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A legjobb uton. igazat adnak. Kitűnik belőlük, hogy a mezőgaz-
daság komoly erőfeszítéssel igyekszik visszatérni 
a békebeli termelés színvonalára. Jelentékenyen 
fokozta a míitrágyafogyasztást és ennek köszön-
hető, hogy a termés eredményét kapásokban fö-
lülmúlják az 1911 — 15. évi átlagok. 

Valóság azonban, hogy a kedvező termés-
átlagnak nemcsak magángazdasági, de nemzet-
gazdasági eredményeit is lényegesen csökkenti 
az értékesítési viszony. Nemcsak a mezőgazda-
sági szemes termények ára morzsolódott le, ugyan-
akkor, amikor a munkabérek nem csökkentek, 
gazda ipari szükségeinek árai pedig emelkedtek, 
hanem az állatárak is nagy mértékben csökken-
tek, a hizlalás jövedelmezősége pedig annyira 
megszűnt, hogy a gazdák igás állatokat visznek 
vágóhidra. 

A mezőgazdasági termelés költségeinek nö-
vekedésénél különös hangsúly van azon a tényen, 
hogy a produktumok árvisszafejlődésével szem-
ben a termelés viteléhez szükséges eszközök és 
anyagok olcsóbbodása nemcsak be nem követ-
kezett, de az 1924. évvel szemben rosszabbodott 
is azáltal, hogy az autonom vámtarifa immár egy 
esztendeje változatlanul fennálló ipari tételeinek 
eredményeképen a mezőgazdaság ipari szükség-
leteinek ára, egyik másik cikkben jelentékenyen 
emelkedett. 

Az 1924. év első háromnegyedében a be-
hozatal 474 6 millió aranykoronát tett ki, 1925. 
év IX. havában ez az összeg 526'1 millió arany-
koronára emelkedett. Az uj vámtarifa tehát nem-
csak hogy nem korlátozta a behozatalt, de a 
mezőgazdaság szempontjából is súlyos terhe-
ket jelentett, mert a behozatal emelkedése nagy-
részben a mezőgazdaság termelésnek immár to-
vább nem hallasztható rekonstrukciójával áll össze-
függésbe. 

Ha mindezeken kivül figyelembe vesszük a 
közterheknek növekedését, akkor nem nehéz meg-
érteni, hogy a gazdák jelentékeny része fokoza-
tosan válik meg felszerelési ingóságaitól, majd 
pedig földjétől is. Az eladó birtokok száma egyre 
növekszik, vevők pedig alig jelentkeznek. Ennek 
eredménye a föld árának folytonos csökkenése, 
de nem kevésbbé súlyos a haszonbérlők hely-

Nádasdy T a m á s erőszakoskodásai Kőszegen 
1610. évben. 

(Edd ig nem köz lö t t adatok nyomán.) 

Nem akarom lovag és báró Nádasdy Ta-
más, ki a Boeskay féle felkelésnek idejón a ve-
szélyeztetett magyar szabadságnak védelmére 
kelt, — Kőszeg város polgársága ellen elkövo-
vetett cselekedeteinek jellemzésére az igazi szót 
használni, tehát csak azt mondom, erőszakos-
kodott. Még ifjú Jurisits Miklósnál is erősza 
kosabb volt. Erőszakoskodott, mert akkori idő 
ben az országban a törvény és jogrend telje-
sen felbomlott. Nem is létezett. B.jlvillongás és 
külháboru sietteti mindenkor a teljes felfordu 
lást, pláne azon időben, midőn jogrend nem 
tudott kifejlődni és ez országnak sorsát az el 
hatalmasodott oligarchiák intézték. Ezek közé 
tartoztak a Nádasdyak. Gróf Nádasdy Ferenc-
nek erőszakoskodásait már közzétettem, de ap-
jának Nádasdy Tamásnak garázdálkodásai túlon-
túl haladják fiinak érző, nemes emberhez nem 
illő cselekedeteit. 

— Kőszeg város tanácsa bokrétába szedte 
Nádasdy Tamásnak 1610. március hó 3., 4 és 
5 ik napján a városon ós a polgárságon — 
amint a nótárius írja — elkövetett durva, tűr-

hetetlen ós bűnös erőszakát, (Groben unleidli 
chen und straímá-sigen Gewalt) és a részletes 
jegyzéket Mátyás migyar királynak beküldött. 

E külön jegyzék felsorolja, houy Nádasdy 
Tamás Freysirger Mihály vbirótól 'JÓ, Hostothy 
Mihály tói 19V5, Müllcer Benedektől 12, özv. 
Huber Bilázsnétól 15, Schuster Mátyástól 
Pfeiffer Mihálytól 71/,, postamestertől 15l/„ 
Pamer Benedektől 14 (rebellió aUtt 2000 tal 
lért) Héra Balázstól 15, Tachöecke Györgytöl 
(Czekf) 20Vj. Pigner Henriktől 10, Bsbotsay 
Lőrinctől 8, Bernhardt Jakabtól 51/,, Lad* Ger-
gelytől 8, Bilogb Pétertől 18, Schmidt Jakab-
tól IOV4, Weörös Jónástól 11, SiUmon György 
tői 8 ! /„ Molnár Jánostól 10»/«, Gazdag Páltól 
13'/« P*»ar Miklóstól 12%, Zsombor Páltól 7, 
Thunya Gergelytől 8'/j, Schwarz Andrástól 
8Vj, Wagner Györgytől 12, László Pétertől 8, 
stb. összesen 7481/, akó bort erőszakkal elvett 
és a várába szállíttatta. 

Mathias kalmártól Nádasdy Tamás elvite-
tett négy vég vásznat, özv. Walentin Borbálá-
tól ós Szabó Györgytől egy egy vég posztót, 
Kürszner Mátyás, Pál és Györgytől bélést ós 
prémet, 65 tallér értékben, Andrássy szürszabó-
tól egy köpenyeget 20 tallér értékben, Szabó 
Benedektől magyar ruhát 18 tallér értékben, 
Schmidt Gergely, ki egy szekeret csinált, 11 

tallért munkadíjából levont, Tschöecke (Czeke) 
Mihály ftzekastól éjjel szolvái által az összes 
kályhákat, — Silamon Gergely kalapostól ka-
lapokat 1*4 tallér értékbea. 

Nádasdy Tamás Hoehholzrr Gergely ke-
reskedőnek 40 tallAr, Eggln Fülöp posztókerea-
kedönek szinte 40 tallér tartozását nem fisette 
meg, sem Marhon Ferencnek 10 tallért, ki azt 
neki kézpénzben adta. Ilyenformán Nádasdy 
90 tallérral magát kielégítette (zilhaftig ge-
macht). 

Azon polgároknak, kiknek se bora se pénze 
s szarvasmarhája nem volt, házait íratta nevére 
Nádasdy Tamás, amit 6 annál könnyebben meg-
tehetett, mivel a telekkönyveket a kőszegi uro-
dalom kezelte. (A kőszegi telekkönyveknek az 
urodalomnál való kezelését a város mindig ki-
fogásolta, miről külön eikkban fogok beszámolni). 

