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Újév. 
Az ember a végtelenségbe belekapasz-

kodott és részekre osztotta. 

Nagy merészség volt, de szükség volt reá. 

Földi létünk véges volta megkívánta, 

hogy az időt meghatarol juk, mert csak igy 

tudjuk a mulandóságot megérteni, — csak 

igy tudjuk számítani az időt, — csak igy 

tudunk alkalmazkodni a mulandósághoz. 

Ismét elmúlt hát egy esztendő az 

emberi életből. E lmúl t az időszak és vele 

elmúlt számos embertársunk földi élete. 

Barátaink, ismerőseink rokonaink köré-

ben is mutatkoznak veszteségek. Egyik is, 

másik is kifcsett az emberi időszámításból: 

csak emléke él még közöttünk. 

Ez a visszapillantás fájdalmas érzése-

ket ébreszt. Emlékeztet a magunk mulan-

dóságára e földön. 

Borongó sejtelemmel lép át az uj évbe, 

aki csak visszagondol, és nem lát remény-

sugarat a jövőben . 

Szívfacsaró érzese iehet annak, aki 

csak a mulandóságot látja és nem tud 

fölemelkedni a végtelenség, az örökkévaló-

ság hitéhez. 

Aki csak nyitott szemmel is csak a 

sötétséget lá t ja : szegény vak ! 

H igy jünk és reméljünk ! 

Az örökkévalóság hite, a jóba vetett 

remény képesek csak feledtetni velünk a 

mulandóságot. 

Vigasztalás a múltért, megnyugvás a 

jövőben csak ott honol, ahol leszámolunk 

a mulandósággal és hiszünk az örökké-

valóságban. 

Egy év, öt év, huszonöt é v : csak 

egy-egy csepp ver a végtelenség tengerében. 

Egy hazátlan fölkelő véleménye 
a soproni szavazásról. 

1. 
Honalanság keserű kenyerét 
Hónapok óta eszein, ha akad! 
Mig szép otthonomban vigan élnek: 
Lakmároznak, isznak osztrák hadak. 

Be nem jöttek volna, hogy ha minket, 
Ki nem szőrit onnét magyar parancs! 
Ugy hullt rájuk Nyugatmagyarország, 
Mint majom fejére érett narancs. 

Sopront és környékét megmentettük ! 
Százszor annyi földet hagyva nékik; 
Azt mondják az ország (és az osztrák) 
Boldog. Hanem az én szivem vérzik. 

Ugy érzem: szivemből ezer patak 
Vért hömpölyget s tengerré dagaszt, 
Melyben mint egy boldog zátony Sopron 
Kiemelkedsz s magadnak maradsz 

Mert az én otthonom s millióké 
Szenvedésbe, vérbe, nyomorba vész! 
Sopron nem érti ezt, Sopron boldog. 
Boldogtalan Sopron, ha meg nem értsz. — 

II. 

Sopron é*> környéke leszavazott mar; 
Büszkén emelhetik keblük és a főt: 

Nem parancsol nekik bősz osztrák zsandár 
S boldogan remeinek boldogabb jövőt. 

Magyar lelkek körül, magyar a határ; 
M tgyar messze körben levegő s a föld. 

Százezer sziv ma óh! vigan kalapál. 
Mert a boszorkányüst varázsa megdőlt. 

De ne feledjétek: sírnak meg sokan! 

Nyugatmagyarorszag árva rabjai, 

Észak, dél és kelet hontalanjai, 

összetartásunktól üstjök szétrobban ! 

S főztükbe ha vesznek pokol fajzati: 
Még csak akkor lesz majd ünnep Sopronban. 

A nagycenki szavazó. 
Deli tizenkettőkor nincsen szavazó; 
Csak az antant tisztek s hivatalnokok 
Vannak jelen. Ott künn szállingóz a hó 
Bent az öreg bíró csizmája kopog 

Sablon munka! Fáraszt. — Untak, éhesek; 
Várják az ebedre hivó alakot. 
Hüvüs szélrohamra mind fölébrednek 
S a szó mindannyiknak ajkára fagyott. 

Csodás jelenséget látnak állni ott: 
Fekete attilla; remes mely szemek 
S terjeszt maga körül kripta illatot; 
Hosszú ősz szakállal haja összeleng. 

Egyszerre öt nyelven kérdezik: Ki vagy? 
Éz mit akarsz itten kisértet, te rem?! 
Fén>es dél van, neked jogot hat mi ad, 
Varatlanul, hogy itt igy megjelenjél ? 

Egyszerre öt nyelven válaszolva mond: 
Én valóság vagyok ! magyar ős-szellem ; 
Sírból idézett fel óserőm és a gond; 
Nem tűröm, hogy vesszen igazsag s jellem 

En valóság vagyok! De ti antantok, 
Mit kerestek itten fények délidón ? 
Mert a kisertetek (nem én!) ti vagjrtok; 
Mint rossz szellemeknek eltűnnötök kell. 

Én szavazni jöttem; halgassátok csak: 
Oróf Széchényi István nagycenki nemes 
Isten és világ elótt újra igy szavaz: 
Magyarország nem volt, nem volt! hanem lesz! 

Csend a községházán, ébred a biró, 
Ébrednek az álmos antantisztek is; 
Mert az ablak alatt kiált egy zsidó: 
Mi van eladó: Ungarland ? ist halt nichs'. — 

üyokhegyi Jenő. 

! • m m . 
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Mind csak arra való, hogy a mulan-

dóságot megszámolhassuk, de semmit sem 

jelent a végtelenségbe. 

.Boldog uj évet " : csak azt jelenti, 

hogy legyen a mulandóságnak ez az idő-

szaka, mely most kezdődött, — boldog-

ságára annak akinek kívánjuk. 

Nem tudjuk, mit hoz az u j év nekünk ; 

nem latunk át az u j időszak litkos fatyo-

lán ; tétova bizonytalansággal kezdjük iini 

az u j évszámot : mei t a mulandósag átka 

velünk megy. 

Itt a földi életben minden elmúlik. 

Elmúl ik a jövőben rejlő öröm, elmúlik a 

ránk lecsapó fájdalom, elmúlik maga az em-

ber, hát akkor mit várunk jót az uj évtől? 

