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P o l p i i t á i ^ a k ! 
A választások első része befejeződött. Most már tudjuk, 

hogy az egység pártja az egész vonalon fényes győzelmet aratott. 

Az ország minden tájáról egybehívott Ítélőszék Ítélete igazolta 

azt az irányt, amelyet mi követünk és amelynek diadaláért itt 

Kőszegen síkra szál lunk. 

Intő jel ez az ítélet mindenkinek, aki még meg nem gon-

dolta, melyik táborhoz áll, intő jel ez a győzelem azoknak, akik 

esetleg azt hinnék, elhagyják hazájuk és hitüket, ha minket 

támogatnak. 

A nép szava Isten szava , Isten szava hát megnyilat-

kozott, hall játok és cselekedjetek! 

Mialatt mi a j obb jövőért fáradva az egység összetartás, 

keresztény felebaráti szeretet és egységes munka igéjét hirdetjük, 

add ig ellenfeleink minket a vádak özönével halmoztak el. 

Am időn minket minden kímélet nélkül rágalmaztak, titeket 

rágalmaztak meg, mert ugy mutatták, mintha ti hitelt adnátok i 

szemérmetlen hazugságoknak. Amidőn minket rágalmaztak. ak!> 

az egység szent zászlaját emeltük fel, am időn titeket is sárral 

szórtak be, titeket fenyegettek mindenfajta megtorlással és erő-

szakkal, önmaguka t szennyezték be, önmaguka t vádolták be a 

müveit és okos polgárok szine előtt. 

Azt mondották hogy nem vagyunk katholikusok, hogy a 

katholikus eszmét fenyegetjük. Kérdem, kicsoda fenyegeti a vallást, 

aki annak szel lemében küzd, dolgozik, a vallást mint szent eszmét 

iránvitó fáklyaként fennen lobogtatja, vagy aki pajzsul használván 

a szent hit erejét, azt a sárba, harcba, szennybe rántja le? 

Azt mondották , hogy eláruljuk királyunkat, de hallgattak 

arról, hogy a felkent király személyét pártharcba vinni, nimbuszát 

lándzsaként használni a legér te lmesebb hűtlenség. 

Azt mondották , hogy pénzen vásárolunk híveket és adatok 

birtokában vannak, kiket mennyiért vettünk meg. Hát álljanak 

elő ve le ! Mi emelt fővel várjuk a választ, mert tudjuk, hogy 

nem vettünk meg senkit. 

Ti tudjátok polgárok, milyen igazak az ő vád ja ik ! Ti 

láttátok, hogy a komoly munkaprogramul helyett ö k csak sár-

dobással , rága lommal , izgatással és fenyegetéssel iparkodtak 

hiveket szerezni. Azt mondották, hogy mi vagyunk az okai a 

nagy adónak és a mai nehez megélhetési viszonyoknak. Hát 

kérdem ki okozta a bajt, melynek ez a helyzet következménye? 

Hát ki képviselte Kőszeget a mult i dőszakban? Es ítéljetek ti, 
hogyan képviselte. 

Ki a felelős a h ibáér t? Az, aki mint a nemzetgyűlés tagja, 

mint vá lasztóközönségének kiküldötte, nem tesz semmit a bajok 

elhárítására, avagy az, aki jóakarattal, munkáva l és képzettségével 

a b e t e g e s ál lapotok megszüntetésére törekszik? Es kicsoda t u d j a 

azokat inegszüntetni? Aki kezébe fogja a munka eszközét és 

dolgozik, avagy aki elgáncsolja a munkás szándékú ember t? 

Azzal vádoltak, hogy nem vagvunk keresztények, azt 

hirdették, hogy nem vagyunk jó katholikusok. 

Azt kérdem hát Polgártársaim, ki a keresztényebb, a 

gyű lö lködő ember, avagy az, aki Jézus parancsára a szeretet és 

összetartás táborába gyűjti testvéreit. 

Hát nem jó katholikusok a püspökök , érsekek, világi 

papok, szerzetesek legnagyobb része, akik mellettünk állanak, 

minket t ámoga tnak? _ _ 

Nem katholikusok nagyja ink: Csernoch, Prohászka, Zad-

ravecz, akik az egységes párt h ivei? 

Nem katholikus a katholikus eszme buzgó hiveinek tábora, 

mely azt mondja , — én megbecsü löm, megbecsültetem és védem 

az én val lásomat, de meg kell becsülnöm a másét i s ? 

Nagy példa áll előttetek! 

A biblia sok ezeréves igazsága most is él. K a i n é s 

A b e l áll szemben egymással. Ki az igazabb előttetek: Kain 

vagy Á b e l ? 

Gondolkozzatok és válasszatok! 

Gondolkozzatok, és döntsétek el magatok, melyik az igazi 

kereszténység? 

Gondolkozzatok , de el ne tántoritson titeket fenyegetés, 

igazolatlan és gyűlölettel szórt vád, el ne tántoritson a d emagóg 

izgatásnak csak a gyengékre ható erőszaka, az igazság tiszta 

mint a kristály és egyszerű, mint a termőföld akarata, csak látni 

kell, csak akarni kell és szemetekbe ötlik csalhatatlanul. 

Vádak özöne hullott reánk, de mi nem vádaskodunk , 

mert nem vagyunk reá hivatottak, nem vádaskodtunk, mert még 

nem jött el a vád napja. 

Az itélet napján a nép maga itél a rágalmak, izgatások, 

az aljas érzelmekre pá lyázók és konkolyhintők érdeme felett. 

Ez az itélet rettenetes lesz, az az itélet halálos megsemmi-
süléssel bünteti a meddő tagadás bajnokait. 

