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Hirdetések nagyság szerint ju tdnyoi drbaa 

szdm Itatnak. 

V é g r e 
ott tartunk, hol 1918 októberben óhajtottunk lenni. 
Olvasóink emlékezni fognak arra, hogy hétről-
hétre itt e helyen és a széljegyzetek rovatában 
folyton csak a nemzetgyűlés egybehivását sür-
gettük s végre olyan kíméletlenül oitoroztuk a 
hirdetett, de beváltásra nem kerülő Károlyi -Hock 
ígéreteket, hogy végül „tollat vagy internálás* 
torkonragadással fojtották belénk a szót, illetve 
foglalták le nyomdánkat és lapunkat. 

Arról már ne is beszéljünk, hogy miképen 
csapták be a nemzetet lelketlen hazaáruló poli-
tikai szélhámosok. Azóta régen tisztában van vele 
minden magyar, hogy csalóka fénynek lett áldo-
zata; visszaéltek bizalmával saját fiai, de a vilá-
got becsapó antant vezérei is. 

Hagyjuk tehát ezeket a rekríminációkat, 
nem használ az semmit, ha százezerszer is mond-
juk, halljuk, — könnyenhivőségünkért igy ís, ugy 
is meg kell szenvedni mindnyájunknak — de 
adjunk hálát a Mindenhatónak, hogy végre ott 
tartunk, hol 1918 októberban kívántunk lenni. 

Meglett végre a nemzetgyűlés. Nem ilyennek 
képzeltük, de ez nem baj, majd észbe kapnak a 
hatalomra vágyók és hatalmat irigylők és vég-
eredményében mégis csak belátják, hogy a ke-
resztény és nemzeti kurzus, mint a népakarat, meg-
nyilvánulása nem azért került felszínre, hogy uj 
emberek a régi politikai morál alapján helyez-
kedjenek el, hanem, hogy olyan országkormány-
zást biztosítson, mely a kitűzött irányzatnak min-
den tekintetben megfelel. A magyarra ránehezedő 
súlyos gazdasági és létkérdés, az uj honalapítás 
munkájának nagy felelősége majd kijózanítja azo-
kat, akiket csupán hatalomvágy, személyi tekin-
tetek vezérelnek csak azért, mert a múltban is 
igy történt. 

Holnaptól fogva már államfő kerül a nem-
zet élére. Tetőtől-talpig minden izében ősi magyar 
sarj, ki az uj honalapítás első kapavágásával, a 
nemzeti hadsereg megszervezésével és egyéb 
ténykedésével is beigazolta hivatottságát, ráter-
mettségét. 

Nemzetgyűlés és államfő irányítják tehát 
végre a nemzet sorsát. Ha a magyarság átkos 
széthúzása helyett szívós, elszánt és megállapodott 
összetartás képezi a támogató erőt, nincs okunk' 
félni a jelenleg bizonytalannak látszó jövőtől. 
Ezeresztendős múlttal bíró nemzetet lehet pilla-
natnyilag leigázni, életerejét egy időre meggyen-
gíteni, de újra felszabadul, fel kell szabadulnia, 
ha munkába fog minden magyar és saját érde-
keinek előmozdítása mellett soha meg nem feled-
kezik arról, hogy mivel tartozik a haza újra fel-
építésének és boldogulásának biztosítására. 

Akik pedig vállalják a kormányzás nehéz 
feladatát, mely soha sem volt nehezebb, sohasem 
járt nagyobb felelőséggel, mint most, azok ne 
legyenek kontárok, érdekcsoportok által vállra 
emelt akarnokok, születéseiknél fogva rangsoro-
zott bálványok, — elég volt az ilyenekből. Tett-
erős, bizalomra érdemes kipróbált hazafiak, me-
részen a korrupciót kivégző bátor férfiak kelle-
nek — olyanok, akik a népet, a várost és a falut 
egyaránt alaposan ismerik, — olyanok, akik kez-
deményezni, cselekedni mernek, — olyanok, akik 
a sok tülekedő ingyenéire, mindenféle mester-
kélt cimen élősdiekre mernek rácsapni, olya-
nok, akik századok nevelte tehetetlenségnek, gőgös 
urhatnámságnak, a népéletet semmibe se vevő 
felületességnek egyszerre véget tudnak vetni, — 
olyanok, akik megérteni, megbecsülni képesek 
minden dolgozó embert. 

De legyen meg ezeknek az a bátorságuk és 
elszántságuk is, hogy a háború alatt keletkezett 
és még most is, a nyomorúság napjain előtérbe 
tolult minden rendii és rangú népkiszipolyozók-
nak, erkölcstelen alapon vagyonösszeharácsolók-
nak garázdálkodásait kérlelhetetlen szigorral letör-
jék, mert e nélkül kárba veszik minden egyébb 
fáradozásuk. 

Keresztény és nemzeti irány csak az lehet, 
amelyik tisztességes, becsiilMes és igazságos. 

Nem akarunk méltóságukat, nagyságokat és 
kiváltságokat látni. Csak bátor kötelességtudó, a 
népért doljozni akaró önzetlen hazafiakat. 

Nemzetgyűlés, államfő, helyreállott alkot-
mányos élet! Boldog megelégedéssel, lelkünk 
forró érzésével, szivünket reménységgel eltöltve 
köszöntünk, hogy végre eljött a te országod. Haj 
olyan lesz aminőnek minden becsületes magyar, 
óhajtja, — akkor, — majd akkor imára kulcsolt 
kezekkel, hálatelt szivvel tekintetünket az Ég felé 
emelve fogjuk mondani: v é g r e ! * * 

JR kősztgi kommunisták bűn-
ügyének tárgyalása. 

(Folytatás. Hetedik hét.) 

E hetedik tudósításunk az utolsó ebben a 
csúnya, visszataszító bünpeiben. Csakhogy már 
egyszer a végére jutottunk. AAár csak az Ítélet 
hiányzik. Ez szerdán fog elhangzani és lehet, hogy 
meglepetéseket hoz, mert jogászok körében is 
teljesen eltérő vélemények hangzanak el a cse-
lekmények minősítése tekintetében. 

A magyar bíróságok függetlensége hozzá-
férhetetlensége, magasztos hivatásában való elő-
kelősége európaszerte ismeretes. A sokszor han-
goztatott gyülőlségek hullámai hozzá fel nem 
érnek. A törvény rideg betűje, a bizonyítás meg-
bízható anyaga lehet csak döntő ítélkezésében. 
A megsértet állami jogrend a megsértett emberi 
szabadság és a magántulajdon szentsége meg-
sértésének mérlegelése csak a törvény keretében 
történhetik. Megbízhatunk Ítéletének emberi igaz-
ságában. 

Mult s z o m b a t o n még a következő tanu-
kihalgatások voltak: 

Dr. S z ü s z lékai orvos dr. Szovjáknak 
Lékán tartott beszédéről azt vallja, hogy az nem 
volt izgató. 

M i e s s főhadnagy dr. Halászt látta fegy-
veres csapattal, de Basst nem. 

C s ő g ö r Lajosné tagadja, hogy Csőgör 
Jenő az ellenforradalom napján neki vérbefoj-
tásról beszélt vólna. 

