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Hirdetések nagysdg szerint jutdnyos drban 

szdmitatnak. 

^Corthíj fővezér parancsban 
közölte a nemzeti hadsereg összes parancsnokaival, 
hogy ö a koncentrációs kabinet létrejöttével Írás-
b a n felelősséget vállalt a jogrend fentartásáért, inig 
a nemzetgyűlés megalakul. Ennek érvényt kell sze-
reznie bárhonnan jövő ellenkező törekvésekkel 
szemben. Bizik a hadsereg és karhatalom haza-
szeretetében és fegyelmében, hogy ez«n az antant 
előtt vállalt kötelezettségeben feltétlenül támogatni 
fogják. 

Ez a nemzeti becsület érdekében kiadott pa-
rancs lelkinkből azon hazafias érzést váltja ki, 
hogy aki Európa szine «lőtt ily határozottan és ily 
energiával áll ja helyét, az a leghivatottabb, leg-
méltóbb férfiú arra, hogy az ország élén mint 
á l l a m f ő kéoviselie a nemzetet. 

Éljen Horthy apánk ! 

Területvédő Liga. 
A Karoly i M ihá l y féle torzforradalom, 

az az undok összeesküvés, melyet nemzeti 

létünk megdöntésére a vi lág legelvetemül-

tebb gonosztevői szőttek, valóságos ájulás-

ban találta a magyar népet. 

A háborúban szenvedett hal lat lan vér-

veszteség, a középosztá ly teljes kiuzsorázott-

sága s mindenek fölött az a tudat, hogy 

a háború t elveszítettük s igy minden ál-

dozatunk , minden szenvedésünk és türel-

m ü n k h iábava ló volt, mindörökre elégséges 

magyarázata i lesznek, annak a gyászos 

á ju la tnak és eszméletlenségnek, amely a 

Dianer Dénes Józsefek és Jakubovits-Jászi 

Oszkárok hata lomra jutását lehetővé tette. 

A radikál is és meg radikal isabb szer-

vezkedések pokoli zenebonaiában a neme-

sebb magyar érzés teljes némaságra volt 

kárhoztatva s ezt az égbekiál tó némaságot 

még fokozta az a tudat, hogy akkor, mikor 

mi a fegyvert j óh i szemü leg letettük, az 

egész v i l ág minden háborús fergetege a 

mi fe jünkre zudu l t . 

A példát lan zűrzavarban , a pokoli ka-

varodásban az első egészseges lépés a 

Magyarország területi épségének megvédé-

sére alakult L iga megteremtése volt 1918 

december közepén. 

E L iga mega laku lása lényegében had-

üzenet volt a Károlyi—Diener-féle rendszer-

rel szemben, amely az ország területi ép-

ségétől eleve lemondott , hogy a fennmaradó 

kis területen tetszése szerint garázdálkod-

hassek. 

Mivel azonban ez a szervezkedés a 

magyar nemzet igazi lelkületében nem gyöke-

r e d é i t , rendület lenül kiallott minden üldö-

zést, vészt és vihart, s m a már nemcsak 

magyar közélet i , hanem világpolit ikai 

tényező. 

A nemzetünknek szánt békefeltételeket 

megkaptuk . Hugy azoknak elfogadása és 

megtartása egyérte lmű volna nemzeti létünk 

megtagadásával es feláldozásával , azt érzi 

és tudja minden igaz magyar, tudja a sem-

leges kü l fö ld és tudják azok is, akik a 

bekcfelteteleket összetákoltak. 

Nem, nem, soha ! Dr. Prohle Vilmos. 

juitigaueu egflUanyu választása. 
Ugyanazon lelkes egyhangúsággal amint je-

lölése történt, épp oly impozásan folyt le egy-
hangú megválasztása is. A kisgazdapárt, sőt tnég 
a szociáldemokraták is kísérleteztek ellenjelölttel, 
de komolyan akcióba se léptek. Belátták, hogy 
hasztalan lenne minden próbálkozás. Ez a párt 
szervezettségének az érdeme, de a jelölté is, kinek 

:az uj politikai irányzatnak, a keresztény és nem-
I zeti alapelvekből kiinduló közgazdasági és társa-
dalmi regenárációnak megvalósításában kezdettől 
fogva vezérszerep jutott, s melynek ő egyik leg-
szívósabb, legbátrabb, legelszántabb harcosa lett. 
Működése egész Dunántúlra terjedt ki és a fő-
városra is kiható volt. Szókimondó, határozott és 
szellemesen szerkesztett napilapja, a ..Vasvár-
megye", számottevő organuina lett az uj kurzus-
nak. Fontos államügyekben sohasem mulasztották 
el az ő éleslátó véleményét meghallgatni. 

Lingauer Albin személyében tehát a keresz-
tény nemzeti egyesülés pártjának egyik legjelesebb, 
legtehetségesebb tagja lett a mi városunk és ke-
rületünk képviselője, kinek férfias erélye, széles-
körű tudása és sokoldalú tapasztaitsága a nemzet-
gyűlés munkájában is fényesen érvényesülni fog. 

Lesz okunk büszkének lenni a mi képvise-
lőnk kiválóságára és politikai rátermettségére. 

Megválasztása, illetve egyhangú kihirdetése 
a következőképen történt: 

Vasárnap reggel 8 órakor a Városháza ta-
nácstermében összegyűltek az esetleges választási 
eljárás intézésére kijelölt összes kiielölt tagok és 
számosan a város vezető polgárai közül. A kö-
rükbe érkezett képviselőjelöltet lelkes éljenzéssel 
fogadták. Kíséretében volt Volnhoffer Ferenc 
megyei pártelnök. 

Szerdahely Károly táblabíró üdvözölte a 
megjelenteket és Lingauer Aibin egyedüli jelöl-
tetését bejelentve, őt egyhangúlag megválasztott-
nak jelentette ki. Ezután Dr. Nagy Ebelitig AMklós 
választási bizottsági jegyző felolvasta a választási 
aktusról felvett jegyzőkönyvet, melyet a bizottsági 
tagok aláirtak. 

Az ekkepen elkészült képviselői mandátumot 
Szerdahely Károly választási biztos a következő 
mély meghatottságot keltett szép beszéd kísére-
tében adta át Lingauer Albin képviselőnek. 

Nagyságos Képviselő Ur! 

A kőszegi választókerület önt egyhangúlag nemzet-
gyűlési tagnak választotta meg. 

Ez a választás nem parádézó, gond nélküli állásra 
ad megbízást, hanoin sokoldalú képzettséget, tapasz-
talatot, eletbölcseséget igénylő terhes munkálkodásra 
kötelez. 

Hiszen most súlyos, nenéz időket élünk! 
Több iniliió magyarnak nincsen magyar hazája! 
Szép, büszke, hatalmas hajó volt hazánk s a benne 

levők mindenben bővelkedve jólétben éítek. Egyszerre 
kitört a soha nem látott, borzalmas világförgeteg, amely 
szűnni nem akarva folyton fokozódó erővel dühöngött. 
Közbe., lázadás tört ki a hajón; akadtak alávaló, gaz 
bitangok, akik népét kifosztották, gyilkolták. Idegen mar-
talócok törtek reá, akik kirabolták s minden elvihetőt 
elvittek. 