Erős meggyőződésű ember a fenyegetéstől meg nem 

retten. Ha erőszakkal, csellel és bármi módon elveitek meg-

tagadására akarnak kényszeríteni, — védjétek meg meggyőző-

désteket, védjétek meg az igazságot és j obb j övő t ! 

Szeressétek egymást, értsétek meg egymást és 
össze fogo t t kézze l d o l g o z z a t o k ! A megoldott kéve széthull, 
hogy sárba tapossa a futó szél, a kötött kéve égnek szál ló áldozat, 

a kötött kéve életet ad, mely a jövő nemzedékek bo ldogságá t 

épiti. — 

Gyermekeitekért szavaztok, gyermekeitekért dolgoztok. 

Gyermekeitekért küzdtök, akik még megérik a bo ldog , erős, 

gazdag Nagy-Magyarországot. Ne engedjétek tehát eladni 

egy tál lencséért az ő atyai örökségüket. Amikor egy céltalan 

és elhamarkodott háború vérontása és a békés munka között 

választok — gyermekeitekre gondoljatok ! 
Ebben a hazában és ebben a kerületben is földet műve lő 

gazda és munkás , tisztviselő, iparos és ipari munkás érdeke egy: 

hogy ebben az országban rend és béke, meggyőződés 
és jólét uralkodjék, hogy az egyesült munka épitse fel azt, 

amit a vészes idők viharai romba döntöttek. 

A nemzet egyik fele már döntött. Nagy többséggel a mi 

polit ikánkat igazolta és elitélte az ellenzékét. Most tirajtatok a 

sor, hogy megmutassátok apái tokhoz, hitetekhez és az idők 

szel leméhez méltó eszme harcosai vagytok-e. 

Békét, jólétet, boldogságot, rendet akartok, avagy 
viszályt, pusztulást, koldusbotot és testvérharcot? 

Válasszatok! 

Kőszeg, 1922. május hó 31.-én. 

Testvéri üdvöz le t te l : 

ih\ Rakovszky hun. 
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Küzdelem két fronton. 
Hazafias elszántsággal és államféifiui öntu-

dattal vivja meg Bethlen István gróf miniszter-
elnök a nagy választási harcot. Zászlaja alatt 
egységes kormányzópárttá szervezkedik a nemzet 
túlnyomó többsége, hogy szilárd támasztékot 
adhasson a magyar kormányhatalomnak s biztos 
sikerrel mérközhessék ama szélsőséges áram-
latokkal, amik most kétfelől tülekednek a köz-
hatalomért. 

A szélső balról jönntk a vörös szin árnya-
latai szerint megosztott pártalakulatok. Van ilyen 
tizenötféle is, csupa szertehuzó, khaotikus elem, 
amik egy-egy harsánytorku akarnok körül csopor-
tosultak, Ez mind vtzérkedni és szerepelni kiván 
Magyarotszágon, azért kreál magának pártot. A 
legkülönbözőbb jelszavak alatt verődnek csapatba. 
Elhitetik magukról, hogy ők szabadelvűek, demok-
raták, termelők, a munka sampionjai ; de min-
dedt máskép akarnak, a saját gusztusuk es érde-
kük szerint. Csak abban pendülnek egy húron, 
hogy a mostani rendet s a vele kialakuló rend-
szeit felforgazsák radikálisan. 

Ez elem a mult forradalom végső marad-
ványa az 1918, 19. évek khaosaából az utolsó 
kilenges. A magyar közvéleménybe hiába kapasz-
kodnak, immár visszhangra a nemzetnel nem 
talál ez irány többé. Az ultraradikalizmus falnak 
vitte akkor az elámított népet s a magyar nép 
az ily tanulságokon okulni szokott, nem hallgatva 
eztntul a vöiös szin uj árnyalataiba átvedlett 
demagógiára, mely Őt kancsal szemmel vezette 
és becsapta. Tapasztalni fogják a jelen válasz-
tásnál ugy a kaputos, mint a zubbonyos kolom-
posok, hogy az 6 népszerűségüknek már befel-
legzett, a tömeg bizaima elfordult tőlük. 

Hiába erőlködnek most, hr.sztalan pocsé-
kolják a szakszervezetek pénzét, rikitó képes 
falragaszokra és förmedxenyes kiáltványokra. 
Lehiggadt, józan népünk torkig van velük ; nem 
for laualmat akar, hanem nyugalmat és egészsé-
ges fejlődést. Azért csatlakoznak százezreikkel 
az egységes kotmányzópárthoz, amely a rend, 
egyensúly s a munka áldásos eredményeinek 
biziosiiasára a nemzet valamennyi osztályával és 
hitfelekezeteve! a magyar keresztény demokrácia 
jegyében kezet fog. 

Ezen a fronton a küzdelem bonyodalmas 
ugyan, mert sokfelé ágazik szét, de analóg lefo-
lyású s biztos sikert igér. 

Nem kevésbe kecsegtetők Bethlen gróf 
miniszterelnök politikai perspektívái a másik hom-
lokzaton, ahol a szélső jobb aulikusai a legiti-
mista kanonok rajongói vonulnak fel, birkózni a 
népszerűségért, hogy a hatalmat megkaparint-
hassák. A koimány s az egységes párt ezekkel 
szemközt is nagy túlsúlyban van, mert reális 
alapon áll, mig az ellenzék irány eszméi fikciózusak. 

Azt akarnák elhitetni közvéleményünkkel, 
hogy ók legitim királyt hoznak s vele hozzák a 
területi integritást. Egyfelől érzelegve ábiándozik 
kepzetsesük anól, hogy a gyermekkorú uj király 
Csonka-Magyaro^zagon nevelődjek a magyar 
trónra s kiskorúsága alatt az ő révükön régensség 
lássa el a főhatalmat; másfelől kénytelenek 
bevallani, hogy e fikciók megvalósításának útjá-
ban áll a trianoni béke, beleütközik az a mai 
Európa ellenakaratába és szomszédaink fegyveres 
ellenállásába. Nem hozhat tehát a legitimista 
irány ezidőszerint semmi jót az országra, de 
érhetné miatta külső veszedelem, teljes elszige-
tehseg Európától s prédául vettethetünk oda a 
kisantant kényére, mely kapva kap az alkalmon, 
hogy Csonka-Magyarországot végkép felossza 
Nagy-Kománia, Jugoszlávia, Csehszlovákia és 
Nemetausztria között. 

