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A francia óhaj. 
Az ideges közvélemény, mely a frankhami-

sítás bűncselekményéből előállott különleges po-
litikai helyzet legkisebb hangulatváltozására is 
érzékenyen reagál, néhány nap óta egy nyilvá-
nosságra került, a francia félhivatalos ügynökség 
Utal kiadott közlés miatt újra nyugtalankodik. 
Fokozzák befolyásolhatóságát azok a bő lére 
engedett magyarázatok, melyeket a fordulathoz a 
lapok, különöskép a szenzációkeresők minden 
tárgyismeret, óvatosság és a fogalmak illő disz-
tingválása nélkül fűznek. Arról van ugyanis szó, 
hogy a francia diplomácia állítólagos beavatko-
zását várják a frankhamisítás nyomozatába. Tudni 
vélik, hogy a francia miniszterelnök távirati uta-
sítást küldött volna Clinchant budapesti követ-
hez, hogy a magyar kormánynál kieszközölje a 
francia detektívek jelenlétét a gyanúsítottak, illetve 
vád alá vont egyének kihallgatásánál. Meg kell 
nyugtatnunk az országot, hogy ilyen értelmű 
jegyzék, pláne demars, még kevésbé ultimátum 
mindezideig nem érkezett a magyar kormányhoz, 
ilyet neki senki át nem nyújtott. A története 
annak, hogy bizonyos aktualitást nyert a riasztó-
nak szánt párisi híradás, az, hogy jó néhány 
nappal ezelőtt a francia kormány budapesti kö-
vete utján óhajaként azt a kívánságát terjesztette 
a magyar kormányhoz, mely szerint súlyt helyez, 
hogy a francia kiküldöttek betekintést nyerjenek 
az ügy nyomozati állásába, illetve a már ügyész-
ség előtt fekvő bünügy részleteibe, különös te-
kintettel a kihallgatásoknál való jelenlétükre. — 
Ekkor a magyar kormány küzölte azt a világos, 
félre nem érthető álláspontját, hogy mint törvé-
nyes kormányzat, a magyar törvények alapján áll, 
mely őt a birói függetlenség tiszteletére kötelezi 
s amely idegen hatóságoknak, amennyiben bűn-
cselekmények elkövetőivel szemben az illető álla-
moknak érdeke forog fenn, csupán a nyomozati 
eljárás során való közreműködését engedi meg. 
Természetes, hogy amint a nyomozás eredménye 
a ügyészség munkája által vádanyaggá sürittetik, 
nogy vádinditvány kelelkezzék, amely a vádtanács 

Don Ramirez di Leyra kincsesládája. 
(Folytatás.) 

— Igaza van, Allardycel Ezt az embert 
meggyilkolták. Hátulról, vagy fentről valami 
éles, nehéz fegyverrel agyonütöttek. De vájjon 
ki volt ő rs miért gyilkolták meg? 

— Közönséges matróz lehetet', nézze csak 
meg az ujjait I — mondá másodtisztem. A halott 
zsebeit kikutatva, piszkos kártyákat, darab zsi 
nórt s egy csomag brazíliai d >hányt talált. 

— Oh, nézze csak ! — kiáltá hirtelen. 
A halott jobbj ítól nem messze hosszú, 

úszta, nyitott kést talált, amelyet a matróz, ve 
szélyt sejtve a kezében tartott, de nem használt 
halála előtt. 

— Ugy tűnik nekem, mintha ö veszélyt 
sejtett volna s azért kését készenlétben tartotta 
— mondta Allardyoe. — De akárhogyan történt 
szegényen ördögön már nem segíthetünk. Nem 
tudom elképzelni, mi lehet e falhoz erOsitett 
ládákban. Talán fegyverek, különleges cikkek? 

— Ugy van I A rakomány legértékesebb 
tárgyai. Ezeket fogjuk hajónkra szállítani, — 
mondám. A hajónkról hozassa át a másik nyolcas 
csónakot is, hogy e holmit átrakathassuk ! 

Amig parancsomat teljesítette, megnéztem 
a ládákat. Legjobban szembeötlött a kitárt ajtón 
beözönlő világosságban a nagy, csikós faláda. 
Rézveretü fedelébe címer volt vésve, amely alatt 

hozzájárulása által válhatik birói elbírálás és maj-
dan ítélet lárgyává, ebben a stádiumban mar 
nemcsak, hogy idegen államok, vagy hatóságok' 
közegei számára, hanem még a magyar politikai, i 
illetve közigazgatási hatóságok mint amilyen' 
maga a kormány, vagy más közjogi testület, akár 
ezeknek közigazgatási szervei számára is érint-
hetetlen. Ez a birói függetlenség elve, ez törvé-' 
nyek lisztelete. Hiába is kívánná bármely hata-' 
lom, hogy ezzel szembehelyezkedjék a magyar 
kormány, önmagában oly lehetetlen kívánság 
volna, amelynek teljesithetetlensége mindenki előtt, 
s igy a francia kormány előtt is evidens. De nem J 
is erről van itt szó. A francia félhivatalos, való-
színűleg szándékosan a már megtett diplomáciai 
óhaj után kiadott közlés célja az, hogy a magyar 
kormány részéről elhárított ilynemű kívánság te-
kintetben történő engedményre, mintegy köznyug-
talanságkeltéssel, hogy ne mondjuk ép megfélem-
lítéssel utólag birja rá, talán a magyar társadalom, 
talán az európai közvélemény szelid nyomása 
által a magyar kormányt Hogy mennyire hiába-
való az ilyesmi, azt láthatjuk A magyar kormány 
legfeljebb csak megismételhetné, ha egy ujabb 
ilyen felszólítás jönne, előbbi álláspontját: a birói 
intézmény érinthetetlenségét, a törvények minde-
nekfölött való jogállását. Bethlen István gróf mi-
niszterelnök a nemzetgyűlés megnyitásakor mon-
dott beszédében kifejtettr a francia közegekkel 
a nyomozati eljárásban való nemzetközi szokás-
jogon alapuló és szívesen vett kollaborációját, 
ám de csupán a nyomozati eljárás területén. Ez 
ma is fönn áll. Az ügyészi anyaggyűjtésnek nyo-
mozati részében, vagy ha a nyomozás kiegészí-
tése céljából a bünügy anyaga a rendőrséghez 
visszakerül, a franciák jelenlétének ma sincs 
akadálya. 

Adakozzunk az árvízkárosultaknak! 
Szent karácsony estéjén megcsonkított ha-, 

zánkat súlyos csapás érte. Amikor máshelyütt a 
karácsonyfák gyertyái kigyúltak, elemi erővel tört 
rá Békés, Bihar és Zemplen vármegyék egy részére 

ez a felírás volt olvasható: „Don Rimirez di 
Leyra, a szt. Jakab rend loval j ' . Terra Firma 
kormányzója és Veraquas tartomány generálivá 
na* kincsesládája u Égyik sarkában az 1006 os 
évszámot láttam bevésve. A másik sarkán nagy 
f«'hér paizson angol felírás volt: Mindenkit óva 
intünk e láda felnyitásától. Alatta spanyolul is 
ugyanez a szóveg, melyen valami mottó állott 
és nagyon komplikált, nehezen nyithatónak 
látszott. 

