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Hirdetések nug\,'sdg szerint jutdnyoi drbas 
xzdmüatn?h. 

Karácsony. 
Mit hozzon a kis Jézuska 
Angyalcsengős karácsonyra ? — 
Szivünkbe a Razság eilen 
Igazságos gyűlöletet 
S emlekezést, mely egykönnyen 
Országrablást el nem feled, 
Hogy a bosszú piros lángja, 
Mint a napnak esti fénye. 
Intőjelet fessen hazánk 
Bérceire s kek egére, 
Hogy nyugalmat ne találjon, 
Amig zsoldos, idegen had 
Bitorolja a gyászoló 
S vértől nedves határokat. 

Mit hozzon a kis Jézuska 
Nyugodalmas karácsonyra ? — 
Fényes acélt s harcikedvet. 
Hogyha egykor inajd vijogva 
Országunkon végignyargal 
Az Ítélet harsonaja, 
Hogyha jön a leszámolás 
S halmainkról, hegyeinkről 
A befeszkelt bitangokra 
Ezer ágyú csöve dördül, 
Csüggedetlen kitartással 
Áldozzon a magyar nemzet 
Vagyont, éltet, vért, szerelmet, 
S ne féijen mást, csak az Istent. 

Mit hozzon a kis Jézuska 
Ünnepteljes karácsonyra? — 
Felszabadult országunkban 
Fáradatlan munkás kezet, 
Istenfélő jámbur népei, 
Kebleinkbe érző szivet, 
Ragaszkodást a hazához, 
Üsszeferést egymás között, 
Más népekkel egyetértést, 
Földjeinkre bő gyümölcsöt, 
Hogy kunyhóban, palotában 
Üssön tanyát a boldogság, 
S vagyonunkat, életünket 
Jog, igazság oltalmazzák. 

Mit hozzon a kis Jézuska 
Csendes, tiszta karácsonyra? — 
Jóságának ezer jelét 
Aggassa a szeretetre, 
Melynek fénye, csillogása 
Ragyogjon az egész földre, 
S melegétől virágozzék 
Észak kopár jégmezője, 
Fuvalmától enyhüljön meg 
Délnek forró levegője. 
S ha majd a föld minden népe. 
Mind öregje, mind apraja 
Ezt a nagy tát köruiállja. --< 
Az lesz ám a karácsonyfa! 

Szeberényi Lajos. 

Karácsony éjjelén. 
i. 

Oh, mit csinál ez éjen a szegény ? 
Ha mindenütt kigyúl a lámpafény ; 
Ha egybegyűlnek mind a boldogok; 
A karácsonyfa szent fényben ragyog, 
Körötte tomboló gyermeksereg, 
Tündöklő szemmel táncol és nevet, 
Ha dús teremben Jézus megjelen 
Áldását tzórva uton, utfelen. 

II. 
Oh, mit csinál ez éjen a szegény ? 
Virraszt-e bús szivében hű remény, 
Hogy Jézus hozzá is ellátogat? 
Pe a szoba sötét, hideg marad . . . 
És a didergő, éhes gyermekek 
Egy falat kenyérért könyörögnek . . . 
Oh, mit vétettem édes Istenem, 
„Hogy sújtasz engjm, gyötresz szüntelen !" 

III. 
Oh, mit csinál ez éjen a szegény ? 
Az anya szeme ím;;.; KÍS gyermekén, 
Ki bölcsőjében alszik csendesen, 
És nincs a fényből egy kis része sem; 
Mely mint a folyam, a kiáradt mederbül, 
Úgy hömpölpög ez éjszakán keresztül. 
A jó anya imája égbe száll: 
„Virrassz oh ég, szülöttem Alminál!" 

Ima a hazához. 
Irta Káplány Géza, ny. kir. ítélőtáblai bíró. 

Hegedűsről, 

IV. 
Oh, mit csinál ez éjen a szegény ? 
Pihenne bár a boldogság ölén ! 
Ez éjszakán bárcsak hegedne be 
Minden szegenynek vérző sebe, 
Hogy amig lat örülni másokat; 
Ne legyen élte átok, kárhozat; 
És ne üldözze bánat szüntelen! 
. . . E boldogító, e szent éjjelen 
Ne sírjon senki sem ! 

Szeged, 1920. december 25.-én. 
Szikora Ilonka. 

J C a r á c s o n y e s t a S s ö u g i j ö s p a r t i á n . 

Irta. Polster János. 

Fenn a hegyek között, ahol a rátartós 

Gyöngyös még egyszerű, szerény patakocska, 

bogárhátú, pici kunyhó Ali a parton. Egymaga-

ban áll ott. A faíu házai távol vannak tőle. 

Körülötte nagysudaru fák, holt századok hall 

gató szemtanúi. A végtelen, nagy misztikus 

csendet csak a Gyöngyös habjainak csacsug&sa 

töri meg A patak másik partján nagy hegy 

emelkedik. Mint büszke k i r á l y n é ál! ott, mintha 

gyönyörködnék abban, hotry A a vidék ura, 

őrzője . . . Lassankint lejebb és lejebb tűnik a 

bágyadt téli nap. Leszáll az est, maid az a 

felórhetetlen, sokat sejtető, titokzatos rejtelmti 

éjszaka. Gyönyörű éjszaka. NTein susog a szellő, 

a leveletlen fák egy ága sem mozdul. 

Fenn a magas égen csillagok ragyognak, 

lemosolyognak az alvó földtekén? és csillogásuk 

visszatükröződik a tiszta hólepel ártatlan 

fehérében. 

Gyönyörű éjszaka! 

Angyalszárnyakon megérkezett szóul ka-

rácsony éltet lehelő, színes, meleg éjszakája ! 

A pici kunyhóban szürke félhomállyal 

küzd i pislogó mécses halk zenéje messze tűnt 

világol; ritmikus muzsikáját hozza az üres 

asztal mellett ülő anya fülébe. Libogő lobogó 

lángja halk fátyolos hangon meséket mond 

lelkének. Csodás, andaliló, fii jó, szomorú me-

séket. K:Őtte k's.t szőkeiiaju kis angyal ját-

szadozik. Nevető ai i ;í:'ii, gondtahin szivvel, 

aranyos lelkűn vidámságával megiljitva, rózsád 

vidámságba boriivá ;» szogényes kunyhó minden 

zugát. A bánatos anya nem noz most rájuk. 

H'irma'o* k^k szóm*? elmereng ti múltba, a tn»sz-

B g y e s s z á m á r a 1 k o r o n a 5 0 í i l l e r . 

K ó ^ z e g , J 02O« d e c e m b e r h ó 26.~ár«. 

