor dr. szabadlábon lévő 
vádlott ellen zsarolás büntette miatt emelt vádat. 

(Dr. Országhot az itteni nyomozás 
alapján az ügyész azzal vádolja, hogy V/ald Mik-
sára 500 kur. sarcot vetett ki,, aki azt meg is 
fizette. Mi ugy ismerjük ez ügyet, hogy Harkányi 
dedektiv vetette ki rá, bár nem is volt a jegy-
zékben és éppen dr. Országh volt az, aki őt a 
jogosulatlan sarcra figyelmeztette és a pénztárral 
visszafizettette.) 

Az elnök az összes részletek meglepő isme-
retével gyorsan halad a tárgyalás menetével s igy 
már az első napon sorra kerülhetett dr. H a l á s z 
József fővádlótt kihallgatása a gyilkosság vádját 
illetőleg. 0 a leghatározottabban tagadja, hogy 
bármiképen is befolyt volna Szamuely idejöve-
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telében. Neki az tűnt fel, hogy Szamuely már 
mindent tudott. Waisbecker es Hersits megöle-
téséről csak utólag értesült, nem is sejtette, hogy 
Szamuely erre utasítást adott, különben lábaihoz 
borulva könyörgött volna életükért. Az ellenfor-
radalmi és következő nap eseményeit nagyjában 
ugy mondja el, ahogyan tényleg megtörtént, a 
városban észlelt felháborodást, a vörösőrség át-
pártolását dr. Nagy-Ebelingnek tulajdonítja, el-
mondja, hogy a polgármester és a rendőrkapitány 
miképen tervezték eletet megmentő elszöktetését, 
ho jyon fordult a kocka az árkászok felvonulásá-
val és a fehérré lett őrségnek újból vörössé való 
átvedlése és hogy mily veszélyben forgott akkor 
a kőszegi burzsoá, ha ő nincsen. 

Ezzel végződött a csütörtöki első tárgya-
lási nap. 
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A pénteki tárgyalási napon dr. Halász ki-
hallgatását folytattak. Igen izgalmas jelenetek 
folytak le. Dr. Fodorról mint ellenségéről beszél. 
Számos előkelő polgárt nevez meg, akik műkö-
dése felett megelégedésüket fejezték ki és való-
sággal elhalmozták figyelmükkel, - az ellenfor-
radalmi napok után pvdig ezernyi nép élén ünne-
peltek és maradásra birták, sőt polgármesterré 
való megválasztását helyezték kilátásba. Ez mind 
Szamuely kivégzéséi után történt. 

D r. F o d o r Antal kihallgatása igen kinos 
jelenet volt. Észre vettek nagy izgalmát és súlyos 
betegvoltát, de ö ragaszkodott kihallgatásához. 
Tagadja, hogy akár dr Halásszal, akár Szamuely-
vel a kőszegi ügyben értekezett volna. Szamuely 
neki is kellemetlenkedett. Halász feleségétől érte-
sült a kőszegi eseményekről, mert segítséget kért 
tőle, de semmit sem tehetett és nem is tett. (Itt 
újólag rosszullet fugja el, mire ájultan vitték ki 
és kihallgatását elhalasztották. A folyosón fetrengő 
görcsökben vergődött. Ekkor hazaszállították.) 

Hirdetmények 
A MOVE d), e), f) és cr) csoportjai is meg 

alakultak e hét folyamán. 
A d) csoport vezetőjéül: Farkas Józsefet, 

tanáestapgá : Maiik** JÓZM fet ; az e csoport veze-
tőjéül : Imre Ferencet; tanácstagokká: Kosztich 
Agenort és Fuehs Endrét; póttagul: Benők Ist 
v án t ; az f) csoport vezetőjéül : Marótby Géza 
nét; tanácstagokká: Miklós Rertát és S. Szabó 
Erná t ; póttaggá: kissné Bakó Ilonát válasz-
tották meg. A tf) csoport vezetőjévé: Greinen 
I lonkát kerté fel az elnökség. 

Az elnökség és a tanács e héten tartja 
meg alakuló gyűlését. 

Katonai járásparancsnokság. 

Értesítem a sertéstenyésztő gazdákat, hogy 
a sertéspesli-j elleni seiura termelésének rendki 
vüli csökkenése miatt sertésállományunkat ko-
moly veszély fenyegeti. A nénim termelésnek 
az az akadálya, hogy a termelő intézet nem 
rendelkezik elegendő számú sertéssel az oltóa 
nyag kitermeléséhez. 

Miután a város sertésállomanya részére 
sertéspestis serumra csak ugy számíthatnak, ha 
a tenyésztők sertésállományukból néhány dara-
bot (50-100 kg-os sulvut) a termelő intézetnek 
vételre felajánlanak, felhívom mindazokat, külö-
nösen a nagyobb sertésállománnyal bírókat, 
hogy a felajánlandó sertések darabszámát, kb. 
súlyát és a kívánt vételárat a városi állami 
állatorvosnál 1. em. haladéktalanul jelentsék be. 

Figyelmeztetem a gazdaközönséget, hogy 
hazánk szarvasmarha állományt ujabban a ra 
gados tüdőlob betegség fenyegeti. 

