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Hirdetések nagyság szerint Jutdnyoi árban 

szdmifatnah. 

P e t t f i : — — — — — — — — 
Föl tehát, magyar nép, e gaz csorda ellen, 
Mely birtokodra s életedre tör. 

Qroszlánokkal vívtunk hajdanában 
Ea most e tetvek egyenek meg? 

Föl nemzetem, föl! jussanak eszedbe 
Világhódító őseid, 
Egy ezerev néz ránk ítélő szemmel 
Attilától Rákóczi-ig! 

Nem gyászolunk, 
nem, — nem méltó ez a magyarhoz! Ha annyi 
balsors ért, ha ezeréves hazánkért évszázadokon 
át tudtunk SZÍVÓS kitartással küzdeni, nem szabad 
elcsüggednünk, amiért áruló gaz szomszédok 
segítsége és kapzsi, világuralom után törtető 
nagyhatalmak szövetkezése egy bosszúért lihegő 
nagy nemzetet vérlázító igazságtalanságra elragad. 

Nem gyászolunk, nem. — nem méltó ez a 
magyar nemzethez! 

Ha a szorgalommal összehordott hangya-
bolyt csak egy veszővel érintjük, ezer és ezer 
lakója tüstént munkához lát annak újra helyre-
állításához. 

Minden magyar a bölcs természet e példa-
adását kövesse. 

Nem érünk rá sirni, keseregni, netn szabad 
kétségbeesni, elcsüggedni! Az a nemzet, mely 
itt államot alkotott és ezer éven át fenntartott, 
magyar nemzeti kulturát teremtett és e mellett 
ezer sebből vérezve a nyugatot védelmezte, 
ezeréves fényes múltja alapján oly tiszteletet és 
becsülést parancsoló jogot nyert nemzeti letéhez, 
hogy azt tönkretenni, megsemrniseteni nem lehet! 

Az antant legfőbb tanácsának vaksággal 
megvert nagy könnyelműsége, négy millió magyar-
nak elszakadását hazájától, ami merész ellentét-
ben áll az általa hirdetett irányzattal, halomra 
fogja dönteni szívtelen és esztelen békemüvüket. 
Ekkora világigazságtalanság sokáig meg nem 
állhat. A népjogok ekkora eltiprása kell hogy 
kihívja a világ összes nemzeteinek felháboro-
dását, mert nem szabad, hogy a történelem az 
emberiség örök szégyenére ily lelketlen igazság-
talanságot jegyezzen fel lapjaira. 

Lesújthatnak, megkárosíthatnak, megszégye-
nítheinek, de jogainkból fel nem adunk semmit! 
Ha van szivük, bátorságuk bennünket egy becs-
telen béke aláírására, egy rút világbecsapást 
tanúsító okmány elfogadására kényszeríteni, ez 
nem jelenti azt, hogy a magyar nemzet ebbe 
megnyugszik. Nem, nem, soha! 

Dolgozni fogunk, ugy mint egyetlen nép 
sem e földtekén. Csodákat fogunk mivelni egész 
erőnket érvényesítő munkáságunkkal. Vállvetve 
ott leszünk mindenütt, hol a keresztény magyar 
tervezni, szervezni, alkotni, nemzeterősitő munkát 
végezni fog és egymásnak segítséget nyújtva 
biztosítjuk mindenkinek sikerét, mindnyájunk 
boldogulását. így mutassuk meg a világnak lel-
künk erejét, nemzetünk értékét. 

Két kezünkbe fogva a szerszámot szüntelen 
csak dolgozni fogunk, hogy uj erőre kapva el-
szántan szembenézhessünk elrabolt területeinket 
bitorló szomszédainkkal és tgyben ébren tartsuk 
tőlünk erőszakosan elszakadt honfitársainkban a 
megváltás reménységét, melynek előbb-utóbb 
valóra kell vállnia. 

Mi eddig is határszéli őrei voltunk a magyar 
hazának. Hazafias törekvéseinknek és a köteles-
ségteljesitésnek köszönhetjük, hogy a hontalan-
ság keserű, még fájóbb helyzetébe nem jutot-
tunk. Ezentúl még közelebbről keil határőri 
szolgálatunkat teljesíteni. Tudjuk, velünk lesz az 

egész magyarság és együtt fog érezni velünk az 
eddig velünk volt másnyelvü, velünk szívesen és 
hűséggel együtt volt testvérek. 

A bölcsúdal, a gyermeknevelés, az iskola-
oktatás, mester a tanoncot, családfő a család-
tagot, pap a szószéken, költő dalaiban, az iró 
történetében, mind-mind csak azt hangoztassa, 
azt nevelje, azt beszélje, azt írja, hogy a rajtunk 
elkövetett égbekiáltó igazságtalanságot fogcsikor-
gatva addig kell türelmesen elszenvednünk, míg 
a rettenthetetlen megtorlás ideje elérkezett! 

Lehet, hogy a kényszer hatása alatt várat-
lanul gyorsan fog bekövetkezni, lehet, hogy a 
kellő felkészültség hosszabb időt fog igénybe 
venni, — mindegy, — mindennapi imádságunkba 
kell foglalni a nagy. a legnagyobb leszámolás 
gondolatát, melyet valaha nemzetünket cselek-
vésre késztette, — de mindennapi munkánkban 
is ott éljen leíkünkben a szent elhatározás, hogy 
ezt az országunkat elharácsoló, darabokra szakító, 
szomszédainktól bitorló állapotot megtűrni nem 
fogjuk, — de megbőszülni, iszonyatosan meg-
bőszülni igen, — ezért akarunk élni, dolgozni 
és ha kell meghalni is! * * • 

jR kősztgi kommmunisták bűn-

ügyének tárgyalása. 
(Folytatás.) 

Minthogy a szombathelyi napilapok utján, 
melyeket rendkívüli nagy számban terjesztenek, 
a közönség a biinper tárgyalásáról teljes részle-
tességgel megirt tudósításokból mindenről már a 
hét folyamán értesül, mint e lap hetikrónikásai 
csak a lényeges részeket rögzítjük meg. 

Figyelemmel kisérve a tárgyalásokon elhang-
zottakat és ismerve az itt lefolyt eseményeket, 
csodálattal eltelve olvassuk és halljuk azt a sok 
szemenszedett hazugságot, amit ások kihallgatás 
produkál. Feltűnő jelenség, hogy Szamuelynek 
Kőszegre hívásának részleteit miként próbálják 
elhomályosítani. Nem tudjuk, hogy mit fog ered-
ményezni ez a többheti tárgyalás, de olyan em-
ber nincsen Kőszegen, aki annak az emberször-
nyetegnek az idehivását másnak tulajdonítaná, 
mint a kommunista vezéreknek. Hogy valójában 
ki kezdeményezte, az talán örök rejtély marad, 
de hogy onnét a városháza direktóriumi szobá-
jából indult ki, az bizonyos. A benfentesek még 
a délelőtt folyamán terjesztették, valószínűleg 
megfélemlítés céljából, ho^y Szamuely még az-
nap délután terrorcsapatával Kőszegre érkezik. 