G r u b e r Sándorné fenntartja előbbi vallo-
mását és tagadja, hogy önkentes ujabbi tanúságra 
Mayer és Hammer bírták volna reá. Tagadja, 
hogy Kőszegen történt első kihalgatásának val-
lomását visszavonta volna. 

A t aye r és H a m m e r tanuk megerősitik 
Grubernénak rájuk vonatkozó vallomását. 

H a d a r i c s pénzügyi tisztviselő igazolja, 
hogy dr. Halász pénz elszámolását rendben találta. 

Sz í j j á r t ó letartóztatott dedektiv vallja, 
hogy Kincs István és dr. Marton internálása dr. 
Obál rendeletére történt. 

Dr. S c h n e 11 e r írásbeli nyilatkozatát ol-
vasták fel, mely szerint dr. Szovjákot a szellemi 
munkások csoportja választotta be a munkás-
tanácsba. 

H é t f ő n hallgatták ki az utolsó tanukat. 
G r a s t y á n Mici a dedektivek erőszakos-

kodó eljárását ismertette és hogy a halálos íté-
letek jegyzékét miként készítették ezek. 

S z l u h a Dénes, Bódog János. Stix Rezső, 
Kopfstein Mór jelentéktelen vallomása után 

S o m o g y i rendőrtiszt Gruberné kőszegi 
vallomásának visszavonásáról mit sem tud, mert 
akkor nem volt jelen. 

Ezek után felolvasták a volt forradalmi tör-
vényszék több Ítéletét. 

Ezzel befejezettnek nyilvánította a bíróság 
a bizonyítási eljárást és szerdára tűzte ki a vád-
és védőbeszédeket. 

E tárgyalási napon dr. Halász letörten fe-
gyencruhában jelent meg. Kíméletből mellőzték 
ezt eddig, a gyilkosság ügyében mint bűnsegéd 
történt elitélése óta és most azért alkalmazták, 
mert kísérlet történt megszöktetésére. Erről más 
helyen adunk hirt. 

S z e r d á n az összes vádlottak, a szabad-
lábon levők ís kötelesek voltak megjelenni. 57 
közül csak 52 volt jelen. Dr. Fekete államügyész 
rövidre szabott vádbeszédét a következő nagyon 
találó összehasonlító beállítással kezdette meg : 

Évekkel ezelőtt, — úgymond — a Ráday 
kornak egy vizsgálóbírója az akkori kor bűnö-
seinek iratait adta át nekem tanulmányozás végett 
azzal a felhívással, hogy elsősorban is a bűnösök 
védelmére vonatkozó részeket olvassam el. Meg-
tettem. í s olvasván, arra a határozott meggyőző-
désre kellett volna jutnom, hogy a vádlottak mind 
jó, humánus emberek, akik szeretik embertársai-
kat és jót igyekeztek velük tenni. De az érem 
másik oldaia bizony mást mutatott: bizony, csak 
közönséges gonosztevők voltak. Igy van ez ma 
is. Szinte lelkiismeretfurdalást éreztem, mikor a 
vádlottak kihallgatása során azok védekezését 
hallottam. És csak a bizonyítás felvételekor nyu-
godtam meg, mert kitűnt, hogy a vádlottak sok-
kal többet követtek el, mintamivel vádolva voltak. 

Ezután felsorolta mindazokat, kiket miért 
vádol. A vádemelés alig változott a hét héttel eze-
lőtt részletesen ismertetett vádirattól. 

Halász (Hirschler) József dr.-t lázadás bün-
tette, lázadás vétsége, 2 rendű hatóság elleni 
erőszak büntette, 2 rendű hatósági közéj elleni 
erőszak büntette, 3 rendű izgatás büntette, 1 rendű 
orgazdaság büntette, 27 rendii személye* szabad-
ság megsértésének vétsége, 26 rendű személyes 
szabadság megsértésének büntette, 1 rendű sik-
kasztás büntette, 56 rendű zsarolás büntette. I 
rendű magánlaksértés büntette, 1 rendű ingatlan 
vagyon elfoglalásának vétsége, 1 rendű lopás 
büntette, 2 rendű könnyű testi sértés vétsége miatt, 

Harkányi Pált izgatás vétsége, gyilkosság 
elkövetésére irányzott szövetkezés büntette, 17 
rendű személyes szabadság megsértésének vétsége, 
21 rendű személyes szabadság megsértésének 
büntette, 23 rendű zsarolás büntette, 1 rendű 
magánlaksértés büntette és 1 rendű lopás bün-
tette miatt, 

Rák Rezsőt 13 rendű személyes szabadság 
megsértésének vétsége, 18 rendű személyes sza-
badság megsértésének büntette, 19 rendű zsarolás 
büntette, egy rendű magánlaksértés büntette és 
lázadás büntette, 

Simon Józsefet 2 rendű lázadás büntette, 
1 rendű személyes szabadság megsértésének vét-
sége és büntette, 1 rendű magánlaksértés büntette, 
1 rendű zsarolás büntette miatt, 

Simon Jenőt két rendű lázadás büntette miatt. 
Szabó Lajost 4 rendű személyes szabadság 

megsértésének büntette és vétsége miatt, 
Gamauf Jánost szándékos emberölés bűn-

tettének kísérlete, lázadás büntette, 7 rendű zsa-
rolás büntette, 1 rendű hatósági közeg elleni erő-
szak büntette, 3 rendű személyes szabadság meg-
sértésének büntette és vétsége miatt, 
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Csőgör Jenőt lázadás büntette, lázadás vét-
sége, 6 rendii zsarolás büntette, izgatás büntette, 
2 rendii nők elleni erőszak büntette, 25 rendű 
személyes szabadság megsértésének büntette és 
vétsége, 3 rendii lopás büntette. 2 rendii sikkasz-
tás büntette, 2 rendű zsarolás büntette és magán-
laksértés büntette miatt. 

Nagy Elzát lázadás büntette, 24 rendű sze-
mélyes szabadság megsértésének büntette és vét-
sége, 16 rendű zsarolás büntette miatt, 

Kern Mihályt lázadás büntette, 2 rendű ha-
tósági közeg elleni erőszak büntette, 15 rendű 
zsarolás büntette, 1 rendű sikkasztás büntette, 
29 rendű személyes szabadság megsértésének 
büntette és vétsége, 3 rendű magánlaksértés bün-
tette miatt, 

Bass Rezsét lázadás, 4 rendii zsarolás, ha-
tóság elleni erőszak büntette miatt, 

Szovják Hugó dr.-t 23 rendű személyes 
szabadság megsértésének büntette és vétsége, 
hatóság elleni erőszak büntette, izgatás büntette, 
8 rendű zsarolás büntette miatt, 

Marovics Istvánt 4 rendű zsarolás büntette 
miatt, 

Koczor Gusztávot lázadás büntette, 2 rend i 
zsarolás büntette, magánlaksértés büntette és 4 
rendű személyes szabadság megsértésének vét-
ségé miatt, 

