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E L Ő F I Z E T É S I AH: 

Egész évre 52 K, félévre 26 K, negyedévre 13 K. 

Postai szétküldéssel évnegyedenként 14 K. 

Egyes szám ára 1 korona 50 fillér. 

Megjelenik minden vasárnap. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. sz. 

Hyilftér sora 3 korona. 

Hirdatések naqysdg sxerint jutdnvjo« drbaa 

szdmitatnak. 

25. Soidl Jenő ezre-Jes, Kautny Béla 
százados, Kajabs Jenő százados, Brisky Mátyás, 
borostyánkői Alraássy János a város kötelékébe 
felvétettek. 

2G. ÜJii.n János és SeiJjnsohraidt RÍZSŐ 
illetőségét törvényes okokból el nem ismerte. 

Ezzel a tárgysorozat kimerült. A közgyű-
lés bezárása előtt Jambrits Lajos polg irmester 
emelkedett szavakban emlékezett meg a lefolyt 
esztendőben a magyarságul ért súlyos Ciapások-
ról. d e bizva a nemzet erejében, reméli a kon-
szolidáció mielőbbi megerősítését, moly újra-
építő munkában Kőszeg várost is hagyományos 
hazafias önérzettől és áldozatkészséggel akar 
közreműködni. A városi tisztikartól t á nog itva 
ebben a szellemben akarja kötelességeit telje-
síteni éa ehhez a város közönségének a bizal-
mát és jóakaró segítését kéri, egyben a kép-
viselőtestület minden tagjának, a város «gesz 
közönségéaek, a küzködő magyar h i z á uakegy 
boldogabb uj osztendőt kivánva. 

A képviselőtestületi ez évi utolsó köz-
gyűlés a polgármester lelkes éltetésével ért véget. 

H i r d e t m e a y e k . 

Tekintettel a rendkívüli havazásra, a felső 
jordő ¡Szép nyires erdő részében f. év december 
|20-ra hirdetett árverés bizonytalan időre el-
halasztatik. 

- « 

Közhírré teszem hogy a hordójelzési dijak 
ujonan megállapittatattnak, s az erre vonatko-
zó miniszteri rendelkezés a hordójelzési helyi-
ségben kifüggesztve v.in. 

A ragadós tüdőlob és keleti marhulész 
fenyegető veszélye miatt a földmiv. miniszter 
újból szigorúan elrendelte, hogy mészárosok, 
inarhakereskedők, marhakupecek és marhahiz-
lalók, az idegen községből behozott minden-
féle kérődző állatnak (tehát szarvasul irha, juh, 
kecske és bivaly) Kőszegre való behozatalát 12 
órán belül a városi állatorvosnak a marhalevél 
beszolgáltatása melleit bejelenteni tartoznak. 
Megjigyzem, hogy murljakoreskt-djuek minő-
sitteliK az az egyén is, aki bar mezőga/daság-

Gondolatok. 
i . 

Nap-nap után vigalom, tánc, díszruha, szent 

fogadalmak. 

Béke talán s áldás nyugszik az ösi hazán ? 

jött a vihar, letörött koronája a bérci fenyőnek 

S a könnyelmű madár rajta tovább csiripel. 

2. 
Azt mondjátok, hogy a haza halott. 

Mit reméltek akkor feltámadást? 

Erre Isten csak egy napot adott: 

Ha majd szólnak az örök harsonák 

Ítéletkor végső takarodót. 

3. 

Lelkemnek kettős arca van. — 

Egyikkel nézek a múltba 

S megrészegiti szivemet 

A tinit dicsőség varázsa. 

Másikkal nézem a jövőt 

S kétségbeesve kérdezem : 

Isten áldása nyugszik-e 

A nemtörődöm nemzeten? 

Szcberényi Lajos. 

A kegyelem utolsó ideje. 
Az örök Bíró ítélő trónusán ül, ahonnan 

élőt vagy halál fölött határodat száll alá a 
teremtés koronájára, az emberiségre. Körülötte 
a nagy örökkévalóság megnépesülve az Ur hó-
dolóinak megszámlálhatatlan seregével. Ösi 
világoknál idősebb s mégis ifjú szellemek pen-
getnek hajnalhangu hárfáikon csodálatos meló-
diákat, melyekben magasztalás és alázatosság, 
hódolat és önodaadás jut emberi fülnek s szív-
nek megfoghatatlan hangon kifijezésre. Meg-
dicsőült lelkek zengik a mennyei dalt, a béke 
és szerelet himnuszát s minden versszak vége 
dicséret, amiért a földi lét keserűsége, minden 
búja-buja eltűnt s ime! megnyugvás, béke és 
öröm jutott nekik osztályrészül. O l t keringenek 
a napok is, porszem földünknek óriás ősei. 
hogy a beléjük oltott törvény megtartásával 
ünnepeljék az Alkotó végére mérhetetlen böl-
cseségét. Csupa lény, csupa világosság, c.supa 
öröm és szeretet ; a sötétségnek, árnynak, szo-
morúságunk és g>ülöletnek nincs helye az örök 
Szeretet közelében. 

A Biró pedig ül. Nem tétlenül ; gondola 
ipnn! rrin^on rr'b'énu'áfia, szemének minden 

rebbenése egy-egy világnak kezdetét, irányítá-
sát, vagy végét jelenti. Egyszerre csak meg-
szűnik a hárfák pengése, elnémul a dal zen-
gése s mély csend áll be, mint midőn az 
örökkévalóságban még nem volt teremtmény, 
s csak az Atya élt Gondolatával s Erejével 
zavartalan boldogságban és a mindenség létre 
hozását készítette elö. Ez a csend azonban csak 
egy pillanatig tartóit. Az örök Biró homloka 
összeráncolódott s egy gondolata nyilvánult, 
amitől olyan moraj támadt, mint ősidőkben, 
mikor a nap lüzes szelleme nem tűrhette tovább 
saját feszültségét s karjának viharos lendíté-
sével sok millió kilométerre hajította magától 
a kósObb földnek nevezett ködgolyói, csillagokat 
megrázó dübörgés között. Hatalmas gondolat 
volt az, igazsagos és mégis borzalmas, mert 
véget, pusztulást jelenthetett. Emberi nyelvre for-
dítva, véges értelemhez alkalmazva ez lehetett.: 

Sok történt, de ilyen még ne n ! Sodomát 
és Qomorát elpusztítottam, mert elmerültek a 
testiségben. Az ókor h »talmas birodalmait romba 
döntöttem, mert az anyagiasságban fetrengtek. 
Világrengető népeket sodortam el, mert nem 
ismertek kíméletet. Még választott népemnek 
ÍH v^gei vetettem mert elhagytak engem, fenn-

J S g y e s á r u 1 k o r o n a . 5 0 ü l i é r . 

9. 1919. évi háztartási és útügyi zárszá-
madások jóváhagyás végeit felterjesztettnek. 

