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Hirdetések nagyság szerint jutdnyo* <Jrbc»* 

sziímilaínuií. 

Békekötés előtt. 
/ 

A magyar békedelegáció január hó ele-; 

jén útnak indul, hogy átvegye es elhozza ( 

az országnak a békeszerződést. Túlságos' 

reményekkel nem kecsegtetjük magunkat.; 

.Hiszen a bék? alapelveit ismerjük, nagy-j 

jéban tudjuk azt is. milyen területeket i 

hasit ki az ország földjéből, miiyen gaz-1 

4asági terheket ró vállunkra és milyen j 

formában képzeli az úgynevezett jóvátételt,; 

amelynek szine alatt a legyőzött országok-

nak évtizedeken át dolgozniok kell a győz-

tesek javára. És mégis tudva mindezeket,! 

ismerve a béke nehéz felteteleit: örömmel ; 

és türelmetlenül várjuk békedelegációnk 

kezéből a békeokmányt. A béke megkötése 

lesz az első lépés a konszolidacio felé. 

Csak a békekötés után számithatunk arra, 

hogy a szomszédainkkal a gazdasági érint-

kezés fonalát újra felvegyük, hogy áruinkat 

egymással kicseréljük és nagy szükségünkön 

enyhitsünk. Az ellenséges külfölddel való 

politikai és gazdasági érintkezés szintén 

csak a békekötés után indulhat meg. For-

mailag is csak akkor fog megszűnni a hadi-

állapot a maga forgalmi nehézségeivel. A 

békeszerződésben foglalt alapelvek szerint 

hozzá fogunk látni leromlott gazdasági 

szervezetünk ujjáépitésehez, államháztartá-

sunk talpraállitasahoz és tönkrement valu-

tánk ujjal való pótlásához. A békeszerző-

dés alapfeltétele annak, hogy a jogrend és 

kulturáüapot ebbe a sokat szenvedett or-

szágba ismét visszatérjen. 

A béke alapján szűkre szabott Magyar-

országon uj gazdaságpolitikát kell kitüz-

nünk és megvalósítanunk. A múltban ez 

az ország tejjel-mézze! folyó Kánaán volt, 

amelyben, valljuk meg, senki sem dolgo-

zott erejéhez képest, ellenben módfelett 

fogyasztott. Most ennek meg kell szűnnie. 

Erőinek teljes megfeszitésevel kell majd 

dolgoznia az ország minden lakosának, 

hogy kitermelhessük azokat az óriási szük-

ségleteket, amelyek az elvesztett haboru 

következményeként szakadnak az ország 

nyakára. És ugyanakkor, amikor az egyik-

oldalon sokkal többet kell dolgozni, a másik 

oldalon a legfokozottabb takarékosság szük-

séges, mert hiszen munkánk eredményének 

egy nagy részét az allam fogja elvinni. 

Mentől többet dolgozunk es kevesebbet 

költünk, a magángazdaság eredményének-

mentői nagyobb részét tudja az állam 

megszerezni: annál hamarabb kerülhet ki 

az ország a zavaros állapotokból, annál 

elébb teszünk eleget a békeszerződésben 

reánk diktált jóvátételi kötelezettségnek és 

annál eresebben alapozhatjuk meg az or-

szág gazdasági jövőjét. 

Mert ne tévesszük szem elől: egy or-

ág polgárainak munkája és munkaered-

ménye az egyetlen íorrása a nemzet vagyo-

nosodásanak és sem valutajavitás, sem 

hadikölcsönök tizetese. sem mezőgazdasá-

gunk talpraállitasa. sem iparunk megmen-

tése a teljes pusztulástól nem sikerülhet, 

csakis a magunk vállvetett munkája nyomán. 

Az ország gazdasági körei ezzel tisztában 

vannak. A mezőgazdák érzik, hogy a jövő-

ben nagyobb munka var reájuk a föld 

megmunkálásában, mint eddig. Az iparos 

felismerte, hogy a sors mostoha viszonyain 

csakis ugy lehet úrrá, ha éjt nappallá téve, 

verejtékezik és dolgozik. Es a kereskedő 

sem marad el az eletíelfogás komolyságá-

ban. Gazda, kereskedő és iparos dolgozni 

akarnak egyaránt. Adjon nekik a politika 

módot arra, hogy ezt a szandékukat meg 

is valósithassák. Csináljon a kormányzat 

olyan gazdaságpolitikai, amely megadja az 

éltető szabad levegőt a gazdasági tevékeny-

ségnek, a munkának, a vállalkozásnak. 

Ha eljön a béke, szakítson végre a kormány 

a gyámkodás gazdaságpolitikajával és jus-

son eszébe, hogy az emberiség normális 

fejlődése a gazdasági erők es törvények 

szabad érvényesülése mellett volt mindig a 

legegészségesebb. És szűnjék meg végre az 

örökös harci lárma és fegyverzörej és tér-

jen vissza a lelkekbe békesség és szeretet, 

amely nélkül sem munkakedv, sem munka-

siker nem lehetséges. M. K. L. 

Városi közgyűlés. 
1919. december 31. 

Hogy az év utolsó napjának, utolsó órájá-

ban még nagy fontosságú városi közgyűlést tar-

tottak, önkéntelenül eszünkbe juttatja Széli Kál-

mánnak nagy viaskodását Körber osztrák minisz-

terelnökkel, a monarchia két államának kiegyezése 

dolgában, mikor évekkel ezelőtt a 10 éves szer-

ződés lejárt. Már juliusban kezdték a tárgyaláso-

kat, hol Széli Bécsbe, hol Körber Budapestre 

utazgatott, de sehogysem sikerült a két állam 

szerződésében megegyezni. A sajtó nap-nap után 

irogatott a két kiváló államférfiú csodás birkó-

zásáról. A politikai és közgazdasági világ e bizony-

talanságban borzasztó izgalomban várta az esemé-

nyeket. Végre december 31.-én éjjel 11 órakor 

vitte a táviró az, örömhírt világgá: a megegyezés 

mégis sikerült. Óriási ünneplése a birkózóknak: 

Széli Kálmánt Bécsben, Körbert Budapesten. — 

Mi is egész lelkesedéssel ünnepeljük ami ismeret-

len birkózóinkat. Hála az Égnek, hogy sikerült 

nekik a városi költségvetési az utolsó órában 

megcsinálni. 