Lackner Jánost lázadás büntette és 4 rendű 
zsarolás büntette miatt, 

Lackner Samut lázadás büntette miatt, 
Hauer József lázadás és zsarolás büntette 

miatt, 
Kelemen Jánost lázadás büntette miatt, 
Ederics Jánost lázadás es 13 rendű zsaro-

lás büntette miatt, 
Molnár Lajost lázadás vétsége, 2 rendű 

zsarolás büntette és személyes szabadság meg-
sértésének vétsége miatt, 

Fodor Károlvnet 5 rendii zsarolás büntette 
és 2 rendű izgatás büntette miatt, 

Jagodits Ilonát 12 rendű zsarolás büntette 
és 24 rtndü személyes szabadság megsértésének 
büntette miatt, 

Nemes Józsefet 10 rendű zsarolás büntette 
miatt, 

Arató Istvánt és Hetiinger Jenőt 2 rendű 
zsarolás büntette miatt, 

Szova Józsefet 3 rendű zsarolás miatt, 
Lövvensohn Ottót 2 rendű zsarolás bün-

tette miatt, 
ifj. Jagodits Mihályt 2 rendű zsarolás miatt, 
Lagler Ferencet, Scheck Józsefet, Bauer 

Jánost, Loibersbeck Jánost, Giesmann Lipótot, 
Nagy Ferencet, Lexs Pétert és Rozenek Jánost 
zsarolás büntette miatt, 

Maitz Jánost és Kastner Antalt 3 rendű 

zsarolás miatt, 
Ruisz Frigyest személyes szabadság meg-

sértésének büntette és zsarolás bontette miatt, 
Róth Ferencet zsarolás büntette miatt, 
Weiss Jánost 13 rendii zsarolás miatt, 
Trepler Antalt 3 rendii zsarolás miatt, 
Cseri Károlyt zsarolás miatt, 
Lang Rezsit 5 rendű zsarolás miatt, 
Kappel Józsefet 2 rendű zsarolás miatt, 
Kappel Mihálynét 2 rendű személyes sza-

badság megsértésének vétségé miatt, 
Bérezi Máriát 2 rendű izgatás miatt, 
Frühwirth Margitot zsarolás büntette miatt, 
Némethz Józsefet, mint felbujtót, személyes 

szabadság megsértésének vétsége miatt, 
lpsits Gyulát és Bruckner Ferencet 2 rendű 

személyes szabadság megsértésének vétsége miatt 
kérte elitélni. 

E szerint tehát dr. Országh Sándor, Reich 
Gyula, Radonits Sándor, Seper József ellen ej-
tette el a vádat, akik ellen a biróság a további 
eljárást beszüntette és Seper Józse'et, ki ezek 
közül a vádlottak padján ült, azonnal szabad-
lábra helyezte. 

Azokra a vádpontokra nézve, melyek az első 
vádinditványban nem foglaltattak, vagy most sú-
lyosabbnak minősítettek, a vádlottakat újból ki-
hallgatták. Valamennyien kijelentették, hogy nem 
érzik magukat bűnösnek. 

C s ü t ö r t ö k ö n megkezdődtek a védőbe-
szédek. 

Dr. S z o v j á k Hugó vádlott saját védel-
mére mondott védőbeszédet, melyben arra utal, 
hogy őt a véletlen sodorta az események forga-
tagába, de mindig hazafiasság vezérelte és a kom-
munizmus idején csak jegyzőkönyveket szerkesz-
tett, utóbb még erről is lemondott. Azt is fel-

hozta védelmére, hogy az ügyvédi testületek, a 
birói kar és más erkölcsi testületek es tagjaik is 
beleilleszkedtek, anélkül, hogy kommunistákká 
lettek volna, ő pedig eladósodott házából nem 

1 szedhette ki a téglákat gyermekei táplálására, 
í valamiből élnie kellett. Ezek alapján felmentését 
kéri. 

Dr. F e h é r Mihály védőügyvéd védencei 
érdekében azt hozta fel, hogy mindnyájan egy-
szerű kis emberek, akik öntudatlanul kerültek 
bele a felkavart hullámok közzé, azok csapták 
ide-oda, amiért már elegei megszenvedtek a hó-
napok óta tartó vizsgálati fogság alatt es lelki-
ismeretüket mardosni fogja hosszú esztendőkön 
át, tehát ez már elég büntetés az ö számukra... 

Hasonlóan beszéltek dr. Klein Izidor, dr. 
Aszódy, dr. Szily, dr. Philipps, dr. Weder védő-
ügyvédek is az ő védencei érdekében. 

P é n t e k e n dr. Szemző Sándor ügyvéd 
négyórás vedőbeszédben foglalkozott a véden-
cei ellen emelt vádakkal. Apró részletekre bon-
colta az összes tanúkihallgatásokat, az ügyész 
vádemelésének tarthatatlanságát elemezve. A Bass 
állatorvos elleni vádakat ugy világította meg, hogy 
minden cselekményében kellemetlen helyzeteknek 
emberséges elhárítását látja és terhelő valomáso-
kat csak a vendéglősök es hentesek produkáltak, 
akikkel szemben hivatalos kötelességeit a közön-
ség érdekIben kérlelhetetlen szigorral teljesítette, 
s ezért lehetetlenné akarják tenni. Szerinte ha 
Bass intézné még ma is a húsellátást, nem szö-
kött volna fel a husá ia80 -100 koronáig. — Az 
iizlet-leltározásokra nézve az a véleménye, hogy 
ebből a bevásárló tömegek jutottak nagy elő-
nyökhöz és furcsának találja, hogy most azok 
szenvedjenek e miatt, akik a kereskedelem túl-
hajtott kapzsiságát leszállította k, amire még ma 
is szükség lenne. 

Beszéde végeztével rámutatott, hogy a gyű-
löletet csak a szeretettel lehet gyógyítani s minél 
magasabbra csapnak a gyűlölet lángjai, annál 
bőségesebben kell azokat a szeretet, a megértés, 
a megbocsátás mindent kibékítő, mindent gyó-
gyító forrásá öntözni. — Álmatlan éjszakák töp-
rengésének eredményeképen vallja erős meggyő-
ződéssel, hogy a birói Ítéleteken keresztül kell a 
nemzeti regeneráció munkájának megkezdődni! 
A magyar bírónak kell most fennen, magasan, 
ahova semmi emberi indulat fel nem ér, elérhe-
tetlen magasságban lobogtatni az igazság fák-
lyáját, melynek fénye maga köré gyűjti a társa-
dalom minden osztályát, hogy ennek fényében 
egymásra rátalálva, megkezdhessük rombadölt 
hazánk, ronibadölt boldogságunk újjáépítését. 

A többi védőügyvéd rövid beszédei után a 
vádlottakat hívta fel az elnök a védelmükre még 
elmondani kívántaknak előadására. Ezzel a 
joggal nagyon sokan éltek. Meglepő mily ügye-
sen és biztosan beszéltek. Mintha nemcsak az 
iskolapad, de a vádlottak padja is nevelő hatás-
sal volna. 