1Ü A katona beszáMásolási költségek fede 
zésére tervezett külön adókivetés hatályon kívül 
helyeztetett, meri a rendes költségvetésben 
nyert fedezetet. 

11. A városi szeszfőzde használata napi 
150 koronában állapíttatott meg, melyből 120 
korona a kezelőé. 

12. Az 1919. évi állami családi pótlék 
elszámolása jóváhagyatott, 

13. szintúgy a háborús és drágasági pót-
lék számadása is. 

14 Az 1921. évre szóló családi pótlék 
megállapittatott és az elsó félévre mint előleg 

| kiutaltatott, 

15. szintúgy a háborús és drágasági pót-
lékra vonatkozó szükséglet is. 

16. Wentzl Jánösné volt városi rendőr-
őrmesternek nyugdijilletménye elhalálozása 
folytán beszüntetni határozatott. 

1'7. Behajthatatlan apró követelések töröl-
! tettek. 

18. A közélelmezési üzem mérlege 200.C. ) ( 

kor. felesleggel záratott le. Ebből 50 000 kor. 
a hősök emlékalapja javára, 15.000 korona a 
városi szegényeknek karácsonyi kenyér és dara 
ajándék kiosztásra, 10.000 kor. a munkásegylet 
szegény tagjainak élelmezési segélyere, 12.000 j 
kor. p f id;g a közéle1 mezési tizem kezelőinek ós ; 
segítőinek a jutalmazására kiutaltatott. 

19. Paszner Ferenc haszonbérletének szer 
ződését a közgyűlés jóváhagyta. 

20 A Terülétvédő Liga céljaira a közélel-
mezési jövedelemből 20ll0 kor. szavaztak meg 

21. A népszámlálás megszervezéséről szóló 
jelentés tudomásul vétetvén, a felmerülő 
költségekre tiOOO kor. szavaztatott meg. 

22. Kiss Károly ipariskolai igazgató illet-
ményeit az állami kiutalás terhére előlegezik. 

23. A Mexikó szántói a kisemberek ter 
melési céljaira bérbe adatván, a katonaság 
gyakorlóteréül csakis a megmaradt kb. 32 hold 
volt bérbe adható. 

24. Popec Péterné (sziil. Tompok), Hopfuer j 
Filoména külföldi honos kőszegi lakosoknak a 
város kötelekébe való felvétel kilátásba helyez 
tetett. 

Városi közgyűlés. 
— 1920. december 18. — 

Az év utolsó hónapja sem volt képes a 

városatyákat, a megszokott nembánomságból 

felrázni. Ezt a közönyt mi már annyiszor kriti 

záltuk, hogy a kötelességtelje«itésre való buz-

dítást az év végével azzal zárhatjuk lo: meddő 

maradt minden fáradozásunk. Majd a jövő heti 

számunkban közzé teendő úgynevezett szor-

galmi névsorral fogjuk kimutatni, melyik város 

atya miként töltötte be e kiváló tisztségét és 

azután már nem mi fogunk kritizálni, hanem a 

közvélemény. Jönnek majd az uj választások 

és akkor a polgárság összeségén lesz a sor 

az ebből való tanulságot levonni. 

A tegnap délutáni közgyűlés, melyen 

összesen 15 városi képviselő vett részt, a követ 

kező határozatokat hozta: 

1. Rákosi Jenő levelét, melyben a városunk 

lálogatása alkalmával tapasztalt rokonszenvet 

és megtiszteltetést megköszöni, lelkes éljenzéssel, 

vették tudomásul. 

2. A faiskola kezelésével Hoffer Rózái 

lukácsházi tanítónő és faiskolakezelő kapott 

megbízást, ki nyugdíjba vonulván, szülőváro-

sában telepedik le- Évi 1000 kor. tiszteletdijat 

és a tiszta jövedelem 40 százalékát kapja. 

3. Szükséglakások építésére kapott fel-

hatalmazást a polgármester. A téglaszin telkén 

van tervbe véve üt egyszobás-konyhás lakásnak 

az építése mintegy 250000 kor. költségelőirány-

zattal, amennyiben pedig a honvédlaktanya 

épülete szabadulna fel, ugy ennek e célra való 

átalakítása fogja az építkezést megelőzni. 

4. Az erdőmesteri lakóházat az újonnan 

alkalmazott városi erdőmester rendel kezesére 

bocsátják lakbérilletménye fejében. 

5. Gerencsér István kérvénye a letelepe-

dési dij elengedéseért elvi okokból elutasittatott. 

6. Az anyakönyvi kivonatokért járó a 

várost megillető 10 kor. illetékeket az anya i 

könyvvezetőknek engedték át. 

7. A városnál kezelt alapok zárszámadását j 

a közgyűlés jóváhagyta. j 

8." Az 1920. évi költségvetés felxőbb jóvá j 

hagyása tudomásul vétetett. 
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gal foglalkozik, avagy földdel bir, de egy év 
alat t 3 drb. nál több kérődző állatot vesz avagy 
elad, anélkül hogy ezen állatok saját tulajdon-
bán lévő állattól születtek volna. Ezen állatok 
közös legelőre, közutakra, közös kútra nem 
hajthatók s a községbeli kérődző állatoktól 21 
napon át elkülönítve tartandók. 

Felhívom a közönség figyelmet arra, hogy a meg-
szállott területeken, állítólag keleti marhavész cs rag. 
tüdölob lépett fel, amely ami állatállományunkat is komo-
lyan fenyegeti, hbból kifolyolag fóldmiv. miniszter ur 
szarvasmarhak, juhok, kecskék és sertéseknek a demar-
kációs vonalon túlról való behozatalát megtiltotta Fel-
kerem a közönséget, hogy ha bárki a demarkációs vona-
lon túlról becsempészett hasitott körmű állatokról tudo-
mást szerez, szíveskedjék azt velem, vagy a városi 
állatorvossal azonnal közölni. 

Közhírré teszem, hogy a m. kir. munkaügyi és 
népjóléti minisztérium a szegénysorsu és keresetképtelen 
hadiözvegyek, árvák, rokkantak és azok gyermekeinek 
a polgári életbe a boldogulást biztosítani kívánván, az 
egyebb támogatáson kívül, reszükre gyakorlati tanfolya 
mokat rendez, amelyek révén azon tisztesseges kereset-
ben juthatnak Ezek a tanfolyamok a következők: 

l Az ikervári hadiárvaházban 3 éves kertész-
képző tanfolyam (konyha, gyógynövény és virágkerté-
szet), ellemi iskolát végzett árvák és rokkantak gyer-
mekei részere. A résztvevők az egesz tanfolyam tarta-
ma alatt ingyenes intézeti ellátást (lakás, élelmezés, tan-
dij, ruhát) kapnak. Pályázati határidő 1920. dec. HO-ig. 

