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KŐSZEG VIDÉKE 
E L Ő F I Z E T É S I A R : 

cyész évre 32 K, félévre 16 K, negyedévre 8 K. 
Egyes szdm dra 60 fillér. 

Előfizetési pénzek a kiadóhivjfulhaz cirnzendök. 

Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. sz. 

flyiltíér sora 1 korona. 

Hirdítések nagysdg szerint Jutdnyes árbaa 

szdmitatnak. 

Előfizetőinkhöz! 
Többször előfordult esetekből kifolyó-

lag értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy 

évnegyedek közben a laplerendeléseket nem 

fogadhatjuk el, mindtn megkezdett évnegyed 

teljesen kifizetendő. Azon előfizetők pedig, 

akik a lapot az ez évi 3. 4. számnál 

mondták le, tartoznak az I. évnegyedet 

(8 koronát) megfizetni, mert részükre a 

cimszalaguk már egész évre elkészültek. 

Lemondások csakis január, április, julius 

és október első hetében, nem pedig egy 

vagy másfél hónappal később eszközölhetők. 

Tiszteletül a k i a d ó h i v a t a l . 

A M O V E k ö z g y ű l é s e . 

— 1920. február 1. — 

Múlt évi november hó 9.-én alakult meg 
városunkban a Magyar Országos Véderő Egye-
sület és folyó évi február 1.-én tartotta első köz-
gyűlését. Ez idő alatt sokat hallottunk felőle, de 
csak most bontakozik ki igazi nagyságában, midőn 
jövő terveibe bepillanthatunk. Nincs is semmi 
kétség az iránt, hogy ez egyesület nagy nemzeti 
eszmék megvalósítását tiizte ki célul s minden 
más, mit e névvel összefüggésbe hoztak, az egye-
sület céljainak téves értelmezése volt. Jól esett 
lelkünket megfüröszteniink abban a szent lelke-
sedésben, mely törekvéseiből felenk ái^td, bárcsak 
e felemelő tisztító érzés mindnyájunk lelkét ma-
gával ragadná! Már itt rá akarunk mutatni arra, 
hogy fájó szivvel nélkülözzük sok derék kőszegi 
és vidéki polgártársunk aktiv közreműködését 
egyesületünk életében, de reméljük, hogy kik ezt 
eddig nem tették, egy pillanatig sem fognak ha-
bozni belépni a MOVE nemzeti eszményért lel-
kesülő katonái közé. 

A közgyűlés lefolyásáról a következőkben 
számolunk be: R e m é n y i Ferenc elnök meg-
nyitó beszédjében hazaszeretetre és a hazáért 
való önzetlen munkásságra buzdit, rámutatván 
arra, hogy ezt a hazaszeretetet és izzó fajszere-
tetet felebreszteni es ébrentartani mindenütt, ahol 
magyarok laknak a MOVE-nak egész programmja. 

rÁrpád és a természet által megállapított határok 
életfeltétele nemzeti fennmaradásunknak !* Nem-
zeti ügyünk kimagasló harcosának, P r ö h l e Vil-
mosoak üdvüzlése után ez elnök átadja a szót 
T h o l d Dezső titkárnak, ki terjedelmes jelentés-
ben számol be az egyesület működéséről és jövő 
programmjáról. A beszámoló elején rövid vissza-
pillantást tesz a MOVE történelmére. Ez egye-
sület már 1919. január 19.-én nyíltan állást fog-
lalt a forradalom vörös irányzatával szemben a 
nemzeti irányzat meliett. Ezért kellett az egyesü-
letnek működését beszüntetni, melyet a diktatúra 
alatt Bécsben és Szegeden folytatott s tevékeny 
résztvett az ellenforradalmak szervezésében. Sze-
geden tartott közgyűlésén hangzanak el Horthy 
szavai: „Kitartunk, kitartok, mig hazánkat vissza 
nem vesszük." A MOVE toborozza a nemzeti 
hadsereget, mely a diktatúra bukása után Dunán-
túlra téve át székhelyét, innen indul el történelmi 
útjára az uj Magyarország megteremtésére. 

Ezután egyhangú lelkesedéssel elhatározta 
a közgyűlés Horthy Miklós fővezérnek és Göm-
bös Gyula országos elnöknek az üdvözlését. 

Az egyesület Kőszegen a négy szakosztály 
keretében kezdé meg működését. I. ügyosztály: 
szervezés és nyilvántartás, vezetője Szomor Aurél 

őrnagy, 11. ügyosztály: jóléti és gazdasági ügyek, 
vezetője Vlassics Géza körjegyző, III. ügyosztály: 
tudomány, nyelv, sajtó, propaganda, vezetője dr. 
Bárdos Rémig főgimnáziumi igazgató, IV. ügy-
osztály : testedzés, vezetője Gergelyffy Ferenc nyug. 
alezredes. 

Az I. ügyosztály keretében az összes cso-
portok a-g-ig összesen 655 taggal mindegyik 
csoport élén vezetővel és tanácstagokkal. A vidé-
ken eddig a következő községekben alakultak 
alosztályok: Tömörd 2 tag, Rőt-Rendek 8, Bo-
rostyánkő 16, Gyöngyösmelléke 20, Lukácsháza 
33, Doroszló 8, Alsószénégető 7, Léka 12, Pör-
gölény 6, Szerdahely 8, Bozsok 22, Csajta 72, 
Bándol 43. Ujhodász 5, Perenye 2!, Rohonc 16 
összesen 299. A titkári jelentés kiemeli, hogy a 
szervezés munkája még nincs befejezve. Ha ez a 
tagok létszámára vonatkozik, ugy ezt magunk is 
konstatáljuk, mert nem hisszük, hogy Kőszeg 
város és járása területén csak 935 jó hazafi lak-
nék, ki részt akar venni az egyesületnek mind-
nyájunk érdekét szolgáló nagy munkájában. A 
katonai szervezet ne tartsa vissza a polgárságot, 
mert nagyon helyesen emeli ki a titkári jelentés 
.minden magyarnak, polgárnak vagy katonának 
egyaránt szent kötelessége belépni a MOVE-ba, 
mert mindnyájan a haza polgárai vagyunk, de 
mindnyájunknak katonákká kell lennünk, ha nem-
zeti céljainkat megvalósítani akarjuk. 

Ezek után egyhangúlag elfogadta a közgyű-
lés G e r e c s Szaléz tanár indítványát, mely sze-
rint Magyarországon csak oly térképeket készít-
senek ezután, mely a teljes Magyarországot áb-
rázolja. 