Minthogy a betegség behurcolása és késői 
bejelentése kiszámíthatatlan karokkal járna, előre 
figyelmeztettem az áliatbirtokosokat, hogy a be-
tegség gyanújának fennforgása esetén haladék-
talanul tegyenek jelentést a városi állatorvosnál, 
esetleg hivatalomnál. 

A földmivelésügyi minister ur rendelete ér-
telmében szigorúan tilos a három évesnél fia-
talabb üszők és a nyolc éven aluli, tenyésztésre 
alkalmas teheneknek vasúton való szállítása, 
lábon való elhajlása, illetve levágása. 

E tilalom alól indokolt esetben vármegyei 
alispán ur adhat fel mentvényt. 

Közhírré teszem, hogy szarvasmarháknak 
és lovaknak az ország területéről lábon való 
kivetele a legszigorúbban megtiltatott. 

P] tilalom alól semmiféle kivételnek he 
lye nincs. 

A rendelet ellen vétők 2 havi elzárás és 
Ü00 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bűn 
tettetnek. 

A magyar kormány 0400/1919 számú ren 
delete értelmében kohirró teszem, hogy a tény-
leges szolgálatra behívott gazdasági cselédek 
és a mezőgazdasági üzemekben alkalmazott ipari 
munkások szolgálati szerződése a katonai behí-
vás folytán nem szűnik meg és a gazda köte-
les a bevonultak összes illetményeit és járan-
dóságait a bevonulás idejére a bevonultaknak 
iiletvt' családjuknak hiánytalanul kiszolgáltatni. 

Jambrits Lajos polgármester. 

A gabonagyüjtési országos kormánybiztos 
rendelete alapján közhírré teszem, hogy az őr-
lési tanúsítvány kényszer ma is fennáll, őrlési 
tanúsítvány nélkül gabouát daráltatni és őröl-1/ ~ 

tetni valamint gabonát darálásra, őrlésre elfo-
gadni szigorúan tilos. Minden visszaélés az e 
célra kirendelt kihágási birák által a legszigo 
rubb megtorlásban részesül. 

Érről a közönséget, valamint a helybeli 
malom tulajdonosokat értesítem. 

dr. Hechinger Ede 

polgármester h. 

Kőszeg város tanácsa a 88044/1919 sz. 

ministeri értelmében a várost négy szavazókörbe 

a következőkép osztja be. 
Az I. szavazókörbe tartoznak: Kálvária, 

Meskó, Erdő, Sziget, Árpádtér, Király, Mecséry 
Hegyalja, Palliscli, Schey Fülöp, Gyöngyös, 
Laktanya, Pámer utcák, Felsó külső korút a/, 
alreálig, Munkásliáxak, Sőrgy ír, Felsővámház, 
Gyepmesteri lak. Nfm^ztíyár, Kováts villa. 

A II. szavazók' rbe tartoznak : Várkör, Kay-
szrál, Kert, Intézet, Ere, Kelcz-Adelffy, Tábla-
ház, Városház, R íjnis, Chernél, Jurisits tér, 
gróf Széchenyi György uicák, Szabóhegy, Sta 
jer házak. 

A I I I . szavazókörbe tartoznak: Rohonczi 
ut, Király u'ból Honvédlak tanyától végig, Be 
tegbáz, Vásártér, Sánc, Sancirok, Közép és 
Alsó Külső körút, Városi és Czeke téglagyár, 
Kőszegfalva, Eitner mal'jm, Gullner malom. 

j ag i t s Imre főjegyzj, 

A szombathelyi államügyészség ertesitése 

alapján közlöm, hogy Dr. Halász Jőzef és tsai 

bűnügyének tárgyalása alatt a Kőszeg felé in-

duló vonat Szombathelyről 5 óra 20 perckor 

indul. 
Dr. Freyberger Jenő rendőrkapitány. 

Ipartestületi közlemények. 

Felhívom az iparrosság figyelmét arra, hogy 
a Budapesti kereskedelmi és iparkamara 1920. 
év tavaszán nagy árumintavásárt rendez. 

A vásár eélja, a fogyasztó közönség és 
kereskedővilág figyelmét minden olyan ipari 
készítményre felhívni, melyet a magyar ipar 
termelni képes. 

Aki tehát bármilyen háztartási, ipari vagy 
mezőgazdasági eikk elkészítésére vállalkozik, 
jelentse be az ipartestületnél a hivatalos órák 
alatt, a hol erre vonatkozólag bővebb felvilá-
gosítás nyerhető. Az elnök. 

Helyi hírek. 
Gyászistentisztelet lesz ma vasárnap az 

egész országban hazánknak az antant által 
erőszakolt megcsonkításának megemlékezésére. 
Az iskolákban is erről tartanak előadást. Gyász-
lobogót kell kitűzni. Az összes mulatságok, 
színházak, mozik szünetelnek. A nyilvános 
helyiségek üzleti idejét korlátozzák. Zene sehol 
sem szólhat. Nem egy napi — hosszú gyász 
lesz ez minden magyár szivében, de vége lesz 
ennek is, „mert jönni fog, mert jönni kell, egy 
jobb kor. . Ennek a hite éljen minden 
magyarban I 