Ez volt egyébként legfontosabb és legsür-

gősebb tárgya a közgyűlésnek. Ha a városatyák 

érdeklődésétől függött volna, akár 99% pótadót 

is megállapíthattak volna, de kétszer 99-től sem 

ijedtek volna meg. Megszoktuk most a drágasá-

got, a nagy numerusokat. Hogy mégis 54°/o-ra 

apadt le a pótadó, ez arra mutat, hogy érdemes 

munkát végeztek a költségvetés nyélbeütői. Mikor 

minden drágul és tágul, hogy éppen a pótadót sike-

rül leszállítani, ez csodálattal és irigységgel fogják 

elolvasni más városok és közsegek. Egyik már 

is megszólalt. Könnyű Kőszegnek! Van erdeje, 

van jövedelme. Kihasználja a konjunktúrát. Bizony 
most igy kell gazdálkodni, különben arcunkba 
röhögnek a — virilisták. 

Ezek névsorának az összeállítása is világossá 
teszi, hogy hova fejlődtek a viszonyok. Szinte 
kiri a sorokból a háborús nyereség ördöge és a 
munkáskérdés szociális megoldásának sürgőssége. 

Hogy uj hivatalokat rendszeresítettek, az 
még a jelenvolt néhány képviselőnek sem tetszett 
és visszatetszést fog szülni a jelen nem voltak 
körében is. Mert hogy egyik-másik csekély reszort 
miatt uj állást szerveznek, ellenben az állásban 
levők külön dotált tisztségek elvállalására mégis 
ráérnek, ez sehogysem megy a mi egyszerű 
paraszti eszünkbe. Konjunkturás 54r%-os költség-
vetésnél még valahogyan elcsúszik, de teher lesz 
az a sok uj állás különösen akkor, mikor majd 
nem lesz konjunkturás helyzet! — 

Különben minek is firtatjuk annyira a városi 
ügyeket. Ha a képviselőket, mint láttuk, nem igen 
érdekelte, lehet, hogy az olvasónak sem kívánatos. 

Mondjuk el tehát inkább azt, hogy mit 
határoztak a közgyűlésen. 

Napirend előtt a polgármester a szénkuta-
tásról adott érdekes felvilágosítást. Egyelőre 
grafitot találtak és ez is értékes produktum. 
Mintát már el is küldetett vizsgálatra és értéke-
lésre. A szénkutatáshoz 46.009 korona állam-
segélyért folyamodott, hogy az intenzivebb kuta-
táshoz szükséges műszereket beszerezhesse. 

Ennék örvendetes tudomásvétele után követ-
kezett a napirend : 

1. Gróf Sigray Antal főispáni beiktatásáról 
szóló leirat tudomásul vétetett. 

2. A városi 1920. évi háztartási költségve-
tése 54% pótadóval állapíttatott meg. 

3. A termelt tűzifa árának a végleges meg-
állapítására az erdei bizottság bízatott meg. Fele-
részét" kedvezményes árért, másik felét maximális 
árban. 

4. Uj hivatalos állásokat szerveztek. A ka-
tonaiigyi és községbirósági ügyek vezetésére egy 
aljegyzői, az adóügyeknek kezelésére egy adótiszti, 
az árvaszéki ügyekben való közreműködésre ep-|-
nyilvántartói állást. Ezek betöltése az uj t' 
újításkor történik. Addig is helyettesítéssel 1« 

nek betöltve. 
5. Városi kölcsön felvétele a napirendről 

levétetett, mert a költségvetés által kellő fedezet-
ről gondoskodás történt. 

6. A volt honvédlaktanya egy részét az ál-
lamrendőrség céljainak engedik át. 

7. A volt honvédlatanyában Takács Béla 

százados által bérelt helyiségek után az évi bér 

1600 koronában állapittí tott meg. 

8. jakóts Bertalan állatorvosnak a táblaház-

ban bérelt lakásának bérösszege évi 1000 koro-

nában állapíttatott meg. 

9. Zerthofer Mihály városi jégverem helyre-

állítási számlája kifizetésre kiutaltatott. 

10. A legtöbb adó fizetők 1920. évi névjegy-

zéke bizottság jelestés alapján megáltapittatoti. 

j Névsora a következő: Eisner Kamii, Pollák Sán-

j dor, Schaár József, Schaffer Gusztáv, Róth Sán-

' dor, Czeke Gusztáv, Rosenstingl Jakab, Horváth 

Mátyás, Dr. Lauringer János, Dcutsch Arthur, 

Adler Simon, D°utsch Dávid, Mohr Vilmos, l.au-

I ringer Elek, Róth Jenő, Hackc r Samu, N i V b a u m 

! Ferenc, Kopfstein Samu, E'^e-^é* 

! Kincs István. Wentzl Mi' ^ jyula, 

iStipkovits István, j.'kli ] 

jSchneller Aurél, Tir^/ 

' Küttel Dezső, Dor 

váts Viktor, Li ír 

gok: Schermn-

Egyes saáin ára 50 fillér. 



Takarék, Kollmann Bern it. Horváth Lajos, Pfef-
fer János, Schmidt Ferenc, Evang. Gyülekezet, 
Kappel Oottlieb. 

11. A gyámpénztári pénzkészlet tovabbra is 
a Kőszegi Takarékpénztárnál helyezik el. 

12. Dóra Lajos szegényintézeti gondnok 
számadása jóváhagyatott. 

13. A városi rendőröknek több évi ruha 
be nem szerzés cimén egyenkint 2l>00 kor. térit-
mény utaltatott ki. 

14. A leszerelő pótrendőrök részére egyen-
kint 1200 kor. végkielégítés utaltatott ki. 

15. Az állatorvosi helyettesítés fizetése ki-
utaltatott. 

16. A villanyvilágítás áramára hektowattan-
kint 60 fillér állapíttatott meg. — Dr. Bárdos 
Rémig felemlíti a villamos munkások idegfeszítő 
törekvéset, hogy az áramszolgáltatásban fenn-
akadás be ne álljon és ha felemelik az egység-
árat, ugy juttassanak nekik a többlettermelés 
után jutalékot, hogy még többet dolgozva a 
nehézségeket sikeresen leküzdhessék. 