Amint a ládát nézegettem, megérkezett Mr. 
Armstrong a második csónakkal. Rögtön hozzá-
láttunk a régiségládák átrakodásához, más érté 
kes rakomány hiányában. A csikós ládát Allar 
dyce, egy matróz és az ács segítségével magam 
vittem a másik csónakba és annak a közepére 
helyeztük, mert súlyos voltánál fogva sem a 
csónak elejére, sem végére nem helyezhettük 
veszély nélkül. A holttestet otthagytuk fekve. 

Másodtisztem azon véleményen volt, hogy 
a holt matróz fosztogatni akart, mielőtt a hajót 
elhagyta s a hajó kapitánya, a fegyelem fenn-
tartása miatt baltával, vagy valami más nehéz 
tárggyal fej bevágta. Bár e magyarázatban sok 
volt a valószínűség, mégsem elégített ki. Az 
óceánon annyi titokzatos dolog történik és a 
halott matróz történeta is a hajjsok csodálatos 
történetei közé fog jutni. 

A nehéz ládát köteiokkel gondosan átkötve 
fal hu 7.1 iik a M*rie Sinelair fedélzetére s négv 

a vizáradat. Elsöpörve mintegy 47,<100 hold ter-
mését, földönfutóvá tette közel 600 tanya lakóit 
és romba döntötte házaikat. Az a segítség, ame-
lyet a hatóság és a társadalom nyújtottak, csak 
arra volt elég, hogy a menekültek betevő falatót 
kapjanak és fedél alá kerüljenek. A kár azonban 
igen sok milliárd, s most még teljesen fel sem 
becsülhető, mert egész terjedelmében majd csak 
az árviz eltakarodása után mutatkozik, de az mái 
most bizonyos, hogy a károsultaknak még unokái 
is attól lesznek koldusok, hacsak segítségükre 
nem sietünk. 

Ezért fordulunk a magyar társadalomhoz. 
Színmagyar családok százait, talán ezreit 

kell talpraállitanunk, a pusztulás helyébe virágzó 
dolgos életet teremtenünk. Országos Segélyalapra 
van szükség, akkorára, hogy a veszedelemnek 
nyomait is eltüntethessük. 

Kérő, sürgető szóval kiáltjuk ezt bele a 
magyar társadalomba az Országos Segitő Bizott-
ság nevében: nyújtsa mindenki segitő kezét sze-
rencsétlen testvéreink felé. Minden adomány az 
erős magyar szeretet meleg kézszorítása lesz, a 
mely megérezteti a károsultakkal, hogy bizhatnak, 
mert a nemzet nem hagyja el őket. Az Országos 
Segitő Bizottság a kormány erkölcsi vértezete 
alatt eszközli a gyűjtést és az adományokat az 
utolsó fillérig a károsultak támogatására fogja 
fordítani. Hisszük, hogy minden magyar anyagi 
erejéhez képest meghozza áldozatát és hogy a 
feltámadás húsvéti szent ünnepére fel tudjuk tá-
masztani a rombadült magyar tűzhelyeket. 

Minden összegyűjtött adományt a Népjóléti 
és Munkaügyi Minisztérium alábbi bankfolyó-
szátnláira kell beküldeni: 

„Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 
Országos Segélyalap", „Pesti Magyar Kereske-
delmi Bank Országos Segélyalap", „Magyar Alt. 
Hitelbank Országos Segélyalap", mely folyószám-
lákra adományok készpénzben közvetlenül is be-
fizethetők. 

Az adományokat állami számvevőség kezeli 
s az Országos Bizottság meghallgatásával a kor-
mány osztja ki. 

matróz a kabinba vitte, ahol az asztal ós a fali-
szekrény között épen elfért. Vacsora után egy 
pohár irrog mellett a mai nap eseményeiről be-
szélgettem tisztjeimmel. A sasorra, magas, so-
vány Armstrong kiváló tengerész volt, de hirea 
volt kapzsiságáról és fukarságáról. A talált Iád* 
mély benyomást tehetett reá, mert izgalomtól 
csillogó szemmel kezdte mérlegelni a lehetősé-
geket, a zsákmányból annak eladásá után reáeső 
összegeket. 

— Ha igaz az, ami a feljegyzésekben állott 
— mondá —akkor e tárgyakórtékes régiségek 
kapitány és ön annyit kérhet értük, amennyit 
akar. Nem is hiszi, hogy gazdag gyűjtők milyen 
összegeket fuetnek. Ezer font sem sok nekik. 
Azt hiszem, ez az ut szép összeget hoz nekünk. 

— Nem hinném, — válaszolám. Amennyire 
megítélni tudom, esek a különlegességek neut 
lesznek sokkal különben, mint más délamerikai 
régiségek. 

— Már én mégis csak azt mondom, kapi-
tány ur, hogy ezt az utat már tizennégyszer 
megtettem, de ehhez a ládához hasonlót még 
nem láttam. A Iád i maga vagyont ér. É j amellett 
még borzasztó súlyos is, valószínűleg értékes 
holmit rejt magában. Nem nyitnók ki és meg-
bizonyosodnánk erről? 

— H i ön a Indát erőszakkal felnyitja, biz-
tosan eltöri, — mondta másodtisztem. 

Armstrong leh-ijolt, hogv a zárat vizsgálj*. 

^ Egyes szám ára melleklettel 2500 korona 
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Az Országos Segítő Bizottság hivatalos he-
lyiségei : Budapest IV., Eskü-tér 1. I. em. 40. sz. 
alatt vannak. Telefonszám: Népjóléti minisztérium 
5. mellékállomás. 

Budapest, 1926. január hó. 

Dr. Vass József 

m. kir. népjóléti é» munkaügyi miniszter, 
az Országos Segítő Bizottság elnöke. 

HIRDETMÉNYEK. 
1320—1926. sz. Kőszeg szab. kir. r.t. város 

polgármesteri hivatala közhírré teszi, hogy az 
1926 évi februári lakbérnegyedre a következő 
bér és járuléka lesz fizetendő. Lakás és nem 
üzleti célra használt helyiségek után luk bér fe 
jében az 1917. évi alapbér 43°/, fizetendő bér 
fejében és 3% közüzemi pótlek címén. Üzlet 
helyiségek után pedig az 1917. évi alapbér 50% 
fizetendő bér fejében és 3% közüzemi pótlék 
cimén. A kincstári házhaszonrészesedés fizetése 
az 1926. évi februári lakbérnegyedtől egyelőre 
függőben van tartva. Az 1926. evi februári ne-
gyedére esö lakbér más megállapodás hiányában 
3 egyenlő részletben fizethető minden ho 3.-ik 
napjáig. Részletfizetés a közüzemi pótlékra nem 
terjed ki. Mindazok, kik lakbérüket egy összeg-
ben veszik kézhez, a részletfizetési kedvezményt 
igénybe nem vehetik. Ha az alapbér a 250 arany-
koronát meghalbdja ugy részletfizetés esetén 
havonként 1% kamat is fizetendő. 