Lingauer Albin képviselőjelölt óriási munká-
jában annyira kimerült, hogy e héten hirtelen 

bekövetkezett rosszulléte már orvosi közbelépést 
tett sziiksécressé. Az orvos a legnagyobb kímé-
letet rendelte el, ami Lingauernak seramikép 
sem tetszett, mert az országos dolgokban való 
közreműködésen kiviil a vármegye összes kerü-
leteinek az ügve az ő kezében összpontosul. 
Gyengélkedése folytán kénytelen volt saját 
választókerületében megkezdett községlútoga-
tásait félbeszakítani és barátai vállalkoztak 
helyette a választók előtti megjelenést. Bizo-
nyára elnézéssel lesznek e felett mindenütt , 
annál is inkább, mert tulajdonképen éppen neki 
nincs szüksége a bemutatkozásra, mikor óriási 
tevékenysége es pártbuzgósága mindenki előtt 
ismert. Híveinek tömeges megjelenése az urna 
előtt legyen számára a jó megérdemelt jutalom, 
a sok „éljen" éltető erővel hasson megviselt 
idegzetére, hogy hatalmas, OKOS szava nem-
sokara a nemzetgyűlésen elhatigozhassék. 

Tanari kinevezések. A vallás- és közokta-

tásügyi miniszter kinevezte jelen állomáshely li-

kon való meghagyás mellett Nahrer Mátyás 

igazgatót, Knaute Rezső, Herqz Ödön rendes 

tanárokat, a V I I , Pavetits Ede rendes tanárt 

a VI I I . fizetési osztályba, 1919 január 1-i 

hatállyal. 

Rónai Paula növer, ez a jóságos szivü 
okos nő, egy nő, aki akármeddig is beszél, 
szívesen hallgatjuk, szerdán délután a ker. 
szociális nőgyülésen ismét nagyhatású politikai 
ueszédet tartott. Meggyőző érvekkel buzdította 
hallgatóságát, hogy a választás napján a ke-
resztény nemzeti irányzatot győzelemre segít-
séh. Az egyhangú lelkes ünneplés meggyőz-
hette arról, hogy a kőszegi nőkben feltétlenül 
biz hat. 

A koszeyi választókerületben szavazati jog-
gal bírnak összesen 19,214 en. Ebből Kőszeg 
városára esik 3189 és pedig az első kerületben 
921, a másodikban 902. a harmadiki>au 900, a 
negyedikben 400. Az első három kerületben, ha 
•zavazá> lesz, az csak másnap este fejezhető 
be, mert ujabb rendelkezés szerint a 600 sza-
vazón felüli kerületben csak másnap este zár-
ható le. A szavazásnál mikénti eljárást az el-
nökök kötelesek megmagyarázni. Akik előbb is 
tudni akarják, hallgassák meg a szt. Dömések 
termében szerdán d. u. 5 órakor tartandó kiok-
tató előadást. 

Templomi hangverseny volt vasárnap d. u. 
4 órakor a Jézus sz. Szive templomában. Ren-
ijete* közönség gyűlt egybe annak meghallga-
tására. A hangverseny Dohnál Péter karnagy 
orgonáim pro visatiój a vai kezdődött. Dohnál Pétert 
nem kell dicsérnünk. O és az orgona össze-
nőttek, amit ő azon produkál, az a tiszta mű 
vészét. A templomi énekkar ezután Dohnál 
Péter „Ave Maria" ját adta elő nagyon szépen. 
A szerzemény gyönyörűen van megkonstruálva. 
Sehlapfer Jozefin kellemesen csengő sopran 
solója következett ezután Tipka Ferenc hegedü-
kiséretével. Limmer : „Justus ut palrna flóréba* 
kezdetű dalát adták elő nagy megértéssel. A 
hangverseny fénypontja Mozart örökszépségü 
C-dur miséjének „BenedictusM-a volt, melyet 
a templomi vegyeskar gonddal és nagyon szépen 
kidolgozva adolt elő. Ugy halljuk, hogy Dohnál 
karnagy azt ambicionálja, hogy az egész 
remekművet betanítja zenekari kísérettel. Tipka 
Ferenc játszotta el ezután hegedűn Haller 
„Sunvenir" és Schumann „Esti dal" című műveit 
harmoniumkisérettel. Kár, hogy ezt a szép, 
tiszta hegedüjátékot a templom eleje felé már 
alig lehetett hallani a templom nngy méretei 
folytán. A templomi vegyeskar által előadott 
„szózat" fejezte be a hangversenyt. A legna-
gyobb elismerés illeti meg Dohná l Pétert a 
hangverseny művészi nívójáért s minden egyes 
résztvevőt teljesítményéért. Szeretnők, ha több-
ször volna alkalmunk ilyent hallani s arra 
kérjük Dohnál Pétert, hogy akkor több önálló 
orgonaszámot vegyen fel a műsorba, mert a 
templom kitűnő orgonája s az ő művészete ezt 
szinte megkívánják. 

A Hegyforras Szikvizgyár részvénytársaság 

február 20 ikára hirdeti ezévi közgyűlését. A z 

ipartestületi helyiségben lesz délelőtt fél 11 

órakor. Közel 4000 korona tiszta nyereséget 

ért el. 



1920. január 18. Kőszeg ós Vidéke. 3. 

Valasztási plakát hirdeti a választás nap-
ján működő bizottságokat, szavazóhelyiségeket 
és a rendfentartásra szóló intézkedéseket. 