Ekkor az ádáz vihar elvégezte pusztító munkáját! 
A szőj), büszke, hatalmas hajó 'egnagyobb részét elnyel-
ték a körülvevő piszkos, szennyes, alattomos hullámok 
s megmaradt belőle pusztán egy roncs, amely számtalan 
veszély és örvény közepette iránytű nélkül imbolyog. Az 
eget süni homály takarja, nincs sehol egy fénvpont, még 
csak északifényszerü felvillanás sincs, ami a biztos utat 
megmutatná! 

Mi, akik ennek a roncsnak egyik leváló, elszakadó 
széléhez szorultunk, ebben a súlyos sorsdöntő helyzetben 
Ont szemeltük ki és választottuk meg, hogy a mi érdekeink 
szószólója és istápolója legyen, hogy még a roncsnak 
irányításában, haladásában és biztos révbe kalauzolásában 
közreműködjék. 

Midőn mindehhez a megbízást, a mandátumot 
ezennel átadom, arra kérem a magyarok Istenét, adjon 
Önnek erűt, kitartást és egeszséget, hogy mindazt a sú-
lyos feladatot, mindazt a nehéz munkát, amit mi önre 
hárítottunk, sikeresen elvégezhesse; engedje, hogv annak 
a keresztény irányz atnak, amelynek lelkes bajnokul csat-
lakozott, s a melyhez mi is mindannyian szívvel és lé-
lekkel csatlakoztunk, a diadalra jutását kiküzdhesse és 
megérhesse. 

Éljen Lingauer Albin képviselőnk ! 

A megválasztott képviselő látható, nála 
egészen szokatlan meghatottsággal vette át pol-
gártársai e kitüntető okmányát és fogadalmat tett, 
hogy programmjához hiven fogja képviselői tisz-
tét betölteni. Ö ugy érzi, hogy a keresztény nem-
zeti egyesülés pártja fegyelmezettségének, a pol-
gárság egybeforrt együttérzésének köszönheti az 
egyhangú kitüntetést, amire egész életében büszke 
lesz és ezt meghálálni is törekedni fog, de azon 
is lesz, hogy ezt az előlegezett bizalmat ugy ki-
érdemelje, hogy a jövőben már ő személyének 
is szólhasson. Végül megköszönte a választási 
biztos és bizottsági tagok fáradozásait. 

Egy órával később a városháza előtt vagy 
ezer főnyi közönség gyűlt egybe az uj képviselő 
üdvözlésére. 

Jambrits Lajos pol *ármester a város közön-
sége nevében, Eölbey-Thyll Sándor ny. ezredes, 
elnök, a párt nevében fejezték ki a polgárság 
illetve a választók rokonszenvét, örömét és bizal-
mát. A jelenvolt nagy közönség tüntető lelkes 
ünneplése követte a szép beszédeket. 

Lingauer Albin képviselő magyar és német 
nyelven mondott köszönő beszédet, de egyben 
fontos politikai kérdéseket is érintett és a ma-
gyarság jövendő nagy nemzeti és gazdasági felada-
tain')! tett nagy tetszéssel fogadott nyilatkozatokat. 

Volnhofer Ferenc megyei pártelnök a köz-
ponti vezetőség nevében fejezte ki örömét Lin-
gauer egyhangú megválasztásán és meleg sza-
vakkal gratulált a városnak és a kerületnek a 
jövendő nemzetgyűlésnek e nagytehetségű kép-
viselőjéhez. 

Hosszantartó lelkes éljenzés után az egybe-
gyűltek még a „Hymnuszt' énekelték el, mire 
azután nagy népszerűségnek örvendő képviselőnk 
kénytelen volt még vagy egy órahosszat az ün-
neplőknek- üdvözlését egyenkint is elfogadni. 

Délben a bencés székház vendége volt, 
este pedig a Munkásegylet gyűlésén jelent meg, 
hol a munkáskérdésről tartott hosszabb beszédet. 

Uugyea bziuu ára 50 fillér* 

rr r r KŐSZEG ÉS VIDÉKE 

A Liga eddig is minden tőletelhetőt 

megtett, hogy elveinek ugy bel- mint kül-

földön híveket szelezzen, s erőfeszítései 

nem voltak h iábavalók . Most pedig, amikor 

semmi kétség nem foroghat fenn immá r 

aziránt , hogy milyen jövendőt szántak ősi 

ellenségeink, kaján szomszédain s a nagy-

hatalmak elvakult ool itukusai a nemes 
A 

magyar nemzetnek; amikor nyi lvánvaló , 

hoi;y honunk <zení földjéből csak egy 

temetőre valót akarnak meghagyni szamunk-

ra. itt az ideje, hogy minden magyar em-

ber és magyar nő a Magyarország területi 

épségét védől iga zászla ja ala sorakozzék s 

ne a kétségbeesés karjaiba vesse magát , 

hanem minden vesszei, viharral és pokollal 

való szembeszál lásra kész elszántsággal 

kiáltsa fülébe a vi lág minden nemzetének, 

hogy a magyar haza szent és sérthetetlen, 

egységes és oszthatatlan, s területéből egy 

talpalatnyit sem engedünk át senkinek soha ! 
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JR kőszegi kommmunisták bűn-

ügyének tárgyalása. 
(Folytatás. Harmadik hét.) 

Megírtuk annak idején, hogy nem kívána-
tos e bűnügynek helyben való letárgyalása. Csak 
most tapasztaljuk, mennyire helyesen fogtuk fel. 
A helybeliekből álló hallgató közönség nem tudta 
volna ily nyugodtan végighalgatni azt a sok me-
rész hazugságot, mely a további vádak tárgya-
lásánál újból elhangzik. De azt sem, hogy a vád-
lottak akik a tárgyalás alatt kétségbeesetten ri-
mánkodnak, zokognak, fuldokolnak, a bírósági 
szüneteket kedélyes kacagó kaszinózással töltik el, 
még a már fegyházra elitélt Halász is. Simon Jenő 
elitéit az egyedüli, aki csendes magábaszállással 
meggondolatlan elhirtelenkedése okozta szomorú 
sorsán tépelődik. 

Mult szombaton délután még néhány tanút 
hallgattak ki. Wehofer Károly, Felber Antal és 
Maitz Imre csak hallották, hogy Vörös József 
lőtt volna a menekülő Hersics után. — Ulreich 
Gyula az elmenekült Stubnyától hallotta, hogy 6 
okozta Hersics halálát, mert Takács százados 
helyett azt vezette Szamuely elé. — Az öreg 
Rodler ugy nyilatkozott, hogy fia nem láthatta 
azt amit vallott, mivel a lövesek elhangzásakor 
még messze álltak a tett színhelyétől. Fiával az 
ügyről nem beszélt, mert már évek óta nembeszél-
nek egymással. — N y i 1 i c s k a Pál azt vallja, 
hogy Simon Jenő anyja nagyot halló nagyany-
jának mondia el Hersics megöletésében való 
bünrészességet, amit az udvaron hallott. — 
Halász személyét illetőleg még H ü b e r t h Etelt, 
C s á p o d i Kálmán és nejét, B o r h i Károlyt, 
újból D r. D r e i s z k e r t é s még másokat, Szom-
bathelyről K o v á c s volt direktóriumi tagot hall-
gatták ki, aki azt mondta, hogy Halász a kivég-
zések után tényleg lemondott és csak a kőszegi-
ek tömeges kérelmére birták rá, hogy ott maradjon. 

