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Városi közgyűlés, 
— 1919. szeptember 22. — 

Első nevezetessége ez ülésnek, hogy nem 

a város ősi közgyűlési termében tartatott meg, 

hanem a melletti polgármesteri hivatalos helyi-

aégben, hol régebben, persze nagyon régen, a 

külső vagy belső tanáos ülésezett. Oly kevesen 

jöttek el ez ülésre, hogy úgyis csak amolyan 

belső tanácsülés formája volt, mely azonban 

elég erélyesen foglalkozott a külső ügyekkel is. 

Ha a képviselők nem üliek volna háttal 

az ajtónak, megláthatták volna a várost ábrá-

zoló régi festményt, mely még erős várnak tün-

teti fel azt, bástyákkal, őrtornyokkal, várárok 

kai és elcsodálkozhattak volna azon, hogy ezen 

történeti nevezetességeknek, dicső emlékeknek, 

miért kellett elpusztulnia, eltűnnie, miért enged-

ték, hogy az idő vas foga e k ő s z e g b ő l eze-

ket a csillogó múltról regélő ékességeket ki-

vá j j a? Ugylátszik a múltban is bátat fordítot-

tak nekik. 

E hivatalos helyiségnek a kommunista 

korszaktól eltérően, újra Mária Terézia és Károly 

király arcképei képezik diszét. A városházi 

festmények közül, ugy mondják szakértők, fes-

tőmüvészeti szempontból. Mária Terézia királyné 

arcképe a legjobb, sőt ugy is mondják, az egye-

düli jó. Nézzük, nézzük . . . igazuk lehet Ener-

gikus kifejezésteljes fejedelmi tekintete, mintha 

Károlyéval találkozna és bizonyos szemrehányó 

büszkeséggel nézne el felette, talán Pozsonyra 

gondolva, midőn a magyar főurak tüzes lelke-

sedéssel vették körül és most utódaik utcát 

sepernek csehül járt brátyek bocskorának. 

Elszontyorodottan elmerengve a multak 

múlandóságán, eszünkbejut a néhány órát meg-

előző szép jelenet: Horthy Miklós sastollas fő-

vezér üdvözlése . . . csupa fekete kabát között a 

polgármester fényes d iszmagyar ja , . . . szózatá-

nak tüzes, ékes s zava , . . . a polgárok lelkese-

dése — és nyomban megszállja lelkünket a 

költő jóleső vigasztaló intő szava : ember küzdj 

és bizva bízzál . . . áll még Buda . . . keil jönni 

egy jobb k o r n a k . . . és elnierengésünkből felo-

csúdva, ugyanazoknak a hangját hall juk, az 

újraépítő , magyarok munkára, tettekre szólító 

hívását. Óh , ha megértenék ! — 

* + 

Jambri ts Lajos polgármester megnyitván 

a közgyűlést, bejelenti, hogy az elbunyt Dr. 

Stur Lajos virilista tag helyébe Linzer Mihályt 

hívta be, — hogy a megyés püspököt tegnapi 

látogatása alkalmával ünnepélyesen fogadta, — 

hogy ma délelőtt ugyancsak ünnepélyesen fo-

gadta a városba érkezett Horthy Miklós főve-

zért, az uj nemzeti hadsereg szervezőjét, — 

hogy a katonai reáliskola továbbra is itt marad 

és idehelyezik a jelenleg Nagykanizsára helye-

zett marosvásárhelyi intézet növendékeit, — 

hogy a Selmecbányái erdészeti [akadémia itteni 

elhelyezése ügyében is tárgyalások folynak, — 

hogy a menekült vasutas családok részére a 

honvédlaktanyában készítenek férőhelyet s végül 

azt, hogy költségvetést, miként más városokban 

sem, ő sem tud még most beterjeszteni, mely 

bejelentéseit a közgyűlés tudomásul vette. 

Következett a napirend: 

1. A városnak I; /.ellátásáról referált rész-

letesen D r. H e c h i n g e r tanácsnok, a zsir, 

cukor, só és petróleum mikénti beszerezhetésé-

ről és hogy kéthavi gabanaszükséglet biztosi-

sitására engedélyt kapván, erre a cMra a kom-

munista sarcnak kölcsön vételét kéri a taná-

csos, lévén u gyomor ellátása a legfontosabb. — 

K i n c s István a télidőre várható nagy nyo-

morról beszél és a városvezetőséget legnagyobb 

mérvű előrelátó gondosságra figyelmezteti, — 

S z o v a Ferenc tulsötétnek mondja az elhang- • 

zottakal és közmunkála'ok foganatosítását ajánlja, j 

hogy a dolgozni akaróknak munkaalkalom nyúj-

tassák, — B a l i k ó Lajos szóvá teszi, hogy a j 

kormány a forgalomban levő pénznemeknek' 

kötelező elfogadását nem képos érvényesíteni, 

de egyben sürgeti a piaci és üzleti árak maxi-

málását, a sok visszaélés és élelmi uzsora meg 

rendszabályozását, — mire a polgármesternek 

részletes válasza után a javaslat egyhangúlag 

elfogadtatott. 

2. A mintegy 8000 méter fa kitermelésére 

előterjesztett javaslatot a közgyűlés elfogadta 

és tudomásul vette, hogy a deputátfa kiszolgál-

tatása iránt az érdekeltekkel való tárgyalás után 

fog előterjesztést tenni. 

3. A kommunista sarc visszafizetése és 
devalvált értékének a csereüzlet tiszta jövedel-
méből történendő kiegészítésére szóló javaslatot 
és hogy a csereüzlet likvidálása után a kikül-
dött és kiégósziteti o.zot'ság méltúnyos alapon 
saját hatáskörében eljárhasson, a közgyűlés 
helyeslőleg elfogadta. . 

4. A rendőrség fizetésének régi alapon 

nyugvó ideigleneles megállapításához és egye-

lőre előlegként való kiutalásához a közgyűlés 

egyhangúlag hozzájárult. 

Ezzel a közgyűlés mely kivételesen dél-

előtt volt, 1 órakor befejeztetett. 

Ötezerötszáz korona. 

Szégyenlem leirni. . . mikor a haza, ez <»z 

ezerszer keresztre feszitett drága M a g y a r o d i g 

rettenetes kálváriája után újra magyarrá tefa, mi-

kor szegényen kirabolva nemzetéhez fordul,1írfiikqr 

felhívást bocsájt ki a polgársághoz, hogy se j t-

sék, támogassák újjáépítésében, „önkente^ ada-

kozást kér mint adóelőleget", akkor Kőszeg vá-

rosa és járása 5500 koronával akarja leróni 

kötelességét. 

Ha összehasonlítjuk ezen számot más vá-

rosoknál befolyt összegekkel s ösmerve Kőszeg 

hazafias polgárait, azokhoz képest hihetetlenül 

csekélynek tartjuk 

Itt csak közönyösségről lehet szó. Ne le-

gyünk kicsinyesek és gyöngék, ne legyünk bizal-

matlanok. Tudom, hogy a közelmúlt árnyai rette-

netesek, a jelen pillanat még bizonytalan, de a 

jövő eszméi magasztossak s az ut, amelyre lép-

tünk, szilárd léptekkel vezet bennünket az uj 

keresztény Magyarország megvalósulása felé. 