114 háztulajdonos volt, kiknek hássit ne-
vére íratta ós ezáltal alattvalóivá tette mind-
addig, mig ö neki egyenkint 40 tallért meg nem 
fizettek. A háztulajdonosok névsorában találtam 
Hartman Kristóf, Szabó Imre, Mátyás, János, 
Mihály, Marton, Péter, Gáspár, Gergely (most 
Kasper) Schwarcz Báliat, S ÍŰOS Balázs, Török 
Lőrinc, Andrássy Martin, Olasz János, Lada 
István, Hörman János (H. Mihálynak tán édes-
atyja?) Paar Mihály, Hoffman Fülöp, Unger 

^ Sgyaa szám étrm 2000 korona. 

István működött és elismeréssel hangsúlyozza, 
hogy kitűnő államférfiunak tartja, akinek energi-
áját és politikai képességeit a legőszintébben bá-1; 
múlja. Amit gróf Bethlen István az ország érdé- j I 
kében tesz, az egész külföld elismerésére méltó.; I 

Ha végigszaladunk képzeletünkkel a legna- I 
gyobb politikai és társadalmi közéletének törté-
netén, nem egy esetben állapíthatjuk meg azt,' 
hogy mindegyikben fordultak elő olyan botrányok': 
és bűnügyek, amelyekben magas állású közhiva- ; 
talnokok voltak, mint tettesek, vagy részesek 
érdekelve Hiszen a hires panamabotrány Paris-
ban, vagy a Dreyfuss-ügy nem olyan régen tör-
téntek, hogy az olvasóközönség ne emlékezzék 
azokra Felemlithetnők a híres szállítási botrányt 
is, amely néhai Ferenc József császársága idejé-
ben történt Ausztriában, amikor Bruck hadügy-
miniszter és más nagy állású császári hivatalnok 
egyre másra lőtték magukat fejbe a botrányba 
belekeveredve. A lényege az ilyen bűneseteknek 
az, hogy a kormány azok kinyomozását, és meg-
torlását minden mellékgondolat nélkül azokra a 
fórumokra ruházza, amelyek az eljárásra kompe-
tensek. Ha ez megtörtént, semmiféle kormányra 
nem vet árnyékot az, ha esetleg volt magasállásu 
közegei is ludasok. Most véletlenül nálunk pattant 
ki egy ilyen bűneset. Az ügyészség és a bírósá-
gok minden társadalmi korlát nélkül dolgozhat-

j nak benne és a bűnösöket nem védi meg. amint 
látiuk sem a magas állás, ^em a hcrcegi palást. 

|A többi már nem a politika, hanem a bűnügyi 
krónika rovatába tartozik. 

A földmüvelés mérlege. 

Az Országos Mezőgazdasági Kamara össze-
foglaló jelentésben mutatja be az ország mult 
évi mezőgazdaságának mérlegét. Ebben az össze-
foglaló jelentésben összesűrítve és cáfolhatatlan 
számbeli adatokkal támogatva megtalálja az ol-
vasó mindazokat a panaszokat, amelytk a gaz-
dák részéről az elmúlt esztendőben elhangzottak 
és amelyekről nagyon sokszor hallottuk azt, hogy 
tulajdonképpen nem egyebek a magyar gazda 
megszokott túlzásainál. 

Nos hát a statisztikai adatok a gazdáknak 

Amíg a magyarországi lapok egyrésze fék-
telen lendülettel használja ki azt a pillanatnyi 
helyzetet, hogy a frankhamisítás ügye a további 
nyomozás stádiumában van és annak minden 
részletét nyilvánosságra hozni nem lehet, ép a 
nyomozás érdekében. A külföldi sajtónak az a 
része, mely nem tartozik a magyarellenes gyű-
rűbe, higgadt várakozással és tárgyilagossággal 
itéli meg az eseményeket. így a bécsi lapok nagy-
része, különösen a „Neue Freie Presse" határo-
zottan azon az állásponton van, hogy a frank-
hamisitási ügyben a magyar kormány, jelesen 
gróf Bethlen miniszterelnök a legkorrektebb mó-
don járt el akkor, amikor a nyomozásnak szabad 
folyást engedett. Nem akarja itt senki eltussolni 
ezt a bűnügyet, melynek eredményét mi tudjuk, 
Nádossy Imre országos főkapitányt is letartóz-
tatták. Sem ennek a magasállásu közhivatalnok-
nak, sem herceg Windischgrátznek társadalmi 
súlya és összeköttetései nem akadályozzák a 
nyomozás, illetve eljárás menetét. Ebből a tény-
ből azt a következtetést vonja le az emiitett egyik 
legtekintélyesebb bécsi újság, hogy Magyarország 
sorsa ezekben a nehéz időkben kitűnő kezekben 
van, gróf Bethlen István kezében és az európai 
megítélés előtt e tényével miniszterelnökünk még 
magasabbra emelkedett. 

Ugyanilyen értelemben nyilatkozott Van de 
Sande Bakhuysen, Hollandiának budapesti ügy-
vivője is, aki szerint abban a pillanatban, amint 
ez a bünügy a bünügyi hatóságok elé került 
nyomozás és megtorlás végett, elvesztette azt a 
jelentőségét, amit Magyarországgal, vagy a kor-
mánnyal szemben ellenséges állásponton álló 
újságok az esetnek tulajdonítanak és olyan afféré 
degradálódik, amely már különösebben az európai 
politikai köröket nem is érdekli. Nincs tehát szó 
arról, amiről egyes budapesti újságok mint lehe-
tőségről megemlékeztek, hogy a hollandiaiak az 
ott üdülő magyar gyermekeket haza szándékoz-
nának küldeni. Szóval a magyar becsületnek min 
den károsodása nélkül nézik a derék hollandusok 
az ügy további lefolyását. Megemlíti továbbá a 
nyilatkozat azt, hogy közelről figyeli gróf Bethlen 
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Rőezeg és Vidéke 1926. január 10. 

letc, ezek közül is többen .hagyták el bérletüket 
még tejárat előtt. 

összegezve a Mezőgazdasági Kamara jelen-
tését, megállapítható, hogy az értékesítés meg-
szervezésén kivül agrárius szemüvegen át kell 
tekinteni a helyzetet, amikor az adóreformokról, 
a külkereskedelmi szerződésekről, nemkülönben 
a tarifa politikáról van szó. 

H I R D E T M É N Y E K , 

F. 349—926. Felhívom azon adózókat, akik 
forgalmi adójukat átalányban fizetik arra, hogy 
az 1925. évre fennálló esetleges hátrakkjukat, 
illetőleg 1926. évre esedékes forgalmiadójukat 
legkésőbb f. hó 15 ig fizessék be, mert ellen-
esetben intfs mellőzésével végrehajtás utjáu 
fogom azt behajtatni. 