Bethlen gróf miniszterelnök politikája a 
királykérdést csak kikapcsolja a gyakorlati prob-
lémák közül. Messze cél gyanánt a nemzeti 
királyság restaurációja vezet a szemet előtt. De 
mig oda eljuthatunk, az országot kell újjáépíte-
nünk előbb, vissza kell szereznünk államunk 
tekintélyét, szuverén egyenjogúságát az európai 
államcsaládban s küzdenünk kell a kulturális 
munka békés fegyvereivel politikai független-
ségünkért, mely megóv a külföld beavatkozásai-
tól, a jóvátétel cimén megzsaroltatásunktól és 
elhárítja rólunk a más államokkal való közös-
ségbe lépésnek veszedelmét, mely 4(0 éven át 
tartott béklyói között. 

Történelmünk uj korszaka van ma megin-
dulóban. Ehhez ád korszakos lökést a nemzeti 
akarat az országos választásokon. Jobb fordulat, 
a boldogulás lehetősége következik, ha a nemzet 
egységesen tömörül most s erőteljes magyar 
politika lendülhet munkára, erős kormánnyal az 
élén, Bethlen István gróf vezetése alatt. 

Dunántul legitimista 
földbirtokosainak figyelmébe. 

Igen tisztelt Szerkesztő Ur! 
Nagy hálával fogadnám, ha alanti cikknek 

n. b. lapjában helyet adni szives lenne. 
Lingauer Albin lapszerkesztő és képviselő-

jelölt ur az általa szerkesztett „Vasvármegye" 
cimü lap május 27-én megjelent 118. számának 
vezércikkében „Kérelem Dunántul legitimista 
földbirtokosaihoz!" cim alatt méregbe mártott 
tolla hegyére vesz, mely szemenszedett hazug-
ságok válaszra kényszerítenek, annyival inkább, 
mert nem ismerem eléggé a sajtótörvényt, így 
nem tudom, kapok-e majd ott elégtételt. Semmi-
képen sem kivánok Lingauer Albin úrral vitába 
elegyedni, csupán csak a tényeket akarom le-
szögezni. 

1. Semmiféle politikai pártnak tagja nem 
vagyok. Gömböst nem ismerem, úgyszintén annak 
politikai nézeteit sem, vele semmifele összekötte-
tésben nem vagyok és nem voltam, igy nem is 
állott módomban magamnak, mint az ő harcosa, 
nevet szerezni. Egyéni nevemet egy emberöltőn 
keresztül kötelességtudó, lelkiismeretes élet és 
becsületes munka árán szereztem, nem pedig 
egy magamszerkesztette és öndicséretben túltengő 
lap utján. 

2. Sohasem voltam más, mint legitimista 
és sohasem mulasztottam el az alkalmat azt han-
goztatni. Talán nem oly értelemben, mint a 
cikkiró azt érti, hanem olyanban, hogy ha min-
denki, aki magát legitimistának mondja, ugy 
gondolkodott és cselekedett volna, mint én, ugy 
megboldogult királyunk talán még élne, egynéhány 
év után talán visszakerült volna trónjára és a 
nemzet nem lett volna kénytelen a trónfosztó 
törvény gyászát elszenvedni. 

3. Hogy a Bethlen-kormányt támogató 
Rakovszky Iván mellett foglalok állást, annak 
az az oka, hogy jr bban bizom Bethlen bölcses-
ségeben és magyarságában, mint Andrássy Gyula 
és társaiéban. Azonkívül Rakovszky Ivánt, mint 
komoly, képzett és conciliáns úriembert már rég 
ismerem, mig Lingauer Albin urat csak lapjának 
cikkeiből és beszédeiből ismerem, ezekből pedig 
keresztényi emberszeretetet nem tanulhattam, 
mig gyűlöletet és magyarelleni uszítást majd 
mindegyikében olvastam. Pedig kevesen vagyunk 
magyarok. 

4. Rátérve végre a Lingauer ur által nekem 
imponált bűnre, kijelenihetem — és egesz életem-
ben nem adtam jogot soha senkinek szavaimban 
kételkedni —, hogysem közvetve, sem közvetlen 
egyetlen cselédemet sem szólítottam fel arra, 
hogy Ríikovszkyra szavazzon, megengedtem mind-
két jelöltnek listáját szabadon köröztetni, egyi-
kébe sem tekintettem bele és épugy egy szóval 
sem korteskedtem Rakovszky mellett, mint Lin-
gauer ellen. Egy cselédem megkérdezett, hogy 
kire szavazok, — „mert hát ő a kenyéradója 
mellett akar szavazni," — annak megmondottam, 
ho^y én Rakovszkyra szavazom és hogy szépnek 
tartom ezen felfogását. Ezenkívül a választásról 
cselédeimmel egyetlen egyszer sem beszéltem és 
koholt rágalomnak minősítem azt, hogy meg-
fenyegettem volna elbocsátással azt, aki Lingauer 
úrra szavaz. Ugy a „grófi parancs", mint a cikk-
ben közölt szép és önérzetes frázisok cikkírónak 
csak fantáziájában történtek meg és nem hiszem, 
hogy volna a füteleki cselédek közt egy is, aki 
ezt hazudta volna a képviselőjelölt urnák. Becsü-
letesebb ezeknek az észjárása, semhogy ilyet 
ki is tudnának találni. De ne is tulajdonítson 
Lingauer ur magának oly nagy fontosságot, hogy 
miatta egy jóravaló cselédet is elbocsátanék. 
Cselédeim közül, ha valamelyiket el fogom 
bocsátani, ugy arra vagy nem lesz szükségem, 
vagy nekem meg nem felelő, legyen az 
Rakovszky-, vagy Lingauer-párti, az bizonyára 
elhatározásomra befolyással nem fog birni. Nekik 
azonban mindenesetre rossz szolgálatot tett Lin-
gauer ur, mert a hazug rágalmazót bizonyára 
azok között kell majd keresnem, akik a koholt 

sérelem ellen nála kerestek oltalmat. De ne 
gondolja, hogy a védőszárnyai megfélemlitőleg 
fognak rám hatni. 

