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mlllmátsrsoronkéof 500 V, 

utaltatnak. 

Yeszélijbeti a nemzet jó hírneve. 
A nemzet jó hirneve veszélyben van. Így 

jellemezte a helyzetet gróf Bethlen István az egy-
séges párt hétfői ülésén. Ezen az alapon és ebből1 

az indokból tartja a miniszterelnök feltétlenül 
szükségesnek azt, hogy most minden jó érzésű 
magyar tömörüljön minden mellékgondolat nélkül1 

a kormány mögé. Ha vannak is részletkérdések,1 

amelyekben talán a vélemények nem mindenben 
egyezők, ezeket most mind félre kell tenni nyu-
godtabb időkre, hogy a nemzet egységes állás-
foglalása minél impozánsabb legyen. Mert a szom-! 
szédságunkban leselkedő ellenségek mindent el-
követnek a föld alatt és föld felett arra, hogy ezt 
a szegény meggyötört csonka országot elpusztít-
sák ugy, hogy nyoma se legyen többé. A frank-
hamisítás megtörtént, ezzel a megbocsájthatatlan 
bünüggyel olyan megpróbáltatásoknak van az 
ország kitéve, amelyet nem a kormány idézett 
elő, de viszont a kormány morális és politikai 
kötelezettsége, hogy ezek a veszélyek elmúljanak 
a nemzet nagy érdekeinek sérelmei nélkül. Ez a 
szabatos és tárgyilagos meggondolás kell, ho^y 
vezesse ma a nemzet minden gondolkozó rétegét, 
a módja pedig: a megfontolás és nyugalom. 

A kormány mindent megtett arra nézve, hogy 
a irankhamisitás biinügye kiderittessék. Semmi 
eltakargatnivalója ebben a kérdésben a kormány- j 
nak nincsen. Jöjjön a törvény a maga teljes ere-j 
jévei és torolja meg azt, ami megtorlandó, de a 
törvény jöjjön és ne a szenzációhajhászat, vagy 
pedig olyan tendenciák, amelyek kapva-kapnak 
minden alkalmon, hogy a kormánynak nehézséget 
okozzanak, csak azért, hogy ezzel apró pártérde- \ 
keket szolgáljanak. Elismeri a miniszterelnök, hogy 
lehetnek szubjektív okok, amelyek miatt egyesek 
haragudhatnak azokra, akik ezeket az eseményeket 
előidézték. De itt önérzetesen hivatkozhatott a 
miniszterelnök arra a négyévi fáradságos munkára, 
amit a nemzet érdekében véghezvitt és melynek 
eredményei és gyümölcsei ép most kezdtek volna 
beérni, — ez a rengeteg munka és annak nyo-
mában várható nemzeti kibontakozás most mind 
kockára van téve. Képzeljük csak el a nemzetért 
dolgozó és annak sorsáért aggódó államférfiú 

Don Ramirez di Leyra kincsesládája. 
Angolból fordítva. 

Milyen hajó lehet ez, AilardyceV — kérdőm.1 

Rövid, vastag lábait szétvetve, mellettem, 
állott músodtisztem a parancsnoki hídon; ha-' 
jónkat a hullámok elöntötték. Látcsövét a kor j 
Iáira támasztva hosszasan merően figyelte azí 
idegen hajóroncsot, ha a hullámhegy tetején 
rövid másodpercekre megjelent. 

A roncs brigg lehetett valamikor, főárbóca i 

kettétörve néhány méternyire kiemelkedett a< 
fedélzetből. Vitorlák, kötelek ugy úszkáltak a 
hajó mellett, mint a megsebzett sirály törött1 

szárnyai. Az előárbóc még egyenesen állott, a 
kormány vitorla szabadon leDgett a szélben, a j 
hátsó vitorla mint valami hosszú fehér zászló 
lógott kötelein. Még nem láttam jobban össze , 
roncsolt hajót. 

Azonban nem nagyon csodálkoztunk rajta,' 
mert az utolsó három napban mi magunk sem 
hittük, hogy hajónk még egyszer szárazföldhöz 
ér. A viharral folytatott küzdelem harminchat 
óráig tátott s ha a „Marié Sinolair", nem lett 
volna egyike azou leujobb hajóknak, melyek a 
•ydev dokkot elhagyták, mi sem menekültünk 
volná ép bőrrel. A vihar azonban elült s mi , 
csupán a fedélzet néhány szerelvényét veszitet-

lelki megrázkódtatását, amellyel látja a véletlen 
események által felidézett sorsot sötétleni a nemzet 
ege felett és még sem riad vissza attól, hogy éj 
és nap munkáját egybevetve megmentse az országot 
a veszélytől. Ezt a veszélyt :sak a nemzet jobb 
belátása, komolysága és eg/séges állásfoglalása 
háríthatja el. Jól mondja a miniszterelnök, hogy 
ha vannak külpolitikai veszelyek, melyek fenye-
getnek, ezek onnan származnak, hogy bizonyos 
körök mindent elkövetnek arra, hogy jó hírne-
vünkön olyan csorbát ejtsenek, amelyet kiköszö-
rülni nem fogunk többé soha. 

A kormány az államfőt31 lefelé egész össze-
tételében egyseges és egyérte müleg azon az állás-
ponton van, hogy a függe.len bíróság végezze 
el a frankhamisítás tettese-nek megbüntetését, 
kérlelhetetlen szigorral, szenélyválogatás nélkül 
Hogy ez a munka hatásos és eredményes legyen, 
hogy a kormány hatalma mint a korbács sújt-
hasson le a bűnösökre, meg ontoltság, nyugalom 
és komolyság kell a nemzet részéről. Azt hisszük, 
hogy erre joggal appellált a miniszterelnök és 
ezekben a nehéz órákban mindenki félre teszi 
személyes aspirációit nyugodtabb időkre, mert a 
mindenikünknél előbbálló nemzet érdeke ezt kö-
veteli. Így beszélt gróf Bethlen István és bizunk 
benne, hogy a jobb belátás fog felülkerekedni. 

HIRDETMÉNYEK. 
H* 

448—1926. sz. A m. kir. belügyminiszter-
nek 63.154—1925. sz. rendelete ártalmában érte 
sitem azon optálókat, kik magyar állampolgár-
ságuk végleges elismerése végett a kívánt ira-
tokát hatóságom utján még nem terjesztették 
fel, hogy magyar állampolgárságuk mindaddig 
nem nyer elintézést, mig a kivánt okmányokat 
be nem mutatják. Mivel azonban ezen iratok 
beszerzése több optálónál akadályba ütközik, 
lehetővé teszi a rendelet a magyar állampolgár-
ság elismerését azon esetben, ha az optáló oly 
okmányt mutat fel, (munkakönyv, cselédkönyv, 
illetőségi bizonyítvány, katonai anyakönyvi lap, 
i-kolai bizonyítvány, katonai végelbocsátó levél 
vagy állami alkalmazottaknál törzskönyvi lap) 
melyből a szükséges adatok kitűnnek. Ezen wzük-

tűk cl. M >st azokban nem c-o lálko'.tunk azon, 
h ^ y má* nem kerülte el a viaart hasonló sze-
reuosével. 