Ad. 1011—1926. sz. Közhírré teszem, hogy 
a gróf Btchthold Lipót peresznyei uradalom 
engedélyt nyert arra, hogy az uradalomnak Pe-
resznye község határábnn fekvő vadászterületén 
a kártékony és ragadozó vadakat mérgezés utján 
pusztíthassa. 

Közhírré teszem, hogy Fehér Lajos pero-
nyei bérlő engedélyt nyert arra, hogy Peresznye 
község határában az általa bérelt vadászterü* 
leten a kártékony és ragadozó vadakat mérge-
zés utján pusztíthassa. 

Ad, 1320—1926. sz. Közhírré teszem, hogy 
az 1926. évi tavaszi haszonállatösszeirás meg-
kezdődót'.. Azokra a na«y közgazdasági érdé 
hekre való tekintettel is, de saját érdekében is 
felhívom a közöntéget, hogy az összeíró köze-
geknek pontos és kimerítő felvilágosításokat 
adjon, mert aki a kívánt adatok bemondását 
megtagadja, a törvény szerint büntettetik. 

Ad. 1315—1926. sz. Közhírré teszem, hogy 
az 1926. évi közmunkaváltság fizetésére köte 
lezettek összeírása megkezdődött. Felhívom a 
közörséget, hogy az összeíró közegeknek pontos 
és kimerítő felvilágosításokat adjon, mert aki a 

— A láda tölgyfából készült ós az évek 
folyamán kissé lekopott. Ha vésőm, vagy erős 
késem lenne, visszanyomhatnám a zárat anélkül, 
hogy megsérteném. 

Az erős kés említése, könnyen érth«tő gon 

dolattársitás folytán, a halott matrózt jutatta 

eszembe. 
— Talán a roncson levő matróz is ezt akarta, 

de munkájában megzavarták, — mondám. 
— Azt nem tudom, de meg vagyok győ-

ződve arról, hogy a ládát igy kinyithatnám. Itt 
a szekrényben van egy srófhuzó. Allardyce, h-i 
ön világitana egy pár parc alatt kinyitom. 

— Nem, nem, hagyja csak ! — mondám. 
Már a láda fölé hajlott kíváncsiságtól és hír-
vágytól csillogó szemekkel. — Nem látom be, 
miért olyan sürgős! Nem olvasta a fedelén az 
óvást ? Lehet, hogy az mit sem jelent, de hátha 
mégis oka van figyelmeztetni; én az utóbbit 
hiszem. A tartalma amúgy is a mienk. Ha ér-
tékes, értékes akkor is, ha az átvevőnek adjuk 
és ott nyiijuk e ki, vagy Marié Sinclair fedélzetén. 

Az én kijelentésem elsőtisztemnek nagy 

csalódóst okozott. 
— Talán csak nem babonás, kapitány ur ? 

— kérdezte ajkán gúnyos mosollyal. — Ha a 
ládát kiadjuk kezünkből, mielőtt tartalmát roeg-
ifmérnők, akkor megcsalnak s azonkívül . . . 

— Elég, Armstrong! — válaszolám rö 
viden. — Nyugodjék meg. nem fog megrövi-

kivánt Rdatok bemondását megtagadja a törvény 
szerint büntettetik. 

1327—1926. sz.. Közhírré teszem, hogy az 
1926. évi ebadó összeirási munkálatai megkez 
dődtek. Felhívom a közönséget, hogy az össze 
író közegeknek pontos és kimerítő felvilágositá 
sokat, vagy ha valaki az összeírásból kimaradna, 
hogy ebét a városi adóhivatalban bejelentse, 
mert aki a kívánt adatok bemondását megta 
gadja, vagy ebét nem jelenti be legkésőbb f. évi 
február hó 15 ig, a törvény értelmében büntet 
étik. 

Közhírré teszem, hoyy Kőszeg szab. kir 
r. t. város erdőgazdasága február hó 8. és 9 én 
délelőtt 10 órai kezdettel ágfaárverést tart a 
kőszegfalvi hátsó vágásában: 13 tag „btt erdő 
ré6zletb<?n. Jó minőségű vastag tölgy és kis 
részben fenyőágfa. Mennyiség 500 rakás. Az 
ágfáért a város két hónapig vállal felelősséget 
e vágásban eladás után. Árverésre gyülekező a 
vágás déli végén. 

Jambrits LmJo» polgármesíf 

H Í R E K . 
A „Kőszeg és Vidéke44 helybeli előfizetői 

nek az uj évfolyam jelen számával a második 
„Családi Kör" c. díjtalan mellékletet adjuk abban 
a reményben, hogy ezzel az ujabb anyagi áldó 
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. 

Ügyvédi vizsgát tett jó sikerrel dr. Frey-
berger Jenő nyűg. rendőrkapitány, akit ezen 
alkalomból sokan felkerestek jókivánataikkal. 

Kinevezet. A földmivelésügyi miniszter dr. 
Stúr Lajos kőszegi ügyvédet nevezte ki Kő-
szeg város és járás területére a gazdasági mun-
kások jogvédelmének ellátására. 

A városi utak atvetelet február hó 3-án 
eszközli Jüttner Kálmán műszaki főtanácsos, 
aki ezen alkalomból Kőszegre érkezik. 

Nevenek helyreigazítását kérte tőlünk dr. 
Bősz József ügyvédjelölt, mert mult heti szá-
munkban az esküvői hírben két ó vei irtuk ki 
a nevét. 

dűlni. I)e én nem akarom, hogy a ládát ma 
este kinyissák! 

— A feljegyzésekből az következtethető, 
hogy a ládát európaiak már felnyitották s a 
tartalmát megvizsgálták, — fűzte hozzá Allar 
dyce. — A neve bár — „kincsesláda" — ez 
azonban nem jelenti azt is, hogy kincsek van-
nak benne. 8 a Terra-firmái öreg kormányzó 
napjai óta biztosan már sokan dugták orrukat 
a ládába! 

Armstrong bosszúsan dobta a srófhuzót 
az asztalra. 

— Amint parancsolják, — mondta rézig 
náltan. Az estét különböző dolgokról beszélgetve 
töltöttük el. de megfigyeltem, houry szeme kap 
zsi kíváncsi tekintettel folyton a ládára siklóit. 

Végre visszavonultunk. Rendszerint nem 
teljesítettem éjjeiiszolgáiatot, azt három tisztem 
felváltva látták el. — Armstrongé volt éjféltől 
négyig, őt Allardyce váltja fel. Nemsokára el-
aludtam. Rendszerint olyan mélyen alázom, hogy 
alaposan meg kell rázni annak, aki felkelteni 
akar. Htlófülkéink a kabin körül vannak, a 
kabintól legtávolabb a lépcsőhöz vezető folyo 
són van az én fülkém. 