Vasárnap M o c s á r y J e n ő alezredes tett 
Halászra súlyos vallomást. Ö előtte a tisztekre 
vonatkozólag Szamuely újra meghívásával fenye-
getődzött. — E napon hirdették ki, hogy a gyil-
kostág ügyét elkülönítve fejezik be, amit az ügyész 
ellenzett, de a védők is helyeseltek. 

Hétfőn szenzációt keltett a megkerült 
M ó r i t z Béla tanúvallomása. Neki Halász paran-
csolta, bogy^ hívja be a érkező Szamuelyt a 
városba, aki kedvetlenül határozta el magát erre. 

Kedden már a vád- és védbeszédekrek érült 
a sor. Az államügyész röviden összegezte a 
vallomások alapján beigazoltakat és ez alapon 
indítványozta, hogy Halasz dr. és Harkányi ellen 
kétrendbeli gyilkosság büntette miatt, mint fel-
bujtók, Grastyán Mária ellen egyrendbeli gyil-
kosság büntette miatt, mint bűnsegéd, Simon 
Jenő, Seper, Láng és Szabó ellen, mint tettes-
társak ellen egyrendbeli gyilkosság büntette miatt 
mondassanak ki bűnösöknek. Rák és Simon Jó-
zsef ellen a vádat elejti. Az összes vádlottakkal 
szemben mégis kéri az enyhítő 92. szakasz alkal-
mazását, hogy addig, ámig a vádlottak veszélye-
sek lehetnenek a társadalomra, elkülönítve legye-
nek tőle és legyen idejük a magukbaszállásra és 
a lelki megujulásra, valamint a vezeklésre. 

H e r s i c s n é képviseletében Dr. Dukesz 
Miksa ügyvéd 100,000 kor. kártérítést vagy évi 
10 ezer kor. járadékot kér megállapítani. 

Dr . S z e m z ő Sándor ügyvéd, Halász és 
Harkányi védője, majd 3 órás beszédben foglal-
kozott e bünüggyel és a váddal. Feszült figye-
lemmel halgatta a biróság és a hallgatóság éles 
és érdekes jogászi fejtegetéseinek hatásos szó-
noklatban kifejezésre jutó védelmét. Nem látja 
beigazoltnak, hogy Halász hívta Szamuelyt, azt 
sem, hogy ő referált, a nyomozást egyoldalúnak 
és hiányosnak tartja, melyet érdekeltnek nem lett 
volna szabad elvégeznie. Hivatkozik azokra, aki-
ket Halász mentett meg és mivel a kőszegi pol-
gárság 10 nappal nappal a gyilkosság után 
ünnepelte és maradásra bírta őt, ezt a népmeg-
nyilatkozást tekinti őszintének és nem a/t, amelyet 
már a szenvedélyésség felkorbácsolása hozott 
létre. Védőbeszédének legszebb és leghatásosabb 
részei, midőn fényes dialektikával a proletárdik-
tatúra őrületét kárhoztatja és elitéli, védenceit 
pedig állásuknál fogva mint a vezérek kénysze-
rült eszközeit állítja be, a bíróságot arra kérve, 
hogy a vádat a gyűlölettől, a szenvedélytől, a 
bosszútól megtisztítva mérlegelje, mert nem a 
biróság feladata, hogy a társadalom bosszuszom-

jához igazodjon, hanem a társadalomnak kell, 
hogy a biróság bölcseségéhez alkalmazkodjon. 

Dr . W e d e r Gyula ügyvéd Simon Jenő és 
József, Grastyán Mici, Szabó és Seper védője 
azt igyekezett bebizonyítani, hogy a nyomozás 
és tanúkihallgatás védencei ellen pozitív bizo-
nyítékokat egyáltalában nem eredményezett. 

Dr. F e h é r Mihály ügyvéd Latig József 
teljes ártatlanságát látja beigaj.zltnak. 

Az á l l a m ü g y é s z a védőbeszédeknek 
egyes részleit cáfolva végül kijelenti, ő a bűnös-
ség kimondását nem a nyomozó iratok alapján, 
hanem az itt elhangzott tanúvallomások alapján 
kéri és Halásznak újból szemére veti, hogy a 
nemzeti érzés és a hitélet ellen is súlyosan vétett. 

Dr. H a l á s z vádlott fuldokló hangon, meg-
görnyedten, zokogva esküdözött, hogy lelke mé-
lyére szállva magát biinösr nem érzi, a súlyos 
vádra okot nem adott, ő mindig az emberek ja-
vát akarta, ami történt, egy nagy szerencsétlenség, 
melyet nem ő idézett elő. 

A t ö b b i v á d l o t t felhívásra csak annyit 
mondott, hogy nem bűnösek. G r a s t y á n Mária 
mély zokogásba tört ki és ártatlanságát han-
goztatta. 

Ezek után a biróság kihirdette, hogy ítéletét 
szerdán délben fogja kihirdetni. 

Szerdán a zsúfolásig megtelt teremben pont 
délben az ötös tanács elnöke, Mályusz Egyed a 
következő Ítéletet hirdette ki: 

H a l á s z József dr.-t bűnösnek mondotta ki 
az ötös tanács, mint bűnsegédet, kétrendbeli gyil-
kosság bűntettében és ezért tizenkét évi fegyházra, 
tiz évi hivatalvesztésre és politikai jogainak ha 
sonló időtartamra való felfüggesztésére itélte. 

Az ötös tanács S i m o n Jenő, kereskedő-
segédet bűnösnek mondotta ki a szándékos ember-
ölés bűntettében, amely szándékosan, de előre meg 
nem fontolva követett el és ezért a biróság Simont 
hat évi fegyházra, továbbá ugyancsak tiz évi hi 
vatalvesztésre és politikai jogainak felfügesztésére 
itélte. A többi vádlottat az ötös tanács a gyilkos 
ságok ügyében emelt vádak alól fölmentette. L a n g 

; Józsefet, aki ellen a kőszegi bűnügyben egyéb 
vád nincs, nyomban szabadlábra helyezte. 

Az ítélet indokolásában az ötös tanács be 
bizonyítottnak vette, hogy Halász tartóztatta le 
Waisbeckert és Hersicset, hogy ő hívta meg 
Szamuelyt, kinek vérengző természetét tudta s azt 
is, hogy ő hívta be a vasúti állomásról és ő re-
ferált neki. amit főleg Jambrits Lajos, Dr. Hechinger, 
Ávár, Józsa, Móritz, Mocsáry és Gamauf valló 
másai igazoltak. 