Allardvce, a közömbös természetű skót 
tiszt hosszan, élesen figyelte a hajuroncsnt, mat-
rózaim is, a korlát mellett állva vagy a kötél-
létrákn felmászva figyelték az idegeu h»jót, 
amely természetes is a 20. szélességi ós 10 hosz-
szusagi fok alatt, amely már messze dóira eaik 
az Atlanti Óceán kereskedelmi vonalától. Már 
10 nap óta nem láttunk vitorlát. 

— Azt hiszem, nincsen rajta senki—szó-
lalt meg vénre a tiszt. 

Hosszas vizsgálódásom után madara is az 
ő véleményén voltam. A legénység abban a 
biztos tudatban hagyhatta el a hajót, hogy nem 
sokára elsülycd. 

— Milyen a zászlója? — kérdéra. 
— Epeu azt figye'em. Egészen az árbocra 

csavarodott és a kötelek teljesen elfödik. Da 
nem, most mintha egészen jól látnám. Es bra-
zíliai lobogó, da fordítva felvonva. 

Tehát a legénység vészjolet adott, mielőtt 
a roncsot elhagyta. Talán csak rövid idővel ez-
előtt. Tisztem kezéből kivottem a távcsőt és a 
még mindig fehértarajos hullámokat vizsgáltam, 
de magunkon kivül soir ilyen élőlényt nem tud-
tam felfedezni. 

séges adatok a következők : sí ját születési, atyja 
születési, saját házassági, atvja házassági; op-
ciókor 18 évet be nem töltött kiskorúik szüle-
tési bizonyítványok, illetve oly okmányok, me-
lyekből ezen adatok kitűnnek. 

832—1926. sz. Kozhirré teszem, hogy KG-
6zeg város erdőgazdasága írásbeli versenytár-
gyaláson áruba bocsát ez év t»?lén vágott éa 
vágandó vastag tölgy és bükksz^rfaanvagot a 
stájorházi vágásokban. A tölgyszerfa 40 em.-nél 
vastagaob mennyisége: furnierrönk, dongafa, 
szelvényáru circa 100 m3. A bükkmüfa, mely 
lehetőség szerint piros álgiszt nélkül termelt 
anyag: 200 m8, középátmérő 30 —50 cm.-ig. A 
műfaanyag megtekinthető a stájerházi vágásban. 
A bükk gyors fülledésére való tekintettel annak 
szállítása február hóban esedékes. Írásbeli ár-
ajánlatok folyó évi január hó 30. déli 12 órájáig 
nyújtandók be a polgármesteri hivatalba. 

Jftmbrlts l «io« onlgárratfttar 

I l i K K K . 
A „Kőszeg és V idéke" helybeli előfizetői-

nek az uj évfolyam jelen számával egy „Családi 
Körtt cimü díjtalan mellékletet indítunk meg abban 
a reményben, hogy ezzel az ujabb agyagi áldo-
zattal előfizetőink táborát kibővítjük és lapunkat 
minden téren és rétegben kedveltebbé és kereset-
tebbé óhajtjuk tenni. Ez a díjtalan melléklet egy 
folytatásos regényen kivül állandóan közöl szép-
irodalmi, közgazdasági, egészségügyi, vadászati 
közleményeket, valamint költeményeket és kereszt-
rejtvényeket, melyeknek helyes megfejtői között 
dijak lesznek kisorsolva. Reméljük, hogy előfize-
tőink szívesen fogadják ezt a kedvezményt és 
segíteni fognak nekünk, előfizetőink számát meg-
szaporítani. Az egyenként vásárlóknak a mellék-
letet csekély 500 koronáért, tehát a Kőszeg és 
Vidékével együtt 2500 koronáért bocsátjuk ren-
delkezésére. 

Esküvé. Hétfőn délután vezette oltárhoz 
dr. Bőősz József menyasszonyát, Bilisits Micikét. 
Tanuk voltak: J-igits Imre városi főjegyző és 
dr KCszeyfalvy Fióris szombathelyi kereskedelmi 
iskolai igazpató. 

Lehetséges, hogy a fedélzeten még élők 
vannak — mondám. 

Talán zsákmányra tehetünk szert —mor-
mogá másodtisztem. 

— Ugy vélem, a jobb oldalára kerülhet-
nénk és a roncsra átraahetnénk. 

Alig ériünk oda, kiadtam a parancsot. — 
engedjenek le egy nyolcas csónakot, — Allar-
dyce, vegyen maga mellé négy embert ós te-
kintse mt'g a hajót 1 

Ebben a pillanatban érkezett a fedélzetre 
Mr Armstrong, clsötiszten, hogy tőlem a szol-
gálatot átvegye, azután átvetettem magam a kor-
láton s a kötélen a csónakba ereszkedtem. 

A roncs orrát megkerülve „Nossa Sennora 
da Victoria" nevet olvastuk a csöpögő hajóorról. 

— A baloldalára, kapitány l — kiált* a 
másodtisztem. 

— Kikötni, AcsI Néhány pillanat múlva 
átléptük a hajó karfáját, mely nem állt ki ma-
gasabbra a vizből, mint a osónak széle. — Első 
gondolatunk volt saját biztonságunkról gondos-
kodni, ha esetleg a hajó lábaink alól a mély-
ségbe akarna sülyedni. E célból két matróz őrt 
állott, fogva a csónak kötelét ós csákánnyal a 
roncstól távol tartva. Az ácsot leküldte n a hajó-
testbe megvizsgálni a vízállást; Allardyoe, egy 
matróz meg én a hajó rakományát igyekeztünk 
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Újra alakul a tószegi Vöröskereszt választ-
mány. A polgármester elnöklete alatt múlt va-
sárnap d. e. volt a Kőszegi Vöröskereszt újra 
alakulása, mely alkalomból a vármegye képvi-
aeletében megjelent dr. Kiss Emil vármegyei 
főjegyző ia. Az elnökség maradt a régi. Továbbra 
ia Chernél Istvácné és báró Miske Kálmán vál 
lalták az egyesület vezetését. Alelntkök lettek : 
Horváth Ai .doné , N.-gy Balázs és Jambrits 
Lajos, a választmány titkára dr. Fuobs Endre, 
péDztárnoka pedig Nagy Vencel. A választmány 
Jsg ja i : Arató István, Nábrcr Mátyás, Németh 
lkároly, Németh Imre, Hódig István, Szomor 
Lajos, Szélesi István, Vörös Lajos, Loparits 
Jöz6ef, Kováts János, Hettlinger Jenő, Karrer 
Frigyes, Bécz Kálmán, Kübn és Orbán tanítók, 
Kiss Károly, Kincs István, dr. Tirtsch Gergely, 
dr. Linksz Izsák, Hausmaninger Károlyné, dr. 
Tirtsch Gergely né, dr. Kopfstein Lipótné, Szabó 
IrmB, Grémen Ilonka, Maitznó Fekete Mária, 
Bertalan Erzsébet, Jaioss István, Brunner Imre, 
dr. Halmay Gusz.áv, Szerdahelyi Károly, Tóth 
József, Freylergtr Ferenc, Zucker Vilmos, Ne -
bammer Gyula, Eisner Kamill , dr. Pallér Jó-
zsef, A r k n u r Mihály, Kőszegi József, Hóth 
Jenő éa Dömötör Gyula. 

Az öreg bencts diákok kőszegi csoportjának 
összejövetele ezúttal — tekintettel az álarcos 
bálra — nem február hó 1-én, hanem február 
hó 8-án lesz. 

