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Hirdetések nagysdg szerint ju tdnyo* drbaa 

szdmitatnak. 

„Hiszek Magyarország feltámadásában!" 
Lakik-e valaki túl a magas égen ? 
Túl a mennyországon, túl a mindenségen, 
Ott hol a vad horda nem tipor uj árkot, 
Nem fakad nyomukban pusztulás és átok, 
Ott hol a gyűlölet nem rak, nem gyújt máglyát, 
Lakik-e ott Isten ? Van-e otl igazság ? 
Ott a hol az oltárt nem rúgták még sárba, 
Ahol még hisznek egy örök igazságban : j 
Csonka Magyarország feltámadásában! 

El-el oda! Most már tudom merre menjek, 
Hol szent vértanúink, hőseink pihennek, 
Hova fáradt bolygók futnak megpihenni; 
Ott kell a magyarok Istenének lenni! 
Igen, igen, ott van! Erre mutat — látom — 
Megdördül a hangja: „vitézek utánnam!u 

Maga rohan elől, a hősök nyomába. 
Kezdődik az élők, s halottak tusája . . . 
„Hiszek Magyarország feltámadásába'!" 

P a t o n a y S á n d o r . 

Pipaszónál. Pusztai Pista. 
Irta: Po l s te r J á n o s . 

I. 
Szivom a pipámat; keserii a lelke, 

Kavargó kék füstje. 

Nézem a hazámat; lomhán elterülve 
Ül a köd fölötte. 

Ül a köd fölötte s benne árnyak úsznak, 
Károgó rút varjak. 
Lakomára gyűlnek, ezeréves multat 
Temetni akarnak. 

Temetni akarnak a halál vitézi, 
Halotti tort csapni, 
Fejedelmi népnek elmúlását lesni, 
Dúsan lakmározni. 

Dúsan lakmározni szeretne a falka, 
És már szinte látja: 
Ni, amott a magyar földre alélva 
Nem is él, csak hulla. 

Hej! ha az a hulla egyszer csak felülne 
És közibük ütne! 

Édes lenne újra a pipámnak lelke, 
Kavargó kék füstje! 

Szebe r ény l La j o s . 

lügyes S2ánx ára 1 korona 50 fi l lér. 

KŐSZEG ÉS VIDÉKE F 

Az adófizetés 
kötelessége az á l l ampo lgárnak . Még Krisztus 

Urunk is h irdeté: adassék meg a császár-

nak ami a császár-é. Hogyne teljesítené 

tehát a magyar adófizetését, mikor már 

nem is a császárnak, hanem magyar hazá-

j ának adja . 

Ál l ez kü lönösen most , m időn min-

denki már t isztában van azzal , hogy rom-

lott va lu t ánk helyreáll ítása, külföldi h i telünk 

biztosítása, a kereskedelem és ipar fellen-

dítése, nyers terményeink egy részének a 

kül fö ldre szál l í tása, m ind csak attól függ , 

hogy az ország pénzügy i helyzete rende-

zett legyen. 

A z elvesztett háborúva l j á r ó terheket 

viselni kell. Igaz, többet követelnek t ő l ünk , ! 

mint becsületes számítással megállapíthat-

nák, de hol létezik most becsületes számí-

tás ? Ta lán éppen ellenségeinktől vár juk 

ezt? Hiszen azok is torkig benne vannak 1 

az államdeficitben és a maguk dolgát éppen ! 

a mi k isz ipolyozásunkkal akarják rendbe1 

hozni. 

Elhangzott már ezerszer, szárezerszer, 

Írásban és szónoklatokban, hogy valamint 

a h ábo iuhoz pénz, pénz és ismét csak pénz j 

kell, ugy a háború okozta bajok szanálá-' 

sát csak ugy lehet elérni, ha a nép dol- j 

gozik, dolgozik és ismét csak dolgozik. 

Több terméssel, több munkáva l kell helyre-1 

hozni mindent , hogy hatványozott adófizető ; 

képességgel helyrebillentsük az állam pénz-j 

ügyi egyensúlyát. 

Az adókivetés ez évi munká j a , mint 

az kü lönben előrelátható is volt, - magán ! 

hordja már a pénzügyi polit ikának ezen el 

nem kerülhető tézisét: az adósróf erősebb 

meghúzását . 

A most már nyi lvánoságra került adó-

kivető munkálatok azonban azt mutat ják , 

hosy ezen elvnek az érvényisitésénél ugy-

látszik, csak nagyobb számoknak a produ-

kálása lebegett az ezzel megbízottak szeme 

előtt. Országszerte hangz ik a panasz az 

adókivetés aránytalansága miatt. Főleg pedig 

azért, ami legnagyobb hibá ja , hogy nem ' 

mérlegelték eléggé gondosan a nagyobb j 

adófizetőképességgel birókat és viszont; 

f igyelmen kívül hagyták azon adóalanyok | 

gondos elbírálását, akik a változott viszo- j 

nvok folytán, vagy mert katonai szolgálat- j 

teljesítésük miatt régi kereseti forrásukat j 

elvesztették, — sőt nagyon sokan úgyszó lván ! 

ú jra mint kezdők kénytelenek a mai nehéz! 

v iszonyokkal megküzdeni , — ezekkel ugy 

bántak, hogy az elégedetlenség mora ja 

zug végig az országon. Nem az, mely egy-

általában nem akar, vagy nem szeret adót 

fizetni, hanem az, mely számtalan pé ldák , 

égbekiáltó arányta lanságok feltüntetésével 

vi lágosan igazol ja , hogy e nagyfokú elé-

gedetlenségnek szü lőoka nem lehet más , 

mint nagyfokú tá jékozat lanság. 

Az ebből fakadt nagyarányú igazság-

talanságokat, igaz, felebbezéssel lehet repa-

ráltatni, de minek nehezítik meg munká-

jukat az adót intéző szervek? A felebbező 

fórumokró l pedig nagyon jól tud juk , hogy 

szintén nem igen a rátermettek sorából 

a laku lnak és tömeges felebbezések esetén 

holtbizonyossággal a felületes felülbirálás 

h ibá jaba esnek. 

Ál lami érdek, hogy az adót fizető 

polgár az adókivetésnél gondos és arányos 

elosztást tapasztaljon. Ná lunk is anny i 

sérelmes eset képezi közbeszéd tárgyát , 

hogy a varos e lö l járóságán a sor, hogy 

ezeken segítsen, ha már nem volt m ó d j á b a n 

előzetes információkkal a helyes arányosí-

tást előmozdítani . 