ICO—1926. sz. Közhírré teszem, hogy folyó 
év j a m á r hó 15 én a stájerházi fiatalosok tisz-
togatását folytatjuk. Mindazok, akik tisztogatást 
vállalni óhajtanuk, január 12 én, kedden délelőtt 
10 érára jelenjenek meg a favágások kiosztása 
céljából a Stájerházal nál. A tisztogatás ingye 
cesen történik. Egyéb feltételek megtudhatók 
az erdőhivatalban. 

Ad. 441—1926. sz. Kőszeg szab. kir. r. t. 
városánál betöltésre kerülő tüzoltólegénységi 
állásokra meghirdetett pályázati határidő lejár-
ván, nem érkezett be elég ácsmesterember pá-
lyázata, miért is újra felhívom az ácsmesterség-
fcen képzetteket, hogy kérvényeiket legkésőbb 
f. évi január hó 15-éig adják be a polgármesteri 
hivatalban. 

J a m b r i t s La jos polgármester. 

Az 1Ö91, Cvi XIJJ . t. c. 3 § ában nyert 
meghatalmazás alapján az ipari munka vasár-
ntp i és Szent István napi szünetelésének tár-
gyában hivatali elődöm által 1921 évi novem 
btr 18-án 94537 szám alatt kiadott rendelet 5. 
§-át a beiügyi és földmivelésügyi miniszterekkel 
egyetértően a következő reLdelkezéssel egészí-
tem k i : Gesztenye, alma, burgonya és téli tök 
sz Őszi és téli hónapokban vasárnapokon az 
u'cákon és tereken a szokásos módon és kere 
tek között az egész napon át süthető és áru-
sítható. Jelen rendeletem kihirdetésének napján 
lép életbe. Budafest, 1923. november 26 án. A 
miniszter helyett: Jezsovics s. k., b. államtitkár. 

Ipartestületi közlemények. 

Értesítem a testület tagjait, hogy a 155900 
925. s z á m ú pénzügyminiszteri körrendelet értei 
mében az általános forgalmiadénál ugy az egyez 
ségi, icint h kivetésezerüleg adózók forgalmiadé 
átalányát 1926. évre meg fogják hosszabbítani, 
tehát a forgalmiadót átalányban fizetők 1926 
január 1 tői kezdve, huvi utólagos részletekben 
ugyanazon összegeket kötelesek fizetni, mint a 

István, Téglás Bálint, Teygel J*kab, Tódt Ist 
váo, Schuster György, Warga Fábián, Schmidt 
Márton, Benedek, Erdős Jakab, Bande J4nos, 
(Bende család most K. Dorószióban van) Ford 
György, (most Purt) l'uuer Pál, Schön János 
(nem e azonos a Szép családdal), PraisGáspir 
ré, Janzsó Bálás ^szomszéd községekben), l'er 
ger János, Gezell Tamás, Dómján János (irva 
Tbomiar) Gábriel Mátyás, Gazdag Kristóf, Bence 
Bálint, Jankó Tamás, Adler János, August Ist-
ván, Gallemen (most Kelemen) stb. nevü pol-
gárokat, kik közül többnek utódjai ma is élnek. 

Becken Mátyás bécsi kereskedőnek és vá 
rosi tanácsosnak házát és szöllejét, mely 1000 
tallért ért, évekkel azelőtt 120 tallér értékben 
Íratta át nevére Nádasdy Tamás. 

Következő polgároknak kiknek se pénz> 
•e bora nem volt, szöllejét Íratta át nevére Ná 
dasdy Tamás: 

— Grausman (nem e a mostani (irosman) 
Mihály, Szekér Jakab, Szabó Lőrinc, András, 
István, Gergely, Tamás, Antal, Antalné, Dien 
Marton, Gallemen (Kelemen) Márton, Sarga 
(Szaika) Mihály,Péter, Haydnekh (Hajdú) Jakab 
Hutter György, Dömetter (Dömötör) Barnabás, 
Wa l f f Jakab, Baeck János, Pindter (Binder) 
Miklós, Molnár Mátyás. (Folytatjuk.) — a. j. — 

mennyit 1925. év utolsó hónapjaiban leróttak. 
Azok az egyezségi átaiányosok pedig, akik ezt 
az adót sérelmesnek tartják, f. hó végéig Írás-
ban benyújtott kérvényben kérhetik 1926. évi 
február 1 tői kezdődő hatállyal az egyezség fel-
bontását és a forgalmiadónak bélyegekben való 
lerovását. 

D ö m ö t ö r Oyula Ipartestületi elnök. 

H Í R E K . 

Kőszeg város virilistái 1926 ik évre. Ren-
des tagok : Czeke Gusztáv 944 55 aranykorona, 
Kincs István, dr. Dreiszker Ferenc, id. Róth 
Sándor, Waldmayer Károly, Mayer János, Dor 
ner Ferenc, Kiss Gyula, Adler Simon, Mtiller 
Ferenc, Küttel Dezső, Jpsztl Antal, Parkovits 
János, Kampits Gyula, dr. Szovják Huyó, Lend 
vay Lajos, özv. Eitncr Gusztávné, Róth Jenő. 
Hari LHJOS , herceg Estei házy, Rosenstingl Ja-
kab, özv. Kircbknopf Mibályné, Nussbhum Fe 
renc, Scbáffer Gusztáv, Borhi János, dr. Lau 
ringer János, Seybold Gusztáv, Franki Lajos, 
Varga Bálint, Pfeffel János, Tangl Adolf, Kis 
ner Kamill, Stipkovits látván, ifj. R<3th Sándor 
280 aranykorona. — Póttagok: Első Mogyar 
Nemezgyár 274 27 aranjkorona, özv. S úr La-
josné, Lengyel Dezső, Kőszegi Takarékpénztár, 
Pontyos Gyula, dr. Schneller Aurél 258 28 arany 
korona. 

A nemescsoi kisharangot Vízkeresztkor szen-
telte fel Kincs István Bpáiplébános. kinek kisé 
retében résztvettek az ünnepélyen Jambrits La 
jos polgármester, Nábrer Mátyás hitközségi elnök 
és Reményi Ferenc nyug. ezredes is. A kis köz-
ség igazán lélekemelő szép ünnepséget rendezett 
és a diadalkapunál ugy a tűzoltóparancsnok, 
mint a leventék parancsnoka kedves beszédben 
üdvözölte Az apátplébánost, kit azután a templom 
előtt a fehérruhás leányok és a nagyközöuség 
fogadott. Németh Emma polgáriskolai tanuló 
igen szép beszéd kíséretében egy gyönyörű vi-
rágcsokrot nyújtott át az apátplébánosnak, aki 
az elhangzott beszédekre meghatottan válaszolt. 
A szentmise előtt még megtörtént a haruug-
szentelés, úgyhogy a mise alatt mrr meg is 
szólalt a kisharang A katbolikusok ezen kedves 
ünuepségén résztvettek a falubeli evangélikusok 
is, mi csak emelte az ünnepély fényét, ami este 
táncmulatsággal végződött. 