Halálozas. Rohonc ötvenegy éven át volt 
kitűnő főtbnitója, Marton Antal, 91 éves korá-
ban Szombathelyen elhunyt. A holttestet a ro 
honciak kívánságára alispáni engedéllyel tegnap 
Rohoncra szállították és ott helyezték örök 
nyugalomra nagy részvét mellett. Az elhunyt-
ban dr. Marton Jenő volt kőszegi, jelenleg bu-
dapesti ügyvíd és özv. Bajmóczy István polgári 

i.ikolai tanár özvegye édesatyjukat gyászolják. 

Meghívást kapott Dunafóldvárra városunk 
egyik közismert és kiváló műkedvelője Zatsik 
Joci, hogy az általa oly kitűnően adott szerepét 
a .Molnár és gyermeke" cimű drámában ott is 
sljátsza. Mindenesetre szép és megérdemelt ki-
tfintetes ez a meghívás á mi derék Jucinkra, 
melyhez ugy jutott, hogy Rozonits Sándor duna 
földváii tunitu földink olvasva a Kőszeg és Vidó 
kében Zatsik műkedvelői tehetségét és tevékeny 
ségét, meghívta az ottani katb. legényegylet 
által e hó 24 én rendezendő szind-ir^b főszere 
pének előadasára. Azt kívánjuk neki, hogy ott 
m í g jobban kikerüljön szerepének alakitasa. 

A polgári kaszinóban február 13-án, farsang 
szombatján táncmulatság'.artalik. Február 17 én, 
hamvazó szerdán p?dig heringschmauat rendez 
a vezetőség. 

megtekinteni. 
A kap i tány kab in jában elsősorban is a 

ha jónap ló t Kerestem, de n e m találtam. 
— Ugy látszik, nem is vezettek könyvet, 

— jegyző meg Allardyce, — a délamerikai ha 
jókon nem ismerik a reedet, mindenki csak 
annyit tesz, amennyit elkerülhetetlenül tennie 
kell. Ha volt nbplójuk, magukkal vitték. 

— Szeretném ezeket az iratokat és papi 
rokat átnézni, — kérdezze meg az ácsot, mennyi 
időnk van még. 

A válasz kedvező volt. Bár a hajó telve 
volt vízzel, a rakomány egy része fenlartotta a 
hajót, valcszinüleg sohasem fog elsülyedni s e 
roncs is egyike lesz azoknak a térképen fel nem 
tüntetett szirteknek, amelyek annyi jó hajót 
szoktak a tengerfenékre küldeni. 

— Allardyce, ön lemegy a hajóba, tekintse 
meg a rakományt, hogy mit menthetünk meg 
belőle. Addig átnézem a papírokat. 

Az iratokból megállapítottam, hogy a hajó 
egy hónappal ezelőtt hagyta el Bahiát, bogy 
Londonba vitorlázzék. A számlákba tekintve, 
nem suk nyereségre volt kilátásunk. Végül a 
papírok közt rövid angol feljegyzést találtam. 

— A különböző indián ós spanyol régisé-
geket, melyeket a Santarem-féle gyűjteményből 
Londonba, Pontfoot éa Neumannak Oxford Stret 
re küldünk, ahol ezen értékes és pótolhatatlan 
tárgyak meg nem sérülhetnek. Különösen áll ez 
Don Ramirez di Leyra kincsesládájára, mely 

KAurfw te ViiiAV*. 

Allatvasar Kőszegen. Január hó 27 én azaz 
szerdán kizárólag csak állatvásár tartatik váro-
sunkban. 

A tűzoltók álarcosbalja iránt nagy érdeklő-
dés mu t a t koz i k vf.rosui:k fiatalsága közöt t , kü« 

lönösen a leáryuk közt folyik titokban nagy 
jelmezverseny, mir.digyik tul akar tenni a má 
sikon ís igy valószínűleg sok érdekes és szép 
jelmezt foguLk látni február 1 én a Mulató rügy 
termében. Na mulassza el senki a rövid farsang 
legérdekesebb bálját megnézni. 

— Ozsonnahangverseny az Eűte kávéházban 
ma, vas-árnap délután 5— V,8 ig, Gondy Zsiga 
budapesti ciuánypiiuiás vezetésével. 

Tancestely. Február 6 án az Elité kávéház 
ban tár cestelyt rendez a ovodaegyosület pénz 
tára javára Belépődíj személyenkint 15000 K. 

A rövid farsang legszebb mulatsága a katb. 
Legényegylet február bó 13 án megtartandó 
6zigoruun zártkörű táncesiélye lesz, melyre már 
erélyesen folynak az előkészületek. A meghívók 
már elkészültek és a napokban kerülnek a cím* 
zrttek kezeihez. Aki igaz in jól akar mulatni és 
sokat táncolni, az ne mulassza el ezt a tánc-
estélyt; annyi a ret.dező, hogy senki sem fog 
unatkozni. Másnap vasárnap nyilvános mulat 
ságot rendez a kath. Legényegylet, melyre a 
közönséget falragaszok utján úivja meg a rész-
vételre. 

Papai kitüntetés. A pápa Gryneusz György 
szombathelyi pénzügyigazgatónak, Rhorer Ödön 
dr. ügyvédnek, a szombathelyi püspökség jog 
tanácsosának ós Pető Ernő ar. közkórházi igaz-
gatófőorvosnak az emberbaráti téren való mű 
ködes és a kaiholikus ügyek szolgálata körül 
szerzett érdemeinek elismeréséül a Szent Gergely 
rendet adományozta. 

Ügyforgalom a varosházán Az elmúlt évben 
a városházán a polgármesteri iktatóba érkezeit 
9912 darab, az árvaszékhez 530 ügy, akihágási 
ügyek száma 738 volt és iwy összesen 11.180 
ügyet intéztek el a városházán, mi a békebeli 
nek legalább kétszerese. 

Március elsejétől ölesebb a posta A pengő-
számitás gyukorlnti bevezetését a posta kezdte 
meg, amely március 1 én lépteti életbe a pengő 
tar.fát. Az összes le/élbélyegeknél. ahol tizedesek 
fordultak elő, lefelé kerekiiették ki az összege 
ket, úgyhogy március 1-től kezdve olcsóbban 
1 velezunk. Az uj ievéidijK**bás 16 fiiiér, 20U 
gramm súlyig 28 fillér, ő00 grammig 40 faliéi 
lesz. A hclyb.'li levelezőlap d ' j i 4 fi.iér, így s»zö 
a belföldi távirati forgalomban 6 fillér. Az uj 
dijszabás március 1 én mindjnütt érvénybe lep. 

Talált targyak: egy imakönyv. A jogos 
tulajdonos átveheti az államrendőriógen. 

nek oly helyrj kell kerülnie, ah j l senki sem 

érintheti 1 
— Tehát mégis van nyereségre kitátásunk ! 

A papírral a kezemben fölálltam, amidőn az én 
skótom belépett az ajtóu. 

— Azt hiszem a hajón valami ninc3 rendbe 
kapitány, — mondá Allardyce komoly, merev 
arccal. Látszott, hogy valamitől megijedt. 