17. A polgári fiúiskola zászlajára 200 kor. 
adomány utaltatott ki. 

18. A lakáshivatal vezetőjének havi 150 kor. 
tiszteletdíj állapíttatott meg. Egyelőre Jagits Imre 
főjegyző fogja e hivatalt ellátni. 

19. A vasutas árvaháznak a vámmentesség 
megadatott. 

20. A föld haszonbérleti szerződések egy 
évre meghosszabbíttattak. 

21. Jagits Imre főjegyző bevonulási idejé-
ből származott fizetési különbözete pótlólag 
kiutaltatott. 

22. A vágóhídi vágatási és szemledijak az 
uj viszonyoknak megfelelően felemeltettek. Sertés 
után 6, borjú után 5, marha után 10, kecske, 
juh stbért 4 kor., a szemledijak sertésért 2 kor., 
borjúért 2 kor., marha után 4 kor., egyebek után 
2 kor. 

23. A sertéspásztornak a négy téli hóna-
pokra havi 75 kor. pótdíj állapíttatott meg. 

24. A vámdijak a jelenleg fennálló tételek 
tízszeresére emeltették fel. 

25. Garay József rendőr, harctéren sebesült-
nek kórházápolási költsége kiutaltatott. 

26. Az anyakönyvi kivonat után járó kiálli-
tási dijakat a képviselőtestület 1920. évre az 
anyakönyvvezetőknek engedi át. 

27. A városi faiskola 1919. évi számadása 
jóváhagyólag tudomásul vétetett. 

28- 30. Sziklay Artúr, özvegy Zulavszky 
Béláné és leánya és seehofi Müller Miksáné a 
város kötelékébe felvétettek. 

A közgyűlés bezárása előtt polgármester 
bejelentette, hogy Hoithy Miklós fővezért a város 
nevében az újév alkalmából táviratban üdvözölte. 

Végül emelkedett hangon visszapillantást 
vetvén az eseményekben gazdag elmúlt eszten-
dőre, a nemzet életére oly fontos és kitartó uj 
évnek küszöbén a képviselőtestület tagjainak mind 
fc maga, mind a tisztikar legjobb kivánatait fejezte 

egyben továbbra is szives támogatásukat 

e. 

Ezzel az ülés lelkes éljenzéssel befejezést 

nyert. 

Felhívom az érdekelteket, miszerint ebbeli 
kötelezettségüknek kellő időben tegyenek ele 
get, s azt a városi adóhivatalban adjak le, ahol 
vallomási űrlap részükre díjtalanul ki fogadatni. 

Mindazon fold és házbirtokosokat — kik-
nek ingatlanait bekeblezett kölcsöntőkék kama 
tai terhelik — felhívom, miszerint ezt az álta 
lános jövedelmi póijidó kivetésénél leendő 
figyelembevétel végett városi adóhivatalban 
ingyen kapható üriapon 1020 január hó folya-
mán adják le. 

Vasvármegye alispánjának 25333/1919. sz. 
rendeletére közhírré teszem, hogy a magyar 
kormány a háború esetére szóló kivételes intéz 
kedésekYől alkotott törvényes rendelkezések 
alapján a következőket rendeli : 

Az 1907. évi X L V . t. c. 49. § ának utolsó 
bekezdése a nemzeti hadsereg részérc elrendelt 
nyolc heti katonai szolgalatra bevonult szegőd-
meny rs gazdasági esőléda!;re és a mezőgazda-
sági üzemekben alkalmazott ipari munkásokra 
nem terjed ki, illetve az ilyen gazdasági cseié-
dek és mezőgazdasági iparosok szolgálati szer-
ződése a katonai behívások folytán nem szűnik 
meg. Ennélfogva köteles a bevonultak összes 
illetményeit és járandóságait a bevonulás ide 
jére a bevonultaknak illetve családjuknak 
hiánytalanul kiszolgáltatni. 

Jambrits Lajos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
Felhívatnak mindazon kovács- és lakatos-

mesterek, kik kovácsszénn"! (Kokszszal) dolgoz-
nak, hogy szénszükségletük összeirási céljából 
1920. január 8.-án este 5 órakor az ipartestület 
hivatalos helyiségében jelenjenek meg. 

Az elnök. 

Házassag. Hamar Gyula soproni ev. tanitó-
képezdei igazgató, liamraer Gyula a helybeli 
ev. elemi iskola igazgatójának fia, kedden hely-
ben kötött házasságot Feitsch—Stumpe Mária 
som falvai oki. tanítónővel. Mint tanuk szerepel-
tek nagybá'yjai: Róth J e n i és Róth Sándor. 
A polgári kötést Jagits Imre főjegyző h. anya-
könyvezető, az egyházit dr. Tirtch Gergely ev. 
lelkész végezte. 

Halálozás. Egy köztisztelt zsidó polgártár-
sunk hunyt el e héten : Popper Ignác, a mint-
egy egész évszázadon át fennállott Popper cég-
nek tulajdonosa, mely mint posztó és divatáru 
üzlet a vevőközönség teljes bizalmát élvezte. 
Mairas korára vaió tekintetből a háború tartama 
alatt eladta házát és üzletét. Nem sokáig élvezte 
a szorgalmas munkához szokott kereskedő a 
nyugalmat. Nemrégiben s/.ivszélhüdés érte a 78 
éves férfiút és azóta súlyos betegen vivődött 
hős szervezete a halállal. Az izraelita hitköz-
ségnek évtizedek során volt igen buzgó és köte-
lességtudó elnöke, a Kőszegi Takarékpénztárnak 

| régóta igazgatósági tagja, de több egyesület is 
1 megliszte! re beválasztásával. Rokonszenves egyé-
nisége, szerénysége, példás szorgalma és meg-
bízhatósága mindenütt közmegbecsülést és lisz-
teletet biztosított n , jki a társadalom minden 
rétegében. Temetése felekezeti különbség nélkül 
nugy részvét mellett szerdán volt. 