A Dunántúli írok es Múvaszsk Társaságának 
vasmegyei osztá'.va Somló Jenő reáUimniziuini 
rajztanár festötr ű^'észt, a magyar képzőművészet 
terén kiT j'ett tevékenységeért elismerésül rendes 
tagjai sorába válasz olta. 

Uj fogorvos jött Kőszegre. Dr. Soltész László 
budapesti fogorvos megérkezett városunkba és 
a napokban kezdi meg miikcd s-t. Audig, mig 
pontos lakcímét a közönséggel nem tudathatjuk, 
bővebb felvilágosítással a kiadóhivatalban szol-
gáihalunk. 

Ugy örültem máskor! 

Ugy örültem irtáskor 
Én a hóesésnek! 
Mostan mégis olyan 
Szomorkodva nézek 
Ebbe a teliérió 
Ragyogó világba, 
Amelynek oly rémes 
És komor az árnya 
— Cudar idö járja! 

tjgy örültem máskor 
En a hóesésnek, 
Amikor egyszerre 
Minden szép feher let t ! . . 
Jégvirágok nőttek 
Az ablak ereszre, 
S hosszú jégcsapok fenn 
A tetőereszre, 
A régi ereszre ! 

Ugy örültem máskor 
En a hóesésnek, 
És a télvilág 
Sok-sok örömének ! . . . 
A hulló pelyheket 
Oly repesve vártam, 
És amikor megjöt t : 
Apró tenyeremet 
Feléje kitártam ! 

Ugy örültem máskor 
En a hóesésnek. 
De szép is volt akkor 
Még a téli é let ! 
A szegénynek is 
Öröme volt benne ! 
— De biz most nem ugy van: 
Ahogyan volt régen — 
Átokkal van tele: 

Ugy örültem máskor 
En a hóesésnek. 
Jó meleg szobában 
A tündérregéket 
Lobogó láng mellett 
Ugy el-el hallgattam! 
Szellő sivitása 
Nem zavart meg abban 

— Boldogan maradtam! — 

Ugy örültem máskor 
En a hóesésnek! 
Csak hiret hallottam 
En a szenvedésnek . . . 
Meztelenség, éhség, 
S a tél annyi réme: 
Álomban sem zavart 
De most ? —Megborzadok 
S meghúzódom félve! 

Schu l tz Imre . 

Kath. Kullűreste. Jan. 14-én este 7a7-kor 
a reálgimnázium disztermébeu Simon Miklós 
győri reáliskolai igazgató tart előadást. 

Rendkívüli városi közgyűlés volt a mult év 
utolsó napján, mely alig tartott egy félóráig 
Kevesen is látogatták a közgyűlést, sőt leg-
többen elkéstek, mert bizonyára azt hitték, hogy 
hosszadalmasra nyúlik és még mindig idejében 
érkeznek meg. Mindössze 8 tárgy szerepelt a 
napirenden, melyek közül a virilisták névjegy-
zéke volt a legfontosabb, mit a közgyűlés a 
javaslat szerint egyhangúlag el is fogadott. A 
névjegyzéket ueyancsak lapunk mai száma hozza. 
Tudomá&ul vette a közgyűlés, hogy Jambrits 
Lajos polgármestert a Kőszegi Sörfőzde és Ma-
látagyár r. t. igazgatóságába beválasztották 
Özv. Tipka Ferencné nyugdiját elhalálozás foly-
tán beszüntették. Tudomásul vette a közgyűlés, 
hogy a városi létszámcsökkentő bizottság további 
létszámcsökkentést nem javasol. K iuU lUk a 
tisztviselőknek a vasutas arcképes igazolványok 
érvényesítési költségeit. A vármegyei tisztviselők 
árvaháza javára 500 000, a Kőszegi Bencésdiák 
Szövetség részére pediglen 1 millió koronát sza-
vaztak meg. özv . Nikolajevits Jáuosnénak a 
város kötelékébe való felvételt kilátásba helyez-
ték, mire a tárgysorozat kimerülvén, a polgár-
mester néhány meleg szóval üdvözölte a kép-
viselőtestületet és boldog uj esztendőt kívánt a 
város közönségének, mire a közgyűlést be is 
zárta. — 

Rendkívüli vármegyei közgyűlés lesz szerdán, 
e hó 13-án Szombathelyen. 

Uj bírák Jagodits János velemi bíró ezen 
tisztségéről lemondott, miért is a község ezen 
állásra egyhangúlag Horváth Jánost választotta 
meg. Ugyancsak lemondott a pusztacsói biró,-
Szabó István is. Ennek helyébe egyhangúlag 
Poó Kálmán választatott meg. 

Az álarcosbál, melyet a kőszegi önk. tűz* 
oltóegylet február hó 1 éu a Mulató összes ter-
meiben rendez, az idei farsangon is a legsike-
rültebbnek ígérkezik az összes mulatságok közt 
A meghívók a hét elején kerülnek kibocsátásra 
Másnap, keddon a szokásos legénységi mulatság 
latiz megtartva. 

Vadászat lesz ma a polgármesternél a mexi-
kói mezőn és egyben ez lesz az év záró vadá-
szata, mert e bó lö-ével beáll a tilalmi idő és 
a megmaradt nju'a1* zavarta'anul járhatják az 
erdőt mezőt. 

Megfelebbszt* a Kőszegi Takarékpénztár a 
város azon határozatát, mely szerint ez évtől 
kezdvo az árvapénzeket felében a Kőszegi Ta-
karékpénztárnál, felében pedig a Kőszegi Hitel-
szövetkezetnél htlyezi el. Tudvalevő, hogy a 
közgyűlésen ezen határozatot 23 an fogadták el 
és csak 4 en voliak ellene. Eddig ugyanis a 
város kizárólag a Kőszegi Takarékpénztárnál 
helyezte el az árvák pénzét, most azonban 
szakított a város t z<;n gyakorlattal és ugy dön-
tött, hogy jövőben két takarékpénztárnál he-
lyezi el. 

Reszvenysorsolas. A kőszeg-szombathelyi 
helyiérdekű vasúti részvénytársaság f. hó 1-én 
tartotta meg az elsőbbségi részvények kisorso-
lását, mely alkalommal a következő számú rész-
vények sorsoltattak k i : 212, 272, 610, 655, 714, 
892, 1008, 1214, 1318, 1622, mely részvények 
f. évi junius hó 1 tői a vasúti részvénytársaság 
pénztáránál teljes névértékben beválthatók. 

Tenorista lett, miután 49 évig néma volt. 
Humboldtból jelentik : Szinte csodával határos 
módon nyerte vissza hangját egy itteni amerikai 
tarmer, Frank Barkle, aki születésétől kezdve 
néma volt. Negyvenkilenc éves koráig nem tu-
dott beszélni, mig most egy denveri orvos ope-
rációt végzett rajta és az operáció nemcsak 
visszaadta a néma ember hangját, hanem az 
operáció óta nagyon szép tenorhangja is lett. 
A farmer elhatározta, hogy színpadon is fel 
fog lépni. 

A t. olvasóközönség részére több ezer kötet 

magyar és német regény áll rendelkezésre a 

helybeli Kölcsönkönyvtárban. 