— Mi történt? — kérdem. 
— Gyilkosság, kapitáuy. Egy ember fek-

szik a földön, akinek a koponyáját beverték. 
— Talán a vihar okozta? kérdezéra. — 
— Lehet, kapitány. Bár ha látná őt, nem 

lenne ezen a véleményen. A főfedélzetházban 
fekszik a szerencsétlen. 

Araikor e raktárhelyiségbe léptem, nem a 
ládák vonták magukra a figyelmemet, hanem a 
földön fekvő alacsony, sötét, rövid göndörszakálu 
férfi, lábaival egy nagy csikós ládát érintve. A 
feje alatt a fehér vásznon hatalmas vérfolt pi-
roslott, napbarnitotta nyaka körül vérpatakok 
folytak. Az arcán olyan nyugodt kifejezés ült, 
mint egy alvó gyermekéén. Sebet nem láttam 
a fején. 

Csak amikor letérdeltem, láttam a fején 
tátongó rettenetes sebet, melyből a vér kiáradt. 
Valószínűleg hátulról fejszével agyonütötték. 

— Nos véletlen balesetről, vagy gyilkos 
ságról vau-e szó, kapitány? — kérdé kissé éle 
sen másodtisztem. 

(Folytatjuk.) 

V déki előfizetőink szíves figyelmét felhívjuk 
azon körülményre, hogy a „Kőszeg és Vidéke* 
f. évi január bó 1 vei uj évfolyamba kezdett és 
pedi* a 46. bp, miért is kérjük igen tisztelt elő-
fizetőinket, hogy n leszállított előfizetési dijat — 
negyedévre 22.000 korona helyett 20.000 koro-
nát, egész évre 80000 koronát — mielőbb a 
kiadóhivatalba juttatni szíveskedjenek. Hitralé-
kosainkat pedig nyomatékosau figyelmeztetjük, 
hoí/y tartozásaikat rövid időn belül rendezzék, 
mert ellenesetben kénytelenek volnánk a lap 
továbbküldését beszüntetni és ellenük a keresetet 
beadni. — 

Beszámoló az elmúlt evröl. Szükségesnek 
tartjuk közö'ni városunk é9 környékével, hogy 
h világhírű Semlt r cég e lxul t üzleti évea6iker 
teljes jegyében folyt le. A közönség páratlan 
bizalommal kereste fel e 75 esztendős üzleti 
mul'ra visszatekintő céget (Semler J . főüzlet; 
Budapest IV., H3c«i utca 7 szám) mert minden 
vásárlási teljes megelégedettséggel töltötte el. 
A cég mint minden esztendőben, ugy ez idén 
is az elmúlt hónapok na^yforgalma folytán fel-
halmozódott legkitűnőbb minőségű és móretü 
angol, valamint más külföldi női és férfi szö-
vetek — kelmék, maradékait a Semler cég a 
legaU.c*onyabb oceasíos áron bocsAjija közön-
ségének rendelkezésére. 

Táncmulatságot tartanak ma a kőszegdo-
roszlói evang. ifjusáei egyesület a Hiramia féle 
vendéglőben és a nagycsömötei leveuteegylet a 
Kecskés féle vendéglőben. 

- Február 1-en rokkantadót kell fizetni az 
alkalmazotti illstmenyek után is Az 1925. évi 
XLVI1 I . törvénycikk ertelmében, valamint az 
annak végrehajtása tárgyában kibocsátott pénz-
ügyminiszteri rendelet szerint az alkalmazotti 
kereseti adón kivül február 1 tői kezdődően az 
alkalmazotti illetmények után a rokkantellátási 
adót is le kell róni. A rokkantellátási udó összege 
az alkalmazotti keresen adó összegéhez mérten 
emelkedik, tehát pótadó jellegű. Ha ugyani*) az 
alkalmazotti kereseti adó nem haladja meg ha-
vonként a 40.000 koronát, a rokkantellátási adó 
400 korona. lLi a kereseti ad> öss2ege 4000C 
és 52-Ot>0 korona közö't van, a rokkantellátási 
adó 800 koro'-a, 52—76 000 K ig 1200 korona, 
76 - 8 0 000 ig 1600 korona, 30—100 000 ig 2000 
koronj, 100-112 000 ig 2400 K, 112-136.000 ig 
3600 korona, 136-168 000 ig 4800 korona, 
168--1S4 000 ig 6000 K, 184-200 000 Í2 7200 K, 
200— 220 000 ig 8400 K, 220-240 000 ig 9600 K, 
240OCO koronán frlul pedití minden meykezdptt 
40.000 korona után a rokkantellátási adó 1601-
korona. 

A Szombathelyi Takarékpénztár R.-T 
kőszegi fiókja jó bonitásu valtókat 14%-kaI 
számitol le. 

Olcsóbb lelt a cukor kilónként 1320 koro-
nával, miután a kincstár részesedésót 44 8 arany-
fillérről 35 arany fillérre leszállította, tehát 1320 
papirkoronával. 

Letartóztatott a helybeli államrendőrség egy 
Uerczöc Lujza nevű 22 éves kéjnőt, ki minden-
féle igazolvány nélkül Jugoszláviából Kőszegre 
jött, hogy itt egy fiatalemberrel, ki öt egy ottani 
öröratanyából 1400 lopott dinárral kiváltotta, 
házasságot kössön. Az államrendőrség a nőt 6 
nupi elzárásra és ennek letöltése után vissza-
toloncolásra ítélte. 

35 évig nagyon hideg telek és forró nyarak 
lesznek Az időjárásban — a meteorológusok 
szerint — 35 éves klimatikus periodusok van-
nak. Mivel pedig az elmullott 35 esztendőben 
az enyhe tél és a hűvös nyár dominált, az idő-
járás 1926. januárjával elérkezett az ujabb har-
mincötös periódushoz, ami azt jelenti, hogy 
1961 ig a telek nagyon hidegek, a nyarak vi-
szont nagyon forrók lesznek. Ennek eredménye 
az első fagybullára, amely decemberben vonult 
keresztül Európán. 

Uj könyvek Róth Jenő kölcsönkönyvtárában: 
Dumastól: Fáris mohikánjai, Király a vérpadon, 
Király és bolondja. 

Ferjhezm nne 50 hold földbirtokkal házias, 

szerény igényű hajadon. Fénykép és c ímem: 
„Elité* irodában Budapest, Rákóczi ut 15. 
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Blaha Lujza meghalt Blaha Lujza, nemze-
tünk csalogánya, hétfőn délelőtt 76 éve6 korá-
ban elhunyt. Egész Magyarország mélységes 
részvéttel vett tudomást Blaha Lujza asszony-
nak, mirden idfk legnagyobb, legmagyarabb 
művésznőjének haláláról. Szerdwi temetésén 
mintegy 100 OCO ember kieérte utolsó útjára a 
kerepeli temetőbe, bol a székesfőváros £l!al ado-
mányozott diszsirhelyen helyezték trök nyuga-
lomra nemzetünk nagy halottját. 