Simon Jenőre beigazoltnak találta, hogy 
Hersicsre lőtt, de valószínűleg csak meggondo-
latlan, hirtelen felhevülésben, midőn a terrorok 
lövései után is még futott s igy figyelembe vette 
fiatal korát, büntetlenségét és hogy nem előre 
megfontolt szándékkal tette. 

A többi vádlottra nézve a vádat beigazoltnak 
nem találta. 

Az ötös tanács végül kihirdette, hogy az 
Ítélet jogerős. 

Csütörtökön folytatták a bünpert a további 
bűncselekményekre nézve. 

Az elnök kihirdette, hogy Grastyán Máriát, 
gyengélkedő állapotára való tekintetből, egészségi 
állapotának helyreálltáig a reá vonatkozó ügyeket 
kikapcsolja. 

Következett a lázadás bűntettével vádlottak 
elővezetése. 

H a l á s z azzal védekezik, hogy ő az árká-
szok élén csakis a rend helyreállításán fáradozott 
és azon, hogy a feldühödött katonákat és másokat 
súlyosabb cselekményektől visszatartsa, ami 
sikerült is. 

H a r k á n y i azt mondja, hogy mint dedek-
tiv csak csendes szemlélője volt az eseményeknek. 

S i m o n József vallomása szerint Dr. Nagy 
és Takáts százados felkérésére szedte össze a 
fegyvereket a munkásoktól és többé ki se jött, 
mert félt a munkások haragjától. 

S i m o n Jenő a tisztikarra hivatkozik, hogy 
nem is volt jelen az árkászok felvonulásánál. 

G a m a u f azt vallja, hogy fegyver nélkül 
kisérte Halászt és Csőgört, de semmiben sem 
vett részt, mert ez nem is tartozott reá, ő élel-
mezési biztos volt. Letartóztatásokról nem tud. 
Utóbb mintegy 30-ra emlékszik. 

C s ő g ö r tagadja, hogy katonák élén fel-
vonult volna, az sem igaz, hogy letartóztatásokat 
végzett; mikor Takáts százados letartóztatásánál 
véletlenül arra járt, az ő beavatkozásának tulaj-

donitható, hogy Takácsnak bántódása nem lett. 
— Halász vádlottársa által hozzáintézett kérdésre 
kijelenti, hogy igenis ő adta ki a parancsot a 
letartóztatásokra s habár nem nevezett meg 
neveket, a munkásszázad bizalmasai tudták már, 
hogy kit fogjanak le és a parancs különben is 
ugy szólt, hogy mindenkit, akit résztvenni láttak. 
Halász erre felindultan kitör, hogy mindent csak 
reátolnak, holott az volt a baj, hogy mindenki 
szabadon mert cselekedni és ő kénytelen volt 
utólag jóváhagyni. Furcsának találja, hogy a 
letartóztatottak mind jelentkeznek, akiket kimen-
tett, egy sem. 

B a s s Rezső tágadja, hogy a laktanyában 
a katonákat lázította, hogy az árkászokat vezette 
vagy itatta volna és hogy őrségek felállításában 
segédkezett. Azt is, hogy meggyőződéses kommu-
nistának mondotta magát, mert intelligens ember 
ilyet nem állithat. Csak Becker Henrik mondja 
ezt róla, mert haragosa. Szamuely érkezéséről 
délután a városházán hallott beszéini, felsorolja 
kikkel találkozott és hol járt, de ilyenről nem 
beszélt. Mikor a belvárosi zajról értesült, ő is 
odament, de mert abcugolták elsietett és többé 
ki sem jött. Elnök figyelmeztetésére, hogy majd 
tanuk fogják megcáfclni, azt feleli, hogy minden 
szót meggondolt, csak igazat mondott. 

Nagy meglepetést keltett a L a k n e r vád-
lottak kihallgatása. Lakner János a mindenható 
szociális titkár ártatlan báránykává mutatta be 
magát, a másik Lakner, a Samu, pedig egysze-
rűen azt jelentette ki a „tekintetes törvényszék 
ur"-nak, hogy ő se junius 5.-én, se a következő 
napokon nem volt Kőszegen, hanem Szombat-
helyen. Erősen figyelmeztették, hogy 4 tanú 
fogja meghazudtolni, de ő nyugodtan szombat-
helyi tanukkal kontrázott. Ktfnsternálva kérdezte 
a biróság: „hát van még más Lakner Samu is 
Kőszegen?" „Van pizon tékindédes dervényszég 
uhr", mondja ő kedélyes némethangzásu magyar-
sággal „és valószínűleg a másik lesz az, akit 
ideakarnak". — „Hát miért nem szólt 5 hónapi 
vizsgálati fogsága alatt erről egy szót sem ? u — 
„Hja kérem, tekintetes törvényszék ur, engem 
nem kérdeztek, a Somogyi ur csak azt mondta: 
ez is egy suftgazember és a többi közé helye-
zet? el. Gondoltam magamban, majd kitudódik 
hogy a kisebbik Samu rendes becsületes ember." 

A biróság rögtön elrendelte a személyazo-
nosság megállapítását, mert sehogysem akarta 
elhinni, hogy egy ily hosszú ideig ártatlanul 
letartóztatott körüli tévedés csak most derüljön 
ki és még milyen derültség közepette! Még dr. 
Halász is elcsodálkozva mosolygott, pedig neki 
ugyancsak nehezére eshetik. 

J a g o d i t s Ilona szintén mindent tagad. 
Ö nem tartóztatott le senkit, csak megmutatta a 
lakhelyeket. 

M ó r i t z Béla nem vett részt a zendülésben, 
ő csak futár volt. Halász kérdésére szemébe 
mondja, hogy a tisztek letartóztatását ő rendelte 
el. Minthogy katonakorában követte el a vádat 
képező cselekményeket, ügyét a katonai bíróság-
hoz teszik át. 

H a l á s z tagadja, hogy beszédeiben lázított 
volna. A munkásszázadot nem ő fegyverezte fel. 

C s ő g ö r Jenő ellene vall. 
Dr. S z o v j á k Hugó erkölcsi tekintetben 

igyekszik szereplését mentegetni és mindenkor 
hazafias irányú működését bizonyítgatja. A Nem-
zeti Tanács elnökségét kötelességből vállalta, a 
kommunista üzelmekben részt nem vett soha, 
csak jegyzője volt. Lékán mondott beszéde izga-
tást nem tartalmazott, csak üdvözlést. 

H a l á s z a jogtalan felfüggesztésekről azt 
mondja, hogy erre Jambrits polgármester szol-
gáltatott okot, mert a jugoszlávok fogadtatására 
tett előkészületeket és ő ezt hazafiatlannak tar-
totta, — nem is haragudott ezért Jambrits, sőt 
más állásba helyezést kért tőle azzal, hogy tel-
jes megértéssel szívesen szolgálja az uj irányt. 
Szmolján Lászlót azért függesztette fel, mert dr. 
Országh tanácsos panaszolta, hogy nem dolgo-
zik és mert engedély nélkül 14 napig távol volt. 
Sztojkát nem tartóztatta le, csak beidézte. 

