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íhfilttér sora J korona. 

HirdnUsck nagyság sierint Jutányoi árban 

szdmítatnok. 

Tiltakozó népgyüléseket 
tartanak most Nyugatmagyarországon mindenütt, 
hol a magyar hazától való erőszakos elszakítás 
veszedelmétől tartanak. Már több száz község 
küldte el tiltakozását táviratban Párisba, vagy 
feliratban a kormányhoz, avagy a Területvédő 
Ligához. Mindnyájan azt követelik, hogy meg-
kérdezésük nélkül felettük ne határozzanak. Jól 
teszik. Tegye meg minden község, minden testület. 

Nincsen kedvük bolsevista osztrák uralom 
alá kerülni. Elég volt nekik ebből a veszedelem-
ből. De arra sem, hogy gazdasági érdekeiket fel-
adják. Ma-yarországon a németnek is, a horvát-
nak is biztosabb és több a kenyere és szabad-
sága, mint bárhol másutt. Lám, a félrevezetett 
tótok is visszakívánkoznak hozzánk! 

Német és horvátajku testvérek! Tiltakozza-
nak bárran és elszántan az erőszakos elszakítás 
ellen. Ha mindenki erélyesen megnyilatkozik, ezt 
meghallják ott, hol a népek szabad akaratát hir-
dették, de baromszállitás módjára akarnak vele 
elbánni. 

Kiáltsák hangosan mindenütt és írják alá 
jegyzőkönyvekben, táviratokban : 

Nem, nem, soha! 

A mi hibáinkról. 

A magyar embernek régi átka az osztály-
különbség és II pártoskedás. Örökségképen száll 
át nemzedékről nemzedékre. Most, amikor hazánk 
népveszélyben forog és a reánk kényszeritett 
békeszerződés önvédelmünkre az erős összetar-
tást teszi kötelességiinkke, a pártoskodás ismét 
kisért. Az emberek nem szolidarisak. Legalább 
a testvériség elvén tartanának össze egy tábor-
ban, hivatás és rangkülönbség nélkül, a magyar 
haza megmentésére. 

Vétke a magyarnak, hogy pályaválasztásnál 
idegenkedik az ipari és kereskedői pályától s 
inkább kevesebb jövedelmet biztosító foglalko-
zásokra vállalkozik s nem tartja magával össze-
egyeztethetőnek a fáradságosabb, sok utánjárást 
és körültekintést kivánó kereskedelmet. Ha 
egyik-másik vállalkozott is reá, nincs türelme a 
tisztességes haszon gyarapodását bevárni. Egy-
két év alatt akar meggazdagodni s vagy nagy 
és sokféle vállalatba megy bele és elbukik, vagy 
sokkal nagyobb haszonra dolgozik, mint a zsidó 
kereskedő. 

Nagybirtokosaink, akiknek módjában állott 
volna, hogy saját jövedelmük fokozására gyára-
kat állítsanak, mint akár Vilmos császár, vagy a 
cseh mágnások, inkább kiildföldre vitték jöve-
delmüket ahelyett, hogy a magyar népnek munka-
alkalmat nyújtottak volna. 

Ez az oka annak, hogy a nagyipar és keres 
kedelem zsidó kézben van, s míg azt tőliik az 
uj magyar nemzedék átvenni nem tudja és akarja, 
ezek az üzletágak az ő kezükben maradnak. 

Nagy hiba a mi népünknél az aranyborjú 
imádás, s ha csak pár koronával magasabb áron 
tudja terményeit másutt értékesíteni, kicsempészi 
ellenségeinknek és képes saját magyar testvéreit 
megrövidíteni, tőlük a legszükségesebb élelmi 
cikkekel elvonni. 

Már sokan és sokat írtak erről, de ugy 
látszik nem használ. Egyik magyar ember jobban 
zsarolja a másikat, a testvérét, mintha teljesen 
idegen volna. Itt a legnagyobb baj. Ahelyett, 
hogy e néppusztulás előtt álló országban egyik 
a másiknak segítő kezet nyújtana és illő árban 
juttatná forgalomba termelését vagy áruit, a 

termelőtől kezdve mindenki kíméletlenül a fogyasz-
tót szipolyozza. 

Kezdje el a termelő alacsonyabb árakkal, 
akkor fokozatosan érezni fogjuk annak hatását 
s ne törekedjék a ládafiát bankókkal megtöl-
teni, melynek maholnap úgysem lesz sok értéke. 

A közönség pedig hagyjon fel azzal a lázas 
vásárlással. Ne licitáljon egymásra, majd akkor 
csökkenni fognak az árak. Nem kell mindig uj-
ruhába kívánkozni. A régit át lehet több ízben 
is alakítani. Nem kell a ruhákat cifrázni, diszi-
teni, selyinezni, prémezni. Nem kell többszáz-
koronás tornyos vagy kocsikerék kalap; jó a 
fejkendő is. Nem keli okvetlen iibát, kacsát, 
csirkét, csokoládét, tuldrága gyümölcsöt enni. 

Mulatni, mindig csak mulatni, ;z is külö-
nösen magyar ember gyengéje. A jelenlegi viszo-
nyok közt jóérzésű magyarnak ezt se volna sza-
bad, s mégis egyik mulatság a másikat éri, mintha 
csak vesztüket éreznék az emberek. Végre is arra 
a jótékony alapra, melyért egész éjjel táncolnak, 
anélkül is lehet adományokat gyűjteni. A jöve-
delem nagy részét rendszerint hiábavalóságok 
emésztik fel. 

Félre most minden gyengeséggel, szenve-
déllyel és nembánomsággal. Támogassuk egymást 
baráti, emberséges és hazafias kötelességből jó-
ban és rosszban egyaránt, okosan és takarékosan. 
Er nekünk is hasznunkra lesz, de hazánknak is, 
melyet újra lábra akarunk állítani. M. K. 

meg kell tenni kötelességét. És meg is fogja 
tenni, mert itt minden ember tudja, hogy aki 
még ma is önös érdekeket szolgál, spekulációra 
az éhezők elől rejtegeti gabonáját, az közönséges 
gonosztevő, az hazaáruló ! ! ! 