A Pesti Tőzsde legújabb száma kapható 

Hónai Frigyes ujságelárusitó üzletében Kőszegen. 
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Uj évben! Uj szerencse! 

Húzás feltétlenül 2 hót múlva 

1626 január 26-án. 

H É T K I L Ó 
S Z Í N A R A N Y 

A R A N Y - S O R S J Á T É K 
H Á R O M ELSŐ 

1 f ő nye remény 4 kg. SZ ÍNARANY M H I 
I n ye r emény 2 kg. SZ ÍNARANY 

1 kg . SZ ÍNARANY 
3 w a g g o n — 300 q bu za 
négyü l éses a u t o m o b i l 
ke resz thu ros z o n g o r a 
te l jesen fe lszere l t mo to rke r . 
te l jesen fe lszerel t v a r r ó g ép 
te l jesen fe lszerel t k e r ékpá r 

, , k ü l ön f é l e a r any és ezüs t t á rgy 

Eqy >orsjepy ára lO OOO kor. 

Uj évben! Uj szerencse! 

I nye remény 
1 nye remény 
1 nye remény 
1 nye remény 
I n ye r emény 
5 nye remény 

10 nye remény 
200 nye remény 

Adomány a szegényeknek. Ozv. Tipka Fe 
rencné hagyatékából az örökösök egy millió 
koronát juttattuk a polgármester kezeihez azzal, 
hogy ezen összeget nagyobb tételekben juttassa 
érdemes kőszegi szegényeknek. 

Gyógyszertár, országos vásárok és pénzügyőri 
szakasz Bükkön. Bükk nagyközség képviselő-
testülete legutóbbi ülésén elhatározta, hogy a 
felállítandó gyógyszertár elhelyezésére megszerzi 
az aikalmas helyen fekvő Thirring féle házat. 
Az ülésen elhatározta még a képviselőtestület, 
hopy négy országos vásár megtartására enge 
délyt kér az illetékes minisztertől, Ugyanezen 
az ülésen került szóba a csepregi pénzügyőri 
szakasznak Bükkön leendő elhelyezése. A sza-
kasznak, melynek Csepregen nincs megfelelő 
elhelyezése, kész örömmel ad mngfelelő lakta-
nyát Bükk nagyközség. A laktenyaépitésru a 
tárgyalások már a közeljövöbeu megkezdődnek. 

A velemi véres eset a bíróság előtt. Sajná-
latosan szomorú esemény felett Ítélkezett csü 
törtökön a szombathelyi törvényszék. Hétköz 
napi eset, de mintha az emberi meggondolatlan-
ságnak a szokottnál is nagyobb szerepe jutott 
volua benne. A mult év november 26 án történt 
az eset Velemben. A szereplők Sebők Pál ottani 
földmives és Vass Gábor, aki halálával lakolt. 
Gyilkossági esetnek látszott, de a körülmények 
mérlegelése a vádlott javára szilt és igy csupán 
1 évi börtönre és a perköltségek megfizetésére 
Ítélte Sebőköt a törvényszék. Vass Sándor velemi 
földműves úgyszólván az egész faluval rossz 
viszonyban volt kötekedő természete miatt. Se 
bök 13 éves fia a kérdéses napon a falu ková 
csától egy fazekat vitt haza. Vass elvette a 
gyerektől a fazekat s amikor auyja elment Vass 
hoz, hogy visszakövetelje tulajdonát, Vass meg 
ütötte az asszonyt, sőt kést is vett elő és re 
produkálhatatlar kifejezésekkel illette Sebőknét 
A feldühödött férj épen a perpatvar perceiben 
lépett Vasshoz és azt a nála lévő faaorongga 
ugy ütötte fejbe, hogy pár óra alatt az ütés követ 
keztében meghalt. Számos tanút ós orvosszak-
értőket hallgatott ki a törvényszék, akik iua 
zoltuk Vass Sándor kötektdő természetét. Ezt 
továbbá a vádlottnak bt ismerését enyhilő körül 
mérynek vette a törvényszék és haláltokozó 
súlyos testi sértésben mondván ki Sebőköt bü 
nősnek, egy évi börtönre itéite. Az Ítélet ellen 
a védő és az ügyész felebbezést jelentettek be 

Egy noi holttestet találtak csütörtökön dél 
ben közel az Őzt úthoz, a kőszegi határban rgy 
pocsolyába fulladva. A vizsgálat kiderítette, hogy 
a hóit.est özv. Horváth Mihályné 74 éves nagy 
gencsi lakos hullája, ki még Vízkereszt napján 
délelőtt a gencsi templomban végighdlgatta a 
fzemmibét, ezután pedig otthona helyett Kőszeg 
felé vette útját. így bandukolva a késő esti 
órákban elérte a kőszegi határ*, az Ozkut tájé 
kán, hol valósziuüleg a kimerültség következ-
tében az útszélen elesett és az árokban levő 35 
centiméter méty pocsolyába ful'adt. A szeren-
csétlen (.regasszony holttestére Lőrinc Istvánné 
kőszegi lakos bukkant rá, ki azonnal jelentést 
tett a rendőrségen. A kiszállott rendőrorvosi 
bizottság megállapította, hogy a halált a pocso 
lyábafulladas okozta. A hullát kiszállították a 
helybeli temetőbe. 

Badacsony hegyközség minden hónap má 
sodik keddjén , Bor vásárt" tart Badacsonyban, 
a „Hableány" szállóban. A legközelebbi vásár 
január hó 12 én, kedden lesz. 

Megharagudott gazdájára. Torda Gyula cáki 
gazdálkodó feljelentette a még mult év novem-
berében nála alkalmazásban levő Koczor István 
kőszegi illetőségű cáki lakost, mert egy másfél 
éves borjújának farkát bosszúból kitépte, miáltal 
az állatnak értékét egymillió koronával csökken-
tette. Feljelentette továbbá még azért is, mert 
tőle december 19 én egy uj zsákot 35 kiló árpá 
val ellopott. Az ügy a kőszegi járásbírósághoz 
került. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. S z ü 
I e t é s e k : Maschl Ferenc— Heuffel Teréz : Irén 
r. k., Kóbor András—Pintér Mária : Erzsébet r.k., 
Molnár István—Vécsey Mária: Erzsébet r. k., 
Bruckner Ferenc—Bauer Jozefa : Franciska r.k., 
Stampf János—Kappel Karolin : János ág. ev., 
Sohwahofer József— Gutmann Anna: Vilma ág. 
ev., Oberhauser Fereuc—Wimmer Rozália: Já-
nos r. k. — H a l á l o z á s o k : özv. Haller Fe 
rencné 65 éves, érelmeszesedés, Marth Károlyné 
60 éves, gyomorrák. 