A MOVE elóadasok sorozatát tegnap nyitot-

ták meg. az evang. felsőbb leányiskola termé-
ben. A következő előadás szerdán d. u. 5 óra 
kor lesz a szt. Dömésrend termében. A válasz 
tási jogról és eljárásról szóló ismertető szabad 
előadást itt megismétlik. 

Vadaszati engedely. A F. M. ministerium 

megengedte, hogy a kőszegi vadásztársaság a 
felső erdőben szarvasbikára és fiatal szarvas-
borjura január hó végéig vadászhasson. 

Vazulunk délutáni vonata Szombathelyről 
szerda óta nem 3 ó. 28 kor, hanem 5. 20-kor 
indul. Már mult héten jeleztük, hogy a kőszegi 
kommunista bünperben a Kőszegről kihallgatandó 
tanuk hozautazhatása érdekében kérte ezt a 
biróság. Majd rájönnek amellett arra, hogy ez 
a későbbi inditás egyáltalában jobban felel meg 
a közérdeknek. 

Az evang. nőegylet e héten adta ki évi 
jelentését működéséről. 7000 korona volt a be 
vétele, amiből kb. 2600 kor. íorditott segélyezésre, 
1600 koronát takarékpénztárba helyezett el, 
több száz koronát mint rendkívüli segélyt és 
kölcsönt nyújtott, a többit a jótékony alapok-
hoz csatolta. E hó 26.-án dr. Tir„sch Gergelyné 
elnöknénél évi közgyűlésre gyülekeznek. 

A segélyakcióra ujabban a következők 

küldték be adományaikat : Weinberger Gusz-
táv 20 kor., Haunner Gyula 10, Kovats Viktor 
100, Puseh Károly 30, Bozetzky József 20, 
Perkovits János 50, Korner Viktor 00, Bobuss 
Katalin 30, Pav- tits János 50, t isch Lénárd 
50, Hakker íSwmn 50, Ról i i Sándor 100, Feigi 
Emília 30, Holeczius Toíór 20 kor. 881". Minthogy 
febrrána tervezik a második élelmi kiosztást 
es a szükségesek sok pénzbe kerülnek, szíves-
kedjenek azok, akik még nem adakoztak, a 
kitűzött célt segélyezni. 

Kisgazddparti jelölt is kísérletezik a keni 
leiben. Kőszegre még nem jött, d« egyes fal-
vakban már próbálkozott ajánlókat szerezni. 
Mándokynak hívjak. Valamikor színész volt, 
azután pap lett, mint ilyen a harctéren tábori 
főpapi rangot „kedveskedett" ki magának és 
mnitiiogy a frontmögötli könnyű életnek vége, 
most Kellő támogatással kisgazdapárti kép-
viselőnek akar felcsapni, — ámbár vállalta 
volna a keresztény szoeiálista jelöltséget is, de 
oda nem invitálták. Ha meg valami érdemes 
és értelmes kisgazdát jelöltek volna, — de 
szinész-papot ? Mit tud ez tenni a kisgazdákért? 

Szociáldemokrata jelölt járt hétfőn váro-
sunkban próbálkozni. Napközben politikájukat 
propagáló r< pcédulákat osztatott ki és este a 
Öchreiner vendéglőben pártgyülés próbált tartani. 
De nem sikerült. A tömegesen egybegyűlt 
kereszténypártiak ellent üntetese szohoz sem 
juttatta. Csak Magyar káplánt kívánták hallani, 
ki minden szavával gyújtó hatást ért el. Gyű 
iés után a keresztény szoeiálista ifjúság ének-
szóval és Lingauer képviselőjelölt éltetésével 
járta be a várost. 

Az államrendőrség költözködik. A város 

házáról a volt honvédlaktanyába kerül a in. 

állami rendőrség, hová már le is költöz-

ködött. 

A városi népkonyha legkésőbb február 1-én 

nyílik meg A jelentkezők száma ezidőszerint 

tizenkettő. Újból lelhivja a polgármester azokat, 

kik a népkonyhát igénybe venni óhajtják, hogy 

nála a hivatalos órák alatt jelentkezzenek. 

A legoregebo tűzoltót, az öreg Lampot ki-

sérték ki utolsó utján bajtársai. A hetvenes 

évek elején történt alapítás óta mindig igen 

buzgó tagja volt. Közel nyolcvan éves kort ért 

el és még néhány 'vvel ezelőtt a menetelések -

nél ő volt a kürtös. Bajtársai teljes pompával 

adták meg neki a jó ki érdemelt utolsó tiszte 

séget. A tűzoltóság zászlóval és zenevel vonult 

ki temetésére. 

Gampert Lujza hajadon, az egykori hires 

és jómódú kőszegi kávésnak elaggott leánya 

halt meg e héten. Szegény, s?ebb napokat élt 

egykor, de sokan élvezték családja vendég 

szeretetét, do bezzeg öreg napjaira nagy nyo-

morba került, — a szegényházban elhagyottan 

fejezte be sivár életét. 

A cukorról megírtuk a mult héten, hogy 
csecsemőknek betegeknek talán lesz. Most ezt 
a hírt odamodosithatjuk, hogy ennél több is 
lesz. Minden fejadag utan 30 deka le^z, de 
majd csak akkor, ha lesz. A pénzt már elküld-
tük érte, de a cukorgyárnak nem pénz hanem 
szén kell. Azt pedig mi is csak — Ígérni 
tudunk. 