Nem akarok hőskölteményt irni, csak a 

lelkeket akarom fölrázni, hogy legyen bennük 

bizalom mellénk állni, anyagiakban támogatni s 

akkor bátran megyünk a szent cél felé, ha mind-

járt a halál völgyén kellene is átal menni. 

Mint lángoló fáklyát tartsuk mindég magunk 

e l ő t t . . . „pro pátr ia" 

Mindent a hazáért! 

Kőszegi kat. áll. és járás parság. 

A ker. szoc. párt tagjaihoz! 

A város keresztény lakossága megértette a 
hívó szózatot és belépett a keresztény szociálista 
pártba. Ezzel megadta az alapot és lehetőséget 
a további szervezkedésre. A közeljövőben, talán 
a jövő vasárnap lesz a párt első közgyűlése, 
amelyre minden tagnak joga és kötelessége meg-
jelenni. Ezen a közgyűlésen rakódnak majd le 
azok a keretek, amelyekből a város jövő poli-
tikája, társadalmi, sőt erkölcsi és gazdasági élete 
talán az egész XX. század számára ki fog fesleni. 

Hogy ezen alapvető munka tökéletes legyen, 
hogy szervezkedésünk megfeleljen a nemes demok-
rácia eszméinek, hogy a többség akarata már 
most az első alkalommal érvényesüljön és helyes 
útra terelje a szervezkedést, szükséges, hogy a 
párttagok tájékoztatva legyenek a közgyűlés 
tárgysorozatáról. 

Főfeladata lesz a közgyűlésnek a kőszegi 
keresztény szociálista párt gazdasági szervezeté-
nek alapjait megvetni, elnökséget, tisztikart, vá-
lasztmányi és bizottsági tagokat választani. A 
szervezés egyelőre 3 évre szól. 

Kötelessége lesz a közgyűlésnek tehát a 
keresztény szocialista párt helyi szervezete szá-
mára — elnököt választani. Az elnök legyen 
erős kereszteny meggyőződésű, tekintélyes, rep-
rezentatív egyéniség. Feladata lesz a pártot kép-
viselni kifelé, a közgyűlésen és a pártválaszt-
mányi üléseken elnökölni. 

Megválasztandók továbbá az alelnökök, 
akik egyúttal az egyes szakosztályok elnökei lesz-
nek. Az alelnökök legyenek tehát agilis, saját 
osztályuk előtt előtt közmegbecsülésben álló 
egyének. Főteendöjiik a főtitkárral és az egész 
tisztikarral ^gyütt megalkotni s kiépíteni az egyes 
s z a k o s a i k a t ; kötelességük saját szakosztályuk 
ércekéit' l ^ K ' s^ iű kifelé és benn a pártban. 
Ffllváltya; tdn^Rölnek intézőbizottság! üléseken. 
Az elrtpJKJt nelyettesitik. 

jö^szesen a következő alelnökökre lesz 
$zü£ség. Az 1. alelnök : a magán-, köztisztviselők 
es szellemi munkások köréből. A 2. alelnök:az ipa-
rosok részéről. A 3. alelnök : a kereskedők szak-
osztályának vezetője. A 4. a lelnök: a gazdák 
érdekeit képviseli és elnöke lesz az esetleg meg-
alakuló gazdakörnek. Az 5. alelnök : a munkás 
szakszervezet vezetője lesz. Végül a 6. alelnök 
(lehet 2 is!) a női szervezet részéről. 

Megválasztandó továbbá egy főtitkár is. A 
főtitkár szociális kepzettségü, a szervezkedésben 

! jártas, tetterős, agilis és lelkes egyén legyen. 
! Ő a szervezet lelke, aki állandó kapcsolatban 
az elnökséggel vezeti a párt ügyeit. Kötelességei 
1. a pártiroda vezetése az alkalmazott titkárok-
kal ; 2. összeköttetést tart fenn a községi, a 
megyei és országos központtal; 3. a választmányi 
és a közgyűléseken beszámol a párt életéről; 
4. a főtitkár képezi a kapcsot és összes szak-
szervezetek közt. Fizetést nem kap. 

A közgyűlés megadja az elnökségnek a 

jogot, hogy irodát szervezzen, amelybe 2 titkárt 

(kath. és evang.) alkalmazzon. A titkárok az 

iroda személyzetét alkotják és hivatalos órákban 

rendelkezésére állnak a közönségnek, végzik a 

szervezés nem csekély irodai munkáját. Mivel 

puszta lelkesedésből megélni nem lehet, senkitől 

el nem várható, hogy ezt a fontos munkát in-

gyen végezze, a titkároknak tehát — szerény fizetést 

kell adni. 

Megválasztandó továbbá egy pénztáros és 

két ellenőr. íme ez a párt tiszti-kara, amely a 
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szakbizottsági elnökökkel (lásd alább!) az intéző-
bizottságot alkotja. Az intézőbizottság hetenként 
egyszer vagy szükség szerint kétszer ülésezik. 
Elnöke valamelyik alelnök. 

A tisztikarén kívül kötelessége még a köz-
gyűlésnek a párt minden 20 tagja után egy 
választmányi tagot választani, akik közül az el-
nökség utcák szerint egyúttal bizalmi férfit vagy 
nőt jelöl ki. A választmányi tagok a tisztikarral 
együttapártválasztmányt alkotják, amely hónapon-
kent egyszer ülésezik. Elnöke a pártelnök. 
A párt összes tagjai alkotják a közgyűlést, ame-
lyet szintén a pátt elnöke hiv össze. Rendes 
közgyűlése a pártnak évenként egyszer, rendkí-
vüli akárhányszor lehet. 

A választmányi tagok, kiknek száma a 
100-at fogja megközelíteni, megalakitandók az 
egyes munkakörök szempontjából az egyes szak-
bizottságok. Ezek a következők: 

1. A propagandabizottság. Feladata a hely-
beli és vidéki agitáció, népgyűlések rendezése. 
A vidéki szervezetek kiépítése. Röpiratok terjesz-
tése. 

2. Sajtóbizottság, amelynek főteendője a 
keresztény sajtó termékek terjesztése és a nem 
keresztény sajtó elleni agitáció. Főfeladata a két 
nagy keresztény lapnak: Nemzeti Hirlap és Uj 
Nemzedék elterjesztése. Egyik vezetője nő legyen 

3. Kulturbizottság. Feladata a keresztény 
irányú kultura ápolása. Keresztény szellemű és 
erkölcsöt nevelő ünnepélyek, estélyek rendezése. 
Vezetői magas miveltségü és mindkét felekezet-
ből való egyének legyenek. Tagjai közt nők is 
szerepeljenek. 

4. A keresztény kereskedelmet és ipart védő 
bizottság, amelynek feladata pl. szövetkezetek 
alapítása vagy pártolása. Jelszava: bojkottálni 
a zsidóságot! 