Ezen az éjjelen, azaz a hajnali szürkület 
ben valami felrázott álmomból. Félötöt muta-
tott chronométerem, amikor felriadtam ágyam-
ból és igyekeztem gondolataimat összeszedni. 
Valami különös, robbanáshoz hasonló és em-

Halálozás. Csütörtökön hunyt el 71 éves 
korában özv. Dillmann Lajosné agykori gyen* 
geséu következtében. Temetése tegnap délután 
ment végbe na«y részvét mellett. Az elhunyt-
ban dr. Nagy Ebeling Miklós neje édesanyját 
gyászolja. 

Halálozás. Városunk eayik régi családjának 
legidősebb tagja, özv. Sabáffer Lipótné, Seháffer 
Gusztáv polgártársunk édesanyja hunyta le örök 
pihenőre szemeit 83 éves korában. Temetése 
tegnap délután volt a temető kápolnájából nagy-
számú közönség kísérete mellett. Széleskörű 
rokonság gyászolja az elhunyt matrónát. 

Halálozás. Schöpf Károly győri hentősmes-
mester neje szül. Karner Terézia f. hó 23 ác 
életinek 40. évében hosszú szenvedés után el-
hunyt. Temetése 25 én délután volt Győrben, 
nagy részvét mellett. Az elhunytban özv. Kar-
ner Mátyásné leányát, Weinberger Gusztáv pék-
mester, Karner Rezső pápai takarékpénztár: 
ós Kádár Titusz bencÓ6 tanár nővérüket gyá-
szolják. 

A postás árvaház szerződését elfogadta a 
kereskedelemügyi minisztérium és további jóvá-
hagyás végett leküldötte a polgármesternek, aki 
csütörtökön terjeszti a városi közgyűlés elé el-
fogadás végett. 

A városi tisztviselők státusrendezése meg-
érkezett a minisztériumtól. A 6tátusrendezés nem 
szerzett örömet a tisztviselők között, mert leg-
többjénél rangban és fizetésben is visszaesést 
jelent. A polgármester az állami rendszerű VI . 
fizetési osztályba került. A VI I fiz. oszt. van 
dr. Nagy-Ebeling Miklós tanácsnok, Jagits Imre 
főjegyző és dr. Pallér József tiszti orvos. A 
VII I . fiz. oszt. Seytold Rezső főmérnök és Csa-
podi Kálmán pénztárnok kerültek. A IX . fiz. 
oszt. dr. Fuchs Endre aljegyző, Mészáros Antal 
erdőmester, Szovják Ödön számvevő és Wölfel 
Kálmán iktató, a X . fiz. oszt. Pogány Árpád 
állatorvos, Szuklicz Géza ellenőr, Schedl Már-
ton végrehajtó és Szuklicz András számtiszt, 
míg a X I . fiz. oszt. Fekete Károly adótiszt, 
Lepold Ernő írnok és Maitz József városgazda 
kerültek be. 

Az álarcosbálról, az idei rövid farsang leg-
érdekesebb mulatságáról, melyet a helybeli önk 
tözoltó egylet február 1-én rendez a Mulatóban, 
el ne maradjon egy meghívott sem. 

Gazda elóadasokat tart a kőszegi yazdák 
részéra a Vármegyei Gazdisági Egyesület Az 
első ilyen sorozatos előadás február hó 11 én 
lesz a városháza közgyűlési termében. A tavasz, 
munkálatok megkezdéséig még néhány ilyen 
előadást fognak rendezni. Az előadás tárgyát 
hirdetmény és dobszó utján fogja közölni a 
város. 

beri ordítással végződő hang zúgott még most 
is a fülemben. Figyeltem nem követi e más is, 
de mély csönd volt mindenütt. Es mégsem le-
hetett tévedés, mert a borzalmas kiáltás vissz-
hangja még mindig élt az emlékezetemben és 
uuy tünt, mintha egész közelről hallottam volna. 
Néhány ruhadarabot magamra kapva a kabinba 
siettem. 

Eleinte semmi különöset sem láttam. A 
hideg reggeli szürkületben láttam a pirosteritős 
asztalt, a hat forgószéket, a szekrényt, a baro-
métert és a csíkos ládát a fal melleit. Már in-
dulni készültem, hogy fedélzeten levő másod-
tisztemet megkérdezzem, nem hallott e ő is va-
lamit, amidőn tekintetem a padlóra tévedt az 
asztal alól előmeredő valamire. Ez a valami 
láb volt amelyen tengericsizmák voltak. Meg-
álltam, az alakot első pillantásra felismertem. 
A karjait előre nyujtá, arca foltos, teste kicsa-
vartan ; Armstrong, az elsőtisztem ! A második 
pilluntás meggyőzött arról, hogy hallott. Meg-
kövülten, levegő után kapkodva álltam. Majd 
a fedélzetre, s Allardyceel visszarohantam a 
kabinba. A szerencsétlent kihuztuk az asztal alól 
Amint vérrelöntött arcát a világosság felé for-
dítottuk, egymásra néztünk. 

— Epen olyan, mint a brazíliai I — 
— Épen olyan, — mormogá a skót, — 

Isten legyen velünkI Nézzen csak a kezére! 
Ah I ez ördögi láda 1 
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Az Elité kávéházban február tí-án, szomba-
ton este 9 órai kezdettel tartandó táncvigalom 
— melynek tiszta jövedelme az ovodaegyesuletet 
illeti meg, — ar egész városban nagy érdeklő 
défit vált ki. Maga az a körülmény, hogy a 
mulatság a kávéházban lesz megtartva bizto 
aitja annak sikerét és nivóját. Wiedemann kávés 
előzékenysége, az árak szolidsága, az elsőrendű 
zenekar, valamint a beléptidij csekély volta 
(15.000 K) eléggé csábitó körülmények. A kávé-
házi helyiségen kivül még 2 tágas helyiség áll 
a közönség rendelkezésére. Asztalok előzetes 
lefoglalása ajánlatos. — Arra való tekintette), 
hogy a táncvigalom nem kimondottan bál jellegű, 
hanem intim mulatságnak készül, közóhaj a 
hölgyeknek egyszerű estélyi ruhákban való meg 
jelenése. 

Rerdes városi közgyűlés lefz február 4 én, 
meljnek fontotabb tárgyai lesznek a városi 
tifztviEelCk stáiu8 rendezése, a postás árvaház 
szerződésének bemutatása. — Kzerkivul folyó 
ügyek szerepelnek majd a napirenden. 

A Jesztl fele verdéglö megvetele tárgyában 
tovább folynak a tárgyalások és a bizottság leg 
utóbb ugy döntött, hogy eladókat végleges ár 
ajánlattételre hivja fel. Eladók Írásban tették 
meg árajánlatukat, mellyel a bizottság a na 
pókban foglalkozik és egyben dönt is. 

Levente tanfolyam lesz újból Szembatbe 
lyer, meijre Kőszeg városától öt egyént kér 
nek a tanioljamra, de előreláthatólag alig fog 
akadni egy vagy kettő, aki a tanfolyamra je 
lentkezik. 