* 

H a r k á n y i itt volt dedektiv volt az első, 
aki az ellenforradalmi napot követő letartóztatá-
sokat és a Szatnuelyhivás részleteit mondta el. 
Általában a fővádlottakhoz hasonlóan vallott, de 
voltak oly eltérések is, melyek Halászra és Gras-
tyánra súlyosítók. Vallomása során kiderült, hogy 
budapesti fogsága alatt tájékoztató levelet akar-
tak hozzá becsempészni. Somogyi rendőrtiszt előtt 
tett vallomását kicsikartnak tünteti fel. 

Felolvasásra került dr. Fatek vallomása, 
mely szerint Harkányi és Rák dedektivek mond-
ták neki, hogy ők informálták Szatnuelyt. Har-
kányi és Rák ezt tagadják. 

G r a s t y á n Mici Hersicsre vonatkozólag 
ugy adja elő a történeteket, hogy ő azt minden-
képen megmenteni igyekezett, nemhogy Halásznál 
letartóztatását hangoztatta volna. Mikor megtudta a 
kivégzéseket, sirva fakadt. A halálos Ítéletre készült 
névsort ő rejtette el, nehogy Szamuely kezébe 
kerüljön. Tagadja, hogy ő küldött vörös katoná-
kat a vasútra Szamuelyhez. 

S i m o n Jenő a leghatárotabban tagadja, 
hogy Hersics megöletésében része lenne. Kény-
szerűségből követte a terroristákat a temetőbe. 
A hulla mellett talált S. J. betűkkel ellátott szi-
vartárcát a magáénak el nem ismeri. 

Nagy megütközést keltett a fogházőr azon 
jelentése, hogy a vádlottak a fogházban egymás-
sal sztbadon érintkeznek. 

S o m o g y i István rendőrtiszt teljes részle-
tességgel mondta el az ellenforradalmi napon 
történteket és nyomozó eljárásának mozzanatait. 
Megkínozták, megverték, megkárosították, kivég-
zéssel fenyegették, fegyházra ítélték. — Budapes-
ten teljesített nyomozása során kihallgatta Kor-
vin Klein Ottó főterroristát, ki azt mondta, hogy 
Fodor szombathelyi rendőrkapitánytól tudták meg 
a Kőszegen történteket és itt Halász referáli Sza-
muelynek. Ugyanott mondta el Kovács terrorista, 
hogy kőszegiek is lőttek Hersicsre. Harkányi is 
azt vallotta, hogy Halász referált Szamuelynek. 
Tagadja, hogy Harkányit és Halászt kihallgatásuk 
alkalmával megfenyegette volna. 

A védelem Somogyi inegesketését ellenezte, 
mert maga is beismerte, hogy érdekeltnek tekinti 
magát. Tisztességét és becsületességét elismeri, 
de mint üldözött, megkínzott és megkárosított 
ember, nem lehetett elfogulatlan a nyomozás 
intézésében és minthogy érdekeltség esetén még 
az ügyész és a biró is ki van zárva a közremű-
ködéstől, a nyomozást törvényes hibában születt-
nek jelenti ki, amiért is Somogyi megesketését 
ellenei. Halász kijelentette, hogy panaszt tett 
Somogyi elJen, mert ez megfenyegette és csak 
saját sérelmeire hallgatta ki őt. A bíróság hosz-
szabb tanácskozás után a tanút megeskette. 

E s z t n e r és S c h m a l rendőrök közremű-
ködtek a nyomozásnál és Budapesten ők voltak 
Somogyival. Mindenben megerősítették Somogyi 
vallomását. Esztner kényszerűségből a kivégzé-
seknél is jelen volt, a történteket elmondja, a 
terroristák felhívásának, hogy közreműködjön, el-
lenszegült azon kijelentéssel, hogy ártatlan emberre 
csak nem fog lőni. 

M a r t i n i őrnagy azt vallotta, miként sza-
badította ki az elfogott tiszteket. Waisbeckert 
azért nem, mert az mint tartalékos nem tartozott 
az ő parancsnoksága alá. 

N i k o l i c s Dániel százados hallgatta ki 
j annak idején Patekot, ki azt mondta, hogy Halász 
' hívta Szamuelyt. 

F a r k a s József messziről látta a kivégzést 
lés ugy adta elő mint Esztner rendőr. 

L e n g y e l Dezső tanú előadja, hogy Kar-
ner akarta Waisbeckert letartóztatni, de abba-
hagyta, mikor ez kijelentette, hogy hivásra ren-
delkezésre áll. Utóbb többen is zörgették a kaput, 
mire Waisbecker önként jelentkezett. 

L e n g y e l Dezsőné felismerte a letartózta-
tásnál Halász hangját. 

T a k á c s százados elmondja letartóztatásának 
részleteit és hogy mikor Rák dedektiv kihallgatta 
Nagy Elza mondta neki, hogy őt is felakasztják. 
Szamuely távozása után Halász egy írásból olvasta 
fel, hogy a rögtönitélő bíróság őt 10 évi fegy-
házra ítélte. 

M a r t o n Béla vasúti ellenőr azt vallja, hogy 
ő volt az, aki a tan.icskormány bukását telefo-
non adta le Kőszegre. Kihallgatásakor Nagy Elza 
és Csőgör pezsgőztek. 

D ö in ö t ör Gyula és neje azt vallják, hogy 
Waisbecker letartóztatásánál Halász is jelen volt, 
ki Grastyán Micivel haladt egy csapat élén. 

B i r i c z Ferenc vallomása szerint Halásza 
laktanya előtt az ellenforradalom estéjén azt mon-
dotta a vörösőrség előtt: holnap akasztás lesz. 

Egyes szám ára 50 íillér. 
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J ó z s a Gyula volt vörös katona elmondta, 
hogy őt és Moritz Béla katonát Grastyán Mici 
Halász nevében küldte ki a vasútra Szamuely 
hívására. Mikor a bíróság arra figyelmeztette, 
hogy miként járhatott el Grastyán intézkedésére, 
azt mondta, hogy ez direktóriumi tag volt és 
parancsát minden katona teljesítette. Grastyán 
tagadja, hogy tanúval aznap beszélt volna. 

H ü b e r t h Janka lakása ablakából látta, 
hogy Halász egy csapat katona élén Grastyán 
Micivel intézkedett Waisbecker elfogatásában. 