II. ü g y o s z t á l y . Jóléti intézmények létesí-
tését is tervbe vette ai egyesület s ezzel a tago-
kat nemcsak erkölcsi, hanem anyagi támogatás-
ban is akarja részesíteni. így Hangya szövetkeze-
tek létesítését elősegíti, Dr. B e y e r János őrnagy 
orvos szegénysorsu MOVE tagokat kedvezményes 
áron való gyógykezelésben részesít, Dr. S c h n e 1-
ler Aurél ügyvéd MOVE tagoknak díjmentesen 
jogi tanáccsal szolgál. A helybeli fogyasztási 
szövetkezetet 100 részjegynek a jegyzésével tá-
mogatni elhatározta, minek fejében ennél a MOVE 
tagok is előnyösen vásárolhatnak. 

III. ü g y o s z t á l y . Ezen ügyosztály rendezi 
a közérdekű előadásokat, melynek látogatottsága 
bizonyítja népszerűségét. Célja ezen előadások-
nak az eggyüvétartozás érzését mindnyájunk 
szivében megszilárdítani, napi,' társadalmi és szo-
ciális kérdések népszerű ismertetésével a közön-
ség érdeklődését felébreszteni, irodalmunkat és 
művészetünket az idegen befolyás alól felszaba-
dítani. Tervbe van véve vándorelőadások ren-
dézése vidéken is a falu népe hasznos szórakoz-
tatása céljából, valamint helyben a városi mun-
kásság részére. 

Egyhangú helyesléssel fogadta el ezután a 
közgyűlés dr. B á r d o s Rémig indítványát, mely 
szerint az összes iskolák felszólitassanak, hogy 
a tanulóknak már az ovodától kezdve oltsák be a 
gyermekek lelkébe az irredenta eszméket. 

Hasonló helyesléssel fogadta el a közgyű-
lés G e r e c s Szaléz tanár indítványát, hogy bí-
ráló bizottság alakuljon ujabb szellemi és sajtó-
termékek ellenőrzése céljából, hogv azok a ma-
gyar nemzeti szellem követelményeinek megfelel-
nek-e. 

Legnagyobb örömmel fogadták azonban a 
MOVE kaszinó tervét, mert ettől a társadalom 
és kulturális életnek nemzeti alapon való fellen-
dülését várják. 

IV. ü g y o s z t á l y . Egyhangúlag hozzájárul 
a közgyűlés egy MOVE sportegyesület létesítésé-
hez. Célja ennek egy egészséges sportéletet te-

remteni nemre való tekintet nélkül s ebbe az 
összes sportkedvelöket egyesíteni. Ezen ügyosz-
tály keretében szándékozik az egyesület megala-
kítani a cserkészszövetséget, végrehajtani az ifjú-
ság katonai kiképzését és tűzoltó szervezetek 
kiépítése által egy oly társadalmi intézményt lé-
tesíteni, mely nemzeti céljaink érdekének legjob-
ban megfelel. 

Végül K ő s z e g i József nyug. rendőrkapi-
tány nagyszabású indítványát fogadta el a köz-
gyűlés egyhangúlag, mely szerint indítson a MOVE 
országos elnöksége mozgalmat aziránt, hogy az 
ország lakossága felesleges külföldi árut ne vásá-
roljon s a MOVE jelvények viselésével fel men-
tett legyen a társas életben szokásos díszesebb és 
szalonruha viselésétől s a kopott és foltozott 
ruha és kalap viselése hazafias erénynek tekin-
tessék. Ezen javaslat célja nemcsak nehéz meg-
élhetési viszonyainkon enyhiteni, hanem egyben 
a külföldi felesleges áru beözönlésének meggát-
lásával valutánkat megjavítani. 

Ezek után az elnök az ülést bezárta s P r ö h 1 e 
Vilmos egyetemi tanárnak adta át a szót, ki lel-
ket felemelő, megrázó beszédben ecsetelte ellen-
ségeink cselszövényeit, az ország feldarabolásá-
nak előzményeit, a Területvédő Liga külföldi 
akcióját, mely most a MOVE-val karöltve az 
ország integritása érdekében fejt ki nagyarányú 
működést. Beszédét óriási lelkesedéssel fogadták. 

— d. 

JR íJerületvédő £ iga megalakulása. 
— 1920. február 1. — 

Mult vasárnap délelőtt a MOVE közgyűlés 
befejezése után nagy számban egybegyűlt közön-
ség jelenlétében alakult meg a Területvédő Liga 
kőszegi csoportja. 

Ma már közismert, hogy ez a fővárosban 
alakult hatalmas szervezet, mily elszánt, energikus 
és kitűzött tervszerű célja felé haladó munkás-
ságot fejt ki, az is, hogy a mi létünkkel közvetlen 
érdekeltségben álló Nyugatmagyarországi terület 
inegtarthatása, jobban mondva megmentése érde-
kében biztató sikerrel teljesiti nagy nemzeti 
missióját. 

Az itteni megalakulást valóságos ünneppé 
avatta Dr. Pröhle Vilmos egyetemi tanár, a kiváló 
tudós, nagy hatást keltett hazafias hévvel elmon-
dott beszédével, mely a közönséget izzó lelkese-
désre ragadta és a szónokot percekig tartó tapssal 
és éljenzéssel ünnepelte. 

A gyűlés lefolyása a következő volt: 
Jambrits Lajos polgármester nyitotta meg az 

értekezletet és a Területvédő Liga nagyhorderejű 
működését ismertetve hivta fel a közönséget annak 
erkölcsi és anyagi támogatására. A megalakulás 
egyhangúlag kimondatván a vezetőségre nézve 
a következő javaslatot terjesztette elő : 

Választassék elnökké Eölbey-Thyll Sándor, 
helyetteséül Balikó Lajos, titkárul Dr. Nagy-
Ebeling Miklós, pénztárosul Nagy Balázs, választ-
mányi tagokul: Jambrits Lajos, Czeke Gusztáv, 
Kincs István, Dr. Tirtsch Gergely, Freyler Lajos, 
Kőszegi József, Arkauer Mihály, Dr. Schneller 
Aurél, Dr. Bárdos Rémig, Dömötör Gyula, Weöres 
Aladár, Stipkovits István, Schaar József, Dr. Marton 
Jenő, Freyberger Sándor, Vince Mihály és Wentzl 
Mihály. A munkásegylet és nöegyesületek maguk 
fogják kijelölni a választmányba küldendő tagokat. 