2. A váci rokkantiskola kereteben bőripari tan-
folyam (cipészet szijgyártas, bördiszmüaru) 13—14 éves 
árvák részére. A resztvevők 3 évig tartó kiképzésük 
ideje alatt szintén ingyenes ellátásban részesülnek. A 
tanfolyamra legalabb 24-nek kell jelentkezni dec. 31.-ig. 

3. A bábolnai és kisbéri állami menestelep 3 eves 
lovásztanfolyam 12—10 éves árvák részére. A tanfolya-
mot végzőket a katonasághoz felveszik továbbszolgáló 
altisztnek. Szintén legalább 24-nek kell jelentkezni dec. 
31.-ig. A növendekek itt is ingyenes ellátásban részesül-
nek, csak két par fehérneműt kell magukkal vinni. 

Mind a három tanfolyamra a pályázati kérvények 
megfelelően felszerelve a m. kir. hadigondozó hivatal-
hoz (Budapest V'l. Vilmos császár ut 37.) adandók be a 
polgármesteri hivatal utján 

A kérdésben, melyre külön is felhivom az összes 
hadiözvegyek és gyámok figyelmét, felvilágosítás nyer-
hető Városház 1. emelet 14. ajtó. 

Felhivom mindazokat az iparosokat, kereskedőket 
stb. akik a várossal szállítmányozási viszonyban allanak, 
hogy a f. évi juliusí-decemberi havi számláikat a városi 
iktatóhoz (I. emelet 8 szám) f. hó 27.-ig okvetlenül ad-
ják be, hogy a számvevőség azok kiutalásáról még a 
folyó évben gondoskodhassék. 

Mindazon egyéneket kik 20. kat. holdnál nem 
nagyobb oly mezőgazdaságilag mivelt ingatlanokat bír-
nak haszonbérbe, melyeknek bérlete a folyó évi termés 
betakarításával lejárt, vagy legkésőbb 1921. március 
31-ike elöt jár le, figyelmeztetem, hogy ennek kivételes 
meghosszabbítása es alberletbe adása tárgyaban a 
8450 920 M. E. sz. r. intézkedik mely a városi gazdasági 
tanácsosnál megtekinthető. 

Az állampénztárak beterjesztették alispán úrhoz 
kimutatásaikat a legtöbb adófizetőkről, amelyek alapján 
lesz egybeállapitva a legtöbb adófizető vármegye bizott-
sági tagok 1921. évi névjegyzéke. Ezen állampénztári 
kimutatások az igazoló választmány üléséig mindennap 
d. e. 11—12 óra között Dr. Horváth Kálmán vármegyei 
főjegyzőnél megtekinthetők s ellene az észrevételek meg-
tehetők. Felhivom egyúttal mindazokat, akik az 1886. 
XXI. t. c. 20. §-a alapján adójuk ketszeres számítására 

állásuknak egyedüli forrását. S ime ! egy nép 
mindezeket felülhaladja gonoszságában. Adtam 
neki dúsan termő országot, bővizű, sokhalu 
folyókat, palakokat és tavakat, erdőkoszoruzta 
béreeket, szőllőtől csepegő halmokat, gyümöl-
csöző síkságot és seiyemfüvü réteket. Kivezettem 
a pogányság rabságából s megvilágosítottam a 
krisztusi tan fényességével, hogy haladjon s a 
boldogulást élvezze. Megajándékoztam népverő 
ősökkel, akik acél karral, gyémánt lélekkel és 
neme* szívvel védték a határokat. Megmutattam 
neki az utat, amelyen békében élhet s a leg 
első nvmzetek közé emelkedhetik. Tehettem e 
még többet? S ez a nép elhagyott. Ennél mind-
az egyesült, aminek csak egy része miatt is a 
népek leghatalmasabbait a megsemmisülésnek 
adtam át. Ajkával közelget hozzám s büszkén 
veri mellét, hogy a megtisztulás vizében el-
nyerte az istenfiuság méltóságát, de lelke nyü-
zsög a gyalázatosság férgeitől, szive telve a 
hitetlenség, kéjvágy, urhalnámság. restség, 
irigykedés, bosszú, gyűlölet, irgalmatlanság és 
szereteilenség undokságaivnl, az aranyborjú 
imadásu övezi derekát, a -nemes lábbalíiprása 
koszorúzza fejét s a hamis tévtanokban, meg-
váltó eszméknek hirdetett találmányokban fet-
reng, mint serlés a pocsolyában. S ez a nép 
éljen ? Meg kell halnia 1 

Ekkor egy HZ ősemberek közül, Hungária, 
akire az elitélt nép vezetését és védelmét bizta 

tartanak igényt, hogy ezirányu kérelmüket szóval az 
igazolóválasztmánynak f. evi december 20.-án délelőtt 
11 órakor tartandó ülésen, vagy azt megelőzőleg szóban 
vagy Írásban az igazolóválasztmany jegyzőjénél dr. 
Horváth Kálmán várm. főjegyzőnél bejelentsék, mert a 
később érkezett bejelentések figyelembe vehetők nem 
lesznek. 

Jambrlts Lajos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 

É.'tesitem a vas- és fémmel dolgozó iparo-
sokat, u. m . : kovács, lakatos, géplakatos, villany-
szerelő és bádogosokat, hogy az anyagbeszerző 
utján, az Országos Központnál különféle anya-
gok és szerszámok rendelhetők, kérem az érde-
kelt iparosokat, hogy szükségleteiket kedden, 
f. hó 21.-én a hivatalos órák alatt szívesked-
jenek bejelenteni. 

Az anyagbeszerzőben ugyanazok az áruk 
kaphatók, melyek a mult heti számkan hirdet-
ve lettek. Az elnök. 

Helyi hirek. 
Majláth gróf erdelyi püspök v. b. t. tanácsos 

hétfőn és kedden városunkban időzött. Hétfőn 
este részt vett a főgimnáziumi cserkészelőadá 
son, kedden ő tartotta a deákmisét és azt 
megelőzően a szószékről beszélt az ifjúsághoz 
s többször emlitette a pópa ő szentségének 
Magyarország iránti meleg érdeklődését. A szent 
mise folyamán pápai áldást mondott az egybe-
gyűltekre. A bencésszékház vendége volt Dr. 
Tóth kanonok kiséretében. 

A ker. szocialista part januárban tartja 
évi közgyűlését, melyre Lingauer Albin kép-
viselőnk és ha ideje engedi Haller István, 
volt kultuszminiszter is megígérte megjelenését. 

Halalozás A Pissenberger családot ismét 
súlyos gyász érte. Hosszú szenvedések után 
vasárnap hunyt el Pissenberger Mimi tanitónő 
24 éves korában. A lemető halottasházából temet 
ték nagy részvét mellett. 

A főgimnáziumi cser*eszelöadasükon mul l 
szombaton Mikes János gróf megyéspüspök és 
hétfőn Majláth Gusztáv gróf erdéiyi püspök 
jelentek meg. Utóbbi Komából visszajövet 
Szombathelyen meglátogatta a megyéspüspököt, 
ki elragadtatással beszélt neki a kiválóan élve 
zetes előadásról. Majláth püspök előadás után 
felment a színpadra és lelkesítő beszédet mon-
dott az ifjúsághoz. 