B r u n n e r állomásfőnök elmondja Szamuely 
érkezését, hogy vörös katonák hívták a városba, 
aki nagyon káromkodott, amiért zaklatják, mégis 
levétette autóját és azon ment be a városba. 

J a m b r i t s polgármester elmondja az ellen-
forradalmi napon történteket, népmegnyugtató 
szereplését, életveszélyét, letartóztatását, Bass 
Rezsőnek biztonsága fölötti érdeklődését, Halász 
megmentése iránti jóakaratát, mert ez vele szem-
ben is jóindulattal viseltetett. Halász kérdésére, 
tudja-e, hogy több polgárnak és papnak életét 
mentette meg, igennel felel. 

R ó d 1 e r sirásó elmondja a kivégzéseket, 
Simon Jenő részvételét Hersies meggyilkolásában 
és hogy ugyanakkor Szabó és Seper is ott vol-
tak. Hersies hullája mellett ő talált egy szivar-
tárcát és patront. A szivartárcát Seper Simon 
Jenő tulajdonának mondta, ki azt át is vette tőle. 

A b é r t István szomszéd segített a sírásó-
nak a hullák elhelyezésénél. Ugyanúgy mondja 
el a történteket mint Ródler. 

R ó t h Gyula vallomása szerint, Simon Jenő 
előtte ismerte be Hersies megöletésében való köz-
reműködését. 

Dr . N a g y - E b e l i n g a z ellenforradalom 
előtti időben ennek végrehajtására irányuló titkos 
szervezkedő munkáját mondja el nagy részletes-
séggel, szintúgy a junius 5-iki eseményeket a 
városházán s végre szökni kénytelen volt helyzetét. 

H o c h e c k e r János volt vörrs katona azt 
vallotta, hogy ót Stubnya hadnagy küldte Halász 
nevében és aláírásával Velembe Hersies letartóz-
tatására. 

F r ö h l i c h Gusztáv a városházán junius 
5.-én este 10 óra tájt hallotta, mikor Grastyán 
mondta Hocheckernek, hogy Hersicset és Ávárt 
is be kell hozni. 

Á v á r János velemi gazda, kit Hersies után 
vezettek Szamuely elé, (Harkányi elő/ő vallomása 
szerint, ő tuszkolta be Takács százados helyett) 
elmondja Halász irásos parancsával történt letar 
tóztatásat, Halász durva Szamuely elé állittatását, 
ki több kérdés után fogházba kisértette. Ezt a 
tanút a védelem eszelősnek tartja, de a biróság 
értelmes határozott vallomása folytán megesketted. 
A védő azon kérdésére, hogy írja le, milyen volt 
Szamuely, azt mondja: kérem szeretettel, nem 
vagyok én rajzmester. 

D r . H e c h i n g e r tanácsnok azt vallja, 
hogy a folyosón találkozott Halásszal, mikor 
Szamuely a városházán volt, ki igen izgatottan 
mondta neki, hogy „két halálos ítélet van". Har-
kányi is jelen volt, ki közbeszólva azt mondta, 
hogy „éppen ideje volt abbahagyni a referálást" 
különben még több embert kivégeztetett volna. 
(Harkányi ekkor elébe toppan és „hazugság-
nak" mondja vallomását. Az elnök ezért rendre-
utasítja.) Dr. Hechinger további kihallgatásában 
előadja, hogy Halász több letartóztatottal eny-
hébben kívánt elbánni, de Harkányi ellenezte, 
nehogy Szamuely haragját magukra ingereljék. 

A pénteki tárgyaláson egész sora az ügyészi 
foglyoknak került a védelem bejelentése alapján 
tanúkihallgatásra. Ezek közül G a m a u f azt val-
lotta, hogy Halász őt küldte ki Szamuely elébe, 
de időközben már Karner Gyula kalauzolta be 
és Józsa Gyula és Móritz Béla voltak vele. 

U d v a r o s volt szombathelyi direktóriumi 
tag azt vallja, hogy Pap pol. megbízott mondta 
neki. hogy „Szamuelyt Kőszegre küldtük". Tagad-
ja, hogy azt a táviratot kézhez kapta volna, 
melyet az ügyész felmutat és melyben Halász 
veszélyes helyzetét előadva, segítséget kér. 
B l o c h Alfréd egy ismeretlen izzadó kerékpáros 
ifjút látott a vörösőrségen, aki a kőszegi ellen-

* forradalmat jött jelenteni. A foglyokat vallomá-
sukra nem eskették meg. 

F r a n c s i c s Gyula tanú együtt szolgált 
Simon Jenővel és tudja, hogy S. J. jegyű ezüst 
tárcája volt. Simon tagadja. 

T r e p p 1 e r Károly és S c h e e r István volt 
próbarendőrök semmit sem láttak, mert másnap 
reggelig a padláson bújtak el. 

J a g o d i c s börtönőr egy terroristának meg-
mutatta, hogy hol vannak elzárva Hersies és Avár. 

P a r a j sz József doroszlói lakós a temető 
előtt állt Simonnal és Seperrel a kivégzések 
alatt, ezek tehát nem lehettek jelen. Elnök kérdezi 
Simontól, miért nem említette ezt eddig? Azt 
feleli: nem emlékeztem erre. 

Dr . H a l á s z né mint tanú előadja, hogy 
férje nagyon levert volt Szamuely itélei miatt és 
az nem igaz, hogy neki azt mondta volna, kár 
volt Szamuelynek ennyit is mondani. 

A biróság hozzájárul a védő azon előter-
jesztéséhez, hogy Grastyán Mici gyengélkedő 
állapotára való tekintetből a további tárgyaláso-
kon való megjelenéstől felmentessék. 

Dr. Weder védő továbbá bejelenti Maitz 
Imre, Felbei és Wehofer tanukat annak az iga-
zolására, hogy Simon Jenő a kivégzésnél jelen 
nem volt, akik a temető falán ülve nézték végig 
Hersies megöletését. 

Szombaton a védelem tanúira került a sor. 
S c h a á r Józsefné a Dreiszker szanatórium-

ban látta, hogy Halász az ellenforradalmat követő 
napon este igen rosszul volt. 

Dr . D r e i s z k e r Ferenc igazolja, hogy a 
nála lakott Halász junius 6.-án este igen izga-
tott, sápadt volt és rosszullétről panaszkodott, 
de orvosi segélyt igénybe nem vett. 

G e r g e l y f f y Ferencné alezredes neje azt 
vallja, hogy férjét maga Halász tartóztatta le, de 
tudja, hogy fogvatartása ideje alatt férje iránt 
jóindulattal viseltetett és még Szamuely érkezése 
előtt helyezte szabadlábra. 