Meghaladná lapunk keretét, ha ezeket 
az eseteket mind felsorolni akarnók . Nem 

tehetünk mást, m in thogy kü lönösen a túlsá-

gosan megadóztatott kisemberek nevében 

felszólal junk és arra f igyelmeztessünk, ne 

bénítsuk meg, ne kedvetlenitsük meg ezek-
nek munkakedvét . Tegyünk igazságot velük. 
A nagyok bizonyosan még elbírják azt a 

differenciát, amennyivel emezeket túlter-

helték 

Felebbezcsek ezt nem reparálhat ják. 

Legfeljebb egyes esetekben. Anny i a panasz, 

Első gazdalegény volt a Pista. Egyetlen; 
flu. Ha felhangzottak az utcán a szálas Pista ; 

legénynek pengős sarkantyúi, hevesebb moz ; 
gásba jöttek a zsenge, csacska leányszivek. A ; 
muskátlis ablakok mögül vágyakozva leskeled-; 
tek az eladó hajadonok. Pista azonban meg- j 
közelithetetlen. Szivét már rég elrabolta a 
tanitó leánya, a tűzről pattant Maritsai Mariska. 
Rózsák nyíltak fiatal harmatarcán, mosolygás 
termett kívánatos ajakán. É / ő két szem, szög 
haj s büszkén hajló derék ! Ez vo.t Maritsai 
Mariska! Hát még a h.mgj »! Mintha kis madárkák 
c*icsergése volna . . . Mintha ima szállna lát-
hatatlan szárnyon. Oly édesdeden eseng szava. 
Ringva, sóhajtva, altatva, csengve. Es ez a 
Mariska Pistáé lett. Pistáé lett egy reggelen, 
tavaszi rózsás reggelen, mikor a harmatcsepp 
terem, mikor a szűz nap éled. 

n . 

A ház előtt pad vau. Egyszerű, szürke 

deszkapad, amilyen a házak előtt épen nem 

ritkaság. 

Ketten ülnek raita: Pista és Mariska. 

Pista boidor. Hisz övé ez a pici b ú j ó 
i bimbó, övé ez a csókdosó fény, ez a pirosan 
¡égő ajak. Keble szűk boldogságához. Ugy 
! szeretné kitárni szivét, hadd járja fürge szél és 
¡tűzzel simogassa az uj nap arany ujja. Zeng-
dalol élete. Olyan könnyű és szabad, mint 

¡fényben és illatban megillanó madárka. — 
'Múlnak a napok. Szökdelőep és pajkosan. 
Pista b o l d o g Selymes, halk, rn^sós mosoly a 

¡kéklő ég fölötte, ezüstös kis meséket virágzik 
'a határ. Ringó rózsakelyhen kis harmatcsepp 
Mariskája, muzsikáló szent öröm otthona. Pista 
boldog. 

I I I . 

Hallgatag, balavány, nagyámyóku est. 
Fokete. fázós, kétesvilágu éjszaka. Az orosz 
albinowkai p iraszttanyában álomtalan ágy gyű• 
rött r.iva'aialán vacogva fázik egy hadifogoly. 
Dolgozott egész nap, mint a barom. Száraz 
kenyér volt uz eledele, kancsuka a bére . . . 
Minden elmúlt: víg tavaszok, tüzek, napfények, 
álmok nagy riadó dalok. Lelkét didergő, durva 
dér zord zúzmarával rég b »este száraz és 
szürke, rút közöny. Hánykolódik, vergődik, 
mint néma csatatéren nehézkes sebesültek, 
nyögd lő nyomorultak, kik meghalni vágynák. 
Szabadulásra mar nincs remény. Vátrya c<<ak a 
halál. Meghalni vágyott a rab: Pusztai Pista. 



hogy ezt csak egv alapos revízió tudná 

helyrehozni . Ez ugyan ellentétben áll a 

kiadott rendeletekkel, de ha az elö l járók 

ezt a sérelmek tömegével igazol ják , sokkal 

j o bban cselekednék a pénzügy igazga tóság 

egy revizió elrendelésével. Hanem azután 

á l l j anak is segítségül melléje azok. akikben 

meg van az ahhoz való bátorság és önzet-

lenség, hogy teljes nyíltsággal és lelkiis-

meretes őszinteséggel k imond j ák az igazat, 

— ha kell, saját vérükkel szemben is. Ezt 

követeli az igazság. Akkor azután az elé-

gedetlenség oly m i n imumra fog leszállani, 

hogy annak káros következményétő l már 

tartani nem kell. * 
* * 

Hirdetmenyek. 
Közhírré teszem, hogy a székesfehérvári 

méntelep 4. osztályának székhelye Lábodról 
Palinba helyeztetett. ^ ^ ^ 

Közhírré teszem, hogy az alsó erdőben a 
tömördi ut mellett kitermelt tűzifa után vissza-
maradt mintegy százharmincöt (133) rakás 
vegyes dorong és Agfa f. é. december hó 6.-án 
d. e. U órakor a helyszínén nyilvános árverés 
utján a leg'öbbet Ígérőnek eladatik. Az árve-
rési feltételek ax árverés megkezdése előtt a 
venni szándékozók tudomására fognak adatni. 

Ipartestületi közlemények. 

Mivel azip irtestiileí tagjai, hivatalos ügye v-
ben legtöbbnyire a l ikasomra jönnek, hol üzleti 
dolgaimban felturtóz'ainak, időmet túlságosan 
igénybe veszik, ennélfogva tudatom, hogy hiva 
talos ügyekben ezentúl kizárólag csak a hiva-
talos helyiségben a hivatalos órák alatt állok 
a tagoknak rendelkezésre. — Az ípirlestülei 
anyagbeszerzőben, a kővetkező áruk kaphatók : 
Roxbőr, 40. 44. es fekete cérna, feketeviasz 
kapocs, Tex Az elnök. 

Közzéteszem, hogy 1920. évi népszámlálás 
1921. junuár hó 1.-én veszi kezdetét és legké-j 
sőbben befejezendő január hó 10.-én. Felhívom 
a város közönségét, hogy arra az időre a sziik- : 

séges adatokat különössen földterületének nagy-
ságát s családjának születési adatait tartsa 
készen, mert nemcsak a születés évét, hanem 
a hó és napot is be kell jelenteni. Mindenki a 
feltett kérdésre — igaz és hű feleletet adjon. 
A számláló biztos ezen minőségben köztiszt-
viselő. A hatóság elleni erőszak bűntettét követi 
el s 3 évig terjedhető börtönnel s 2000 k-ig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntethető az, ki a 
számláló biztost népszámlálási teendőinek el-
látásában akadályozza avagy hivatásának gya-
korlásában bántalmazza. 