E'ökésiüietek a valasztásra. A kőszegi 
: választókerület választási bizottsága pénteken 
alakult meg. Szerdahely Károly táblabíró, a 

' kerületi tábla által kinevezett választási biztos 
kezeibe a következő tagok tették le az ésküt : 
Dömötör Gyula ipartestületi elnök, Thyll Sán-
dor ny. ezredes, Ruisz János szerdahelyi birto-
kos, Wentzl Mihály kereskedő mint rendes és 

! Farkas József, Osty Vendel, Takács József és 
Tompeck Antal mint póttagok. A választási 
biztos helyettese dr. Gyuk Pál szombathelyi 

íjárásbiró. Ezenkívül még szavazatszedő bizott-
sági alelnököket jelölnek ki és egy választási 
titkárt, akit a város polgármestere delegál. 

Ki bir valasztói joggal ? Bármilyen sokat 
is írtak már erről, még sem tudjak sokan. Ki-
írjuk tehát újra. Nemzetgyűlési, törvényh uó-
sági és községi választói joggal bir minden 

: 24 éven felüli férfi és nő, aki 6 év óta magyar 
állampolgár és legalább fél év óta ugyanazon 
helyen lakik. Ennél fiatalabb férfi is bir vá-
lasztói joggal, ha 1918. nov. 1. előtt legalább 
12 hétig a harctéren katonai szolgálatot telje-
sített. A nőknél még az is feltétel, hogy írni 
és olvasui tudjanak. Minden választói joggal biró 
leszavazni köteles. Titkos lóvén a szavazás, 
senki sem őrzi ellen, kire szavaz s nem üres 
lappal szavaz e ? Érvényes csak az a szavazat, 

I mely bejelentett jelöltre szól. Csak 500 szavazó-
polgár ajánlására lehet valaki jelölt. 

A valasztok összeirasa a házmegbizottak 

bejelentési lapjainak kiállításával az elmúlt héten 
megtörtént. A csak vasárnap kibocsátott nem 
elég világos hirdetmény 48 órai időt tűzött ki 
e célra. Ez, mint előrelátható volt kevésnek 
bizonyult. A következő napokon sok bejelentés 
történt s még így sincsen befejezve. Figyelmez-
tetjük az összes háztulajdonosokat vagy meg-

I bízottakat, kik a felhívásnak még nem feleltek 
meg, hogy azt okvetlen még ma teljesitség, 
különben bírságolásnak teszik ki magukat. 

A keieszteny nemzeti egyesülés pártjának 
választmanya jövő vasárnap délután 3 órakor 
tartja első ülését a polgári kaszinó termében 

'a Mulató házában. A választmányi taerok ez 
uton is fel kéretnek a megjelenésre. 

A megyei allando választmányi választották 

a hétfőn Szombathelyen megtartott rendkívüli 
megyegyülésén. Városunkból a bizottság tagjai 
lettek : Dr. Bárdos Rémig, Kincs István, Mohr 
Vilmos es Freyier Lajos. 

A vasúti közlekedes a tegnapi nappal az 
összes vonalakon megkezdődött. Természetesen 
az eddig is fenállott korlátozásokkal. 

Az ifjúmunkások vasárnap délután 2 óra-
kor az elemi iskolában jelenjenek meg. Tagsági 
dijat (havonkint 1 korona) hozzák magukkal. 

Az ipartestület farsangi mulatságának a 
napját már végleg megállapította. Farsang 
szombatjai) lesz saját dalárdájának közre-j 
működésével. m 

H e l y i h í r e k . 

Hirdetmények. 
Közhírré teszem, hogy az alsóerdőben az 

erdőlakás melletti fenyvesben a fennmaradt 34 
rakás fenyő áterdelési fa 1920 évi január hó 
7.-én és a Vágásteruleten levő ágfa 30 fogásban 
január hó 0.-én délelőtt 9 órakor lészen nyil-
vános árverés utján eladva. 

A IV. oszt. kereseti adó alá tartozó adó-
köteles feleket felhívom, miszerint jövedelmü-
ket a városi ndóhivatalban ingyen kapható 
nyomtatványon vallják be s vallomásokat ugyan-
ott 1920. január 20-áig adják le. 

Ezen felhívásom nem vonatkozik oly tiszt-
viselők és hivatalnokokra, akik fizetésüket állami 
vagy állami kezelés alatt álló közalapítványi 
penzlár/ól húzzák, — továbbá azokra sem, kik 
n j i l v á / ra kötelezett, vállalatok és 
•jgvley 
V / — / 

ekamat é« járadék 
*t élvező egyén 

'allani. 

Lingauer Albin képviselőjelölt programm 
beszédet holnaputan, januar 6.-an, mondja el. 
Delelott V}il órakor a Mulató nagytermeben 
magyarul es délután 3 urakor ugyanott a 
kis teremben németül. Lingauer kiváló szó-
noki es iuen érdekes, lebilincselő előadói képes-
sége vármegyeszerte isméretes. Politikai fejte-
getésének és programm ján.ik meghallgatása 
mindnyájunkra nézve felette fontos esemény. 
Legyünk ott mindnyájan, hogy élőszavát hall-
juk annak, kinek írását minden nap annyi él-
vezettel olvassuk. 

Lingauer a ker szoc. part szakosztályaiban. 
Ma vasarnap délután 2 órakor a Mulató Kis-
termében a főiskolai hallgatók szakosztályának, 
5 órakor ugyanezen helyiségben az iparos és 
kereskedő szakosztályainak tartja meg Lingauer 
Albin programm beszédét. 

lljév napjan sokan keresték fel a város 
polgármesterét, apátplébánosát és a bencés 
székház főnókét, hogy szerencsekivánataikat ki 
fejezzék. A szokásos jóki váriatokat azonban nem 
tudták eloszlatni a lelkekben élő azon aggodal-
mat, hogy éppen ettől az uj esztendőtől nem 
sok jót várhatunk és talán a nemzet leggyá-
szosabb esztendejének a bélyegét fogja magán 
hordani, De minden aggodalom mellett ott volt 
ama törhetetlen hit, hogy Összetartással, buzgó 
munkássággal, a kötelességek hü teljesítésével, 
lankadatlan türelemmel a keresztény nemzeti 
aiapon folyó uj építő munka végeredményében 
előbb-utóbb mé^is csak visszaszerzi nekünk a 
régi hazat. így állotta meg helyét a magyar 
nemzet a múltban is. Most is így kell lennie. 
Erre törekedjék mindenki a maga helyén és 
akkor most is meg lesz. 