Csőgör Jenő egy jogásznak is dicséretére 
váló szépen felépített, szónoki hévvel elmondott 
hosszú beszéddel védelmezte magát a vádak alól 
és főleg tagadja, hogy ő kommunista lett volna. 
Simon, Gamauf, Koczor, Scheck, Kappel hosz-
szabb polemikus beszédben bizonyítgatták ártat-
lanságukat. 

Pénteken délután fejezték be végre a 39 
napig tartott nagy bünpernek tárgyalását az elnök 
azon kihirdetésével, hogy a biróság Ítéletét szerdán 
fogja kihirdetni. 

A városi és járási Népszervezési Bizottság 
ülését március hó 4 ón délután 5 órakor fogja 
a Városháza tanácstermében megtartnni. 

Katonai járásparancsnokság. 

Közhíré teszem, hogy a birtokhatárjelek f. évi 
március 15-ig felálitandók és kijavitandók. 

Mulasztás esetén azt az illető költségére hivatalból 
rendelem el, s a költséget közigazgatási uton hajtom be. 

A szombathelyi kur. kormánybiztosság 
20/1020. számú rendelete értelmében közhírré 
teszem, hogy mindazok, kik 1920. fobruár hó 
1-je után hagyták el Magyarország valamely 
megszállt területét, jelentkezni* tartoznak a leg-
közelebbi poiitikni hatóságnál, Kőszegen Város-
ház 14 »z. ajtó, személyi adataiknak és a meg-
szállt területen szeriett tapasztalataik feljegyiése 
végett. 

Tekintettel arra, hogy ez a nyilvántar-
tásba vétel politikailag fontos, felhívom a kö-
zönséget, hogy az ezután is netán érkező mene-
kültek figyelmét, fe'hivja ezen rendeletre. 

A városháza tanácsterméből a forradalmi 
idők alatt 16 drb. sárga karosszék tünt el. 
Felhívok mindenkit, kiknek bírtokuban i!y szék 
van, hogy azt 8 napon belii! i Városházán adja 
le, mert azután a székek után erelyes nyomo-
zást fogok megindítani a birtokosokat biró-
ság elé fogom állítani. 

Közhírré teszem, hogy a jövőben a cukor-
hiány következtében cukor csak súlyos betegek-
nek és gyermekágyas nőKnek.adható. A vásár-
lásra jogosító utalványt a tiszti főorvos adja, 
hétköznaponként délelőtt i i—'/a 12 óráig a város-
házán a 8 sz. írod vban. A betegségei tanusiió 
legutolsó orvosi vé.iyeket a cukorigénylők hoz-
zuk magukkal. 

Közhírré teszem, hogy a tanács a lakás-
hivatal helyeties elnökévé Auguszt János nyug. 
polgármester-helyettest választotta meg. 

Felhívom a közönséget, hogy mindenféle 
lakásügyben az elnök elfoglaltságára való tekin-
tettel az elnök-helyetteshez forduljon Városház 
11. s*. szobában hétköznaponkínt 9—12 óráig. 

Egyben felhívok mindenkit, ki lakásra 
tart igényt, hagy ezen igényét 1920. március 
hó 2 tói kezdve a lakashivatalnál újra jelentse be. 

Jambrit* Lajos polgármaittr. 

H i r d e m i e n y e k 

A vármegyei katonai parancsnokság fel-
hívja a közönséget, hogy külföldre utazás előtt 
ezentúl is köteles mindenki rrndes útlevelét 
láttamozás végett a vármegyei katonai parancs-
nokságnál bemutatni. E'.en láttamozás nélkül a 
határ át nem léphető. F^en rendelkezés a határ-
tól 30 km. körzeten kiviil lakókra vonatkozik 
csak, inert ezen körzeten belül lakók határszéli 
uti igazolvánnyal is átléphetik a határt. 

Közhírré teszem, hogy a magyar kormány 
által a tényleges szolgálatban álló idősebb szü-
letésű évfolyambeliek felváltására igénybe vett 
1898., 1897., 1896. ós 1895. születésit évfolyam-
beliek alkalmassági szempontból való meg-
vizsgálás* Kőszegen a Sorkert helyiségeiben ' 
1920. március ho 8 án hétfőn reggel 8 órakor 
fog megtartani. 

Felhivatnak ennélfogva mindazok a város 
ban tartózkodó 1898, 1897., 189G. és 1895. évi 
születésű hadkötelesek, akik & háborúban tény-
leges katonai szolgálatot teljesítettek és akik 
alkalmasaknak találtattak ugyan, de a tényle-
ges szolgálat alól fel voltak mentve, hogy a 
kijeiölt helyen és időben jelenlegi alkalmas-
ságuk felülbírálása céljából megjelenjenek. 

A vizsgálaton a hadkötelesek, tiaztán és 
rendesen öltözve jelenjenek meg és * birtokuk-
ban levő összes katonai személyokuiányokat 
vigyék magukkal. 

Az alkalmassági vizsgálaton azok a had-
kötelesek is megjelenni tartoznak, akik állítá-
suk szerint a legutolsó bemutató szemlén alkal-
matlannak oaztályoztattak, illetőleg mint rok-
kantak elbocsátattnk, azonban ezt okmánnyal 
igazolni nem tudjak. 

Tájékozódás céljából értesítem az érdekel-
teket, hogy a tényleges szolgálat időtartama 
valószínűleg egy év lesz. 

A tényleges szolgálat alól felmentések 
egyáltalában nem fognak engedélyeztetni. 

A családfentariási kedvezmény elnyerése 
érdekében köresetképesség szempontjából meg-
vizsgálandó férfi családtagoknak a* alkalma s-
•ági vizsgálaton megvizsgáltatásuk céljából 
szintén meg kell jelenniök. 

Azoknak a hadköteleseknek, akik a Vdt. 
21—27 § ai értelmében tudományos képzettsé-
gük alapján az ez évi öukéntesi kedvezményre 
igénnyel birnak, ezen kedvezmény elismerését 
a vonatkozó tanulmányi bizonyítványok be-
mutatása mellett az alkalmassági vizsgálatnál, 
vagy 8 napon belül a katonaügyi előadónál 
kell kérni. 

Papjelöltek és felsxentelt papok részére 
megállapított kedvezményi igényt az alkalmas-
sági vizsgálaton kell érvényesíteni. 

Amennyiben egyes hadkötelesek ezen fon-
tos hazafias kötelességük teljesítése alól magu-
kat kivonni akarnák, ebből a célból az alkui-
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massági vizsgálaton való megjelenést elmulaszt-
ják, a törvénv teljes szigorával felelősségre 
fognak vonatni. 

Az alkalmassági vizsgálat körül felmerülő 
és felmentési kérdésekben a katonaügyi előadó 
(Városhái 14. sz. ssoba) ad felvilágosítást. 

Az 1894 évi XII. t. cz. es a magyar földművelés-
ügyi minisztérium 9679 (J9 sz. rendelete alapján felhívom 
a helybeli birtokosságot hogy a gyümölcstermést károsán 
veszélyesztető vértetüt mindenki, birtokának egész terü-
letén levő gyümölcsfáin, lelkismeretes szigorúsággal es 
kitartásai irtsa ki, s ezen irtási munkálatot feltétlenül 
március 31-ig hajtsa végre. 