A honvédelmi miniszter 70913 eln. 8/920 
számú rendelete élteimében közhírré teszem, 
hogy katonai egyenruhát csak tényleges katonai 
szolgálatot teljesítő egyének viselhetnek. Kivé 
telesen polgári ruhák hiányában nem tény 
leges katonai egyének a birtokukban levő egyen-
ruhákat elviselhetik azonban az egyenruhák-
ból mindennemű rendfokozati jelvény (csillag, 
vállzsinór, sapkazsinór, sapkarózsa, hajtóka, 
sújtások 6tb.) eltavolitandó, azonkívül mindazok 
akik kalonasapkát viselnek tartoznak a sapkán 
egy piros posztóból kivágott n így l\ betűt! 
(polgár) vagy nagy R . betűt (rokkant) tartóz > 
nak viselni. 

J a m b r l t s La jos polgármester. 

Helyi hirek. 
Nyugatmagyarország kormanyzosagat Sigray 

Antal grot' nemzetgyűlési képviselő elfogadta 
míg a üunániul katonai parancsnoka Lehár 
Antal biró ezredes lesz. 

Mikes János grof megyéspüspök szerdán 
Kőszegre jön a Szt. Domonkos-r. leánynevelő 
intézetek kongregaeiós ünnepére, az uj tagok 
ünnepélyes felvétele céljából, mely után jelen 
lesz az ez alkalommal rendezett hangversenyen. 

Kapi Bela ev. püspök pénteken és szom-
baton városunkban időzött a felsőbb leány-
iskola és leánygymnázíutn látogatására. 

Nagy Balazs, főgimnáziumunk igazgatója 
e héten Panonhalmán volt rendi ügyekben. 

Szabadsagon A főapát Grubich Lázár 
bencéstanárt egészségének helyreállítására bi-
zonytalan időre szabadságolta. 

Ket uj munkatársunk van. Polster János 
volt teologus, ki most a közigazgatási pályán 
működik és Szeberényi Lajos vágódi ev. lelkesz. 
Előbbinek két hete koz >ltiik feltüuést keltett 
mély bölcseletü és szép nyelvezetű „Tiszt i erköl 
csökei" e. cinkét, mai számunkban pedig egy 
színesen .megirt tárcacikkét, — utóbbinak pedig 
ma másodszor mutatjuk be ötletes cs hazafias 
verseit, melyeknek szépségét felesleges kiemelni; 
első olvasásra is lekötik figyeimünket. Örö 
műnkre szolgái és bizonyára lapunk olvasoinaK 
is, hogy gyakran lesz szerencsénk hozzájuk. 

Könyvfliö-valasztas. A Kőszegi Általános 
Takarékpénztár igazgatósága egyhangú hatá 
rozattal Gratzl Ferencet hivta meg intézetéhez 
segédkönyvelőnek. 

Halaíozas. özvegy Zemlicska Lajos né, a 
közkedvelt Lang Cauiilla hunyt el hétfőn. 
Gyorsan követte férjét, a nemrégiben itt elhunyt 
nyugalmazott bécsi törvényszéki irodaigazgatót. 
Az Ecker—Pallér—Lauringer családok gyá-
szolják. 

Baba iallitás lesz a főgimnázium termében 
ma vasárnap és holnap hétfőn. A ker. leány-
egylet sok buzgó tagja egymással vetekedve 
gyönyörű babákat készített karácsonyi el 
adásra. J ó izlés, ötletesség és ügyesség jellemzi 
érdemes munkájukat. A közönség csekély 
belépti dijért gyönyörködhetik benne és buzdi 
tást találhat a háziipar megkedvelésére, akik 
nek pedig szükségletük van ilyen csecsebecsére, 
jól teszik, ha ebből a kiállításból választanak. 

Lelke mégis ugy fáj. Ugy fáj meghalni ifjan, 
erőben, nyár küszöbén. Meghalni távol idegen-
ben. Távol attól a darab föld ől, ahol harmatos 
fűben cirpelő tücsök szól s bólogató vén akác-
fa halk titkokat susog. Távol a kerttől, ahol a 
fcslő bimbó terein. Távol a háztól, melyet repké-
nyek nőttek körül, ahol övé voltaz élet, a gondola 
tokát és eszméket termelő, vágyakat ébresztő 
és terveket szövő eleven, gazdig élet. Meg-
halni, távol attól az apátlan anyátlan árvától, 
kit 6 fogadott házaba, akit ugy szeretett. Meg 
halni attól a szeretett lénytől, aki élte párj i, 
akinek köszönheti azt a sok édes kis lakomat, 
mit tzive mélyéből ajkára hordott ajaka . . . 

A végtelen, titokzatos, százszinü szivár-
vány eltűnt «s megmaradt a kemény deszkaágy, 
rabruha, száraz kenyér, kanesuiui, halál . . . 

A boldogság kék virága elérhetetlen 
meredek sziklafalon nyílik, valahol ismeretlen 
tájon. Némelyek ugyan megpillantják igézetes 
ragyogását, de hasztalan rohannak utána tövi-
ses, göröngyös, úttalan utakon, odább, odább 
lebeg és csak biteget, hiteget . . . 

Kint esni kezd az eső. Hull, hull. Sirató 
busán, szürke-szomoruan . . . 

IV. 

Szalad a vonat, mint a megvillanó gon-
dolat. Liheg-kattog ez a vér és hus nélküli 
repülő valami. Repül a vonat . . . Kacagást, 
könnyet, örömet, bánatot röpit magával, mint 

ja sebesen futó, mint a műit elhervadt virágait 
hintegető idő. 