Országos Kézműipari Terlat Budapesten. A 

múlt évbtn megretdezett kézműipari tárlat si 
kerére való tekintettel az idén ujbol megismét-
lik a kiállítást. Értesülésünk szerint a kiállítás 
melyet az fgész k u n ű i p t r btvorásával uker 
nak rendezni, augusztus t ó \égén nyilik meg 
és szeptember 10 éig fog tartani. A kiállítást a 
kricfektdeicLi kom.ái y is teljes méitékben fogja 
témcgatL). A kiállításon berendezett polgári la 
kísok, valamint felszirelt különböző kes-műipaii 
műhelyek kiállítását tervezik, azonkívül mint 
kiállítók az állt mi üzemek is részt vesznek. — 
Cgyt'ccsak képviselve lesznek a találmányok 
és szabadalmak s az Országos Iparegytsület 
rendezésében a kiállítás tartama alatt ipari szak 

előadásokat rendeznek. 

A futballtilalom az egcsz országra szól. A 
kul'uszminiszti ríum az 1926. évi futballtilalmai 
két és fél hónapban állapította meg. A tilalmi 
idő junius 10 én kezdődik, suj-uszius 25 én záiul. 
Ezen idő alatt belépődíjas nyilvános mérkőzések 
nem tarthatók. A rendelet nem kifejezetten Bu 
dapestre szól, tehát — miniszteri rendeletről 
lévén szó — hatálya az egész országra kiterjed. 

lijbol aradnak a Körösök. Gyuláról jelentik: 
A legutóbbi hivatalos jeientés szerint a Fehér-
és Fekete Körösökön ismét 120 cm es áradas 
következett te, ami ujabb aggodalomra adott 
okot. A kormány biztos intézkedése folytán a 
a gátaknál állandó permanonciában vaunak a 
műszaki katonai osztagok. Az árteiulet vizének 
lec6apolása folyik, azonban nem mindenütt jár 
sikerrel, mert például Vésztőnél és Gyulánál az 
árterület teljesen befagyott. Az árviz pénteken 
Békéscsabán emberáldozatot követelt. A Jókai 
utcában, ahol a pincékét az árvíz óta felméteres 
talajvíz buiitja, Grünwald Manó kereskedő 3 
éves fiacskája játék közben leszaladt a pincébe, 
ahol belebukott a vizbe és megfulladt. 

A világ nepesedese. A világon most 1800 
iniilió ember el és pedig 510 millió Európában, 
900 millió Ázsiában, 150 millió Atnkában, 240 
millió Észak- es Déíamerikábaii és végül 10 
millió Aus/tráliaban és Óceániában. Francia-
országnak 1870 ben volt 38 millió lakosa, most 
van 39 millió, de ebbe már be van számítva a 
háborúban szerzett terület lakossága is. Német 
országnak ötven évvel ezelőtt volt 37 milliója, 
most vau 64 millió, az Egyesült Államoknak 
volt 36 millió, most 110 milliója van és Nagy-
-britaniának volt 30 millió és ma 4# és félmillió 
lakost számlál. 

Az itfei országos tenyeszallat es gépkiállítás 
kiQpontja. Az Országos Magyar Gazdasági Egye 
sülét az 1926. évi díjazással és vásárral egybe-
kötött 35. országos tunyészáilatkiállitást és az 
azzal kapcsolatos gépkiállítást március 19—21-ig 
fogja rendezni a budapesti tenyész és haszon-
állatváaártelepea. A tenyószállatkiállitásra ló 
kivételére! felhozható bármilyen fajtájú, korú 
és ívaru tenyészáJlat szarvasmarhából, sertésből, 
juhból, kecskéből, baromfiból és házinyúlból. 
Bejelentési határidő : 192Ö. óv február hó 3 — 
Az idei 35. tenyészáliatkiállilás és vásár szabály-
zatát és a bejelentési iveket a rendező bizottság 
elküldötte már mindazoknak a tenyésztőknek, 
akik az előző kiállításokon és vásárokon részt-
vettek. Megkeresés esetén azonban a rendező 
bizottság minden érdeklődőnek készséggel meg-
küldi ezeket a nyomtatványokat. (Budapest, IX . 
Köztelek u. 8.) 

— Szálka eltávolítása. Igen sokszor nem 
kis fájdalmat okoz egy-egy testünkbe mélyen 
belefúródott szálkának eltávolítása. Pedig a szálka 
a gőz segítségével igen könnyen távolitható el 
anélkül, hogy a legkisebb fájdalmat is kellene 
elszenvednünk. Az eljárás a következő: egy 
bőnyaku palackba forró vizet öntünk és a szálka 
által megsebzett testrészt erősen a palack szá-
jára nyomjuk. A nyomás által összehúzódik a 
hus és 1—2 perc múlva kimegy belőle a szálka 
•nélkül , hogy gyulladást okozna. 

Megfagynak az emberek és farkasok garáz-
dálkodnak Olaszországban. Felsőolaszországban 
a hideg időjárás tovább tart. Milanóban az isko 
Iákat bezárták, részben azért, mert nem fűthe-
tők, részben mert a közlekedési zavaruk miatt 
szénhiány állt be. Milanóban két ember, Tori 
nóban egy ember megfagyott. Mori mellett & 
hatalmas szélvihsr nagy kárt okozott. Farkas 
falkák különösen Isztriában mutatkoznak. A 
farkasok számos öszvért és kutyát megtámad 
tak és széttéptek. Santa Croce mellett a farka-
sok megtámadtak fgy automobilt. Az automobil 
női utasai rémületükben elájultak. A seffőrnek 
sikeiült revolverével két farkast lelőnie és a 
többit elűznie. 

Fölfedeztek a földkerekség legprimitívebb 
népet. A londoni lapok jelentése szerint egy 
amerikai t xpedició a délafrikai Kalahari sivatag 
t an előnycmulva, csodálatos néptörzset fedezett 
fel, amely a világ legprimitívebb népfaja. A 
lusmannok egyik törzséhez tartoznak, akik már 
évszázsdok óta a tivatagbun elszigetelve élnek 
Fehér emlert eddig egyáltalán m m láttak Ezek 
az embtrek szinte emberi forma néiküli lényei 
akik bangyatojást, egeret, sündisznót, kieyót éí 
skorpiót esznek. Primitív njelvük mindössze 7 
betűből áll. 

Meggyilkolta az újszülöttjét, mert az anti 
krisztust latta benne. A Vossische Zeituugnak 
Boroszlóból azt jelentik, hogy Lodz környékén 
az egyik faluban olyan fiúgyermek jött a világra 
akinek természetellenesen tizenöt font a súlya 
és olyan erős volt, hogy már az első napon 
megtudott állni az ápolónője kezén. Az újszülött 
gyermek apja, aki csicscmőfiában az antikrisz 
tust látta megtestesülni, fejszével agyonverte a 
fiatal életet. 

Ausztria an(ol gyarmat akart lenni. Sir 
Wi l l iam Goode egy loLdoni társadalmi egyesü 
letben előadást tartott a jövendő háborúk el 
kei üléséről s felolvasását különösen érdekessé 
tette az a körülmény, hogy a nagy összeomiát-
idején az uj államok alakulásának közvetler 
megfigyelője és sok tekintetben faktora is 1 be 
tett. Elmondta, hogy mikor Ausztria a háború 
után gazduságilag a legnehezebb napokat élte 
át, felkereste öt egy előkelő politikus és legko 
molyabban fölvetette azt a kérdést, hogy nem 
számithat-e Ausztria támogatásra Anglia ré* 
síéről ab lan a törekvésben, hogy gyarmata le-
hfssen Nagy Britaniának. Ezt a kérdést sii 
Wi l l iam Gooda azzal ütötte el, hogy Angliának 
eiég baja van a maga Írországával. 