KŐSZEG ÉS VIDÉKE 

az uj pénzügyminiszterről egy csomó cikket és 

szakértő férfiak nyilatkozatainak egész garmadát 

olvastuk, mindnyájan elragadtatással irnak és 

nyilatkoznak pénzügyi tervének nagyszerűségéről, 

de egyetlen egy sem állapítja meg azt, hogy \ 

;tulajdonkcpen „nincsen semmi uj a nap alatt".! 

Azt amit ő bátran és elszántan felvetett, kevés 

kivétellel ugyanazon eszmék, melyeket már esz-

tendeje hirdet minden polgár, gazda, bankos, 

kereskedő, szatócs, tőkepénzes, termeld stb. 

Hát nem halljuk már esztendeje nap nap 

után kritizálni, hogy a takarékbetétek a pénz- ; 

lebélyegzésnél miért kiméltettek még a készpénz- j 

zel szemben, — ne engedjük külföldre szökni a: 

vagyonokat, — ne engedjük e's/.edni értékeinket a 

külföldnek mesterségesen, megrontásunkra árfel-; 

hajtott valutákért, — szállítsuk le a hadikölcsönök 

kamatjait, — mentsük meg az árvák és szegények! 

hazafias hadikölcsön befektetését, — ne tegyük 

Édes magyar hazám ! tied minden gondola-

tom, szivem minden dobbanása. Tisztán, önzet-

lenül szeretlek én téged és önfeláldozó hévvel. 

Szívvel-lélekkel neked akarok élni; — de kész 

vagyok éretted bármikor meghalni. Dolgozni 

akarok érted soha nein lankadó vasakarattal,' 

hogy alapos és szolid munkámmal a magyar 

; névnek az egész világon tiszteletet és becsületet 

| szerezzek. Tanulni akarok érted és magamat 

j egyre jobban kiképezni, hogy rád fényt és dícső-

I séget hozzak. Bárhol legyek, a világ bármely 

j zugában éljek : — elsősorban mindig a te étdeked 

fog engemet vezetni, édes magyar hazám. Hazárn-

i fiait mindenütt édes testvérekül fogom tekinteni 

^es tehetségemhez képes: őket segíteni és támo-

gatni, arra törekedni, hogy az önzetlen hazasze-

retet tiszta lángja az egesz magyar hazát egy 

nagy, szerető, olyan magyar családdá forrassza 

össze, amelynek, minden egyes tagját a törvény 

tisztelete, az igazság es a rend szeretete, a tiszta 
1 erkölcs és a becsület nemes érzete hatja át. 

Ugy áldjon vagy verjen engemet a sors keze: 

i amint én hazámhoz hü leszek. Ámen. 

kockára a magyar népnek az államkölcsönök 
iránt tanúsított bizalmát. — szedjék be, míg nem 
késő, a háborús konjunktúrából szerzett nagy 
vagyonok progresszív alapon megállapított vagyon-
részeket — minek az a sok minisztérium, államtitkár, 
fogjuk szűkebbre a hadügyi kiadásokat stb. stb., 
— hát valljuk csak be őszintén, nem igy okos-
kodott talán az egész magyar társadalom ? 

De nem akadt senki, aki ennek a végre-
hajtására merészkedett volna. Most a legkiválóbb 
pénzügyi tekintélyek elismerik Hegedűs ország-
mentő pénzügyi terveinek helyességét, de még 
ezek is egy egész esztendőn át ölbe tett kézzel, 
biinös hallgatással nézték a kormányok tehetet-
lenségét, az állapotok súlyosságát, a ránkagyar-
kodó veszedelmet. 

Miért ? 

Nem mertek hozzányúlni! 

Az egyikben a nagy tőke miatt, a másikban 

a kisgazdák miatt, a harmadikban a vállalkozás 

népszerűtlensége miatt hiányzott a hozzávaló 

bátorság. 

Hegedűsben megvolt a bátorság, mert 

helyesen számított ez a számoknak nagy mes-

tere, mikor akkép állította fel mentő munka-

j programmját: azt teszem amit a közvélemény 

; is magától értetődőnek tekint. Népszónok is 

azzal éri el hatását, előadásának megértését, 

i ha azt mondja el, arni a néptömegek lelkében él. 

Ha nem igy lenne, hogyan történhetett volna, 

hogy az egykori munkapárti, fanatikus Tísza-hivc, 

az „átkos" bank emberét ünnepli a vele politi-

kailag éles ellentétben álló egész nemzetgyűlés? 

Most csak az a kérdés, lesz-e neki ahhoz 

| való ereje, hogy a pénzügyi rendezés ez óriási 

i munkáját az általa kijelölt egy év alatt háborit-

lanul végrehajtsa. A magyar politikai élet inga-

dozó, könnyen hevülő, szekérfelborulásra hajló 

temparamentuma, hirtelen felmerülő, elgáncso-

; lásra tervezett hangzatos szavak félrevezelése, 

külföldi intrikák exponenseinek akadékoskodása 

; nem okoz-e olyan hajódefektust, melyet a leg-

I bátrabb és legokosabb kormányos sem tud 

; ellensúlyozni ? 

Jól mondotta a világosan beszélő uj pénz-

ügyminiszter: ha terve, diktátorsága nem Jetszik, 
félreáll, — de ha operácios munkája közepette 

! megzavarják, nem vállal felelőséget az elmarad-

hatatlan katasztrófáéit. 



Kőszeg ós Vidéke. 

A nemzetgyűlésen, a pártokon múlik tehát, 
hogy amit az idei karácsony a magyar nepnek 
hozott, áldásthozó legyen. Ha akadt egy bátor 
magyar, aki a pártélet feszélyességén felülemel-
kedve tiszta hazafiságból az ország elet- es 
munkaképességét, a külföld előtt becsületességét, 
hitelképességet és életrevalóságát akarja helyre-
állítani, kövessék jóakarattal mindnyájan, — 
szűnjek meg minden kicsenyes torzsalkodás, 
a személyes érvényesülés tülekedése, — támo-
gassák a kibontakozást, egy jobb jövőt kilátásba 
helyező hazafias munkát hasonelszántsággal köve-
tett munkával, hogy az annyit hangoztatott újjá-
építés gazdaságilag jól alapozott talajon meg-
kezdődhessek, mert ettől függ ennek a nyomorba 
sújtott országnak megmentése. * * 

Hirdetmenyek. 
Közzéteszem, hogy 1920 évi népszámlálás 

1921. január hó 1.-én veszi kezdetét és legké-
sőbben befejezendő január hó 10-én. Felhívom 
a város közönségét, hogy »rra az időre a szük-
séges adatokat kü!ónössen földterületének nagy-
ságát s családjának születési adatait 1 ártsa 
készen, mert nemcsak a születés évét, hanem 
a ho és napot is be kell jelenteni. Mindenki a 
feltett kérdesre — igaz es hű feleletet adjon. 
A számláló biztos ezen minőségben köztiszt 
viselő. A hatóság elleni erőszak bűntettét követi 
el s 3 evig terjedő börtönnel s 2000 K ig 
terjeghető pénzbüntéssel büntethető az, ki a 
számláló biztost népszámlálási leendőinek el 
látásában akadályozza avagy hivatásának gya 
k óriásában bántalmazza. 