A frankhamisítás ügye, mely az egész ország 
közönségét nagy izgalomban tartja, végleges 
felderítés előtt áll. Hétfőn Windischgrátz her-
ceget tartóztatta le a budapesti rendőrség, akit 
a frankhamisítás értelmi szeizőjének tartanak. 
Kedden pedig Nádossy Imre főkapitányt vették 
őrizetbe, kit bűnrészességgel vádolnak. Mind-
kettőt átszállították a kir. ügyészségre, hol a 
vizsgálóbíró fentartotta az előzetes letartóztatást 
és ugy Windischgrá'z Lajos hercog, valamint 
Nádossy Imre egész vagyonára a bűnügyi zár* 
latot foganatosította. Megállapította a rendőrség, 
hogy a hamis ezerfrankosokat Budapesten ké-
szítették a térképészeti intézetben, melynek he-
lyettes vezetője Gerő László műszaki tanácsos 
volt, aki a rajzokat és kliséket készítetté. A 
rendőrség őrizetbe vette. Megtalálták a bankó-
hamisítók kézisajtóját is, amellyel az ozerfranko-
sokat készítették. A fentemiitettekon kívül szá-
mos lotartóztatás történt, köztük előkelő egyé-
nek is vannak. A vádlottak az egész ügyet ugy 
tüutetik fel, mintha azt hazafiasságból telték 
volna rs nem haszonlesésből, azonb.in a ren-
dőrség megállapította, hogy itt közönséges bűn-
tényről van szó, melynek politikai háttere nincs. 
A nyomozás tovább folyik ugy az orszigban 
valamint külföldön. Hogy mennyi hamis ezer-
lrankost készítettek és hogy ebből mennyit 
értékesítettek, még nem sikerült megállapítani, 
elleuben megállapították azt, hogy a hamisítás 
cé!j4ra a papirt egy évvel ezelőtt euy német-
országi gyárból rendelték, ahonnan Budapestre 
szállították, ahonnan később Sárospatakra került, 
melyet külön a frankhamisításra gyártottak. 

Állandóan apad az árviz. A folytonos eső-
zés lassi'j* az árvízvédelmi munkát. Az apadás 
lassú de állandó ugy a Tiszán, mint a Kőrösö-
kön. Megállapították, hogy 300 ház ojilott össze 
Vésztőn. Eleiemben nincs hiány, de ruhára é6 
cipőre nagy szüksége van az árvizsujtotta la-
kosságnak. Az árvízzel sújtott vidékről Békés-
csabára menekült lakóssag egy része már vissza-
tért otthonába. Vésztő és Gyulavári körül erő-
sen folynak a vizlevezetési munkálatok. A bor-
eodmegyei árviz is mindenütt elvonulóban van. 
A községek azonban még ma is minden oldal-
ról körül vannak zárva, ugy hogy közöttük 
csak csónakkal lehet a közlekedést fenntartani. 
Az árviz olyan hirtelen jött, hogy több helyen 
éhség fenyeget. Időközben sikerült annyi tutajt 
összeróni, amelyekkel a községek a gabonát a 
szomszédos malmokba szállíthatják őrlés céljí 
ból. Az utóbbi években meg-raegujuló árvizve-
szedelem arra indította a főispánt, hogy hozzá 
kezdjen a borsodmegyei árvizterület ármentesi-
téséhez. Ezáltal a megyében 60 ezer hold terü-
"et szabadul fel. A főispán akciója elsősorban 
arra irányul, hogy a munkálathoz szükséges 
összeget és anyagi támogatást megszerezze. A 
társadalom minden rétegébon változatlan erővel 
folyik az árvízkárosultak felsegélyezésére meg-
indult mozgalom. Gyulán jauuár 30 án nagy-
szabású kultureetélyt rendeznek, amelyre meg-
ígérték részvételüket Lukács György nemzet-
gyűlési képviselő, Rákosi Jenő, Jászai Miri és 
Rózsahegyi Kálmán. Eddig többszáz millió K 

1926. január 10. Kőszeg és Vidéke 3. 

A Pengő heti takarékbetétek első befizetési 
napja tegnap volt a Kőszegi Takarékpénztárban. 
Száznál több tag váltotta ki takarékkönyvét 
több száz részjegy jegyzésével, ami a takaré-
kosságra való hajlandóságnak kedvező jele. Még 
azon esetekre is áll ez, midőn egyidejűleg köl 
ceönt is vesznek, mert a heti letörlesztés is 
megtakarítás jelent. A szabályok szerint évköz-
ben is be lehet lépni, ha a visszamenő időre 
ezóló részleteket is befizetik. 

A városi hivatásos tüzoito altiszti allásokra 
több mint 30 pályázat érkezett be. Ugy érte-
sülünk, hogy az állások betöltésére március 
elején kerül sor. 

Rövidebb lett a valtóövatolás határideje. A 
rendkívüli közgazdasági viszonyok beköszönté-
sekor a kormány rer deletet adott ki, amelyben 
a váltók óvatolási határidejét a lejárattól szá 
mitott 14 napra tűzte ki. Eszerint tehát a hi-
telezőnek mcdj&ban állott a váltóóvatolással 14 
napig vári i a Léik ül, hogy a várakozásból rea 
nézve joghátrány származott volna. A váltó-
adósoknak ez a kedvezménye 1926. január else-
jével végetért és most a hitelezőnek, mint az 
1914 előtt is volt, a lejárt váltóval várakoznia 
eérelem nélkül csupán a lejárattól számított má-
sedik hétköznep déli 12 érájáig lehet. Ha az 
adós váltóját addig nem rendezi, a váltót a hi-
telezem k meg kell óvatoltatnia, hogy jogaiban 
sérelmet ne szenvedjen. 

Farsangi mulatságot reLdez ma vasárnap a 
lud&di és EngyestmóUi levente egyesület. Jövő 

vasárnap pedig a cáki Levente Egyesület tart 
mulatságot Hanzli Mtbáiyné vendéglőjében. 

Az uj jegyzői lakot Nagycsömötén tegnap 
délután edta át a községeknek Schreiner János 
építési vállalkozó. Az elég terjedelmes és csinos 
épület mindennel el van látva, ami egy körjegy-
zőnek kénye'iiét teljesen kielégítheti. Mint ér-
tesülünk, már a tavasz elején elfoglalja uj lak 
helyét a csömötei körjegyző. 

Tüzoltoirulateág Bozsokon. A bozsoki önk. 
tűzoltói gy Jet ja iuár hó 17-én, vasárnap délután 
3 órakor az Avái-féle vendéglőben szépségver-
sennyel, tcmtolával és szerpeiilincsatavai egy 
bekötött táccn uiatságol « ndez 6̂  ját felszerelése 

javára. 
Az arvizkárosultak segelyezésere az ország 

valamennyi mozgnszinháza, tehát a kőszegi is 
minden jegy után 10C0 k pó dijat sz.d. Re 
méijük, bigy Készeg jo erzesu közönsége a 
szórakozás mellett örömmel áldozza ezt a Cde 
kély összeget emberbaráti és hazbtiu* célra. 