Az egyik fülke ablakánál egy orosz áll. 
És viszi és ragadja magával a vonat egyhangú, 

i dübörgős muzsikája kíséretében. Ű egyre néz . . . 
Elmerengve nézi az ablakon keresztül az isten-
áldást ringató földet, a földeken zöldelő reményt. 
Szemében hálás öröm viilog és orüi szomorú 
lelke. Szépek, gazdagok voltak holdas táblákon 
a lengő magyar vetések. A vonat fut, szalad, 
egyre rohan, tovább, tovább, mint a koporsóra 
boiu'.ó gyászruhás fájdalom. Szalad, rohan a 
merengő orosz képzelete is. Felkeresi azt a 
boldog otthont, ahol az ő Mariskáj i fog keb 
lére borulni, ahol fürgén, futva, ujjongva eléje 
szökdel drlga mindene, ahol el lesz felejtve 
minden, rabkoszt, ütés-verés, gyilkoló levegő, 
halálthozó mocsarak. És újra boldog lesz 
Pusztai Pista. Az édes otthon tele lesz nevető, 
nagy kéu. nefelejtsekkel, nagy, piros rózsákkal, 

A leányegylet fáradhatatlan elnöknőjének, 
Tauscher Béláné Andráskay Sarolta úrnőnek, 
a leányegyieti tagoktól rajongva szeretett 
„Satunéninek" az érdeme, hogy a kiállítás oly 
nagyszerűen sikerült és mivel a jövedelem 
jótékony célra szolgál, a közönség bizonyára 
méltányolni fogja bu/.góságukat tömeges láto-
gatással és a készlet megvásárlásával. Mi csak 

jattól tartunk, hogy a készlet kevésnek fog 
bizonyulni. Siessenek akik azt akarják, bog}' 
legyen — babájuk. 

A főgimnázium Maria-kongregaciója dec. 
8. án V29 órakor uj tagjainak ünnepélyes fel-
vételét tartja a bencés templomban. A felvételt 
Kroller Miksa zalavári bencés apát végzi. A 
szokásos kongregációi- ünnepMy a küszöbön 
áiló cserkészünnepély mi itt. elmarad, helyette 
ugyanaznap este 5 órakor ünnepélyes cserkész-
fogadalomtétel lesz a főgimnázium dísztermé-
ben, melyre az érdeklődőket szívesen látják. 
Belépődíj nincsen. 

Kongregaeiós ünnep a zardaban. A kőszegi 
rk. tanitónőképző-intéz^t december 8 iki ünnep-
ségének sorrendje: 1. Délután 3 órakor a szent 
Domonkos-rendi zárdatemplomban az uj kongre-
gánisták felvétele, végzi: gróf M i k e s János, 
szombathelyi megyéspüspök. — 2. Délután 4 
órakor a kongregáció háziünnepsége ós a 
kézimunkakiállitás megnyitása a tornateremben : 
1.) A magyar ifjúság imája. Énekli a kar. 2. a.) 
Megnyitó beszéd, mondja Waisbecker Margit, 
a kongregáció prefektája. B.) A polgáristák és 
gyakorlók hódolata. 3 ) Die Mühle im Schwarz-
wald. Zongorán játszák Altdörfer 1. és Horváth 
P. 4.) Magyar requiem a Fertőn. Irta Mentes 
Mihály, szavalja Kempf Teréz IV. tj. 5 ) 
Siránkozó Hungária. Előadják Patonay V. 
Wuszke K. főiskolai hallgatók, Temmel E., 
Tungli K., Pálmy I. polg. ÍSK. tanulók és 
Páluiy M. gyakorlós. G) Könyörgés. Irta Lend-
vai 1. Sz tvaljü \'ince Vali gyakorlós. 7.) 
Mozart. Laragetto. Hegedű, zongora és harmo 
nium. Maurer E. és Simon I. III. tj. 8.) A 
kiállítás titkaiból. Vidám monológ. Irta és el-
mondja Joó Panni í l l . tj. 9.J Magyar dalok. 
Énekli a kar. 

A főtéri toronyora napok óta majd egy 
negyedórával tér el a vasúti órától. Emiatt az 
utazók közül nagyon sokan lekésnek a vonat-
ról. Mivel pedig a toronyórának könnyebb 
pontosan járni, rnint a vasútnak, nem lévén 
szükség hajtóerőre, ne sajnálják tőle azt a kis 
fáradságot a mutatók helyes beigazitására és 
azt a kis tigyelmet, hogy megbízhatóságát ellen-
őrizzék. Gondolja meg az ezzel megbízott, hogy 
többezer ember a főtéri óra után igazodik. 

Cserkészfogadalomtéte! lesz december 8.-án 
este 5 órakor a főgimnázium diszierineben. Két 
csapatnak, a főgimnázium Jurisich- és a pol-
gári fiúiskola Eszierházy-csapatának uj próba-
idős tagjai teszik le ünnepélyes cserkész foga-
dalmukat. Az esküt Kroller Miksa zalavári 
bencés apát fogadja a Ny ugat magyarországi 
Cserkészszövetség Elnökségének jelenlétében* 
A rendezőség ezúton hivja meg az érdeklődő 
szülőket cs közönséget. 

tüzelőkkel. Tíizcsóku lesz a n <p, sugárerős, 
dalos az este. Oda fog repülni keblére az az 
isteni lény, szó nem fog hangzani, csak szivük 
halk dobogása. 

Elhagyta a vonatot, szülőföldjéhez köze-
ledik. Mily más itt a világ. Itt. ott lebke szellő 
libben. S ahol beirézö simogatás ival röpkemód 
elsurran, susogni kezdenek a néma lombok. 
Ringós száraikon megiuogn \k a virágok. Bokol-
nak a bimbók. Hajlanak sima engedelmesen a 
zsenge ágak. Egy egy kis bimbó alighanem 
arról regclget, hogyan bókolt neki a csalfa 
pillangó, mialatt üde levelein ábrándozva ját-
szadozol! a tünde napsugár. Álmatagon, meren-
gően. A meg megujuló suttogásba fülemile is 
szólal olykor bele. Eseng panaszkodik, mintha 
Medsnun és Leila boldogtalan szerelmét öntötte 
volna dalába, vagy a hóditó-bóditó rózsaillattól 
megfájdult volna ici-pici szive. 

Leereszkedik az este. Nesztelen öleléssel 
köröskörül átkarol mindent a csend. 

Pista házahoz közeledik. 
Mintha más tájékra érkezett volna. Lágy 

íjka esti szélnek hűvösre fordul. A zugó erdő 
ezer titkos szava mintha sötét sejtelmeket 
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A főgimnázium cserkeszünnepelye iránt 
nagy érdeklődés mutatkozik. Díszes, ügyes kézre 
valló plakátok hivogatják a szinielőadásos első 
cserkészünnepélyre, amely meg akarja elevení-
teni a cserkészet sajátos belső életét. A nyári 
táborozásukat átélt cserkészfiuk bemutatják 
balatoni cserkészéletüket. A közönség részére 
szó ló előadás december 10. és 11. én lesz este 
5 órai kezdettel. Jegyek Róth Jenő könyvkeres 
kedósében válthatók. A rendezőség pontos meg-
jelenésre kéri a közönséget, mivel az előadás 
megkezdése után az ajtók zárva lesznek. 