Templomi hangversenyt rendez Dohnál Péter 
jövő vasárnap délután 4 órakor a Jézus szent 
íSzive templomában ének- és zenekari elő-
adással. Műsorát, jövő számunk hozza. Az ön-
kéntes belépti dijakat az egyházi zenekar segély-
alapja javára fordítják. 

A ker. szoc. part intézőbizottsága pénteken 

megtartotta rendes ülését, melyen a munkások 
megélhetési kérdése is tárgyaltatott. Az elnök 
vezetése mellett bizottság fog ez ügyben el 
járni, hogy a beszerzett tájékozódás után a 
párt a munkások védelmére a szükséges lépé-
seket megtehesse. 

o 
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A kath. hitközség képviselötestületenek vá 

lasztása műit vasárnap folyt le Waldmayer Ká-
roly elnöklete alatt. Szavazatszedő kűldöttségi 
tagok és bizalmi fórfi.ik voltak u közreműködők. 
Összesen 150 szavazatot adtak le. A képviselő-
testület megválasztott tagjainak száma 150. 
A kijelölőbizotlság által kiadott hivatalos lista 
majdnem egyhangúlag ment keresztül. Csak 
12 szavazólapon volt némi kiigazítás. Az eképen 
megválasztott hitközségi képvis det saját kebe-
lében választja meg uj elnökét és tölti be. a 
többi tisztségeket, ami a választás jogerőre 
emelkedése után tog megtörténni. A majdnem 
egyhangú választás annak a bizonyítéka, hogy 
a hitközség kebelében most már teljes össz 
hangzatban folyik a működés. 

A főiskolai hallgatók szylveszter-estelye 
nagyszerűen sikerüli. Nagyon szép nagy közön-
ség gyűlt egybe a jó Ízléssel diszitett nagy-
Teremben és élvezettel hallgatta a változatos 
műsoru kabarét. Fucbs Bandi ug} is mint kon-
feráló, úgyis mint egy Ötletes monolog előadá 
sával megérdemelt zajos sikert ért el. Patonay 
Vilma édes apjának költeményeiből szavalt el 
néhányat mély érzéssel, Kovács Adél is több 
kedves verset mondott el ; mindketten általá-
nos tetszést aratva. Windisch Tonesi „Legjobb 
barátnőm" eimü monologgal nagyszerűen mu-
lattatta a hálás közönséget, Benők István pedig 
Endrődi, Visszavárlak e. melodrámájával ért el 
nagy hatást, melynél Hegedűs Jani kisérte zon-
gorán. Az újonnan alakult műkedvelő zenekar 
első \ emutatkozása alkalmával két zenekari 
művet adott elő Kovács Ferenc karmester veze 
tése alatt. Arról győztek meg bennünket, hogy 
még sok szép zenei élvezetben lógják a közön-
séget részesíteni. Kabaré után kezdődött a tánc. 
Ekkor láttuk csak igazán, mennyi sok szép 
leány sereglett össze és mennyi közte az eisö 
izben megjelenő bakfis. Mindnyájan sokat tán-
coltak és jól aiulattak. Kár, hogy a tombola 
rendezésének nem kellőképen történt előkészí-
tése és nem az egész közönség előtt történt 
lebonyolítása sokáig zavarólag hatott. Az egye 
temi hallgatók most e fényes sikerű mulatsá 
gon meggyőződhettek arról, hogy a múltkori 
véletlen kisebb siker felett nem volt okuk el-
kedvetieni. 

Az evang. jotékony noi koszorú az e lmúlt 

ünnepnapokban is sokat ajándékozott. 28 fiu, 
23 leány és néhány öreg kapott meleg ruhát, 
fehérneműt, kenyeret, kolbászt, gyümölcsöt és 
édességet A kiosztás lélekemeiő ünnepély ke 
retében történt meg, amely sok örömet és hálát 
keltett a szivekben. A női koszorú e helyen 
is hálás köszönetét fejezi ki mindazoknak, kik 
adományaikkal hozzájárultak. Aldozatkézségük 
oly nagy volt, hogy nemcsak a kiadasokat 
lehetett fedezni, de még egy kis felesleg is 
maradt. 

A MOVE csoportjainak ertekezletei e hét 

folyamán a következőképen lesznek megtartva: 
a) csoport január 8.-án csütörtökön délután 
4 órakor, b) csoport ugyanaznap délután 5 óra-
kor, c) csoport ugyanaznap este 6 órakor a 
Mulató nagytermében, a d) csoport január 10.-én 
szombaton délután 5 órakor, az f) csoport 
január 11.-én vasárnap délelőtt fél 12 órakor 
ugyanott és az e) csoport január 11.-én vasár-
nap délután 3 órakor a polgári kaszinóban. 
Kéretuek az illető M O V E tagok lehetőleg teljes 
számban megjelenni. Az egyes csoportok ülé-
seinek tárgya: a csoport megalakulása, a vég-
leges elnök és tanácstagok megválasztása, eset-
leges javaslatok. A MOVE közgyűlése e hó 
közepén fog megtartatni. 

MOVE kedvezmenyek. Dr. Schneller Aurél 
ügyvéd, a M O V E helyi osztályának ügyésze 
felajánlotta, hogy a MOVE tagokat díjtalanul 
jogsegélyben réczesiti. Ugyancsak lncze Béla 
rohonci gyógyszerész ur minden MOVE tag 
részére, aki tagsági jegyét felmutatja. 10% ár 
engedményt ad. Ez a hazafias önzetlenség és 
áldozatkézség követendő példa volna. Nemes 
tettükért a MOVE elnöksége hálás köszönetét 
fejezi ki. 

A nepszervezes ügyében hétfőn Szomor 
Aurél járási katonai parancsnok számos tagu 
értekezletre hívta meg az itteni intézmények és 
intézetek képviselőit, a népszervezós hazafias 
és társadalmi céljait ismertetve. Három órán át 
tartó igen élénk értekezés sok közérdekű ügyet 

érintett. A keresztény sajtó mikénti támogatása,] 
a drágaság okainak megszüntetése, a városi 
üzemek által beszerzett élelmiek és takarmányok 
előnyösebb megszerzésére irányuló eszmecsere, 
a felsőbb hatóságok informálása a minden napi 
életben észlelt oly visszaélésekről, melyek köz-
érdekből gyors orvoslást igényelnek. E tekin-
tetben különösen Thyll Sándor ezredes és Vincze 
Mihály a kereskedelmi szakosztály titkára ter 
jesztettek elő igeo figyelemreméltó részleteket. 
Indítványra elhatároztatott, hogy a népszerve-
zést és megfigyelést intéző oizottság tagjai két-
hetenként értekezésre és kölcsönös tájékoztatásra 
összejövetelt tart. A legközelebbi e hó 19. én 
este 5 órakor lesz a városháza üléstermében. 