Dr. P r ö h l e Vilmos beszéde: 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Láttam annak idején Szeged városában a 

magyar nemzeti hadsereg első zászlóaljait, amint 
újonnan felszentelt lobogójuk előtt elvonultak: 
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és ma mindazokkal, akik ama lélekemelő jelenetnek 
tanúi voltak, valamint mindazokkal, nkik a Magyar 
Országos Véderő-Egyesület s a Magyar Nemzeti 
Hadsereg fejlődését a kezdet legkezdetétől figye-
lemmel kisérték, csak azt mondhatom hála és 
remény hangján : Él még nemzetem Istene, buzgó 
könnyeimen szent öröm ömledezz! 

De ha elgondoljuk, hogy milyen békeszer-
ződést készítettek számunkra Clemenceau és társai 
ha lelki szemeink elé idézzük azt a térképet 
amelyen a Magyarországnak szánt uj határok 
•annak kijelölve, lehetetlen, hogy a határtalan 
elkeseredés, szenvedélyes harag és utálat vihara 
ne zúgjon végig agyunkon, szivünkön, leikünkön 
és egész valónkon. 

Az elkeseredés vihara azért, hogy jog, igaz 
ság és becsület a világ sorsának önhitt intézői 
nem számit semmit; a szenvedélyes harag és 
utálat azok ellen, akik a magyarság ezeréves 
fájának kidöntésére idegen hatalmakkal szövet-
keztek. 

Nem volna csoda, ha minden csepp ma-
gyar vér lobogó, emésztő tűzzé válnék, valahány-
szor emlités történik azokról, akik nemzetünket 
eladták és elárulták, hazánkat éhenkórász cse-
heknek, bocskoros oláhoknak vetették martalékul, 
hogy aztán azt a kis részét, melyre külföldi ve-
vő nem jelenkezett, magyar vérrel fessék vörösre 
és ugy tombolják ki rajta égbekiáltó hálátlan 
ságuk, fajtalanságuk ocsmány indulatait. 

De én nem kivánok Önökhöz az indulat, a 
szenvedély hangján szólani, nem akarok a lán-
goló harag, a lobogó szenvedély szószólója lenni, 
mert az az idő, amelyben élünk, nem a szenve-
délyek magasra csapó lángjait kivánja tőlünk, 
hanem a higgadt megfontolást, a komoly szám 
•evést, a szilárd eltökéltséget és rendületlen 
kitartást. 

Nemzeti létünk minden külső és belső ellen-
sége úgyis arra számit, arra alapítja további ter-
veit, hogy a magyarok haragja és lelkesedése, 
mint már annyiszor, megint el fog füstölögni, 
előbb utóbb hamvába fog halni: és azután ismét 
szabad lesz a vásár Hunniában minden jöttment 
kalmár, minden magyarfaló számára, 

Ezt a } gálád számítást csúffá kell tennünk 
minden áron, hideg meggondolás, a lorró haza-
szeretet, a törhetetlen egységes nemzeti akarat 
minden hatalmának latbavelésével. 

Meggondolásunk hideg nyugalmát ne en-
gedjük többé, hazug híresztelésekkel megzavar-
tatni. 

Mindenek előtt óvva intek minden magyart 
attól, hogy a körülöttünk és fölöttünk gomolygó 
füstfellegek és felhő torlaszok mögött Isten ha 
ragját, ellenségeink hatalmát elháritatlannak, le-
győzhetetlennek higyje. 

A boszus egek ostorai nem azért suhogtak 
szegény hazánk fölött, hogy bennünket örökre 
elpusztítsanak, hanem azért, hogy észre térítse-
nek és új, nemes, egészséges nemzeti életre ser-
kentesenek tunya aluszékonyságunkból. 

A magyarok Istene büntetni bünteti, de nem 
gyűlöli; verni veri, de veszni nem hagyja az ő 
népét és Árpád hazáját, a hit, honszerelem és 
szabadság vértanúinak szent templomát. 

Azért ne féljetek, hanem vigyázzatok és 
imádkozzatok, hogy se kísértetbe ne essetek, se 
újra el ne aludjatok, se hazátok, szabadságtok 
kaján ellenségeitől meg ne ijedjetek! 

A világ kereke nagyot fordult azóta, hogy 
észak, kelet, dél és nyugat véres csatamezőin 
annyi dicső diadal után aláhanyatlott a magyar 
kar és Párisban, Londonban kitűzték a győzelmi 
lobogókat. 

Egy egész világgal kellett öt éven át vias-
kodnunk és ellenségeink százszoros tulerejök 
mellett is, csak nemtelen eszközökkel, aljas fegy-
verekkel, népámitással és világcsalással tudtak 
rajtunk erőt venni. 

A népámitást és világcsalást, amellyel ellen-
ségeink a hadi szerencse mérleget a maguk javára 
billentettek, mindenki látja már, csak ők maguk 
nem. Hogy a győzők térdei rogyadoznak, hogy 
inaikban fogytán az erő, hogy rabszolgatartó 
országaik alkotmányának minden eresztéke recseg 
és ropog, azt maguk érzik legjobban és tanács-
talanok a jövendő eshetőségeivel szemben. 

Nem a hideg, józan ész kivánja-e, hogy 
mi magyarok ne rettegjünk azoktól a hatalmak-
tól, amelyek még a cseheknek és oláhoknak 
sem tudnak parancsolni? 

Nem a józa n belátás parancsolja-e, hogy 
higyjünk a mi nagy prófétánknak és tanitó 

mesterünknek, Berzsenyi Dánielnek, aki azt hir-

dette, hogy 
Minden ország támasza, talpköve 
A tiszta erkölcs, mely ha megvesz, 
Róma ledől s rabigába görnyed. 

Ha a hét szilárd halmon épült világverő 
Róma elbukott vesznitért erkölcsei miatt, hogyan 
kerülhetné ki gyorsan száguldó végzetét a hazug-
ság, árulás, kufárerkölcs, becstelenség és vad-
állatiasság pilléreire épített Románia és hozzá-
méltó szövetségesei? 

A régmúlt idők tanúságai világosan és 
meggyőzően beszélnek. Isten ujjmutatása, melyet 
a közelmúlt világrengető eseményeiben láttunk 
megnyilatkozni, csalhatatlan és biztató. 

Nincs ok semmi csüggedésre, ernyeteg 
töprengésre, vénasszonyos sopánkodásra. 

Ha élni akarunk, élni fogunk; ha hazánkat 
a megaláztatástól és feldaraboltatástól komolyan 
meg akarjuk menteni, ugy az meg van mentve 

A Magyarország területi épségének meg-
védésére alakult liga hazánk szent és sérthetet-
len, Isten végzése és a nagy természet hatalmai 
által kijelölt határai dolgában alkut nem ismer 
és ezért mint minden hü magyart, minket, kies 
Vasvármegye gyermekeit is, arra szólit, hogy 
sorakozzunk az ő zászlója alá, melyről mindenki 
akit illet, minden éhes csőcselék, mely hazánk 
halmaiból és rónáiból just követel, az olvashassa 
le, hogy: n e m ! n e m ! s o h a ! 