JR kenyér biztosítása. 
A kommunista rablógarázdálkodás után az 

oláhok rablóhadjárata, nemcsak a rendes terme-
lést akadályozta meg, de a még meglevő kesz-
letekből is kifosztotta az országot. Amikor az oláh 
csapatok visszavonultak, mögöttük csak éhező 
falvak és városok maradtak, elvittek azok ma-
gukkal mindent, ami megmozdítható volt, igy 
természetesen a kenyérnek való- de még a ve-
tőmagvat is. Millió és millió honfitársunknak 
nincs ezért betevő falatja s a kormány kénytelen 
volt intézkedni, hogy a felkutatható gabotiaKész-
leteket az éhezőknek, az elláttalanoknak táplálá-
sára fordítsák. Elrendelték az egész ország terü-
letén a kenyérmagvak igénybevételét, egyben a 
kormány prémiális rendelettel gondoskodott a 
gabonaárak olyan felemeléséről, amely a termelés 
költségeivel arányban áll. 

Az igénybevétel a gabonagyüjtési kirendelt-
ségek utján megindult. A gyüjtőbizotiságok mun-
kájának támogatására a fővezérlet katonaságot 
is rendelt ki - azonban minden fáradság, a leg-
jobb igyekezet dacára sem sikerült eddig, hogy 
a milliónyi éhező magyar testvérünk kenyérhez 
juthatott volna. 

A gabonagyüjtési akció eredménytelensége 
indította a ministertanácsot arra, hogy most már 
fokozott eréllyel, még intenzivebben lásson a ga-
bonakészletek feltárása és igénybevétele után. 
Az akcióhoz a fővezérség is a legmeszebbmenő 
támogatást nyújtja, s igy valószínű, hogy meg-
lesz a várt eredmény. 

Ahogy mi a derék vasi gazdákat ismerjük, 
nem gondoljuk, hogy azok bevárnák a szigorú 
intézkedéseket. Akiben becsiiletetes magyar sziv 
dobog, aki szereti hazáját és akarja felvirágzását, 
most nem rejtegeti gabonáját, hanem önként oda-
adja, a megajánlott magas árért beszálitja a ki-
jelölt raktárakba, és nem várja be, míg a rekvi-
rálók kutatják fel a rejtegetett készleteket, amely 
rejtegetés miatt csak büntetés érheti. 

Vasvártnegye mindig elöljárt a jó példával 
a hazafias kötelességek teljesítésében. Most is 

JR kősztgi kommunisták bűn-

ügyének tárgyalása. 
(Folytatás. Ötödik hét.) 

Egész héten át folyt a tanu-bucsujárás Szom-
bathelyre. Midőn jelentéktelen pár perces kihall-
gatások miatt egy-két napi fáradságos utat kény-
telen megtenni a bíróság elé idézett tanu. meg-
tudjuk érteni, hogy a sok száz ember zaklatásá-
nak a megkimélesére miért akarta az elnök a 
Kőszegen megtartani a tárgyalást. Most már magunk 
is hisszük, hogy jobb és olcsóbb lett volna, az, 
állam érdekének is, a polgároknak is. Az izgal-
maktól pedig nem kellett volna tartani. Az érdek-
lődés itt is megcsappant volna. Látjuk ezt az 
ujságelárusitásnál. Egy hétig hogyan tülekedtek 
érte! Most fele se fogy s közönyös nyugalommal 
veszik. 

A tanúvallomásokból leginkább az a feltűnő, 
hogy még a falvakban is, hogy tudtak ráijeszteni 
az emberekre. A legtöbb hivatkozás Kern Mi-
hályra történik. Öt-hat katonával járta a falvakat. 
Rekvirált és letartóztatott és sehol sem talált el-
lenállásra.. Még ahol fegyveresen történt a véde-
kezés,ott is meghunyászkodás lett a vége. Csoda-e 
hát, ha az a vörös terror ekkora hatalomra tett 
szert, midőn százan és ezren inkább a kényel-
mes derékbeadást követték ? 

E heti összefoglalt tudósításunk az összes 
vádlottak ellen felmerült kisebb büntettek és vét-
ségek tisztázását tartalmazza. A bíróság csodás 
tájékozottsággal feltűnő gyorsan végez minden 
egyes esettel. A vádlottak minden alkalmat meg-
ragadnak helyzetük megjavítására. Aki csak vala-
mire való kis figyelmet tanúsított az egykor meg-
rökönyödött polgárokon, ezt most mind életmentő 
jóindulatnak igyekeznek beállítani. Halász, Csőgör, 
Bass helyeznek erre legtöbb súlyt. 

Mult Szombaton ifj. T a n g l Adolf mondta 
el, hogyan alakult át halálos ítélete 15 napi kény-
szermunkára. Elismerte, hogy ezt Bassnak kö-
szönheti. — D ö m ö t ö r Gyula és neje látták, hogy 
Waisbeckert Halász tartóztatta le és Csőgör kézi-
gránáttá! volt mellette. — Stojka, Biritz, Esztnerr 

Wagner is a lázítás ügyében tettek tanúvallomást. 
— J a m b r i t s Lajos polgármester és dr. Frey-
b e r g e r Jenő rendőrkapitány a felfüggesztésük 
körül történteket mondták el, Szmolján, Szerda-
helyné, Udvardy Kata, Eitner Gusztáv, Maitz Lipót, 
Pollák Sándor a letartóztatásukat. — B r u n n e r 
állomásfőnök Halásznak a vasúton történt nyo-
mozását. 

H é t f ő n Szerdahely táblabíró, Czeke Gusz-
táv, Kiss Károly, Szova Ferencné, Majláth And-
rásné szintén letartóztatásuk mikénti foganatosí-
tásáról tanúskodtak, azután pedig a kőszegi járás 
német vidékéről került sorra számos megsanyar-
gattatok tanu. Rőtfalvától Borostyánkőig és Kő-
patakig minden faluból többen. Majd mindenütt 
Kern Mihály emlékeiknek hőse. 

K e d d e n is a vidéki tanuk voltak soron. 
Azok főleg, akik a városházi pince lakói voltak 
az ellenforradalmat követő napokon. Hajmeresztő 
milyen embertelenül bántak el velük. 

S z e r d á n a vidékiek után dr. Nagy-Ebe-
ling Miklós a vörös uralom rendészeti basásko-
dásáról és a „szovjetmarcsák" u. n. „jóindulatu" 
nyájaskodásáról nyilatkozott. 