Kultureletünkról cikket közöl e héten a 
„Vasvármegye" és abban az itt lefolyt kultur-
estélyekről az van benne, mintha mi ebben 
Szombathelyt követtük volna. Nem az érzé-
kenykedés, hanem az igazság szólaltat meg 
bennünket ennek cáfolatában. Kőszeg városá-
ban századok óta előkelő nivón mozgó kuitur-
élet folyik. Úgyszólván Dunántul a kulturális 
élet központja, főhelye volt. Legszebb korát 
persze akkor élte, mikor 150 éven át a kerületi 
tábla székhelye volt, de ennek az elhelyezése 
után is Kőszeg, különösen a zeneneveíés te-
kintetében az ország első városai közé tartó 
zott. Az utolsó évtizedben és különösen a há-
ború tartama alatt a kulturélet ugyan némileg 
ellanyhult, de csak egy felhívásra volt szükség, 
hogy a régi kulturélet újra fellángoljon. Vissza-
emlékezünk mi olyan időre is,— mely nem is 
olyan nagyon régen volt, —hogy még Szombat-
hely neves zenemüvelői is itt nálunk találták 
csak meg azt a kapcsolatot, mely őket kielé-
gíteni képes volt. Tehát csak az ujabb kort 
ismerő író állithatott be bennünket olyképen, 
mintha csak most mások példájára buzdult 
volna fel e város müveit és kultúráért munkál-
kodni és áldozni kész közönsége. Ha dalárdánk 
hébe-korban különböző okokból, mint péidaul 
Szombathelyen is, hosszabb-rövidebb ideig szü-
netelt, ugy nem ez a fokmérője a kultur- és 
speciális zeneéletnek. Ezzel a nyilatkozattal 
tartozunk mindazoknak, akik e téren régóta 
dicséretes tevékenységet fejtenek ki. 

Horthy fővezér bevonulásáról készült film 
e hóban kerul szép műsor keretében bemuta-
tásra. A bemutatóra nagy arányú készülődések 
folynak. 

Mehrszeti tanfolyam. A magyar földtnive-
lesügyi miniszter Hrankay Béla méhészeti szak-
tanítót megbízta, hogy helyben méhészeti tan 
folyamot tartson. Ez a tanfolyam e hó közepén 
kezdődnék é* körülbelül 20 naponkint egy 
mást'élóras előadásból állana. Akik ezen az igen 
hasznos, tanulságos tanfolyamon részt óhajta 
nak venni, mielőbb jelentkezzenek a katonai 
járási parságnál (Városháza). Egy tanfolyam 
körülbelül 10 koronába kerül. 

A segélyakcióra adományokat az elmúlt 
héten még befizettek: Braun Matild 100 kor., 
Adler testvérek 100, Tauscher Béla alezredes 
50, dr. Kovács István né 30, Scbaffer Gusztáv 
300, Weöres Elemér alezredes 30, Nagy Géza 
őrnagy 30, Adler Simon 50, Axer fényképész 
100, Schaar József 300, Hammer János 20, 
Broser-Mick család 50, dr. Tirtsch Gergely 25, 
Kovács Viktor 100 koronát. A további befize 
téseket is a Kőszegi Általános Takarékpénztár-
nál levő folyószámlára kéri a segélyakciót intéző 
bizottság, mely most állítja Össze azoknak név-
sorát, kiket személyesen fognak felkeresni e 
jótékonyság támogatására. 

A népkonyha létesítésére az előkészületek 
tovább folynak. Az enyhe időjárás folytán s 
tekintve a faluról jött természetbeni adományo-
kat, eddig nem is volt rá szükség, azonban ha 
utóbb a készletek megfogynak és esetleg még 
keményebb téli időt kell elszenvednünk, annál 
felkészültebben lesz képes a népkonyha műkö-
dését, megkezdeni. 

A kőszeg-szombathelyi h. e. vasút r. t. el-
sőbbségi részvényeinek folyó 1920. évi január 
hó 1.-én tartott 37-ik sorsolása alkalmával a 
153, 317, 546, 632, 821, 847, 889 és 1114 számú 
8 darab elsőbbségi részvényt sorsolták ki, mely-
részvények folyó 1920. évi julius hó 1-től kezdve 
a kőszegi takarékpénztárnál mint a kőszeg-
szombathelyi h. é. vasút pénztáránál teljes 200 
korona névértékben beválthatók. 

A kőszegi kommunista bünpert, m in t meg-

bízható forrá^btíf értesülünk, mégis városunkban 
fogják t áp l á l n i . A szombathelyi törvényszék 
ötös Ufíacsa e célból előreláthatólag több heti 
tackJzkodásra már o hó 10.-én fog ideérkezni ós 
í - én kezdi meg a nyilvános tárgyalást a Fri-

gyes laktanya első épületében, hol 39 vádlott 
elhelyezéséről, élelmezéséről és Őrizetésröl kellő 
gondoskodás történik. Mintegy G—700 tanút 
kell kihallgatni ós tekintve a közlekedés nehéz-
ségeit a bíróság az itteni tárgyalásban állapo-
dott meg. Izgalmas napoknak nézünk elébe. 
Néhány héten át a vármegye közérdeklődése 
városunk felé irányul. Szívesen lemondtunk volna 
erről a dicsőségről. Ezen tárgyalások tartamára 
lapunkat minden nap az esti órákban külön 
kiadásban fogjuk megjelentetni, mely a vádlot-
tak es a tanuk kihallgatásának és vallomásaik-
nak rövid kivonatát fogja tartalmazni, termé-
szetesen egyben a fontosabb országos esemé-
nyekről és a béketárgyalások párisi jelentéséről 
is fog hirt szolgáltatni. 