Városi es járási faiskola létesítésével fog 
lalkozik Ktszeg város vezetőcége. Nemcsak a 
városok, de a nagyközségek és körjegyzőségek 
is tartoznak faiskolát fenntartani. Miután elő 
nyösebb és olcsóbb megoldás volna egy köz 

Eonti faiskola felállítása, az a terv merült fel, 
ogy Kőszeg város létesiti ezt a faiskolát, mely 

hivatva volna nemcsak a város, hanem a járás 
beli községek gyümölcsfa igényeit is kielégíteni 
A tárgyalások ezirányban már meg is indultak 
A város a faiskola helyéül a régi lövöldét és 
a mögötte levő területet szemelte ki kb. 5 holc 
terjedelemben. 

Vörheny lépett fel a zárdában, miért is a 
zárda internátusát február hó 3-ig zár alá kel-
lett helyezni. 

A cábi szénbányában, hol ezidőszerint 30 
munkás do'gozik, erélyesebb tempóban fog meg 
indulDi a munka, mert igen jóminőségü szénre 
bukkantak, minek kitermelésére a munkások 
létszámát megkétszerezik. A kereslet is meg 
indult már a cáki szén után, mit igen jól tud-
nak használni ipari üzemekben, de még a ház-
tartásokban is. 

Uj könyvek Róth Jenő kölcsönkönyvtarában: 
Burroughs: Tarpan fia IV—V., Tarpan és arany-
szőrű oroszlán VI. 

Fölemelte a halott jobb kezét, mely gör-
csösen szőritá a srófhuzót, amelyet már este 
akart alkalmazni. 

— Ki akarta nyitni a ládát, kapitány. — 
Tudta, hogy ön alszik, én pedig a fedélzeten 
teljesítek szolgálatot. Letérdelt a láda elé, hogy 
ezzel a szerszámmal kinyissa a zárját. Azután 
történt valami, s olyan hangosan felkiáltott, 
hogy ön meghallotta. 

— Allardyce, — mondám csöndesen, — 
mi történhetett vele? 

A másodtisztem a fülkéjébe vont. 

— Itt nyugodtan beszélhetünk, nem hallja 
meg senki. Mit gondol, kapitány, mi lehet a 
ládában ? 

— Szavamat adom, Allardyce, nem tudom, 
mi lehet! 

— Nos, ón csak egyféleképen képzelem a 
dolgot. Gondoljon csak a láda nagyságára meg 
a sok pántra, amely alatt számtalan nyílás le-
het 1 Gondoljon a súlyára I Négy ember alig 
bírta vinni! Meg azután képzelje el, két férfi 
ki akarta nyitni, s mind a kettőnek életébe ke-
rült I Nos kapitány, mi következik mindebből? 

Nem tudtam véleményt mondani. Nem 
hihettem, hogy a gyilkos, egy ember ilyen 
hosszú utat a ládában megtehessen. És ha így 
lenne, hogyan juthatott és miért az ilyen le 
hetetlen gondolat valakinek az eszébe? Nem, 
ez lehetetlen 1 Még mindig értelmetlenül bámul 
tam tisztemre. (Folytatjuk.) 

Teadélután. Az evangélikus nőegylet jövő 
vasárnap délután a Trattner féle vendéglőben 
műsoros teadélutánt rendez, melyre tagjait és 
azok vendégeit szívesen látja és ezúton is meg-
livja. — 

Or. Marton Jenőt letartóztatták az osztrákok. 
Dr. Marton Jenő budapesti ügyvédet mult szom-
baton Kohoncon édesatyja temetése alkalmával 
az osztrákok letartóztatták. Információink sze-
rint Marton Jenő dr. még kőszegi ügyvéd ko 
rában, 1922 ben az osztrákok által megszállt 
területen valami olyan kijelentést tett volna, 
amit az osztrák büntetötörvénykönyv alapján 
nemzetgyalázásuak minősítettek. Valószínűbb 
azonban, hogy az osztrákok a felkelés idején 
történt agitációjáért akarják most felelősségre 
vonni. Lingauer Albin, nemzetgyűlési képvise-
lőnk azonnal megtette a szükséges lépéseket a 
kormánynál dr. Marton szabadonbocsáttatása 
érdekében. Dr. Marton Jenő jelenleg a felsőőri 
fogháznak lakója és várja szabadlabra helyezé-
sét, ami a napokban valószínűleg meg Í6 törté-
nik. Dr. Marton Jenő most unalmában operett 
komponálással tölti idejét, melyhez hangjegy-
papírt készséggel bocsátottak rendelkezésére. 

Táncmulatság. A kőszegi kocsisok február 
hó 7-én, vasárnap este 9 érai kezdettel Lágler 
Pál veiidéglőjében, az áivizkárosultak javára 
lácciLulatsógot rendeznek. BelépCdij 8000 K. 
A zenét Horváth Géza szombathelyi zenekara 
szolgáltatja. 

— Ha faj a foga, végy nufogra van szük-
sége, forduljon teljes bizalommal dr. Soltész 
László fogorvoshoz, ki Kőszegen Kossuth Lajos-
utca 15. szám alatt, özv- Simon Antalné kalapos 
házában az első emeleten délelőtt 10—1 óráig 
és délután 3—6 óráig rendel. Minden műtétet 
teljesen fájdalom nélkül a legújabb módszer 
szerint végez. 

A szerdai állatvásár akaimával a városbau 
is volt egy kevés kis forgalom észlelhető, mely 
egy erősebb hetivásárra engedett következtetni, 
sőt még Burgenland szomszédos községeiből is 
szép számmal jelentek meg a vásárolni szán-
dékozó gazdák. Sajnos, azonban az állatvásár, 
dacára a szépszámú felhajtásnak, mégis nagyon 
lanyha volt, ami főleg az árak emelkedésének 
tulajdonítható. Felhajtottak 130 drb. lovat, 110 
drb. szarvasmarhát és 140 drb sertést, melyből 
csak 36 ló, 29 szarvasmarha és 59 sertés cse-
rélt gazdát. A lovakból 25 darabot Burgenlandba 
hajtottak ki. Az árak emelkedése főleg a szar 
vasmarháknál volt erősebben észlelhető, miből 
kifolyólag mészárosaink a háború óta szerzett 
tapasztalataikat érvényesítve, február elsejétől 
kezdve kilátásba helyezték a marhahús árának 
felemelését nem csekély 4000 koronával. 

A vármegyei nyugdíjas tisztviselők és azok 
családtagjai, kik vasúti arcképes igazolványai 
kat a folyó évre megbosszabbit mi óhajtják, az 
előirt fényképek és a 23b 000 korona lefizeté-
séről szóló elismervény bemutatásával ebbeli ké 
reimüket február 4-én a főszolgabírói hivatalba 
beterjeszthetik. Az ezután beérkező kérvények 
figyelembe nem vétetnek. 

Mulatságot rendeznek: ma Tómördón a Le-
vente-egyesület, 2-án a pusztacsói Levente-
egyesület és a seregélyházai tűzoltó-egyesület, 
6 án pedig a nagygencsi iparoskör tartja ezévi 
zártkörű táncestélyét a Finta-féle vendéglőben. 

Duvad mérgezésre kapott engedélyt Ke-
resztényi Bélanyug. körjegyző a kőszegdoroszlói 
vadászterületén, Molnerits István szombathely-
lakós pedig tömördi vadászterületén. 