Ehhez a zászlóhoz, e zászló diadalához 
van kötve nemzeti becsületünk, létünk, jövendőnk. 

A magyar szabadság minden vértanuja, a 
nagy háború minden hős magyar halottja és 
rokkantja megátkozna bennünket, ha nem sora 
koznánk egy szívvel leiekkel ez alá a zászló alá. 

Ha elfogadnók azt a békét, amelyet nekünk 
kínálnak, négy millió jó magyart magunk juttat-
nánk örökös rabszolgasorsra s a csonkított 
hazában élő maradék magyarság feltartózhatat-
lanul indulna neki a végső züllésnek, sorvadás-
nak, s az utolsó agyonéhezett rabszolga magyar-
nak végső sóhajtása is átokként zudulna elkár-
hozott lelkeinkre, ha most nem tudnánk méltóak 
lenni birkózni gyóző, ércbuzogányt forgató elő-
deink nagy nevéhez, a Dobók és Jurisicsok hal-
hatatlan dicsőségéhez! 

Ha ellenségeink hatalma még töretlen volna, 
ha az egész világ és a pokol minden ördöge 
egyszerre mind ellenünk zudulna, még akkor is 
szebb, dicsőbb és jobb volna népünk becsüle 
téért, hazánk épségéért küzdve elesnünk, mint 
önként vállalnunk rabigát, szégyent, gyalázatot, 
becstelenséget és éhhalált. 

Azonban ellenségeink térdei rogyadoznak, 
inaikban fogytán az erő; a népámitás, világ 
csalás nagymesterei sápadtan néznek biztos 
bukásuk elé. 

A magyar nép megbűnhődte immár a mul-
tat s jövendőt, és szent igazai, elidegeníthetetlen 
jogai tudatában bátran kiálthatja oda a nagy-
világnak : 

Az nem lehet, hogy annyi sziv 
Hiába onta vért 
S keservben annyi hü kebel. 

Vértanúink nem halhattak hiába, Árpád hős 
magzatjainak vére nem hulhatott hiába! 

Csak még egy kis kitartás, becsületes elszánt 
magyar akarat, magyaros lendület észben, sziv 
ben, karban : és e hon élni fog s örökre mint 
tavasz virulni. 

JR kőszegi kommmunisták bűn-

ügyének tárgyalása. 
(Folytatás. Negyedik hét.) 

Ez az egész hét a vádlottak egyébb összes 
vádpontjaira való kihallgatását kötötte le. Már 
nem is csodálkoznak vallomásaikon, inkább mu-
atnak rajtuk. Olyan ártatlan embereknek állítják 
be magukat és oly ártatlan mulatságnak retteget 
szereplésüket, hogy a viszonyokat nem ismerő 
lallgatóban szinte irigy érzést keltenek: ejnye de 
ó dolguk lehetett a kőszegieknek a proletárdik-
atura alatt! Meg is jegyezte egyik szombathelyi 

ügyvéd: talán a temető volt ott maguknál a 
direktórium és munkástanács? Senki sem beszélt, 
senki sem tett semmit; ilyen csak a temetőben 
'ordul elő. 

E héten még az a nevezetesség, hogy Cső-
jör és Gamauf a perrendtartás paragrafusait ci-
tálták. Ha még soká tart ez a vizsgálati fogság, 

kész jogászokká nevelődnek, talán még Puzsért 
is túlszárnyalva Gamauf még a sajtóközlemé-
nyeket is kritizálta. Persze az ő „uralkodása" ide-
jén a „szabadsajtót" másként értelmezték. Akkor 
a sajtónak szabad volt mindazt leközölni amit 
ők — Patekkel és Szovjákkal magukról heti 500 
koronáért megírattak. 

A hét kihallgatásainak fontsabb részei a 
következők: 

Vasárnap H ar k á n y i és R á k azt vallották, 
hogy a házkutatásokat Halász rendelte el. 

Hétfőn G a m a u f tagadta, hogy erőszakos-
ságokat követett el a leltározásoknál. 

Kedden N a g y Elza tagadta, hogy a mun-
kástanács tagja volt, csak gépíróként működött. 
Akkor hát mi alapon leltározott többeknél? 
kérdezte az elnök. Mint munkástanácsi kikül-
dött, felelte. A befőttek kóstolását beismeri, de 
nem tudta, hogy lopott. Csak itt tudta meg, hogy 
őt ezért bocsátották el. Voltak a városházán na-
gyobb tolvajok. Karner elzárt fiókból köpenyt 
lopott ki, még sem bocsátotta el Halász. 

K e r n Mihály csak a tanács vagy dedek-
tivek utasítására dolgozott leltározásban az ár-
drágítóknál. Tagadja, hogy az üzletekben lopott. 

' B a s s Rezső tagadja, hogy a hadisarc ki-
vetést végezte. Szamuely őt akarta megbízni, de 
nem fogadta el. A tanácsban résztvett a revízió-
ban, de csak a Róth Jenőre kivetett összeget 
emeltette fel, mert sokkal kevesebb volt a Rosen-
stinglénél. Marhákat nem fenyegetve rekvirált, 
hanem a városi husszék ellátása érdekében sze-
reztetett állatokat Tompeck alelnök által. A füs-
tölt nyelvekről pontos elszámolás történt. 

Dr. S z o v j á k azért vállalta az apácáknál 
és bencéseknél a leltározást, nehogy éretlen zsidó-
gyerekek végezzék. Tapintatos eljárását elismerték. 
Á leltározási dijat a diktatúra bukása után vissza 
akarta adni és ezt meg is fogja tenni. Az üzle-
tekben az ármegállapítás a nagy áruuzsora letö-
résére közérdekből történt Az Eisner gyár szociali-
zálásának elrendelését ő fogalmazta, de nem akkor 
hajtották végre. 

A r a t ó István saját hatóságától azon érte-
sítést nyervén, hogy az intézet államivá lett, a 
pol. megbízott felhívására kényszerűségből vál-
lalta az apácák kioktatását, hogy az ő intézetük 
is államivá lett. Egyebekben nem vett részt. 

N e m e s Szombathelyről jött leltározó ta-
gadja, hogy ezért fizettetett magának, Nagy Elza 
azonban szemébe mondja, hogy ő adta át neki 
a napi 100 koronát. 