Hadifoglyaink összeitasa. Mult számunk-
ban hírt adtunk arról, hogy a polgármester 
elrendelte, a még fogságban levő kőszegiek 
összeírását, hogy a hodifoglyok hazahozatala 
tárgyában megindult országos aktió keretében 
kőszegi hadifoglyaink is haza kerülhessenek. 
A hadifoglyok összeírása befejezést nyert, mely-
szerint fogságban még Kőszegről 107 egyén, 
kik közül orosz fogságban van összesen 101 
személy, a többi hat pediglen még olasz és 
szerb fogságban. 

A hadifoglyok hazaszalütasa érdekében a 

polgárok legkiválóbbjaiból megalakult gyűjtő-
bizottság szerdán 14.-én délután tartotta meg 
első alakuló gyűlését, amely elnökké Jambrits 
Lajost, titkárrá dr. Nagy-Eboling Miklóst vá-
lasztolta meg. Első feladata a bizottságnak a 
hadifoglyok os*/. írása, amely már folyamatban 
van. Jambrits Lajos elnök a társadalmi mozga-
lom megindítását javasolja, hogy az anyagiakat 
beszerezhessék, mil iőit meg az adóalapon való 
kivetést megvalósíthatnák. A cél anyagi eszkö-
zeit van hivatva gyarapítani a MOVE altal 
tartót: ismerőt terjesztő tanfolyamok tiszta jöve 
dehue, a mulatságok tis/.ta jövedelmének és a 
mozi bevételeinek egy bizonyos százaléka, me 
Ivet a íulajdonos előzékenyen rendelkezésre 
bocsájtott. A bizottság hozzájárult a javaslat-
hoz és tervbe vette, hogy rövidesen egy hadi 
fogoly napol fog tartani, amelyen mindenki 
számára leiietővé leszi, hogy íiiléreivel s >kat 
szenvedő magyar testvéreink hazaszállításához 
hozzájárulhasson. 

A városi helypénzdijak felemelése A városi 
tanács legutóbb tartott ülésében elhatározta, 
hogy a hely pénzdíjakat felemeli és a felemeli 
dijakat január hó 15-től kezdve már szedni fogja. 
A felemelt dijak a következők : felnőtt szarvas 
marha, bivaly es ió után 10 k., növendékmarha, 
csikó, szamár 6 k., boiju 4 k„ hizott sertés G 
k., sovány sertés 3 k., szopós malac 2 k., j uh 
ós kecske 1 k., csirke, galamb, fürj 20 fii!., 
tyúk, kaesa, fogoly és fácán 60 fdi., nyul 1 k., 
liba, lud, pulyka 2 k., hazi nyul 60 fill., őz, 
szarvas, vaddisznó 10 k., gyalogteherként fel-
hozott áruk után, ha azok élelmiszerek és ko 
sárban vannak 60 fill., ha más áruk és kosár-
ban vannak 80 fill., szekéren szállított áruknál 
ha a szekeret ember húzza 60 fill., ha egy le 
gatu a jármű 2 k., ha kettőfogatu 3 k., Az el 
foglalt közterület nagysága szerint a földön ki-
rakott áruk négyzetméternyi területe után, ha 
azok élelmiszerek 40 fill., ha más áruk 80 fill., 
a sátrak elfoglalt négyzetméternyi területe élel-
miszereknél 1 k., más áruknál 2 k. Padokon, 
asztalokon kirakott élelmiszereknél az elfoglalt 
négyzetméter terület után 80 fill., más áruk 
után 1 k. Csak a vásár idejére helyt foglaló 
kisebb mutatványos vállalatok az elfoglalt terü-
let négyzetmétere után egy koronát, nagyobb mu-
tatványos vállalatok, melyek több napra tele-
pednek le, 50 k-lól — 500 koronáig terjedhető 
helypénzt fizetnek naponkint. Üres jármüvek 
után 1 k. helypénz fizetendő. 

Betöres történt a Kincs villában. Ismeret-

len tettesek behatoltak éjnek idején az ott lakó 

Kohl házmester lakásába és onnét 500 kor. 

pénzt, ruhaféléket és élelmieket loptak el. 

Serteslop.isok történtek e héten a vidéken 

és itt is több kísérletet hiúsított meg a véletlen. 

A nagy drágaság, az élelmi hiány, a zsirinség 

következménye. A legjobb rendőr mégis csak 

az ínségesek megsegítése. De most teljesen 

kielégítő segélyt a társadalom nem nyújthat, a 

hivatásos rendőrt nem nélkülözhetjük. Ha kell, 

katonaság is van. Elérkezett az idő, midőn 

fokozott éberséggel őrködni kell a közvagyon 

felett. Államrendőrség, nemzeti hadsereg ezért 

van. A vidékről számtalan éjjeli sertés és 

szarvasmarha elhajtásról jött hir. A gazda 

szemeláttára ölik le az állatot, revolvert szegezve 

az ellentállóknak. Rablóbandák garázdálkodnak. 

Itt tenni kell valamit. 