Miután ezen kártékony rovarnak fenyegető tova-
terjedése csak u^yálithatő meg, ha mindenki teljesiti, a 
kötelességét, utasítottam, a városi faiskola kezelőjét, tová-
bá a mező és hegyőröket, hogy a legcsekelyeb mulasztást 
is jelentsék fel a mezőrendőri kihágásnak megindítása 
végett. 

Közhírre teszem, hogy a magyar gazdasági főfel-
ügyelő leirata szerint babtennésünket egy ujabb ellenseg 
fenyegeti az u n. amerikai paszulyzsizsik, mely először 
Vasmegyeben Szombathely környékén lépett fel. Felhí-
vom a közönséget, hogy összes babkészletét vizsgálja 
meg és fertőzés legkisebb gyanúját is vagy az elöljáró-
ság utján vagy közvetlenül haladéktalanul jelentse be az 
Áliami Rovartani Állomásnál Budapesten. A jelentéshez 
a fertőzést tanúsító mintát is mellekelni kell Az ilyen 
fertőzök vagy gyanús készletet sem máshova elszallitani, 
sem vetőmagnak eladni nem szabad. A rovartani állomás 
által legközelebb ismertetendő vedekezesi módokat a 
legpontosabban kell betartani. 

Közhírré teszem, hogy a nemzeti hadsereg tény-
leges szolgálatába önkéntes belépés utján vaió felvétel 
a következőképen nyert szabályozást. A magyar nemzeti 
hadsereg kötelékében való tényleges szolgálatra önkéntes 
belepes utján felveheti minden erkölcsileg kifogás alá 
nem eső és testileg alkalmas magyar állampolgár, ki 17 
évet túlhaladta és 42. életévét meg nem haladta meg Az 
önként jelentkezők legalább 1 evig tartó tenyleges szol-
gálatra tartoznak magukat kötelezni. Az önkentes be-
lepésre a nemzeti hadsereg választott csapattesténél kell 
jelentkezni es a jelentkezés alkalmával be kell nyújtani 
a születési anyakönyvi kivonatot, az erkölcsi minősültség 
í 11. kifogástalanság igazolásául a városi katonaügyi elő-
adó által kiállított belépési bizonyítványt, kiskorúaknak 
atyjuknak ill. gyámjuknak beleegyező nyilatkozatát es 
azoknak, kik már tényleges katonai szolgalatot teljesí-
tettek, birtokukban lévő összes katonai okmányait. Az 
orvosi vizsgálatnál alkalmasoknak talált es felesketett 
önkéntes belépők a fele vatas napjával állományba vétetnek. 

dr . Hechinger Ede 
polgármester h 

Felhívom a közönséget, hogy a pöcegödrök tisz-
títását foganatosítsa, mert az ellenőrzés során tapaszta-
landó közegészségellenes kifogások eseteben a legszi-
gorúbb megtorlásban lesz része. A pöcegödör tisztítást 
a gyepmester fuvaronkint 20 koronáért végzi. 

Dr. Freyberger Jenő államj endőrkapitány. 

Nyugdijasok. Felkérjük az összes állami, 
megyei és tanítói nyugdíjasokat, hogy pontos 
összeírásuk végett a kőszegi állampénztár helyi 
ségében március 1—6 ig délután 4—5 óra köpött 
jelentkezni szíveskedjenek. Köztisztviselők Be-
szerzési csoportja. 

Menekült közalkalmazotak felkéretnek, hogy 
Róth Jenő üzletében kitett felhívást olvassák el. 

Közalkalmazottak Besz. csoportja. 

Helyi hirek. 
Polgármesterünk e hétsn Budapestre utazott 

városi ügyek elintézése érdekében, — ugyan-
ekkor érkezett viasza hivatalos útjáról dr. 
Hechinger Ede polgánnesterhelyettes, aki az 
elmaradt kukoricaszállitmányok sürgetése dol-
gában járt el s mint halijuk, sikerült neki 
ismét néhány waggont biztosítani s habár a 
kukorica ezúttal nom lesz drágább, a változa-
tosság kedvéért most meg a sertés ura emel-
kedett, e kései kukoricában részesülők nem 
nagy örömére. 

Hollandiai üdülés. A Gyermekvédő Liga átirt 
városunkhoz, hogy köiülbelül 40—50 gyermeket 
küldhet üdülésre Hollandiába. Akik erre igényt 
tartanak, jelentkezzenek dr. Tirtech Gergely ev. 
lelkész urnái naponként d. e. 10—12 ig. 

A Területvedo Liga választmánya Eölbsy-
Thyll Sándor ezredes elnöklete alatt szerdán 
ülést tartott. Abban állapodott meg, hogy miután 
az alakulás időjén az alapszabályok még isme-
retlenek voltak, mandátumát ceak ideiglenes 
nek tekinti, azonban a Liga központi megkere-
séseit az ügy érdekében további intézkedésig 
mindenesetre teljesíteni fogja. 

A MOVE szombati előadását a főiskolai 

hallgatók rendezték. 

Helyettesítés. Tomor Árkád tanár saját 
kérelmére három havi szabadságot kapott, mely 
időre a pannonhalmi főapátheiyettes Molnár 
Erwint tanárt Pápáról disponálta főgimnáziu-
munkhoz. 

Halálezás. Városunk legidősebb nőlakója 
hunyt el éppen születése napján. Klügl Nina, 
társas életünk ez egykor igen agilis és sok 
jótékonyságot gyakorló tagja hunyt el szerdán 
90 éves korában. Különösen a nemrégiben 
elhunyt Nvkodémné, a kath. jótékony nőtgylet 
jubiláris elnöknőjének oldalán fejtett ki áldásos 
működést. Temetése nagy résivét iiellett pén 
teken volt a temető kápolnájából. Részt vett 
azon a vörösvári gróf Erdődy család is, mely a 
Klügl-családhoz mindig nagy vonzódással visel 
letett. Az elhunytnak legidősebb nővére az 
Erdődyek cs.iládi sírboltjában alussza örük álmát. 

Halálozas. E hó 20 án halt meg Kecske-
méten Szente Gizella divatárusnő, ki városunk 
lakója volt. Hosszabb ideig betegss volt és üdü-
lés céljából Kecskeméten tartózkodott, hol várat-
lanul szívszélhűdés oltotta ki életet. Özv. Gril-
ler Adolfnó nővérét gyászolja az elhunytban. 

Az svany. templomban műit vasárnap tar-
tott vailásoa estély alkalmával Balikó Lajos 
lelkész magyar és német nyelven hazafias es 
vallásos életünk szükségességéről beszólt, — 
Mohr Mihály hegedüjátékkai, Hanóly Dóra 
énekelőadáseal (mindkettőt Freyler Emma kisérte 
harmoniumon,) nyújtottak kellemes élvezetet a 
nagyszámú hallgatóságnak, Némethy Irén képez-
dei növendék pedig „A hitetlen" eitnü hosszú 
költeménynek itatásos elősdásaval keltett fel 
tünést. 