Ismételten figyelmeztetem a közönséget, 
hogy tekintettel a keleti marhavész betegség 
aggasztó inérvü terjedési re, házi állataik meg-
betegedését és elhullását a városházán (I. em. 
b ajtó) vagy a városi állatorvosnál azonnal 
jelentsék be. 

Kö/.liirré teszem, hogy a városban a s» rté:> 

vészbetegség megszűnt. 

Kö/hirré teszem, hogy az 1^84 évi XV I I . 
t.-c. lti9 § a a «apján Kos/eg varos tanácsa es 
a helybeli főszolgabiie, mint I. f> ku iparhal«) 
ságok melié választandó 20—20 iparhat« sági 
megbízót' v á l a u t á u f* évi deoember hó 27. én 
hétfőn délután 2 4 óráig történik az ipartes 
tület hivatalos helyiségében. A választás mind-
két csoportra külön történik. Szavasait il bir és 
választható mind"n iparos és kereskedő, uki a 
törvényes kellékekkel bir. 

Jainbrits Lajos polgármester. 

sze végtelenbe. Dobogó szive, — kalitkába zárt 
fogoly madárként — remeg, zakatol. Pihegő 
kehiéből nehéz sóhaj fakad tel. Mennyire más 
volt máskor szent karácsony éjszakája. Midőn 
itthon volt az apa, a |ó, a kedves, a kenyeret 
kereső aj)». Milyen sz« p n, lágyan egymáshoz 
simulva várták a jó Jézust, azt a jó kis Jézust. 
Mily buldog volt akkor ! Teltek unapok, multak 
a hetek, mint hirnes szárnyak enyhe suhanása 
fényben, derűs napsugárban . . . 

I)e hol van ő most. Mar 3 éve nem hallott 
róla. Akkor is esik egy bajtárs irta, hogy fog-
ságba esett. 

Hol van ? 

Mi van vele? 
És lelke elé tárul egy kép. Vigasztalan 

f« hér pusztaság. Egy roppant és csendes temető, 
melyben álmodozó tünders ilagok, elrepült rémé 
nyek, letört liliomok, szirmát hullató halavány 
rózsabimbók alusszák örök almukat, mely* fölött 
csak olyk< r repül végig szárnyait suhogtatva 
egy egy fekete madár . . . Talán felelet ez 
kinzó kérdéseire?.. Talán itt pihen ő is már 
a szeretett, a várvavárt? . . Ki tudna erre felelni, 
ki tudná ezt megmondani? 

Vigyorgó rémek légiója villog feldúlt kép-
zeletében . . . Ádáz csapatok egymásba omlanak, 
ágyuk dörgése harsogja tul a zsolozsmak zengését, 
halálhörgés csúfolja az áhítat fohászát, át"K és 
bosszú kiáltása nyomja el az imát. 

Talán ott küzd Ö is ezen-a szent éjszakán ? . . . 
Finom lelkének imádságos áhítata megérzi, 

h«>gy ő most ugy hasonlít ahhoz a szegény 
Asszenjhoz, ki fagyos hideg szélben, elhagyva 

Ipartestületi közlemények. 

Értesítem a férfi- és női szabómestereket, 

hogy az ipartestületnél szövetminták vannak, 

melyek a hivatalos órák alatt megtekinthetők 

és rendelhetők. 

Az anvngbeszerzöben a következő áruk 

kaphatók, u. in. : B. x, crupon, hasszél, bélés 

bőr, cipőfűző, férfi eipőhuzó, kapocs, politúr, 

vias/k, tix, élesztőládaK és csomagolóvászon. 
Az elnök. 

Helyi nirek. 
Lapunk e lő f i ze tő inek és o l v asó i n ak bol-

dog karácsonyi ünnepeke t k i v án a szerkesz-

töseg és k i adóh i va t a l . 

Lingauer Albin nemzetgyűlési képviselőnk 

kilépett a korm ínyzópártbol, hogy a kormány 

nyal szemben szabad kritikáját biztosítsa, de 

megmarad a keresztény nemzeti egyesülés párt-

jában. A fővárosi sajtóban megjelent nyilat-

kozata szerint több kilépővel együtt a „kivul 

állók ellenzeki csoportjai" fogjak alkotni, mely 

főleg a zsidókérdesben és a királyválasztás 

ügyeben akar intenzivebb működést kifejteni, 

de nincs szándékukban kifejezett ellenzéki 

politikát követni. Különben ugy birlik, hogy 

legközelebb alkalma nyílik elhatározását válasz 

toi előtt is ismertetni es akkor majd közvetlen 

tőle tudjuk meg indokait, melyek kőzött Nyugat 

magyarorszag ügye is szerepel. 

Előléptetés. Kohonci Hajek Kárcly nyug-

állománybtili ezredest, volt dandárparancsnokot, 

városunk k«>ziis/.teit polgárát a kormányzó 

tábornokká léptette elő. 

Rabosi Jenő kitűnően sikerült arcképét 

küldötte Junibrits Lajos polgármesternek „burán 

emlékül" sajátkezű aláirásaval. 

Huzassay. Franki E l /a , Franki L i jos 

szállító és terménykere>kedő leánya, házasságot 

k«>totl Sauer Jenővel, » Generáli életbiztosító 

társaság budipesti föpénztárosaval. 

Eloleptetesek a rendörseynel. A kerületi 

rendőrfőkapitány a kőszegi álhmreudőrségnél 

Tkaiecz István ellenőri fóellenőrré, Horváth 

Nándor és Balikó Béla II oszt. rendőröket 

ellenőrökké léptette elo. 

A MOVE kaszinó összes helyiségei f. hő 

2l.-ón megnyiltak. A nagy kényelmet nyújtó 

kaszinónak remélhetőleg naponta sok látogatója 

is fog akadni. Még kiilön női olvasószoba is 

lett berendezve. Beiratkozni óhajtó kaszinótagok 

naponta délután 5—7 óra közolt a kaszinóban 

jelentkezhetnek. 

Karacsonyi ünnepely. A helybeli evangéli-

kus nőegylet f. hó 23 -án délután 4 órakor tar-

totta ezi'dei karácsonyi ünnepélyét igen nagy 

részvét mellett. Megható volt a gyermekek 

éneke és a/, a kis pásztorjáték, amelyek az 

iskolás leánykák közvei len gyermeki élénk-

séggel és meglepő értelemmel eljátszottak. — 

Balikó lelkész, de különösen az elnöknő dr. 