B^yes siárn ára 60 fillér. 



2 Kőszeg és Vidéke. 199#. február 15. 

B o r h i János elmondta Halász fejbeverésé-
nek részleteit, üldöztetését, megszökését és meg-
sarcóltatását. Elismerte Halász kérdésére, hogy 
ez a fejbeütésért megbüntetését nem kívánta, de 
ítélete folytán elvették lovait, 30,000 korona sar-
cot fizetett. 

D o r a Lajos hasonló sorsát mondta el, 5 
évre volt elitélve, egész vagyona elkobozva, kára 
legalább 20,000 kor. becsülhető. 

N y i 1 i c s k a Gamauf tagadásával szemben 
az általa teljesített letartóztatását mondta el és 
hogy mikor szökni akart, revolverrel lőtt utána 

J a n k ó György körjegyzö letartóztatásának, 
Szamuely elé állításának és 10 évi fegyházra tör-
tént elítélésének részleteit adta elő. 

D ó z s a lékai csendőrfelügyelő megkínzása 
szinte lehetetlennek hangzik. Ebben is Kern volt 
a főmester. 

Frühwirth, Hertelendy, Rusznyák Mátyás, 
Fodor Károly, Weidlné, Balikó József lettek még 
e napon kihallgatva. 

C s ü t ö r t ö k ö n Adler Simon és Adler Zsig-
mond tettek vallomást a dedektivek o l c s ó be-
vásárlási módjáról. Csomagoltattak és azt fizettek 
amit akartak. 

Baumgartner, dr. Bieberauer, Freyberger 
Sándor, Biritz Gyula, Bobuss Katalin, Csánits 
Sándor a sarcfizetésről, Hammer József elitélte-
téséről tettek vallomást és utánuk még vagy 
húszan a megsarcoltak k ízül. 

B a k ó Józsefné az elnök kérdésére lészle-
tesen mondta el az apácák melletti tüntetést, 
Csőgör goromba kifakadását s hogy a tüntetés 
után letartóztatták. Grastyán, Nagy El/a, Fodorné, 
Jagodits Hona megbüntetését követelték. Ezer 
koronára és egy napi elzárásra Ítélte Halász, de 
az összeg felét és az elzárást lealkudta. 

B i r i t z Gyulát az apja csak L'0,000 korona. 
2 ökör és 3 disznó fejeben tudta kiszabadítani. 

C s á n i t s Sándor elmondta, miképen rej-
tette el Borhit szökéséig. 

Deutsch Art hu r, Deutsch Gyula, Róth Sán-
dor, Hacker Samu, Wentzl Mihály, Unger Károly, 
Kohlmann, Kopfstein, Gratzl, Linzer üzletük lel-
tározása és sarcfizetésük ügyében tettek vallomást. 

Az elnök többektől is kérdezte, miért 
engedték meg a leltározást. Egybehangzóan azt 
felelték, hogy nem lett volna tanácsos ellentállani. 

H a l á s z szót kér, és tagadja, hogy Kősze-
gen terrort alkalmaztak volna. (?!) Még a tör-
vényszék elnöke. Náray-Szabó is, — mondja ő — 
Kőszegre kívánkozott, mert ott nem volt dik-
tatúra. 

Dr. S z e m z ő védő előterjesztést tett a ta-
nácsnak, hogy a hadisarcfizetés bizonyítása végett 
ne idéztessen több tanút, mert ez a letező név-
jegyzék által beigazoltnak vehető, a tanuk lénye-
ges vallomást ugy sem tehetnek. Így legalább 
200 tanúval lehet a kihallgatandók számát csök-
kenteni. Az ügyész ehhez hozzájárult és tanács-
kozás után a biróság is. Ennek az okos előter-
jesztésnek az volt az eredménye, hogy a pén-
tekre idézett mintegy 50 helybeli tanu még aznap 
kapott errúl értesítést. 

P é n t e k e n Kirchknopfné üzletvezetője, 
Kovács Viktor, Lauringer Elek, Lengyel Dezső, 
Nuszbaum Ferenc, Scháf er Gusztáv tanúvallo-
másai világították meg élénken a diktatúra em-
bereinek garázdálkodásait. Ezeknél nemcsak lel-
tároztak, hanem házkutatást is tartottak és áru-
ajándékokért enyhébb eljárást helyeztek kilátásba 
Scháffer még 2—2000 kor. pénzt is adott nekik, 
ezért azután Harkányi, Rák, Gamauf nagy kegye-
sen minden gyermeke számára az elvitt aranyak-
ból egy-egy darabot hagytak vissza. Nagyon sze-
retné, ha legalább az aranypénzeket visszakap-
hatná. A biróság nem sok reménnyel biztatta. 

Harkányi és a többi mindent tagad. Halász 
Lengyelhez és Lauringerhez intézett kérdésekkel 
azt bizonyította, hogy ezeknek csereárut szerzett, 
melyeken sokat kerestek. 

Kirchknopf Mihályné a leltározással okozott 
kárát 200,000 koronára becsüli. Koczor Gusztáv 
vádlott azzal védekezik, hogy az áru régi beszer-
zés volt és ő husz százalék haszonra állapította 
meg a£ árukat. 

Ipartestületi közlemények. 

Felkérem mindazon iparosohat, kiknek 
bármiféle szerszámra szükségük van, hogy 
ebbeli igényüket f. hó 17.-én (kedden) a hiva-
talos órák alatt (d. u 5—T-ig) összeírás céljá-
ból jelentsék be. Az elnök. 

Hirdetmények. 
A Horthy-naptárt minden jó hazafi meg-

veszi. Kapható a bazárban, Róth Jenő könyv-

kereskedésében és a városházán. 

Brunner vnsuti állomásfönöknél múlt szom-
baton estély volt, amely alkalommal a M O V E 
céljaira 50 koronát gyűjtöttek. A M O V E veze-
tősége az adományért szives köszönetet mond. 

A M O V E helybeli osztálya mint részvé-
nyes 10000 koronával belépott a helybeli fogyasz 
tási szövetkezetbe. Ezzel szemben a fogyasztási 
szövetkezet minden MOVE tagnak ugyanazon 
előnyöket biztositja a M O V E tagsági jegy 
felülmutatáaával, mint a szövetkezet egyéb 
lagjainak. 