F e k e t e József, ki a temetővel szemközt 
lakik, ablakából látta, hogy a lövések eldördü-
lése után többen jöttek ki a temető kapuján, kik 
között Simon és Seper is volt. Előbbit Parajsz-
szal beszélni nem látta. Parajsz vele szemben 
azt mondja, hogy ő látta őt. 

Mikor a lapot zárjuk azon három tanút 
vallatják, akik Hersies kivégzését a temető falá-
ról látták. * * * 

igénybevételét rendelte el. Az igénybevétel a 
katonailag kiképzett, valamint a haboru tartama 
alatt megtartott népfelkelés bemutatott szem-
léken. alkalmasnak talált, dü a polgári életben 
való nélkülözhetetlenségük miatt felmentett 
hadkötelesekre terjed ki. 

Az igénybevett hadkötelesek a hadügy-
miniszter rendelete értelmében tényleges be-
hívásokat megelőzőleg jelenlegi alkalmasságuk 
felülbírálása céljából vizsgálatnak fognak alá-
vettetni. 

Az alkalmassági vizsgálaton megjelenni 
tartozó hadkötelesek összeirhatása céljából a 
hadügyminiszter rendelete órtolmébón felhívom 
a város területén tartózkodó összes 1898, 1897, 
189*5 és 1895 évi születésű hadköteleseket, te-
kintet nélkül arra, hogy katonai szolgálatot 
teljesítettek e vagy sem, avagy mint rokkantak 
elboesájtattak e vagy sem, hogy annak meg; 
állapítása céljából, vájjon az alkalmassági 
vizsgálaton megjelenni tartoznak-e, f. évi ja-
nuár hó 26 tói 30 ig a katonai ügyosztálynál 
(Városház, I. e. 14. ajtó) jelentkezzenek. 

A jelentkezés alkalmával a hadkötelesek 
a katonai vizsonvokra vonatkozó mindennemű 
személyi okmányaikat hozzák magukkal, külö-
nösen tisztek és altisstek rendfokozatukat iga-
zoló okmányaikat. 

Figyelmeztetem az érdekelteket, hogy az 
összeírás céljából való jelentkezés elmulasztása 
az 1915. évi I I . t.-c. 5 §-ába ütköző kihágást 
képez és 15 napig terjedhető elzárással és 200 

j koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik. 
— — — 

Közhírré teszem, hogy f. évi január hó 
26 

.-án délelőtt 10 órakor a Vásártéren katonai 
lóosztályozás lesz. Felhívom Kőszeg város és 
Kőszegfalva összes lótuiajdonosait, hogy a bir-
tokukban lévő valamennyi lovat, csikót, akár 
magán, akár kincstári tulajdont képeznek azok, 
a jelzett határidőben az osztályozáshoz ponto-
san elővezessék. 

Hirdetmények. 
MOVE közgyűlés. A kőszegi járás M O V E 

osztálya 1920. február 1.-én délelőtt 10 órakor 
tartja meg rendes évi közgyűlését a „Mulató" 
termében. Tekintettel a fontos, minden tagot 
érdekes ügyekre, az elnökség ez uton kéri min 
den M O V E tag megjelenését. Tárgysorozat: 1. 
Jelentés az osztály szervezéséről. 2. Az egyes 
ügyosztályok és szakosztályok megalakulásáról 
jelentés. 3. Pénztári jelentés. 4. A MOVE osz 
tály eddigi működéséről jelentés. 5. Thold Dezső 
százados beszámolója az országos M O V E köz-
gyűléséről. 6. A M O V E osztály programmja 
1920. évre. 7. Indítványok, javaslatok. 

A MOVE osztály elnöksége. 

lvörhirré teszem, hogy az Alsóerdőben' 
eddig termelt tűzifából kiosztásra kerülő menv-
nyiségből mindenki részére, aki eddig jelent-
kezett ill. jegyzékbe vétetett 2 m3 tűzifa kiutal-
tatik. Az utalványok f. hó 26.-án hétfőn és 
27.-ón kedden d. e. 9 órától kezdődőleg a vá-
rosi pénztárnál vehetők át. A további kiosztás 
időpontját később hirdetem. 

Figyelmeztetem a hadifogságból hazatérő-
ket, hogy személyi adataik felvétele és orvosi 
megvizsgál tatásuk céljából okvetlenül jelent-
kezzenek a városház 14. szám alatt. 

Közhírré teszem, hogy a deputáltfa jogo-
sultak 1919. évi szállítási diját és faváltságát 
a városi pénztár f. hó 29. ón csütörtökön és 
30. án pénteken utalja ki. Felkérem a jogosul-
takat, hogy járandóságukat fennti napokon ve-
gyék át. 

Közhírré teszem, hogy az 1919 évi hát-
ralékos számlák kiutalása f. hó 29 -én csütör-
tökön és 30.-án pénteken történik. Felkéren^az' 
érdekelteket, hogy fennti napokon vegyék fel 
járandóságaikat. 

Az 1912. évi LXVI IE sz. t. c. és a ker. 
kormánybiztos 1826/1826/1919 számú rendelete 
értelmében felhívom az összes ló és ökör fogat-
tulajdonosokat, hogy fogatuk számát és azt, 
hogy mikor voltak utoljára előfogatba f. hó 
25—30-ig jelentsék be az I aljegyző irodájában 
(városház I. em. 14. szára). 

Figyelmeztetem az érdekeltéket, hogy az 
előfogat igénylését a legszigorúbban vizsgáltat-
nak felül, nz előfogatok csak a legszükségesebb 
esetekben lesznek kiutalva éa pontosan elője-
gyezve, akkor azonban, ha a sorszám szerint 
w y fogaUulajdonosra rákerül a sor, semmiféle 
kifogást nem lehet tekintetbe venni. 

A kirendelés vagy a polgármester vagy az 
I. aljegyző által aláirt utalvánnyal történik. 

Jambrits Lajos polgármester. 

Felhívom a várossal szállitmányosi viszony-
ban levő iparosokat kereskedőket stb., hogy 
csakis olyan megrendelési utalványokat fogana-
tosítsanak, amely megrendelési utalványokon a 
városi mérnökön, vagy városgazdán kiviil a 
városi számvevőség láttamozása is fel van tün-
tetve, mert ellenkező esetben a vonatkozó szám 
lát a számvevőség nem utalja ki. 

A magyar kormány a jelenleg tényleges 

szolgálatot teljesítő idősebb születésű évfolyam-

béli hadkötelesek felváltása céljábél az 1898, 

1897, 1896 és 1895. születésű évfolyambeli had 

köteleseknek tényleges katonai szolgálatra való 

Munkások értekezletei. 