M a r o v i t s István Halász utasitására szo-
cializálta a'nemezgyárat, csak felügyeletet gyako-
rolt, nem'vitt el semmit, utóbb mérnöknek alkal-
mazták, de mikor Pesten látta, hogy a szocialis-
ták nemzetellenes irányt követnek, állásáról le-
mondott. 

Szova, Löwensohn, Jagodits a leltározásra, 
Lagler, Scheck, Giesmann, Nagy a gyárszociali-
zálásra vonatkozólag védekeztek. 

Szerdán R e i c h Gyula főkönyvelő igazolta, 
hogy a szocialisták üldözték és Pesten lecsukták, 
nemhogy velük tartott volna. 

Maitz Imre, Kasztner Antal, Farkas József, 
Weisz János, Cseri Károly, Treppler Antal, Lang 
Rezső, Kappel József leltározások ügyében véde-
keztek, R u i s z Frigyes pedig beismerte, hogy 
Karner Gyula parancsára vitt el két kerékpárt 
Weöres Aladár műhelyéből. 

H a r k á n y i tagadja, hogy az apácák előtti 
tüntetésnél Schmal rendőrrel a nép közé lövetni 
akart volna. Tagadja, hogy Szamuely részére ki-
végzendők névsorát készített volna, ezt csak Gras-
tyán fogja rá, hogy saját helyzetén javítson. 

G r a s t y á n a polgármesterhez irt figyel-
meztető levéllel igazolja vallomása igazát. 

H a l á s z tagadja, hogy a lékai kastélyból 
pokrócot lopott. Kocsijára ráerőszakolták, 
utóbb ünnepi vörös dekorációnak használtatta és 
nem is tudja hova lett. 

C s ő g ö r tagadja, hogy a lékai kastélyból 
szőnyeget és fegyvert lopott. Kocsijára tette az 
ottani őrség tisztje, hogy majd tőle elviteti, de 
nem jött el érte. Ellenforradalmi gyanúban álló 
leányokat hoztak elébe Lékán, de nem bántotta 
őket. 

G a m a u f tagadja, hogy Nyilicska után lőtt. 
A vele volt Groszlicht csak ijesztésből lőtt a 
levegőbe. 

H a l á s z beismeri, hogy Hertelendy és Ke-
mény tiszteket letartóztatta, de bántalmazásukat 
már nem tudta megakadályozni. 



F o d o r n é é s B é r e z i Mária tagadják, hogy 
a vidéken tartott beszédeik izgatók lettek volna. 
Az emberek csak nevettek, de izgalomba nem 
jött senki. 

P é n t e k e n végre befejezték az összes 
vádlottaknak az összes vádakra történt kihallga-
tását és délután már mrgkezdték a tanuk kihall-
gatását. Olyan a helyzet a biróság előtt, mint az 
iskolában előadás alatt. Három sor padon ülnek 
az összes vádlottak és amint a tanú vallomásá-
ban érdekeltséget fedeznek fel, rögtön kezét emelve 
feleletre jelentkeznek. Persze a tanuk vallomása 
szerintük mind valótlanság. 

Utolsó vádlottként még dr. Országh tanácsost 
hallgatták ki. A nyomozás rosszakaratulag őt ugy 
állította b«, mintha Wald Miksa szabóra sarcot 
vetett volna ki. Vallomása szerint éppen ő volt 
az, aki Harkányinak e rögtönzött sarc kivetését és 
beszedését visszafizettette. 

Következett a sok száz tanú közül az első. 
H o r v á t h Andor főbiró ugy véli, hogy a 

sok garázdálkodást Halász gyengesége okozta. 
Akik körülötte voltak mindent megmertek tenni. 
Grastyán Mici mindig nagy fegyelmet és buzgó-
ságot tanúsított. Bass Rezső kérdésére elismeri, 
hogy érdekében bizalmas jó szolgálatot tett. 

T a k á c s Béla százados letartóztatása, fog-
vatartása és a vele való elbánás részleteit mondja 
el. A biróság kérdésére, Csőgör fegyveresen tar-
toztatta-e le, azt feleli, kézigránát volt a kezében. 
Csőgör ezt tagadja. Bass Rezső kérdésére, hogy 
tudja-e, hogy az ő intézkedésére mentette fel 
Halász az udvarsepretéstől, igennel felel. Simon 
Jenőről azt vallja, hogy ez a munkásokat tény-
leg lefegyverezni akarta. 

F a r k a s József tanú elmondta a biróság 
előtt az ellenforradalom letörését követő szemé-
lyesen látott eseményeket. Csőgört fegyveresen 
katonák élén látta a menekülő falusiak nyomá-
ban. Többször is kiabálta németül: Majd adok 
nektek Isten áldd meg a magyart. 

K o 11 e r István tanú is ugyanezeket vallotta. 
C s ő g ö r tagadja. 
A szombati tárgyalásról lapunk zártáig je-

lentés nem érkezett. 

Hirdetmények. 
Aki még a MOVE tagsági jegyét nem 

kapta meg, a kat. paraesnokságnál minden nap 
dél. 9—12. és d. u. 3—5. óra között átveheti a 
Városházán. 

A M O V E közérdekű előadásai f. hó 11.-én 
szerdán újból megkezdődnek. Műsor Róth Jenő 
könyvkereskedőnél lesz kifügesztve. 

A méhészeti kurzus iránt olyan nagy az 
érdeklődéi, hogy Hrankay méhészeti tanárnak 
meg kell ismételnie. A II. méhészeti tanfolyam 
(magyar nyelven) febr. 14.-én kezdődik Jelent 
kezni lehet a Városházán, katonai parancsnok-
ságnál dél. 9-12 . és d.u. 3 .-5 . óra között 
naponkint. Ezen tanfolyam után német nyelvű 
tanfolyam lesz. A tanfolyam ára — amennyi-
ben megfelelő számban lesz jelentkező 10 k., 
MOVE tagok részére 8 k. 

Á f. h. 1.-én megtartott, MOVE közgyű-
lésről Horthy fővezérnek küldött üdvözlő távi-
ratra a következő távirati választ küldte a kő 
szegi M O V E osztályának : 

Sí irből köszönöm a küldött üdvözletet. 
Hazafias üdvözlettel: Horthy fővezér. 

Katonai járásparancsnokság. 

Közhírré teszem, hogy a jövőben készlet-
hiány miatt dara esak csecsemőknek és gyer-
mekeknek legfeljebb 3 éves korig adatik ki. 
Minden igónyjosult részére havonkint fél kg. 
dara vásárolható a közélelmezési hivatalban. 
A vásárlásra jógositó utalvány a Városházán I. 
•m. 10. számú szobában kapható. A februárhavi 
utalvány február 9-től február 14-ig váltható ki. 