Vidéki hirek. 
Zsombort a soproni demokraták felléptetik 

képviselőjelölttül. Óbudán is jelölt. 

Sopron ujabbi tiltakozása az elszakadás 

ellen nagy ünnepség keretében volt mult vasár-
nap a Széchenyi szobra előtt. 

Programmbeszédek a megyeben. Huszár 

! Károly miniszterelnök Vépen és Sárváron, Sig-
ray gróf Körmenden mondták el programra-
beszédeiket. Itt Szmrecsányi is nagy hatással 
beszélt. 

Közigazgatasi bizottsági ülesen sok szó esett 

gabonaellátásról, cukorhiányról, sóelosztásról, 
petróleum ki látásról,gabonaprémimusról, kémény-
seprési dijakról és a végén azt hitték, hogy 
mindezeket jól elintézni sikerült. Majd meglát-

j ják hogyan ! — 

Szemklinikát rendez be Körm«nden dr. Bat-

| thyányi Szrattman herceg, ki hírneves szem-
i orvos. 

A kupfalvai tanito Volkbremer Antal, nyug-
díjaztatását kérte. 

Nagy robbanas veit Ostffyasszonyfán egy 

akna véletlen felrobbanása folytan. Nyolc embert 
m«'g >lt, négvpt megsebesített. 

N metujvar vidékén rablóbandák garázdál-
'kodnak. 

Esterházy hercey sopronmegyei birtokanak 
egy részét parcellázni fogják A herceg ebbeli 

| elhatározását kormányzójával már közölte. 

Dr Rado főjegyző fegyelmi ügyet tárgyalta 

j e héten i fegyelmi választmány, ü maga kérte 
j a vizsgálatot, inert a direktórium fennállása 
alatt az alispáni teendők ellátását vállalta. Az 
összes megyei tisztviselők kihallgatásával beiga-
zolást nyert, hogy a vármegye közigazgatásának 
az érdekeben vállalta, hogy minden cselekmé-
nye törvényes alapon nyugodott és tapintatos 
eljárásával sok kellemetlenséget es súlyos kö-
vetkezményeket hárított el a varmegye lakosai-
tól. Ez okból a fegyelmi választmány egyhangú 
határozattal és érdemeinek elismerésével neszün-
tető határozatot hozott. Ezt tudta és várta min-
denki, aki dr Radó Gyula kiváló egyéniségét 
és férfias korrektségét ismeri. 

A győri itötábla uj tanácselnöke. A győri 
i Ítélőtábla nj elnönként az igazságügyrainister 
Hánnig Alajos kúriai bírót nevezte ki. Az uj 
tanucselnök Hánnig János kenyerii plébános 

testvéröccse. 

S/ázezereket tartalmaiott Langer Ernő 
a soproni Haditermény tisztviselőjének utazó 

' bőröndje, melyet ismeretlen tettes ellopott A nyo-
I mozás megindult. 

Ügyeszi megbízott. Az igazságügyrainister 

Cbernel Ernő celldömölki szolgabírót ügyész-
ségi megbízottul rendelte ki. 

A felsőőri választókerületben gróf Arabrózy 

Istvánnal szemben fellépett Egan linre rainis-

tertitkár is, aki korábban a Nyugatmagyaror-

szági Földműves Egyesületnek volt titkára. 

Gyilkosság es öngyilkosság. Kopfensteiner 

Tamás németlővői lakos vasárnap éjjel fejszé-
i szével agyonverte feleségét; a gyilkosság után 
pedig agyonlőtte magát. A borzalmas gyilkos-
ság és öngyilkosság oka ismeretlen. 

A szombathelyi internáltak szabadonbocsá-
tása. A szombathelyi iuternáltak zömét szabad-
lábra helyezték. Azokat azonban, akik ellen 
bűnvádi eljárás folyik, átadták az ügyészségnek. 
Az ügyészség az internáltak közül az alábiakat 
vette őrizetbe: Geszner Imre dr., Lelovich Jenő, 
Konrád Imre, Breitfeld Ká lmán, Blazovits 
Kálmán, Teleft'ay József és Hethésy János Bo-
rossay Béla. 

Rabló leányok. Horváth Magdolna és Hor-

váth Anna rumpódi leányok rablás büntette 

miatt, amivel mosl vádolták, már a forradalmi 

törvényszék előtt is állottak, amikor két két 

évi fegyházra ítélték őket, A vád az volt elle-

nük, hogy a mult év májusában a Hármasfa-

luba vezető országúton Szraolján Józsefnét meg-

támadták és hét méter vánkoshuzatot, egy ka-

bátot, meg egy fejkendőt erőszakkal elvettek 

itőle. A leányok a tárgyaláson tagadták, hogy 

erőszakoskodtak volna, a tanukihallgatássokal 

azonban a törvényszék beigazoltnak vette a 

vádat é3 két évi és négy hónapi fogházra Ítélte 

' őket, amiből 6—6 hónapot kitöltöttnek vettek. 
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Közérdekű hírek. 
A mi bekedelegaciónk Parisban még c.vik 

odáig jutott, hogy ki-vüldetósüket igazolták. K 
héten várhaló a békefeltételek átadása. 

Wekerle programmbeszedaben art hangoz-

tatta, hogy minden osztály megkü lönböztet 
elitélendő. A középkor e>zmi körével nem lehet 
államot fentartani. Egvszerüség és purifikáció 
kell. 