Hitet várunk. Aki hisz, az erősödjék 

hitében ! Aki nem hisz, ez higyjen ! 

Boldog újévet, hitet kívánunk ! Az 

örökkévalóság hite, a végtelenség reménye f 

szálljon a lelkekbe! 

Akkor eljött a boldog ujev. 

A magyar jövő. 
Irta Polster J ános . 

A Stilizáló zsenialitás megindította a tör-
ténelmi magyar léleK mélységeit, melynek világ 
fogan tatási s vil;<g>eü!ési termékenysége ki nem 
merni. A szenvedés promesheusi kínjai közt is 
az éle' öntudatával a jövő szfinx areát fürkészi, 
az élet és halál mesgyéjén is u jövőre gondol, 
lúngirását betlizi a saysi fátyol mögött. 

A c^l a jövőben is a nemzeti élet, a nem-
zeti kultura erősítése, fejlesztése. A jövőbe is 
a nemzeti gondolat glória ugarai fognak bele-
ragyogni, befényleni, mint a sürü sötét éjbe az 
és/i'ki sark csodás fénye. A jövőben a magyar 
érzés fogja diadalai ülni, az a masyar érzés, 
amely tiszta, mint a forrás vize, alkotó mint az 
a turáni őserő, meiyből Petur lázadó keserve és 
Deák Ferenc bölcseség" fakadt. Nemzeti létünk-
kel, államiságunkkal, szellemiségünkkel az élet 

coljaiba, a világ kultu'feladataiba kapcsolódunk. 
Mi a nemzeti életben eélt, tartalmat és értéket 
adunk, amelyet nem lehet nyugati valutában 

: kifejezni. A legb< csesebb, legnemesebb lelki 
tula.donsógok fognak kikristályosodni, amelyek 
kicsinek és nagynak egyaránt drágák fognak 
lenni, amelyek a szatadság és lendület kára 
nélkül legmagasabb egységbe oldhatnak fel 
minden ellentétet, amelyek a faj egész tőrté-
nelmuégének emelői lesznek s megszentelő!, 

! érzés is, tétel is, igazság is, erős is. Mi nem 
; leszünk gulaépitő rabszolgái faji ábrándoknak, 
cári önkénynek, mi nem emelünk kálváriákat 
népek, országok életuijába, mi az emberi a lelki 

1 ideálok Robinson szigete leszünk az európai 
1 népek nagy óceánjában. 

Jövőnk a tisztultabb törekvések, a lelki 
kultura világrendjén fog felépülni. A agyon-

I sebzett lelkekből, szivekből kilobbanó őserő fog 
| elvezetni a nemzeti kultura reneszánszához, a 
; magyar géniusz kulturális küldetéséhez. Száza-
dos vergődések, kt rszakos válságok után. könny 
és vér hatalmas özöne után megértjük majd a 

, boldog élet elemi igazságait. A magyar műve-
lődés, a nemzeti szellem a múltban is a világ-
történelmi célok, az eszményi törekvések lélek-
sugárzása volt. A magyar géniusz a történei uj 
korszakában is politikai és kulturális missiót 
kap és igy históriai kötelességünk, hogy a 
százszor megfeszített nemzeti hitünket, a saját 
honiban hontalan magyarságunkat újra trónra 
ülte>sük. Uralkodóvá lesznek <i na^y enjeriák, 
a nagy koncepciók, amelyeket párdueos őseink 
hoztak magukkal, midőn a bűbájos keletről, a 
mesék ezüstös ködéből megindultak, a gyors-
lábú aranyszarvas nyomán s vitézi kalandok, 
legendás höst-.'tte!; közben, vérrel pecsételt szent 
szerződés ulán fehér mént áldoztak Hadúrnak 
és birtokba vették ezt a földet m-igu^nak, 
maradékaiknak — mindörökké. A ne.nesebb 
emberi szenvedélyek, a diudtlnus lelki erók 
gyulladnak ki, uzok az érzések, gondo'atok 
lobbanak lángra, amelyekből a népszerűség haj-
hászott zs-llérmunkáj i ulán a jövendő száradok 
nemzeti élete, szellemi fejlődése, kultúrája tap-
iálkozik és aztán az abból merített szellemi 
erejével a haduk utján az örök békének, síz ember 
szeretet aranykorának diadalírj it egyengeti. 



Hirdetmények. 
Közhírré teszem, miszerint Kőszeg szab. 

kir város 1922. évi háztartási és útügyi költség-
előirányzata 1921. december 26. tói 1922. jan. 
10.- éig terjedő 15 napon át h városi számnevő-
eégnél közszemlére kitéve van, mely idö alatt 
az érdekeltek által betekinthető s észrevételek 
megtehetők. 

Felhivotn mindazokat, kiknek hozzátarto-
zója még mindig Olaszországban hadifogság-
ban ?an, vagy az olasz harctéren tünt el, hogy 
az eltűnt vagy hadifogoly személyi adatait 
1922 évi január hó 3.-ig jelentsék be Városház 
14. szám alatt. 

Közhirré teszem, hogy a honv. miniszter 
elnöklete alatt működő hadifogolyügyi minisz 
teri bizottság határozata alapjan hadifogságban 
elhalt hndiloglyok és a még jelenleg is hndi-
fogságban levő hadifoglyok egyszeri kisebb 
segélyben fognak részesittetni. Segély iránti 
kérvényeket a közigazgatási hatóság utján leg-
később 1922. január hó 30 ig a Honvédelmi 
Minisztérium 36. osztályához adandók be. Fel-
világosítás Városház 14. sz. ajtó alatt nyerhető. 

Közhirré teszem, hogy a m. kir. honv. 
min. a nemzeti hadseregbe való önkéntes belé-
pésre felhívást bocsájtott ki, moly Városház 
14. szám alatt az összes belépési és szolgálati 
feltételekkel együtt megtekinthető, uuyanott 
nyerhető bővebb felvilágosítás. Tájékozásul 
szolgálhat, hogy cfak teljesen egészséges poli 
tikai és egyébb tekintetben teljesen megfülelő 
egyének vetetnek fel ós a szolgalati kötelezett-
ség 12 év. . 