Segedvizsgák. A kőszegi ipartestületi tanonc-
vjzsgaio bizottságok előtt 192í. d»c. havaban a 
következő tanoncok leltek segédvizs^át : Kohn 
Adel nöiazabónak : Weinrich Margit, Süle Róza, 
Süle Anita, Proksch 1 ona.Wurst l'aulh, Raschke 
Ilildegard liöitzabónatt: Schermunn Auna nevű 
tanonca kituné kitünő ; Dorner Fi renc vendég-
lősnek : Geiszler Karoly ; Pollák Jenő nagycsö-
mötei molnarnak : Kaisi r György nevű tanonca 
Jó jó ; Kendik Ernő géplakatos e« villanyszere-
lőnek : Wa diiiger Jenő nevű tanocca elegséges 
eredménnyel nyertek segédlevelet. 
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segélyt ojztúttak ki a károsultak között. A ma-
gyar kormán? a románokat közös szakértői bi-
zottság alapítására kéit* ta árvizek mdgaka 
dályozására. 

Az u] borokat most kell lehumi. A borok 
kezelése körül az utóbbi években nagyon nagy 
haladás törtónt, mert nyu'ós ihatatlan rossz 
borokkal ma már még a kisgazda som kiüálja 
meg az embert. Oda is kell törekedni a gaz 
dának, hogy minden terménye olyan legyen, 
amelyhez Rzivesen nyul a fogyasztó s áll ez 
különösen a borra, amelynek kelendősége ma 
amúgy sem nagy. A bor minőségére értékére 
rendkívül nagy befolyássá! vau annak a pincé-
ben való kezelése is. A fehér szőlő mustjával 
tudvalevőleg nem szabad a h )rdót toljwei meg-
tölteni, hanem egytizedrésznyi erjedési ürt kell 
abban hagyni s a hordót nam is szabad kiké-
nezui, mert az akadályozza az urjodóst, legfel-
jebb abban az esetben, ha a szőlő között sok a 
rothadt fürt. A kénezés következtében a must 
nem indul erjedésnek, hanem leülepszik és ki-
tisztul, amikor át kell azt fejteni a ntm kéne 
zett hordóba, hogy az erjedés minél hamarabb 
meginduljon, amely melegebb pincében hama-
rabb, hidegebb pincében lassabban folyik le, 
ahol célszerű a már leülepedett seprőt egyszer 
kétszer felkavarni, hogy a bor jól kiforrjon. A 
forrás befejeztével a bor lassacskán megtisztul, 
mire december—jHr.uár hó folyamán okvetlenül 
le kell azt fejteni és tovább semmiesetre sem 
szabad a seprőn állni bagyui, mert a gyenge 
és lágy borok seprője hamar romlásnak indul, 
rossz izüvé, beteggé teszi a bort. Március-ápri 
liaban másodszor és az év folyamán harmadszor 
is le kell fejtenünk, amidőn előzőleg a hordót 
meg is kell egy kevéssé kéneznünk. A gyen-
gébb borokat kéthatenként, az erősebbeket ha-
vonként kell töltögetni s általában mindig vi-
gyázni kell arra, hogy a hordók tele legyenek, 
különben a bor megvirágosodik és megecetese-
dik. Aki nagy súlyt helyez borának rendes idő-
ben v a l ó lefejtésére, aki a decemberi és márciusi 
fejtést el nem mulasztja, aki hordóit mindig 
telve és tisztán tartji, annak nem lesz oka pa 
naszkodni amiatt, hogy bora kifogásolható mi-
nőségű. ami természetesen az árfejlődésre is 

befolyással lesz. 
Talált tárgyak : egy kabátöv, fülbevaló és 

egy pár keztyü A jogos tulajdonos átveheti az 

államrendőrséget 

Uj könyvek Róth ienó kölcsönkönyvtárában: 
Courths—Mahler : Az igazi szerelem, Buroughs: 
„Tarzan visszatérése" és Tarzan Bestiái. 

A Közalkalmazottak Országos Gardasági Szö-
vetkezete kiépiti liz meit. Értesülésünk szerinte 
szövetkezet, melynek eddig Szegeden, Djbreoan-
ben, Miskolcion Székesfehérvárott és Pécsett 
voltak állandó fiókjai, ujabb fiókok kiépítését 
tirvezi. Mozgófiókokat is létesít a szövetkezet 
ott, ahova elegerdőszámu köztisztviselő, vagy 
katonatiszt hívja a szövetkezetet. Ki fo^ja épí-
teni erősen a szövetkezet hus és füsíerosztályát. 
A textilosz'álybtn, mo'y Egyetem u 'c i 3. fél-
emelet alatt működik, a legkitűnőbb hazai és 
angol gyártmányok kaphatók. A Uxtilosztály-
ban sifón, vásson, mirdenféle mosható anyag, 
kalap, cipő, harisnya, gallér, ágynemű, szóval 
minden textilanyag kapható. A köztisztviselők 
hathavi részletre vásárolhatnak és igen előnyös 
rájuknézve, hogy kamatot nem kell fizetni a 
vétefár után. A mindenkori havifizetés egysze-
rese kétszerese erejéig vásárolhatnak részletre a 
köztisztviselők, akiket olcsó tüzelőanyaggal is 
ellát a szövetkezet. Ezenkívül garantálja a tü-
zelőanyag minőségét és mennyiségét is, úgy-
hogy a köztisztviselők valóbin megtalálják a 
számításukat, ha ennél a szövetkezetnél szerzik 
be szükségleteiket. A szövetkezet működését ós 
fejlődését Bud 06 Csáky miniszterek nagy meg-
értése tette lehetővé, akik az egész tisztviselő-
társadalom életstandard ját javították meg az-
által, hogy eme olcsó és elsőrendű életszükség-
let cikkekkel ki tudja szolgálni a köztisztvise-
lőket. A szövetkezét elnöke báró Perónyi Zsig-
mond, aki meleg szeretettel és nagy energiával 
karolja fel a köztisztviselők eme szövetkezeté* 
nek fejlődését. 

2 kerekű kordély eladó. Cím a 
k i a d ó h i v a t a l b a n . 

Újságíró-sorajefly, húzása januir 16 án és 

Arany sorsjegy, húzás január 2G án ; kaphatók 

lapunk kiadóhivatalában. 

A cáki szénbányából kitermelt 

darabos szén a legkisebb meny-

nyiségben is Tóth Ferencnél, 

Király-ut 88. szám alatt kapható. 

. .WHl iATÓ" imity termében 

M ű s o r : V a s á r n a p . j a n u á r 10-én 

Országos mozinapi 

A mai hclyárakhoz 1000 K hozzászá-
mitatik a tiszavidéki árvízkárosultak 

felsegélyezésére. 

jR férfiak bálványa 
Egy csodaszép táncosnő története. 

First National filmjáték 6 felvonásban 

A főszerepben Barbara La Marr 

Jónás, te holdkóros vagy! 
Burleszk 2 felvonásban. 

MQsor S z e r d á n , j a n u á r 13-án 

S a s c h e - R a d i u s v i l á g a t t r a k c i ó ! 

A párisi baba 
H. N. Laurence regénye filmen 8 felv 

A főszerepben Llly D a m l t a . 