Az Irredenta szobrok ünnepélyes leleple-
zése, oly méretekben mint azt tervezték, ugyan 
elmarad, de minthogy már számos vidéki kül 
döttség érkezett a városba, a mai napon, ha 
szűkebb keretben is, de megtartják. Kőszeg 
városát az ünnepen Dr. Országh Sándor gaz 
dasági tanácsnok képviseli, aki egyúttal egvébü 
városi ügyekben is eljár a fővárosban. 

A ker. leánykör estelye mult szombaton 
kitűnően sikerült. A prolog után Róth Lotti 
és Tornay Vilma a /ampa nyitányát játszották, 
Nóvák Mici sikerült monológot adott elő. 
Nagy tetszés kisérte Deák Panni polgár-i isko 
lai tanárnő érdekes előadását a nőiességről. 
Hanély Dóra a tőle megszokott bájjal adott elő 
néhány magyar dalt, amelyeket az uribanda 
kísért Feldler Edwin primás vezetésével. Zajos 
tetszést keltett Vörösmarty melodramatizált 
Szép Ilonkája, melyet Jagits Emy adott elő 
nagyon kedvesen, Linzer Mici zongorakiséreté-
vel. Az ügyeden rendezett előadás Tauscher 
Eéláné és Nagy Balazs főgimnáziumi igazgató 
érdeme. — Ugy halljuk, a legközelebbi estély 
január 6.-án lesz, mőlyen a Csipkerózsát adják 
elő élőképekben. 

Hangverseny. Mint halljuk, igen élvezetes 
és művészi hangverseny készül. Az evang 
nőegyletnek sikerült Mohr Jenőt és művész 
barátját, Takács Jenőt megnyerni, kik két zon-
gorán mutatják be művészetüket. A hangver 
seny e hó végén lesz. 

A gózmalmi laktanya uj birtokosai legkö 
zelebb építési szövetkezetté alakulnak. Az erre 
vonatkozó terveket és szabályokat már raun 
kába vették az illetékes intézők és u^ylátszik 
ez a vállalkozás a város jövő fejlődésére nézve 
nagy kihatással lesz. 

Két országos vásárunk lesz decemberben, 
de lehet, hogy egy sem, ,ha a dolgot hamarosan 
rendbe nem hozzák. Ősidők óta a kőszegi 
karácsonyi vásár minidg a harmadik adventi 
vasárnapot követő hétfőre esik. Az ez évi 
hivatalos kihirdetésnél ezt a napot december 
20. áre jelezték, holott tulajdonképen 13.-ára 
esedékes. Valószínű, hogy a hirdetmény össze-
állításánál ebben tévedtek. A régi szokás alap 
ján tehát 13.-án is f< gnak jönni vásározók, 
meg a hirdetmény alapján 20 án is. Jó iesz 
ezt sürgősen és minél szélesebb körben, az 
összes vármegyei és szomszéd vármegyei lapok 
utján közhírre tenni. Ajánljuk a hatóság 
figyelmébe. 

A zalaegerszegi internálták közül a felül-

vizsgáló bizoltság 5(J-et szabadon bocsátott. 

susogna. Mintha testetlen rémek zajlanának, 
nehéz szavak morajlanának. A kertek alól 
zörgő louiüokon át bus nóták dalát hordja 
feléje az akácillatu szél. Eleinte el elhalóan 
szól, majd hirtelen hangosra harsan. Ezüstös 
köntösében a némafeh.r hold mintha nagy-
titku mosollyal nézne le. A mezők felett kelle-
metlen hangok sírnak : kár . . . kár . . . 

Pista házához ért. Most . . . most . . . 
Valami különös, érzelmes magafeledtség simo-
gatja körűi. Ugy érzi, mintha emelkednék 
boldhullámokon, illathullámokon feljebb, feljebb. 

A kilincsre teszi kezét. Felnyitja . . . 
Láttatok e már vödröt, mikor a kútba 

szalad V Láttátok e már a malom zsilipjén 
hogyan fut a viz, ha megeresztik? Ugy rohan 
a fájdalom végig Pisla szivén. Csikordul a 
csont, a kinostorok velőkig vernek. Elvágódik 
a földön . . . 

Odabenn az őrzőgyerek a férj . . . 

' V. 
A podolinai csendes, sárga sivatagban, 

tápadt, örök ég alatt uehézkesen vonszolja 
niHgát az albinowkai tanya felé egy szakadt 
szivü magyar ember . . . 

A jardík tisztantartásat szigorúan kezeli 

a rendorseg Jól teszi. Indolens háztulajdono-
sokkal nem lehet máskép eljárni. Még így is 
mennyi ház előtt a sár, szemét, fagy. Az ut 
testre való atseprést példás büntetéssel kellene 
sújtani, falán leszoknak igy erről a csúnya és 
karos rossz szokásról. De a város hatóságának 
kotelessege lenne mindenben jó példával 
előljárni. Azért elöljáró. Pedig sajnos, ugy 
tapasztaljuk, a város házai előtt és az útátjárók 
utolsóknak maradnak, ha tisztogatni kell. 

Mozi-szinhazra szerez engedélyt a város. 
Ez már évtizedes terve s mije lenne már ma 
a városnak, ha annak idején azokra hallgattak 
volna, kik már akkor is látták e vállalkozás 
nagy pénzügyi és kulturális hivatottságát. A 
város vállalkozása még a tervezés stádiumában 
van ugyan, de most már olyan k o m o l y a o fog-
lalkoznak vele, hogy megvalósítása a tavaszra 
bizonyosan várható. 

A kedvezmenyes vasúti utazásra jogosultak 
igazolványait 1921 évre egész Dunántulra ki 
terjedőleg a szombathelyi üzletvezetőség ál-
lítja ki. 

Újra hó borítja erdőt, mezőt, ' utatT A 
novemberi korai fagyokat enyhe idő követte, 
mintha a természet is takarékoskodni segítene 
az emberek csekély és drága tüzelőanyagával. 
Ezt az enyhe időjárást nem változtatta a hír 
telen hóeső. Csak éppen az utakat változtatta 
át tapadós sárrá és gondokba hajtotta a cipő-
és talpinséges embereket. 