VasVármegye alispánjának 22445/1921 sz. 
rendeletére felhívom a helybeli női és férfi 
szabókat, női és férfi kalaposokat, továbbá 
pek(ket, hogy árkalkulációjukat , a mészárosokat, 
henteseket, vendéglő, kávéház, kávémérés és 
étkező tulajdonosokat pedig, hogy árlapjuikat 
a Vasvárniegje Törvényhatósági Árvizsgáló 
Bizottsághoz haladéktalanul terjesszék be. Ki 
gyelniezletem érdekelteket azon körülményre, 
hogy minden iparos, aki ezen felhívásnak ele 
get nem tesz, a 4401,922 M. E. sz. rendelet 
rendelkezései szerint a kihágasi eljárásnak teszi 
ki rniigat. E ^ j l e n értesítem az összes kereske 
döket, hogy az árvizsgáló bizottság ellenőrzést 
fog ve-.ui. szemben gyakorolni, s a visszaélése 
kei kérlelhetetlen szigorral fogja megtorolni, 
mely a kiszabandó elzárás büntetés kiszabása 
mellett még iparjoguk elvonására is vezethet. 
A textiláru kereskedőket végül figyelmeztetem 
azon körülményre*, hegy ezen áruk a jelen 
keirulmények között ugyanezen minőségben 
sokkal olcsóbban szerezhetők be Németország 
ban, mint Csehországban, miből kifolyólag as 
árvizsgáló bizottság eljárásában ezen körül-
mény döntő momentumot fog kepezni. 

Jambr i ts Lajos polgármester. 

Közhirré teszem, ho«y a kőszegi hitel-
szövetkezet epuietfa lárolásra a Király uton 
levő Zerihofer Nlihaiy tulajdonat képező beépí-
tetlen heljen, telepengedélyért folyamodott. Az 
ipar törvény 27 § a alapjan 1922 évi január hó 
26.-an d. e. 9 órára a helyszínén tárgyalást 
túzok ki, melyen azok, kik a telepengedélye 
zese ellen barmi oknál lógva kifogást akarnak 
tenni, kifogásokat kötelesek szóval vagy írás-
ban előadni, különben az üzlettelep, hacsak 
koztckiiiletek nem szolgálnak akadályul, enge-
délyeztetni fog. 

Jagits Imre iparhatósági biztos 

Helyi hírek. 
— Boldog újévei kíván lapunk munka-

társainak, pártfogóinak, előfizetőinek és jó-

barátainak a „Kőseeg és Vidéke 
szerkesztősége és kiadóhivatala. 

Elő f i ze tő inkhez ! A folyton emelkedő drá-
gaság az országban az ö s s z e s lapokat anyagilag 
kritikus helyzetbe hozta úgyannyira, ho&y min-
denütt kénytelenek voltak a lapok eladási árat 
emelni. Lgv a budapesti mint más vidéki lapok 
már két hónappal ezelőtt megdrágultak, kilá-
tásba helyezve ujabb emelést. Mi ezideig meg-
tartottuk régi árainkat, dacára az óriási nagy 
papíráraknak, az évi előfizetés 52 korona volt 
ami az országban egyetlenegy lapnál sem léte-
zett. Most az ujabb papirdrágulás arra kény-
szerit bennünket, hogy lapunk előfizetési diját 
január 1-én felemeljük és pedig a helybeli elő 
fizetés egy évre 80 korona, vidéki előfizetés 
egy évre pedig 100 korona lesz, tehát negyed-
évre 20 korona illetve 25 korona. A példányon-
ként eladott lapok ára változatlanul marad 2 
korona, azonban ujabb papirdrágulás esetén ez--k 
árát is kénytelenek leszünk felemelni. Kérjük 
a tisztelt olvasóinkat ezt a csekély áldozatot 
meghozva, lapunkat továbbra is oly szeretettel 
karolják fel mint ezideig. 

„kőszeg és Vidéke* kiadóhivatala. 
A .Kőszeg es Videke - a mai nappal lépett 

a 42.-ik évfolyamba. Óriási nehézségek leküz-
dése után értünk idáig és bátran elmondhatjuk, 
hogy mindenben és mindenkor a közönség 
érdekeit képviseltük. Lapunk továbbra is keresz-
tény alapou álló Kőszegnek és videkének nem-
zeti és kul1 urális céljait szolgáló orgánum* 
marad. Mint közmegelégedésre volt negyven-
egy éven át, és erről a jól kitaposott egyenes 
útról senki által és semmiféle fenyegetésekkel 
letériteni magunkat nem engedjük. Törekvé-
sünknek, fáradozásunknak azonban csak ugy 
lesz eredménye, ha a t. közönség szíves támo-
gatását a jövőben sem vonja me« tőlünk. Éppen 
ezért teljes bizalommal fordulunk az uj év 
küszöbén közönségünkhoz, arra, kérve, hogy 
bizalmával és jóindulatával továbbra is ajándé-
kozzon meg bennünket, és kívánságaikkal, 
panaszaikkal uyiltan és bizalommal fordulja-
nak hozzánk. .Kőszeg és Vidéke* szerkesztősége. 

Szerkesz tova l tozas . Fuchs Endre, lapunk 
felelős szerkesztője kilépett a .Kőszeg és Vidéke" 
kötelékéből. 

Soós Károly altábornagy, a Baranyát fel 
szabadt.ó csapatok volt főparancsnoka, jelenleg 
pécsi korletparanesnok a karácsonyi ünnepeket 
városunkban töltötte. 

UJ katonai parancsnok. Seidl Jenő ezredest 
a vasi gyalogezred eddigi parancsnokát a had-
üg\ minisztériumba helyezlek át. — Helyébe 
Sáchonner Odilo ezredest nevozték ki a vasi 
gyalogezred parancsnokává. 

Jambrits Lajos polgármester egy hetes 
betegsegéből felgyógyulva, szerdhi ismét meg-
jelent hivatalában. 

Eljegyzes. Siessél Árpád államrendftrségi 
tisztviselő, eljegyezte Muller Micikét. 

Eljegyzés. Horváth János MÁV. főellenőr 
kedden jegyezte el Kirchknopf Ilonkát, özv. 
Kiichknopf Mihályné vaskereskedő leányát. 