A kath. hitközség tanacsa Nährer Mátyás 
és Kincs István elnöklete alatt mult vasárnap 
a hitközség folyó ügyeiben tanácskozott és fel 
merült panaszok folytán a köztemető jövendő 
kezeléset, illetőleg folytatott eszmecserét, nem-
különben az utak jobb karban helyezése és fen 
tartása érdekében is. U j kezelési szabályzat ki-
dolgozása van tervbe véve, mely a sirok és 
sírhelyek fenntartását is magába foglalná. 

az Ur, előlépett a seregből. Szépsége ragyogott, 
tekintite, mint az érintetlen ifjú leányé, aki 
elsőizben nyújtja piros ajkait szívből szeretett 
jegyesének a legtisztább szerelem csókjára. 
Szemében azonbau, azokban a szemekben, 
melyek csak az örök Szépség és Világosság 
nézésében gyönyörködnek, egy könycsepp csil 
l 'gott, a szánakozás és könyörületesség, a kis-
dedét féltő anya szemének ragyogó, rezgő 
gyöngye. Leborult az ítélőszék előtt s kebléből 
csak egy sóhaj tört elő, a megalázkodás, kö 
nyörgés és bizalom sóhaja: Kegyelem I 

Az Ur tekintete megenyhült, a ránc eltűnt 
homlokáról s az igazságosság vonása helyet 
adott az irgalomnak s szeretetnek. Ujjának egy 
intésére szétvált a szentek imádságának jóillaiu 
füstje 8 feltárult a népek hazájának egy darab-
kája. Egy mennyei szózat pedig igy szólt: 
Nézz oda I 

íme! a Duna-Tisza mentén fekvő para-
dicsom szétdarabolva. Északon, délen, keleten a 
betolakodók szívják a föld zsirját s a nép ere-
jét ; az elnyomottak lelke a gyalázat és meg-
vettetés lángjában ég, sovány kenyerüket a 
bánat könnyével zsírozzák, a vigalom' zaját el 
nyomta a keserű jajgatás szava. Ahol pedig még 
magyar a gazda, oda is beköltözött a szegény-
ség, a nyomor, a sok éves háború s utána kö 
velkező felfordulás rémsége, a zűrzavar, a bi-
zonytalanság s a lelkek vagyódása valami után, 

Öt napi havazas után teljesen befútta az 
utakat a hó. Vastag hóréteg borítja erdőt, mezőt 
és gyönyörű teli tájképet varászolt elénk. 
Csilingelő szánkók siklanak az utakon, meg-
kezdődött a ski és rodlisport, csak éppen a 
korcsolyázóknak kell inegvárniok, mig elég erős 
fagy nekik is megteremti a télisport örömét. 
A soproni vasút csak több órai késéssel bonyo-
lítja le azóta a forgalmat és a kőszeg—szombat 
helyi vasút is többször megakadt. 

Vallásos est. Karácsony másodnapján esti 
5 órakor lesz az evangeíikus templomban a 
második vallátos est, melynek műsora igen 
élvezetesnek Ígérkezik. Bevezető ének ós ima 
után Bach: Andantéját játszák hegedűn és 
harmoniumon Mohr Mihály és Freyler Emma 
úrhölgy. Gottes Hand in der Gesehichte címmel 
tart német felolvasást dr. Tirtsch Gergely lel-
kész. Mendelsohnnak az „Elias" cimü oratóriumá-
ból vett angyalok hármasát éneklik Unger 
Elekné, Budaker Ilona, Karner Emma, Ilanély 
Flóra, Freyler^Emma, Hoffbauser Jenőné és 
Hanély Dóra. Az önkéntes offertórium a pinkafői 
árvaháznak van szánva. 

Hangverseny. A mult számunkban jelzett 
hangverseny december 30.-án esti 8 órakor a 
leánygimnázium nagytermében tartják meg. 
Műsora oly műélvezetet igér, aminőre ritkán 
van alkalmunk. Mohr és Takács zongoraművé-
szek két zongorára irt Mozart: Sonátáját, Schuh-
mann Andante és variátiók és Chopin : Rondó-
ját játszák. Hanély Dóra úrhölgy pedig két 
számmal szerepel. Énekli Nevin*: Oh that we 
two were maying és A rózsafüzér, továbbá 
Franz: Ősszel és Takács: Hajón cimü dalait. 

A vadászberreti szerzödesekre nézve minisz-
teri rendelet jelent meg, mely szerint az 1921. 
februári kezdettel községekkel kötött szerződé-
seket jóváhagyás végett újólag fel kell terjesz-
teni. Ennek folytán a város ál*al kötött szer-
ződés érvénye is az ujabb jóváhagyástól függ i 

A MOVE-kaszinó e héten választmányi ülést 
tartott Balikó Lajos elnöklete alatt. Folyó ügye-
ket intézett el és örömmel vette tudomásul, 
hogy az emeleti kaszinóhelyiségeknek eddig 
lakásul szolgált részei felszabadulván, most már 
a tagoknak nagyobb kényelmet nyújthat. 
Jambrits Lajos polgármester az alelnöki tiszt-
ségről, Vineze Mihály a pénztárnokságról, 
Kőszegi József a háznagyságról mondott le, 
mert nagymérvű egyéb elfoglaltságuk miatt e 
tisztségeknek ugy megfelelni nem tudnak, 
amint azt a MÜVE kaszinó órdekei megkíván 
ják és viszont kívánatos a kaszinó fellendítése 
érdekében, hogy ráérő, a kaszinót minden nap 
látogató tagjai közül lássák el az e körüli teen-
dőket. A választmány a lemondás indokait mél-
tányolván, az alelnöki tisztségre Szerdahely 
Károly táblabírót, a pénztárosi teendők ellátá-
sára Klasánszky János járási számvevőt, a ház-
nagyi tisztségre Szotnor Aurél őrnagyot válasz-
totta meg, Jambrits Lajos, Vineze Mihály és 

amit mindenki érez, de senki sem tud, vagy 
nem mer érthetően kifejezni. 

Ekkor igy szólt az Ur : Ez a kegyelem 
utolsó ideje I Ha visszatérnek az erős ősök haj 
lithatatlan hitéhez s törhetetlen munkálkodá-
sához, ha a megpróbáltatás intéseit megszivelik 
s szivüket Hozzám fordítják ; ha a szeretet és 
békesség uralma a!á hajtják büszke fejüket s 
szakítanak ,az utolsó napok ledérségévol, — 
esküszöm Enmagam szentségére — ismét ha-
talmas néppé lesznek. Ha azonban a megpró-
báltatás emez idejében sem ismerik fel hasz-
nukra irányuló vesszőmet, ha lelküket s szivü-
ket nem mosdatják meg a Hozzám való vissza-
térés üditő forrásában, — esküszöm Enmagamra 
— kitörlöm nevüket az élet könyvéből, lassan 
elsorvadnak, mint a féregrágta fa s rövid időn 
belül még emlékezetük sem lészen a föld népei 
között. 