A kathol. nőegylet ez évben is ezúton kéri 
a jó embereket, ne feledkezzenek meg az egye-
sület által gyámolított szegényekről és ezek 
gyermekeinek karácsonyáról. A jobbtnóduaknak 

kötelessége, hogy a szegénység enyhítéséről 
gondoskodjon, különösen a szent ünnepek alkal 
mából. Erezzék át a társadalom emberszeretetét. 
Pénzadományokat szíveskedjenek Hausiuanínger 
Károíyné elnökhöz, ruhaféléket, élelmieket pedig 
Unger Károlynó és Schaffer Gusztavué választ 
mány i tagokhoz küldeni. 

Aki jol Ismerj a hienceket. A nemzetségi 
minisz'er iránt nagy az elégedetlenség, de még 
jobban gőgös államtitkárja, Sopronnak nagy-
hangú demagógja, Zsntnbor Géza iránt. Ezek 
nagyhangon szóm köln ik, n> ilutkoznak, de 
semmit sem tesznek Nyugatmagyarországért 
olyat, ami az itteni viszonyoknak megfelelne. 
Pázmándy Dénes, a sokat tapasztalt öreg „Dini", 
e vidék alt.pos ismerője, nagyon találóan a 
következőket írja róluk : 

^Vagy harminc esztendeig foglalkoztam a hienzek 
politikai, társadalmi és kulturális ügyeivel, Vas- és Sopion 
megyékben. Tapasztalatból mondhatom, hogy nincs nálunk 
szükség semmiféle rendkívüli intézkedésre A nemzeti-
ségi minisztérium anomália, mely csak feíizgata az ottani 
kedélyeket. Amire szükség van, az egy jó, méltányos 
adm:- isztiáció, továbbá olcsó és gyors igazságszolgal-
tatá; kiküszöbölésével az ügyvédi tulkapásoknak. Annak 
a ii)ugatmag/aiorsr.ági lakossagn.ik ezenkívül gyors 
anyagi segedelemre van szüksége. Munkát kell auni. A 
hienzek zöme hegylakó, kevés jó földje van a völgvek-
ben. Az erdők ki leven vágva, kenyerét vagy nyá.i löio-
mivesmunkával idegenben szerzi, vagy elmegy ipatos-
nak, kőmivesnek, ácsnak Budapes^e és Bécsbe. Mivel az 
épitöipar teljesen pang, jelenben ezrével foglalkozás 
nélkül vannak a munkáskezek. Nagy a nyomor Nyugat-
magyarországon. Az élelmiszerek rettenetes didg:-k (e^y 
méter fa old. Nemetujváion 250 korona !) A szombathelyi 
piac drágább a pestinél! Ezen a bajon kell segíteni, nem 
pedig a német nyelv oktatásával a középiskolákban ! 
Annak idején, ezelőtt 20 éve, gimnáziumot állitoUunk 
föl Szentgottháidon. Sohasem hallottam, hogy olt egy 
német növenc'ék azt óhajtotta volna, hogy az anyanyelvén 
tanítsák. Ellenkezőleg sok német gyermek azért járt 
ebbe az intézetbe, hogy magyarul tanuljon " — Ezután 
Pázmándy erősen támadja Bleyer miniszter politikáját, 
de különösen vehemensen fordul Zsombor államtitkár 
ellen, akiről azt irja, hogy már csak az ő személye miatt 
is föl kellrne oszlatni a nemzetiségi minisztériumot. 

Mi ulihez azt fűzzük : ne zaklassák a 
hienceket, se falun, se a határon, gondoskod 
janak jó közlekedésről és rendezzék a pénz 
dolgát. Ez a legjobb nyugatmagyarországi 
politika, mely megelégedést teremt. 

A sok mulatságrendazés ellen szólalt tel 
Kincs István apátplébános, törvényhatósági 
bizottsági tag, a választmánynak Szombathelyen 
tartott hétfői ülésén. Nem tartja méltónak jelen 
szomorú időkben az örökös vigságot, a sok 
alkalom pedig erkölcsi züllésre vezet. Mulassa-
nak a farsangban, itt-ott egy alkalmi ünnepen, 
de hogy minden héten dáridókat rendezzenek, 
ez még a jó emlékű boldogabb időben sem 
volt szokásban. — Az alisp ;n a bizott-ágí tagok 
általános helyesléso mellett teljesen indokoltnak 

ismerte el figyelmeztető felszólalását és meg-
ígérte, hogy rendeletileg fog az engedélyek 
korlátozása iránt intézkedni. 

Cukrot kapnak az ünnepek előtt mind a 
város mind a járás lakói. Ezúttal két havi 
illetményüket, fejen kint 50—60 dekát, ami nem 
sok, mégis segítségükre lesz a c<aládoknak az 
ünnepi kalácsok és sütemények elkészítésében. 
A pénzt a hatóságok már elküldték a cukor-
központba, most mar csak az kívánatos, tiogy 
kellő időben be is érkezzék. 

A korai záróráért a jó hangulatra hajló 
emberek azzal igyekeznek magukat kárpótolni, 
hogy már késő délután ülnek a boros palaek 
mellé és húzatják nótáikat. Ennek köszönhet-
jük a Várkörön esténkint zajos mulatozást, ami 
nálunk mégis csak szokatlan. Ne esodálkozza-
nak tehát, ha általános megbotránkozást szül. 
Nem a korzóa Várkörre való ez a duhajkodó 
zaj, — még ha faluvégi korcsmából hangzik, 
akkor is visszate'sző. Régente még egy szál 
cincegő cigánynak sem adlak ilyenre engedélyt. 
Most volna rá okunk ilyen dáridós kurjongatás 
közt elvégezni esti sétáinkat? A fi ital-, ágra is 
rosszul hatnak az illenek, pláne mikor még 
olyan hangok is kihangzauak az elfüggönyözött 
ablakok mellől, melyek mellékutcákban is sér-
tik a jó Ízlést, a sokat hangoztatott, de keveset 
támogatott erkölcsöt. Miért kell ilyennek 
lenni egy városban. Eddig is el voltunk 
nélküle. 

Házeladás. A királyuti Steininger-féle eme-
letes házat megvette Takács Béla nyug. száza-
dos, fuvarozási vállalkozó 30G.000 koronáért. 