El jegyzes Szép Gusztáv, a Kőszegi Ált. 
Takarékpénztár tisztviselője eljegyezte Hrulesch 
Gusztikat, néhai Mieha'-lis Izidor ev. lelkész 
neveltieányát. 

Halálozás. Nagy Albert dr., berezeg Ester-
házy jószágkormányzója, a kőszeg-szombat-
helyi helyét dt k n vasút igazgatósági tagja a 
mult héten meghalt. 

Halalozas. Besnyák Lajosné szül Nuzsy 
Anna 42 éves korában pénteken délután meg-
halt. Az elhunytat hét gyermeke és kiterjedt 
rokonsága gyászolja. 

Meghalt a legöregebb tűzoltó. Biegner Antal 
78 éves ácssegéd, ki 50 évig volt Kőszegen 
tűzoltó, hétfőn meghalt. A tűzoltók testületileg 
vettek részt szerdán az öreg bajtársuk temetésén. 

Kardeván állategészségügyi főfelügyelő Szom 
bathelyről, városunkban a mészárosoknál és a 
vágóhídon vizsgálatot tartott. A vizsgálat ered 
ményét közölte a polgármesterrel, ki majd a 
mészárosokat fogja értesíteni. 

Vallasoa est. A karácsony másodnapján az 
evangélikus templomban tartott vallásos est 
igazán fényesen sikerült. Bevezető ének és ima 
után Mohr Mihály hegedűn Fn-yler Emma zon-
gorák iséretével oly tisztán és oly mély érzéssel 
játszották Bach Andautáját, hogy azonnal ün-
nepi hangulatra emelték a közönséget. Reme-
kelt a Concordia. Ottó imáját valóban művészi 
tökéllyel adták elő, aini a tagok tudatos zenei 
érzékét ós a karnagy ügyes vezetését dicséri. 
Dr. Tirtsch Gergely felolvasasa mindvégig le-
kötötte a közönség figyelmét annal is inkább 
mert hiszen Jeremiás korának fejtegetésében a 
mi korunk hibáit és irányait, de a gyógyulás 
lehetőségeit is kihalatta. Balogh Ernő püspöki 
titkár tárogatón előadott számai az újdonság 
erejével hatottak s azt a meggyőződést kei-
tutték mindenkiben, hogy a régi idők zenéje 
szivrehatóbb mint a mostani. Hévvel és hazafias 
lelkesedéssel enekelte még a Concordia a ma-
gyar Hiszekegyet s imával és gyülekezeti ének 
kel fejeződött bee tényleg felejthetetlen vallásos 
est. Volt is csengő eredménye, mert a pinkafői 
árvaházban elhelyezett, kőszegi árvák javára 
több mint 1100 korona folyt be önkéntes offer-
toriumKént. 

Karacsonyi űnnepoly. A helybeli ev. Nő-
egylet dec. 23. an d. u. 5 órakor tartotta ka-
rácsonyi ünnepélyét. A szépen feldíszített iskola 
teremben igen nagy közönség gyúlt össze s a 
karácsonyfa gyertyafénye sok boldog gyermek-
arcot világított meg. Hammer igazgató növen-
dékei énekszámokkal és szavalatokkal emelték 
ez ünnep fényét s dr. Tirtsch Gergely lelkész 
beszédjében a gyermekekhez oly szívhez szólóan 
beszélt, hogy sok felnőtt szeme is könybe lábadt 
15 fiu és 20 leány lett megajáifcdékozva. A fiuk 
kozul 7 teljes öltönyt a többi hol ruharészletet 
hol cipőtalpat kapott, a leányok közül teljes 
ruhát 4, a többiek szintén vagy ruharészletet 
vagy cipőtalpat kaptak. Mindegyikre jutott liszt, 
gyümölcs, sütemény es kolbász. A jószívű ada-
kozók kozul különösen felemlítendő Eisner 
Kamill, kereskedelmi tanácsos, aki annyi posztót 
adott hogy a 7 fiút teljesen fel lehetett öltöz-
tetni, de nem kevésbbé illeti meg a hála a 
többi adakozót is, akik pén:zel, ruhadarabokkal 
és élelmiszerekkel oly gazdagon látták el a Nő 
egyletet, hogy nemcsak a gyermekeknek hanem 
még az öregei.nek is lehetett karácsonyi örömet 
szerezni, mert sok szegény öreg férfi és asszony-
nak jutott élelmiszer. Az egylet elnoknőjét dr. 
Tirtsch Gergelyn t és táriulhatlan hölgy bizott-
ságát társadalmunk igazi hálája illeti. 

Műkedvelői e loadas volt dec. 2t». an esie a 
főgimuázium disztermeben. A ker. szoc. muu 
kásegylet műkedvelői kara előadta Kiucs Isi 
ván WA kis maiszter" cimü vígjátékát. Dacára 
annak, hogy ugyanazon óraban rnozielőad is 
is volj, a közönség zsúfolásig megtöltötte a ter 
met. Es a darab megérdemelte ezt a közönsé-
gét. Kincs István humora kifogyhatatlan ebben 
a darabban. A közönség az egész előadás alatt 
jóizüen mulatott. Itt aztán elsősorban a műked-
velőket illeti a dicséret, akiK igtzán átértve és 
átérezve játszották a darabot. Már a inuit szá-
munkban közöltük a szereplők névsorát. Dicsé 
ret illeti őket, hogy olyan jól játszottak. Sike-
res előadásukkal megnyerlek Kőszeg közwnsé 
gének a szivét és támogatását. Minden egyes 
szereplőnek kijutott a tapsból. A közönség a 
rendezőket is előhívta és lelkesen ünnepelte 
őket a szereplőkkel együtt. Ugy értesülünk, 
hogy a darab — a közönség óhajára január 
elején mégegyszer lesz előadva. 

Huber Elz ike a 6 Aves csodaprimadonna 
január 4.-én és 5. én fél ü órakor a főgimnázium 
dísztermében müvészelőadást tart. A szombat-
helyi lapok az ottani szerepléséről a legnagyobb 
elismeréssel írlak s így érthető kíváncsisággal 
várja a kőszegi művészetet kedvelő közönség a 
hat éves csoda gyermek bemutatkozását. A 
30 koronás belépő jegyek elővételben Hóth 
Jenő könyvkereskedésében válthatók. 