A járási és városi népszervezési bizottság 
f. hó 16. ára kihirdetett gyűlése elmarad. A 
meghívottak a legközelebbi grülés idejéről ér-
tesítve lesznek. 

Katonai járásparancsnokióg. 

A tavsszi állatvizsgálat foganatosítása tár-
gyában közhirré teszem, hogy f. évi február hó 
i6 án délelőtt 8 órakor a városmajorban lóvizs-
gálát fog tartatni a melyre valamenyi magán-
tulajdonban levő ló é» csikó, továbbá a tartásra 
kiadott kincstári lovak elővezetendők. Bárkinek 
jogában áll lovait saját költségére előzetesen a 
városi állami állatorvossal (lakása S/échenyi 
György* utca 9.) megvizsgáltatni, mely esetben 
a 16-iki vizsgálaton való megjelenés nem kö-
telező. 

A többi állatfajok a városban fobruár 
12-én délelőtt 8—12 óráig fognak néhány ud-
varban ellenőrzésként megvizsgáltatni. 

Bejelentendők ez alkalommal bármiféle be-
tegségben szenvedő állatok. 

A szarvasmarha- sertés é» lókureskedők 
istállói kitisztandók, fsrtőtlenitendők, kimesze-
lendők. 

A hibás azemü kancák tulajdonosait figyel-
meztettem, hogy ilyea kancáikat csakis m. kir. 
állatorvosi bizonyítvánnyal bocsájthatják fedez-
tetésre, mely igazolványt ez alkalommal besie' 
rezhetik. 

A községi slőljáróságot az állatbirtokoso-
kat és a pásztorokat értesítem, hogy a városi 
állami állatorvos f. évi február 17 én délután 
2 órakor a ragadós állati betegségekről s az 
ellene való védekezésről a városháza tanácster-
mében ismertetést fog tartani, amelyrs az ér-
deklődök ezennel meghivatnak. 

Felhívom a városbeli mészárosok illetve 
henteseket, hogy magánvágóhidjaikat kitiszto-
gassák és fertőtlenítsék. Hasonlókép fertőtleni-
tendők a vendéglősöknél levő vendegistállók is. 

Közhirré teszem, hogy az uj temető mel-
letti tölgyes erdőben 43 rakáa áterdelési fa 
lesz f. évi február hó 18 -án délelőtt 9 óra-
kor nyilvános árverésen eladva. 

A Magyar Belügy min iszter 44/1920. sz. 
rendelsto értelmében felhívom a közönség, k ü ' 
Ionosén Amerikából visszavándorló állampolgá-
raink figyelmét arra, hogy lelketlen ügynökök 
és pénziizérek hamis ürügyekkel mindenmódon 
azon vannak, hogy idegen valutákat a rendes 
napi árfolyamokon aluli alacsony árfolyamokon 
szerezzenek meg, ezáltal nemcsak az érdekeltek-
nek, hanem a magyar államnak is érzékeny 
anyagi kárt okozva. E t elkerülhető, ha min-
denki a birtokában levő idegen valutát csak a 
postatakarékpénztárnál vagy más tisztességes 
pénzintézeteknél váltsa be. 

A Magyar Népegészségügyi miniszter 
29.152/1919. sz. rendelete értelmében közhirré 
tesz«w, hogy a rokkantaknak Budapeatre való 
utazása, hogy ott illetményeik folyósítását sze-
m é l y i e n kisiirgessék, teljesen céltalan, mert 
csak az illető hivatalok munkáját zavarják és 
azok utasítást kaptak, hogy ily sürgetéaeketjie 
vegyenek tekintetbe. 

Az aireáliskola parancsnokságának átirata 
szerint inind gyakrabban előfordul, hogy az 
intézeti parkban sétáló közönség va^y gyerme-
kek rongálják a park fáit és növényzetét. Fel-
kérem a közönséget, hogy a parkot melyet a 
mindenkori parancsnokság csak szívességből 
enget át a közönség hasznalatára, kímélje, ne-

. hogy az esetleg elzárasséfe* és ezáltal a jóérzésű 

, közönség is a park használatától megfosztasaék. 

— 

Ezennel közhirré teszem, hogy a Reitan-
ger dűlőben meg rendelkezésre álló földterüle-
tek kimérés® f. hó 18 án délelőtt 9 órakor fog 
eszközöltetni. Aki ily földre igényt tart fennt 
jelzett időben legyen ott a helyszínén. 

Jambrits Lajos polgármester. 

Figyelmeztetem a közönséget, hogy az 
eperfának kiirtása vagy rongálása nemcsak 
nagy gazdasági kárt okoz az országnak, hanem 
szigorúan büntetendő kihágást..képes és felhí-
vom, hogy eperfák ültetését és gondozását min-
den eszközzel mosditsa elő. 

Közhirré teszem, hogy a vöröskeresztegy 
let a jövő hónapban egy nagyobb csoport üdü-
lésre szoruló gyermeket visz ki Hollandiába 
néhány heti üdülésre. 

Első sorban hadinrvák, azután tisztviselők 
és altiaztek gyermekei jönnek tekintetbe 4—14 
éves korban. 

Jelentkezni lehet f. hó 15 ig a délelőtti 
órákban az evang. lelkészi hivatalban dr. Tirtsch 
Gergely lelkész urnái. 

A jelentkezésnél halósági orvosi bizonyít-
vány adandó le, mely az üdülés szükségességét 
igazolja. 

A Magyar Belügyminister 15000 1917. sz. 
rendelete értelmében közhirré teszem, hogy 
kóborcigánv oknak ló vagy más igavonó állatt 
csak az elsőfokú rendőrhatóság engedélye alap-
ján adható el. 

Közhirré teszem a szombathelyi katonai 
körletparancsnokság parancsát: 

A polgári büntető bíráskodás alá tartozó 
egyéneknek katonai büntető bíráskodás alá he-
lyezése tárgyában a magyar kormány által 
5940/1912 M. E. szám alatt kibocsátot 14 §-ában 
foglalt rendelkezésekhez képest megparancsolom 
hogy e rögtönitélő eljárás ezen körletparancs-
nokság területén az összes polgári egyénekre 
és az alább felsorolt bűncselekmények miatt 
meginditassék és pedig : 

1.) Jogosulatlan toborzás. 
2.) Az esküvel fogadott katonai szolgálati 

kötelesség megszegésére csábítás vagy segély-
nyújtás. 