Három hónap ota csuklik egy szombathelyi 
leány. Az elmúlt hetekben nagyon érdekes és 
ritka betegség foglalkoztatja a szombathelyi 
orvosokat. Egy fiatal leány három hónap ó t j 
megszakítás nélkül csuklik ugyauis és az orvo 
sok hiába próbálkoztak, bármilyen kezeléssel és 
gyógyszert el, a csuklásnak nem tudtak véget 
vetni. Érdekes, hogy a leány nagyobb rosszul-
létről vagy fájdalmakról egyáltalán nem panasz 
kodik, ellenben az arca állandóan vérpiros és 
forró, mintha he/es láz gyötörné. Az orvosok 
végül is azt tanacsolták, hogy a szülök a leány t 
vigyék fel Budapestre és vizsgáltassák meg 
speciáiista orvostanárukkal. Ezt meg is tették. 
S most a fővárosi szakorvosokon múlik, hogy a 
beteg lány csuklását el lehet e állítani, mert ha 
ez nem sikerül, a csuklás görcsös halált okozhat. 

I - a b t t k k h a s á b tűzifa házhoz szál* 
litva a legolcsóbban kapható Takács Bélánál 
Kőszeg, Király ut 108. — Telefon 3 szám. 

Az „Ojtág" uj frank-száma érdekesebb még 
a frankügynél is. A B3lcs Habi hallatlanul mu-
latságos mókákat mond el a hamisításról. Mu 
tatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal, Bu-
dapest VI., ó utca 12. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. S z ü 
l e t é s e k : Patby János—Gamauf Anna : Anna 
ág. ev., Orbán Sándor—Molnár Teréz: László 
r. k., Fröhlich József—Hanély Dóra : Olivér r.k., 
Proksch János—Horváth Ilona. József r. k. — 
H á z a s s á g : Lágler Antal—Koroknai Mária, 
Schwarz Károly—Illés Anna, dr. Bőősz József— 
Bilisits Mária. — H a 1 á 1 o z á s : Scheck Amália 
16 éves, szivbelbáriyagyulladás. 

A svéd sajtó rendkívül barátságos érzülettel 

foglalkozott a magyar eseményekkel. Szinte egy-

hangúlag visszautasították azt a követelést, hogy 

Magyarországot, mint minden nyugtalanság tűz 

fészkét meg kell fojtani. 

— Eduárd tuiiia: Az ú jkor erkö lcstör ténete . A 
közelmúlt nagy hézagpótló könyvek között megtaláljuk 
az emberiseg történetevei, művészetek történetével, a 
filozófia történetével, a zene történetevei foglalkozó nagy 
müveket, azonban az a könyv, amely az emberrel, mint 
társadalmi lénnyel foglalkozik, az hiányzik eddig. Az 
ember társadalmának, szokásainak és erkölcseinek meg 
van a maga nagyszerű történelme azon időponttól, amely 
időpunttói az emberi alkotások és emberi élet fejlődése 
egy kifinomult lényt alkotott, amely leny az elet tartama 
alatt egy belső életet él erkölcsösen vagy erkölcstelenül, 
álszemérmesen vagy szemérmesen, a társadalom hasz-
nára vagy kárára. Minden idők társadalmi berendezése 
nyomot hagy az emberek legbensőbb eletének kialakulá-
sában A renaisance, a nagy francia udvarok, a francia 
forradalom és az azt követő abszolutizmus mind átfor-
málták az egyén erkölcsi életét, szokásait A nagy mű 
megszületése előtt pár szóban ismertetni kell azt, hogy 
mi adta meg az eszmét a mű sajtó alá rendezéséhez. 
Röviden: Kerestek egy könyvet, amely a társadalomtör-
ténetlel, azaz az erkölcsök történetével foglalkozik. A 
választás a német eredetiben megjelent Eduárd Kuchs: 
ilustrierte Sittengeschichtére esett több okból. A mii 
eddig megjelent orosz, dán, svéd, holland és spanyol 
nyelven.Tehátaz összes európai nyelveken, amelyek számba 
öhetnek. Hogy franciául és angolul nem jelent meg a mű, 

annak oka az, hogy a két nemzet e nagy témáról inkább 
gyöngébb művet, de eredetit, mint jó német fordítást ad. 
Ezt nem engedheti meg a nemzeti önérzetük. Hogy a 
német munka milyen alapos, arra a legjobb példa lesz, 
ia egy pár sort irunk a szerzőjéről. Eduárd Fuchsjava-
korbeli Íróember, aki csak írásainak el és abból él, illetve 
meg is é l ! Ezt meg kell jól jegyezni. A Berlin melletti 
Zehlendoitban lakik, sok szép villa között az egyik leg-
szebben Mikor a hallba lépünk szemünkbe tűnik a sok 
nagy üvegszekrény, amelyekben a nyugati kerámiai alko-
tások mellett török, hindu, kinai és japán kerámiái reme-
keket találunk. Oszlopokon, állványokon mázsás sulyu 
kinai sárkányok, buddha szobrok, fajanszból vagy bronz-
ból Bevezet az iró többi szobájába, ahol ugyanez a 
látvány. A fal mellett antik bútorok, amelyek nem kepezik 
a szoba bútorzatát, inkább egy gyűjtemény benyomását 
teszik. Feltárul egy antik nagy fiókos szekreny tartalma 
Rengeteg metszet és kép a legremekebbekből. Elmondja 
az iró, hogy a ..Karikatur der europitischei Völker" két-
kötetes műhöz 6800 ilyen metszetet és képet vásárolt és 
szerzett össze és ebből a két kötethez a legszebb ket-
ezret használta fel. Így készülnék nála a munkák. Havonta 
Ilyen kiadása atlagban 2000- 2500 aranymárka. Ily körül-
mények között készült a nagy „Sittengeschichte" is. Meg-
jelent még négy kötetben Daumier, azonkívül Gavarni 
metszetei is A háromkötetes hatalmas „Kultur u. Kunst-
dokumente" és még ezenkívül igen sok hatalmas nag> 
munka. Ezen okok késztettek minket arra, hogy a válasz-
tásunk erre a műre essék, mert ez tényleg egy német 
alapossággal megírt és megszerkesztett mii és igen sze-
rények lennénk akkor, ha azt mondanánk, hogy mikor 
a szerzőtől elbucsuztunk nem voltunk büszkék arra, hogy 
mi vagyunk a hatodik nemzet, aki e hézagpótló művet 
kiadhatja. A mű rövidesen el is hagyja a sajtót, de olyan 
köntösben, hogy mindenkinek kedves olvasmánya lesz 
mindenkor és büszke lesz könyvtárának ezen uj köteteire 
— A mű megrendelhető: Világirodalom Könykiadóvállalat 
Weiler és Társa Budapest IV , Magyar-utca 40 