Szterenyi lipótvár si jelolt azt hibáztatja, 
hogy Magyarursz.ig egy egész világ irányával 
akar dacolni és hogy az antant a magasabb 
kulturaju magyar népet alacsonyabb kulturáju 
nép alá rondeli. Azt igyekezett igazolni még, 
hogy Magyarország mindig keresztény volt és 
az is fog maradni. 

Kavehazakban tartott programmbeszedek 
folytán a demokrata párt felbomlott és hazafias 
érzésű terézvárosi zsidóság a keresztény párt 
mellé csop rto^ul. 

A kisgazdapárt es a ker. szoc. part a vá-
lasztásokra néve megegyezésre jutott. 

Berlinben a spartakuszok (német bolsevis 
ták) megrohanták a parlamentet. A rendőri 
kordon áttörésekor 100 sebesült és 20 halott 
lett e munkástámadás áldozata. Az ii-emi la-
nácsokról szóló ti rv'-ny tárgyalásán háborodtak 
fel. Statáriumot hirdetlek ki az egész országban. 
A rend helyreállott. 

Kölcsönt kapnak a csehek Amerikától, üt 
évi törlesztésre 5 százalék mellett,. 

Kun Belaák 97 milliót csenipesztek Becsbe 
A nemzetgyűlés tegnapi illésén interpellációt 
terjesztettek elű : van e tudomása a kormány-
nak a budapesti rendőrség vizsgalatának ered 
menyéről, hogy Kun B'i.i és elvtarsai 97 milló 
koronát csempésztek be Bécsbe agitációs célokra. 
Kérdezi az interp 'lláeió a kormányt, hogy a 
bűnösök ellen, akik fel akarták forgatni Ausztriát, 
milyen eszközöket fog használni, különösen 
pedig Kun Béla és Ausztriaba internált társai 
ellen mit fog cselekedni. 

Az amerikai szenátus a népek önrendelke-
zési jogáért. Berliner Tageblatt baseli jelentése 
szerint az amerikai szenátusban egy idő óta az 
a meggyőződés kezd uralkodni, hogy közép 
Európa német területeinek meg kell engedni, 
hogy Németországgal egyesüljenek, ha ezt maguk 
kívánják. 

A zsákmány felett i rendelkezés. A nagysze-

beni román kormányzótanács Erdély Bánát és 
a Tiszáig elterülő magyar területen uj iskolai 
tanrendet allapitott meg, amelyben dokumen-
tálni akarja azt, hogy a mostani megszállás 
nem ideiglenes, hanem végleges. Jellemző a 
tanrendre, hogy ez alatt a cim alatt „Hazánk 
történelme" Románia toriéneimét tanítják. Uo 
mánia határát a tanrend a Tiszától a Dnyesz-
teri'.r állapítja meg. 

Románia he'yzete. Vajda Vojvodi romár 
miniszt> rolnök a lenvegelö kulp >li ik ti helyzetre 
való toiJhtettel elhalasztotta párisi utazá-át. A 
király i pa <> íb in ininisu rianác>ot tanullak ;;»»»!\ 
a Dnye^'.'c nen i e> i-ulgan ii h'iy/et el I .;ial-
kozott. Elhatároz!.ik, h< gy ha l>ul :ari;.ban U» 
vább tartanak a zavargások. a buiga: határ? 
el fogjak zárni. A Dunán megerősi ették a ha 
tarőrseget 

A magyar nemze'y>ülest a k i - .ny fe ln i ; r 

7. ére szándékozik egybehívni. 

A Haim .skeren internáltakat csoportokra 
felosztva díjazás mellett közmunka teljesítésére 
akarják kirendelni. 

Komniunisia zavargások voltak ismét e héten 
Bécsb»'n. N.ikor szét/avarták őket, tüntető kor-
menetben jártuk be a varost és inzultálták a 
járókelőket. 

A Budapest becsi gyorsvonat Ív állítás i 
már legközelebb várható, minthogy a szén nvg 
szerzéséi biztosítani sikerült 060 korona le*/, 
egy másodosztályú jegy. Csak négy meg illó-
helye lesz. Székesfehérvár, Nagykanizsa, Szorn 
bathely,'.Sopron. A vám llenőrzés S ivanyukuton 
lesz. 

A Hajmásveren internalta-at a hozzátarto-
zók minden szombaton meglátogathatják, de 
csakis sürgős családi ügyek megbeszélése miatt 
vagy ruhanemüek átadására. Élelmieket átadni 
tilos. 

H a l l ó t ! / H a l l á ! ! 
Veszek és él*tffk v iselLés u j cipőt, 

r u h á t , b u t o r o k a ö f t t e v ^ Í D . 

I F a v e t i t s J á n o s 

I Gyöngyös-utca 9. 

Mindenfele 

v i l l a nyo s berendezéseke t , 
javításokat és teljes malomvilágitási beren-

dezéseket rézanyagból gyorsan és jutányos 

árban eszközlők. 

Teljes tisztelettel 

Kiss Elemér 
villany szer*> 1 ési vál 1 alata 

KŐSZEG, Várkör 88. sz. 