Végeztül csak azt, hogy ha Lingauer ur 
ilyen fegyverekre van rászorulva, mint az ellenem 
irt förmedvény, ugy csak sajnálhatom, mert aki 
saját becsületére kényes, az tiszteli másnak becsü-
letét is, aki azonban kortesfogásból végig gázol 
másnak mocsoktalan becsületén, annak a becsü-
letének elbírálását rábizom a dunántuli legitimista 
földbirtokosokra s azokra, akik ezen válaszomat 
elolvassák. 

Fütelek, 1922. május hó 28.-án. 
Gró f Ambrózy Oyu la 

v. b. t. t., koronaőr. 

Helyi hírek. 
Választók v igyázza tok ! Ilyen címmel egy 

plakát jelent meg, amelyben némi törvény-
magyarázatot ad a kőszegi keresztény ellenzék 
pártvezetősége. Nem akarunk rosszmájúak lenni 
és ezért nem tételezzük fel, hogy az ellenzék 
akarattal akarja félrevezetni a választó közön-
séget, amikor megállapítja, hogy a választási 
rendelet 68. § ának 6 ik bokezdése értelmében 
a válaeztásDHK legalább 12 óráig keli tartania. 
Ez a paragrafus ugyanis a titkos választásokról 
szól, tehát a kőszegi kerülelre ez nem vonat-
kozik. Ennek a plakátnak más tévedései is 
vr.nnak és tisztán azt a eélt szolgálja, hosjy az 
egy es szavazókat megfélemlítse. Senki ne törőd-
jék e plakáttal, hanem teljesítse polgári köte-
lességeit nyugodtan. Bántódása nem eshetik. 

Ui vonatköz lekedt ísek . Juaius hó 1.-től Kő-
szeg állomást illetőleg az alább felsorolt mer.et-
rtndszeiinti vonatok közlekednek : Szombathely-
ről Kőszegre érkezik 0 óra 8 perc, 6 óra 28 p., 
9 óra 13 pere, 15 óra 26 pere, 19 óia 8 perc. 
Sopronból Kőszegre 8 óra 50 pero, 14 óra 35 
perc és 23 óra; Csepregből Kőszegre 10 óra 20 
perc. Kőszegről Szombathely i! indul : 3 óra 
34 perc, 6 óra 44 perc, 12 óra 09 perc, 15 óra 
50 perc, 21 óra 24 perc; Sopronba 3 óra 40 perc, 
13 óra és 17 óra 45 perc; C-^pregbe 12 óra 
30 peic. Szombathelyről Kőszegre indul : 5 óra 
40 perc, 8 óra 25 perc, 14 óra 30 p&rc, 18 óra 
20 perc, 23 óra 20 perc. — Az uj ineuetrend 
életbeléptetésével Budapest felé igen kedvező 
csatlakozást nyert a város, amennyiben a Kő-
szegről 3 óra 34 p>rckor induló vonat, amely 
Szombathelyre 4 óra 20 perckor érkezik, csat-
lakozást nyer a Szombat helyről 4 óra 30 perc-
kor induló és Budapestre 10 ór.i 25 perckor 
érkező gyorsvonathoz. Viszont a Budapestről 
17 óra 15 perckor induló és Szombathelyre 23 
óra 10 perckor érkező gvoisvonat csatlakozást 
nyer a Szombathelyről 23 óra 20 perckor induló 
és Kőszegre 0 óra íi perckor érkező vegyesvo 
nathoz. Ezen gyorsvonatok III. osztályú kocsik-
kal közlekednek. — Kőszeg —Wien között köz-
vetlen vonatok fognak közlekedni Sopron Solle-
naun át és pedig it dul Wien Nordimhnhofról 
16 óra 5 peickor, Kőszegre érkezik 23 órakor; 
Kőszegről indul 3 óra 40 perckor, Wien Nord-
bahnhofra érkezik 10 óra 58 perckor. Ezen vo 
natoknál átszállni nem kell. 

A köszegdorosz l ó i önk . tüzo l tóegyesü le t hálás 
köszönettel nyugtázza az áldozócsütörtöki majálisán tör-
tént következő felülfizetéseket: Kőszegről Kiss Elemér 
50, Fixl István 25, Eitner 75, Freyberger Ferenc 75, GratzI 
Kálmán 25, Kirchknopf Mihály 100, Marton Béla 25, Pa-
tonay Sándor 25, Török János 26, Sághy István 25, Simon 
József 20, N. N. 5, N. N. 5, Róth Sándor 40, özv. Majlath 
Andrásné 50, dr. Rakovszky Iván 1000, Dóra Lajos 25, 
Biricz Gyula 25, N. N. 7 K, Cákrö l : Önk. tüzoltóegylet 
275, Bánhidy István hadnagy 25, Némethi József tiszth 
25, Lukácsházai önk. tüzoltóegylet 125, Mérnök ur Do-
roszló 25, Gábriel László Szerdahely 5 K-át. 