H a l á s z a nála talált Erdody^gróftól lopott 
ruhára nézve azt mondja, hogy származását nem 
tudta. A Karnernél részére elhelyezett sertések 
az el nem szállítható rekviráltak közül valók vol-
tak, melyeket ugy mint mások ő is hizlalásra 
vett át, de kimérték és nem téritették meg neki 
a takarmányt. Riedingert nem tártoztatta le, Kincs 
Istvánt és Dr. Martont Obál parancsára internál-
tatta, Heisz Mátyást a szombathelyi direktórium 
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rendeletérc, hol a lékai postamester jelentette 
fel. ő nem evett Horváth Andor befőttjeiből és 
Nagy Elzát éppen azért távolította el, mert rájött, 
hogy az fogyasztotta el. 

Tegnap befejezték az összes vádcsopor-
tokra nézve az összes vádlottak kihallgatását, 
hétfőn valószínűleg már a tanúkihallgatásokra 
kerül a sor ugyanilyen sorrendben. « • 

Hirdetmények. 
A városi ós járási Népszervezési Bizottság 

február hó 3.-án d. u. 6 órakor a jár. parancs-
nokság hivatalos helyiségében (Városháza) 
gyűlést tart. 

A MOVE kőszegi osztálya február hó 1.-én, 
vasárnap d. e. 10 órakor a Mulatóban közgyü 
lést tart. Minden tag jelenjék meg. 

Hadifogságból visszatért tényleges, nem 
tényleges tisztek (tisztjelöltek), hadupródjelöltek 
és hasonló állásúak igazolás iránti kérvényei 
Vas-, Zala-, Sopron- és Mosonvármegys terüle-
téről a szombathelyi katonai körletparancsnok-
sághoz nyújtandók be. 

Azon egyének, akik a körrendelet kiadása 
előtt tértek vissza, de sz igazoló eljárás beszün-
tetése folytán ignzolá eljárás alá nem vonattak, 
igazolásukat újból kérni tartoznak. 

Az 1919. évi 72. sz. Rendeleti Közlönnysl 
kiadott kérvényminta az illető kérvényezők tar-
tózkodási helyéhez legközelebb ievő parancsnok-
ságnál (vármegyei katonai parancsnokság) be-
tekinthető. Járási katonai parancsnokság. 

Újra felhívom az 1895, 1896, 1897, ée 1898 
évi születésű évfoíyambeli hadköteleseket, hogy 
mielőbb jelentkezzenek Városház 14 sz. ajtó I 
alatt. Aki ezen jelenkezési kötelezettségeinek nem 
nem tesz eleget 15 napig terjedhető elzárással 
és 200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bün-
tettetik. 

Mindazon adóköteles feleket, akik 1920. év 
1 negyed végéig esedékes adó és egyébb köz-
tartozásaikat meg nein fizették, felhívom mi-
szerint fizetési kötelezettségüknek február 15-ig 
annyival inkább tegyenek elegwt, mert ellen 
esetben ellenük a zálogolási eljárás fog alkal-
maztatn i . Jambrits Lajos polgármester. 

Közhirró teszem, hogy a molnároknak a 
vámharmad pénzbeli visszatéritásére vonatkozó 
kötelezettségű megszűnt, a 15 •/• őrlési és 12 % 
darálási vám tehát teljes* sgészében a molnárt 
illeti. 

Közhírré teszem, hogy a Hajmáskéren 
internált egyének hozzátartozóik részéről csakis 
szombati napokon és csakis fontos családi ügyek-
ben kereshetők fel és ruházaton kivül más 
tárgyak még élelmiszerek sem, az internál-
taknak át nem adhatók. 

dr. Hechinger E d t 

polgármester h. 

Közhírül adom, hogy összejöveteleket a 
spanyol járvány miatt továabra nem engedé-
lyezek bizonytalan idő tartanna. 

Közhírül adom, hogy Lukácsháza és Kőszeg 
között egy barnás színű fehér foltos vadászkutya 
találtatott. Igazolt tulajdonosa átveheti az állam-
rendőrkapitányságnál. 

Dr. Freyberger Jeaő államrendőrkspitány. 

Ipartestületi közlemények. 
Felkérem az ipartestület elöljáróságát, hogy 

félévi február hó 3.-án ksdden este y26 órakor, 
az ipartestület hivatalos helyiségében tantandó 
értekezleten megjelenni szíveskedjenek. 

Az elnök. 

Helyi hírek. 
Dr. Pröhle Vilmos egyetemi tanár, dr. 

Schneller Aurél ügyvéd sógora, a Területvédő 
Liga kiváló harcosa és egyik szervezője ma újból 
városunkba érkezik, hogy a Liga itteni meg-
alakulásánál közreműködjön és a főgimnázium 
dísztermében vasárnap és hétfőn d. u. 3 ó. tar-
tandó philharmonikus hangversony alkalmával 
a nyugatmagyarországi kérdésről előadást tart-
son. A tudós tanár, kinek jelentékeny része 

van abban, hogy a külföld most ..hazánkkal 
behatóbban foglalkozik, az antánt misszió Sop-
ronban járt kiküldötteitől igen biztató nyilat 
kozatot hallott. Mai vezércikkünk ar ő tollából 
való. Olvassák és jöjjenek el őt meghallgatni. 
Olyan ügynek az előterében áll, melyet vala 
mennyiünknek megismerni és támogatni köte-
lessége. 

Előléptetések az evang. leánygimnáziumban. 
A középiskolai tanárok státusrendezóse kapcsán 
Arató István igazgató az állami tisztviselők VI., 
Gosztonyi Margit, Bakos Júlia, Kissné-Bakó 
Ilonka, Miklós Berta tanárnők a VII. , Freyler 
Emma tanárnő a IX. fizetési osztályainak meg-
felelően előléptek. 

A philharmonikus ztnekar hangversenye 111a 
és holnap délután pont l/j(5 órakor kezdődik a 
főgimnázium dísztermében. Jegyek 5 koronáért 
Réth Jsnő üzletében válthatók. 

Halálozos. I)r. Hirtenhuber János nyug. 
főtörzsorvos egy Bécs melletti községben meg-
halt. Tetemét Kőszegre, szülővárosába szállítják 
és itt helyezik el a Rebentisch —Hirtenhuber 
családi sírboltba. Az elhunyt köztisztelt alakja 
volt társadalmunknak és nagy szeretettel csün-
gött szülővárosán. A háború alatt egy Gráz 
melletti nagy barakkórház parancsnoka volt, s 
mint ilyen sok jó szolgálatot tett az odakerült 
megsebesült kőszegi katonáknak. Neje született 
Hebentisch Paula még a háború elején egy hajc 
katasztrófa folytán szenvedett sulyoe betegség 
ben halt el ée szintén itt van eltemetve. 

Elismeres. A magyar hadügyminiszteriu ma 
hajmáskéri tüzérségi lőtérparancsnokságnál be-
osztott Schmall Károly hadnagy műszaki tüzér-
tisztet a hadianyagok megmentése körül kifej-
tett kiváló és önfeláldozó szolgálatáért dicsérő 
elismerésben részesítette. 