3 ) Kémkedés és az ellenségei való egyet-
értés büntette, vagy a fegyveres erőnek, vagy 
szövetséges csapatainak hátrányát vagy az ellen' 
ségnek előnyét czélzó egyébb cselekmények. 

4.) A katonai behívóparancs iráut enge-
detlenségre csábítás. 

5 ) Az 1—4. pontban megjelölt cselekmé-
nyek utján elkövetett szigorúbban megtorlandó 
bűncselekmények miatt. A felsorolt büntetések 
elkövetésétől mindenki kiváltképen óvakodjék. 

A fent megnevezett polgári egyéneknek, 
ha a felsorolt bűncselekményeket elkövetik, 
rögtönitélő eljárás alá kerülnek és kötél általi, 
vagy agyonlövés általi halállal bűnhődnek. 

Ez a parancs 1920. február 10-iki kihir-
detés napjával lép hatályba. Szivó tábornok s. k. 
illetékes parancsnok. 

Dr. Freyberger Jenő államrendőrkapitány. 

Közhirré teszem, hogy az 1898., 1897., 
189G. és 1895. évben született magyar állam-
polgárok felülvizsgálása 1920 évi március hó 
8 án hétfőn a kőszegi sörcsarnok helyiségeiben 
lesz megtartva. Akik személyi adataikat mind-
ezideig nem jelentették be, azt sürgősen pótol-
ják Városház 14. sz. szobában. 

Helyi hirek. 
Lingauer kepviselónk e héten Budapestre 

utazott és részt vesz a párt értekezletén. A 
pártkörben nagy csoport veszi körül és figye-
lemmel hallgatja mélyen szántó politikai fejte-
getéseit. Egész Dunántulra terjedő nagyon fon-
tos ügyben magukévá tették az intézőkörök 
meggyőzően megindokolt irányító javaslatát. 
A pártokat illetőleg nagy helyeslésre talált 
azon véleménye, hogy ha a kisgazdapárt túlzott 
követelésekkel nehezíti meg az ogyüttes kor-
mányalakítást, át kell neki engedni az egyedüli 
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kormányzást. Próbálja meg a keresztény egye-
sülés nélkül. Igy majd rájön arra, hogy az 
egyoldalú irányzatú kormánysás ellentétben áll 
az összes érdekelteket kielégítő irányzattal. 

A MOVE előadások újból megkezdődtek, 
melyek iránt fokozott érdeklődéit tanúéit a rá 
ros közönsége. Szerdán különösen értékessé 
tette chernelházi Chernel lsiván min. tanácsos, 
a m. áll. Madártani Intézet igazgatójó, európai 
hírnevű kiváló ornitológusunk vetitett képekkel 
szemléltetővé telt előadása a madarak vándor 
lásáról. Befejezésül a madaraknak fészekrakó 
helyükhös való hűséges ragaszkodásából kiin-
dulva elmés átmenettel jelenlegi politikai hely-
zetünkről nyilatkozott, a magyarságot SZÍVÓS 

összetartásra és honszwretetre buzdítva, hogy 
eredményesen •llentállhasson azon veszedelmes 
irányzatnak, mely az utolsó évtizedekben nem 
zeti jellegét és egységét megbontotta. Hévvel 
elmondott záróbeszéde tüntető nagy lelkesedést 
váltott ki a nagyszámú közönség bői. Sinoros 
Erna tanárnő és Kőszegi Imre VI I . o. tanuló 
hatásos költemények szép előadásával arattak 
sikert, dr. Marton Jenő, Kiasánszky János, 
Gaál István és Farkas Géza egy vonós négyes 
zeneművel járultak az est sikeréhez. 

Halalozas. Matzner Alajosné,? őrnagy öz-
vegye, 71 éves korában elhunyt hosszabb be-
tegeskedés után. Temetése ma délután lesz. 

Vallásos est. Az evang. jótékony nőegye-
sület mához egy hétre február hó 22.-én dél-
után 5 órakor vallásos estélyt rendez az evan 
gelikus templomban magyar és németnyelvű 
beszéddel, ének és zeneszámokkal. A műsort a 
jövő számban közöljük. 

Városi közgyűlés lesz jövő csütörtökön, 
melynek egyik legfontosabb tárgya néhány vá 
rosi ingatlan eladása, helypénzdijak megállapí-
tása és folyó ügyek. 

Beszüntetett fegyelmi eljárás. Hegedűs J á 
nos dr. városi tiszti főügyész ellen saját ké 
relmére fegyelmi eljárás indult meg a vörös 
uralom alatti magatartásából kifolyólag. Az előző 
vizsgálat megállapította, hogy a tiszti főügyészt 
fegyelmi vétség nem terheli s igy ellene a fe-
gyelmi eljárást meg nem indították, illetve be-
szüntették. 

A népkonyha ma megnyillott. Ezidő szerint 
15-en étkeznek a népkonyhából. Polgármester 
ezúttal felhívja mindazokat, kik a népkonyhát 
szegénységük miatt igénybe óhajtják venni, 
hogy eziránti kérelmüket nála adják elő. Itt 
említjük meg, hogy Schaar József 100 kg. sót, 
10 kg. lekvárt és 1 kg. borsót ajándékozott a 
népkonyhának. Bárdos Kémig dr. igazgató pedig 
500 koronát adott a népkonyha javára. A pol-
gármester felkéri a jószivü adakozódat, hogy 
akár pénzbeli akár természetbeni adományaikat 
hozzá juttassák el. 

A ker. nemzeti egyesüies párt vezetősége 

ezúton is hálás köszönetet mond Schaár József 
helybeli keresztény nagykereskedőnek azon 
nemes és jószivü adományokért, amelyekkel a 
párt egyes szakosztályát és a ker. bazárt meg-
ajándékozta. Régebben 60 liter petróleumot és 
10 kiló cukrot ingyen, ujabban pedig ismét nagy-
mennyiségű cukrot részben ingyen, nagyobbrészt 
pedig kedvezményes áron bocsátott a pári ren 
delkezésére. Az adományok, amelyeket a párt 
a tisztviselők, munkások és a falusi nép közt 
osztatott ki (csak párttag kapott), összesen közel 
20,000 K értéket képviselnek. Isten fizesse meg. 
A ker. párt vezetősége. 

Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik 
ruhaakciónkat szíves adakozásukkal előmozdí-
tották, ez uton mond hálás köszönetet a Kő-
szegi Hadirokkantak elnöksége. 

A bortermelőkhöz. Miután folyó hó 8. án 

a kőszegi bortelmelők szövetkezete tagjainak 

háromnegyed része a közgyűlésen nein jelent 

meg, az megtartható nem volt, felkéri az elnök-

ség a tagokat, hogy az újból megtartandó köz-

gyűlésre, mely f. hó 15.-én délelőtt 7,11 óra-

kor a Mulatóban lesz megtartva, szíveskedjenek 

megjelenni. 

Vasvármegye meheszeihez 1 A méhészet mai 

gyakorlatában nem pusztán haszonnal járó szó-

rakozás, mellékfoglalkozás többé, hanem ön-

álló kenyérkereset, életpálya, a gazdaságok üze 
mében pedig ugy közvetett, mint közvetlen 

hasznával megbecsülhetetlen s eredményeivel a 
legjövődelmezőbb állattenyésztési ágak között 

foglal helyet. Méhészeti egyesületekre pedig, 
olyan áldott vidéknek, mint Vaevármegye, ahol 
jóformán még a kapufélfák is mézelnek és ahol 
szép számban vannak méhészek, szüksége van 
azért, hogy azt a tengernyi kincset, ami kihasz-
nálhatatlanul az elhervadó virágokban évről 
évre veszendőbe megy, a méhészek tömörítése 
célirányos munkára való vezetése és a méhé-
szet tovább terjesztésével, különösen a közér-
dekénék megfelelve meglehessen mentenni. Át 
hatva ez eszméktől a Vasmegyei Méhész Egye-
sület szervező bizottsága Szombathelyen a vár-
megye házában f. hó 23 án délelőtt fél 11 órára 
alakuló közgyűlést hiv össze, melyre ugy a 
megyebeli méhészeket, mint az eairánt érdak-
lődő közönséget szívesen látja. 

Óvoda egyesületi közgyűlés. A kőszegi ovoda 
egyesület 1920. február 19 én d. u. 4 órakor 
tartja az ovoda épületben rendes közgyűlését, 
melyre a választmány az egyesület tagjait tisz-
telettel meghívja. Tárgysorozat: Elnöki jelentés. 
A pénztáros és ellenfir jelentése. A tisztikar és 
választmány megválasztása. Indítványok. Eset-
leg ha határozat hozatalhoz sriikséges tagok 
kellő számban nem jelennének meg, ugy 8 nap 
pal később, vagyis február 26.-án d. u. 4 óra-
kor fog tartatni tekintet nélkül a tagok számára. 

A katonák reszere pénteken délután a fő 
gimnázium dísztermében előadást rendezett a 
MOVE , melyen a helyőrség legénysége tisztjeik 
veretése mellett vett részt. Szomor Aurél őrnagy 
a M O V E céljainak ismertetésével vezette be az 
első katonai előadást, utána Benők főiskolai 
hallgató Végvárinak „Átok" cimü költeményét 
szavalta el, Klasánszky János magyar nótákat 
adott elő hegedűn Hegedűs János zongorakisé 
lete mellett, ezt követte Pröhle önkéntes „Üze-
net Apponyi után" c. költeményének előadása, 
mellyel ezúttal is nagy hatást ért el, végül 
pedig Kosztich hadnagy a nemzeti védelemről 
beszélt igen érdekesen. Műsoron kívül felszólalt 
még Kincs István apátplébános, aki kedélyes 
közvetlenséggel beszélt a katonáknak a katona-
életről, a hazafias kötelességekről és a katoná-
nak polgártársát védő hivatásának magasztossá-
garól s végül a fogságban levő bajtársakról. 
Beszéde óriási hatást keltett. Percekig ünnepel-
ték és nyomban 130 koronát gyűjtöttek fillé-
rekből a foglyok hazaszállitási költségeihez. 

Ezresbankót rágnak a falusi egerek. Most 
ilyeneket hoznak a pénzintézetekhez értékesítés 
végett. Istenem, hát mit egyék egy falusi egér, 
ha a gazda minden elemózsiát kicsempész és 
kék bankóvá alakit át. Valamiből csak kell 
megélni? Ha nincs más, szegény falusi egér-
kének ez is jó. J ó szimatja talán megérzi, hegy 
gabonából, szalonnából, dióból, gesztenyéből és 
más „hasonló jókból" származik. Szegény városi 
egérkén"k bizony meg kell elégednie a gazdák 
tói levetett és megvetett egy- és két koroná-
sokkal. A városban most csak ebben van bőség 

A nemezgyári munkások ismét panaszolják 
Eisner gyárigazgatót. Állítólag az egyik mun 
kásnak beteg feleségével szemben tanúsított 
könyörtelenséget és ez az ügy is a hatóság elé 
kerül. J ó lenne ennek a gyárnak a munkás 
ügyét végre rendbe hozni. 

Vidéki hírek. 
A csepregi potválasztáion Rupprecht Olivér 

győzött 228 szavazattal dr. Horváth János «llen 
Az első választáson Nagy János kisgazdapártit 
buktatták el. 

Dr. Pröhle Vilmos tanár Szombathelyen a 

kultúrházban és a helyőrség részére a vármegye-
házán tartott nagy érdekű előadásokat. 

Nyugdíjaztak saját kérelmére d r. R a d ó 
Gyulát, a vármegye népszerű főjegyzőjét, 
G u a r y Károlyt, a kőszegi járás szolgabiróját, 
P l e s z k á t s József hodászi és K e r e s z t é n y i 
Béla borostyánkői körjegyzőket. 

A Pörgölóny—Léka közti postajárat heten 

kint négyszer közlekedik ezentúl a soproni 
postaigazgatóság rendeletére, a nyugatmagyar 
országi kormánybiztosság kívánságára és pedig 
azokon a napokon, amikor a Kőszeg—Sopron-
vonalon rendes forgalom van, kedden, szerdán, 
pénteken és vasárnap. 

Határátlépési igazolványok 40 kilóméteren 

tuli területre csak a belügyminisztertől szerez-
hető. 

A Kirchschlag-Edlitzi postaautó mult szom-
baton útközben felborult. Az «tasok közül kettő 
meghalt és többen súlyosan megsebesültek. 