Tüzet jeleztek mult vasárnap este. A tűz-
oltóság a dr. Kovács féle ház elé vonult, hol 
annak egyik emeleti lakásában szobatuzet foj-
tott el. Nagy kár nem esett. 

Simon Jenő bűnügyet újra tárgyalni hatá-
rozta a szombathelyi törvényszék ötöstanácsa. 
Kétségtelen tehát, hogy oly ujabb bizonyítéko-
kat szolgáltathattak, mellek világosabba teszik 
ennek a szerencséiien fiatal embernek odiozus 
ügyet és közelebb hozza az igazság kiderítéséhez. 

„Kőszegi férfiúnak" nevezi a „Hír" 
K rammer Gáspár drótostótot, mert drótozó 
vándorlásában Kőszegről jövett Szombat-helyen 
is csak azi teiie, amit Csonka-Magvarországon 
mindenütt megtesz: leissza magát es alkoholos 
fővel botrányt csap, amiért azután a rendőrség 
lefüleli s megbünteti. Hát elhisszük, hogy 
Krammer Gáspár „férfiú", de miért „kőszegi?" 

Nagyasszonyfalvarol ket mázsa búzát akart 
szállítani Kőszegre Francsies Kálmán ottani 
korcsmaros. A csendőrség épp induláskor lepte 
meg és elkobozta a búzát, mert. nem volt 
szállítási engedélye. 

Egy penztarca, melyben egy ezresen és 
2G korona aprópénzen kívül még több fontos 
okmány is volt, a tegnapi he;'vásár alkalmával 
elveszeit. A becsületes megtalálót arra kérik, 
hogy miután utóbbiakat úgysem használhatja, 
azokat , adja le vagy küldje be e lap kiadó-
hivatalába. 

Uj törvény, melyet minden földmivelőnek is-
mern i kel l ! A nemzetgyűlés által elfogadott földbirtok-
reíorm-törvény teljes szövege, magyarázó jegyzetekkel 
ellátva, megjelent. Korunk e legjelentősebb törvényét — 
amely hivatva van a kisgazda es földmivestársadalom 
széles rétegének boldogulását megteremteni — minden-
kinek ismerni kell, elsősorban pedig azoknak, akik a 
torvény rendelkezései értelmében fö ldhJz juthatnak. A 
törvény magyarázó jegyzeieit Jakabhazy János dr. ügy-
ved, a Magyar Gazdaszövetség ügyésze, az Uj Barázda 
jogi tanácsadója irta, egyszerű mindenki altal megérthető 
nyelven. Felhívjuk az olvazóink figyelmét e kitűnően 
összeállított könyvecskére. 

K ö a é r d e i s a h a r ^ k . 

A kormány lemondott Ez az elhatározása 
látszólag azért történt, mert a pénzügyminiszter 
törvényjavaslatának egyik szakaszát a többség 
elvetette. Ilyen véle'lenek máskor is előfordul-
tak. Erős kormánynak a pirttöbbsége kirepa-
rálja az ilyen baleset»»». A lemondásból tehát 
azt kell következtetni, hogy a kormány nem 
tudván megküzdeni a parlament és pártélet 
örökös bizonytalanságával és a kormányzás 
egyébb nehézségeivel, szívesen ragadta meg az 
alkuimat a „parlamenti bukásra". A kormányzó 
a lemondást elfogadta, a minisztériumot az 
ügyek továbbvitelével megbízta és megkezdte 
a tárgyalásokat uj kormány alakítására. Egyelőre 
Bethlen gróf és Rubinok vannak kombinációba 
véve. 

3. 
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A kiralysafl kerdese képezi ütközőpontját 
az uj pártalakulásnak. A kormányzó pártnak 
tegnapelőtti értekezletén ezt helyezték a jövendő 
kialakulás előterébe. A többség a független 
királyság híve, de a trónöröklés jogának meg-
szüntetésével. 

A politikai partok körében most nagy a 
mozgolódás.'A kormányzópárt valószínűleg uj 
programmon alakul. A létező partokon kívül a 
a most alakuló Rend-párt is zászlót bont. 

Az Ébredő Magyarok Egyesületenek felfüg 
gesztett volt Önkormányzatát a kormány vissza-
állított»*, mert vezetői garanciát vállaltak, hogy 
módosított alapszabályainak megfelelően fog 
működni. 

Az Irredenta szobrok leleplezési ünnepelyét, 
melyre az egész országból készültek, a kormány 
gyülekezési tilalma folytán elmaradt. 

A Ptín/intezeti Kó/pont hatáskörének kitér 
jesztéséről tárgyalt o héten a nemzetgyűlés. 
Ez a törvényjavaslat a negyedmillión aluli 
pénzintézetek kötelező ellenőrzését követeli, 
különben nem foglalkozhatnak a betéti üzlettel. 
Egyik szakasza uj takarékok felállítását a 
miniszter engedélyétől teszi függővé. Ereky 
képviselő ennek ¡1 törlését indítványozta éá a 
többség ezt elfogadta. E miatt mondott le a 
pénzügyminiszter és vele együtt az egész 
kormány. 

Mayyar képviseleteket állítanak fel Pozsony-
ban, Kassán, Kolozsváron, Brussón, Zágrábban 
és Fiúméban, amint a békeszerződés jogerős iesz. 

Az Írországi felkelők még mindig harcba 
állanak az angol rendőrökkel és katonasággal. 
Irtózatos brutalitások fordulnak elő. 

A román vasutakat kibérlik az angolok 

25 évre. 
A fényűzési adoszedes az üzletekben dec. 

elsejével megkezdődött. Kereskedők nyilatkozata 
szerint ez az adózás súlyosan érinti a keres-
kedelmet és különösen a karácsonyi üzlet-
forgalmat. 

A dunantuli földgázterületeket bérbe veszik 
angol vállalkozók. Már meg van állapítva, hogy 
ilyenek vannak és a váll ilkozók azonnal meg-
kezdik a fúrásokat. Letenye közelében lesz az 
első fúrás. 

JS Iek t ro B i o s k o p 
a „ M u l a t ó " n a g y t e r m é b e n . 

Músor : Ma v isarnap, 

Az amerikai filmgyártás 

december 5.-én 

nestermüve ! 