Eljegyzés. Özvegy Skriba Sándorné Jolán 
leányát eljegyezte Krompaker László nagy-
szőllősi kereskedő. 

A főgimnáziumban az oktatás február 3.-án 
kezdődik meg újból a hosszura terjedt ünnepi 
és szénszünet után. 

A MOVE tanácsa szerdán ülést tartott 
Reményi Ferenc ny. ezredes elnöklete alatt. A 
tagok majdnem teljes számban voltak jelen. A 
vasárnap tartandó közgyűlés napirendjét készí-
tette elő. Thold Dezső százados főtitkár a 
MOVE eddigi tevékenységéről és szervezésének 
eredményéről mutatta be terjedelmes jelentését, 
Zsampach százados pedig pénzügyi helyzetéről. 
A tanács elhatározta, hogy 10#0 koronával be-
lép a Területvédő Liga alapító tagjai sorába ós 
azt erkölcsileg is támogatni fogja. Tudomásul 
vette, hogy a közgyűlésen dr. Pröhle Vilmos 
egyetemi tanár fogja a Területvédő Ligát ismer-
tetni. Dr. Gerecs Szaléz tanár, dr. Bárdos 
Rémig igazgató és Kőszegi József ny. rendőr-
kapitány indítványokat terjesztettek elő, melye-
kel a mai közgyűlés elé terjeszteuek. A tanács 
azt az indítványt is teszi, hogy a MOVE 
a fogyasztási szövetkezetet 100 darab rész-
jegynek az átvételével támogassa és ezzel a 
MOVE tagjainak is a kedvezményes bevásár-
lását biztosítsa. A MOVE vidéki népies elő-
adásoknak a rendezését is felvette programm-
jába és ezzel is a MOVE kitűzött céljait vala 
mint a város és a falu közötti baráságos érint-
kezést akarja előmozdítani. Egy MOVE kaszinó 
és könyvtár létesítése is tervbe vétetett. 

A nepszervezesi bizottság hétfőn délután 
ülésezett. Dr. Pröhle Vilmos egyetemi tanár 
városunkban időzvén, felhasználta ezt az alkal-
mat. A „Területvédő Liga" népszerűsítésére 
nagyérdekü felszólalásait nagy figyelemmel 
hallgatták. A bizottság több szociális kérdést 
vitatott meg és a tudomására jutott gazdasági 
nehézségek megszüntetése érdekében intézke-
dett. Kinos benyomást tettek a neinezgyári 
munkások panaszai. Magyar József káplán és 
a megjelent munkások ismertették ezeket. A 
polgármester vállalta ezen ügyükben a közbenjáró 
eljárást. 

A MOVE előadásai a közönség fokozódó 
érdeklődése mellett folynak le. Mult szombaton 
Balikó Lajos nagy igazságokat mondott el igen 
szép beszédben a mi nyomoruságaink okairól, 
dr. Freyberger egy hangulatos kis korrajzot 
olvasott fel, a vegyes kar Dohnál Péter veze-
tése alatt dalokat adott elő, Benők István és 
Muntyán J . szavaltak. — Szerdán Nagy Balázs 

tanár a sajtó hatalmáról beszólt igen érdeke-
sen, Eölbey Thyll Mária bájosan énekelt Dániel 
főhadnagy zongorákisérete mellett, Reményi 
Ferenc kissé hosszassan az Adriáról olvasott 
fel, dr. Marton, Klasánszky, Gaal ós Farkas 
Mozart egy vonós négyesét adták elő, Fuchs 
Endre és Erhárdt Karolina szavaltak.—Tegnap 
este kiválóan érdekes műsor kötötte le a nagy-
számú közönséget. Lingauer Albin képviselőnk 
„bujdosásáról* mondott el megkapó részleteket,-
Károlyi Sándorné és László Miklósné Szombat-
helyről dalokat énekeltek dr. Enyediné zongora-
kiséretóvel a közönség nagy gyönyörűségére, 
Balikó Lajos és Mocsáry Gy. szavaltak. 

Színielőadás. A jövő pénteken és szomba-
ton a kőszegi közönségnek ismét kellemes szó-
rakozásban lesz része. Ezúttal a szombathelyi 
MÁV. műhely műkedvelő gárdája óhajt bemu-
tatkozni a kőszegi közönségnek, hogy bizony-
ságot tegyen arról, miszerint a MÁV. műhely 
géptongerének zakatolása között is vannak lelkek, 
kikben él a szépnek és a művészetnek a szere-
tete, akik a testet lelket ölő nehéz munka után 
Thalia művészetének szsntelik szabad perceiket. 
Színre kerül a „Sabinnők elrablása" cimű, eddig 
csak kéziratban megjelent 4 felvonásos bohózat. 
A szereplők egyik tagja Szöcs Béla már elő-
nyösen ismerős a kőszegi publikum előtt a 
Doktor ur" cimű vígjátékból. Részletesebb 

jelentéet a plakátok köziik. Helyárak I. hely 
10 K, II. hely 8 K, III. hely 5 korona. Jegyek 
előre válthatók Róth Jenő könyvkereskedésében. 
A rendezést Ágoston János, Avár József, Bo-
zetzky Ferenc, Cséri István, Farkas János, 
Kappel Károly és Sántha Kálmán voltak szí-
vesek vállalni. 

Kőszeg város adósságainak rendezesét vette 

tervbe a polgármester. Legközelebb ugyanis a 
pénzügyi bizottság elé terjeszti tervezetét, mely-
szerint tekintettel a mai nagy ingatlan árakra, 
eladni javaselná a város tulajdonát képező táb-
laházat, a tábornoki házat, a volt erdőmestori 
lakást kerttel együtt és azon kivül a rőti völgy-
ben lévő három darab városi rétet és az elszór-
tan fekvő kisebb szántókat. Természetes, hogy 
ezen ingatlanok nyilvános árverésen lennének 
a legtöbbet Ígérőnek eladva és a befolyó vételár 
a város adósságainak törlesztésére volna azon-
nal fordítandó. Ha sikerül a városnak jól eladni 
a fennti ingatlanokat, ugy adósságainak legna-
gyobb részétől megszabadul. A mexikói földek 
nem volnának most eladandók, ezek kai más, 
előnyöseb gazdasági megoldást terveznek. 

A városi népkonyha megnyitása néhány 

napi késedelmet szenved. A népkonyhát ma, 
február hó 1.-én akarta a polgármester ineg-
nyitani, asonban a főző edényeket a sopronnyéki 
fogolytáborban dolgozó kőszegi munkásoknak 
kellett átengedni arra az időre, inig ott a vil-
lamostelepet leszerelik. A munkások részére 
ugyanis ott egyúttal főznek is. Néhány nap 
alatt az edények visszakerülnek ós a népkonyha 
most már megnyílik. 