Ismét megszólalt a sokhuru hárfák pen-
gése. Az egész mennyei sereg Hungária mellett 
arcra borult a trón zsámolyánál s felhangzott 
milliószor millió megdicsőült ajkon : Amen I 
Ugy legyen 1 Dicséret, hála és magasztalás az 
örök Birónak, ki irgalmat és szeretetet gyako-
rol ezeriziglen. Amen. 

Igy Íratott meg az Üdvözítő születésének 

1920 ik esztendejében. 
Szeberényí Lajot. 
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K.lszeg és Vidéke. 

kormány nyilatkozat félét fog eredményezni azért, 
hogy könnyebben megnyugodhassanak elhamar-
kodott hirdetői. Az uj kabinet megalakulása 
tegnap befejeződött ós a nemzetgyűlésen már 
be is mutatkozott. Miniszterelnök maradt Teleki, 
belügy : Ferdinándy, igazságügy: Tomcsányi, 
foldmivelésügy : nagyatádi Szabó, népjólét i : 
Bénárd, uj miniszterek: pénzügy: Hegedűs 
Lóránt, hadügy: Belicska, kereskedelem: Hegyes-
hal my, közoktatásügy : Vass, ki eddig közélel-
mezési volt, a k'sebb minisztériumokat meg-
szüntetik, mert az uj pénzügyminiszter ezt 
feltétlenül követelte, kinek nagy tervei vannak 
a magyar pénzügyi helyzet rendezésére. 

Az uj pénzügyminiszter a kormányzópárt-
ban bemutatkozott. Nyiltan kijelentette, hogy ő 
a liberálizmus hive. Azért vállalkozott a pénz-
ügyminiszterségre, mert más szakember nem 
volt hajlandó az országot fenyegető pénzügyi 
zuhanást feltartóztatni. Csak egy évig kíván 
működni. Erős hittel bizik pénzügyi terveinek 
sikerében. 

Apponyi Kaposvárott nagyszabású beszédet 
mondott a Területvédő Liga ülésén. A legna-
gyobb mértékben elégedetlen az ország kor-
mányzásával és politikai helyzetével. Azt mondja, 
ellenszenvvel viselhetnek iráiUuk a müveit 
nemzetek, mert minden ténykedésünkben forra-
dalmi szellem nyilvánul meg. Nem dolgozunk, 
hanem csak egymást kiszipolyozzuk. Mindenki 
csak magának él és vagyont hajszol, pedig 
pénzünk semmit sem ér és ha hamarosan nem 
történik valami igazán komoly lépés, elveszünk. 
Legyen szociálpolitika, de nem kommunista-
gyártás, ne legyenek hangulatok, jelszavak, 
hanem kormányozzon a nemes értelem és higgadt 
megfontoltság, az önző, személyes érdekeknek 
szigorú kikapcsolásával. Legyen jogrend és 
önfeláldozó, erőfeszitett munka minden téren 
és hazafias szellem ébrentartása, de ne sablonos 
frázisokkal, hanem érezze át az egész társada-
lom ebbeli kötelességét s teljesítse azt a nem-
zet újjászületése érdekében. Csak így fognak 
bennünket megérteni s támogatni a müveit 
nemzetek. 

Prohasz^a püspök Nagykanizsán beszédet 
tartott a Polgáregyletben. Kijelentette, hogy 
katholikusnak, evangélikusnak, reformátusnak 
egyaránt keresztény kultura terjesztésre kell 
törekednie és az antiszemitizmus csak ugy 
értendő, hogy jogunk van az idegen fajt bizo-
nyos korlátok közé szorítani. Ha ezt. a zsidóság 
is elismeri, együtt dolgozhatunk. Fiatal emberek 
túlkapásait elitéli. 

„Magyarság" cimen ellenzéki keresztény-
szocialista napilapot alapított Milotay István, 
az „Uj Nemzedék" volt szerkesztője. Nem 
vitézkotéses szavaló hangzatos magyarságot, 
hanem olyat akar szolgálni, mely a keresztény 
Magyarországot európai miliőba bekapcsolja és 
kisugárzó szókimondással a nemzet érdekeit 
képviseli. 

Pecsett kommunisták nehezítik meg a határ-

megállapítást, a jugoszlávok meg támogatják, 
hogy Baranyát és a szénbányákat ne kelljen 
átadni. E héten kiderült, hogy a nagy patent-
hazafi, Lovászy Márton is titokban velük tart. 

Kenyszerköícsönt tervez az osztrák állam 

pénzügyének rendezésére, de nem pénzlebélyeg-

zéssel, hanem vagyonbecslés alapján kivetendő 

összegek beszolgáltatásával. 

Becsben a kenyerarakat ismét emelni kény-

telenek. Kilója 6 kcr. helyett 11 kor. lesz. A 

vagyonosabbak még drágábban fizetik, hogy a 

szegényebb néposztály olcsóbban juthasson 

hozzá. 
Románia elzárta a lengyel hatart , mert 

Lenin orosz hadserege veszélyezteti Beszarábiát. 
Az olaszok és jugoszlávok katonai kölcsö-

nös védszerződést kötöttek ellenünk, ha a 

trianoni béke feltételeit be nem tartanok. 

Amerika és Japán között erős feszültség 

súlyos politikai helyzetet teremtett. 

Csehországban a kommunistákká! mindenütt 

erős összetűzések folynak ós e miatt teljesen 

felbomlott a közrend. Katonaság küzd a polgár • 

háború elfojtására. 

Ruhát kapnak a tisztviselők januárban. 

Százezer ruhát varratnak a Csehországból szer-

zett szövetből. 

A köztisztviselők természetbeni ellátását 

jövő év augusztusáig meghosszabbították. 

K ö z é r d e k e h í r e k . 

A kormányválságról való híradásunkat mult 

héten azzal fejeztük be, hogy valószínűleg uira 

Teleki-miniszterium lesz. A vasárnapi napilapok 

ezzel szemben azzal lepték meg a mohó olvasó 

közönséget, hogy vállalkozása meghiusult. A 

vége mégis csak az lett, hogy Teleki kapott 

megbízást kormányalakításra, kinek ugyan 

ujabb nehézségei támadtak, mert tulsok uj és 

szakembert akar maga küíó csoportosítani, no 

meg az is, hogy a volt munkapárti Hegedűs 

Lórántot akarja pénzügyminiszternek, aki meg 

tulnagy takarékosságot köt ki magának és több 

minisztérium megszüntetését tervezi. A válság 

elején annyit hangoztatott királykérdés tisztá 

zása háttérbe szorult és már csak valami 

V x á é k i h í r e k . 