Az internálták közül hazaérkezett Csánits 
András polgártárs. Előre tudtuk, hogy az ő 
személye csak félreértésből k'irülhetet a gyanú-
sak sorába és biztosra vettük, hogy ártatlan-
sága mielőbb kiderül. Semmi tekintetben sem 
exponálta magát oly mértékben, hogy az inter-
nálásra rászolgált volna. Az összes internáltak-
nak az ügyét most kezdik revideálni és való-
színűleg még néhány gyanúsnak minősített fog 
a még néhány hétig tartó őrizetben való tartástól 
megszabadulni. 

Betóresi kiserlet. Mult hét keddjén éjjel 
az Eitner Gusztáv féie helybeli malomban be-
török jártak. A patak felöli oldalon hatottak be, 
felfeszitvén az ajtókat vasrudakkal. Szerencsére 
a belső malomépületbe nem sikerült jutniok 
mivel az elzárt erős vasajtó ebben megakadá-
lyozta őket s igy csak a koptató helyiségbe 
jutottak. Miután a malmokban levő gabona és 
liszt készletek a közélelmezésre nagy fontosság-
gal bírnak, kívánatos volna ha rendőrségünk 
fokozotabb figyelemmel késérné a külső város-
részt és sűrűbb őrjáratokkal biztosítaná a köz-
biztonságot,. 

[KENDÍK"ÉRN"Ő] 
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Eivállal mindenféle villanyvilágitási 1 

és erőátviteli berendezéseket va- í 

lamint javításokat jutányos árban. j 

Teljes malomvilágitási berendezések. « 

Költségvetéssel szolgál. 7 

vidéki hirek. 
Beniczky belügyminiszter programmbeszedét 

Szombathelyen e hó 11.-én fogja elmondani. 

Rohoncon a főiskolai ifjúság fényesen si-
került kabaréval egybekötött táncestélyt rende-
zett Szilveszter estélyén. 

Halálozás Tuboly Lajosné Tákács Anna, 
a volt sárvári főbiró neje, Takács József volt 
nagygenesi vendéglős leánya, hosszú szenvedés 
után december 27.-én hunyt el Szombathelyen. 

Szombathely városa jövő évi költségvetése 
a földadónál 200, egyéb állami adóknál 100 
százalékos pótadó kivetést igényel. Eredetileg 
392, illetve 155-öt akartak kivetni, azonban ugy 
állapodtak meg, hogy a hiány tedezésére inkább 
hosszúlejáratú egymilliós kölcsönt vesznek fel. 

A borostyánkői rk. plébania vezetésére a 
megyéspüspök Fischl Károly volt. dobrafalvai 
plébánoshelyettest rendelte, ki hivatalát már 
el is foglalta. 

Elitélt kommunista. A soproni törvényszék 
ötös tanácsa Németh Péter kommunista ková-
csot a Cenken elkövetett rablásokért nyolc évi 
fegyházra ítélte. 

Szombathelyen betörtek az áliamvasuti élel-
mezési osztály irodájába és nagy ügyességre 
való munkával nyitották ki a Wertheim kasz-
szát, melyből 239,000 korona kékpénzt vittek el. 
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Közérdek i hírek. 
A btíkikiildrtitstg j muár ő. en ós 7 én két 

csoportban indul Parisba. 

A Tias.-.ntuli videkst i románok, inévr most 
sem ürítették ki. A párisi öt< stanáos utolsó 
határidőül január első hetót tűzi i ki 

Renner osztrák kancellar bugásáról jött bécsi 
hir. Jtódául báró Beek Vladimír vau kiszemelve. 
Ha a szociáldemokraták a kormányzásból kiszo 
rittatnak egyelőre átmeneti kormány alakulna 

A németek bdkbkótese uj konferencia elé 

kerül. l ' fV tüntetik fel, mintü i a török é* orosz 
békekötés miatt szükséges a revizió. Való 
jában a i éinet békél üldöttséK baiarozott ellenzi 
fellépése és Páris hirtelen el hamvasa idézte elö 
Clemenceau enged< kenyseget. 

Debrecenben Tis/.a Istvánnak szobrot emeine\. 

Gaz merenyletnek. uss/eeskiivésnek • nyo 
mára jött az éber nemzeti h dsereg - s állam 
rendőrség. Bujkáló kommunista^, orosz pénz 
segéllyel a királyi és miniszterelnöki palotát, 
az operát, a Gellért szállót es a Mátyás tcmp 
lomot légberopiteni akartak, hogy a vezéreket 
és előkelő burzsoát elpusztítva, újra hatalomra 
segitséka bolsevizinust. A szoeiáldemokratap irt 
ból is résztvettek az elöK szitésben. Legköze 
lebb közzéteszik a Károlyi áltai Prágából és 
Bécsből tervezett merénylet letteseil. Budapes-
ten a gyanús egyénekei letartóztattak, köztük 
a harmadik még élő Szamuely! is. 

A magyar kiralysay partjának elnökévé 
Eszterhásy Miklós herceget választották. 

A nyuyatmagyarorszagi keriiesral már meg 

irtuk műit héten, hogy Clemenceau egy állító-
lagos ellenünk szóló nyilatkozati aiaptahituiak 
bizonyult. Erre nézve most Sigray gtóf kormány 
biztos is nyilatkozott ós az ő szava is megerö-
siti azt, ami egyébként természetes is, hogy 
Nyugatmagyarország kérdése csakis a velünk 
való tárgyalás után tisztázható és nagyon sok 
ok szól amellett, hogy ez az érd -kelt lakóssáü 
túlnyomó többséginek az akarata szerint fog 
eldőlni. 

A miniszterelnök ujevi beszédeiben az orsz ig 

j övendő sorsát a nemzetgyűlési választásoktól és 

az összeülő nemzetgyűlés többségének az aka-

ratából várja és sem Katonai, sem más dikta-
túrától . a.ui külföldi hitelünket tönkretenné. 

Laehne Hugó az Est-ben, ebben a Tisza 
gyilkosságban leg< rősebben kompromitáll lap-
ban, messze külföldről, tehát teljes biztonság 
ban, ujabb nyilatkozatot tesz közzé, melyben 
újólag elmondja, hot;y a gyilkossággal vádolt 
egyéneknek mint a katonatanács tagjainak 
jóhiszeinüleg osztott ki 102,000 koronát. Szegény 
ártatlan bujdosó! — 

Prohaszka püspök Székesfehérvár első ke-
rületéből felajánlott képviselöjelöltséget elfogadta 

A munkasok helyzetinek a javitásara abban 
állapodott meg a kormány és a gyáriparosok 
szövetkezete, hogy élelmiszereket beszerzési 
áron alul szereznek a munkásoknak és a deíi 
citet felerészben az állam, felerészben a gyár-
ipari érdekeltségek fogják fedezni. 