Kőszegfulvi ker. szoc. munkások összejö-
vetele január 25, vasárnap d. e. 10 órakor. 

Valamennyi munkás számára előadás a 
„Munkáskérdés helyes megoldásáról" vasárnap 
este Vj7 kor. 

Ker. szoc. kőmivesek és ácsok csoportja 
hétfőn este 7 órakor tart értekezletet. Tárgy: 
Téli munkaalkalmak, szervezkedés a tavaszra. 

Ker. szoc. munkásegylet választmánya 
kedden 7 órakor tart ülést. 

Keresztény gyárimunkások csütörtökön este 

7 órakor valamennyi gyárból jelenjenek meg. 

Keresztény napszámosok szerdá'i este 7 

órakor fontos ügyben valamennyien legyenek 

szívesek megjelenni. Tárgy : a napszám kérdése. 

Háziipari munkások összejövetele szomba-

ton, január 31. én este 7 órakor. 

Munkástestvérek 1 Az egyleti „önsegélyző"-

járulékot, valamint a havi járulékot fizessétek 

le, ha még hátralékban vagytok! Az elnökség. 
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1320. január 25. Kőszeg és Vidéke. 3. 

Helyi hirek. 
Gyászistentisztelet volt szerdán a Jézus 

szent Szive templomában Magyarország meg-
csonkításának megemlékezésére. A hivatalok, 
tanintézetek, a katonaság és nagyszámú közön-
ség vett azon részt. A középületeken, az inté-
zetek, egyesületek házain gyászlobogó jelezte 
nemzeti nagy gyászunkat. 

Lingauer Albin képviselőnk ünneplese. Ma 

vasárnap délelőtt 10 órakor a ker. szoc. párt 
összes tagjai a Városháza előtt fognak gyüle-
kezni, hogy a reggel 8 órakor egyhangúlag 
képviselőnek kihirdetett Lingauor Albint n párt 
nevében üdvözöljék. Thyll Sándor pártelnök 
fog hozzá beszédei iaiéziii, mire képviselőnk 
a városháza egyik ablakából mondja el köszö-
netét a megnyilvánult egyhangú bizalomért. 

Horváth Ander főszolgabírót a kormány-
biztos-főispán az alispáni hivatal vezetésével 
bizta meg, HerbstGéza alispán fegyelmi ügyé-
nek befejezéséig. 

A kőszegi választás eredményét, Lingauer] 

Albin *gyhangu megválasztását, Szerdahely 
Károly táblabíró, a választási biztos az összes 
bizottsági tagok jelenlétében ma vasárnap reg-
gel 8 órakor a városháza előtt fogja kihirdetni. 
(Ez felel m fg a kormányrendeletnek és nem 
egyes vidéki lapok által közzzétett azon téves 
felfogás, hogy az egyhangú jelöléssel a válasz-
tási eljárás már befejezettnek tekintendő. Az 
eredmény biztos, de a kitűzött időben valój 
kihirdetés fejezi be a választási eljárást, eset-, 
leg még a mandátum átadása.) 

A MOVE sorozatos előadásait ugy szóm I 
baton mint szerdán nagy közönség hallgattaí 
Szombaton a felső leányiskolában Reményi 
Ferenc ezredes, mint a M O V E elnöke rövid 
mignyitót mondott, utánna Kosztich Agenorj 
lelkes beszédet tartott a MOVE programinjá 1 
ról és céljairól, ezután Kőszegi József nag j 
részletességgel ismertette a választási jogot, a 
választási előkészületeket, a szavazás rendjét, és 
az eredmény mikénti megállapítását ós kihir-
detését, ezt követte Klasánszky János szép 
hegedüjátéka Reményi Ferenc ezredes zongora-
kisérete mellett és végül Siftar Ida szavalt 
mély érzéssel. — Szerdán a szent Domonkos-
rend dísztermében dr. Gerecs Szaléz „költészet, 
dal és tánc" cimü nagy tudással és jóízű hu-
morral megirt irodalmi becsű munkáját olvasta 
fel, melyet nemcsak a főváros magyarjai, de az 
akadémián is tudomásul vehetnének, hogy 
végei vessenek a lipótvárosi hajlott orrú arany-
ifjúság Ízléstelen nyelvrontásának, felkapott 
u. n. modern költők és zeneszerzők merész 
botlásainak, de megszivelésül szo'gálhat min-
den jóérzésű magyarnak is, az erkölcstelen 
táncok majmolásának kiküszöbölésére. Utánna 
Kendefy százados magyar dalokat énekelt Bu-
daker Oszkár zongorák isérett mellett, — 
Vince Vali szép szavalata után pedig Kabina 
alezredes német nyelven mondott igen hatásos 
hazafiságra buzdító beszédet. Befejezésül Pröhle 
S. önkéntes „Apponyihoz" cimü alkalmi verset 
szavalt óriási hatást keltve, ugy hogy per-
cekig tartó tapsviharral kívánták újra hallani, 
mely közkiváuatnak meg is felelt. 

Népgyűlés. Szerdán délelőtt több ezer főnyi 
közönség jelenlétében népgyűlés volt a főtéren 
azon alkalomból, hogy Párisban a békeküldött-
ségnek átadott békeszerződés szerint az ezer-
éves Magyarországnak majdnem háromnegyed 
részét ellenségeink kezére juttatja az antant. 
Balikó Lajos ev. lelkész a Strue szálló erkélyé-
ről megrázó szavakkal ecsetelte a nemzetet ért 
nagy igazságtalanságot. Mély meghatottságot kel-
tett hatalmas szép beszédo külön kiadásban jele 
nik meg. Szerezze meg mindenki és tegye el em-
lékül, de ugy, hogy minden nap elolvassa és 
minden nap uj eröt merítsen az annak szelle 
móben való élethez, kötelességekhez ós a meg 
torlás, a visszafoglalás szenl gondolatának 
ébrentartásához. Beszéde végén javaslatot ter-
jesztett a népgyűlés elé, hogy távirati feliratot 
intézzen a kormányelnökhöz, mely szerint a bé-
keszerződésben meg nem nyugszik és a nép 
szavazás elrundeiését követeli. Általános helyos-
lés hangzott nyomába. Utánna Thyll Sándor 
ny. ezredes, pártelnök német nyelven tolmá 
csolta a hazához való hű ragaszkodást, végül 
pedig Benők István főiskolai hallgató disz-

Egy varrógép és asztal 
eladé. Kőszeg Várkör 44. szám alatt. 

vidéki hirek. 
Egyhangú nemzetgyűlési választások a vár-

megyében Szombathelyen, Kőszegen, Szentgott-
hárdon és Sárvárott lesznek. A többi öt kerü-
letben kisgazdapárti ellenjelöltek próbálkoznak 
a keresztény szocialisták ellen. 