A húsfogyasztást a járásban fejenkint heti 
20 dekában állapították meg. A mészárosok 
csak hatósági igazolvány mellett adhatnak. 

A megyei utak rossz állapotát tárgyalták 
e héten a közigazgatási bizottságban. Ezt teszik 
már vagy 50 év óta. Sem u tárgyalások, sem 
az utak jobbak nem lettek. 

Spanysl járvány van Szombathelyen. Napon-
kint emelkedik a betegek száma. A mozielő-
adásokat és egyéb gyülekező helyeket beszün-
tették. 

K ö z é r d e k ű h í r e k . 

A békeküldöttseg újból Párisba utazott és 

már át is adta a békefoltétolek elleni kifogások 
memorandumát. Jövő hétre várható az antant 
válasza és mint l'árisból jelentik, ez ellen már 
nem lesz több felszólalásnak helye. 

Herthy lesz az ideiglenes államfő. A pár-
tok túlnyomó többsége az ő személye mellett 
foglalnak állást. Akik ellene vannak, azt híresz-
telik, hogy király akar lenni. Határozottan til-
takozott ez ellen. Ha megválasztják csak köte-
lességnek tartaná elfogadni az ország érdekében, 
még uj alkotmányát megalapítja és a király 
választásba dönthet. 

A pótválasztások után is majdnem egyfor-
mán állnak a ker. egyesülés és a kisgazdák 
nemzetgyűlési pártjai. Fúzióra irányuló törek-
vésekkel akarnak kormányképes többségi pár-
tot alakítani. 

A nemzetgyüles első ülése holnap lesz. 
Három négy ülést foglal el a megalakulás. 
Elnöke Rakovszky István lesz. Az ideiglenes 
államfő választása lesz az első érdemleges 
munka. 

Az orosz bolsevizmus letérésére az antant 

a német hadsereget akarja a lengyelek segít-

ségére küldsui. 

Csehországgal megindult a postaforgalom. 

Egyelőre csak egyszerű és ajánlott levelekre. 

Ket es fél millió kathelikus kerülne szerb 
és román, tehát orthodox vallás uralma alá, 
ha a magyar békeszerződésen nem változtat-
nának. 

Bankjegylebelyegzés lesz nálunk, de érték-
leszállitás nélkül. Igy nyilatkozott a pénzügy-
miniszter. (Hát ezt hisszük is, mert értékelését 
már eleget leszállították a termelők és konjunk-
turavitézek. Szerk.) 

Az anyol parlamentben szóvá tették a bé-
keszerződések tarthatatlanságát. Revíziójukat 
követelik hogy tarlós békét lehessen teremteni. 

A románok kegyetlenkedeseket követnek el 

az általok megszállva tartott magyar területe-
ken. Tekintélyes polgárokat és volt tiszteket 
megkínoztak, halálra ítéltek, vagyonunkat elko-
bozták. 39 társadalmi egyesület e miatt tiltako-
zást jelentett az ántáutnál . 

A dunai gőzhajózás szabadsagát három zó-

nára osztott cseh, angol és román ellenőrzés 
alá helyezik. Magyar területen angol felügye-
let lesz. 

Kilencszáz németnek a kiadatását követeli 
az antant. Németország ezt megtagadja. A volt 
trónörökös azt táviratozta Wilsonnak, ha bűn-
bak kell a vérpadra, rendelkezésükre ál l , de 
hagyjanak békét azoknak, akik a hazát köte-
lességből szolgálták. 

A Tisza bünper nyomozását befejezték. Fő-
tárgyalása még februárban lesz. 

Haszonberek emelése es mérséklése. A 
kormány a haszonbérekről uj rendeletet adott 
ki s hatályon kiviil helyezte a korábbi rende-
leteket. Eszerint a haszonbéremelési kérelmekot 
indokolt esetben március 15 ig lehet benyújtani 
az illetékes törvényszéknél. Ha a bérbeadé csak 
1910—20. évre kért és kapott béremelési enge-
délyt, pótkérelemmel továbbra is kérhet. Alha-
szonbérlőtől a haszonbérlő kérhet a törvény-
szék utján béremelést, de csak annyit, hogy 
10 százalék haszna maradhat legfeljebb ebből. 
A haszonbérlő elállhat a bérlettől a gazdasági 
év végén, ha a béremelés 50 százalékot meg-
halad. Haszonbérmérséklés tárgyában benyúj-
tott és folyamatban levő rendeleteket a koráb-
ban érvényes rendeletek szerint intéznek el. 

Kősseg ée Tidéke. 



Tidléke. 

M i i w n f é l e 

v i l l a nyos berendezéseke t , 
j av í tásokat és teljes ma lomv i l ág i t ás i beren-

dezéseket rézanyagbó l gyorsan és j u t á nyos 

árban eszköz lők . 

Teljes tisztelettel 

Kiss Elemér 
villanyszerelési vállalata 

KŐSZEG , Várkör 88. sz. a „Mulató" nagytermében 
M i n t íf V Ü 11 A m i l ^ e n f é l e régiségeket 
m i ü t g j f u j i u ü g y ^ t é n régi i n g a . 

órákat vesz a l e ^Sw* l 5 a5b árakon 

/ ^ t ó J e O r z r ö X & 3 r 

JT Szómba) bely. 

jviind«nféu vadbőröket 
minden m e n n y i i é J e n , l e gmagasabb 

ároJwes z 

TSUK míksA, 
»xüc«mester é< • í ö rmenagyke reskedő . 

Budapest VI1L Király-utca 27. 
Ttlefon. Húshagyó kedd február hó 

17.-én „Moii" előadások tar-

tatnak és típdig d. u. 6 és 

este fél y jorakor. Bővebbet 

a falragaszon. 

K ő s z e g e n v a g y k ö r n y é k é n 

házat, üzletet/birtokot vesz 
Paazi* A. W i c M a l f a t t i t f . 16. 

Egy szép trimá-szekrény 
(B i ede rmtye j f stí lus) 

tükörrel és márváwVTaroal azonnal e ladó . 

Bővebbet a ki/díTdivataiban. 

D«rch SKABOPORM'̂ P̂ .f01 

Leghamarabb megszűntei a vitzketegsé-
get, ótvart, sömördirühessópot. 