5. Jóléti bizottság, amey a nép, első sor-
ban a legszegényebb nép egézségi, élelmezési, 
ruházati, világítási és fűtési ügyeiben szolgálatára 
áll (az iroda segítségével!) a szegény népnek 
Vezetői szintén a két felekezetet képviseljék. 

6. Végül meg kell alkotni a ker. ifjúságot 
védő bizottságot. Ide tartozik a tanuló ifjúság, 
inasok, segédek, cseledek szervezése és ker. szoc. 
irányban való nevelése. 

Kettős irányú legyen a munka, anyagi és 
szellemi. A cselédek helyszerzése, az inasok és 
segedek foglalkozáshoz juttatása stb. 

Minden bizottság 6—8 tagból áll és veze-
tője alatt külön ülésezik. 

A női szervezet hozzásimul a férfiakéhoz, 
de bizonyos függetlenséggel rendelkezik, külön 
ülést tarthat, ha oly ügyek foglalkoztatják, ame-
lyek elsősorban a nőket érdeklik pl. csecsemő 
vedelem stb. Ezért szükséges, hogy külön elnök-
sége legyen és egy titkárja. Ez utóbbi a főtit-
kárral együtt végzi teendőit. 

Íme egy tervezet, amely a ker. szociálista 
párt országos szervezetének alapszabályai alap-
ján a helyi viszonyokkal számolva készült. A 
végleges formáját a közgyűlés fogja megállapí-
tani. Így pl. a vasutasok es postások elhelyez-
kedéséről csak ők dönthetnek. 

Arról van szó, kedves keresztény Testvé-
reim, akarunk-e olyan szervezeteket kiépíteni, 
amely megvéd minden bolseviki kísérlettől. Ha 
igen, akkor gondoljuk meg, hogy a XX. század 
a szocializmus százada, amelyben az egyénnek 
csak ugy lesz szava és értéke, ha tagja valamely 
szervezetnek. Keresztény Testvéreim! Ma nem 
elég az örökkévalóság gondolatának sarkcsillaga 
alá ülni és elmélkedni, vagy kivonulni a pusz-
tába remetéskedni, ma nem elég csak templomba 
járni, ma kötelessége mindenkinek — egy szer-
vezet kötelességtudó tagja lenni. Ezt kívánja a 
kor, ezt a jövő, ezt a haza és az Isten! Haza-
áruló és keresztény voltát megtagadó számba 
megy, aki passzivitásával ismét uralomra segiti 
ellenségünket. 

Mi mentette meg Németországot a sparta-
cusok rémuralmától? Szervezettvoltuk! Mi segí-
tette nálunk uralomra Kun Bélát? Szervezetlen-
ségünk ! 

Marx 1847-ben itta meg a Kommunista 
kiáltványt, a szociálista harci riadót. 

Azóta 70 év mult el! S most szedték le a 
gyümölcseit és szervezkedésük tejfölét! 

Mi sem hajszolunk utópiát! A cél, amelyet 
kitűzünk magunk elé, nem holnapra szól, hanem 
az egész XX. századra! 

Oly szervezet kell, amelyen Lenin Lucifer-
jei sem vesznek erőt! T. M. 

Horthy Miklós Kőszegen. 
Az uj nemzeti hadsereg erőskezű szervezője, 

Horthy Miklós fővezér, hétfőn reggel Soós Kál-
mán vezérőrnagy és egyébb melléje rendelt tisz-
tek kíséretében városunkba érkezett. Szakadó eső 
miatt a főtéri katonai szemie elmaradt. A város-
házán az egybegyűlt tisztek és polgárok fogad-
ták nagy lelkesedéssel. A polgárság élén Jambrits 
Lajos polgármester diszmagyarban a következő 
lendületes beszéddel üdvözölte: 

Fővezér Ur! Kegyelmes Uram ! 
Hazafias lelkünk izzó melegével és szerető szív-

vel. tiszteletteljesen köszöntöm Nagyméltóságodat Kőszeg 
szab. kir. varos közönsége nevében, ez ősi magyar varos 
beszédes falai között. 

Megmérhetlen a mi örömünk, hogy a magyar had-
sereg fővezérét szemtől-szembe láthatjuk és üdvözöl-
hetjük benne azt a nagy magyar embert, kinek nevéhez 
elválaszthatatlanul oda tapad az uj, keresztény Magyar-
ország megalapo^asának története. Hiszen Horthy Miklós 
volt az. ki ezer veszélyben is fegyverbe hivta az üldö-
zött magyarokat, a bujdosó kurucokat és idebeunt a sok 
meddő kísérlet után, ez a fegyveres erő volt az, mely az 
itthon maradt, nyomorgó, agyonsanyargatott magyarság 
minden remenysége volt akkor és ma már — minden 
büszkesége. 

Kegyelmes Uram! Ősi tűzhelyén, ösi fészkében 
csak az a nép tud fenntmaradni, fejlődni és gyarapodni, 
mely hü marad nemzeti hagyományaihoz, csak az a nép 
mely a vértől ittas világmámorban is józan marad Egy 
nemzet csak addig él — még rabságban is mig nem-
zeti ideáljaihoz ragaszkodik ts tűzhelyét táplálja, de osz-
lásnak indul és széthullik még szabadságában is — 
ha nemzeti szent hagyományait megtagadja, ha a történeti 
fejlődésnek, nemzeti öntudatnak fonalát megszakasztja . . . 

Ezeket a nagy, magasztos és fenséges nemzeti 
ideálokat, ezeket a szent hagyományokat látjuk megtes-
tesülve Nagyméltóságod nagyrabecsült személyében és 
látjuk biztosítva minden ténykedésében, azért egész szív-
vel biztosithatjuk nagy munkájában őszinte ragaszkodá-
sunkról és törhetetlen hűségünkről. 

Polgártársaim ! Azért most hozzátok fordulok es 
mint egy ember kiáltsa velem itt e város apraja-nagyja: 

Isten hozta ! Isten éltesse Horthy Miklóst, a magyar 
fővezért! 

A fővezér a gyönyörű beszédtől meghatot-
tan válaszolt. Elmondta a hadsereg szervezésé-
nek nehézségeit, végre sikereit, nagy nemzeti cél-
ját és örömmel jelezte, hogy az antant Magyar-
ország jövő kialakulását és politikai irányát ma 
már máskép itéli meg és a legközelebbi napok-
ban a kormány elismerése és nemsokára a 
békekötés aláírása várható, melyek után remél-
hetőleg az egész vonalon a produktív munka 
megindul és ugyan szűkebb határu, de boldog és 
megelégedett Magyarország fogja a nemzetet 
egybefüzni. Ennek az elérésére a hadsereg is 
meg fogja tenni kötelességét és ezt kéri a pol-
gárságtól is. — A lelkes éljenzések lecsillapulta 
után többekkel beszélgetésbe eredt aktuális kér-
désekről, utánna pedig az üdvözlésére egybegyűlt 
tanintézeti ifjúság közé lépett és ezekhez, mint 
a haza jövő reményeihez, lelkesítő beszédet mon-
dott. — A katonai szemlét a laktanyában tartotta 
meg és a katonákat a fegyelem betartására és 
kötelességük teljesítésére buzdította, mig a kikép-
zett hadköteles újoncok őket felválthatják, de 
egyben megköszönte hazafias és a hazát az össze-
omlástól megmentő bátor közreműködésüket. A 
katonaság, Szomor Aurél állomásparancsnokkal 
az élén, a nemzeti hadsereg szervezője iránti 
tüzes lelkesedéstől áthatva éljenezte a népszerű 
fővezért. 