A MOVE szerdai elöadasan Náhrer Mátyás 
polgári iskolai igazgató az élelmezés közegész-
sí;gi fontosságáról tartott igen érdekes előadást, 
Benők főiskolai hallgató a zsidó irodalomról 
folytatta felolvasását, Prőhle Sándor önkéntes 
„Gyónás cimü költeményével aratott nagy tet-
szést, a főgimnáziumi énekkar pedig Kovács 
Ferenc karmester vezetése alatt preciz énektudá-
sáról tett tanúságot. 

A helybeli takarékpénztárak ma délelőtt 
tartják ez évi közgyűlésüket. A Kőszegi Taka-
rékpénztár a 76. évi, a Kőszegi Általános Taka-
rékpénztár a 44. évi mérleget mutatja be. .lövő 
számunkban majd ismertetni fogjuk 1919. évi 
üzleti eredményüket. 

Az ipartestület ma délután 2 órakor hiva-
talos helyiségében tartja |ez évi közgyűlését, 
melyen az évi jelentést, a költségvetést fogják 
tárgyalni, utánna pedig több előljárósági és más 
tisztséget töltenek be. 

A közalkalmazottak és ehhez tartozó nyűg-
dijasok és menekültek rnult vasárnap a polgári 
isko'n tantermében kögyülósre hivattak 

össze. K UHU te Iiezső a közalkalmazottak helyi 
beszerzési csoportjának az elnöke és mindenese 
(inert hiszen más nem törődött vele. ínég a 
legilletékeeebbek sem) beszámolt, az eddigi hely-
tefről, amiből az derült ki, hogy a szombathely i 
központi szervezetnek ínég utolsó gondja sem 
volt a kőszegi „testvérekről" gondoskodni ós 
majd 3 évi ilyen „neszesemmifogdmegjói" lázas 
tevékenység után maga is azt hiszi, hogy jobb 
lesz az önálló szervezkedés* amint ezt már egy 
két héttel ezelőtti értekezleten kimondott. — 
L ó r á n t Gyula tanár ismertette ezután nagy 
részletesével az önálló szervezkedés szabályait 
és előnyeit, a közalkalmazottak ós hozzátarto-
zók jogkörét, melyek után a közgyűlés kimondta 
az önálló szervezkedést, olnökül Jaross látván 
postaMügyeiőt, alelnökül dr. Hechinger Ede 
tanácsost, ügyvezető titkárul Lóránt Gyula 
tanárt, pénztárosul Vargha Béla adótiszt, ellen 
örökül Patonay Sándort és Kovács Jánost válasz 
totta meg, valamint egy minden foglalkozási 
ágat képviselő, uj'és fiatal erőkből álló választ-
mányt és most ettől várják a közalkalmazottak 
a megelőző időben elszenvedett sérelmek orvos-
lását és oly erélyee és céltudatos tevékenysé-
get, mely a legnagyobb nélkülözéseket elszen-
vedő közalkalmazottak megélhetési helyzetén 
enyhítsen. Kívánatos, hogy ebben az uj szervez 
kedésben ujabb csalódás ne érje. 

Dohánykiosztás less c héten. Szerdán a 
vidéknek, csütörtökön a városnak. 

Egy melltü, (sirály-madár) elveszett az 
Intézet-utcában. A megtaláló adja le a kiadó-
hivatalban. 

A méhészeti tanfolyamot a hallgatók, bár 
csak 18-an vannak, nagy szeretettel látogatják 
és figyelemmel hallgatják és jegyzik Hronkay 
méhészeti szakértő nagyérdeku előadásait, 
melyet nemeokára a gyakorlati is követni fog. 
Még azoknak is nagy élvesetet nyújt, akik a 
méh csodás élete és munkakifejtése iránt érdek-
lődnek. Milyen kár, hogy ily hasznos tudni-
valókra nem akad annyi érdeklődés, mint egy 
szavalat vagy felolvasás iránt. 

Délután erkezó vonatunk péntektől kezdve 
ismét délután 3 óra 25 perckor indul Szombat-
helyről. 

Helyreigazítás. Mult heti számban a ren-
dőri hirek cimü cikkben Sulyok Ferenc kőszegi 
lakós tejárdrágitásórt 6 napi elzárásra és 100 
korona pénzbüntetésre Ítéltetik. Helyreigazításul 
közöljük, hogy a megbüntetett Sulyok Fereno 
kőszegfalvai lakos és nem azonos Sulyok Ferenc 
kőszegi Rohonczi-utcai lakossal. 

Postai közlemény. A postahivatalokban lé-
vő nyilvános távbeszélő állomásokról magán-
telek csak a katonai állomásparancsnokság vagy 
a polgármester áital esetről esetre kiállított külön 
engedély alapján és személyazonosságuk kellő 
igazolása mellet beszélhetnek. Előfizetői állo-
mások szemelyesen felelősek azért, hogy illeték-
telenek állomásukról nem fognak beszélni. Visz-
szaéiések esetén az állomás azonnal leszereltetik. 

Vidéki hirek. 
A lövői kerületben uj választás lesz, mert 

Haller István miniszter a ceglédi mandátumot 
tartja meg. 

Borostyánkő az összes határszéli közsé-
gek népes részvétele mellett impozáns nép-
gyűlésen fejezte ki tiltakozását az elszakadás 
ellen, a Terülelvédő Ligához való csatlakozá-
sukat is kimondta és hogy minden időben azt 
kiáltják az osztrák határ felé : Wir bleiben in 
Ungarn. 

Rohoncen több ezer főnyi közönség újból 
tiltakozott HZ elszakadás ellen, erről az antant-
missziót Budapesten újólag értesítette azon ki-
jelentéssel, hogy ők magyar érzelmű németek 
és oda akarnak tartozni, hol már ezer éve meg-
elégedetten élnek. 

Határszéli tiita<ozssok az slsz tkitás ellen. 
Alsószónégető, Felsőszénégető, Vágód, Gvon-
vyösfo, Pörgölény, Námetgyirót, Lantosfalva, 
Salamnnfalva és Kőputak községek f. hó 17.-én 
nagyon számos résztvevő jelenlétében nép-
gyűlést tartottak, melyen azt az egyhangú 
hatarozatot f-gadták el, hogy tiltakoznak az 
osztráiv külpolitikai körök bolsevieta titkos 
üzelmei ellen ós nem akarják fejüket r ab i éba 
hajtani, hanem továbbra is szabad polgárok 
akarnak maradni. Örökre jelszavuk fog marad-
ni : „Nem tágítunk Magyarország mellől P 

A szembathelyi allamrendörseg főnöke dr. 
Joódy Gyula volt határrendőrségi tanácsos lett. 
Állasát már elfoglalta és különösen a lakásügy 
rendezésére és az árdrágítás elfojtására tett 
ígéretet. 

A spanyolbetegiey Tömördön nagyon el-
terjedt. E miatt az iskolát is bezárták bizony-
talan időre. Több családban par napi időközben 
2—3 haláleset is fordult elő. 