Tirtsch Gergelyné buszéde nemcsak alkalom-

szerű, de mélyreható is volt. Negyvenhat gyer-

meket lehetett ruhával, süteménnyel es gyü-

mölcscsel megörvendeztetni. A nőegylet e he-

lyűit is köszönetet mond minden egyes joszivü 

adakozónak. Az adományok közt Hol landiából 

jott szeretetadományok is voltak. 

Vallasos est. A karácsony másodnapján 

délután 5 érik«.r az evang. templomban tar-

tandó vallásos est műsora: közének es ima 

után Mohr Mihály hegedűn és Freyler E m m a 

harmoniumon adják elő Bach Fülöp Emánuel 

Andantéjét . Dr. Tirtsch Gergely német nyelvű 

felolvasást tari „Oottes Haiid in der Gesehichte" 

címmel. Egy hét tagból á l ló női kar éuekli 

Mendelsohnnak „Éliás" c imü oratóriumából az 

angyalok hármasát. A befolyó offertórium a 

pinkafői árvaha?nak vau szánva. 

Hangverseny. Az evangelikus nőegylet által 

rendezendő művészi hangversenyt a vonatok 

közlekedésének megszakítása miatt január hó 

12-re halasztották el. A teljes műsort a jövő 

számban közöljük. Jegyeket már lehet elő-

jegyeztetni Róth Jenő könyvkereskedésében. 

Az ülőhely 10 korona, az állóhely 5 korona. 

A szegény gyermekek cipóajánd«kat múlt 

vasárnap délután osztották szét a főgimnázium 

dísztermében nagy közönség jelenlétében. 

Többen szavaltak ; dr. Marton Jenő hegedűn, 

Farkas Zoltán cellón, Maurer Bözsi zongorán 

es Kőszegi Imre violán két zeneművet adlak 

eió, melyek után Nagy Balázs főg imnáz iumi 

ig izgató a nemes gondolkozású emberek jóté-

konyságáról emlékezett meg, nem feledkezvén 

meg Vince Mihályról, aki ezt uz akciót nem-

ssak megpendítette, de n gy buzgalommal oly 

nagy eredményh z segítette; szintúgy a cipész-

iparosokrol, akiü ingyenes munkáva l azt elő-

mozdították, végűi a megajándékozott szegény 

iskolásokhoz fordult és arra figyelmeztette őket, 

hogy tiszteséges viselkedéssel, szorgalmas tanu-

Iással igyekezzenek hálá jukat leróni. A kiosz-

tást névsor felolvasása melleit Nagy B ilázs, 

Bertalan Bözsi és Bőszt Ká lmán végezték. 

Összesen kioszta'ott ötf p.ir cipő és 80 p.ir talp, 

melyeknek beszerzeso bü.UOO koroi át igényelt. 

A szaj- es körömfájás miatt a hasított 

könnü állatokra fennállott zárlat Kőszeg város 

területére Kőszegfalva telep kivételével megszűnt. 

az emberek tői, barmok hajlékában szüli a ki 
rályok Királyát, ahhuz a szeg ny Asszonyhoz, 
kinek ékessége a szentek dicsköre, gazdasága 
az ő anyai szivének szeretete, boldogsága az 
ő hétszeres kínszenvedése. 

Es mintha az az egyszerű hajlék vigaszta-
lást hozna neki. Mintha nem sajogna már 
annyiia a szive. Mintha az a szegény Asszony 
enyhületet hozna neki. 

És szeme rátéved kicsi angyalaira, Ottóra 
és Jankára. Ezer szenvedő szivének szerető 
kincsei. 

— Aztán Ottócskám — folytatja Janka — 
eljön mihozzánk is a kis Jézus ? 

— De el á m ! 

— Ugye hozz nekünk is szép karácsonyfát. 
Arany dio lesz rajta, kicsi babák is apró 
gyertyák. . . 

— Huszár is lesz — egészíti ki Ottó — 
ló meg kard . . . 

Az anya kezd figyelmessé lenni. Némán hall 
gatja kicsi gyermekeit . . . 

— De mikor jön — kezdi újra a kis Janka . 
— Majd ha ide ér — feleié hamiskásan 

a kis Ottó. 

— Hál most hol van — kivánesiskodik 
tovább a l '-«aba. 

— i io l? . . . ho l? . . . hát Bécsben. 

— Hát Béss hol vau? — 

— Azt m é ; nem tanultuk — vágja ki 
magát az első elemista. 

Janka — ugy Játszik — megelégszik eny-
nyivel, de egy anyai szivnek ennyi ártatlanság, 

ennyi j«>ke iv már sok. Ölébe kapja mindkét 

gyermekét, ö le l i , csókolgatja, ahogy szive súgja. 

— K inn pedig jön a kis Jézus. Lassan, 

nesztelenül, mintha attól félne, hogy meglát ja 

valaki. Óvatosan, lábujjhegyen surran oda az 

ablak alá. Jobb tarisznyájából kivesz egy ici — 

pici csöngetyüt. Megnézi, meg van - e még 

nyelvecskéjc. Aztán finoman, lágyan, meghim-

bálja és az a ici — pici csöngetyü szól. Szól. 

Es mondja : csiliug . . . csiling . . . csilingiling . . . 

Odabenn egyszerre terdre hul lanak mind 

a hárman. A kis Jézuska van itt! összekulcsolják 

kezüket és imádkoznak. Olyan szépen kérik a 

kis Jézust . . . 

— Edes kis Jézuska, kedves kis Jézuskánk. 

Nézz be az ablakon mihozzánk is. Hozz nekünk 

is egy kis karácsonyfát kis babával, huszárral 

és karddal. Kérünk, igen szépen. Mindig jó 

gyermekek leszünk. Edes apánkról se feledkez-

zél ol. Hozz neki is egy kis karácsonyfát. Vagy 

hozd haza édes jó apánkat. Igen, hozd haza. 

Hadd örül jünk együtt. Igen szépen kérünk . . . 

— A kis Jézuska az ablak előtt, vissza-

tette tarisznájába a kis csengőt, szeméből pedig 

könny gördült ki . . . Aztán szépen, lassan az 

ajtó felé megy, szép gyengedén felnyitja ó s . . . 

és a követkerő pillanatban mind ott csüngnek 

a kis Jézus ajándékán — az apán. 

Es a csendes éjszakán keresztül hullá-
moztak egy ájtatos ének méltóságos, kedves, 
ineleg akkordja i : 

. . . Dicsőség . . . 

. . . Dicsőség . . . 

. . . Dicsőség mennyben az Istennek ! J . . . 
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Tea-est lesz karácsony másodnapján, va-

sárnap este fél 8 órai kezdet lel uz Elité-kávé-

házban. A közkedvelt urizenekar gazdag mű 

sorral fogja a közönséget szórakoztatni, Jeszll 

kávés pedig már letette a vizsgát, hogy a kö 

zönséget jol és figyelmesen tudja kiszolgálni 

Belép'idij nincsen. Az estélyt a főiskolások 

rendezik egyetemi menzájuk javára. Főrendezői 

Péczely Gyula. 