Lehár ezredes kijelentette, hogy nyugat-

magyarországi katonai parancsnokká való kine-

vezése csak kombináció volt. 

Megyes püspökünk, Mikes János gróf, édes 

anyja hunyt el a püspökvár!) m 83 éves korában. 

A soproni MOVE szerdán estelyt rendezett, 

melyen Dr. Lauringer Ernő tanár „Magyarország 

nemzetiségeiről" érdekfeszítő előadást tartott. 

Pe:sgöadot szed december 17-től kezdve 

Szombathely városa jóváhagyott szabalyrende 

let alapján. 

Felsölászlón egy Liossi nevü vándor drótos 

fazekak és edények munkábavételét gyűjtötte, 

de emellett meglopta a munkaadók lakásait. A 

csendőrség utóiérte és letartóztatta. 

Felsöpulyán kedden ismeretlen tettesek be 

törtek Grosz István és Balovíts Pál házaiba, 

honnét ruhaféléket és néhány sonkát loptak. 

3. 

át évi 10, Eitner Gusztáv 100, Freyberger 
rerenc 100, Freyberger Sándor 100. Gergelyffy 
Ferenc 100, Freyler Lajos 100, Kincs István 
100, Lauringer Elek 100, Müller Ferenc 100, 
Szomb. tp. kőszegi fiókja 100, Küttel Dezső 100, 
özv kirchknopf Mihály né 100, Róth Jenő 100, 
Hoth Sándor 100, Schaár József 100, Szmolján 
Laszlo 100, TaKács Béla 100 koronával, továbbá 
10 év alatt fizetendő évi 20 koronával dr. Lau 
ringer János, évi 10 kor.máv al Eitner Imre, 
Korner Viktor, dr. Siúr Laios, Unger Elek és 
WentzI Mihály. Alapító tagsági dij egyszer 
srnindenkorra legalább 100 korona, v^gy 10 éven 
át évi 10 korona. 

Teli sport A MOVE Sportegylet f. évi de-
cember hó 27—31-ig tartó szakszerű oktató tan-
folyamot tervez a lábszán Hí-futást tanulni óhaj-
tók, illetve kedvelők részére. A résztvenni óhaj-
tók (hölgyek, urak) foiyó hó 22 ig jelentkez 
hetnek a MOVE 4. oszt. vezetőnél (Városháza 
földszint G. szám. Egy egy napi oktatási dij 
10—10 korona. Egy pár lábszánkót és két botot 
mindenki hozzon magával. Találkozás naponta 
délelőtt 8 órakor a baraklaktanyánál. Értesít-
tetnek egyben az érdeklődők,'hogy alkalmas 
ródli pálya is készül s rövidesen a közönség 
rendelkezésére fog állani. Alkalmas hóviszonyok 
esetén téli »poriversenyek is terveztetnek. 

Betörtek a Dorner vendéglős házába va-
sárnap éjjel és a két vendégszobából kilopták 
az összes ágynemüeket. Alkulcs segélyével 
Mészáros István vépi legény követte el. 

Lovat lopott ugyanez a Mészáros István 
Felsőőrött Benkő Sándor isiállójából. Itt Kő-
szegen szabadon eresztette. A sörgyár mögötti 
szántásokon Zechmeister József alsólászlói lakos 
találta meg és hazavezette. Ezt kémlelte ki a 
tettes és megjelent Zechmeisternél, kinek álnév 
alatt mint tulajdonos tett ajánlatot a ló meg 
vételére. A 80.000 korona értékű lovat 32 000 
koronáért kínálta, de Zechmeisternek gyanús 
nak tűnvén fel a dolog, csak a tulajdon igazo 
lásával volt hajlandó megvenni. Utóbb Lipátra 
került és ott megtudván a gyanús lókupec ki-
létét, az esetet a rendőrségnél feljelentette. 

Elveszett december elsején a kilenc órai 
mise után egy sima fekete bőrben kötött arany 
metszetű magyar imakönyv, tokkal együtt. Meg-
találója adja le jutalom ellenében e lap kiadó-
hivatalában. 

Kőszegi Józeef tagokat pedig a választmánybal 
— Tea estélyeknek a rendezését határozta e 
ínég, melyen erre önként ajánlkozott előadók 
közérdekű témákat rövid és népies formában 
fognak felolvasni. Elénk kaszinóéletet kíván az 
uj vezetőség megteremteni s tekintve a Polgári 
Kaszinóval való barátságos együttes működésre 
arra számit, hogy a M O V E ta|ok a most már 

IU,gy kényelmet nyújtó helyiségekben (öt szoba 
áll íendeJkezésre) a tagok gyakrabban és töme-
gesebben fognak meyjelenni és uj tagokat be-
lépésre bevezetni, mivel a kaszinó a mai viszo 
nyok mellett esakis az egész polgárság támo-
gatásával tudja azt fenntartani.és nagyon saj-
nálatrainéltó dolog lenne, ha a régi kuliur-
várofcbíin egy kaszinó sem biztosithatná élet-
képességét. 

A Polgári Kaszinó könyvtárából nagyon sok 

könyv hiányzik. Tagjainál vannak, akik való-

színűleg azért nem adták eddig viszza, mert a 

könyvtárosi teendők ellátásában személy változás 

történt, a kaszinó helyisége is változott s igy 

nem tudhatták hova, kinek adják. A választ-

mány ezúton kéri a könyveket még újév előtt 

a Strucc-szálló mellelti Czeke féle ház emeletén 

levő egyleti helyiségben bármely időben az ott 

lakó szolgánál leadni. Akik újévig le nem adják, 

azokat névszerint fogják erre felhívni. 

A hdtföi országos vasárt ólmos hóeső tette 

tönkre. A forgalom nagyon jelentéktelen volt. 

A ruha és cipészsátrak képezték a kirakodó 

vásárt. A falu népe itt szerezte be szükségletét 

és fülét se mozgatta a drága árak hallattára. 

Persze, ők birják. Nincs olyan drágaság, melyet 

túllicitálni ne mernének. Az árkülönbözeteket 

megfizettetik a városi fogyasztóval. 2000 kor. 

fizettek egy pár csizmáért. Ők meg 10 koronát 

fizettetnek maguknak egy tojásért, 5 koronát 

egy darab hagymáén, ugyanennyit egy kis csomó 

petrezseJyemert, oUU kor. egy üres libáért, 200 

kor. egy pár acélsarkantyus kakasért, de viszont 

nem alkudnak a mézeskalácson, cukorféléken, 

fő, hogy legyen és csak azt sajnálják, hogy 

nem kapni 20 koronás narancsot. — A marha-

vásáron alig volt felhajtás. Csak néhány pár 

csikó jelezie a vásár helyet. Ezeknek sem akadt 

vevőjük, oly óriási ára volt. 