Antantmisszió járt Sopronban, hogy a nép 
hangulatát a helyszínén tanulmányozza. Szá-
mos küldöttség jelent meg vezetőjük, egy olasz 
ezredes előtt, szóval és Írásban tiltakoztak az 
elszakadás ellen. 

Sopronban újból nagy tüntető gyűlés volt 
az elszakadás ellen. Az ott időző anlantmisszió 
tagjai is jelen voltak. 

A szombathelyi munkásbiztesitő pénztár ellen 

megindították a vizsgálatot. Budapesti szakértő 
kiküldött fogja vezetni. 

A tervbe vett uj osztrák határ ideérkezett 

jelentések szerint Kőszogtől nyugatra és Léká-
tól keletre halad, de határozott pontossággal 
végleg megállapítva még nincsen. 

Herbst Géza alispánt felfüggesztettek állá-

sától, mert a be- és kiviteli engedélyek körül 
oly mulasztásokat követett el, melyok káros 
visszaélésekre adtak alkalmat. 

A szombathelyi hegynek is van érteke. Ba-

bics István gyógyszerész két évvel ezelőtt 20,000 
kor. vásárolt szőllőjét 180.000 kor.-ért adta el 
Wol f Sándor fakoreskedőnek. (Patikában csak 
fakereskedő vehet szőlőt.) 

Aranymiséjét mondotta vasárnap Czedera 
Mátyás pusztaszentkirályi plébános, ki a 80-as 
években kőszegi káplán volt. Hivei lélekemelő 
ünnepélyen fejezték ki szeretetüket. Kőszegről 
Willesits Ferenc árvaházi práfektusszentbeszód-
ben méltatta 50 éves lelkipásztorkodását. 

A kármegállapitó bizottság befejezte műkö-
dését. Terjedelmes jelentése a legközelebbi 
közgyűlés elé kerül. Azt favasolja, hogy a 
sarefizetőknok eddig adott 80% téritményen 
fölül többet ki ne fizessenek. Valamennyi kielé-
gítésére ugy sem áll elég pénz rendelkezésre. 
A csereáruüzletből megmaradt 76,000 kor. Ezt 
még 44,000 kor. követelés terheli. A megmaradó 
összeget és az izraelita polgártársak által fel 
nem vett járandóságokat, mintegy 18,000 kor., 
összegen tehát kb. 50,000 kor." marad fenn, 
amit valamely jótékony célra javasol fordítani. 
— A mi véleményünk az, hogy jótékony célokra 
amúgy is kielégítően gondoskodik a társadalom. 
Fordítsák ezt az aszfalt utak javítására. A 
csereüzletből kifolyólag a teherautó forgalom 
okozta nagy megrongálását. Helyénvaló lenne 
az ezen üzletből eredményezett fél millióból 
valamit közcélra is juttatni. Ha a kormánynak 

| most közzé tett rendelete pár héttel korábban 
jelenik meg, a letétben volt sarcnak csak egy 
ötödét lett volna szabad kifizetni és akkor a 
csereüzlet felmilliós haszna jó lett volna pél-
dául a villamos telep kibővítésére vagy a városi 
és vámutak rendbehozatalára. 

Faelosztas. Az alsó erbőben termelt tűzifát 
hétfőn és kedden fogják a jelentkezőknek ki-
osztani. Minthogy csak 1200 méter készlet van, 
egy-egy jelentkező két méternél többet nem 
kaphat. A kemény hasábfa méterje 175, a 

| dorongé 160, a puhafa 150 korona. A város a 
j fatermelést folytatja és legközelebb újból kiosz-
tásra kerül ennyi. 

A ker. szoc. legényegylet „A doktor ur* 

cimü vígjáték tiszta jövedelméből 500 koronát 
juttatott az állomásparancsnoksághoz a hadi-
fogságban sínylődő honfitársaink hazasegitésére. 

Betörtek a bazárba mult szombaton. Körül-
belül másfélezer korona értékű mindenféle hol-
mit szedtek el a déli szünetidő alatt. A nyomo-
zás eddig eredményre nem vezetett. 

Tánctanfolyam. Gabos Géza oki. tánc-
tanító értesiti a n. é. közönséget, hogy leg-
közelebb tánctanfolyamot nyit, melyen a leg-
modernebb táncokat fogja tanítani, u. m . : 
bécsi fox-trott, Ilechten, francia keringő és 
Jassz. Magántanitást házaknál bármely időben 
elfogad. 

magyarban ifjúi hévvel szavalt. Sirás zokogás,! 
könnytelt szemek, elkeseredett lehangoltság 
jellemezte a népgyűlés nagy lelki fájdalmát. < 
Olyan gyászszertartás volt, melynél minden 
résztvevőnek halottja volt : szülő édesanyánk, 
a magyar haza ! Ezt a halottat azonban feltá-
madni látják még azok, akik a lelketlen meg-
alázkodás gyászgyülekezetén jelen voltak ! 

Műkedvelői szinielóadas. A ker. szoc. logény 
egylet mult szombaton fényes bizonyítékát j 
szolgáltatta kitűnő rendező tehetségének. A 
nagy ízléssel díszített, termet nagy közönség 
lepte el és érdeklődéssel várta a táncestélyt 
megelőző színdarab előadását. Molnár Ferenc-
nek „A doktor uru cimü 3 felvonásos vígjáté-
kát adták elő oly gondos és jól rendezett elő 
adásban, hogy hivatásos színészek sem mutat-
/hatják be sokkal jobban. Szereptudás és jó 
[alakítás igazolta, hogy a műkedvelők dicséretes j 
ambícióval igyekeztek a közönségnek e^y igen l 
élvezetes esték szerezni. E/, nekik teljen mér-
tékben sikerült is. A címszerepet nagyon ügye-

[sen játszotta meg Bozetzky Ferenc, folesége 
[szerepében Miklósy Manci pompás alakítást 
Inyujtott, Lenke bakfis sógornőjét Kraumann j 
|Stefi n szerephez illő naivsággal személyesítette,' 
"Wilfinger Vilmos pedig, a szerelmes patvarista,; 
iméltó partnere volt. Nagyszerű játékot produ-
fkált Fuchs Fáni Marosiné sikerült alakításával, 
még nyílt színen is tapsokat aratva és igen 
jól oldották meg feladatukat Fuchs Jóska Csató 
rendőrfogalmazó, Frankenberger Ltncsia szoba- j 
cicus és Kendik Ernő Cseresnyés hálás szere-1 