Szilveszter estelyt rendez a helybeli arany-

ifjúság. Programmját még nem ismerjük, de 

feltételezzük, hogy ne.il annyira gazdag, mint 

inkább ötletes lesz a műsor, minthogy az 

arany ifjúságtól elsősorban táncos mulatságot 

várnak. 

A polga ri fiúiskola mult szombaton és 

vasárnapon színielőadást rendezett u zárdaiskola 

tornatermében. Deák Panni tanítónő volt a 

lelke ennek a rendezésnek. Nem könnyű fel 

adatra vállalkozott. Benedek "Többsincs királyfi" 

színdarabját választotta, mely nem megszokott, 

könnyen megjátszható alakokat állit a színpadra, 

hanem fantasztikus mese képzelt alakjait es oly 

színpadi kiállítást igényel, mely az írónak 

fantáziáját megvalósítsa. Nagy leleményessége 

átsegítette e nehózsegeken és amit a kiszemelt 

ifjúságnak közreműködésével nyújtott, igazán 

elismerésre méltó. Minden előadás zsúfolásig 

tölté meg a nagy termet cs a megjelent közön-

ség, de különösen a tanuló ifjúság nagy élve-

zettel gyönyörködött a jó l sikeriilt előadásokon. 

A közreműködők sorából első helyen ki kell 

emelnünk az úgynevezett uri zenekar kitűnő 

játékát. Feldler Edwiu uri prímással az élén 

(Farkas Zoltán, Kőszegi Imre, Schwell László, 

A vár József, Hanély László) minden zeneszáma 

általános tetszést aratolt. Az előadott színda-

rabban kitűntek Miklosy Margit, Divald László 

es Perkovits Jenő . Öltözetük, játékuk, alukitá-

suk elsőrendű műkedvelői tehetséget igazolt. 

Káner László, Konrád Alajos, Mayer Miklós, 

Tóth Béla, Grilier Matild, Seper Ferenc, Göm-

bös Aiiee, Tompok Ferenc, Pojdesz Antal , 

Kovács József, Nagy János és a lobbi kisebb 

szereplő mindnyá jan elismerésre tnéltó buzgó-

sággal igyekeztek nehéz szerepeiket megoldani. 

— A második fölvonás után .,Czinka Pann i" 

melodrámát adlak eio. Hu-zke Kat i szavalt, 

Náhrer Mici zongorán ós Feldler Edwin hegedűn 

kisérte. A közönség lelkes tupsai jutalmazták 

a nyújtott élvezetet. A hálás közönség» távozása 

előtt a főrendező Deák Panni tanítónőt része-

sítette meleg óvacióban. Az előadáson résztvett 

nöszereplók óriási bokrétákat és művészi virág 

kosarakat kaptak fáradozásaik jutalmául . 

Felülfizettísek. A polgári fuiskola által ren 

dezett jotekonycolu színielőadások alkalmából 

felülfizettek : dr. Bárdos Komig 1UU K., lviich 

knopf csalad 50, szent Domonko.-v rendi zárda 

50, Kincs Islvan 50, Jambri ts Lajos 110, Orbán 

Ferenc 20, dr. Marton Jenő 20, N »gy Balázs 

20, Kádár Titusz 20, Németh Ferenc 20, Farkas 

János 20, Magyar Ferenc 10, Fehér József 10, 

Kovács-család 10, Zatsik János 0, N. N. 4, 

Horváth István 2 1\. A felülfizelésekért fogad-

jak a nemesszivü adakozók az iga/galósag 

hálás köszönetét. 

A népszámlálásból. 1921. évi január l-löl 

10-ig u.rí ják a népszámlálást. Mint isme 

retes, városunk 9 népszámlálási kerületre 

vau osztva és e kerületekben egy egy a polgár-

mestertől kinevezelt népszámlálási biztos fogja 

a népszámlálást az utasítás értelmében teljesí-

tem. A népszámlálási biztosok tötekedni fognak 

minél tökéletesebb es minél hivebo számlálást 

végezni, de o cell csak akkor érhetik el, ha a 

közönség a biztosokat e fontos összeírásban az 

adatoknak valódi bemondásával segíti. Nagy 

jelentősege mindig volt a népszámlálásnak, de 

egyiknek sem olyan, mint a mostaninak. Már 

ez okból is nagyon kívánatos a valódi adatok 

nak bevallasa. Egyes adatokat, különösen me-

lyek a menekültekre vonatkoznak, a külügy-

minisztérium kívánja felhasználni ellenségeink-

kel szemben, l logy pedig a biztos minél sike-

resebben és gyorsabban tudja a számlálást be-

fejezni, ezúton is felkérik a tisztelt városi kö-

zönséget, hogy családtagjainak születési adatait 

és netáni birtokának térfogatát tartsa készen. 

L'j rovat a háború okozta károknak számba 

vétele hadiözvegyeknek ós hadiárváknak, 

rokkantaknak, az elesett hősöknek és fogságban 

sínylődőknek pontos összeírása. Legkeservesebb, 
de legalább tudni fogja az ország veszteségének, 
áldozatainak nagyságát. E j óriási veszteségek 
tán jövőben intő például fognak szolgálni a 
népeknek, mielőtt ismét ily pusztító háborúba 
kezdenének. De nemcsak az ors/.áu'nak, hanem 
a városnak is fontos ¡i népszámlálás. Meg 
fogjuk tudni, hány férfi, hány nő, hány dol-
gozó, hány munkanélküli , hány ellátásra szo 
ruló lako8,i van e városnak. A foglalkozási 
ágak szerinti tagozatra is kíváncsi lesz a kö 
zönség A népszámlálási eredményt közölni 
fogjuk. Mindig félnek az adatoknak adózási 
célra való felhasználásától. Ezúttal is nyomató 
kosán kijelentjük, hogy e félelem indokolotlan, 
az udatokat soh i adózásra fel nem használták. 

A villamviiagitás ujabb nehézségekkel küzd 
Od a jutottunk, hogy nemcsak drága, de rossz 
is Okozza az anyaghiány ós hogy az e^yik 
100 lóerejü g i ^ javítást igényel. Az üzem veze-
tőségin k sikerült a hercegi erdőben teljesi'endő 
szénégetésre szerződést kötni, minek folytán az 
áramszolgáltatás néhány hónapra biztosítottnak 
tekinthető, do mert a szónbeszerzés nagy áldo-
zatokat igényelt, kénytelen lesz ezt az árkülön 
bö/.elet. ismét a fogyasztókra áthárítani. A pol-
gármester ennek folytán, hogy ez az ujabb 
áremelés a közönséget sokáig ne terhelje, szén-
égetőtelepeket léiesit a stájerházaknál. A házi 
üzemben való széntermelés jóval olcsóbb lesz. 
Ezzel egyidejűleg azonban arra is törekszik, hogy 
a villamos telepet a város saját kez* lésbe vegye. 