Magyar nők. 
Nemzeti ujjá születésünk hatalmas munkája 

megindult, a parányi rózsaszínű lángok hatalmas 
máglyákká gyúltak, a maroknyi magyar hadsereg 
megnőtt, megerősödött, már dübörög szilárd lé-
pésük, már látják az utat, melynek minden rosz-
ból ki kell bennünket vezetni. Hazánk szomorú 
helyzete s a hit, a szeretet, mely ma minden 
időnél erősebben él, lelkünkben energiát fog köl-
csönözni, hogy csodákat tegyünk ott, hol cso-
dákra van szükségünk. 

A magyar-hadsereg fővezérlete az uj had-
sereg öltözetét az ős régi nemzeti viselethez 
hasonlóan átalakítani óhajtja. 

A kommunizmus rabló hordája az országot 
a legszomorúbb szükségbe sodorta s igy az 
egyenruhák teljes átalakítása egyelőre lehetetlen, 
csakis a süveg és a hajtókák megvalósítását vette 
tervbe. Sajnos erre sincs elegendő anyagunk. A 
magyar társadalomhoz fordulunk, a magyar nők-
höz, a magyar leányokhoz. A negyvennyolcas 
idők megismétlődése ez és a közel múlté, mikor 

a felvirágozott vonatokhoz ti kisértetek ki, a ti 
lelkesítő szavaitokkal mentünk el, ti vártatok 
mikor sebesülten haza jöttünk. A ti parányi drága 
kezetek adott nekünk mindent. Emlékeztek! Az 
a hazaszeretet ami akkor élt lelketekben, ezekben 
a nehéz időkben csak megerősödött s amit ké-
rünk az oly csekélység. 

Azokat a dolgokat kérjük, amik ott hol úgy-
szólván fölöslegesek : arany-ezüst fonalat, 3 mm. 
széles arany vagy ezüst sujtásokat, 3 cm. széles 
nemzetiszínű szallagot, sötétzöld, piros vagy sárga 
szövetdarabkákat, bármily kicsinyek is legyenek 
azok, tábori zöld szövetet sapka készítéséhez, 
esetleg erre a célra irányítandó bármily csekély 
pénzbeli adományt. (Az állomásparancsnokság-
hoz kérjük beküldeni.) Aki netalán vállalkozna a 
siiveg elkészítésére annak mintáját nálunk átveheti. 

Előre köszönjük nektek. A haza hálája fog 
kisérni munkátokban. 

Kőszegi kat. áll. és járás parság. 

Hirdetmények, 
Akinek az állomásparancsnokságtól bármi-

nemű pénzbeli követelése van, azt e hó végéig 
annak kifizetése végett jelentse be, mert azon 
tul kötelezettséget nem vállalunk. 

Közlöm a hadügyminiszter 325—258 41. 
számú rendeletét. A post»forgalom szünetelése 
folytán vidéken tehát neiu Budapesten vagy 
közvetlen környékén tartózkodó nyugállományba 
volt hivatásos katonai személyeknek ilyenek 
özv. és árváinak az illetők személyes jelentke-
zése esetén az igény jogosultságuk és a személy-
azonosság megállapítása után katonai pénztá-
rakból a pénz készletek mérvéhez kópest kizá-
rólag a f. évi szeptember havi illetékekre elő-
legek fizetendők és ezekről a hüm. illetékes 41 
ill. 41 a osztálya táviratilag értesítendő. Az ille-
tők kijelenteni tartoznak hogy f. hóra ellátást 
még nem kaptak. 

Katona i á l l omáspa rancsnokság . 

Közhírré teszem, hogy a Reitanger dűlő-
ben (katonai gyakorlótéren) folyó évre kiadott 
szántóföldek a közetkező három évre bérbe fog-
nak adatni évenkénti és holdankénti ötven 
korona bér mellett. 

Akik itt szántóföldet kívánnak bérelni 
jelentkezzenek naponta 10—12 óra között a 
yárosi mérnöknél, városháza I. emelet ajtó 8. 

Azok akik folyó évben is birtak itt bér-
lettel, előnyben részesülnek t. i. azok igényei 
első sorban fognak kielégíttetni. 

Működésükben akadályozott vármegyei, 
városi és községi alkalmazottak Kormánybiz-
tosának 3325/1019 sz. rendeletére közhírré te-
szem, hogy az államkincstár tehermentesítése 
érdekéből, főleg pedig a helyi közigazgatási 
érdekekre v.-dó tekintettel, mindazok a hivatali 
székhelyükről annak idején eltávozni kénysze-
rült vármegyei és városi, valamint községi al-
kalmazottak, akiknek hivatali székhelyük Pest,-
Pilis-Solt-Kiskun, Fehór, Veszprém, Győr, Mo-
són, Sopron, Vas, Z;i1h, Somogy. Tolna, Bara-
nya, Csongrád, Csatiad, Békés, Jász Nagykun-
Szolnok, Hajdú, Borsód, Heves, Gömör és Kis-
hont, Nódrad, Ilont, Esztergom, Komárom, 
Zempléni, Szabolcs, Bereg, Ugocsa és Szatmár 
vármegyék területén illelőleg e vármegyéknek 
a demarkaciónális vonalon innen levő részén 
fekszik, hivataii székhelyükre haladéktalanul 
visszatérni tartoznak. 

Jambrits Lajos s. k., 
polgármester. 

Közhírré teszem, hoyy a molnárok a mai 
naptól kezdve a : őröltető felektől őrlési vám 
cimén 10 azaz tiz % ot, darálási vám cimén 
pedig 8 azaz nyolc %-ot vonhatnak le. 

Mindazok, akik a hatóságnál búzavető-
magot jegyeztek elő, ezt a Kayszrál-utcában 
a Waisbecker házban levő hatósági raktárból 
hétfőn, 29. én délután 3—G óráig vihetik el. El-
vitel előtt a vetőmag métermázsánkint 230 K 
ára kék vagy jó fehér pénzben a raktárban 
kifizetendő. 

dr. Hechinger Ede 
polgármester h. 

É 
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Felhívom mindazon háztulajdonosokat ós 
lakásadókat, akiknél 1914. augusztus 1-óta ide-
költözött idegenek laknak, lakóikat 48 órán 
belül a rendőrkapitányi hivatalban jelentsék be. 
Amennyiben ez meg nem történnék, a háztulaj-
donos illetve lakásadóval szemben a törvény 
teljes szigorával fogok fellépni, — a nem beje 
lentett idegeneket pedig a városból kiutasítom 
és lakásaikat a lakáshivatal rendelkezésére 
bocsátom. 