Í
pének megjátszásában, szintúgy Lepold Ernő 
és Ágoston János a két öreg professzor, vala-
mint Láng Rudi és Borbás Imre mint rendőrök. 
Az est hőse egy szombathelyi vendég müked- j 
velő volt, Szőts Béla vasúti mühelymunkás, aki a j 
színmű föalakját, a szemérmetlen, mindenben1 

fölényben kerülő Puzsér hivatásos betörőtolTajt 
Jbámulatos rutinnal, nagyszerű akasztófahumor-
ral és oly meglepő biztonsággal játszotta, hogy 
szinte elfelejtettük, hogy egyszerű műkedvelő. 
Példát mutatott, mily tökéletességre viheti az 
is, hu szerepét jól felfogja s úgyszólván bele-
éli magát. Eredetileg Sáphütl Ferencnek volt 
ez a szerep kiosztva, ki a pénteki előadáson 
JbeiK'azolta, hogy ha a vendégnek át nem engedi 
szerepét, azt ö is jól megoldotta velna. — A 
közönség mind a három felvonásban kitűnően 
mulatott, sokat tapsolt és a végén lelkesen 
a lámpák elé hivta a rendezés főmesterét, 
Farkas János káplánt, de mert meg nem jelent, 
a színfalak mögé harsogó éljenek fejezték ki a 
közönség háláját és elismerését. Az előadás 
után reggelig tartó víg táncmulatság fejezte be 
a nagysikerű estélyt. 

Hangverseny. A kőszegi „Philharmonikus zene-
kai" a felsőbb leányiskola dísztermében február hó 1.-én 
és 2-án 6 órai kezdettel tartja első nyilvános hangver-
senyét a következő műsorral: 1. Bellini: Norma. Opera-
nyitány. 2. Mozart: Serenata. Vonós négyes 4 tételben. 
1. Allegro. 2. Romanza (Andante). 3. Menuetto (Allegretto). 
4. Rondo (Allegro). Játszák: Violino 1.: dr. Marton Jenő. 
Violino II.: Klasánszky János. Viola: Gaál István Violan-
cello : Farkas Zoltán — 10 perc szünet után: 3. Drdla: 
Chant d' amour. Keringő. 4. Ziehrer: Népszerű egyveleg 
a „Három a kívánság" c. operettből. 5. Halévy: Orches-
terábránd a „La Juive" c. operából. 6. Paulus: „MOVE" 
induló. Belépti dij 3 korona. Pontos megjelenést kérünk, 
mert a nyitány kezdetével az ajtókat bezárjuk. A tiszta 
jövedelmet hangszerek kifizetésére és vásárlására fordít-
juk, miért is felülfízetéseket köszönet:el fogadunk. Diri-
gál : Kovács Ferenc. Az elnökség. 

A mehejzeti tanfolyam f. hó 26.-án hétfőn 
veszi kezdetét. Az előadások hétfőn szerdán 
szombaton délután 4—5-ití ; kedd, csütörtök ós 
p é n t e k e n pedig 5—6óráig 30.-ig lesz megtartva. 
A résztvevők, akik már eddig a tanfolyamra 
jelentkeztek, f. hó 25.-ig a látogatási dijat 
(10 K, M O V E tagoknak 8 K) a járási katonai 
parancsnokságnál fizessék be, amelynek fejé-
ben a tanfolyam látogatására jogosító belépő-
jegyet megkapják. Akik még a tanfolyamon 
résztvenni óhajtanak, a járási kat. parancsnok 
ságnál (Városháza) mielőbb jelentkezzenek. 
Az előadások a főgimnázium rajztermében lesz-
nek megtartva. 

A ker. szoc. főiskolai hallgatók szövetsége 
felkéri mindazon ujságelőfizetőket, kik az álta-

luk lebonyolított sajtóakció alkalmával újságok 

járatására előjegyeztették magukat, szívesked-

jenek vasárnap délután 2—3 ig a polgári kaszi 

nóban, hétfőn, kedden és szerdán a ker. párt-

ban 2—3-ig a további megrendeléseiket esetleg 

az előfizetés lejárás utáni lemondásukat bo-
jelouteui. 



Köszesr és Vidéke. 1920. január 25. 

Éi>y koinol* gyermektelen házaspár 

á l l á s t k e r e s . 
,, Megélhetésig? jeligére eim a kiadóhivatalban. 

i & m a i z z ' v ó . 

A Kőszegi Bortspxaelök S&ÖTetk@sato 
1920. évi február hó 8.-án délelőtt fél 11 órakor a Mulatóban tartja 

ezévi rendes közgyűlését, 
melyre a szövetkezet tagjai tisztelettel rQp^íivatnak. 

Tárgysoroza t : 1. Az igazgatóság és felügyelő bijíújság jelentése. 2. Az 1919. évi 
üzletkimutatás és mérleg előterjesztése és a feimentvéuy megadása feletti határozathozatal. 
3. Ügyész és két felügyelő bizottsági tatí választása. 4. Indítványok. Ezek 3 nappal a köz-
gyűlés előtt az elnökségnél Írásban benyújtandók. / / 

/ / Az igazgatóság. 

A kőszegi bortermelők szövetkezeteitek pénztári számadása es mérlege az 1919. évről. 
Nyilt-tér. 

Farkas János káplán, a kedTszoc. legényegylet 
neveben közli a n. e közönségjjcif liogv azok a vissza-
élések, amelyek az egyesüleLíaJtniulatságára való meg-
hívók szétküldése és egy^ Sylfiályszerüen meghívottak-
nak a pénztárnál való ^%zy!asitása körül előfordultak, 
mind az ó tudomása j»«tüUregyes tagok eljárásából ki-
folyólag történtekj^>rrniértj^fz erkölcsi felelőséget nem 
vállalhatja. M i v p e d K c / z egyesület jelenlegi összeállí-
tásában nem lát íiijrositékot a jövőben való áldásos 
egyiittmiikrUks leiyí^egére, azért az egyesület veze-
téséről lemond, j 

N y e r e s é g V e s z t e s é g 

ELEKTRÖ BIOSKOF 
a „Mulató" nagytermében. 

Müaor J 
Ma vasárnap,Január hó 25 . -én : 

A diplomata. 
Detektivtőrténet felvonásban, a főszerep-

ben Hofnrioh Schrolt. 

És a kisérőműsor. 

K ö v e t / I K f 

Tagsági díj fejében / 1 1J24 — 
Tartalékalap és kamata elhelyezve a kö- j. 

szegi ált. tp. E/486 sz. betétkönyvben i < 10 10 
Hiány 1918. december 31.-én í /314 46 
Pénztári készlet 1919. december 31.-én Jff 690 07 

Összesen;' 2238 63 

T a r t o z i k K f 

Alaptőke ^ II 1224 
Tartalékalap és kamatai Ij 10 10 
Egyenleg i 1004 I 53 

Kőszeg, 1919. évi decemberflió 31.-én. 