Ültessünk gyümölcsfát I óriási készlet a 
legszebb oltványokból az összes jó fajtákban. 
Unghváry József faiskolája Cegléd. Budapesti 
irodája: VI., Andrássy-ut 56. Árjegyzék, szak-
tanács ingyen. 

Molnár és gyermeko Dunaföldváron került 
szinre mult vasárnap. Az anyagilag is sikerült 
előadáson Heinhold molnár szerepét Zatsik Joci, 
a kőszegiek közkedvelt műkedvelője játszotta, 
mint vendégszereplő nagy rutinnal és kitűnő 
alakváltoztatással. Az előadást Rozonits Sándor 
tanító rendezte, kit szintén melegen ünnepelt a 
dunaföldvári közönség. 

Vérmérgezés. Varga Lajos 22 éves nagy-
gencsi fiatalember egy rozsdás vésővel foglala-
toskodott, miközben kezét megsértette ós vér 
mérgezést kapott és rövid idő alatt iszonyú 
fájdalmak között meghalt. 

Királyok, fejedelmek kincseskamrájában 

volt felhalmozva annyi ezüst, arany és brilliáns, 

amennyihez a Hadviseltek egyetlen 10.000 K-ás 

sorsjegyével hozzájuthat a szerencsés nyerő. — 

Egy métermázsa arany, ezüst és brilliáns a fő-
nyeremény és jutalom. Mindez egyetlenegy sors-
jeggyel megnyerhető. — Ezen kivül van még 35 

főnyeremény (köztük autó, zongora, ebédlő- és 

hálóberendezés, motorkerékpár, női kelengye, 

kerékpárok, varrógépek, stb.) és még 5000-nél 

több értékes nyereménytárgy. Ez a nagyszabású 

sorsjáték a „Hadviseltek Otthona" felépítését 

szolgálja, aminek létesítése nemzeti kötelesség. 

Minden magyar embernek éreznie kell, hogy a 

„Hadviseltek Otthona" mindnyájunké, akik arra 

rászorulunk Segítsünk a hadviselteken és királyi 

cincsekkel jutalmaztatunk. Vegyetek 10.000 ko-

ronáért Hadviselt Sorsjegyet, bármely bankban, 

dohánytőzsdében, stb. kapható. (MHI) 

A farsang hátralevő mulatsagai a következő 
napokro esnek : február .l én a kőszegi önkéntes 
tűzoltók álarcosbálja, 2-án pedig legénységi bál 
a Mulatóban. Február 6 án az ovodaegyesület 
táncmulatsága az Elité-kávéházban. Február 
7 én a kocsisok táncmulatsága Lágler Pál ven-
déglőjében. Február 13 án a Polgári Kór tánc-
mulatsága a Kaszinóban és a Katb. Legény-
egylet zártkörű táncmulatsága a Mulatóban. 
Február 14 én a Kath. Legényegylet nyilvános 
tánca ulatsága a Mulatóban. Február 16-án a 
fúvós zenekar táncmulatsága Trattner Sándor 
vendéglőjében és Perkovits János hagyományos 
hushagyókeddi házibálja a Mulatóban. Hamvazó 
szerdán : heringsmaus a Kaszinóban. — Dacára 
annak, hogy az idei farsang nagyon rövidre 
van szabva, még elógaikalom kínálkozik annak 
élvezeteteit kellőképen kihasználni. 

Budapesti költségeit teljesen megtakarítja, 
ha egy látogatást tesz csak az udvarbau, az 
olcsó maradékvásárban, Budapest, Királyu utca 
32 és ott vásárol, mert például ezen feltétlen 
megbízható cég 1 drb. fehérített lepedői 59.000, 
vagy csodaszép 3 méter férfioltöny6zövetet hozzá-
valóval együtt 295 ezer korouáért árusit. Számos 
vidéki elismerőlevél. 

A Szombathelyi Takarékpénztár R -T 
kőszegi fiókja jó bonitásu valtókat 14'Vkal 
számitol le. 

A kanyaró járvány Kőszogpatyon met/szint 
és az iskolai előadások ismét megkezdődtek. 

Hushagyókeddi 

táncestély 
A Trattner-féle 

S Ö R K E R T B E N 

Tartja a kőszegi fúvós-zenekar 
jó ételekről és italokról gondoskodva van. 

Védjük gyümölcsfáinkat a kártevők ellen. 
Ezt csak „D e n d r i n"-nel tehetjük, mert a 
„Dendrin" elpusztít minden rovart és férget, 
legjobban a vértetüt, mely már annyira elsza-
porodott, hogy csak legnagyobb gondozással, 
„Dendrinu-nel menthetjük meg fáinkat. — A 
„Dendrin" nel való gondozás olyan olcsó, hogy 
már 1 kg. többtermelés megtéríti a költséget. 
A „Dendrin" a kártevők áttelelése előtt hasz-
nálandó, azért siessen, mert a melegebb idő 
beállta előtt annak meg kell történnie. — A 
„Dendrin"-t az egész világon használják 1 — 
Használati utasítás mindenkinek rendelkezésére. 
Rendeléseket felvesz: T r e m m e l K á r o l y 
Kőszeg, Árpád-tér 8 , mint a „Dendrin" gyár 
(Krausz—Moskovits) megbízott képviselője Kő-
szeg és járásában. 

A „halálsugár" feltalálója az őrültek háza-
ban. Dr. C. Gray, a halálsugár feltalálója be-
ment a bayonnei rendőrfőnök szobájába és ott 
ordítozni kezdett. Megállapítást nyert, bn<?y a 
feltaláló ön- és közveszélyes őrült. 
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Karoly király sirj«t megkoszorúztak a szom-
bathelyi futballisták. A PortugAliAbtn nagysiker 1 

rel szerepelt Szombathelyi AK. tagj ii visszaté-
résük elö;t ellát tjiUak K '.roiy királv sírjához | 
is, amely a madsirai h»i>y t"t°jén, 600 intterj 
magasságban, az „lurej t d ^ Monté" nevű temp 
lomban vau. A dman koszorúzott sírnál a szom 
bdthelyi játékosok rűvid imát mondtak, majd 
elénekelté; a Himnuszt és végül hitalaias ko 
szorut helyezlek « s-iremlék lábaihoz. 

Érdekes termeszeti tünemény Sopronban. 
Kedden este érdikes termésreli tüneményt láttak 
Sopronban. A uyugtti égboltozaton hatalmas 
fénysáv jeleut meg, amely pirosra festette a 
felhődet, mintha messze tűzvész pusztított volna. 
A ielensék' az úgynevezett alpesi fény volt, a 
moívet 1912 ben Kismarton vidékén észlellek 
utoljára 

Legszebb g y ü m ö l c s f á k r a Tóth 
Zsigmond szombathelyi kertépítész megbízásából 
előjegyzéseket e l fogd Kováé* Mihály Kőszeg, 
Vásártér (hercegmalom). 

Talált tárgyak : ecy okorlánc, csclédkfinyv 
és egy 7seb!-és. I gazo l t tu la jdonosok átvehetik 
ti7 ál!amr!?ndőrségeu. 