B é r m a a n y á k és a p á k 
figyelmébe ajánlom cukrászatomat, hol ezen 

alkalomra minden a szakmámba vágó cukrász-

különlegességek elkészítését elvállalok úgymint 

tortákat, fagylaltokat formában és adagokban 

külömbözö cukorkákat és süteménykülönleges-

ségeket stb. 

S z e k é r József cukrász Kőszeg 



május 31. Krtszt'p ps Vidéke 3. 

Tudnivalók a váinsiíás napjáról: 
1. Kőszeg város 3 (bárom) szavazókörbe van beosztva: ^ 

KŐSZEGEN: Szavazatszedö küldöttségek tagjai és szavazási helyiségek: 

1. szavazókör : Szabóhegy , Várkör, Kayszrál-, Fertsák-, Gyóry János-, Rohonci-, Intézet-, Kert-, Ege-, Kelcz-Adelffy-, 

Tabiaház-, Városház-, Rajnis-, Chernel-, Széchenyi György utca, Jurisits-tér, Kiróly-utból 1 - 1 3 . számig, Kossuth Lajos-utca. — 

E lnök : Jagits Imre. helyettes elnök : Lauringer Ferenc, jegyző : Suhajda Lajos, helyettes jegyző : Taucher Gusztáv . Szavazási 
helyiség: 3löm. kath. elemi iskola, Kelcz-Adelffy-utca. 

II. szavazókör: Arpad-tér, Kálvária-, Meskó-, Sziget-, Erdő-, Király-, Mecséry-, Hegyalja-, Pallisch-, Schey Fülöp-, 

G y ö n g y ö s - , Kaszárnya-, Pámer-utca, Felső külső körút az alreálig, Munkásház-utca, Felső vámház , Sörgyár, Gyepmesteri lak, 

Nemezgyar, 

^ ov flts i . nök Schncllci Aurél dr., h. elnök : Karrier Frigyes, jegyző : T ihanyi Ödön , h. j egyző : Hof í 'mann 

Károly. Szavazási helység: J lg . ev. elemi iskola, Aipad-tér. 

III. szavazókör: Király-útból 14. számtól végig, Deák Feienc-, Jenő főherceg-, Sáncárok-, Sánc-, Tüsktvár-utca. Marha-

vásár tér , Városi téglagyár, Szombathelyi-ut, Közép és alsó-körut, Eetegház utca, Kőszegfalva-telep. — E l n ö k : Laur inger István, 

h. elnök : Weöres Elemér, jegyző : Knaute Rezső, h. jegyző : Schedl Márton. Szavazási htlgiség: Zöldfa vendéglő, (Bir i tz 

vendéglője), Király-ut. 
A csend és rend fentartásáról Kőszeg város egész területén Reményi Ferenc, a választási bizottság elnöke gondoskodik . 

2. jR szavazás időpontiának megkezdése reggel 8 éra. 
3. A szavazás tart egész nap a záróra végéig. A záróra alkalmas módon közhírré lesz téve. 

4. Fe lkér jük a Rakovszky-párt valasztóit, hogy lehetőleg a délelőtt ío lyamán szavazzanak. 

5. Mindenk i hozza el magaval szavazó-igazolványát, hogy a szavazás gyors menetét biztosítsa, azonban a szavazó-

igazolvany elvesztése nem foszt meg a szavazás jogától. 

6. Felkér jük a Rakovszky-párt választóit, hogy a választás komoly aktusához méltóan polgári kötelességük teljesítésében 

semminemű inzul tusra ne feleljenek. 

7. jR vidék szavazatszedö-küldöttségének tagjai a következők: 
Község: 

B o z s o k : 

Bucsu : 

Czók : 

D o z m a t : 

Gyöngyösapáti: 
Kisasszonyfalva: 
Kiscsömöte: 
Kispöse: 
K ő s z e g d o r o s z l ó : 

K ő s z e g p a t y : 

K ö s z e g s z e r d a h e l y : 

Ludad : 

L u k á c s h á z a : 

N a g y a s s z o n y f a : 

N a g y c s ö m ö t e : 

N a g y g e n c s : 

N a g y p ö s e : 

Nemesc s ó : 

O l ad : 

O n d ó d : 

Perenye : 

P u s z t a c s ó : 

Sé : 

S e r e g é l y h á z a : 

Söp te : 

To rony : 

T ö m ö r d : 

Ve lem: 

Elnök : 

Mo lnár József 

S z a b ó Ernő 

Héra János 

Ré í fy Károly 

Tar József 

Tol i ia i Pál 

A l b t r l István 

Káli<ián József 

Uj tz István 

Bognár János 

Kiss Jenő 

Jankó György 

Fatalin József 

Kovács József 

Koltay József 

Bognár István 

Barabás István 

Weöres István 

Tóth Gábor 

Dezse Gyu l a 

Imre La jos 

Zs i gmond Ernő 

ifj. Vankó Károly 

Németh János 

Ziegler Karoly 

Ba logh István 

Chernel Antal 

Mo lná r Vi tus 

Helyettes e lnök : 

Sziklai Ede 

Szakái József 

Gazdag János 

Zsiray József 

V inkó Sándor 

Kovács János 

Molnár János 

Horváth Lajos 

Nagy István 

Molnár Lajos 

Kovács János 

Bertók János 

ifj. Herceg János 

Kendik István 

Gró f István 

Kovács István 

Németh József 

Sztrokai Dániel 

Ágoston József 

Csiszár Gyula 

Fenk György 

Poór György 

Magyar József 

Lakics András 

Szél József 

Pa lkó Ferenc 

Koledits János 19 sz. 