Nem piszkít, szagtalan, ittIPILHJfctfnnilhitii 
Próbatégely, nagy tégelf és c»a$ádi tégely 

adagoktmn. 

Kapható a helybeli gyógwzertárakban, valamint 
megrendelhető a budapesti ^raktárosnál: Török J. 
gyógyszertárában Budapeskn, Király-utca 12. sz. 

azonnal felvétetik Fe j p t baum Géza férfiszabó 
nál Köszesr, Intézet-utca 19. 

t 

a kőszegi általános takarékpénztárnak 
1920. évi február hó 29 én d. • . II órakor Kősztgen, s a j á t helyitégében 

tar tandó 

rendes évi közgyűlésére. 
Tárgysorozat: 

• j I / 

1. A z igazgatóság és a f e ^ t ^ e l ő b p m t s á g jelentése, az 1919. évi 

mérleg és eredményszámla e l ő t e r j e s t e t é j ^ s határozathozata l az 1919. évi 

t isztanyeremény felosztása s a fetnffenfvény megadása felett. 

2. Egy igazgatóság i tagnak 2 évre, egy igazgatóság i tagnak 1 évre 

s egy felügyelőbizottság; pó t tagnak 1 févre va ló választása. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

V 
> I ó r l e K . V a g y o n : Pénztár: K. 198 432' 16, Ingatlan : K. 97.020 67 Érték-

papírok: K . 2,134 936 25, Kölcsönök: K. 796.560 44, Folyószámlákon és pénzinté-
zeteknél : K. 4,039824 11, Különfélék: K. 73.50153, összesen: K. 734^ 275-16 
Teher : Részvénytőke: K. 600.000--, Tartalékok: K. 370.883-98, Betétek: K. 
4,208.547-13, Folyószámlák : K. 2,073,360 71, Különfélék : K. 13.408 53 Nyereség : 
K. 76.074 81, összesen: K. 7,342.275-16. 

.Jelen mérleget felülvizsgáltuk és a fő- és inellékkönyvekkol toljesen meg-
egyezőnek találtuk. Kőszeg, 1920. február 12. én. A felügyelőbizottság: Baumgartner 
János s. k., dr. freyberger Jenő s. k., Róth Sándor s. k. 

Jegyzet : Az alapszabályok 53. §-a értelmében szavazatra csak az a részvényes jogosult, 
ki részvényét a közgyűlést tnegelozo három hónappal a részvénykönyvbe bevezettette és azt leg-
később egy nappal a közgyűlés előtt a hivatalos óra tartamáig a pénztárnál elismervény ellenében 
eteteményez., mely elismervény szavazata leadásánál igazolási jegy gyanánt szolgál Az üzletkimu-

tatas es mérleg a közgyűlést megelőző 8 napon át az intézet helyiségében megtekinthető. 

Kőszeg, 1920. évi február hó 10.-én. 

Az igazgatóság. 

Másféléves fai anyadisznó 
t akarmányh i ány mia t t i eladó. — Cim a 

kituJóhijIaialban. 

1 dri l l ing (Gu l i l j ^ l H l l i í j w ^ J o f o g á s t a l a n 

á l lapotban é $ » * g f s z a l o n tiszti k a T ^ - C i m 

a k i adóh iva ta lban . 

Két darab zongorát ad cserébe 

két darab pianinóéií a katonai al-

reáliskola gazdaság/hivatala Kőszeg 

A Győri Szeszgyár és 
Finomitó R.-T. Győr, (Te-
lefon: Győr 15 vagy 28), 
nagyobb gazdaságokkal né-
hány ezerf höld területre, 
répatermelési szerződéseket 
óhajt kötni;" a termelőkre 
nézve előnyös feltételek 
mellett. 

Érdeklődők forduljanak 
közvetlenül a vállalat győri 
irodájához. 

Halló! I / Halló! i 
Veszek és A d o w w i s e l t és u j c i p ő t , 

r u h á t , b u t o r o k W p t j L y g H r 

f H a v e t í t s J á n o a 

I t Gyöngyös utca 9. 

S z é n á e l a d ó , 
K 6 S I 4 V á r k o r 4 4 . 

1120. február 15. 

I l i r i t a í i i i é H f t y . 

Közhirré te«zem, hogy a Srigét-utca 

24. t z á m u ház 155 >ö l belsőséggel és a 

kőszegi 3155 sz. tkjvben l f l l ő . nrsz. alatt 

felvett 104 D-öl kápotz tás a vágóh idná l , 

f o l y ó h ó 15.-én délután 2 ó r a k o r 

i rodámban önkéntes/árverésen eladatnak. 

Bővebb felvilágosítás a hivatalos órák 

alatt i r od imban i i /«rhető . 

/ • D r . S c h n e l l e r A u r é l 

ügyvéd. 

4. 

Nyilatkozat./ ' 
Alulírottak ezennel kijelentjük, hogy a Schwell 

László, Kajcsos György, ülózerJfdzsef, Kováts Jenő, 
Csapodi József, Szídoly Elemér, fo Szidoly Géza urak 
elleni, 1920. január 17.-én tanujÉÍüft sértő magatartásunk 
oka az a téves információ vyn./fiogy nevezett urak az 
1920. január 13-iki gyülése^/a*! kiáltották volna, hogy 
„le a munkások"-kal. J j 

Minthogy meggyőafdtuatk róla, hogy eien infor-
máció a tényeknek jtem fd^i,. nevezett uraktól 
egyénenként es öss^s^uldyj(M®^lhirte»enkedett sér-
tésért bocsánatot KerütuíH^gy úttal jelen nyilatkozat 
hírlapi közzétételébe is /eleegyezünk, tekintettel arra, 
hogy a sértés Is nyilvánosan történt. Egyletünk a ker. 
szoc. főiskolások egyenletével vállvetve óhajt küzdeni 
a közös cél, a keresztény Magyarország megteremtéseért, 
miért is kérjük az ^tfész esetet egyáltalán meg nem 
történtnek tekinteni.? 

Kőszeg, 19A* /vi február hó 8.-án. 

Fuchs Józs«í, ípsits Ferenc, Kendik Ernő, Riegler 
János, Wilfinger Vilmos, Wiedeinann Ferenc, Scháphlitl 
Mihály, Táncos JÁáte, Szupper Ferenc. 
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