A cukorkiosztas % koronás árban a város 

házán és az ezzel megbízott kereskedőknél 

egész heten at folyt. Feher igen jó minőségű 

kristálycukor. 

A vasúti közlekedés a fővonalakon 23. a 

óta szünetei és január 3-ig tart. A fővárosba 

csakis a vasárnapi déiivasuti expresszvonattal 

lehet eljutni. A postaközlekedést ezen idó alatt 

a tehervon itok látják el. A helyi érdekű vasú 

tak korlátolt közlekedést bonyolítanak le ¡Szom-

bathely re és vissza. A koszeg-szombathelyí 

vasúton december 27, 28, 29, 3L. én és január 

3.-án reggel 7 órai vonat közlekedik S z ó m b a 

helyre es ugyanezen napokon délután 235 kor 

Kőszegre. A kőszeg-soproni és sárvári veiikiok 

január 3 ig nem közlekednek. A helyiérdekű 

vonatok Közlekedése folytan a fentjelölt napokon 

Pápáig, Győrig, Csornáig, Pinkafőig ei lehet 

jutni . 

A nagy ha^azásna* az lett a vége, hogy 

köziekedesi akadályokon kívül mit sem ered-

ményezett. Enyhébb időjárás beailta folytán 

locspocesá olvadt a remélt szánul, pocsolyává 

leli a jégpálya, a skisport sem talált megfelelő 

hóalapot, a rodlizókuak is csak egy-két napig 

volt oiómuk. A mezőkön azonban az elég ma-

gas hotakaró kedvező hatassál lesz az ősziekre 

Fe hivas a MOVE tagjaihoz! A M Ü V E já 

rási osztály elnökségé értesíti a M O V E tagokat, 

hogy 1920. december 31.-én a M O V E tagsága 

lt jai . Az alapszabályok értelmében azonban, 

amennyiaen a kilépési szándék az év végéig 

bejelentve nincs, a tagság folytatólagosan, a 

következő naptári évre is köleloző. Akik 1921. 

évre M O V E tagok lesznek, azokat felkérem, 

hogy tagsági díj,likat (egyelőre esetleg a félévit) 

a M O V E kaszinó irodájában befizetni szíves-

kedjenek (naponta délután 5 oratol 8 óráig). 

Épugy azok, Kik az 1920. évi tagsági dijakkal 

elmaradtak. Ezentúl a tagsági dijak házról-há/.ra 

való beszedése nem fog eszközöltemi. Az 1920 

évre kiadott tagsági jegyek az év végével 

érvényüket vesztik, mert 1921. évre ujabb ki 

állítású tagsági jegye* adatnak ki. Aki az 

ország, a jövendő fiatalság testi és erkölcsi 

nevelesét szivén viseli, az a MOVE-ba beiép. 

Becsülettel a hazáért 1 Reményi Ferenc elnök. 

Városi s2egenysegelyezes. A polgármester 

kihirdetésére, hogy a szent ünnepek alkalmából 

minden önkén* jelentkező szegény család 4 éven 

aluli gyermeke számára darái, a felnőtteknek 

pedig 3 kilós kenyeret fog ingyen kiosztani, 

összesen 207 eu jelentkeztek. A kiosztás pén-

teken délelőtt és délután a vív > 'án ment 

végbe. — Ezenkívül a polgármester ál lal e 

célra gyűjtött pénzből 20—30 koronás tételek-

ben is osztatott ki segélyt. Ugyan e célra 100 

k o r o n á t adományozott Kopfstein Bernát helybeli 

kereskedő. A kenyérsütéshez Oiatzl Ignác 

lukácsházi molnár 300 kiló lisztet adományozott. 

A kegyelmezesi rende et a kommunista bűn-
ügyekre is kiterjed mindazon esetekre, » I R |y e£ 
3 éven aluli szabadságvesztésre szólnak. Ennek 
folytán megszüntetik az eljárást azok ellen, 
kiknek ügye még letárgyalva nincsen, do cse-
lekményük sulvosabb büntetés alá nem esik. 
A kőszegi kommunista perből kifolyálag sem 
dr. Halász, sem Kern Mihály amnesztiát nem 
várhatnak. Simon Jenő is e helyzetben lenne, 
de az ő ügyében helyt adtak az ujrafelvételnek. 

Lopás. Tegnap virradóra Tompeek Józsefnó 

kőszegi lakós kárára gyanús körülmények között 

500 kor. készpénz lopatott el. A rendőrség a 

nyomozást megindította. 

Csalas. Joachim Károly, az itteni nemez-

gyár volt alkalmazottja a csurgói zlj. tisztika-

rának hét q. cukorszállitmanyt ajánlói t , mely 

dóiból a tisztikartól 12.500 koronát, maid Kíng-

hofer János rohonci lakostól ugyanily c ímen 

4000 koronát csalt ki. A feljelentésekre a rend-

traég letartóztatta és a szombathelyi kir. ügyész-

ségnek átadta. Ott várja bo a hozandó ítéletet. 

Adomány. Egy helybeli asztaltársaság 

szegény a lap javára 160 koronát gyűjtött, mely 

összeget Farkas József saját ós társai nevében 

özv. Tompeoá Józsefnó hadiözvegynek aján-

dékozta. 

Kézimunkákat, régit es újat, csipkéket, f ü gg önyö-

ket, ágyteritóket, miliőket, gobelineket és más szép dol-
gokat vennék. 

Úgyszintén dolgoztatnék madeirát, richelieut tel-
jes diszkréció mellett. Kész munkáért átjönnék meghatá-
rozott napon. Lorschy Béláne Szombathely, Mező-utca 
23. sz. 1. em. 

videj&i hírek. 
A főispáni irodatisztet, a már hét főispánt 

híven szolgait, kiváló előzékenységéről ismere-

retes igen buzgó és rokonszenves Tomor Kál-

mánt 25 eres szolgalati jubileuma alkalmából 

meleg ünneplésben részesítette a f ispán, al-

ispán és a központi tisztikar. 

A varmegyei közgyűlés, mely december 

27.-ére volt hirdetve, elmarad, mert az ezen 

targyalandó költségvetés a minisztériumból 

viss/.a nem érkezett. 

Körmenden a képviselőtestület 3 korona 

40 fillérré i melte a villamos áram árát A szeszfőző 

napidiját 40 koronában állapították meg. A 

vad iszbérletet újra a hercegnek adták az eddigi 

bér tízszereséért. 

Magyarovar miniszteri engedéllyel nagy-

községből rendezett tanácsú várossá alakul at. 

N metujvarott dalosegyesület alakult Luka 

Ferenc tanitó vezt tésével. 

A nyéki dalárda ujjászervezkede t és most 

32 működő taggal kezdi meg működését. 