Sulyok Ferenc Marton Károly Nagy Lajos 

titkár. elnök. alelnök. 

Riegler Károly Kuntner Ferenc dr. Stúr Lajos f Maitz Antal 

igazgatósági tag igazgatósági tag. ügyész. igazgatósági tag. 

Összesen . 2238 63 

Róth Sándor 

pénztárnok. 

Lamp József 

igazgatósági tag. 

Ezen pénztári számadást és mérleget a pénztári ós mellékkönyvvel összehasonlítottuk 
és helyesnek találtuk. 

Kőszeg, 1919. évi december hó 31.-én. 

Sulyok Ferenc Riegler Károly Karner Vilmos 

h. felügyelő bizottsági tag. h. felügyelő bizottsági tag. felügyelő bizottsági tag. 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

JYO'nrienféle V a d b Ő t Ö k e t 

minden mennyiségben, legmagasabb 

tf&jp áy » i vesz 

T S U k j - M f l f S A , 
szűcsmester és Aörmenagykereskedö . 

Budapest VII, Király-utca 27. 
Telefon. § 

4. 

Közérdekű hirek. 
A békedelegáció párisi tárgyalása világ-

feltünést kelteti. Apponyi francia, angol ós olasz 
nyelven elmondott beszéde, mely a békeszer-
ződés sutyos és igazságtalan részleteit meg-
győzően cáfolta, mély hatást keltettek. Tizenöt 
nap múlva megteheti észrevételeit Írásban, de 
előre kijelentették, hogy a már megállapította-
kat ez nem fogja megváltoztatni. Apponyi 
kedden hazaérkezett. Azóta a minisztertanács 
ban és bókodeleg:icióbau tárgyaltak a béke-
szerződés miatt. Népszavazást fogunk kérni, 
mert négy millió magyart vonnak el a meg-
állapított határok a magyar nemzettől. 

Horthy nagy beszede A MOVE orezágos 
ülésén a többek között azt mondta. „Elérkezett 
a pillanat midőn minden magyar embernek be 
kell látnia, hegy Össze kell tartanunk mindhalá-
lig. Aki ma széthúz és ezekben a kritikus idők 
ben is csak euját érdekét akarja szolgálni, azt 
•erje meg az Úristen. Amely nemzetben akarat 
van, nem halhat meg." 

Apponyi vagy Magyarország kormányzója, 
•agy a nemzetgyűlés elnöke lesz. 

Az amerikai magyarok tiltakoztak a magyar 
békeszerződés ellen és Wilsontól azt követelik, 
szerezzen érvényt 14 pontjának és akadályozza 
meg négy millió magyarnak idegen járom alá 
helyezését. 

200 Millió kölcsönt adnak a fővárosi ban-
kok Budapestnek hosszú lejáratra és 4VJ70-OS 
kamat mellett. 

Spanyol natha járvány lépett fel újból a| 
fővárosban, mely múlt évben annyi áldozatot 
követelt. A betegség ez évben súlyosabb tüno-| 
teket mutat. Mult évben a megbetegedtek iy2

0/0-a, 
az idén 10°/o-a halt meg. 

A harmadik Szamuely ellon is befejezték a 
tárgyalást. Ha.álra Ítélték. 

Csehek es osztrákok ellenünk szövetkeztek. 
A csehek akarják Nyugatmagyarországot meg-
szállani, hogy e területen létesitendő sokszor 
említett korridoron át rövidebb uton eljuthas-
sanak a tengerhez. Ugy mondják. 50 évre bérbe 
veszik. A mi bőrünkön akarnak összebarátkozni. 

Franciaország uj elnöke Deschanel Francia-
ország legjobb szónoka lett óriási többséggel. 
Ezzel Poincaré szerepe megszűnt és Clemaceau 
miniszterelnök é is, ki társaival együtt lemon-
dott. Millerand lett utóda, ki kabinettjét már 
megalakította. 

Aranyat gyűjtenek a mngyar valuta meg-
javítására. A MOVE áll a mozgalom élén és 
ezzel akarja külföldi hitelünket, pénzünk értékét I 
emelni. 

Kertet vagy gyümölcsöst 
J w 

keresek esetleg l a k á s j ^ A f Magas bért fize-

tek. Közvetítőt dijazotn. Muszliné, Kőszeg 
Jurisits-tér 1.0. sz. Üzlet 

7—8 szobás modern 

házat vagy villát 
keresek megvételre Kőszegen. Bővebbet 

Kernyajszky Tivadarnál Csepregen. 

Szerkesztőségi pósta. 
M. A. E számból kiszorult. Jövő héten jelenik meg. 
M. K. Nagy igazságokat tartalmazó cikkét jövő 

héten közöltük. 

— gy — Anyaghalmaz miatt e héten kiszorult. 

J E g ' y ^ I d s a e r s z á m 

Lékán Rahbefger F.-nél 199. szám alatt eladó. 
Termikor megtekinthető. 

Akinek 

Gaissteigeij. vágásban 
tűzifája van, tnej^rtTn^tthtWfTeszállitani, jelent-

kezzék a^fKosze jp Hitelszövetkezetnél." 

Árverési hirdetmény. 

Dérföld község 2050 kthold szántó- és 

352 kathold erdő területén összesen tehát 

2402 kathold területéi a vadászat i jogot 
1920. évi február \Jt\ 1931. évi február 

hó l-ig, tehát 10 évi Dérföldön a község 

házáná l ( / I 

1920. évi f e b r W h ó f z - á n d. ü. 2 órakor 
a bíró házánál n y i l ® T W M f f r t f e s e n bérbe 

adja. ^ I 

Árverési feltéteÉk a jegyző i és bírói 

irodában naponként megtekinthetők. 

Dérföld, 1920. A i j a nuá r hó 20.-án. 

A közsVg elöljárósága. 

^ — - - - - . . . 

Hijhy 1918. decen]ber 31.-én N 314 46 
Itpméresi illeték-"1919. évre I 600 — 
mtd\omJ0K j 460 j — 

JRuidürtrclij B 80 — 
^P^Jmtatványok 120 — 
j Takarékp. betét tartalékalapra H. 486 . . í — 10 

Vegyes kiadások | 107 . 35 
Pénztári maradvány . . |j 690 07 

Összessen . J] 2371 98 

Tagsági dii fejében . . . . • 122f w-
Időközi kamat í J- f}2 
Tartalékalap kamatai / 11 $5 
Törvényszék által vissza utalva . . . . / 9 |7M 
Tartalék alapból / 1126 te 

A Ti 
Őszesen . 2371 W 

K \7 K I f 
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