Milyen legyen a jó trágyatelep. A többter 
melésnek legfontosabb kelléke a bőséges trágya 
zá^ amely annál nagyobb terméstöbhletet ad, 
mennél jobb volt e.z istálótrágya, amellyel trá-
gyáztunk, mert is'álótragya és istállótrágya kö 
zött óriási n«gy n különbség. Ha a trágyatelep 
hig ürüléka elfolyik, ha a tel^p felső rétegén 
levő trágya ki van száradva s ennek küvetkez 
tében állandóan levegő járja át. akkor annak 
értékes alkotórészeiből ikjen sok mepy veszen 
dőbe és fele olya:i termésfokozó hatása sincs, 
mintha jól kezelt ;tett volna. — A trágya 
telep legyen köz-1 az istállóhoz, de olyan maga* 
laton, ahová nem folyik össze az udvar vizo. 
Egy számos állatra 4 négyszögmétcr telep kell. 
A kijelölt helyen 80 cm. mélyen kell a talajt 
leásni, befelé lejtő rézsútos oldalfalakkal s ugy 
azokat, mint a fenekét egy arasz vastag agyag-
réteggel kell kidflncölni, mely az esyik sarok 
felé lejtsen s az ott kifolyó hig ürülék felfogá-
sára 1—2 pertroleumhordó helyezendő el. Az 
istálló hidlása is legyen agyagból kidöugölt és 
innét egy fedett csatorna vezessen ugyancsak a 
trácyatelep mellett levő hoidóba, hogy a hit? 
ürülékel oda vezesse. A trágyatelep legyen fa-
korlátul körülkerítve, hogy az állatok részére 
kifutóul szolgálion, amelyeket oda naponta ki 
kell hajtani, hogy letiporják a trágyát s ennek 
következtében kiszoruljon belőle a levegő. Az 
így tiport trágya mindég nyirkos, legfeljebb 
nyáron, szárazságban kell öntözni, vagy vízzel, 
vágy a hordóban összegyülemlő híg ürülékkel. 
Nyáron hat hót alatt, télen 10-12 hót alatt érik 
meg itt a trágya, amely akkor érett, ha szalmás 
részei korhadóba indultak, de még nem szalon 
nás. Az ilyen trágya különösen akkor ad nagy 
terméstöbbletet, ha nex elegordö nagy foszfor 
tartalmának kiegtazitéséül szuperfoszf Uot is 
szórnak ki vele egyidejűleg, vagy az utána kö 
vetkező évben. 

93 eves ikrek. Anglia legidősebb ikrei: 
l i uun di Briyhton Mátyás és Márk most töltöt-
ték be életük 93 évét. Tizenhárom testvérük 
közül csupán ők vannak életben. Annakidején 
az összes családtagok közül őket tartották a 
leggyengébbeknek és az volt felőlük az általá-
nos vélemény, hogy nem élnek sokáig. A fel-
tevésre alaposan rácáfolt magas korúit, amely-
nek dacára, még ma is életerősek és erősen bíz-
nak abban, hogy elérik a százesztendős életkort, 
amivel uj rekordot állítanak fel. Márknak van 
egy 70 esztendős fi t, míg Mátyás, bár kétszer 
nősült, gyermektelen maradt. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. S z ü-
l e t é s e k : Kádi Ferenc—Kohl Mária: Antal r.k., 
Oszwald Ferenc—Heczetár Rozália: János r. k , 
Nt-mes Isíváu—Gács Franciska: Ferenc ág. ev., 
Nádtsdi Vendel—Háberl Anna: Irén r.k., Zetler 
Anna hajadon: Antal r. k. — H a l á l o z á s o k : 
Schrager Margit 17 napos, életgyengeség, özv. 
Di l lmann Lajosné 71 éves, aggkori gyengeség, 
özv. ScháfTer Lipótné 83 éves aggkori gyeng. 

Az Ojság uj száma e hétnek a legnagyobb 
szenzációja. írásban és képben olyan mulatságos 
vicceket közöl, hogy órákig nevel, aki a kezébe 
veszi. Mutatványszámot ingyen küld a kiadó-
hivatal, Budapest VI., ó utca 12. 
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GUTH VILMOS 
ía- es diszmiiesztergalyos uzemenek 
fióküzlete Kőszeg, Király-ut 5. 

R a k t a r o n t a r t : P inK-Po i t í i (asztal i ten i sz ) 
fcvermekrakéta. T u r u l lab-J iverflfa, rod l i , s k ibo t . 
Nyuuány, v e n d é g á g y , f ü g g ú á g y ( s z a b a d b a n . G v ü r ü 
és ka r za to s hinta, F ' ing -pong l a b d t és veröfa R o u -
lette, s a kk t-s d om i n ó d o b o z b a n (utazás i célra is). 

K i s s zeker , talicska, dugós p i szto ly, kf. nagyág. 

S a k k vászon kf. nagys. Számolóá l lvány . P a r k s z i n e s 
kar ika bottal. Bi l l iárd dákó , g o l y ó és bór. S ó - é s 
fiiszertartó. va j fonna , m o z s ír, í>oűrófa, passzirozófa, 

husverőfa, fözökaná l . liszt-, s ó - és füszerlapátok, 

asztalra összehaj tható fatálca. taska szatyor , ka-

rika, tojástartó, csigatészta csináló, ruhamosódeszka 

fából Vi l lamos á l l ó l ámpa . Facsillar, vili. felszerelve, 

selyemernyők kf nagys. Zongoraszék , kottatarto, 

álló- es falifogas, függönytartó, törü lközőtartó . 

Szalon- és varróasztalka. V i r ág - , s zobo r-e s könyv-

ál lvány. Fali v irágtartók. 25 féle ruhatartó, 50 féle 

konyhai fatárgyak, 100 féle gyermekjátékok. Lornb-

fl irészdeszka és szerszám. Kazetta minden nagysag 

es kivitelben. Ruhaszár í tó csat, hátitáska fábó l , 

székulés. Hul lám-, gór- és gyöngyléc. Gyermek-

kocsi. rokka, kerek és ovál kép- es tálcakeret 

Tömegcikkek gyártása. Gép- és szerszámnyelek. 