Dr. Halász Józsefnet, a volt kőszegi politikai 
megbizott nejét mult pénteken letartóztatta az 
államügyészség, mert annak a nyomára jött, 
hogy férje és néhány fogolytársának a kiszok-
tetésére tett előintézkedóseket. Letartóztatásakor 
ridiküljébon több fogházkulcsnak a viaszkle-
nyomatát találták. A vizsgálat kiderítette, hogy 
sem férjének, sem neki ebben része nom volt, 
hanem a letartóztatott Udvaros szombathelyi 
volt direktóriumi tagnak a cselekménye, aki dr. 
Halász ebód^edénye közé csempészte a lenyo-
matokat és kisérő levelet. Ennek folytán Halász-
nét hétfőn szabadon bocsátották ós ellene az 
eljárást megszüntették. 

káposztáskertet, kukoricának megfelelő föl-

det, gyümölcsöskertet és kisebb házat bérbe, 

eladás esetén örökárba. Cim a kiadó-

hivatalban. 
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Közérdekű hírek. 
A magyar bekedtlegácio szerdán adta át az 

öaazes kifogások és bizonyítékok iratait. Párisi 
és angol jelentések szerint van remény arra 
nézve, hogy némely vitás területen a népszava-
zást fogják elrendelni és gazdasági tekintetben 
könnyítéseket teáznék. 

A békeszerződések revízióját sürgetik 

Amer i k a részéről. Vtszélyeitetve látják » világ 

béké t , ha még több elégedetlen á l lamot kény-

szerítenek a megélhetésre lehetetlen helyzetbe 

A békekonferencia hozzájárult ahhoz, hogy 
a Dyugatmagyarországi vizsgáló bizottságban 
a magyar küldöttség tagjai is részivehesseuek. 

Az ideiglenes allsmfö választása ügyében 
a nemzetgyűlés csütörtökön tárgyalt. Tegnap 
je lent meg a hivatalos lapban mint I. törvény 
c ikk , holnap hétfőn Ion* a választás és való-
színűleg kedden az eskütétel. A kormány ennek 
megtörténte után beadja lemondását, mire a 
megválasztott államfő uj kftbineknlakiiáara 
miniszterelnököt diszignál. Főméltóságu lesz az 
államfő címe. A pártok egyöntetű megegyezése 
fo ly tán az egess ország által kívánt Horthy 
Mik lós , a nemzeti hadsereg szsrvorője és főve-
zére lesz az ideiglenes államfő. 

Tiszántúlt vegre kiüríteni kezdték a román 
csapatok. A nemzeti hadsereg mindenütt azon 
nal megszállja a területet. 

Magyarország hadi^öitségeit 30 milliárdra 
számítják. E ezerint a régi Magyarország min-
den lakójára 63 korona évi kamatteher eeik. 

Az Idei nyári időszámítás március 15.-én 
veszi kezdetét és októbsr 10-ig fog tartani. 

A forradalmi kormány tagjait felelőségre 
akarják vonni. Abban van eltérés, vájjon a 
nemzetgyűlés avagv rendes biróság előtt tör 
ténjen az. 

A Népszava szerkesztőjét Somogyi Bélát 
és munkatársát Bacsó Gézát múlt héten autóba 
csalták, menetközben agyonlőtték ós Újpest 
tájékán a Dunába dobták. A nyomor.ás szerint 
katonai autót ismertek fel a gépkocsiban. Poli-
t ika i boszu müvének tartják, mert Somogyi 
uszitó cikkeket irt a kommunizmus érdekében. 

A kekpénzrél nemrégiben azt a hírt ter 
jesztették, hogy bizonyos sorszámok és a I I . 
kiadású 20 koronások kevesebb értékűek lesz-
nek, ami sok visszaélésre adott okot. A kor 
mány elrendelte, hogy az ezen alaptalan hirt 
terjesztőket, vagy akik a népet károsítják letar 
tóztatandók és kihirdeti, hogy az Osztrák-Magyar-
Bank bankjegyei mind egyforma értékűek. A 
pénzügyminiszter újból kijelentette, hogy pénz-
devalváció nem lesz. 

A mezóhegyesi cukorgyárat a románok 
kivonulásuk előtt felrobbantották. Makón még 
a házaknak küUő ablakait is leszedték. 

Az egyevi önk. ntessey visszaállítása. A 
véderőről szóló 1919. évi X X X . t. c nek az 
•gyévi önkéntesi kedvezményt szabályozó rendel 
kezései ismét hatályba lépnek. Mivel jelenleg a 
tisztképzés szünetel, h/ egyévi önkéntesi ked-
vezmény csupán az egyévi önkéntesi jelvény 
viseléséitől áll. 

N y í l t-t é r . * ) 

Válaszu l a mult s z ámban meg je len t „Egy-két s zó ra " , 
mert Ön est így k í v án j a . 

Tudjuk határozottan, hogy ama „Egy-két szót" nem 
saját elhatározásából tetette közzé, tndjuk azt is, hogy 
barátjai sugalták Önnek a „Kőszeg es Vidéké'-ban a 
nyiltérre való térését az iparos-bálon Önön magesttt 
sérelmek miatt, mely Önnek a kezdeményezése volt és 
amint látjuk, a saját részére gyönyörűen szeretné eljátszani 
az „Ártatlan" cimü bohózatot. 

Nos tehát térjünk át és fejtegessük azt az „Egy-

két" szót. 

Hogy ö n be lett választva a rendezőségbe, mi is 

sajnáljuk, d« biztosithatjuk, hogy többe nem fog elő-

fordulni. 
Igazi van! Ax iparos-bálon jól lehet mulatni min-

dig, de csak „uri" emberhez méltóan, ugy tudjuk ö n is 
jól mulatott kedves Kajcsos „ur", azonban önnek semmi 
keresni valója nem volt az énekkar között . . . bele-
kurjogatni; vagy talán ezt is agy „uri" ember t e he t i ? . . . 
csalódni fog tisztelt Kajcsos „ur" . . . £ 

Éjfél előtti tele torokkal való ordítása is „uri" 
emberhaz illő volt, ugy-e ? Ha ö n ugy hiszi, legyen ugy . . 

Bizony nemtetsző dolgot művelt. Szép Mz önbelátás, 
talán most már pirulhatna Kajcsos „ur" ? t f aÖno l y okos 
es nyilttérre mer lépni, miért nem tud önmagán uralkodni? 
Igyon két deci bort és azt is vizzal, akkor talán tiszte-
ságesen fogja magát viselni tudni. i 

Igen! Táncteremben voltunk, neiu'y'edig az erdőben, 
de cirkuszban sem, ahol atlétikai mutatványokat mutatnak 
be . Igen, hölgyek és urak voftal a teremben, kik 
igazán nem voltak kíváncsiak az 0 n /ital indítványozott 
teremközepén megtartandó „bo^fi ló? es más „atléta" 
mutatványaira. így van ez, ked/es „Atléta ur" . . . és Ön 
iaian nem használt drasztikus kifejezést ? „Finomság !u 