Szenkutatasi munkalatodat kezdtek meg 

Ztlamegyében Sojtőrön és Sárhidon. 

14 tagból allo betorobandat fogott el 3 heti 

szakadatlan együties nyomozás után a német-

ujvári és szentgotthárdi csendőrség. Ez a raDló-

szövetkezet teljes bizonytalanná tette a két 

járás közbiztonsági viszonyait. 

Újfalun Pfeffer Janó» is: állój ibói még azon 

éjjel ellopták a kőszegi vásárról hazahozott 

lovat Bi ly jával azonnal a hóban talált nyomok 

után haladtak és mire hajnalodott, az osztrák 

halár közeiében látták meg a tolvajt, ki lova-

golva a határ feló tartott. Mikor faléje köze-

ledtek, a szél levitte kalapját, és ő a két előtte 

ismeretlentől kérte kalapja felemelését. Fel-

emelték, de őt magát a lóról leemelték, jó l 

elverték és átadták a csendőrségnek. 

A gozkepke^elok es kazanfűtök legközelebbi 

képesítő vizsgái Sopronban január hó 7.-én 

(léiaiött 9 óraKor fognak megtartani. A kellően 

felszereli vizsgálati kérvények a m. kir. ker. 

iparfelügyelöséghez küldendők. 

Értesítés. 
Tisztelettel ertesitem Kőszeg város cs 

v idéke m . t. közönségé t , h ogy 

ép í tő i p a r o m a t 
Király-út 15. sz. alatt ú j b ó l m e g k e z d ő i . 

K i v á l ó tisztelettel Csánits Sándor 
oki. kőművesmester. 
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közérdekű hírek. 
A nem/etgyúlesen a kormányproprumm és 

a pénzügyminiszter lt-rve felett igen »?lenk vita 
fejlődött ki. I cron kijelentelte, huny uz uj 
kormány a szabadság.ik kiterjesztését lá'sziK 
követni, tehát bicabunmal van irán'a, követeli 
azonban, hoáy a kereskedelem és a sajtó telje-
sen szabadda tétessék.— Kiss Kerercerós kiro-
hanást intézett a kereszteny kur/.uss d vissza-
élő kapaszkodó keresztények ellen. \ zsidókérdés 
megoldását a Kereszten) felekezetbe való b e o l -

vasztassa! vé i legjobban eierhetoneii. An irassv 
és Aponnyi is feliratkoztak szólásra. 

A nemzety>üi6st február hó ,'j ig elnapol-

ták. hog\ az uj miniszterek javaslataikai e.ő-

készithessék. 

A kormanyzopart ülésén Huszár arra fi-
gyelmeztette az uj pénzügyminisztert, hogy a 
politizálástól t rtózkodjon, ki válaszában ki-
jelentette, politikai term ¿/.elit ügyek eliutózé 
sében még a uiiniszterlanáesban sem akur 
részt venni, kizárólag csak -u ország pénzügyi 
rendezésűt tűzte ki muukája eéljáu . 

A kormanyzop .rtűo! kilépésüket bejelen-

tették lieniczky, á/aun-esmyi, Ta<sler, 11 )rnonay, 

Wirther, Som ¡^yi ó> L i ng i u t ^épvis^lők, akik 

azonban a ker. nemzeti egyesülésben továbbra 

is megmaradnak, d ' a i .oruuny pártfegye.me 

alul sza jadulni akaraak. ÁJ i tó . tg lí .kosp ilotán 

Budavary kepviselo beszámolóján i'ejtiz im 

programmjukat. 

Az uj ponzűgyminiszter, Hegedűs L '¡ int a 
nemzetgyűlés hetfói uiést n ismertette az ország 
pénzüg.M rendezésére irányuló n í^yaranyu 
terve/etét, mai.yeív megeiö<iói»'g péti ügyi kapa-
citásokból álló aukenten is ismertelelt es az 
ország anyagi helyzetinek tisztázására alkal-
masunk laláiltitoU. Betóa-iíből és folyoszámla-
kóvetelésekből progresszív alapon 5 — 20® , ot 
foglal le az álíaiu jav ara, a hadikölcsonoket 
4n

0-«'sia koiivcrialja, a hadiarv.u és özvegyek 
hadikölcs. nkolvenyeit ő°/o osra, a köztisztvise-
lők és katouak al'.al jegyzetlokei tóriesztéses 
sorsjegyek kibocsátásával kár.alaniija, forgalmi 
adót és 25',-os 5 évre vissztmenö vagyonadót 
tervez, az ékszere* nn;gad'/ztatását, a résávéoy-; 
társasagoktól a részvénytőke ló" 0-os emelését, 
követeli az állam javára, de árfolyam szerint 
visszaválthatják, az állampapírokra adót nem 
ró, pénzérlékleszállitás nem iesz, de az uj 
pénzre való becsei élésnél 5" o nyomdaköltséget 
fognak szed ii, tárgyalni fog uj ouálló bank 
felállítása iránt külföldi tökével, ezutíu isméi 
bankjegyek kerülnek forgalomba. Főgondju lesz 
h iuég ki nem osont háborús vagyonokat, a 
milliomosokat megkapai inatui és megadóztatni 
fogja egy millióval azon vagyonosokai, akik a 
fronton nem volt- k A békefoltételek tnyhilése 
érdekében Párisba utazik annak a beigazola-
sára, hogy annyit, amennyit az országol kove 
t f lm k, képtelen megfizetni. A minisztériumok-
ban es a hadseregnél a legkíméletlenebb laka 
rékossiigot fogja követelni. Autókat nem tart-
hatnak, a vasúti kedvezmények legnagyobb 
részét megszünteti. Kijelentette, hogy mindig 
Tisza híve \olt. de a trianoni békeszerződés 
tárgyalasa ó'.a megszűnt benne a pártember. 
Tudta, hogy előbb utóbb rája fognak szorulni 
s azért mar másfél éve felkészült úrra, hogy 
szükség esetén a haza megmentese szolgála-
tába álljon. Egy ev alatt teljes pénzügyi kon 
SEolidációt akar elérni. A nemzetgyüiés egy 
hangú lelkesedéssel fogadta terveit. 

A király kü des propagálását és e kérdésben 

agitációnak a kifejtését időszerűtlennek jelenti 

ki a kormány, amiért is a királyság pártjának 

a működését eltiltotta. 

A foldbirtok utáni vagvonadot a pónaügy-

miniszter a jövedelem 25 százaléka erejéig szán-

dék« zik kivetni. 

A gyülekezési jog ismét szabad és csak 

«lőzeies három napos bejelentésre van kötelezve 

Amnesztia rendelet jelenik meg karácsonyra, 

mely sok internáltát és csekélyebb bűncselek-
ményeit fog* gban levőt szabadlábra helyez. 

A külfüldi utíevtíie-et újévtől fogva isméi 

az alispioi hivat ilok állítják ki. 