Kőszeg, 1919. szeptember hó 25. 

Közhírül adom, ho^y a hadiszolgáltatás-

ról szóló LV I I I . t.-c. értelmében minden foga-

tos jármű, gépjármű, teher és személy szállítás-

ra alkalmas állat birtokosa kötelezhető ezek 

átengedésére. 

Miután a fővezérség méltán elvárhatja, 

hogy a polgárok a nemzeti hadsereget önként 

támogatják minden rendelkezésükre álló esz-

közzel saját érdekükben, eltekint a rekvirálás-

tól és a jármüveket csak ideiglenesen veszi 

igénybe. 

Amennyiben az ingyenes ideiglenes hasz-

nálat nem járna az elvárható áldozatkészséggel, 

a jármüvek és állatok igénybe fognak vétetni. 

Dr. Freyberger Jenő rendőrkapitány. 

Ipartestületi közlemények. 

Felkéretnek azon segéd- és tanoncokat 

foglalkoztató iparosok, akik a kerületi munkás-

biztositó pénztártól legutóbb felszámítást kaptak 

s ellene felszólamlással élni kívánnak, hogy a 

fizetési jegyzékeket, a hivatalos órák alatt az 

ipartestületben leadni, esetleg a kurzornak át-

adni szíveskedjenek. 

Az elnökség. 

H e l y i _ h i r e k . 
A megyes püspök, Dr. Mikes János gróf, 

vasárnapi látogatása valóságos örömünnepe volt 

városunknak. A polgárság, a katonaság, inté-

zetek, testületek, ifjúság ünnepi díszben a temp-

lomtéren várta a főpásztort, kit a város elején 

a város polgármestere és rendőrkapitánya foga-

dott és kisért a templomhoz, ezernyi közönség 

lelkes éljenzése közepette. Itt a lépcsők alján 

a hitközség ólén V V a l d m a y e r Károly elnök 

üdvözölte igen lendületes szép beszéddel, melyre 

a megyéspüspök a város iránti szeretetének 

hangoztatásával felelt, majd Patonay Vilma 

képezdei növendék egy hatalmas virágcsokor 

átadásával gyönyörű üdvözlő beszédet intézett 

hozzá a kath. leánynevelő intézet ifjúsága nevé-

ben, mire Ő méltósága szinten nagy szeretettel 

válaszolt és azután az őt a templomai tóban Kincs 

apátp ébános vezetése alatt váró papsággal az 

oltárhoz vonult. A templom eközben zsúfolásig 

megtelt. A megyéspüspök által celebrált nagy-

mise után a főpásztor a szószékről az elmúlt 

szomorú korszakot ismertető beszédet mondott és 

kiemelvén a nemzeti hadseregnek minden időkre 

dicső és bátor fellépését, szeretettel emlékezett 

meg a hívekről, akik hitük erősségével állottak 

szembe a kommunistáknak a vallás és a haza 

ellen irányult veszedelmes erőszakosságaival. 

A templomból ezrektől kisért főpásztor a zene-

karral az éiéu díszben felállított katonaság 

sorai között elléptetett és avárosházán reá 

várakozó küldöttségeket fogadta. A nőegylete-

ket, a helyőrség tisztikarát, az evang, gyüle-

kezetet, a kath. hitközséget, a ker. szociális 

párt vezetőségét, a vasutasokat és a képvise-

lőtestületei. Délben az apátplébános magas 

vendége tiszteletére ebédet adott, melyena város, 

a hadsereg, a testületek és intézetek képviselői 

is hivatalosak voltak. 

Szemelyi hír. Kapi Béla evang. püspök 

hivatalos ügyek intézésében városunkban időzött. 

Kapi püspök az evang ieányközepiskola év-

nieynyitu unnepsegere okt. 1. én városunkba 

érkezik, hogy személyes jelenlétével és közre-

működésével is kiemelje azon történelmi jelen-

tőségű eseményt, amely szerint az egyházkerü-

let, a proletárdiktatúra megszűntével újra birto-

kába jutott városunkban levő jelentős kultur 

intézményének az evang. leánynevelő intézet-

nek. Ez alkalommal az egész város kö-

zönsége vendégének tekinti az ev. egyházke-

rületnek nemcsak a Dunántul hanem az egtfsz 

ország tiszteletével körülvett főpásztorát. Az 

ünnepségek sorrendje a következő: Reggel a 

vasút érkezésekor fogadás Jambrits Lajos pol-

gármester üdvózlőbeszédével. 9 órakor isteni 

tisztelet az ev. templomban, ahol az egyházi 

beszédet Kapi püspök tartja. 10 órakor ünne-

pély a leáeygimnáziutn dísztermében a követ-

kező műsorral: 1. Egyházi ének. 2 Igazgatói 

megnyitó. 3. Erkel F . : Ima a hazáért, énekli 

az ifjúsági kar. 4. Ábrányi.. E . : Erős hit, sza-

valja Siúr E. VI I . o. t. 5. Ünnepi beszéd tartja 

Kapi püspök. G. Hymnusz, énekli az i f i úság .— 

Az ünnepély után a püspök a nála tisztelegni 

kívánó küldöttségeket fogja fogadui. 
Hazasság. Dr. Pallér József városi tiszti 

főorvos mult héten kötött házasságot Celldö-
mölkön Raffel Emíl iával, Rafíel Imre nagybir-
tokos leányával. 

A marosvásárhelyi katonai reáliskola nö-

vendékei Nagykanizsáról hétfőn érkeztek váro-

sunkba, minthogy ez intézetet a helybelivel 

kapcsolták össze. A pályaudvaron az intézet 

tisztikara és a növendékek egy csoportja fogadta 

őket és a városi zenekarral az élén kisérték uj 

otthonukba. 