A sopron—kőszegi vonalon a személyvona-
tok forgalma f. hó 30 ával újból felvétetik. E 
naptói az 5322/a sz. vonat Kőszegről naponta 
4 órakor indul és Sopronba 8 óra 30 perckor 
érkezik, ellenkező irányban az 5323. sz. vonat 
Sopronból 14 óra 40 perckor indul és Kőszegre 
18 óra 55 perckor érkezik. 

Január l . - re h i r d e t e t t eportgyülés nem lesz 
megtartva. 

8. Kőszeg és Vidéke. 
1922. január 1. 

Bérbeadás. 
Egy darab „Uünser* szőlő és gyümölcsös és egy 
daiab „Steiuer" gyümölcsös és kaszáló (özv. 
Zeitbohr Károlyné tumjdonu) nálam szabadkéz 
bői 3 evre t érbe le6z advu. Ajánlatokat f. január 
ho 15 lg irodámba kérek. Dr. Szovjak Hugó ügyéd. 

KO K S Z töltökalyhaba * F A S Z É N 
Ő S Z É N szobafuténre 
ovác»sz«n kovácsoláshoz T (J Z I F fl 

kémen* és puha, valamint az összas építési es 
tüzelőanyagokat minden mennyiségben azonnal szállítja 

.TURUL* fedőpala lerakata. FRANKL LAJOS KÓSZEO. 
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Eisner Kami l l kereskedelmi tanácsos megválik a 
helybeli nemezgyár vezetésétől és a részvénytársaság 
központi irodájába Bécsbe távozik. Huszonhat éve, hogy 
városunkba jött és az akkor igen sze.eny keretek közt 
niozgo kallót átvette. Fáradhatatlan szorgalma, kiváló 
siakkepzettsege es ritka üzleti rátermettsége e huszon-
hat ev alatt egy alig tengődő vállalatból országos hirü 
gyárat tudott teremteni, oly gyárat, mely nemcsak nagy 
kiterjedésű, de ritka teljesítő képességű is és teljestn 
modern gépezetekkel Jelszereit s mely a háború nehéz, 
de az u n. béke még nehezebb napjaiban az állam 
hihetetlenül tokozott követelménveinek és megrendele-
seinek minden tekintetben eleget tett. E gyár városunk 
és környékünk valóságos jótevője, hiszen számos mun-
káscsaládnak nyújt szereny, de biztos megélhetést. — 
Eisner Kamill kereskedelmi tanácsostól a gyárat az utóbbi 
időben részvénytársaság vette meg, annak dacára is 
büszkeséggel és megelégedéssel nézhet életének e miivére. 
Távozásával egy nagyiparos válik meg körünkből, de 
egy igazi emberbarát is. Mint ilyent ismeri őt városunk 
apraja-nagyja. Jó szive, nyilt keze volt. Mindig adott, 
mindig segített még akkor is, ha ezért támadták. Ámde 
nem törődött kellemetlenséggel, bajokkal, hacsak máso-
kon segíteni tudott. — Arról legtöbbet azok niesélhet-
nenek, kik a kommunisták terrorja miatt Ausztriába voltak 
kénytelenek menekülni 6 kiket odaát Eisner Kamill támo-
gatott. — Kiterjedt barati kör sajnálja távozását, sokan 
vannak, kik őszinte fajdalommal búcsúznak tőle s neki 
és kedves családjának avval a kívánsággal mondanak 
egy szívből jövő „Isten veled'-et, hogv uj működési 
körében is szerencse és siker koronazza faradozasát. 

A lakásügyek Farkas Pál s. fogalmazó 
betegsege miatt nagyon feltorlódtak es c&ak 
január első felében lesznek elintézve. 

Az 1922 . evi országos vakarok Kőszegen az 
alább közölt időkben tartatnak: kizárólag csak 
állatvásár január hó 25. én szerdán. Kirakodó 
és állatvásárok: április 3 án, május 29.-én, 
jnlius LM. én, szeptember 4. én, október lti.-án, 
december 18.-án. Hetivásárok sertés fel hajtással 
minden szerdán és szombaton, ha ilyen ünnep 
napra esik, az ezt megelőző napon. Az állat 
vásárokra, amennyiben zárlat nincsen minden 
deníéle állatfaj felhajtható, a vásártérre azon-
ban csupán szabályszerűen irányított marha-
levéllel ellátott állaiok bocsájtanak be, tekintet 
néikui arra, hogy azok eladásra vannak-e szánva 
vagy seir. 

A győri szintarsulat igazgatója es titkárja 
jártak múlt héten városinkban, hogy a város 
és a Szinpártoló egylet vezetőségévei tavasszal 
tartandó 8 hetes sziniévadról tárgyaljanak. I g y 
értesülünk, hogy sikerült megállapodásra jutni 
e6 ciak örömmel üdvözölhetjük az illetékes 
tényezők azon fáradozását, hogy egy eisor»ngu 
vidéki tan-ulat megszerzése által biztosítani 
óhajtják a város közönsége reszére oly színházi 
estely élvezetét, melyekre a v a n s fejlett kultu 
rajának fogva méltán igényt tarthat. 

A S z i l v e s z t e r i z a r o r a t a belügyminiszter 
al egész ország területére éjfél ulán 3 órában 
állapította meg. Az olyan helyeken hol tánc-
mulatság is tartatik, a rendőrség külön enge-
délye szükséges. 

A kőszegi aranyifjusag január hó 14.-én a 
„Muiato" össves helyiségeiben zártkörű tánc-
mulatságot rendez. A mulatság fényesnek és 
előkeiöntík igerkezik. 

A koronázás evfordulojan a Jérus Szive 
templomban ünnepélyes szent mise volt, melyet 
Horváth József h. plébános celebrált nagy papi 
segédletlei. 

Közgyűlést fog t rtani a ker. szoc. munkás 
egylet 1922. januar hóg-án délelőtt 10 órakor. 
Tárgy : a választmány es a isztikar megválasz 
tása, titkári jelentés az elmúlt évről, számadás 
felülvizsgálása és esetleges indítványok. 