Közhirré teszem, hogy az országnak jelen-
leg megszállás allat lévő területeiről levágás 
vagy továbbtartás ezéljából behozott hasított 
körmű ós egypatás állatok állategészségrendőri 
kezelése tárgyában a földm. minister rendeletet 
adott ki, mely érdekeltek által hivatalomban 
betekinthető (I. em. 8. a. alatt.) 

Figyelmeztetem az érdekelteket, hogy la-
kás vagy lakárészt bérbeadni vagy cserélni 
csak a lakáshivatal utján lehet. Aki ezen ren-
delkezést megszegi felelőségre lesz vonva. Egy-
ben felhívom mindazokat kiknek nélkülözhető 
vagy bútorozott szobájuk van, hogy azt a nagy 
lakáshiányra való tekintettel jelentsék be a la-
káshivatalnál. 

Újra felhívom az érdekeltek figyelmét, hogy 
minden 1898., 1897., 1896 és 1895., évbeli szü-
letésű, Kőszegen tartózkodó magyar állampol-
gárnak jelentkeznie tartozik a katonai ügyosz-
tálynál Városház 14. sz. stoba. 

Jambrits Lajos polgármsstsr. 

Iparttstületi közlemények. 
Felkérem ugy a férfi- mint a női szabó 

mestereket, hogy vasárnap e hó 8 án délután 
fél 5 órakor fontos ügyben az ipartestület hi-
vatalos helyiségében megjelenni szíveskedjenek, 

Felhívom n munkaadók figyelmét a napi-
hírek között e lap hasábjain megjelent s a 
munkabiztotósító ügyre vouatkosó kösleményre. 

Az elnök. 

Helyi hírek. 
A T*rűletvédö Liga kiküldöttei hétfőn a 

Strúc szállodában értekezletet tartottak a helyi 
választmánnyal a jövő munkaprogrummja tár-
gyában. Ugyanaznap este a philharmonikus 
hangverseny keretében Okolizsányi László a 
Liga alelnöke vázolta a Liga céljait, Barabás 
Samu erdélyi ref. esperes pedig Erdély népének 
sanyargatásáról megrázó hatású beszédet mon-
dott. Dr. Pongrác Aladárnó a Liga igazgatójá-
nak a neje remekül énekelte Cherubini örök-
szép Avemáriáját, közkívánatra még magyar 
dalokat. Somló Sári, a Liga jegyzője, nagyhatású 
saját költeményeit szavalta, Szemző Rozetta 
ifjú művésznő pedig az ifjúságot buzdította, 
lelkesítette. Megjelenésük és közreműködésük 
nagy hatást gyakorolt a közönségre. Ennek 
Balikó Lajos adott kifejezést gyújtó szavakkal. 
Utánna a közönség a Hymnust énekelte. 

Névmagyarosítás. Istók János dr. tanitónő-
képzőintézeti tanár és hitoktató családi nevét 
belügyminiszteri engedéllyel Istvánfi-ra vál-
toztatta. 

Eljegyzes. Frank Zoltán, nyitrai polg. isk. 
igazgutó eljegyeste özv. Feigl Gusztáváé leányát, 
Micit, Kőszegen. 

Ezüstlakodalom. Hammer József szabó-
mester és neje szül. Preisz Julianna f. hó 2.-án 
tartották meg szűkebb családi körben házassá-
guk 25. évfordulóját. A köztisztelt jubiláns há-

zaspárt ez alkalomból számosan üdvözölték. 

A békeszerződés ellen tiltakozó ülést tar-
tott kedden a helybeli ipartestület. Határozatát 
táviratilag közölte a budapesti iparosközponttal. 

A népszervezó bizottság keddi gyűlésén az 
idegenek eltávolítása és a munkáskérdés móltá 
nyos megoldása volt napirenden. Az egyikben 
a rendőrkapitány nyújtott megnyugtató fel-
világosítást, a másikban a polgármester jelen-
tette be, hogy az ügy a munkások részvételé-
vel békés uton nyer elintézést. Még az elsza-
kadásra tervbe vett területeken megejtendő 
próbanépszavazás mikénti végrehajtása állapít-
tatott meg. 

A philharmonikus zenekar két hangverseny-

estélyén a közönség teljes elismeréssel adózott 
az abban közreműködők fáradozásainak. 
Dr . M a r t o n Jenő elnök buzgólkodása és mű-
vészi érzéke és K o v á c s Ferenc karmester 
fáradhatatlan eredményes munkássága nagy 
eredményt ért el. Ugy a zenekar mint a vonós 
négyes minden előadott száma nagy tetszést 
aratott. Reméljük, hogy nemsokára újból élvezni 
lesz alkalmunk. A közönség tekintélyes részé-
nek óhaját fejezzük ki, ha arra kérjük, hogy 
érdemes modern zen ót is vegyen programm-
jába. Kell mindenkinek valamit juttatni. A 
klasszikus zenéhez nem értőknek is. 

Közgyűlés. A kőszegi temetkezési egyesület 
f. hó 8.-án délelőtt 11 órakor tartja közgyűlését 
a Hitelszövetkezet helyiségében, melyre a tagokat 
ezúton hivja meg a választmány. 

Uj minetrend van ismét febráur 5 ike óta. 
Nem sokat változott. A helyi vonatok nem 
változtak. Csupán a Szombathely—Kőezeg— 
Soproni vonalon van eltérés. Ez Szombathely-
ről reggel 5 53 kor indul, Kőszegről 8 38-kor, 
Sopronból indul 12 40 kor, de esak minden 
hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken. 

Halálozás. Freyberger József kőszegfalvi 
polgártársunkat súlyos gyász érte. Egyetlen 
leánya, a 20 esztendős Jozefa, rövid gyengél-
kedés után elhunyt. Temetése nagy részvét 
mellett kedden volt. 