Batthyanvi Tivadar, a nagyszakállú gróf és 
örökös ministerakarnok 9 szekszárdiakhoz intézett 
levélben búcsúzik a kerülettől. Egyúttal elmondja 
azt is, a függetlenségi pártnak oktoberben az 
volt a terve, hogy az ország megmentéséért. 
Ántántbarát politikát csinál, ha kell a németek 
nélkül és e tekintetben Tisza István támogatása 
is biztosítva volt. 

A földhaszonbéreket kormányrendelettel 
felemelni tervezik az egyes vidékek különleges 
bírói értrk"lésrt alapján 

A hadifoglyokért. A mir hosszú idő óta « 
messzi Oroszországban sínylődő hadifogoly 
testvéreink hazaszállítása érdekélvn megindított 
társadalmi mozgalom kezd határozott formát 
ölteni. A napokban itt is megalakult a városi 
és járási hadifogoly gyűjtő bizottság. A bizott-
ságok első feladata a hadifoglyok összeírása. 
Felkór tehát a bizottság mindenkit, hogy aki-
nek hadifogoly hozzátartozója van, mielőbb 
jelentse be összeírás céljából a Városházán I. 
cm. 14. sz. szobában. 

Díszes takarekpersHÍyt kaphat, mindenki a 
Kőszegi Általános Takarékpénztártól díjtalanul, 
melynek kulcsát n takarékban őrzik. Tartalmát 
csak ott lehet kiüríteni, hol a meg t a karit ott 
összeget mint betétet gyömölcsOzőleg veszik át 
és botétkönyvet adnak róla. E takarék perse-
lyek számos családban tekintélyes megtakarí-
tásokat eredményeztek és a jólét megalapozását 
mozdították elő. 

L e g ú j a b b * 
A tegnap este 6 órakor lejárt 

bejelentési időig a választási biz-
tosnál egyedül csak 

Lingauer Albin 
a keresztény nemzeti egyesülés 
pártjának jelöltje jelentetett be s 
igy az ő megválasztása jövő 
vasárnap egyhangú lesz. 

Kertet vagy g y ü m ö l c s ö s t 

keresek esetleg l a k á s s a l Magas bért fize-

tek. Közvetítőt dijüzojli. Muszliné, Kőszeg 
Jurisits-tér 10. sz. Üzlet 

S g y jókarban U v ö fekete 

s z a l o n r u h a 
eladó. O r n a kiadóhivatalban. 

jYCagánárverés. 
3\ hó 18.-án vasárnap d. u. 2 órakor 

Várkör 44. sz.. filatt teher abroszok, szal-

véta, női kabátok, blúzok, leányka ruha-

nemű, gyermek tolókocsi, asztal, tükör, 

férficipő, 2/drb női aranygyűrű, zongora 

Istb. e ladok . * * ' 

J ó k a r b an levő férfiöltönyök, 1 pár sevró 
csizma és nöi ruháifea való nyersselymek 

* e l a d ó k . 
Sim: gyongyös-utca 9. szám. 

D r . Schneller A u r é l 
ügyvéd. 

Min t g y ű j t ő 
órákat vesz a le^^rttSfsabb árakon 

M Szombathely. 

7—8 szobás modern 

h á z ^ t v a g y v i l l á t 
keresek fftígvéíelre Kőszegen. Bővebbet 

Kerny/jszky Tivadarnál Csepregen. 

R í z ^ b a d i e 
k a p h a t ó R ó n a i Fr igyesné l . 

Z s i r t , s z a l o n n á t , v g j a t 

minden —i• ÍTt Ajalatok e 

J j ^ j , liiwTTftTiivataiaPoT^iiií^etnek. 

i * c M 

M I r t é m ym 

Közhírré tesze n, hoir.v a következő ingat 
lanok s ped'.r: a kőszegi 171. sz. 1'<jvben244 
hrsz. abttl felvett, Hegvalja-utea 15/b. sz. lei-
ház, a 3513 sz. tkjvbP!! 6397—6398. hrszámu 
644 Q öl t rsprnng szötfő. a 813. sz. tkjvben 
1564. hrszámu 13 • öl. a 2016 az. tkjvben 
1758/2 hrsz. 48 <>} káposztások a vágóhíd 
nál. a 892. tkjvben 6103—6104. hrsz. 1621 
J-ö l gyümölcsös a Szabóhely s a k^^zpyi 
4272. sz. tkírtasn 2#*2-2888. s 5889—5895. 
hrs/.ámok alaii 1888 • öllel felvett, gyümölcsös 
a Kalchgrab^fi dűlőben, az utóbbiakon fekvő 
2 épülettel / I szoba. 1 konyha, l istálló és 
pince — c^réppel f.-dve) Várkör 57 házszám 
alatt levő jr>dáml>an j anuár hó 18.-án délután 
2 órakor.ftikéntes nyilvános árverésen eladatnak. 

Közelebbi adatok irodámban nyerhetők. K E N D I K / E R N Ő 
villanyszefetési vállalata 

KOSZEQ WfáJy-út 104. sz. 

Elvállal n imJfefe ie v i l l a n y v i l á g í t á s i 

és eröátyt fé l i berendezéseket va-

lamint jártasokat jutányos árban. 

Teljes ma/omvilágitósi berendezések. 

Költségvetéssel szolgál. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 
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