Konstantin görög királyt a nép ujongva 

ünnepelte Ámenbe való visszatérésekor. 

Lengyelország ellen ké-z'ilnek fel a 'orosz 

bolsevista csapatok. A lenivelországi b^jpdi-

tikai viszonyok zihláltsága miatt a lakosság iz 

gitottan várja a fejleményeket. Személyes 

okokból a szoeíálisták idézik e!ő a válságos 

helyzetet. 

Az amarikai gazdag protestin ok t • >b szár. 

mill ió dollárt adományoztak az európii protes 

tánsok egyházi érdekeinek előmo/ üt isira. 

Utcát sepertetnek Csehországban az ár-
drágítás mi itt elítéltekkel, ami jobban hat, 
mint a végre no n hajtott magyar botbuntetés. 

A Duna Tisza csatorna építési munkálatait 

Kecskemétnél megkezdett k. 

Bankok es nagyvállalatok, melyeknél Hege-
dűs L »ránt közreműködött, ¿ózős bucsut ren-
deztek tiszteletére, sajnálatukat kifejezvén, az 
ő munkakörükből való távozása miatt. Hegedűs 
válaszábm hangsúlyozta, hogy a nehéz feladatra 
azért vállalkozott, mert a magyar erejébe bízva 
erős az ő hi'e, hogy az országot az európii 
gazdasági életbe sikeresen f >_rj i újra bekapcsolni 
és nemsokára pénzünk értéke találkozni fog a 
román és cseh p snz értékével. 

A pécsi bolsevisták akci íja össze »inlott. 

Állítólag a szerb kormány szüuiette meg tá*no-

gi lásukat . Egész Baranyában nagy az Orom a 

terrortól való inegsz ibadulás mi itt. 

Tot csapatokat szerveznek Lengyelország-

ban, hogy a Kel vidék önrendelkezési jogát biz -

tosuhissak. Amerua i tótok tiltakozást küid'.ek 

Vlassaryk cseh elnöknek a Felvidéken elofor 

duló erőszakosságok miatt. 

A fávarosi rendőr gyilkosat, .Víészáros 

István alhadnagyot kötél általi ha l i l r t Ítélte a 

rögtonitólő bírós ig, mely Ítéletet in ír végre is 

hajtották, minthogy kegyelmi kérvénye ered-

ménytelen maradi. 

A takarékbetétek 1<)00 koronán felüli össze-
geit a pénzügyminiszteri rendelet zár alá vette 
20 százalék er-'jeig. Későbbi rend'let fogja :n,ig-
állapitani, hogy 1)000, 50.000, 100.000 koronán 
alul és ezen felül mennyi iesz az ál lam j ivára 
beszolgáltatandó. 15 milliárdra becsülik az 
ország betéti á l lományá' , amiből kb. 2 mil l iárd 
kerülne az állampénztárba. 

Előleges jelentés! 
A francia „Gaumont" filmfiyár kiváló attrakciója. 

T I H - M I N H . 
Filmreccny 4 részben, 12 epizódban, a főszerepben 

René Gresté (Judex). 

Január 9.-én: 1. rész, 3 epizód 6 felvonásban. 

1. epizód: A felejtés varázsitala. 
2 „" Két dráma az éjben. 
3. „ A Circevllla rejtélye. 

Január 16.-án : II rész, 3 epizód 6 felvonásban. 

1. epizód: Egy ember a bőröndben. 
2 « Az őrülteknél. 
3 B Az éjjeli madarak. 

J anuá r 23.-án : III rész. 3 epizód 7 felvonásb in. 

t epizód Hno, az indiai uralkodó szolgája. 
2. „ Álruhában. 
3. „ A reménysugár. 

J a n u á r 30.-án : IV. rész, 3-pizód 0 felvonásban. 

1. epizód : 13.-án szerdán. 
2. „ A 29. sz. okmány. 
3. " Az igazságszolgáltatás. 

Jegyeket dőre lehet jegyezni a mozipénztárnál. 

JSIektro B i o s kop 
a „ M u l a t ó " n agy t e rmében . 

Műsor: Szombaton, december 25.-en: 

ITixxos t o v á b b i 
Prof Nick Fanton legújabb kalandjai 4 felvonásban, 

a főszerepben Max Landa. 

És a k i s é r ö m ü s o r . 

V .sarnap, d- cember 26.-án: 

A . 3ccd."venc« 
Vígjáték 5 felvonásban, a főszerepben a bájos 

Loth 11a. 

l E j ^ í S s i t é s . 

Értesítem Kőszeg és vidéke t. közön-

séget, hogy dr. H a v a s f o go r vo s u r n á i 

m in t f og t echn i ku s 

f c s? m u t © r na a -b 
w 

rendeztem be. 

A legmodernebb kivitelben készülnek 

mű fogak kaucsukból, korona és hídmun-

kák, csapos fogak kizárólag aranyból a 

leggyorsabb és legpontosabb kivitelben 

Tisztelettel O l a s z i J ó z s e f 
logtechnikus. 

V:dexi ! ere9kedf)k legiobu üevasiríasi helye 

1 I D Á D ÓQ Aj p Á R "urinbergi és diszmü-
A L r A n C o H L r M n á r u nagykereskedés. 

Budapest, VII. Károly-köruí 1. Telefon. J. 129 -99. 
Állandó raktár : gallérszoritó, email bross ¿s fatyol-
csat, fésüáru, tiiáru, dohányzócikkek, valamint ciga-

rettahiively, papir stb. 

Dr. Flesch 

féle SKABOFORM 
-kenőcs újból 

kapható. 

Legh imarabb megszünteti vhzketegse-
get, ótvart, sömört, riihesseget. 

Nem piszkít, szagtalan, nappal is használh itó. 
Próbatégely, nagy tégely és családi tégely 

J adagokban. 

Kapható a helybeli gyógyszertárakban, valamint 
megrendelhető a budapesti főraktirosnál: Török J. 
gyógyszertárában Budapesten, Király-utca 12. sz. 

É R T E S Í T É S . 

Fogorvosi és fogtechnikai n,űködésem ̂ okor 

K ő s z e g e n letelepedtem. 

lása vegett 

Rendelő ó i ák : délelőtt 8 —12-ig, délután 2—6-ig. 

Univ . Med . Dr . F i scher f o g o r v o s 

Kossuth Lnjos utca sz. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdi jában Kőszegen. 

4. 

Szántást* 
fuvarozást 

e l v á l l a l 

Zeríhofer Mihály. 

ggTiíBSXglKlMi! g 
^ ^ kir udvari hangszernyár S | 

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

legolcsóbban és szakszerűen végzünk. 

Sútorokat veszek 
megbízásból. 

Lausch Ká ro l y asztalosmester 

Kőszeg, Deák Ferenc utca 13. sz. 
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