Hordócsap , dugó , sröd l es parafa. Kugl igolyó Lig-

uum sanctum fából , kugl ibáb gyertyánfaból Szíj-

kerek géphajtásra f ábó l stb. stb — — — -

A februári buzakulcs. A Pénzintézeti Köz-
pont a buzHzáloglevelekben folyósított, buza- 1 

értékre szóló kölcsönök törlesztő részletei fize-
tésénél és a buzazálotflevclek kamatszelvényei 
beváltásánál f. évi február havára átszámítási . 
kti'cs uyanánt 1 q bu^a egyenértékét 486.862 
koronában ál lapitotu m»g 

Trotzkij mint filmszínész. H>csből jelentik : j 
Egy Hollywoodi filmrendező most k i id j* em-
lékiratait és ezekben megírja, hogy Trotzkij Lsó 
az orosz forradalom egy kimagasló résztvevője 
évekkel ezelőtt, mint filmszínész szerepelt. A 
háború előtt néhány évvel történt a dolo?, ami-j 
kor a „Vitagraph" film'.ársasig egy film készi . 
tésén dolgozott. A filmnek a cime „Anarchia-; 
táku ós az orosz forradalmárok életéből meriti 
az esemény tárgyát. A rendező nagy zavarban 
volt, mert nem tudta, kinek adja a főszerepet.) 
Ezért megkérte társát, hogy az orosz enigránsok 
közül keressen ki valakit, aki alkalmas volna 
egy orosz forradalmár szerepének az eljátszására. 
A segítőtárs tudta, hogy Amerikában számos 
orosz forradalmár és anarchista él, aki biztosan 
ieen sikeresen játszhatná el a kivánt szerepet. 
Másnap már hozott is magával a társasát? ate 
liérjába uéhány orosz forrad ilmárt, köztük Trotz 
kijt is, aki Bronstein néven mint. újságíró mü 
ködött Newyorkban. Az orosz forradalmárok 
olyan jól játszották szerepüket, és a filmnek 
mindenfelé olyan nagy sikere volt. hogy amisor 
a társaság i'gy másik orosz film készítéséhez 
fogott, újra mptfhivták Trotzkijt és a többi emig 
rár,st a forradalmárok szerepének eljátszására. 
Valamennyien napiödollárt kaptak honorárium 
kép^n és Trotzkij azonkívül kapott még egy 
olismerőlevelet, amelyben tanúsítja a filmválla 
l i t , hogy nagyon kielégítően játszotta el a 
k iv i i t s<or"poknt. 

Bútorozott szoba 
előszobával kiadó. 

Cim a kiadóhivatalban 

Termeljünk több takarmányrépát. A takar-
mányrépa az állatok téli takarmányozásánál 
d^ntő szerepet játszik nomcsuk azért, mert ig?n 
sok tápláló anyagot tartalmaz, hanem főleg ma-
gas víztartalma mi itt, amely a bélcsatorna mű-
ködésére igen kedvezőig h it s emiatt az ^gyéb 
száraztakarmányt is jobban kihasznál. Különö-
sen kisgazdáink nem méltányolják eléggé a ta-
karmányrépa ezen kitűnő tulajdonságát s v ág j 
egyáltalán nem, vatry kevés répát etetnek t/I^n. 
A takarmányrépa bővebb etetése mellett nemcsak 
erőteljesebben fejlődnek az állatok, de sokkal 
bővebbon is tejelnek, amelynek eredménye vagy 
a nagyobb pénzbevételben, vnuy a szopós álla-
tok gyorsabb fejlődésében nyilvánul meg. Nom 
mondjuk, hogy több földit vessen be répával a 
kisgazda, mert erre a célra talán nem is áll 
több föld rendelkezésére, de művelje uieg azt 
jól, szántsa mélyen, boronálja npróra, eiőzőleg 
pedig trágyázza meg dúsan. Hazánkbn az át-
lagos répatertnés rendkívül alacsony. Közepes-
nek mondható a termés akkor, ha 200 —300 q 
hoidankiut a terous s a nagytermó* csak ezen-
felül kezdődik, de néha 500 - 600 q ra is emel-
kedik. Ha tehát a répa földet meghordja istálló-
trágyával, megszántja mélyen, elboronálja ap-
róra s vetés előtt riszór 150 kg. szuperfoszfátot, 
akkor biztosan számi hat 300—400 q répator-
mésre, tebát olyan menuyiségre, melyei lélen át 
állatait dúsan takarmáoyozhatji . 

Nagyrabecsült Hölgyeim ésüraim! 

V K U i t K 
m e g g y ő z ő d t e k a r r ó l , h o g y 

az olcsó maradék-vásárban 

B U D A P E S T , 

o ^ K i r á l y - U t c a O ^ l 

csak az udvarban 

a legelózékenyebb k iszolgá lással , feltűnést keltő 

o lcsó árak mellett vásárolnak. Árak ezrekben 

méter fehérített gvapott vászon v«)>y 3 O Q 
drb kitunü p<<hártt>rló 0»»ze>en ma^ 

méter sifon, mosott vászon, divat delén, O S 
va^y 3 drb börerfls törlilkuző összesen * * 

méter kanaváiz angtn, vagy i2 drb szép 
zsebkendA összesen 

méter selyenlényli klott vâ y 3 drb 
hímzett nöi ing vâ y nadrág összesen 

méter duplasiélcs gvnnvi>rü nrti szövet, Q *T 
vajy 3 m. lakasdisz. futAsiényeg össz. ® » 

méter l * t cm széles férfiöltönyszövet r l Q p 
3 in duplasz. Crepe de Chine összesen 

u. m. 2 m hosszú fehérített lepedő á 50, virágos \attapaplan drh 
188. kész paplanlepedö drb 98, vaserAs alsönadrág köpper m 22. 
továbbá kékfestők, nöi és férfi szövetmaradékok a legolcsóbban 

M ű s o r : V a s á r n a p , j a n u á r 31-éa 

A vadnyugat vándora 
Bret Harte legizgalmasabb drámájé 7 felv. A 

főszerepben Harry Carey 

És a fényes k i s ó r ő m ü s o r 

Február hóban szerdai napokon 

mozielőadások nem tartatnak. 

É r l e i i i é M . 

A n. é. közönség HZÍVOS 

ludomására adorn, hocy néhai 
özv. Majláth Andrásné 

n i l i a é i i % I e Í € ^ É 
saját névem alatttovább vez tom 

Az ú jonnan felszerelt üzlet-
ben férfi-, nöi- és gyermek-
ruhák . selyem zsemperek, fe 
hérnemük, fe lö l tők, kabá tok , 
stb. stb. nagy vá l asz t ékban , 
olcsó árak mellett kapha tók . 

A n. közöné^ pír'foeán^t ^éri 

Sághy Már i a , 

K ő s z e g , K o s s u t h L a j o s-u t c a 8. 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájáhrv Kódzepen 

i : i » « i < » i i d z 
A Györy János-utca 9 sz. azonnal 

beköltözhető ház eladó. 
Bővebbe t ugyanott . 

Patkányokat, egereket, poloskákat, 

bolhákat, csótányokat svábbogarakat 
jótálással kiirt a szabadalma-

zott féregirtószer, melyet gyártja 

az „Első Pécsi Féregirtó Vállalat". 
Kőszegi képviselő : 

Tremmel Károly Kőszeg, Árpád-tér 8. 


	Kőszeg, 1926. január hó 31-én
	46. évfolyam 5. szám
	Felelős szerkesztő és kiadó: Rónai Frigyes
	A francia óhaj
	Adakozzunk az árvízkárosultaknak!
	Dr. Vass József, m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter, az Országos Segítő Bizottság elnöke
	Don Ramirez di Leyra kincsesládája (Folytatás)
	HIRDETMÉNYEK
	Jambrits Lajos polgármester
	HÍREK
	Halálozás
	Rendes városi közgyűlés
	Anyakönyvi kivonat