A jótékonysági cipöal- ció ünnepélyes keret-

ben oszlja ki 100 iió 1 több szegénynek a cipő 

ket és talpakat, de nem a zárdában, mtnt 

hirdetve volt, hanem a főgimnázium termében 

ma vasárnap 3 órakor, melyre az adományozó-

kat ezúton hívja meg a rendezőség. Adomá-

nyokat küldtek még: Pfeffel János közjegyző 

150, S/.molyán László ellenőr 100, ifj. Rónai 

Frigyes 100 kor. Még 1000 koronára van szük-

ség, hogy az összes kiadás fedezett legyen. 

További adományokat is Róth Jenő ur könyv-

kereskedesében fogadnak el. 

Deák Panni az elelnies. Ezt a jelzőt érdemli 

meg a rendezésben utolérhetetlen agilitást 

tanúsító polgári fiúiskolái tanítónő. A tegnapi 

intézeti ünnepség reklamirozására reggelre óriási 

hóembereket formáit ki a főtéri és várkörön ; 

fekvő hótömegekből, melyek általános feltűnést 

keltve az estély 5 órai kezdetét hirdették. 

Amerikai sem produkálhat ötletesebbet. 

A tüzoltok a farsang első fecskéi. Tegnap 

esti választmányi ülésén határozta el a tüzoltó-

egyesület szokásos két napi farsangi mulatsá-

gának a rendezését. 

Uj i f júsági egylet. Áz iskolánkivüli ifjúság 

testedző egyesülete megalakult. Egyesületi elnök 

lett Kiss Károly ipariskolai igazgató, alelnök : 

Magyar József segédlelkész, igazgató: Kovács 

János tanitó. Azonkívül választottak a fel-

nőttek közül 6 és az ifjúságból G választmányi 

tagot, jegyzőt,ipénztárost, efcenőrt és könyvtárost.! 

Az ifjúság összejövetelét egyelőre vasárnapon-

ként délelőtt 10 órától 12 ig tartja az ipariskola 

helyiségében. Az egyesületbe felvétel a választ-

mány által történik, jelentkezhet minden iskolán-

kivüli kifogástalan magatartású ifjú az elnök-

ségnél. Hogy az egyesület felvirágozzék, fel-

kéretnek mindazok, kik az ifjúság érdekeit 

szivükön viselik, hogy alapító tagul lépjenek 

be. Ezideig a következő lelkes egyének és egye-

sületek stb. léptek be: Vasi gyalogezred pa 

rancsnokság 500 koronával, Kőszegi Hitelszövet-

kezet 200, M O V E osztály 200, szent Benedek-

rend 100, Ipartestület 100, M O V E Sportegylet 

100, Kőszeg város 100, Vasutas árvaház 10 éven 
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C i t ^ M E T 

H A S Z N Á L . Í O N . 

M E R T N INCSEN 

JOBBAV1LACON 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

Amerika 48 vagon szeretetadomanyt kül-
dött Magyarországnak 800 millió értékben. A 
fővárosban megkezdték a kiosztást. Ha marad, 
a vidéknek is jut. 

1400 kilómeter villamos vasútja lesz Magyar 
országnak. Ennyit terveznek átalakítani a szén-
szükséglet leszállítására. 

Kolozsváron es Nagyváradon 40 000 oláht 
telepit le Romáuia. Erdélyt egy év alatt román na 
akarják lenni. 

Az ötvenfilleres postapenzt e h?ten bocsát-
ják forgalomba. Tíz korona erejéig mindenki 
köteles elfogadni. 

Az iskolák karácsonyi szünete az rgész 
országban január 17 í j tart, megokolt esetben 
azonban hosszabb szénszünetet engedélyez a 
minisztérium. 

A villamos forgalom Budapesten szünetel 
szénhiány és rossz minőségű szén miatt. Csak 
egyes vonalakon közlekedik. 

A kőszegi kir. j á rásb í róság . 

Pk . 214811990. 

H i r d e t m é n y . 

A kőszegi kir. járásbíróság közhirré teszi, hog; 
Takács Ferencné sziil. Molnár Ilona bozsoki lakos része-
rői a 28.000 1919. I. M. számú rendelet értelmében férje 
lakács Ferenc holtnak nyilvánítása elhalálozása tényé-
nek bírói megállapítása) iránt eljárást megindította és 
Takács Ferenc reszére ügygonAiokul dr. Szovják Hugó 
kőszegi ügyvédet kirendelte. 1 

Az állítólag meghalt nevel Takács Ferenc, szüle-
tésének helye: Bozsok, szii let (.lenek ineje: 1882. jan. 
21, szüleinek neve: Takács ¡émef és Tomasits Anna 
ezek bozsoki Irkósok, házastJysálak neve: Molnár Ilona 
bozsoki lakos, gyermekeinek*ie«: Takács Irén 9 éves, 
Takács Mária 7 eves és József 5 éves, ezek 
szintén bozsoki lakosok*. ajelhMt foglalkozása: födmi-
ves, utolsó lakhelye ROZSOK, Bókok községben ingó és 
ingatlan vagyona vatf. x j 

Takács Ferenfi \9lm a i J ^ z t us hó eltó napján 
a szombathelyi cs,' és mr. 1 lKíznftllih»4iÉMMlÍ|^,-r6dhez 
vonult be mint ahitpz «ycsapa^z , amelyhez az ismert 
adatok szerint eredetiftg beoBották (anyaezred i utol-
jára a pozsonyi árkászcsapaRl az orosz harctéren 
teljesített szolgálatot, katonaiB-endfokozata nem volt, 
utolsó ismert tábori posta szBia : ismeretlen. 1914. év 
végén orosz hadifogságba j u t o f t a szainafkandi fogoly-
táborban 1915. november 27 . K i állítólag meghalt vér-
hasban, utoljára a harctérről l<Si. november 4.-én érke-
zett hír. X 

A bíróság felhív mindeUdt, hogy abban az eset-
ben, ha Takács Ferenc életben létéről, tartózkodó helyé-
ről, halálának vagy eltünesének körülményeiről, igy külö-
nösen arról lenne tudomása, hogy nevezett á hirdet-
ményben jelzett időn tul még életben volt. ezt a hirdet-
ménynek a bíróságnál törént kifüggesztésétől számított 
CD. nap alatt, vagyis 1921. február hó 13. nap já ig 
jelentse be. 

Ha az előbb megjelölt időpontig bejelentés nem 
érkezik, a biróság az egyébként kiderített tények alap-
ján fog a holtnaknyilvánitás kérdésében határozni. 

Kőszeg, 1920. december 9.-én. 

Dr. Mann inger Sándor kir. jbiró. 

A kiadmány hiteléül : 

Pajthy irodaigazgató. 

C s a l á d i h á z 
»Király-ideában: ^ s^tífn, fürdőagoba. mellék-
helyiségek, istálló s naA ke t í ^T melyből két 
házhely hasitható ki, kézből eladó. 

Dr. warton Jenő ügyvéd. 