É t a k i s é r őmúso r . 

É r t e s í t é s . 

A n. é. közönség szíves 
tudomására adom, hogy néhai 
özv. Majláth Andrásné 

r u h a i k z l e t é t 
saját névem alatt tovább vezetem 

Az újonnan felszerelt üzlet-
ben férfi-, női- és gyermek-
ruhák, selyem zsemperek, fe 
hérnemiik, felöltök, kabátok, 
stb. stb. nagy választékban, 
olcsó árak mellett kaphatók. 

A n. é. közönség pártfogását kéri 

Sághy Mária, 
Kőszeg , Kossuth Lajos-utca 8. 

BANGÓ jogi szeminárium 
Budapes t , IX . Ráda l-u tca 14. s z á m . 

Te l jes anyag i g a r a n c i á v a l kész i t 

e l ő v i dék leke t is. 

HatUlé*M Memtiyautót vagy amerikai .COHMICK* 
traktort 3 v«tu ekével azonkívül eredeti -KHUNE"-
féle v HP szivAgázlokomohilt, VD80 jel ti Mtlftm ni dob-
szélesaéKd komplett cstplAsiekrénvt, 6 Hl' beniin-
Jokomobilt. motorkerékpárt oldalkocaival, .Príma 
Drill" vetogépeket, gazdasági azekereket, gabona-
tisztító rostákat, borsajtókat, takartktüzhelyeket, 
darálókat, szGIAzúzókat. répavágókat stb stb 1000 
n ie reménytá rgy 750.uoun0n korona értékben KÖZ-
SÉGI TISZTVISELŐK ORSZÁGOS EQYESÜLETE 
Budapest IV Irányi-utca sí. Teleion J I 5 M 6 Nve-
reménvtárgvak a „Khüne" Répgvár Bp«st VI , Vilmos-
csás/ár-ut y.<. helyiségeiben vannak kiállítva. M I I I 

Szántó-árverés. 
A 2387—a hrszámu szántó a 

Klastromi erdöoRuesnál 674 • öl 
kiterjedésben 1926. évi január hó 
10-én d u 4 orakor önkéntes ár-
verésen el lesz adva. 

I)r. SZOVJAK, ügyvéd. 

Előfizetést bármely fővárosi 
lapra elfogad Rónai Frigyes 

hlrlap-Uzlete 

m 

t 
• 

a patkányokra és egerekre, 

sváb- és ruszlibogarakra, po-

loskákra, bolhákra a szaba-

dalmazott irtószereink által, 

melyek a kőszegi képviselőnknél 

TREMMEL KÁROLY 
Árpád-tér K szam alatt megrendelhetők. 

E lvá l l a l unk l aká3 t i s z toga t á soka t t 

Első Pécsi Féregirtó Vállalat. 

Uj épületek, viliik 
tervezéset és felépí tőét 

átalakításokat és renová-

lásokat, valamint tervek 

és árajánlatok kidolgozá-

sát elvállalja Kőszegen 

Csánits Sándor 
ép í tés i v á l l a l k o z ó , Király-ut 17 sz. 

Eladom 
150 hl. idei termésű me-

szes, édes II inaliganos 

rizling és 50 hl. burgundi 

vörös boromat 
kisebb tételekben is. 

Dr. Havas Béla, ügyvéd 
Sümegen . 

Két kis ló 
gazdasági munkára és fu-

varozásra alkalmas, eladó 

Welsenbecknél, Velem. 

JCiadó 
egy s z ob ábó l és k o n y h á b ó l á l l ó szép 

lakás faluhelyen 
á l l o m á s mel let t f e b r u á r h ó e l se jéve l 

Fe l té te lek m e g t u d h a t ó k e l ap 

k i a d ó h i v a t a l á b a n . 

Farsangi meghívók csinos ki 

vitelben olcsón megrendelhe-

tők lapunk nyomdá jában . — 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kfszegen. 
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GUTH VILMOS 
fa- es diszmllesztergályos üzemenek 
fióküzlete Kőszeg, Király-ut 5. 

Rak t á r on t a r t : Ping-Pong (asztali tenisz) 
nyermekraketa. Turul labdaverőfa, ródli, skíbot. 
Nyugágy, vendégágy, fúggóágy (szabadban . üvürü 
és karzatos hinta, Ping-pong labda és verofa. Rou-
lette, sakk es dominó dobozban (utazási célra is). 
Kis szekér, talicska, dugós pisztoly, kf. nagyág. 

' Sakk vászon kf. nagys. Számolóál lvány. Park színes 
karika bottal. Billiard dákó, golyó és bőr Só- és 
fűszer tartó, vajforma, mozsár, sodrófa, passzirozófa, 

' husverőfa, főzókanál. liszt-, só- és tüszerlapátok, 
' asztalra összehajtható fatálca, táska szatyor , ka-
| rika, tojástartó, csigatészta csináló, ruhamosódeszka 
' fából Villamos állólámpa. Facsiliar, vili. felszerelve, 
' selyemernyők kf nagys. Zongoraszék, kottatartó, 
! álló- és falifogas, függönytartó, törülközötartó. — 
' Szalon- és varróasztalka. Virág-, szobor- és könyv-

állvány. Fali virágtartók. 25 fele ruliatartó, 50 féle 
! konyhai fatárgyak, 100 féle gyermekjátékok. Lomb-

fürészdes/.ka és szerszám. Kazetta minden nagyság 
és kivitelben. Ruhaszárító csat, hátitáska fából, 
s/ékülés. Hullám-, gőr- és gyöngyléc. Gyermek-
kocsi, rokka, kerek és ovál kép- es tálcakeret. — 
Tömegcikkek gyártása. Gép- és szerszámnyelek. 
Hordócsap, dugó, srödl és parafa. Kugligolyó Lig-
num sanctum fából, kuglibáb gyertyánfaból Szíj-
kerek géphajtásra fából stb. stb — -

A vamgabona ara januárban. A pénzügy-
miniszter a mulatok álta! januárban természet-
ben megkeresett gabona általános forgalmiadó 
alapjául szolgáló átlayos árát mm ként a követ 
kezöképen állapította meg: rozs vagy kétszeres 
257, árpa 243, lengeri 188, zab 255, köles 220, 
tatárka 200, ocsu vayy konkoly 150 ezer korona. 

A magvar háborús plakatok voltak a leg 
mersekeltebbek. A londoni h idimuzeunban most 
nyilt mei* Németország, Ausztria és Magyaror 
ország negyvenezer háborús plakátjának kiállí-
tása. A sujió egyértelmüleg támadja a kiálli 
tás rendezőit, kifejti, hogy az a gyűlölet, amely 
ezekről a plakátokról szól, rég kialudt már az 
illető nemzetek szivében és nom tarja össze-
e^yezhetőnek a kiállítás megrendezését Loearno 
szellemével. Minden lap egyhangúlag elismeri, 
hogy a legmérsékeltebb hangúik a magyar há 
borús plakátok. 

Gópirónöi állást keresek. Cim a 
kiadóhivatalban. 
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