Álarcos bál. A helybeli tüzoltóegyesület 
február nú 4.-én zártkörű álarcos bált rendez. 
Február 5.-én pedig a legénység részére tart 
táncmulatságot. A tavalyi áiarcos bál nagyon 
Jól sikerült s igy kilátás van arra, hogy az idén 
nifcg nagyobb lesz a siker. 

Az e lemi iskolákban, ugy a katholikusban 
mint az evangélikusban, tekintettel a sok beteg-
ségre, az előadások január 9.-én kezdődnek meg. 

A magyarországi munkások rokkant- és 
113 ugdij egylet kőszegi csoportjának január havi 
befizetéséi 8.-án eszközöidetők az egyesület 
hivatalos helyiségében. 

A sörgyár igazgatósága 4000 koronát adott 
a város szegényei részere. A polgármester már 
ki is osztotta karácsonykor. 

Ebmarás. Treiber Antal fakereskedőt most 
harmadízben jelentették fel a rendőrségen, hogy 
kutyája többeket megharapott. A rendőrség az 
eljárást megindította. 

Uj postatarifa. Január elsejével az alább 
közölt postatarifa lép életbe. Posta: belföldi 
levél 2 5 0 K. Ausztriába, Csehszlovákiába, Némot-
országba, Olaszországba, Jugoszláviába 4 50 K., 
egyéb külföldre 6 kor. Levelezőlap belföldre 
1'50 K, külföldre 3, illetve 4 korona. Helyi 
ajánlott darabonkint 8 korona. Belföldi csomag-
dij élelmiszerekre egy kg-ig 8, 5 kg. ig 13, 10 
kg. ig 25, 15 kg. ig 40 és 20 kg. ig 50 korona. 
Az értékdij belföldre 20000 koronánként 5 K, 
értéklevélnél és értékdoboznál. A sürgős csoma-
gok viteldija pedig 3 korona. Express levél 
dija 12 korona, csomagoknál 25 korona. Kül-
teiü letek re pedig 40 korona. Táviró: Belföldi 
forgalomra egv szó ára 2*50 K. A legkisebb 
távirat dija 25 K. Vasárnap és Szent István 
napján táviratok feladásánál a dij háromszo-
rosa fizetendő. Igen érdekes a rendelet arra 
vonatkozó r^sze, hogy a megszállott területekre 
küldött táviratoknál a helység megnevezése 
(például N) ugatmagyarországon) a régi avagy 
űz uj elnevezés szerint is címezhető Fontos a 
közönségre nézve a külföldi táviratokra szóló 
azon rendelkezés, hogy válasz csak 20 szóig 
fizethető. A postabélyegek, értékcikkek, hiva-
talos postabélyegek és hirlapjegyok után. a 10%-
os, valamint a táviró- és távbeszélődíjak után 
járó beruházási járulék szedés dec 31. ével meg 
szűnt. A postabélyegek és értékcikkek tehát 
ismét azok névértékének lefizetése ellenében 
vásárolhatók és a táviró- és telefonhasználatért 
csakis a megáliapitott és közzételt dijakat kell 
fizetni. 

Anyakönyvi k ivonat ez e lmúlt hetrol . Szüle-
tések: Wagner Antal—Hatvan Katalin: Antal. 
Pelvácz Kde—Bauer Emíl ia: Márta. Müller 
Imre—Scheck Teréz: Magdolna. Kandweg An-
tal—Dorner Teréz: János. Randweg Alajos— 
Randweg Margit: Alajos. Lampp Antal—Unger 
Anna : Károly. Yincze Mihály—Pesti Irén : Ilona. 
Bognár János—Imre Erzsébet: Margit. Házas 
sá^ok: Péter János—Mcrnyei Emiliu. Imre 
L tjos— Stiaszny Maria. Halálozások: Hammer 
Józsefné szül. Preisz Juüa 48 éves érelmesze-
sedés, Horváth György N7 éves tüdőgyulladás, 
Franz Anna 5 hónapos veleszületett gyengnseg, 
Németh István tiö éves aggaszály, Biegner 
Antal 78 éves agyvérzés. 

Felülfizetések. „A kis maiszter" előadasa alkal-
mával a következő telultizetések történtek: özv. Majláth 
Andrásné 6<> K , Török Jani 40 K , Szova Anna 25 K , 
Fehér János, Skiler, Németh Károly, Molnár B., Stengl 
N. János, Németh, N N , Bencés 1 20-20 K. Cingraber 
Péter, Nádasdi Mária, Maitz József 4 K N. N. 15 K. 
Oszmann Maris, ifj Bajor Ferenc, Csonka L , Csécsenyi 
János, Jelki József, Terplán Jenő, N. N., Kandweg N. 
10—10 K. Molnár Károly, Felker, Dercsics János, N. N , 
Wargha Ferencné, Flasch 5 - 5 K. összesen 407 korona. 
Fogadjak a nemesszivü felülfizetők a ker. szoc munkás-
egylet hálás köszönetét. 

Hodossi Simon rőtfalvai lakós három cso-
rnug-it hozott át a vámvonalon az illeték lefize-
tése nélkül. Előállították a vámhivatalhoz. 

Verekedés. 27. éie virradóra Tökőlyi (Jy irgy 
kőszegi laKÓst ugy megverték, hogy súlyos testi 
sérülést szenvedett. Támadóját feljelentették a 
katonai ügyosztálynál. 

Csaladi haboru Schreiner József és Schrei 
ncr Jenő testvérek Arpádtéri lakásukon valami 
családi ügyből kifolyólag összeverekedtek. — 
Schreiner Jenő a verekedés hevében egy nagyobb 
szúrást kapott a bal karján, Schreiner József 
pedig egy doronggal kapott az orvosi látlelet 
szerint husz napig gyógyuló sérüléseket. Az 
egyuiá6t nngyon szeietö testvéreket feljelentet-
ték a járásbíróságnál. 

Lopás. Z«ohár Károly kapuszinjéből isme-
retlen tettes ellopott 42 kgr. árpát és 35 kgr. 
zabosbükkönyt. A tettest keresi a rendőrség. 