Gyenge ös;ivet<)sek megjavitasa tavasszal 
Elég gyakran fordul elő, hogy a téli hideg meg-
viseli az őszi vetéseket. Kárt tett benne a f igy, 
felfagyott, vagy esetleg móg a mult évi rovar 
károk miatt szenved. — Ilyenkor s-'om rti-in 
nézi a gazdi ritka, alacsonynövésü, sápsdt ve-
tései s fatalista medjára belenyugszik sorsába, 
holott e ba;on legtöbbször lehet segi:eni. Tör-
ténhet ez kétféle utou. Vagy azáltal, hogy trágy » 
lével öntözzük meg, vagy 'azáltal, hogy műtrá-
gyával segítünk rajta. A trágyalével való öntö-
zést nem szívesen cselekszi a gazd i, mert rend-
szerint nem is áll elegendő trágyáié rendelke-
zésére, másrészt annak kihordása, kiszórási na-
gyon körülményes. H l mégis ehhez nyúlna, ugy 
mindenekelőtt ugyanannyi vizzel kell felbigitaui 
és ilyen felhígított állapotban kb. 16 h!. kell 
egy kat. holdra, amely mennyiség lehetőleg 
egyenletesen öntözendő ki. E nehézkes eljárással 
szemben rendkívül könnyű a műtrágyával való 
megjavítás. Erre a célra a csilisalétromot hasz-
náljuk, amelyből 25 —60 kg. ot szórunk rá kat. 
holdanként egyenletesen a vetésre, ugy miutha 
vetnénk. Mégis, hogy e mennyiséget megszapo-
rítsuk s ennek következtében egyenletesebben 
szórhassuk ki, ugyanannyi homokkal, hamuval 
vagy száraz fürészporral keverjük s a zsákot 
nyakunkba akasztva éppen ugy haladjunk lépes-
ről lépésre ós szórjuk rá a vetésre, mintha magot 
vetnénk. Csupán arra kell vigyázni, hogy aki-
szórás pillanatában a vetés re legyen nedves, 
tehát száraz időben, harmatfelszáradás után kelí 
kiszórni, leghelyesebben március elején. Es a 
csilisalétrom azonnal oldódik a talajban és rög-
tönösen bőségesen táplálja a növényzetet mikor 
az buja fejlődésnek indul s hamarosan s:ebb 
lesz, mint lett volna a fagykár nélkül. 

Tizenegyéves doktorkisasszony. A „Neues 
Wiener Tagblatt" madridi jelentés alapján a 
következő hihetetlen esetről adh i r t : Carfslleira 
Hildegard, a 11 éves spanyol csodagyerek teg-
nap szigorlatozott az egyetemen és elnyerte a 

r«iiirnni*iÉh'ii 
WfM 



4 Kösz3g és Vidéke. 192tj. január 24 

doktori cioaet. A csodálatos tehetségű kisláuy 
ez alkalomból nut/ycizalnUu luiományoa érteke-
zést tar'ott, amelyei a megjelent uralkodócsalád 
<•8 az elCkelöségek ámulattal hallgattak végig 
ós annak befejeztével a 11 éves dokíorkis Vi-
szonyt lelkesen ünnepelték. Cirfalleira Iliidé 
gard sz'moa id n nyelvet beszél és kitűnően 
ért a zenéhez is. 

Fölfedeztek Osiris templomit. Az egyiptomi 
ásatások nz ókor n.>gy bi;odaírnának mindig 
több építészeti romekét hozzák napvilágra Most 
is eg\ megbecsülhetetlen értékű fölfedezésről 
érkezik hír. Frmkfort II mrik hollandos és dr. 
R. U. Hall angol tudósok, mindkettő elismert 
tekintélyek, fölfedezték az évezredek földrétegei 
alatt Ü>irianek, az egyiptomi vallás szerint ae 
alvilág istenének pompázatos templomát A szen-
tély a Nilus muntén, a pusztában vau, negyveu 
lábnyira a frld alatt. Köröskörül mély csatorna 
vette körül, mintegy j>lkép3zve azt, hogy Oíiris 
birodalmát, a halottak országát is, sötét hullá 
mok vették körül, amelyen át c$3nakon jutottak 
a leikok óruk ójszakaba borult hazájukba. (Vlint 
ahogy a görög mi íu ló^ i i sz.-rint is Charon viszi 
csónauáu a halottakat az alvilágba.) Az óriás 
templom falai epyszerü gránitkövekből vannak 
fölrakva, amelyek n u n is s j'etik, micsoda l'eny 
ós gazdat-s ig rejlik a templom belsejébe n. A 
szerencsés fóiíudezók már jilontést tettek ása-
tásaik mesés eredrr. m j érő! a British Muzeu uuak. 

A bajusz dicser8te Az amerikai egyház 
egyik kiváló alap tója, Collina b íony , lángoló 
beszédben ostorozta a mai dirat túlkapásait. — 
A nők — dörgött — ma már mindéi tekintet-
ben hasonlatosak kívánnak lenni a férfiakhoz. 
Elhagyták a cs .iádi otthont, auyai hivatásuk 
nak nem tesznek eleget, r*szt vesznek a poli 
tika pártküzdelm-'ben, ugvvédi és birói talárt 

öltenek, a torvényszéken rablógyilkosokat véde 
nek, mérgeket kevernek mint gyógyszerésznők, 
egyetemi dobogón halijuk őket előadni, könyve-
ket irnak, labdát r u g u k , vívnak, teljesau ki-
vetkőztek eredeti mivoltukból. Pont ugy nyírat-
ják a hajukat mint a fé'fiik. K férfiasodtak. 
Csak egy téren nem utánozzák még a férfiak it: 
nem hordanak bajuszt. Einél to^va arra kérek 
minden prelátust, l e iké i t , hogy pgybázkerülé 
tében buzdítsa hivoit a bajusz in-ígnovesítósrö. 
Ez manapság a — férfi issáí egyetlen jele . . 
Ehhez a szónoklathoz nem is ki)ll kommentár. 

A tehenek jarmolasa Némely vidékeu s 
igy különösen erdélyben, de Ausztriában is a 
kisgazdák teheneiket járomban is használják s 
tzak ott olyan jól beválnak, olyan jó mu lkát 

i végeznek s emellett még tojet is adnak, hogy 
I valóban semmi ok sincs wrra, hogy a kisbirto-
i kos teheneit ne jármolj». Természetesen jónö-
! vésiinck kell lenni az üszőnek, amely erre a 
célra alkalmaztatik. Valamivel kisebb jármot 
kell rá adni, mint az ökrökre. R őbb csak sze 
kérbe kell fogni és ha abb i jól beletanult, kell 
boronálásra, majd pedig szántásra is használni. 
A tehén mindig gyorsabb járású mint az ökör 
s egyes kísérletek alkalmWal, mig egy pár 
ökör ciak ogy fél holdit, addig egy pár tehén 
háromnegyed holdit szántott naponta. Tejelő 
képesfó^ét nem veszti el a jármolás mellett s 
bár megapad a teje, da jobb, sürübb lesz. Ter 
mészetes, hogy vemhess >g idejében, addig, mig 
kis borjúját szoptatja, Óv*t03ibban, mérsékel-
tebben kell igába hisználni, s megfelelő takar 
mányozásban részesíteni. Erd^lyb«n ritka kis 
gazda használ ökröt, többnyire jólfejlett ma-
gyar tehenekkel dolgoznak. 

Klein Gyu'a nyilatkozik a Pesti Tőzsde uj 
szamában, amely dr. Scbo^er Béle naey^rdakes 

.sécii kijelentéseit közli. Szenzációs részletek szá-
molnak be a Victoria mi lomnál történt válto-
zásokról, a G »zda Bink és a régi O/adékbank 
botrányáról, a „Ditt öott"-nál történt családi 
háborúságról, a (Janz D-mubiu? g l r^g gvárala-
pitásáról, Sehiffer Miksa uj ibb terjeszkedéséről, 
é* otjész soreg külföldi tudósítás egészíti ki a 
lapot, melynek ára 500() koron s. 