A sepronnyeki fogolytábor villamostelepét 
a hadügyi kincstár feltételesen Kőszeg városá-
nak engedte át. Az erről szóló leiratot a pol-
gármester mult vasárnap vette át, mikoris rög-
tön intézkedett a villamostelep loszcrelése iránt. 
Weörös Aladár gépgyárost és elektrotechnikust 
bizta meg a leszerelési munkálatokkal, ki husz 
kőszegi munkással már egy hete dolgozik a 
sopronnyéki táborban. A város részéről Jagits 
Imre városi főjegyző küldetett ki a munkálatok 
felügyeletére és leltározására. A vasút megfelelő 
vasúti kocsit bocsátott rendelkezésre és a lesze-
relt anyagokat két városi szekér fuvarozza a 
táborból a vasúti kocsikra s előre láthatólag a 
napokban már meg is érkezik a nagy szállít-
mány, mely négy darab gőzgépből, három dina-
móból, egy szivattyúból, és az összes villamos-
huzalok és ehhez tartozó szerelvényekből áll. 
A munkások részére a város gondoskodott éle-
lemről, kiknek ott a táborban főznek. 

A helybeli nemezgyárra vonatkozólag súlyos 
természetű panaszokat közölt velünk a munká-
sok vezetője. Mert nincs módunkban hosszabb 
cikkeket közzé tenni és személyes támadások 
a „nyiltér" rovatába tartoznak, de e helyütt 
sem közöljük szívesen, a panasziratból csak azt 
emeljük ki, ami közérdekű és a hatóság ellen-
őrzéso alá tartozik. A gyár élleni panaszok 
röviden jelezve a következők: Jogosulatlanul 
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egy kilencedik Riunkaórára kötelezi a munká 
sokat. Osztrák munkásokat is foglalkoztat. Oly 
csekély heti és órabért fizet, hogy a munkás 
megélhetését nem biz'osiija. Fejletlen korú ifjú 
munkásokat foglalkoztat és szőlőkapásokat is, 
hogy a bérfizetést még jobban leszállít hassa. 
Az osztrák munkásokat tubb élelemmel látja 
el. Az iparhatóságnak é* iparfelügye!öaőmiok 
kötelessége ezeket a panaszokat felülvizsgálni. 

A szikvizgyar közgyűlésé holnap délelőtt 
fél 11 órakor lesz az ipartestület helyiségében 
Schaar József elnöklete alatt. Napirenden le>z 
a mult évi zárszámadás, a nyereség felosztása 
és az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok 
újraválasztása. 

Falopas. A sörgyár udvarából már ismétel 
ten hasábfát loptak. Ar éjjeli őr megfigyelte, 
hogy a közeli baraktelep katonáiból kerülnek 
ki a hívatlan éjjeli látogatók. A feljelentés 
megtörtént és a gyári vezetőség ezek után fel-
fegyverezi* éjjeli őrét. 

Betörtek az Eitner malomba. Az ablak-
•aeráesozat kiemelésével kényelmes utat készi 
tettek maguknak a tettesek, össze vissza for-
gattak mindtnt, a pénzes vasszekrénnyel is 
bíbelődtek, de hasztalan. Az asztalfiókban talált 
néhány ezer koronával kellelt megelégedniük 

Hétfőn fetoSiár JM^2 -án. 

JRz olasz filtmimulslefls filmtechnika szen-

zációsag^ftijstUü alkotása. 

Földalatti szindikátus. 
Kalandorjáték 5 felvonásban, a főszerep-

ben MAGNUá a négeróriás. 

Vidék i hirek, 
Rohonc nagyközség memorandumot küldött 

a békekonferenciához Párisim, melyet a nagy-
község összes lakossága irt alá. A kitűnően 
megszerkesztett tiltakozó irat dr. Marton Jenő 
ügyvéd tollából került kt és a nagyközséget 
ugy történeti mint röldrajzi és gazdasági szem-
pontból helytálló érvekkel mint Magyarország-
tól el nem szakitható területet állitja be és 
hóvatartozandóságára nézve a népszavazás el-
rendelését kéri. 

A Területvédelmi Liga nagy népgyűlést tart 
Vi'flArnap Szombathelyen, melyre az antant 
misszió Sopronban ji'irt küldöttségét is várják. 
Dr. Prfihle Vilmos debreceni egyetemi tanár 
nagyjelentőségű előadást tart, — este pedig 
hangversenyt rendez a kultúrházban. 

K'smarton lakossága uz antantmisszió je-
lenlétében erclyeseu tiltakozott az elszakadás 
ellen 

Uj ötös tanacs alakul a szombathelyi tör-
vényszéknél, hogy a felhalmozott kommunista 
bünpereket két tanács előtt tárgyalhassa. Jövő 
héten a szombathelyi direktórium ügyét kezdik 
tárgyalni 

Sopronban Klebelsberg Kunó gróf volt 
államtitkárt választották képviselőül nagy több 
séggel dr. Top er K iroly és Zsombor Oéza e len. 

Karnor kormánybiztos helyettest állásától 
fel függesztette a .<»rmánv. EÜ a felfüggesztés 
kapcsolatban ál, H> rbst Géza alispán felfüg-
gesztésével. 

A soiironniegyei községekben a csehek és 
osztrákok megszállásáról oly rémhíreket ter-
jesztetlek, hogy sietve adták "1 lovaikat, mar-
háikat és sertéseiket. Érdekes, hogy mindennek 
dacára magás árakon. Sok millió kék pénz van 
most a szomszédságban felhalmozva. 

Rjmdeken az önkéntes tűzoltó egyesülőt 
február 15. én jótékony célra táncestélyt rendez. 

Kosérde&a h .rek-
A valaszfások eredménye egészen várat-

lanul más képet mulat, amint azt képzelték. 
A kisgazták pártja majdnem olyan erős, mint 
a keresztény nemzeti egyesülés pártja s habár 
a keresztény blokhoz tartozik tnindakettő, mégis 
ké'es, hogy melyik párt kerül kormányzásra, 
avagy e^yütte^en ulkoják e meg az uj kabinetet. 
A főváros valaszlásánál érdekes, hogy Fried-
rieh győzött Wekerle felett csekéiyazámu szava-
zattal és hogy Vázsonyi Vil nos akarata elle 
nére is, Sándor Pál pedig csekély többséggel 
jutottak mandátumhoz. Esemény számba megy, 
hogy Prohászka Ottokár püsp jk mint székes 
fehérvári képviselő részt vesz a nemzetgyűlésen, 
melynek korelnöke Apponyi Albert gróf lesz. 
Apponyi gróf van kiszemelve ideiglenes állam-
főnök, utóbb orszógnádornak. A ker. nemzeti 
egyesülés pár jának eddig 56, a kisgazdáknak 
45 mandátuma. Számos pót7álasztá» bizony 
talanná teszi az abszolút parlamenti többséget, 
mert van még 2 pártonkívüli (Apponyi és 
Andrássy) és 4 demokrata (Bárczy, Vázsonyi, 
Sándor és Pető). 

Apponyi a békefeltételekre adandó válasz-
adásra halasztást kért a párisi békekonferen-
ciától február 12 ig. 