Szigeti Imre 

J egy ző : 

Lepold Ernő 

Bakuc József 

Széles Gyula 

Kirá ly István 

Balaton Gyu la 

Kereszttyák János 

Albert Gábor 

Tóth Vince 

Szidoly Hermán 

Milos Imre 

Takács Gábor 

Tóth Gyu la 

Kovács János 

Tóth János 

Palsovits János 

Pártli István 

Bognár József 

Badics Ádám 

Kiss István 

Török István 

Nussi József 

Huchthausen Gyu l a 

Zsolnay Ferenc 

Kopcsandy Gyu l a 

Glóbits G y ő z ő 

Pungor Ferenc 

Radvány i Antal 

Weissenbeck Józset 

Helyettes j egyző : 

Kónya Lőr inc 

Prisznyák Gyu la 

Torda István 

Gergye János 

Bokor Károly 

Polgár János 

Ká lmán János 

Horváth Géza 

ifj. Pongrácz János 

Rozmann Károly 

Rosztonics József 

Fatalin István 

Albert János 

Sós Ká lmán 

Ká lmán Lőr inc 

Iker Sándor 

Faragó József 

Senye L.ajos 

ifj. Polgár Ferenc 

i l j . Hujszal Ferenc 

F lór József 

Ka lmár Viktor 

id. Szaká i István tyutyó 

Baucr József 

Minárovi ts Ká lmán 

Korokna i Géza 

Ragasit§ János 

Horvá th Péter 

Szavazás he lye : 

Iskola 

Iskola 

Községb i ró háza 

Iskola 

Községb i ró háza 

Községbiró háza 

Községbiró háza 

Községb i ró háza 

Iskola 

Kórszoba 

Községi iskola 

Kör jegyző i iroda 

Iskola 

Iskola 

Községb i ró háza 

Iskola 

Iskola 

Kör jegyző i iroda 

Iskola 

Iskola 

Iskola 

Iskola 

Iskola 

Községb i ró háza 

Iskola 

Iskola 

Iskola 

Iskola 

8. Felkér jük a vidéki választókat, hogy lehetőleg a délelőtt fo lyamán szavazzanak , hogy a választási eljárás mie lőbb 

C f e j C Z e S t
9

n ; ^ v á l a s z t á s o k n á l a választónak a szavazás helyére való szállítása és onnan visszaszállítása, továbbá a vá lasztónak 

a szavazas helyén és ideje alatt bármi ellátásban való részesítése tilos és a választás érvénytelenseget vonja maga után. 

10 A választás alatt a szavazóhelyiséget magában foglaló egesz epületben és annak a szavazatszedö küldottsegi elnök 

által meghatározott környékén beszéd tartása, a valasztók rábeszélese és ál talában minden olyan cselekmeny tilos, amely a 

valasztas e r e d m e n y e t ^ b e f o l y ^ fl v á i a s z t ó k e r ü l e t b e n a választás céljára zászlót k i tűzn i vagy egyébként nyi lvánosan 

használni, va lamint választási körmenetet tartani tilos. 
12. A valasztas vagy szavazás színhelyén fegyverrel csak azok jelenhetnek meg, akik azt hivatalos vagy szolgalati 

állásuknál fogva viselik . . . . . 

13 A választáshoz illetőiéi? szavazáshoz botot vagy tettleges bánta lmazásra a lkalmas mas eszközt vinni tilos. 

\l A válasz lás n a p á t T e t ő z ő nap. tehát 1922. évi ma.us hó 31. dé lu tán jának 6 (hat) órájától kezdve a választási 

eljárás befejezéséig a választókerületben szeszes italnak arusitása, kiosztasa vagy a közvetlen fogyasztas céljából egyeb modon 

való forga lomba hozatala tilos » • 
16. Felkér jük a Rakovszky-párt választóit , hogy a szavazóhelyiségeknél beosztott megbízottak rendelkezeseinek telel-

jenek meg 
16. Végül nyomatékosan felkérjük a Rakovszky-párt valasztóit, hogy kivétel nélkül va lamennyien szavazzanak . 

J{ keresztéiig kisgazda-, főldmives- és polgári párt vezetősége. 



Köszet? és Vidéke. 
1922. májú* 31. 

Fa j t i sz ta hosszúszőrű 

n é m e t v i K i l a 
teljesen idomított 2 éves, továbbá egy 

rövidszőrü V I Z S L A féléves, félig idomitva 

e l a dó . — Bővebbet a kiadóhivatalban. 

Az első választási nap. 
A választások első napja lezajlott. Az első 

napon a Tiszántúl és a Duna—Tisza köze, vala-
mint négy dunántuli megye választott és összesen 
141 kerületben küzdöttek a jelöltek a mandátumért. 
Eddig összesen 114 választás eredményét ismer-
jük. Ezek közül 

82 kerület egységespárt i képv ise lő t , 
7 kerület ped ig e l lenzéki képviselőt 
kü ldö t t a nemze tgyü lesbe ; 36 kerü-

letben ped ig pó t v á l a s z t á s lesz. 

A pótválasztások túlnyomó részének ered-
ménye is előrelátható. Egészen bizonyos, hogy a 
pótválasztások kevés kivétellel az egységes párt 
mandátumainak számát fogják szaporítani. 

Az első nap választási eredményeiről be-
futott jelentések tiszta képet nyújtanak az ország 
hangulatáról és azokban félreérthetetlenül meg-
nyilatkozik a nemzet akarata. Előreláttuk és meg-
jósoltuk, hogy a választások gróf Bethlen István 
és az egységes párt politikájának fognak igazat 
adni. Az első nap eredménye nemcsak teljes 
mértékben megerősítette föltevésünket, hanem a 
legvérmesebb reményeket is messze túlszárnyalta. 
Az egységes párt mandátumainak nagy száma 
beigazolta, hogy Bethlen István és a kormányzó-
párt vezetői a nemzet bizalmát teljes mértékben 
bírják és az ellenzék törekvései fölött a közvé-
lemény kérlelhetetlen pálcát tört. Letagadhatat-
lanul mutatja ezt, hogy 

a leg i t imis ta el lenzék az első napon 
súlyos vereséget szenvedett és annak 
l egexponá l t abb veze t ő i : Andrássy , 
Pa l lav ic in i , Kutkafa lvy , Ferd inándy , 

. Hornyánszky , Somogyi István elbuk-
tak a vá l asz t ásokon . 