I rasos panaszok érkeznek naponként a 
polgármesterhez, hogy a közeli erdőkből lopják 
a fát. A polgármester feljelentésére a rend'rség 
kinyomozta a tetteseket és átadta a hudbiró-
ságnak. 

Keresek Mosonszent |8nosra 2 leányom mellé 
fiatal tanítónőt, ki leányaimat a IV. polgárira 
és felsőkereskedelmire előkészítené, a német 
nyelvben kezdődőlet?, zongoratanitásban alaposan 
oktatni képes. Ajánlatokat Mosonszentjáno^ra 
Joannovits András gyárvezető címére. 

Fr iss savanyu-kaposzta kapható Táncsics 
György fűszer- és csemege üzletében. Belváros. 

D r ó t k e r í t é s t , tüskésdrótot, kaput, ajtót, 
malomszitát és vasbutort ajánl Szabó József 
Szombathely, Kőszegi utca 44 

Vidéki hirek. 
Fe lké r jük azon e lő f ize tő inket kik a jövő 

1922. évre már küldtek be előfizetési pénzeket, 
s miután az előfizetési dijak emelve lettek, 
szíveskedjenek a különbözetet is beküldeni. — 
Előfizetési árak: helyben 1 évre 80 korona, 
vidékre 1 évre 100 korona. 

Beniczky Ódon, a szombathelyi kerület kép-
viselőjét a vizsgálóbíró szabadlábra helyezte, 
mert Beniczky szereplésével nem látja a lázadás 
bűntettét fennforogni. 

A Kerü le t i Kereskede lmi es I p a r k a m a r a t 
Szombathelyről ismét visszahelyezték Sopronba 

Hala lozások. Ohr Antal horvátzsidányi mé-
száros szívszélhűdés következtében elhunyt. — 
özv. Huber Jánosné, szül. Kozina Hermina 74 
éves korában Felsöpulyáu meghalt. 

Vörheny já rvány lépett fel Kőszegpaty köz-
ségben. Hatósági óvintézkedés megtörtént a 
járvány továbbterjedésének megakadályozásán. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthetetlen jó 
feleségem, illetve édesanyánk 

Hammer Józsefné 
szül. Preis Ju l ianna 

gyászos elhunyta alkalmával jóleső rész-
vétüket juttatták kifejezésre, nemkülön-
ben azoknak, kik a temetésen való meg 
jelenésükkel, koszorúk küldésével enyhí-
tették mélységes fájdalmunkat, ezúton 
mond hálás köszönetet 

Kőszeg, 1921. december 27. 

a Hammer család. 

Elsőrendű „tőzeg" kapható 
a kőszegi fogyasztási szövetkezetben 

Az újév küszöbén mélyen tisztelt mozi-

látogatóimnak, barát limn.ik, ismeiőseimnek 

boldog újévet! 
Ludwig Béla. 

Minden jó ismerőseimnek, vevőimnek 

és jóakaróimuuk ezúton kívánok 

" b o l d o g " u - j ó v ^ t . 

Püsky Gyula cukrász. 

Mélyen tisztelt vendégeimnek és 
ismerőseimnek 

bo ldog újévet k ívánok 
Udva rdy József , fodrász 

Noll Gáspár-cen bérlője. 

Mélyen tisztelt vendegeimnek és 

barátaimnak 

boldog újévet kívánok 
Hayer János vendéglős. 

(Mélyen tisztelt vendégeimnek, pártolóimnak 

és barátaimnak az újév beállta alkalmával 

boldog újévet! 

Jesztl Antal Elite-kavés. 

Mindenes leány kerestetik. 
Cím a kiadóhivatalban. 

Ai 

—TT"—' 
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Kőszeg ós Vidokr. 
1M2. január 1. 

Mélyen tisztelt vendégeimnek, párto-

lóimnak és barátHimnuk az újév beállta 
a lka lmáva l 

boldog újévet kívánok. 
Dorner Ferenc vendéglős. 

Boldog újévet kívánok 
vendégeimnek cs ismerőseimnek. 

Zier Árpád 
s za bob egy1 vendégi ős. 

Minden vendégemnek és baratomnak 

b o l d o g u j é o c t h i o ó n o h 

Liebich Sándor 
fodrász. 

Soldog újévet kivánok 
vendegeimnek, barátaimnak es isme-

rőseimnek az ujev beállta alkalmaval. 

8cker J e renc fodrász. 

Mélyen tisztelt vendégeidnek és pArt-
fogóimnak kívánok 

boldog újévet. 
Mersich György, 

a „Korzó" kávébáz tulajdonosa. 

Boldog újévet kivánok 
m. t. vendégeimnek, pártfogóimnak és 
ismerőseimnek az újév beállta alkalmával. 

Seper Imre és neje 

Korona- kávés. 

Mé'yen tisztelt vendégeimnek, pártolóim-
nak és barateimnak 

boldog újévet kivánok 

PerKov i t s János vendéglős. 

í B o l d o g újévet kivánok 
tisztelt vevőimnek és jóakaróimnak 

Szekér József cukrász. 

A „Gaumont " f i lmgyár attrakciója. 

Y A Y i r m o K . 
Egy újságíró kalandja 4 részben, a főszerepben: 

Ed. Mathé, Marcell Levesque (Cocantin) Musidora 

k. a. és Napierkowska k. a. 

I. rész j a n u á r hó 6.-án: 

Dr. Nox, a nagy vampir. 0 felv. 

II. rész j a nu á r hó 8.-án : 

A titokzatos pénzszekrény. 6 felv. 

III. rész j a n u á r hó 15.-én: 

A pokolgép. 6 felv. 

IV. rész j a nuá r hó 22.-én : 

A vampirok végzete. 0 felvonasban. j 

Mielőtt bárminemű villamos berendezést, javí-
tást vagy átalakítást végeztet, ne mulassza el elő-
zőleg nálam erdeklődni. Árajánlattal es költseg-
vetessel díjmentesen szolgálok. Állandóan raktáron 
tartok „METAX" izzólámpákat és mindennemű 
szerelési anyagokat, Világítási, erőátviteli és jelző 
csengő berendezéseket jutányos árban és jótállás 
mellett vállalok. Elégett villanymotorokat ujra 
tekercselek jótállás mellett gyorsan és olcsón. 
Műhelyemben javítok pumpákat, kutakat, gazdasági 
gépeket és mindennemű épület és géplakatos mun-
kátelfogadok. A n.é. közönség szives pártfogását kéri 

Vice C lomór épület és géplakatos es villanyszere-
Mod LlClIlCI lési vállalkozó KOSZEü , Várkör 88. 