A nenuetgyüles egybehivása nem február 
T.-ére, hanem 1G ára fog szólni. 

Felülbslyeyzik Ausztriában az 1 és 2 koro-
nás bankjegyeket, melyeket később lebélyegzett 
más pénzre fognak átcserélni. 

Beszarábíat Románia csak akkor kapja 
meg, ha Magyarországot a békefeltételekben 
megjelölt határig kiüríti. 

A spinyol natha az <»gész országbar vesze 
cVmssen terjed. Budapesten naponta több száz 
beteggel szaporodik. 

Vilmos császár születése napján nagy 
demonstrációk voltak mollette ós a monarchia 
visszaállítására. 

Orosz bolsevistáknak Romania elleni had-
miveleteiről beszélnek most sokat és hogy 
Magyarországot kérte se^itsé^ül, mert már 
Tarnopol előtt állanak. A hír igy nem felel 
meg, de komolyan vehető hirek az államok 
együttes fellépését tartják szükségestiek a bol 
sevizmus ujabbi kitörései elien. 

A déli vasul Balatan-expressvonafait Buda 
pest—Bécs közölt már legközelebb megindítják. 
Bécs felé minden hétfőn és csütörtökön, Buda-
pest felé minden kedden és pénteken. Szombat 
helyről a déli időben fog indulni. Menetdíja 
Bécsbe 484. Sopronba vagy Kanizsára 312, 
Budapestre 4ö2 korona lesz. Csak előre meg-
rendelt fűtött elsőosztályu helyeket adnak ki". 

Cseh mozgósításra való előkészületekről 
jön Prágából hír. A bécsi lapok cáfolják a 
cseh-osztrák katonai megegyezést. 

Miután anyaghiány és száll ítási nehéz-

ségek folytán g y ó g v $ z e r ü v e g b e n e m 

s z e r e z h e t ő , kéretik fi k ^ ü n s é g hogy az 

üvegeket, tege 1 fteketJjc^fr^eg h o z z a v i s s z a 
a gyógyszertárba, ahol az megfelelő áron 

be lesz váltva. 

2 1920. végreh. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajló az 1881. évi 

LX. t. c. 102. § a értei mében ezeirfiel közhírré 
teszi, hogy a kőszegi járásbíróságnak 1919. 
évi 232 233/1919 számit végzéso következtében 
dr. Schneller Aurél ügyvéd és; általa képviselt 
Jankó György javára 322 K. Í54 K. 50 f. s jár. 
erejéig 1919 évi június hó 2£án foganatosított 
kielégítés végrehajtás utján \f- és felülfoglalt és 
1500 kor.-ra becsült követk«%ő ingóságok, u. rn.: 
ebédlő szekrény stb. n^ ih jpos árverésen eladat-

Mely árveréstlik 4 kőszegi járásbíróság 
1919. évi P. k. 7 4 s / M i \ u vfgzése folytán 322 
kor. és 554 kor. oO^iU: tőkekövetelés, ezeknek 
a végzésben részleteáTtt 6*/® kamatai és eddig 
összesen 170 koronaJbiróilag már megállapított 
költségek erejéig, Iflpszígen alperes lakásán le-
endő megtartására } 

1920. évi február hó ll-ik napjának 
dtfután 2 órája 

határidőül kitüjptik és ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel jply megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az ériaptt ingóságok az 1881. évi L X . 
t.-e. 107. és § ai értelmében készpénzfize-
tés mellett $ legtöbba ígérőnek, t-zükség ese-
tén becsárow alul is jm fognak adatni. 

AmuvoyibXi) ^/elárverezendő ingóságokat 
mások is le- eWSfclfoglaltatták s azok ki-
elégítési jogot iwPjji^kvolnaf ezen árverés az 
1881. évi L X. yft ̂ c T r W ??a értelmében ezek 
javára is elreniűtJÉtik. 

Kelt Kősz®/1920. évi január hó 27. 

K i iSü i ü.1*1 1111 £1II 
bir. végrehajtó. 

I u j f á i i h & u i i r v e r 

Tudatom, hogv a kőszegi 3865 tjkv. 

A + l. sor (6636--6637) hrsz. s a Jul i 

dűlőben fekvő szqfő természetben meg-

osztott felerq^zét, y£y a hogy a határkövek 

le vannak rakva ) 

f e b r u á r e t e y & L j k u. 3 ó r a k o r 

irodámban önk'étites árverésen elárverezte-

tem. Feltételek ^frodámban betekinthetők. 

Dr . M a r t o n J e n ő 
ügyvéd. 

Eladó férfirupk és cipők 
vannak V á r k ö r % 9 Í a l a t t . Február 

hó 8.-án á. f . f l órától kezdve. 

Kőszegen vagv környékén 

házat, üzlei^til^i^aí vesz 
P a a z i g A . Wiert/xi!., Ma l f a t t i g . 16. 

Nyomatott Hónai Frigyei könyvnyomdájában Kőszegen. 

Árverési hirdetmény. 

Dérföld község 2050 Jthold szántó- és 

352 kathold erdő területin összesen tehát 

2402 kathold területén J vadászati jogot 
1920. évi febsuár 1-től Í931 . . évi február 

hó l-ig, tehát YQév re ^ f é r földön a község 

házánál I 

1920. évi február h<f Tlán d. » <? órákor 
a biró házánál n y i l v l n A árverésen bérbe 

Árverési feltétel4<|a jegyzői és bírói 

irodában naponként :14,tekinthetők. 

Dérföld, 1920. é w j a n u a r hó 20.-án. 

A k ö z s % ; e l ö l j á r ó s á g a . * 

vadí&cpket 
minden me?hi^ isegb^ l^ legmagasabb 

sTSütf MÍK$A, 
szl icWPster és szörmeuagykeresi l^dö. 

W Í d W s t VII. , K / ^ i y - u t c a 2 7 ^ 

TelefoflW Jjr 

ELEKTHO BIOSKOP 
a „ M u l a t ó " n a g y t e r m é b e n . 

M a e o r : 

Ma vasárnap, február hó I -én: 

J l kormányzó 
Társadülmi dráma 4 felvonásban, a fősze-

repben \laij Allan. 
m 

Es a kisöTőműsor. 


	Kőszeg, 1920. február hó 1-én
	40. évfolyam 5. szám
	Horthy fővezér parancsban közölte...
	Területvédő Liga
	Dr. Prőhle Vilmos
	Lingauer egyhangú választása
	A kőszegi kommmunisták bűnügyének tárgyalása (folytatás, harmadik hét)
	Hirdetmények
	Járási katonai parancsnokság
	Jambrits Lajos polgármester
	dr. Hechinger Ede polgármester h.
	Dr. Freyberger Jenő államrendőrkapitány
	Ipartestületi közlemények
	Az elnök
	Helyi hírek
	A philharmonikus zenekar hangversenye
	Halálozás
	Eljegyzés
	Színielőadás
	Kőszeg város adósságainak rendezése...
	A városi népkonyha megnyitása
	A helybeli nemezgyárra vonatkozólag...
	Vidéki hírek
	Közérdekű hírek