Ugyanebben a sorsban részesült Friedrich 
István is. aki Hajduböszörniényben próbálkozott 
és a választóknak csak oly jelentéktelen részét 
tudta megnyerni, hogy pótválasztásba sem került 
s az összes jelöltek közül a legkevesebb szava-
zatot kapta. 

Ezzel szemben az egységes párt minden 
nevesebb emberét, aki az első napon választás 
alá került, a nemzetgyűlésbe küldte 

Nemcsak a legitimistákat tolta félre a magyar 
nép józan Ítélete, hanem ugyanaz a sors érte 
a Rassay pártját, a hiszékenységre és a nép 
tájékozatlanságára számitó felforgató elemeket. 

Az ország láthatólag semmit sem akar tudni 
ezekről az izgága rendbontókról. Akiket velük 
szemben megválasztottak, azok egyszerű, lelki-
ismeretes és az ország érdekében munkára kész 
közkatonái az egységes pártnak. 

A választások első napjának eredménye 
nagy megnyugvást jelent mindenkire, aki a nem-
zet sorsáért és az ország jövőjéért aggódik. A 
választásokban megnyilvánult józanság és nem-
zeti akarat félreérthetetlenül beszél: a magyar 
nép erős kormányhatalmat, egységes, szilárd és 
egyenes irányba haladó vezetést kiván. A nemzet 
többé nem fut lidércfények után, a nemzet reál-
politikát akar és sorsát bizalommal tette le gróf 
Bethlen István és nagyatádi Szabó István kezébe. 

Előrelátható, hogy a junius 1-én, amikor a 
választások második turnusa kerül sorra, az 
eredmény ugyanilyen lesz, vagy talán még na-
gyobb győzelmet fog hozni az egységes páTtnak. 

Kimutatás a 141 kerület e redményrő l : 

1. Egységes párt 82 
2. Huszár-párt 1 
3. Haller-párt 1 
4. Rassay-párt 2 
5. Kossuth-párt 1 
6. Szociáldemokrata párt 2 
7. Demokrata párt 2 
8. Pártonkívüli 6 
9. Zichy-párt 1 

A megválasztott kepviselők száma összesen 98 
Pótválasztás lesz 36 

kerületben 
Jelentés nem érkezett 7 

kerületből 
Összesen 141 

kerület. 

A soproni választás eredménye. 
Érkezett éjjel 11 órakor. 

Dr. Hebelt Ede 4000, gróf Andrássy Gyula 
2943, gróf Klebelsberg Kunó 2832 szavazatot 
kapott. Pótválasztás lesz dr. Hebelt Ede szoc. 
demokrata és gróf Andrássy Gyula ellenzéki jelölt 
között 

Széljegyzetek. 
A Loparits tanitó ur lapunk szerkesztőségébe egy 

nyilatkozatot küldött, hogy ő nem korteskedett. Többek 
között azt állitja, hogv sohasem próbálta Lóránt tanárt 
rábirni, hogy Lingauer-párti legyen . . . de mást igen ! 

Nevezett tanférfiu nyilatkozatában megállapítja azt 
is, hogy őt a .Kőszeg és Vidékétől" csak a legitimizmus 
választja el. 

Minden egyébben tehát egyetért velünk. 
• 

Az „Ébredik kettős vérszövetség vasi cso-
portjáénak aláírásával a falusi szavazatszedő 
küldöttségek tagjai egy őket felgyújtással fenye-
gető cédulát kaptak. 

A szöveg befcjezéseül az áll, hogy „Isten 
minket ugy segéljen!" 

Istent segítségül hivni ilyen ügyhöz a ke-
resztény ellenzék kereszténysége . . . 

* 

A bozsoki Pirosnak pechje volt. Egy ilyen 
tüzilármás cédulát lobogtatott az adóhivatalban. 
Tartalmát elmondta, tehát terjesztette . . . A ren-
dőrség nyakon csipte. Este elengedte. 

És ez ellen a jogrend ellen harcol az 
ellenzék! 

• 

Biztos nagy kormányterrort sütnek ki a Piros 
esetéből. De azt elfelejtették szóvá tenni, hogy a 
rnult héten a kormánypárt egész intéző-bizottsága 
került egy buzgó rendőrőrszem jegyzőkönyvébe, 
mikor külön bérelt helyiségükből 2 órakor éjjel 
távoztak. 

• 

Weöres István az ősz 48-as vezért is ki-
oktatják politikai következetesség dolgában. Hát 
csak nem kívánják attól, aki egy egész életen 
keresztül 48-as volt, hogy most egyszerre legiti-
mista legyen a Lingauer |kedvéért. 

* 

Most már nemcsak az asszonyok politizál-
nak, hanem a csecsemők is. Az a csecsemő, a 
kinek anyja Rakovszky-párti, már most gyűlöli 
meg a kormányt, mert korgó gyomorral kell 
tapasztalnia, hogy a mamája tévedett és csak a 
csecsemövédelem hölgyei járnak az igazi védelem 
utján, amikor csak Lingauer-párti csecsemőnek 
helyeznek kilátásba tejet. 

Vájjon a Rakovszky Iván 1000 koronája is j 
csak Lingauer-csecsemönek szólott? 

• 
| 

Az özvegyasszonyok is szomorúan néznek 
elébe az ősznek. Rakovszky-párti majd nem kap ! 
kosztos-diákot. 