Egy szoba, konyha, két istálló es egy színből álló 
gazdasági ház, 

í 7 

továbbá gazdasági szekerek és egyébb 

gazdasagi felszerelesek és eszközök 1922. 

j anuár hó 25.-én d e. I 1 órakor Kőszegen, 

Király ut 77 szám alatt nyi lvános magán-

' árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fognak 

adatni. 

Á r v e r é s . 
2 drb. nehez igás ló, szekerek cs hintók 

1922. évi j a nuá r hó 1.-én 

a reáliskola gazdasági udva iaban önkéntes 

árverésen fognak eladatni. 

Szabóhegyen disznótor 
j ó bor. Ugyanott tiszta hazizsir kapható 

1922. j anuár 10. és 11.-én bemutatásra kerül a jelenkor legszebb hazaf ias 

mozi-fezkeccse a filmen szereplők személyes felléptével. 

J í a m e g f ú j j á k a t r o m b i t á t . . . 
Porzsol t K á lmán első magyar i rredenta énekes táncos mozi-ezkecse 4 fe lvonasban (2 felv. 

f i lmen 2 felv. sz ínpadon . ) 

S Z E M É L Y E S E N F E L L É P N E K : 

Brobo lya Oyuró • . . . Sza lkay Lajos 
H a n k * ! írvermekei Megyasszay Amá l i a 
Mlsu | K y e r m e K e l Ligeti La jos 
Aron Gábo r székely parasz t Repkay Béla 
Ma l i ka , h úga . . Tercsányi V ik i 

Magya ro r s z ág lelke szóla l meg ebben a d a r a b b a n ! A megha tó je leneteknél csupa könny, a 
v i d ám je lenetekné l csupa kacagás a nézőtér . 

Látni fogjuk a sok kuruc vitézt, amint feltámadnak sírjukból, hogy segítségünkre jöjjenek vissza-
szerezni a régi Nagy-Magynrorszagot. Szemünk elé tárul az elszakított Magyarország szomorú sorsa, 
hogy a csehek mikeppen fosszák ki vereinket, a románok miképpen botozzák testvéreinket s tépik 
össze Kossuth apank képét s tapossák a sárba a mi szent nemzeti szinü lobogónkat. Látni fogjuk 

a vaggonlakók szomorú életét egy megindítóan gyönyörű történet kereteben. 

ü i nde i i m a g y a r n a k meg: kell nézni e«t a muwort! 
A í r n é t a vaui gyal ezred zenekara N z o i g á l t a t j a 

M i n d e n n e m ű 

háztartási cikkek 
Táncsics György desében K Ó S Z E ü , Jurisits-

tér 15 szám alatt vásárolhatók; 

van cukor, kávó, tan, cukorkák, gyümöl-
csök. fügH, mazsola, mandula, lekvár, dió, 
vanília, finom likőrük, rum ós minden h 
háztartásban ós konyhában snik'-é^elt cikk 

Állandóin frib vuj és tojás. 
Gyors kis/olgd ts. Szolid árak 

ZSOLDOS TANINTÉZET 
BUDAPEST , V I I , Dohány-u. 84. T.: J . 124-47. 

A legjobban késeit eló 

m a g á n v i a s g á k r a . 

V i d é k i e k n e k levelező oktatás 

Speciális, maganhasználatra irt tankönyvek alapján. 

Jó minőtégO 

takarmányrépa valamint széna 
kapható waggontételekben is özv. Maj lá th 

Andrásnéná l Kőszegen, Király-ut 96. sz. 

A répa raktáromban megtekinthető. 

T r l í a i l l d a r a b o s 
• M W n M M M W W WOOMAOHC W M M B H H H H H U I I H i 

szenet 100 kg-onként 
400 kor.-ért házhoz szállít 

ZERTHOFER MIHÁLY Kiraiy-ut 114. sz. 

G U T H V I L M O S 

fa-, csont- es diszmüesztergályos-müuelye 
Szombathely, Kossuth Lajos-utca 19. 

Részit minden e szakmába vágó munkákat, úgymint 

villamos állólampát selyem ernyővel, könyv-, szobor 

es virágállványt,függöny-,kotta-,törülköző-, gyertya 

ruhatartót, álló- s falifogast, zongoraszéket, tölcsért, 

hordócsapot,billiárddákót és golyót, kuglibabát, kül-

földi nehéz Lignumsanctum-golyót, dobrámát,rokkát. 

Dr. i'le*eii-fé!e 

Ska botor 111 -kenőcs 
ú j b ó l k a p h a t ó i 

Leghamarabb megszünteti: 

V i s z k e t e g s é g e t , 

s ö m ö r t , ó t v a r t , r ü h e a s ó g e t 
Nem piszkít, szagtalan, nappal is használható. 

15, 25 és 40 K-ás dobozokban. Bedörzsölés utánra 
való Skaboforni-puder 7 korona. Kén- és kátrány-
szappan 20 K. — Kapható minden gyógyszertárban 

Tyukszeme t , 
bórkeményedéat, szemölcsöt leg-

hamarabb eltávolítja Dr. PlilCÚ-féU 

O Á C T X T J L B Z I f f 
1 üveg 20 K. Kapható minden gyógyszertarban. 
Föraktar: TŐRÖK JÓZSEF R -T. Budapest, VI., 

Király-utca 12. szám. 

Nyomatott Hónai és Pandúr könyvnyomdájában Kőaiagtu 

4. 

J S l e k t s o B i o 0 & o p 
a „ M u l a t ó 4 * n a g y t e r m é b e n 

M ú s o r : v a sa r r ap , jaru iar ho l.-én: 

Stella Maris. 
Szinmü 0 felvonásban, a ffiszerppben a 

hires amerikai filinstar Mary Piekfurd. 

10ss ai k i H é r ő m ü s o r . 
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