Ósszerombolt vasutak he lyreá l l í tás . A ro 

mánok által tönkretett vasutvonalak és a Tiszán 
át vezető vasúti hidak helyreállítását nemsokára 
megkezdik. E munkák elvégzésére vasutas-
századokat fognak felállítani, mely századokba 
csak olyan egyének sorozhatók, akik a világ-
háború alatt a közös hadseregbeli korneuburgi 
vasutasezred valamely épitő alakulatánál szol 
gáitak, továbbá akik hivatásuknál fogva épitő 
munkához értenek, ipint pl. famunkások, kulö 
nősen ácsok Jelentkezni lehet Budapesten a 
gróf Nádasdy- és Radeczky-laktanyákban. 

Halálra ittílt kormanyzóbiztos. Szabó Uás 
pár veszprémi kormányzótanács biztos bűnügyő 
ben ma Ítélkezett a törvényszék gyorsított 
tanácsa. A vádirat 7 rendbeli gyilkosság bűn-
tettében mint tettest, 1 rendbeli gyilkosság 
bűntettében mint felbujtót, ezen felül többrend 
beli rablás, lopás, izgatás és magánlaksértés, 
személyes szabadság megsértése és lázadás 
bűntettében mint tettest vádolja. Szabó Pápán 
korábban a 7. huszárezred politikai megbízottja 
volt, részt vett a dcvecseri ellenforradalom le 
verésében. A törvényszék a vád és védelem 
meghallgatása után Szabót kötél általi halálra 
Ítélte. 

Min t g y ű j t ő 
órákat vesz a l e g o n y s a F b arakon 

/ X Szombathely. 
M ű s o r t 

Ma vasárnap, j a n j á r ;io 4-en : 
t 

á vörös • boszorkány. 
III. rész: IwJ^fStnelytisztit. 
Xavier de .YbAiepin világhírű l> im'jgyi 
reuénye filmen; 4 felvonásban, a főszerep 
ben Heléna llfcrkovska. Alberto Capozzi 

ésasGigelta Morano. 

19:!^' január 4. 

Egy magyarul és németül beszélő 

fiatalabb 

s a i f i o 

kerestetik gyeímeU^fc mellé. Cím a kiadó-

hivatalban. f 

Kertet v a g y gyümölcsöst 
keresek esetleg 

lek. Közvetítőt 

Jurisit 

agas bért fize-

. Muszliné, Kőszeg 
sz. Üzlet. 

Főiskolai hallgatók szylveszter 

estélyén megtartott mulatságán kalapomat 

kicserélték egy H. M. beftKtcalappal. Kérem 

a tulajdonost a. kicserélés végett a kiadóban 

jelentkezni. 

Csere-bazár. 
Kőszeg, Jurisits-tér IC)y*z. Városház 

mellett ajánlja a követkerfí á ru i t : Ruhá-

zaticikkek, ék szerek kézimunka, 

dísztárgyak, 5 s z p t á t o ^ T a f ^ l betegszék, 

t a k a r é k t ű z h e l y ^ a r a í i k a i könyvszekrény, 

2 diófa s^etfrény, aaÉtalágy stb. 

Ugyanott mejpételre kerestetik csinos 

arany fülbevaló éf egy régi pianinó. 

Mindenféle 

v i l l a nyos berendezéseket , 
javításokat és teljes malomvi lágitási beren-

dezéseket rézanyagból gyorsan ós jutányos 

árban eszközlők. 

Teljes tisztelettel 

Kiss Elemér 
vjllanyszeHési vállalata 

KŐSZEG, Várkör 88. sz 

Z s i r t , s z a l o i i i i á V ^ r a J a t 

minden mc^yr? t f j ben T ^ a t t ^ ^ Ajálatok e 

lap kiadóhivatalához kéretnek. 

Minden-ele V a d b Ő t Ö k s t 

legmagasabb áron vesz 

T s u c k M r f c a szűcsmester 
Budapest, f III., Király-utca 27. 

gsm'.övas k ö n n y ű k o c s i 
megvételre keresetit:. C im a kiadóban. 

7— 8 szobás modern 

[ l á z a t vagy v i l l á t 
keresek megvételbe Kőszegen. Bővebbet 

Kernyaiszky,/Tivadarnál Csepregen. 

Mindenféle 

nyers szőrrne-bőröket 
j u tányos áron vesz,.£vagy íeldolgozasra el-

fogad Jesztl József 

/ szűcs, Kőszeg. 

Veszek é 

r u h á t , b ú t o r 

Hallói! 
viseit és uj cipőt, 

P a v e t i t s J á n o s 
Gyöngyös-ntea 0. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszrgen 

R i z A b ^ a d i e 
kapható Rónai Frigyesnél. 

ELEKTB0 5I0SK0? 
a „ M u l a t ó " n a g y t e r m é b e n 

1' 

Kedden, január ho 6. á n : 

jR vörös boszorkám}. 
IV. rész: Az igazság diadala 

E g y i n t e l i g e n s e b ^ j i ő m i n t 

:e^etonő 
y t d é k r e k e r e s t e t i k . 

Ajáfííatok e lap kiadóhivatalához kéretnek. 

D - M C h SKABÖFÖRM 
leghamarabb nutszünteti ;l vi*zketeg3d-

get, ótvart, ábmört. rühesseget. 
Nem piszkít, szagtcK^naopal is használható. 
Próbategely, nagyltégely és c«alódi tégelv 

adAjokban. 3 

Kapható a helybeli 4ógy szertárakban, valamint 
megrendelhető a budapisti foraktárosnál: Török I 
gyógyszertárában Budapesten, Király-utca 12 s/ 

R u d o l f F i c t i a 
I A 

K i r e J i s o l i l a g ^ V A l s ó a u < z t n a ) . 

Ü g y n ö K W és s 

/ ^ m á r m ^ i üzlet. 

Elvállal kereafedelmi megbízásokat, 

adás-vételek j ízvet i tését bizonyos szá-

lék qjrovizió ellerében. 
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