GUTH VILMOS 
fa- es diszmílesztergályos üzemenek 
fióküzlete Kőszeg, Király-ut 5. 

R a k t á r o n t a r t : Ring-Pont" (asztali tenisz) 
yyermekrakéta. Turul labdaverfifa, ródli, skibot. 
Nyugágy, vendégágy, fiiggőágy (szabadban . Gyurü 
es karzatos hinta, Ping-pong labda és verőfa. Rou-
lette, sakk és dominó dobozban (utazási célra is). 
Kis szeker, talicska, dugós pisztoly, kf. nagyág. 
Sakk vászon kt. nagys. Számolóál l vány. Park szines 
karika bottal. Billiard dákó, golyó és bór. Só- és 
fuszertartó, vajforina, mozsár, sodrófa passzirozófa, 
husveröfa, fözökanál . liszt-, só- es füszerlapátok, 
asztalra összehajtható fatálca, táska (Szatyor , ka-
rika, tojástartó, csigatészta csináló, ruhamosódeszka 
fából Villamos ál lólámpa. Facsillar, vili. felszerelve, 
selyemernyők kf nagys. Zongoraszék, kottatartó, 
álló- és falifogas, függönytartó, törli lközőtartó. — 
Szalon- es varróasztalka, virág-, szobor-és könyv-
állvány. Fali virágtartók. 25 fele ruhatartó, 50 féle 
konyhai fatárgyak, 100 féle gyermekjátékok. Lomb-
fürészdeszka és szerszám. Kazetta minden nagyság 
és kivitelben. Ruhaszárító csat, hátitáska fából, 
székülés. Hullám-, gór- és gyöngyléc. Gyermek-
kocsi, rokka, kerek és ovál kép- és tálcakeret — 
Tömegcikkek gyártasa. Gép- és szerszámnyelek. 
Hordócsap, dugó, srödl és parafa. Kugligolyo Lig-
num sanctum fából, kuglibáb gyertyánfabóí Szij-
kerek géphajtásra fából stb. stb _ _ _ _ _ 

Meghívó 

i Kőszegi Bortermelök Szövetkezete 

1926. f eb ruá r 2-án dé le l ő t t 11 ó r ako r 
• v á r o s h á z a t a n á c s t e rmében t a r t a ndó 

rendes évi közgyűlésére. 
T á r g y s o r o z a t : 1. Az igazgatóság és fel -
ügyelóbizottság jeleatése az ll»Z>. évi üz-
letkimutatás és merleg előterjesztése kap-
csán határozathozatal az 1923. évi tiszta-
nyereség hovaforditása és a felmentvény 
megadása felett 2 Választasok: (8 igaz-
gatósági tag, 3 felügyelőbizottsági tages 
1 póttag 3 évre) 3. Tiszteletdíjak , 4 
Tagsági dijak megállapítása.5.Indítványok 

Pénz t á r i s z á m a d á s : 
Nyereség : Pénztár 476.504 20 K. Tag-
sági díj fejében 7.835.623-— K Összesen 
8,312.129-20 K. — V e s z t e s é g : Italmérési 
illeték 1925 evre 5.100.000 — K. Tiszte-
letdijak 2,000.000 - K Kuldöncdíj 24O.O00 
K. Adó 6ó 000 K. Fizetési meghagyások 
116.000 K. Nyomtatványokért 236.000 K 
Vegyes kiadás '268 401' K Pénztári ma-
radvány dec. 31-én 296.729*20 K. össze-
sen 8,312.129 20 K M é r l e g : 
Követe l : Tagsági díj fejében 7,835.625 
K Tartalékalap és kamatai 720 K Pénz-
tari készlet 296.729 20 K Egyenleg 179.775 
K Összesen 8,312.849 20 K T a r t o z i k : 
Alaptőke 7,835.625 K. Tartalékalap és ka-
mata 720 K. Mult évi pénzt, maradvány 
476.504-20 K. összesen 8,312.849-20 K 
Az üzletkimutatás és mérleg a közgyű-
lést megelőzőleg 8 nappal a pénztárhelyi-
ségben betekinthetók. — Indítványok 3 
nappal a közgyüks előtt az elnöksegnél 

Írásban beterjesztendők. 

Az igazgatóság 

Egy keményfából készölt 

fiókos szekrény 
(sublad) eladó. Cim: Munkás-utca 19. 

Cipőtűzéshez 
tanulólányt 

felvesz VARGA FERENC 
Deák Ferenc-utca 15. 

Gazdálkodásra alkalmas 

ház eladó 
Kőszegen. Cim a kiadóhivatalban. 

Egy jobb karban levő 

gyermek-kocáit 
megvételre keresek 

Cim megtudható a kiadóhivatalban. 

M ű s o r : V a s á r n a p , j a n u á r 24-én 

Bigámia 
Dráma 7 felvonásban A fősze-

repben Betty Blythe és Mah lon 

Mami l ton. 

És a k isérömüsor . 

Műsor S ze r d án , j a n u á r 27-én 

O R I E N T 
Dráma fOfelv.-ban. Főszereplők 

Harry Liedke és M. Jacob in i . 

A Kőszegen, Király ut 114 
szám alatt lévő Z 'rthofer féle villa 
szerű, négyszobás, parkettás híz 
ca 500 öl belsőséggel, ipartelepnek 
és gazdálkod óra alkalmas, nagy 
műhellyel, rakt^rholyiségceí és kü-
lön irodaépülettel nyilvános árve 
résen Kőszegon, dr. Stúr Lajos 
irodájában 

1926. január 31 en d. e. II orakor 
eladatik. 

Dr. Kopfstein Lipót 

Dr. Stúr Lajos 

ügyvédek. 

Keveset használt modern 

ebédlőberendezés 
j u t á nyos á ron (eset leg rész letre is) 

e l adó . — Cim a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

Uradalmi 

s e r t é s e k 
mindenkor kaphatók 

Sághy Gyula 
sertéskereskedőnél, Hegyalja-u. 10. 

Megtekinthetők d. e. 8-kor d. u 5-kor 

Előfizetést bármely fővárosi 
lapra elfogad Rónai Frigyes 

hirlap-üzlete. 

Házárverés. 
Az Iut^zet utea 14/b számú 

ház 2 szoba, konyha, 2 k imara 
azonnali bókolt >zé*sel, 

ma, vasárnap d. u . 3 órakor 
önkéntes árm-'sea a helyszínen 
el fog adati.i. 

BUDAPESTI 

NEMZETKÖZI VÁSÁR 
1926. ápril is 17- 26-ig. 

Rendezi a 

Budapesti Keresk. és Iparkamara. 
Váraszabadraktár. A legjobb ela-
dási alkalom. Áru-és személyszál-
lítási kedvezmények a bel-és kül-
földi vasút- és hajó-társaságoknál. 

Vlzumkedvezméoyek. 
Központi iroda : Budapest V. ker. 

Szemere-utca 6. 
Tb. képviselet: Ipartestület elnök-

sége Kős zeg . 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 
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