Vagy nem Ön kezdte az i n ^ f t e l á s t ^ Nem szólította önt 
fel tiszteségesen a főrendező jp S i ép szóval hívta, hogy 
jöjjön ki Kajcsos ur és s J t p s ióval el lett volna intézve. 
Kallett önnek a fűrtnde/ot mellbe vági i^ i t í ikor Önt tisz-
teségesen felszólitottajres kit&i m l n ^ j é r r emberhez illő 
még a mai napig seur kért bocsánatot . .,. Kajcsos „ur" ! 
Talán most már pyíil is egy kicsit? — És miféle 10 drb 
rendezőt e m l e g e t i Talán mé/e lh innék azok, akik nem 
voltak ott ! Ön ; ; mint „atléfit" két randező vezette 
karjánál fogva/a terem kö zeg i g , ez a két rendező volt 
a 10 darab támadója, azutá i j át adták a rtndőröknek, 
mert a reudezők nem azért Rendezők, hogy egy attakozó 
kedvű rakoncátlan indolen* ember miatt akrobatákká 
legyenek. Erre e helyen is <Jak azt kiáltjuk az ilyen „uri" 
emberuek a jövőben is „k # v e 1 e". Dömötör urnák ehhez 
joga volt és helyeseljük, f 

Hogy Ön a mindéiü l által tisztelt és közbecsüles-
nek örvendező e lnökünk j tk a parancsát, hogy „ki vele" 
csatakiáltásnak m inős i te® , nem csodáljuk, mert nagyon 
harcias állapotban volt j? 

De hogy magáiwk is igaza legyen a manchettát 
illetőleg, tényleg ugy j fo l t : akkor bizony nem állt jó a 
manchetta — magának. 

És ö n merészel még jó tanáccsal nekük szolgálni 
„fiatalember"? Tanuljon meg először emberek köxt élni 
és jó barátjaitól jobb tanácsot kérni; tanuljon meg társa-
logni, azután filozofálni, mert addig mindig hallucináció-
ban szenved. 

Tanulja meg barátom azt is, hogy Ön egv testü-
lettel áll szemben, kit ön delikvensnek akar beállítani a 
nagyközönség előtt és ennek a testületnek „Kőszegi 
lpertestület" a neve. 

Most pedig ajánljuk Önnek Kajcsos „ur" a Bel-
városban a ion ház elé vonulni, amelyen az a felirásu 
tábla függ „K ő s z e g i I p a r t e s t ü l e t " és ott illedel-
mesen kalapot emel, azután haza megy és HIedelmesen 
vissza vonja azt az „Egy-két szót". 

A v iga lm i b i zo t t s ág . 

ELEKTRO mm 
a „ M u l a t ó " nagytermében. 

*) Az e rovatban közlöttekért a szerkesztőség fele-
lőséget nem vállal. 

M ü a / r : 

Mi vasárnapyféf ir j i&rtó 29.-én: 

A wsMÍii rejtély. 
Titokzatos Jforténct 4 felvonásban, a 

főszerepben Max Landa. 

És a kisérőműsor. 

Dr. Flesch 

féle SKAB0F01 -kenőcs ú j b ó l 

k a p h a t ó . 

Leghamarabb meör«zün1<^ a viszketeflsó-
yet, ótvart, sömört^^J^s^&gal 

Nem piszkít, szagtalan, p a ^ a l is használható. 

Próba tége ly , n agy t í g é l j f é s csa l ád i tége ly 
a d a g o | » n . 

Kapható a helybeli gyógjJzertárakban, valamint 
megrendelhető a bu^apesti-Braktárosnál: T ö r ö k J . 
gyógyszertárában Budapedkn, Ki-ály-utca 12. sz. 

Nyomatett f U u a i Frigyes kouyvujouáájákaa 

L 

M e g b i s T T Ó . 

A kőszegi ipartestületnek 
1920. február hó 29.-én dé lután 2 órakor 

h hivatalos helyiségben tartandó 

34. rendes közgyűlésére. 
T á r g y s o r o ^ a x : 

1. Elnöki jelentés. ! / 
2. Ai 1919. évi s z á m l á s és vagyonkimu-

tatás előterjesztése « a ^flímentvény megadása 
feletti határozat hozat l lV 

3. Áz 1920. évijD^ltségvetés megállapítása. 
4. AE alapszaWíyfl'k ^aáátsitása. 
5. 4 előljárjKágf Ragnak s 1 gondnoknak 

3 évi, 3 elöljáitfságUpóttagnak és 3 ssámvevő-
nek 1 évi m^ödési / j i löre való választása. 

N^fani ind&rányok. (3 nappal a köz-
gyűlés jfott bendaiiaók.) 

Ha a közgyüléy határozatképtelenség esetén meg-
tartható nem volna, J iz ujabbi közgyűlést 1920. március 
7.-én délután 2 órakpr fogjuk megtartani, mely esetben a 
napirendre kitűzött tárgysorozat felett, a jelenlévő tagok 
számára való tekintet nélkül fog határozat hozatni. 

Költség kimélés szempontjából külön meghivók 
kibocsájtva nem lesznek, az évi számadás, vagyonkimu-
tatás és a jövő évi költségvetés a hivatalos helyiségben 
közszemlére van kitéve, melyek a hivatalos órák alatt 
bárki által betekinthetők. 

Faith Pál Flamiscli Gussfdv Dömötör Gyula 
jegyző. pénztáros. elnök. 

Csere-bazár, Kőszeg, JfisM 10, sz. 
Értékesítésre ^ff^adíok ruhanemüeket, 

ékszereket, bu^öff, h ^ s ^ j j ^ i ^ í á i g y aka t . 

Ugy*iK5ft eladó ^ tö lgyfa ágy, ebédlő-

krede;*^függőlámp>£ ingaóra, cipők stb. 

jutányos árban. 

A kőszegi fogyasztási szövetkezet 
(Honvéd-laktanya) 

értesiti a t. tagokat,^hogy elvállalja minden-

nemű bútor. stb. cikkeknek 

bizománybani eladhat , még pedig akként, 

hogv a t közöiiácg éidekeit teljes mérvben 

kielc^iii. j r Einökség. 

ÉUtdó 
friss ágytolJx^uft/noiLegy keveset használt 

gyermeklíocsi^?. Cim a kiadóhivatalban. 

Mint 
órákat vesz ajstffflagtóbJ^ártTKon 

l E ^ c l c 0-37"örgT3^" 

/ {Szombathely. 

ikutép^euriatikot 
bármilyen elhasznárüff i s i minden Jüennvi-

ségben vcMzTmm 

Autó » r g a l m i vá l la lat , 
Sopron, F f renc Jozsef-tér 5. 

Távirati cim : Autóforgalom. 

a városban jó l meg-

fizelver "Cmi a kiadóhivatalban. 

S ^ l a d ó ! 
Síjokcres szölöoltvántjjgiiökerös magán-

tertuuk, sima és gyökérV^ypMt vesszők, 

gyümölcsfák és ioroshordók 

JYC j n á r JVCihálijnál 
J\rjpflgzck tngyia. I jRbaujszántón. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthtfiitlan jó 
leányunk J r 

Máriá 
temetésén i(Mesöj«rft.ükeJ; fejezték ki, 
nemkülönben kik a drága 
halott kopuKojál imgrfrnkka 1 és virá-
gokkal liálmozt^Tel, ezúton mondunk 
hiüás ^föszönetur 

vKöszegfa» i , 1020. február 2G. 

/ J^JUászoló Schatzl-család. 
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