Vendégmiikedvelök pénteken és szombaton 
este pompás színielőadást nyújtottak nekünk. 
A MÁV. műhely munkásai jöttek el hozzánk, 
köztük Szöts Bélával, aki a kétheti helybeli 
műkedvelői előadáson tűnt fel kiválé sziniké-
pességóvel. Akik vele jöttek, méltó partnerei. 
El kell ismerni, hogy elsőrendű műkedvelők, 
akik megértést, összjátékot és kitűnő alakítást 
visznek a színpadra. Az ismert bohózatszámba 
menő négy felvonásos vígjátékot: Schönthau, 
A szabinnők elrablása citnü nagyhatású darab-
ját adták elő, a közönséget mindegyik estén 
tartós derültségben tartván, mely hálásan tap-
solta Pécsek József, Lórencz Fáni ka, Berényi 
Ilona, Niegl Andráe, Huray Tivadar, Bokor 
János, Borbás Imre szereplőket, különösen a 
szép Ilóbor Böakét, az fese Milos Annuskát, 
de főleg Szöts Bélát, Rettegi Fridolin színigaz-
gató jól megjátszott szerepében, de ezzel a fellé-
pésével is beigazolta kiváló rátermettségét. 
Jöjjenek el máskor is. Szívesen látjuk. Buz-
dításul lesznek a mi műkedvelőinkre, hogy a 
lelkes buzgóság mily tökéletességet képes elérni. 

Az Iparosok bálja e hó 14-ére van tervbe 
véve. Ha a spanyol járvány meg nem gátolja, 
e napra készül az ipartestület rendezőbizottsá-
ga. Amint a bál megtartása biztosított lesz, 
azonnal szétküldik a már kész meghívókat. A 
védnökséget Lingauer Albin nemzetgyűlési 
képviselő vállalta és ha ideje engedi, megjele-
nését is kilátásba helyezte. 

A segélyakció központi intézőbizottsága e 
heti ülésében elhatározta, hogy a legközelebbi 
élelmi segély kiosztás hnsvét előtti napokban 
történik. Addig a szükségesek beszerzéséről 
gondoskodik. Waldmeyer Károly elnök lemon-
dását sajnálattal tudomásul vették és helyébe 
özvegy Jenny Bélánét választották elnökül, aki 
eddigi szorgos közreműködésével érdemelte ki 
ezt a bizalmat. Ujabban adományokat küldtek: 
Somogyi István 20., Takács Sándor 20., Jenny 
Béláné 20 kor. Akik eddig még nem adtak s 
akiktől ez méltón elvárható, szíveskedjenek 
adományaikat az Általános takarék folyószám-
láján befizetni. Drága a beszerzendő élelem és 
sok kell még tavaszig. 

A munkátpénztár kiküldöttei, a budapesti 
központi titkár ós a szombathelyi igazgató 
jártak itt e héten és az itt felmerült panaszok 
ügyében tárgyaltak Dömötör Gyula ipartestületi 
elnökkelés Magyar József munkásegyleti tit-
kárral. Meghallgatták és jegyzékbe vették a 
panaszokat és megígérték, hogy más helyi 
megbízottról fognak gondoskodni. A proletár-
diktatúra idejére decemberig kivetett összegek-
nek csak kétharmadrészét kell egyelőre befi-
zetni, mig a fellebbezések felett döntenek. Ez 
is sérelem. Miért a decemberig kivetett össze-
geket? Hát nem elég baj, ha augusztusig kel-
lene fizetni ? A cselédek utáni járulékot 2 % ban 
állapították meg. Hol személyváltozásból szár-
mazó a kivetés elleni kifogás, ott újra eszköz-
lendő be- és kijelentéssel lehet azt rendezni. 
Reánk azt a benyomást teszi, hogy ez a kikül-
detés csak csillapító célzatból törtónt, egyébként 
nem sok érdemleges rendezést jelent. Országos 
mozgatmat kell megindítani ebben az ügyben, 
a betegsegélyezés és aggkoriellátásnak minden-
kire kiterjedő szervezettel és adófizetéssel egybe-
kapcsolt kötelező teljesitőséggel. 

A közalkalmazottak csütörtökön népies ér-
tekezletet tartottak, melyen Vlasits Gyula ny. 
körjegyző beszámolt budapesti útjáról. Közvet-
len a pénzügyminisztériumban volt alkalma 
arról meggyőződni, hogy a helybeli közalkal-
mazottak nem kapták meg természetbeniekben 
azt. amit a szombathelyi beszerző csoport ka-
pott, melyhez tartozik és hogy a készletek most 
már elfogytak. A helyi csoport hibájának 
mondták, hogy a szombathelyi központi szer-

Kőszeg és Tidéke. 3. 1M0. február 8. 
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Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

a k ő s z e g i $ a k a r é k p ó » a t á s » a & 

1920. évi február hó 29.-én d. e '/»ll órakor Kőszegen, saját helyiségében 

tiltandó 

rendes évi Közgyűlésére . 
J I 

Tárgysorozat: 

1. Az igazgatóság és a felügyd|ii|(|ítsáa/1elentése, az 1919. évi 

üzletkimutatás és mérleg előterjesztése k i ft**£rozst'nozatal az 1919. évi 

tisztanyeremény It losztása s a f e lmen tv /n JTnegadása lelett. 

2. Három igazgatósági tagnak y e|y felügyelőbizottsági póttagnak 

3 évi működési időre való választása. í j 

M é r l e j j s I. Vagyon. 1. Pénztár: K. 399.444-28. — 2. Ingatlanok - K 
64.542-—. — 3. Értékpapírok: K. 6,983.191-52—4 Kölcsönök: K. 8,117.617 07 — 
5. Pénzintézetek: K. 9,805 886 87. — 6. Különfélék: K. 394 932 52. — II. Teher 
1. Részvénytőke: K. 1,500.000-. — 2. Tartalékok: K. 940.325'2fi — 3 Betétek* 
K. 22,867.23603. - 4 Letétek: K. 93 680*38. - 5 Különfélék: K. 141373% — 
6. Nyeremény: K. 216 993 33. 

Jelen mérleget pontosan megvizsgáltuk s teljesen rendben találtuk. — A 
felügyel őbizottság : Cherncl István s. k. elnök. Küttel Dezsőn, k. Lauringer Elek s. k. 
Berkes Antal s. k. felügyelőbizottsági tagok. 

A közgyűlésen az a részvényes bir szavazati joggal, akinek részvénye 3 hónappal a köz-
gvules előtt a takarékpénztár részvénykönyvében nevére bejegyeztetett s aki részvényét, illetőleg 
részvényutalványát a szelvenyivvel együtt 8 nappal a közgyűlés'előtt a takarékpénztárnál letette 

betekinthetek S CS ™ C K 3 k ö z g y ü l e s t megelőzőleg 8 nappal az intézet helyiségében 

Kőszeg, 1920. évi január hó 19.-én. 

Az igazgatóság. 

ELEKTRO m m 
a „Mulató" nagytermében. 

Mjí* ov: 
Ma v a s á r n a p február hó 8.-án: 

A skorpió. 
I I . és b o f o j o z o r é s a s . 

Rejtelmes történet 5 felvonásban, a fősze-

repben Varkonyi VI. és Kláry L. 

a m. t. közönséget, h o g y minden szerdán 
és szombaton kád-fürjfő all rendelkezésre 

fü rdőházamban reggeltől estig. 