Szennyes sajtótermékek özönlik el ujabban 

Budapestet. Telve vannak Nyugatmagyarország 

s különösen Vasmegye elleni rágalmakkal. Azt 

írják többek között, -Nyugatmagyarországon 

bottal, korbáccsal, J ím^ l ie l és puskagolyóval 

dolgozik a fehégv feírmri* b<%y Vasmegyében 

nincs egyetlen falu sem, £ieíyben na lett volna 

emberteletWvfböklés, hogy Nyugatraagyarország 

népo aifl^-Yarja már ennek folytán, hogy az 

osztréÜbk bevonuljanak, hogy Sopronmegyében 

minden^mn^yarul nem tudó embert és minden 

zsidót bebörtönöztek stb stb. A m i lakosságunk, 

németajkú polgáraink is, csak nevetnek ezen 

állitásokon és élénken tiltakoznak az Ausztriá-

hoz való csatlakozás ellen, de azért e szenny-

iratok mégis veszedelmesek, mert könnyenhivő 

külföldiek mégis hitelt adhatnak nekik. Hazát-

lan, erkölcstelen álhirlapirók, a zsidóság alja 

irja e lapokat. Magyarország tisztességesen gon 

doikodó zsidóinak kellene ökölcsapással elhall-

gattatniok fajrokonaik e piszok-özönét, mert az 

antiszemitizmust éppen ez a zsidó-sajtó kara 

pány terjeszti legjobban és nem a nem létező 

„feher terror.-

A ker azec. párt ideiglenes intéző bizottsága 

Dömötör Gyula alelnök vezetésével ülést tartott 

csütörtök este 8 órakor. A tárgysorozat első 

ponlja a taggyüjtés ügye volt. A taggyüjtés 

még nincs befejezve, a ker. szoc. iro.ia helyi-

ségében (Várkör 30.) ugyanis mindig lehet 

jelentkezni. A jelenlegi taggyüjtők, akik fárad-

ságos munkájukkal az egész párt hálá ját érde-

melték ki, kedden befejezik működésüket. Pon-

tos számadalok még nem állnak rendelkezézre, 

de kétségtelen, hogy a lakosság 75 J „a belép a 

pártba. Van olyan városrész is, ahol csak 

8—9°/o a lakosságnak nem űzette le a tagsági 

dijat (10 K. egy évre!). — A tárgysorozat 

következő pontja Tihanyi Márk előterjesztése 

volt a közgyűlés előkészítésére. A tőle kidolgo 

zott és minden szempontot felölelő gazdasági 

tervezetet az intéző bizottság Jambrits ós Kincs 

hosszabb, Reményi ezredes szépen megokolt és 

Balikó Lajos talpraesett hozzászólása után egyi 

hangulag elfogadja és a közgyűlés elé terjeszti 

végleges elfogadás végett. — Végül a személyi 

kérdéssel, az irodával és vidéki agitációval, 

majd néhány apróbb üggyel foglalkozott. 

A falu nepe ellen nap nap után több és 

több panasz merül fel. A proletárdiktatúra ide-

jén természetesnek, sőt bizonyos fokig örven-

detes jelenségnek tartottuk, hogy a falu nem 

hozza be az elsőrendű élelmezési cikket a város 

piacára, ha pedig mégis hozza, horribilis árt 

kér érte és azt is kék pénzben, mert azt hittük 

és a falusi lakosság is azt hirdette, hogy ezt 

azért teszi, hogy evvel is megdönteni segítse a 

vörösök rémuralmát. Ámde elmúlt e lidércnyo-

más, magyar nemzeti és keresztény szellemű 

kormányunk van, elmúlt a sok rekvirálás ve-

szedelme s a falusiak, bár sűrűn kiáltják az 

éljent a kormányra és a keresztény szoiiáliz-

tnusra, — folytatják a proletárdiktatúra alatt 

követett praxist, irtózatos árakat szabnak és 

semmibe sem véve a kormány rendeletei' ma-

kacsul csakis kék pénzért aduak árut. Buda-

pesten még hust is kapni fehér pénzért és pos-

tatakarékpénztár pénzért, csak a falu nem 

akarja azt elfogadni. Hát kedves, jó falusi test-

véreink ez nem magyaros ós netn is keresztény 

szellemű eljárási Az újjászülető Magyarország-

nak nem éljenekre, hanem a kormány rendele-

teit betartó, hazafias és koresztény szellemű 

polgárokra van szüksége. A tisztviselők, a kö-

zéposztály általában, tehát a városi lakósság 

zöme nem rendelkezik sok kék pénzzel. Ezek 

tehát a piacon alig vásárolhatnak valamit, 

nélkülözni, éhezni kénytelenek és postatakarók-

pénztári meg fehér pénzüket semmire sem hasz-

nálhatják. Hova fog oz vezetni ? Nyomorra, 

elkeseredésre és az elkeseredés elé a falu ellen 

fog irányulni. Igy nem mehet előre az ország! 

Tehát jó lesz megértetni a falu népével, hogy 

nem muszáj mindjárt egy kosár élelmi cikken 

meggazdagodni, meg lehet elégedni kisebb ha-

szonnal is ós a postatakarékpénztári pénz ép 

oly jó, mint a kék péuzl Ha ezt megértik és 

eszerint járnak el, akkor mindjárt olcsóbb lesz 

minden. De ha folytatódik a falu részéről ez a 

kiuzsorázás, akkor annak nem lesz j ó vége. 

Hersics György tetemének hazaszállítása. 
A kommunizmus áldozatának Hersics György 

velemi lakos tetemét a kőszegi temetőből a 

velemi temetőbe fogják átszállítani. Ünnepélyes 

beszentelése Velemben október 4.-én d. u. 7 j4 

órakor lesz. A gyászszertartást gróf Mikes 

János megyéspüspök fogja tartani, ki aznap 

delelőtt a bérmálás szentségében fogja része-

síteni a kőszegszerdahelyi plébánia heveit. E 

gyászüuuepótysn Kőszegről is és a vidékről 

számosan fognak megjelenni. 

Fogyasztási szövetkezet van alakulóban 

városunkban a tényleges ós nyugál lományú 

tisztek és tisztviselők részére. Jövő számunkban 

majd részletesebben fogjuk ismertetni. 

H a l á l o z á s . Adler Dóra, Adler Simon vár-

köri kereskedő 19 éves viruló leánya mult va-

sárnap gégesorvadásban elhunyt. Temetése hét-

főn volt nagy részvét mellett. 

Színeszeink ma este elbúcsúznak a publi-

kumtol. ltóvid, de annál melegebb, sikerdusabb 

szezon volt ez, melyhez hasonlóra alig emlék-

szünk. A közönség látva, hogy igazán törekvő, 

jót és szépet nyújtó színtársulata van Heitai 

Hugónak, itt soha nem tapasztalt kitartással 

látogatta a színházat, a jegypénztárnál majd-

nem minden nap Budapest élelmiszerkiosztására 

emlékeztető sorbaállás volt észlelhető, este pedig 

zsúfolva volt a színház és d >rgött a taps. Elis-

merés illeti meg a társulat minden egyes tagját, 

a közönség szeretettel fog rájuk gondolni a 

viszontlátásig, mert reméljük, hogy Heltaiék 

ezentúl majd többször is ellátogatnak hozzánk. 

Kívánunk nekik uj működési helyükön is ha-

sonló sikereket. — A ..Kőszegi Színház'4 rend-

kívüli szamát adta ki a színház bucsuzásul, 

mely szám a közönség kedvenceinek kitűnően 

sikerült arcképeit is hozza. Al ig jelent meg ez 

a szám, a közönség valósággal megostromolta 

a pénztárt, hogy mindenkinek jusson emlékül. 

A ker. szue. párt ideiglenes vezetősége 

m. tisztelettel felszólítja a város lakóit, k i i még 

birtokában vannak a taggyüjtő ivnek, hogy 

akár kitöltve, akár kitöltetlenül, legyenek szí-

vesek visszaküldeni a pártirodába (Várkör 30.) 

Azok megnyugtatására, akik a párttagsági dijat 

lefizették, jelzi a vezetőség, hogy valamilyen 

formában nyugtázni fogja az összeg befizetését. 

Végül felszólítja a közönséget a vezetőség, 

hogy — a visszaélések elkerülése végett — 

olyannak, aki a pártvezetőségtől kapott meg-

bízatását igazolni nem tudja, pénzbeli adományt 

ne adjon. 