Értesítés. 
Tisztelettel értpsitem a nagyérdemű közön-

ségot, hogv férjem No l l / p á sp á r Kőszegen, a 
Főtéren levő ( U 

f o d r a s V - ű z I e t é t 

újból inogí iy i t í i t ta iry^^^ í^^^ezetésével Ud< 
vardy Józsefet biAnfi meg. 

Kérem a n. é.twjzönség szíves támogatá-
sát. Kiváló tisztelet®! . . , , _ . . 

U Noll Gásparné. 

jBrader is 5|emmel sörraktárosok, 
Király-út 9. sz. e ls f rangu paszteurizált 

p a l a o k e ő r D Í k o t 
a ján l j ák célszeiü karácsonyi és újévi 

a j á n l é k u l . 

E a r a J | o n y f a 
Szabóhegyen kaph «tjTfw* vendeglösnel. 

f u v j a r o z á s t 
e í v f e p n r 

Zertíiofer Mihály. 

ST E K N B E K t t 

kir udvari hangszernyár 

BUDAPEST, RÁKÓCZI UT 60. 
Zenekari hangszerek, pedálos cimbalmok, harmonikák és 
beszélőgépek a legfinomabb minőségben. Vidékre való 
szállításokat a legpontosabban eszközlünk. Javításokat a 

legolcsóbban és szakszerűen végzünk. 

D - e , c h S K A B Ö F Ö R M T X r 6 ' 
Leghamarabb megszünteti a vhzkötegsé-

get, ótvart, sö.nört, rühesseget. 
Nem piszkít, szagtalan, nappal is használható. 

Próbatégely, nagy tégely és családi tégely 

J adagokban. 

Kapható a helybeli gyógyszertárakban, valamint 

megrendelhető a budapesti föraktárosnál: Török J. 
gyógyszertárában Budapesten, Király-utca 12. sz. 

Heti széljegyzetek. 
Kormánykiküldöttek jönnek meglátogatni a nyomor-

gó menekülteket, Üdvözlés és bankett. — Vármegyei hi-
vatalos vizsgálatok befejezésének örömére rendezett 
összejövetel vége: bankett. — Díszpolgár választás után 
bankett. Hát mi a fenét aggódik a közélelmezési minisz-
ter az ország ellátása miatt? 

A közjogi tudósok es politikai nagyságok meg-
kérdezve és kérdezetlenül a j o g f o l y t o n o s s á g 
vesszőparipáin lovagolnak. Hát Mohács óta hol volt 
f o l y t o n a j o g ? — 

A kormányválság alatt az is kiszivárgott a politi-
kai pártok klubjaiból, hogy legfeljebb két szakminisz-
terben hajlandók megnyugodni. No tessék! Hát nem 
nagyszerű diplomaták ? Körülirtán ugyanazt fejeztek ki, 
amit a csizmadiák céhe a kaszinóban: elnök csak csiz-
madia lehet! — 

Az ujabb politikai éra sziamézi ikrei, a két kis-
gazda Szabó miniszter közül csak a nagyapádi maradt 
az, a sokórátpatkolói kimaradt. Miért ? Mert a kormányzó 
ezúttal kevesebb minisztert r u h á z o t t fel hatalommal, 
tehát egy szabó is elég. 

Bizalmasan megkéidszték Telekitől: miért maradt 
ki a kabinetből Rubinek, a tekintélyes pártvezér 

? Állító-
lag azt felelte, hogy ő s z i n t é n sajnálja. Mikor Rubi-neknek ezt elmondták, ugy nyilatkozott: ő s z i n t é n . * 

Az uj miniszteri listán végigtekintve, ugy látjuk, 
az uj pénzügyminiszter nemcsak Hegedűs, hanem primás 
lesz a a bandában. — 

A tisztviselők az eddigi 4 kor. helyett 20 koronát 
kötelesek fizetni orvosi bizonyítványért. Ezt sokan nem 
értik. Nem ? Pedig egyszerű. A tisztviselők sorsa meg-
javult, az orvosoké rosszabbodott. — 

* 

Aprópénzt helyettesítő pénzjegyeket adnak ki. 
Minek az ? Hiszen nincsen is más mint csak aprópénz. 
Ha 2 krajcáros zsemlyét veszünk kétkoronást adunk, ha 
a cigány tányéroz a régi szokás szerinti hatos helyett 
koronást adunk, ha két koronás csirkét veszünk 100 ! 
koronást fizetünk, a tizfilléres tojásért 10 koronást, az 
5 filléres levélbélycgért egy koronát, ha borravalót adunk j 
egy, két, tiz koronást hagyunk az asztalon s igy tovább, j 
Ugye, hogy van aprópénzünk ? — *«* 

Vétel folytán ISRÓÍZ fe O 3 ? "¡3 

a város területén (/ázhely) és egy 

földszintes i u l : Í Lg l ád i ház 
vízvezetékkel s l rgosen eladó. 

Dr. Szovják Hugó 
Kőszeg. 

E r t s s i t é s . 

Értesitem Kőszeg és vidéke t. közön-

ségét, hogy dr. Havas fogorvos urnái 
mint fogtechnikus A 

£ c rrxo-b 
rendeztem be. f 

A legmodernebb jm-itelben készülnek 

műfogak kaucsukbólJÍK<WW!A és h ídmun-

kák, csapos fogak • z á r ó l a g aranyból a 

leggyorsabb és legpolRosabb kivitelben. 

Tisztelettel f Olaszi József 
fogtechnikus. 

V p Q 7 p I í r ó u i * ve l<| i e i1 l e v , i bélyegeket 
V C o A C I V bAnilj j lv^jBennvisédben. 

Cg)'.k délután f f l U j é ^ 

I IfJTTangl Adolf. 

Sováiiiy/j 
feles hizlalásra v í t r f ' n n eg vétel re keresek. 

C im a k i ldóh iva ta lban . 

Zongorajavitásokat 
és hangolásokat elfogad Cesár Gyula 

Hercegi v á r v J c l s ^ t i dva r . 

Kitűnő egyasfogat eladó. 
Teljesen uj kocsi K^jmy 5 éves herélt magas 
szürke ló. Esetleg kilön-külön^p^- Továbbá 
kitűnő ^ ^ ¿ m l g g ^ ^ m z z o n ' f i X i i lekben 
minőségű kapható. 

Kirá ly in 102 szám. 

E ü e k t r o B i o s & o p 
a „Mulató46 nagytermében. 
Műsor: Ma ynsai.fiapl december 19.-en : 

Az amerikai fiimgyárt® iHfWtömüve ! 

A "burlingtoaL jaguár. 
Kalandortörténet 4 részbeni« 24 felvonásban, a 

főszerepben Pearl White éHRobert Robertson. 

I V . r ész : Álarc1 nélkül. 
6 felvonásban. 

Mindenki, aki J U D I X f i l m e t látta 

kell, itlkTy 

T I ^ M I N H 
ti maurakeióttnegnézze. 

Kfiszeindő: 

J ü DE 2L 
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