Amilyen jó fiu a Rakovszky, képes az állam-
mal egy internátust épittetni nyugdíjazott 
diáktartó szegény özvegyek részére. 

* 

Ambrózy Gyula gróf koronaőrrel sincs meg-
elégedve a szombathelyi kis mérges. Van oka rá. 
Ambrózy gróf ugyanis jobban őrzi a koronát 
mint Lingauer. 

Szabó F. a pusztacsói bíró nagyműveltségű 
ember, mert a Vasvármegye szerint az angol 
történelemből idézett Jambrits polgármesternek 
az egység ellen. 

Hej, biró uram, jobb lett volna a magyarok 
történelmét megtanulni! 

* 

Eddig azt hittük, hogy a „szelid" Tihanyi | 
tanár ur csak tanit és korteskedik. 

A Vasvármegyében olvassuk, hogy éles 
fogai vannak es harapni is szokott. 

* 

Az ország érdekében való és nemzetünk 
jövőjét szolgálja a sport. 500.000 koronát kapott 
e célra Kőszeg városa. 

Ez rettentően fáj a „Vasvármegyé"-nek ma 
Micsoda hü-hót csinált volna, ha ezt Lingauer 
járta volna ki. 

Gavallér ember lehet az a Rakovszky, hogy 
1 választóinak 1000—1000 K-t helyez kilátásba 
fejenkint. 

Ha meggondoljuk, hogy a sok „etetés és 
itatás", melynek következtében még gyermekek 
is részegek voltak a „Vasvármegye4* szerint, meny- j 
nyibe került, (ennek kiszámítását Tihanyi tanári 
úrra bízzuk) akkor önkéntelenül felvetődik az a 
gondolat, hogy nem-e lett volna okosabb ezzel 
a sok millióval az ellenjelölttől rövidebb uton 
szabadulni, esetleg egy uj rotációs révén . . . 

Bérmálási ajándéknak 
zsebórák, láncok és női nyak-

láncok a lega lka lmasabbak . 

O l c s ó n b e s z e r e z h e t ő k 

S á g h y István órásmesternél 
K i r á l y - u t 36. s z á m . 

Nyomatott R<na' Piindur konvvnynmdáj \ban Kőszenén 

Minden vasárnap és ünnepnap, a moí'icio-

adások alatt is. ugy a vedéglóben mint a 

kertben, frissen csapolt világos es barna 

Kőszegi sör 
k a p h a t ó Perkovits János 

vendéglősnél . 

Mindennemű szíj- és bőr-
munkát, lószerszám és 
nyeregkészitést elvállal 

Rádl Pál, szíjgyártó és nyerges 
KŐSZEG, Kossuth L.-utca 8. 

Lingauert föltétlenül meg kell választanunk, 
mert a törvénymagyarázat terén egy egészen uj, 
speciális módszert fedezett föl. 

Minden paragrafust egy-egy külön személyre 

alkalmaz. 
Vájjon a rotációsa perében is talál e majd 

egy egészen külön saját testére szabott para-
grafust?! 

Tihanyi tanár ur plakátokon törvényt ma-
gyaráz. Mit csinál akkor az ellenzék saját külön 
testre szabott jogásza Fuchs Bandi . . . ö talán 
tanit? — Ey. 

4 

Nyilt-tér.*) 

Én Lingauer képviselőjelölt ur ajánlási ivét aláirtam. 
Miután Szmolján ur jónak látta, hozzátartozóimat nyilvá-
nos gyűlésen indokolatlanul durván megtámadni, mertte-
sitem magamat Lingauer ajánlási ivétől és szavazatomat 
Rakovszkyra adom le. 

Kőszeg, 1922. május 29. 
Csár ics Józs ika . 

Tudomásomra jutott, hogy Szmolján urf. hó 27.-én 
tartott valamelyik párt „megbeszélési" helyiségében, 
tehát nyilvános gyűlésen odanyilatkozott, hogy én Ra-
kovszkyra szavazok „mert Beckerek megdolgoztak". Ki-
jelentem, hogy ez hazugság, mert 2 havi távollétem után 
e hó 26 -án érkeztem vissza Kőszegre, tehát ha meg-
győződésem nem diktálná hová szavazzak, ugy minden 
gondolkodó emberre bizom, hogyan lehetseges ily távollet 
alatt valakit Szmolján ur értelmezésében megdolgozni. 

Ismétlem, hogy Szmolján ur hazudott. Ha e kije-
lentésem nem tetszik, tessék sajtópert indítani. 

Kőszeg, 1922. május 29. 
Csár ics Sándor 

orsz gy Qmólcsészeti felügyeli. 

Kedves Szmolján uram hazudtál. Valamelyik párt 
„megbeszélési" helyiségében e hó 27.-én este szóba ke-
rült Csárics Sándor min. megbízott ur szavazata. Te 
jónak láttad közbevetni, hogy Csárics csakis Rakovszkyra 
szavaz, mert azt Beckerék „megdolgozták Felteszem és 
pedig előnyödre, hogy engem értettel „Beckerék" alatt. 
Ha mint kortes oly kevéssé vagy informálva ugy tudd 
meg, hogy Csárics ur e hó 20.-án érkezett két havi távollét 
után vissza Kőszegre. Tehát fenti kijelentésed csakis 
hazugságnak minősíthető. 

Ha minősítésem nem tetszik avagy ha tudod bizo-
nyítani, hogy a gyűlésen igazat mondtál , ám pörölj be, 
állok elebe, mert ismétlem, hogy hazudtál. 

Kőszeg, 1922. május 29 -én 

Becker Henr ik gépészmérnök. 

•) Az e rovatban közlöttekért a szerkesztőség fele-

lőséget nem vállal. 
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