Tisztelettel Y H S c ^ w a r c z M ó r 

tulajdonos. 

Kőszegen (4dgy környékén 

házat, üzletöí;%trtokot vesz 
Paazig A. Wiafo, XII., Malfattig. 16. 

jYCindenféie vadbőröket 
minden mennyiségűin, legmagasabb 

ÚfiBT áron/vesz 

t s u I Í Í A W K S A , 
szűcsmester és jzörmenagykereskedő. 

Budapest VB., Király-utca 27. 
Telefon. 

y jp 

A helybeli pékek ké re lme^ a kenyér-

sütés dija hatósa^i lag meg^ í p i t t a t o t t . 

H a t á r g ^ a t : 

Kőszeg v á r o s b a ^ k lesütött kenyér 

minden kg.-ja után ötven fillért 

allapitok meg. / 

Kőszeg, 1920T február 6. 

Jjgffbrits Lajos polgármester. 

Két használt , do/jt5karban l tvő 

b i l l i á r á ' á s z t a l 
e l a d ó . Bővebbet'ífchaar József üzletében. 

Egy szép trinfió-szekrény 
(Biederme/p^stilus) 

tükörrel és márványf&pal azonnal e ladó. 

Bővebbet a kiadóhivatalban. 

Eladó férfiruhrák és cipők 
vannak Vérkötf 56. sz. alatt. Február 

hó 8.-an d. u,< 2 órától kezdve. 

Csinosan bútorozott síriba uri nő vagy 

idősebb ur részére azor/ml. esetleg március 
* ... J már*1 

l.-ére k i a d ó , vfTrkör 56. szám. 

„Két intelligens m e n e t i t fiatalember 
ismeretség céljából lc\J]czé&c szeretne 

bocsájtkozni intellfedl-fffT' leánnyal'4. 

Szunya jelitóe alatt. 

flirdeíméiiy. 
Közhírré teszem, hogy a Sziget-utca 

24. szamu ház 155 ~]-öl be la^égge l és a 

kőszegi 3155. sz. tkjvben nrsz. alatt 

felvett 104 rj-öl káposz tá i /a vágóh idná l , 

folyó hó 15.-én déijjftáh 2 órakor 

i rodámban önkéntes 4 [ ' ^ r á e n eladatpak. 

Bővebb f e l v i l á g o sW^á J i j ^ bW fo s órák 

alatt i rodamban nyerh/toj^F 

Dr. SÍtfneller Aurél 
/ /ügyvéd. 

•ezettel való hozzátartozandósága alapján nem 
biztosította magának mindazon előnyöket, me 
lyeket a miniszter készségesen nyújtott. Lisz-
tet, zsirí, szalonnát és egyebeket nagyon ked 
vezmányi.s árórt kaptak a szombathelyiek de-
cemberben és januárban. Kilátásba helyezték a 
sérelem reparációját, ha a helyi csoport szabály 
szerűen megalakul, do most már csak pénzben 
kaphatják. Mindezeknek a meghallgatása nyo-
mán óriási felháborodás tört ki az egybegyűltek 
sorában. — Dr. Hechinger tanácsos felszólalá 
sából tudták meg, hogy a városi tisztviselők és 
nyugdijasok csoportja szabályszerűin jelentke-
zett a szombathelyi központi beszerzési csoport-
nál, de csak paprikát és teát kapkattak. 
Többek felszólalása után az ertekezlsí köz-
gyűléssé alakult át, jegyzőül megrálasztatott 
Jaross István postafelügyelő, aki Knauta Rszső 
elnökkel együtt az összes foglakozási ágakat 
szábályszerü bejelentésre szólítja fel, a helyi 
beszerzési csoport külön önálló szervezkedését 
mondja ki, felterjesztést intéz a pénzügy-
miniszterhez a visszamenő időre is kiterjedő 
segély megadása iránt és az elosztó munkával 
a helybeli fogyasztási szövetkezetet bizza meg. 

A szikvizgyar r. t. Sch iar József elnöklete 
alatt vasárnap tartotta közgyűlését, mely tudo-
másul vette az évi jelentést és zárszámadást 
és az igazgatóságnak a felmentvényt megadia. i 
1919. évi osztalékul részvényen kint 4 korona 
állapíttatott meg. Az igazgatóság és felügyelő- j 
bizottság újraválasztásánál a régieket egyhau-

fulag ujb')l megválasztották. Az ellenőrző 
izottság uj tagja lett Kiss Károly ipariskolai 

igazgató. A közgyűlést követő igazgatósági ülé-
sen újból elnökké választatott Sehaar József, 
pénztárosul Flamisch Gusztáv. 

Felhívás! Tiszteletteljes szeretettel felkér-
jük Kőszeg város keresztény közönségét, hogy 
a ker. sajtó felvirágoztatásához járuljanak hozzá 
a részvényjegyzéssel. A régi álmok most talán 
végre a valóság színeit öltik magukra 1 — Ha 
valamikor, hát most lehet ismét nagy, hatal-
mas a magyar nemzet, mert most saját kezében 
van a magyarnak a sorsa! Hatalmas lehet, de 
estik ugy, ha keresztény lesz 1 Mi lehetne ennek 
a jövendő keresztény Magyarország felállításának 
legjobb eszköze, ha nem a keresztény sajtó? 
A magyar ker. sajtó egyedüli célja, hogy igazán 
magyar lélekkel, magyar komolysággal terelje 
a figyelmet arra, hogy összetartsunk ebben a 
kritikus időben, amikor saját sorsunk eldülésé-
ről van szó. Reméljük, hogy megértő lelkekre 
találunk! Lehetetlen, hogy a mai válságos idő 
bon szavunk visszhangra ne találjon minden 
jó hazafinál. Hiszen mindnyájunknak közös 
eélja keresztény, magyar hazánk megmentése ! 
Kőszegi főiek. halig, sajtóbizottsága. 

A ker. szoc. Legényegylet tagjai felhivat-
nak, hogy szerdán, f. hó 11.-én este helyiségük-
ben teljes számban megjelenni szíveskedjenek. 

Lopás. Dömötör Gyula ipartestületi elnök 
szijjártó üzletéből egy 500 kor. értékű ébresztő 
órát loptak el. A gyanú két katona ellen irá-
nyul, kik az esti órában az üzletben jártak. 
A feljelentést megtette. 

Legközelebbi dohanykiosztás f. hó 19.-én 

lesz a város részére, a vidéki kisárusoknak 
pedig f. hó 18.-án. 
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