A bozsoki karhatalmi csapat ma vasárnap 

szüreti mulatságot tart. 

Tartalékos tisztek jelentkezési kötelezett-

sége. Az összes (volt közös, honvéd és nép-

felkelő és Vasvármegye területén ál landó lak-

hellyel biró tartalékos tisztek és katonai hiva-

talnokok (bezárólag alhadnagyig) — akik eddig 

még nem jelentkeztek — saját érdekükben 

felhivatnak, hogy a Szombathelyen ál landó lak-

hellyel birók a hadkiegészítő parancsnokságnál 

(Gyalogsági laktanya), a vidéken tartózkodók 

pedig járási székhelyük járási katonai parancs-

nokságnál n>ilvántartásbavétel céljából jelent-

kezzenek. Botegek Írásban. Jelontkezui polgári 

ruhában is lehet. Várra. kat. parancsnokság. 



4. Kőszeg és Vidéke. 1919. szeptember 28. 

Nyugállományú es szolgálatonkivüli vis2ony-
beli t isztek je lentkezese. Az összes vármegye 
területén állandó tartózkodási hellyel biró nyűg 
állományú és szolgálatonkivüli viszonybeli havi-
dijasok (volt közös és honvédség) egy levelező-
lapon 1. állandó tartózkodási helyüket, 2. pontos 
rendfokozatukat, 3. rang kehe és száma, 4. ne-
vüket. 5. nyugállományba ill. szolg. kiv. vi-
szonyba való áthelyezésük idejét (lehetőleg a 
rendeleti közlöny számát), 6. volt (utolsó) csa-
pattestüket, 7. iiletőségi helyüket a hadki-
egészítő parancsnokságnál Szombathelyen hala-
déktalanul bejelenteni kötelesek. — Vármegyei 
katonai parancsnokság. 

Csőgör Jené volt Kőszeg vörös apostola. 
Altruistának, minden igaz ü^'y barátjának tün-
tette fel magát, kérlelhetetlen kritikával súj-
totta az előző rezsim minden intézkedését, dörgú 
szavakkal ostorozta a korrupciót, — szóval 
kommunista szent volt. Amue minden szentnek 
maga felé hajlik a keze, mondja a jó magyar 
közmondás s bizony az ő keze is gyakran hajolt 
a zsebe felé. Csakhogy előzőleg másnak hol-
mijában vájkált e vörös jobb. Rendőrségünk 
házkutatást tartott nála és bizony nagy tömeg-
ben találtak lakásán idegen holmikat. Perzsa 
szőnyegek a lékai várból, finom szövetek, ru-
házati cikkek, kardok, pisztolyok díszítették 
lakását, — ezeket mind kommunizálta. Hát még 
csak mik sültek ki lékai szerepléséről. A lékai 
ellenforradalom leverése után 9 napra beült 
a kastélyba, hercegesdit játszott, majd fiatal 
lányokat idézett maga elé kihallgatás céljából 
és erkölcstelen ajánlatokat tett nekik. S bár a! 
megfélemlítéstől sem riadt vissza. — a lékai 
lányok dicsérelére legyen mondva — egyetlen 
egy sem aikadt, aki meghallgatta volna, egyet-
len egy sem ij»?dt meg tóle. Mikor aztán látta, 
hogy vörös szent létére nem jut el a paradi-
csomba, dühében bruializálta a lakosokat, so 
kakat tettleg inzultált, igy még a csendőr 
őrmestert is megverte. Micsoda népbolonditók 
voltak ezek az „elvtársak"! Hogy hitt nekik, 
hogy futott utánnuk a munkásság, a nép! 

Kőszeget vörös varossá akarta átformálni 
Patek elvtárs. A lakásán megtartott házkuta-
tás alkalmával részletesen kidolgozott terve 
zetet találtak, melyet ő a vármegyei direktó-
riumnak akart megküldeni. Ebben vázolta mind 
azon szerinte szükséges teendőket, mik arra 
alkalmasak, hogy Kőszeg minden polgára be-
lássa és meggyőződjék a kommunizmus magasz-
tosságáról, önzetlenségéről, hogy aztán Kőszeg 
igazán vörös város lehessen. Első helyen vörös 
szinház és vörös mozi létesítését hozta javas-
latba. Természetesen önzetlenül. Ezek direktora 
és kezelője t. i. Patek Béla lett volna. 

D e t e k t í v e k megjelenése hozta izgalomba 
gyakran városunk lakosságát a vörös uralom ! 
idején. Hol üzleteket vizsgáltak, hol „fehéreket" 
kerestek. Működésűkről furcsa dolgok derültek 
most ki. Rendőrségünk nagy buzgalommal fá-
radozik azon, hogy világosságot derítsen a most 
letűnt sötét korszak krónikájára s ezen munkája 
közben érdekes dolgok sültek ki három itt 
működött vörös detektivről: Harkányi Bélá- • 
ról, továbbá Rák és Liebhaber .elvtársakról", i 
Üzleteket vizsgáltait e jelesek s amire éppen« 
szükségük volt, vagy ami megtetszett, azt min- j 
den ellenszolgáltatás, vagy fizetés nélkül egy-
szerűen megtartották maguknak. Aki ellenkez j 
ni, vagy védekezni próbált terrorjuk ellen, azt) 
durván bántalmazták. A legelmésebb stiklit 
Harkányi produkálta. Feleségének Budapesten' 
női konfekció-áru üzlete volt, hol rém drágán; 
és persze csak jó kék pénzért sok szép dolgot! 
vehetett a hölgyközönség, mert hát mint mondá,; 
az külföldi áru, amit drágán kellett beszerez ; 
nie. Pedig hát igen olcsón ment a arubeszer- j 
zés : ingyen. Egy helybeli nagy konfekciós üz-l 
letben sorra megvizsgált mindent Harkányi 
detektív s amiről ludtá, hogy jó drága pénzen! 
eladható Budapesten, azt becsomagoltatta ésj 
elküldte feleségének. így ürült ki Kőszegen egy 
nagy konfekciós sarok üzlet s igy telt meg a 
Harkányi-bolt Budapesten. Ezt nevezték az áruk 
igazságos elosztásának és a kereskedelem meg 
szüntetésének. 

Ónzetlensegról, t isztakezüsegröl prédikáltak 
Halász és társai állandóan. Ők soha magukra 
még csak nem is gondoltak, csak a szegénye-
ket istápolták. Rendőrségünk most a nyomozás 
során azonban másként látja a dolgot. Halász 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, kik szeretett jó 

leányunk 

Dóra 
elhunyta alkalmával jóleső részvét 

tel osztoztak fájdalmunkon, hálás 

köszönetet mond 

A d l e r S i m o n 
és c sa l á d j a . 

elvtársnak testőre, aki őt töltött revolverrel 
mindenhova elkísérte ós a vizgyógyintézet előtt 
lakására vigyázott, Karner Gyula volt. A pék-
ipar nem tetszett e jeles direktóriumi tagnak, 
azért járásparancsnoknak tették meg. Hogy 
mire használta lel hivatalát, azt megmondhatja 
ugyanaz a női konfekció üzlettulajdonos, aki 
Harkányi elvtárs üzletét látta el áruval. Forra-
dalmi törvényszék elé kell őt vinniök, mond-
ták neki egy napon Karner Gyula és Gauiaul 
János elvtársak, de ha jótékony célra, szegény 
járásparancsnokok í'elsegélyezésére átad Gamauf 
nak is 2000 koronát, Karnernak is 2000 koro 
nát, akkor talán segíthetnek rajta. A pénzt 
megkapták. — Most majd segít rajtuk az 
igazságszolgáltatás. 