A burlingtonf jaguár. 
Kalandortörténet 4 részben m 24 felvonásban, a 

főszerepben Pearl Wh i íe é\-lUobert Roberts.on 

II . rcsz: A ^ ^ 1 jh 1 a 

S/erdan, decembel 8. án: 

Mindennemű 

Dráma 3 felvonásban, játszák f iwicia színeszek. 

Z-sugaral 
Vígjáték 3 felvonásban, a főszerepben a bá jos 

ü iget ta . 

Árverési hirdetmény. 

Dr. Szovják Hugó 
ügyvéd Kőszeg. 

Üzletátvétel. 

Mindenfé le 

v i l l a n y o s b e r e n d e z é s e k e t , 
jav í tásokat és teljes ma lomv i l ág i t ás i beren-

dezéseket rézanyagból gyorsan és j u t ányos 

árban eszközlök. Motor- és dynamó-teker-

cselések elvál laltatnak. 

Teljes tisztelettel 

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

KŐSZEG, Várkör 88. sz. 

S z á n t á s t ^ 

egál la l 

ZeMhofer Mihály. 

A magyar osztrák kereskedelmi egyezményt 
december 15. én fogják aláirni. Azontúl az 
útlevél rendszer és a szállítások körül elmúlnak 
az eddig tapasztalt nehézségek. 

A német császárné haldoklik. Szivgörcsei 
fokozódó hevességgel megismétlődnek.'! 

Csehországnak félmilliós hadserege évi 4000 
millióba kerül. A 13 milliós lakósság minden 
tagja tehát évi 300 kor. fizet a hadseregnek. 

A kalandos d' Anunció most saját hazájával 
került ellentétbe. Mint Fiume és Dalmácia 
koronázatlan királyaként h:\d<it üzent Olaszor-
szágnak és az ö légionáriusai már harcba is 
kerültek olasz katonákkal. Olaszország Fiumét 
és környékét blokád alá vette. 

Magyarorszag megcsonkítása. Előbb volt 
24,814 000 kat. hold szántója, megmaradt 
9,747.000; volt 5,334.000 hold rétje, maradt 
171.000; volt 602,894 hold szőlője, maradt 
371.462; volt 6,743 535 hold legelője, maradt 
1,780.000; volt 15,196483 h-.ld erdeje, maradt 
1,916.845. Az ország összes termőföldje volt 
53,542.734 kat. hold, maradt 15,200.457. El-
vesztett területeinkből Komániának jutott 
6,312.346 hold erdő és 5,713.762 hold szántó, 
Csehországnak 3,998 021 hold erdő és 3,949 667 
hold szántó. Legnagyobb a veszteségünk erdő-1 

ben. Azokban majd megterem az az akasztófa, 
melyre azok vagy utódaik valók, akik ilyen 
istentelen népgyilkosságot mertek elkövetni. 

T E i t N i t E l t G 
kir. udvari hangszerqyár 

BUDAPEST, RÁKÓCZI UT 60. 
Zenekari hangszerek. p"dálos cimbalmok, harmonikák és 
beszélőgépek a legfinomabb minőségben. Vidékre való 
szállításokat a legpontosabban eszközlünk.^ Javításokat a 

legolcsóbban és szakszerfien végzünk. 

Schemnann Rezső 
borbély és lodrász Kőszegen. 

Dr. Flesch 

féle . SKABÖFÖRM -kenőcs újból 

kapható. 

Leghamarabb megszünteti a viszketegsó-
get, ótvart, sömört, rühességet. 

Nem piszkít, szagtalan, nappal is haszná lható . 

Próbatégely, nagy tégely és családi tégely 
J adagokban. 

Kapható a helybeli gyógyszertárakban, valamint 

megrendelhető a budapest i t ő rak tárosná l : T ö r ö k J . 

gyógyszertárában Budapesten, Király-utca 12. sz. 

Egy í^kete női télilsabat 
eladó. — FíTi^bbet ^ . J f rádóh ivata lban . 

Egy pár 28-as számú KT>*csolyát 
22-es számura becserélnék vagy pedig 

megveszek. C ím a k iadóh ivata lban . 

Katonaköpeny, ¿ubbotiy és 
bricsesznaprág 

magas termetre megvé tc í c kerestetik. C ím 

a k iadóhiva&lban. 

Házakhoz megyek 

villamos körfürésszel 

iát fűrészelni 
mérsékelt árért. — Előjegyzést elfogadok 

Pa l l i schu tca 11. szám alatt. 

Kiss Elemér vil. szer. vál la lkozó. 

M A C p N S l S 
C I P Ő 

CHlEJkíETT 
HASZNÁLJON, 
MERT NINCSEN 
JOBB A VILÁGON 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen 

4. 

Van szerencsém a In . é. közönség b. 

tudomására hozn i , hogvj a Várkör 23. sz. 

házban levő S te i r i t s- f é l j 

borbély- és foflrászüjletet 
megvettem és azt decemfcer ' W k óta saját 

nevem alatt tovább fo ly t l tom. 

A n. é. közönség s A m o s pártfogását 

kéri tisztelettel 1 

JL v i l i a r * 

MaráapaSáabphegyiii 
disznótor és jó bor. 

nyers bőröket 
(prémet) a legmagasabb napi áron meg-

vesz Horváth Mátyás 

szűcsmester Kőszeg. 

1 0 0 - 1 2 0 k i l ó s " " 

h í z o t t s e r t é s 
megvételre kerestetik. C im a kiaftöhivatalban. 

f i i ± a r o z á s t 

Sútorokaf veszek 
megbizált^L^ 

Lausch Károlw asztalosmester 

Kőszeg, Deák Ferfcic utca 13. sz. 

Nyi la tkozat . 
Egy a mull v4i£Mi4jórtéjiUi*ttriásrvevési 

alkalommal Pleehl Istvrtny??ffieglős barátom 
ellen kinyilatkoztatott szóbéki sériéseket ezennel 
nyilvánosan visszavonom. \ 

Kőszeg, 1920. decembel 2. 

Horváth Lajos polgár. 

A kőszegi 2404 sz. t j k v l e n A X 1 sor. 

( 5 7 2 1 - 5725) hrsz. alatt felvitt Bilisits-féle 

gyümölcsös, rét éb szántó 
a Kalchgraben-dtjlöbjn 

1403 D-öl k i te r jedésen , egészben 

takarmányozásra igen dVi&lmas, f. évi 
december hó 5.-én d. u\® órakor iro-

dámban m a g á n á r v e r é s e » e l lesz a d v a J 

Az árverési feltételek ircmámban meg-

tudhatók. 
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