A kommunizmus romboló hatása megdöb-
bentően világlik ki Bründl Gyula esetéből. Ki 
ne ismerte volna Kőszegen Bründl Gyulá t? A 
szerény, szorgalmas kistisztviselő mintaképe 
volt. A rendőrkapitányi hivatalban dolgozott, 
itt érte a vörös korszak s Ő mohón szívta be a 
mérges tanokat, melyek neki. a kisembereknek, 
fényes jövőt, nagy jólétet Ígértek. Melegen ér-
deklődni kezdett a bűnügyek iránt s ha valami 
lopás vagy ehhez hasonló bünügy adta magát 
olő, különös gonddal tanulmányozta a bűnjele-
ket. A hivatali helyiség nem is volt neki erre 
elég, hazavitte azokat lakására. S azután meg 
is tartotta azokat, el is adott belőlük. Szóval 
kommunizálta azokat. 72 darab lepedőt, bőröket 
és más tárgyakat vitt haza, a Mick-fürdőben 
elkövetett lopásból származó tárgy, a Pallér 
Máriánál elkövetett lopásból származó 18 tárgy, 
a nemezgyári iopásból származó tárgyak mind 
az ő kezén tűntek el. 

Hazkutatast tartott a rendőrség Kern Mi 
hálynak, az elmúlt vörös kor kőszegi nyomo-
zójának és ,tekintélyes" tagjának lakásán. Az 
eredmény meglepő volt. Azt hittük, hogy neki 
csak két dolog iránt van ér/éke: a sertések és 
a vörös szín iránt. S a rendőrség bizony kék, 
zöld, sőt Uram bocsáss, fehér selymeket is ta-
lált nála, de nem vetette meg a szőnyegeket, 
ruhákat s esernyőket sem. Ez a „számottevő" 
alakja Kőszeg város közéletének nyomozásai 
alkalmával egyszerűen ukázokat adott keres-
kedőinknek, hogy ezt, meg ezt, ami megtetszett 
neki, küldjék lakására. S hogy kereskedőink 
mily terror alatt állottak s hogy féltek, misem 
mutatja jobban, mint az, hogy amit Kern Mi 
hály lakására küldeni rendelt, szolgálatkészen 
el is küldték neki. Most majd visszakapják, 
ami még meg van. 

Folytatolagos kimutatás az ország belrend 
jének fentartásához szükséges fegyveres erő 
megszervezésére és ellátásához előlegzett adó-
összegekről : Püsky Gyula 200 K, Czeke Gusz-
táv 2000 korona. 

Üzlet-átadás. 
Tisztelettel értesítem Kőszeg város és 

vidéke n. é. közönségét, hogy a Király-ut 

14. szám alatt levő k o v á c s m ű h e l y e m e t 
fiamnak átadtam és annak vezetéséről 

lemondtam. 

Egyben köszönetemet fejezem ki m. t. 

üzletfeleimnek eddigi szíves pártfogásukért és 

kérem azt fiam iránt továbbra is fentartani. 

Tisztelettel 

Koller Mátyás. 

Üzlet-átvétel. 
Tisztelettel értesítem Kőszeg város és 

vidéke n. é. közönségét, hogy a Király-ut 

14. szám alatt levő és 35 év óta fennálló 

atyámtól átvettem és azt saját kezelésben 

tovább vezetem. Törekvésem oda irányul, 

hogy elsőrendő és szolid munkát készítsek 

m. t. üzletfeleimnek. 

Tisztelettel 

Koller István 
kovácsmester. 

Tisztelettel értesítem a város közön-

ségét, hogy a Gőzmalom-laktanyában 

kosárfonó műhelyt 
nyitottam és minden e szakmába vágó 

munkát valamint javításokat is elvállalok. 

Tóth László 
kosárfonó. 

Két fiatal uri leány 

lakást és ellátást 
keres jobb családnál. Cím a kiadóhivatalban. 

Egy kétlakásos házat 
kerttel megvé te l r e keresek. Cím a 

kiadóhivatalban. 

Mindenféle villanyos berendezéseket, 

javításokat és teljes malomvilágitási beren-

dezésekot gyorsan és jutányos árban 

eszközlök. 

Teljes tisztelettel 

Kiss Elemér 
villanyszerelési vállalata 

KŐSZEG , Várkör 88. sz. 

Halló 11 
Veszek és eladok viselt és uj c i p ő t , 

r u h á t , b ú t o r o k a t s t b . s t b . 

F a v e t i t s J á n o s 

Gyöngyös utca 9. 

A lékai fiirész depoton c|a 3000 

akó tölgy dongfa 

e I a c l © • 

Ajánlatok hercegi Erdőfelügyelőség Lakom-

pak küldendők. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

Halló II 

A közönség köréből. 
A tulmagas husarakrol már a mult 

számban történt említés a „Vasvárraegye" 
nyomán; most azonban módomban áll azt meg-
okolni is. Egy példa: euy 000 kilogrammos 
marha mostani beszerzési ára élősúlyban 12 
korona kilónként, tehát 7200 korona, levágás 
után vegyük az összeget (bár túlzás) duplán, 
tehát 14.400 K. A kimérési ár 38 korona (több 
helyen 40 is), tehát összesen 22.800 K, ebből 
levonva a beszerz ési árt, marad 8400 korona 
haszon, de ehhez jön még a bőr, tüdő, máj , 
sziv, nyelv, gyomor és a belek érték®. Nem 
találom indokoltnak, hogy miért kell egy marha 
kimérésén 8 — 9000 koronát nyerni. A hatóság 
szives figyelmébe ajánljuk e sorokat. m. 


	Kőszeg, 1919. szeptember hó 28-án
	39. évfolyam 41. szám
	Városi közgyűlés, 1919. szeptember 22.
	Ötezerötszáz korona
	Kőszegi kat. áll. és járás parság
	A ker. szoc. párt tagjaihoz!
	T. M.
	Horthy Miklós Kőszegen
	Magyar nők
	Kőszegi kat. áll. és járás parság
	Hirdetmények
	Katonai állomásparancsnokság
	Jambrits Lajos s. k., polgármester
	dr. Hechinger Ede, polgármester h.
	Dr. Freyberger Jenő rendőrkapitány
	Ipartestületi közlemények
	Az elnökség
	Helyi hírek
	Házasság
	Hersics György tetemének hazaszállítása
	Halálozás
	Színészeink
	Csőgör Jenő
	Kőszeget vörös varossá...
	A közönség köréből
	M.

