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A köd 
Ebben a sötét és hideg januári hónapban a 

természet minlha csak kiakarná próbálni vala-
mennyi fogását, olyan változéKuny és kedvezőtlen 
formát mutat az időjárás. Még az egyik napon 
a higany 25 fokra száll alá és a folyók hátát jég-
páncél fedi, másnapra már nyári záporeső önti 
el a földet és duzzasztja ki medrükből a vizeket, 
hogy azután átláthatatlan, sürü, tejfehér köd száll-
jon alá. Az egész városra, az egész országra rá-
terül ez a ködtakaró, husz lépést enged csak ki-
látást, karambolokat, emberéletet követelő katasz-
trófákat idéz elő és ráfekszik a lelkekre is, ame-
lyeket a sötétségben kóborogva eltölt az egyedül-
lét melankolikus érzete. 

Valahogy nagyon is illik hozzánk ez a lon-
doni méreteket is meghaladó köű, jelentőséget 
és szimbolumot nyer általa és benne a leple alatt 
élő ország. Mintha csak nyolc év óta élénk min-
denkitől elzárva, elkülönítve egy ködboritotta 
szigeten, ahol a künnlevők nem szerezhetnek tu-
domást rólunk; de egymás között sem terjed 
tovább perspektívánk a szomszéd portájáig. Ide-
genek vagyunk a külföldnek és idegenek vagyunk 
egymásnak is. A külföld nem szeret és — köz-
vetlen szomszédainkat leszámítva — nem is 
gyűlöl: közönyösek vagyunk számára. Itthon pe-
dig belviszály és testvérharc marcangolja nem is 
két, hanem száz táborra a nemzetet és mind-
egyik tábor makacs eltökéltségében a maga va-
rázsmondatának beteljesülésétől várja az egyedül 
üdvözítő megoldást, ahelyett, hogy igyekeznének 
közös összefogással és az eszmék összeegyezte-
tésével végre-valahára megmarkolni az alkotás 
és építés lehetőségeit 

Ami a külföldet illeti, mintha már kezdene 
oszlani a köd. De ez csak annyi, mint ha egy-
egy h'alvány mécsvilág gyulladna ki az egyiptomi 
sötétségben. Ne áltassuk magunkat csalóka regé-
nyekkel, ne gondoljuk az optimizmus rózsaszínű 
szemüvegén át szemlélve, hogy sanyarú helyze-
tünkben máról-holnapra döntő változás állhat be, 
ellenkezőleg, attól kell tartanunk, hogy nemes 

A bóbitás madár. 
Kékesfekeién hullott le az alkonyat Firenze 

külvárosinak fabódéi fölé. Itt olt a m'csvilág 
is kigyullad* már, s a kis Öregasszony is meg 
gyújtotta a piros m^cseskét aírégi régi Madonna 
kép előtt. Rózsafából faragott öreg olvasóját 
felfelé emelte, mint a fohászt, mog megmoz-
dította ajkát. 

— Oh, Madonna 1 
Se tegnap, se tegnapelőtt nem repült fel 

a tűzhely füstje a szabad kéményen át. A kor 
mozott háromlab elhagyottan álldogál. Minden 
elfogyott. A pénzkereső kis pirosböbitás mud^r 
felborzolódott tollal, kiszedett nyakkal feküdt. 
Begörbítette meghidegült lábicskáit, szürke cső 
réből víz folydogált. A tongerpnrti idegeneknek 
nem húzta már a szerenosecédulát. 

ö l , M tdon ra ! — motyogta a kis öreg 
asszony fogatlan szája. — L'itod, elpusztuok 
éhen. Az u'olsó centesimo ért ohjat vettem ne 
ked. Hiszem, hogy megse^ites* engem. Meghalt 
keresőm, a kis bóbitás madrtr Én nem kívánom, 
hogy feltámaszd, netn kiváno* az én kedvemért 
ekkora csodát. Az emberek ros>Zik, senki sem 
ad nekem semmit. 

MesszirM idehallatszott az estéli processió 
éneklése. Ho lmp Szent Ferenc üon *pe. 

Oh Madoi na I — emelt* f il 1 u^an öreg 
kezét — S-pnt F'»re o « m < d p a t r ó n u s . 

külföldi barátaink lelkes akciója csak bevezetése 
annak az évekig is elhúzódó folyamatnak, amely 
egykor meg fogja hozni hazánk felszabadulását. 

Hogy azonban ezt az eredményt elérhessük 
és megélhessük, ahhoz elmaradhatatlan szükség 
van a belső helyzet tisztulására is. Hogyan vár-
hatunk segítséget külföldi tényezőktől, mikor ide-
haza még a lelkeket és agyakat is sürü köd bo-
rítja, amikor ez a köd előidézője lehet olyan 
végzetes konfliktusoknak és karamboloknak, me-
lyek legnemesebb törekvéseket is csirájukban 
hiúsíthatják meg. Szükség van eyy nagy, általános 
nemzeti összefogásra, ha Szent István koronájá-
nak Nagymagyarországát akarjuk feltámasztani a 
bitorlók által létrehozott tetszhalálból, mert Nagy-
magyarország nemcsak az ezeréves birodalom 
geográfiai, hanem lelki egységét is kell, hogy 
jelentse. Szakadjon fel tehát a köd az országról, 
álljon igazságunk és hitünk leplezetlenül a nap 
világos sugaraiban és lássuk meg végre, annyi 
meddő tévelygés után egymást, hogy kezet fog-
hassunk és egy-egy téglával hozzájárulhassunk 
annak a monumentális épületnek restaurálásához, 
amelynek szárnyaiban ma betolakodott és hívatlan 
bérlők az urak. 

Jobb időjárást, melegen sütő napfényt, virra-
datot és boldogságot a magyar nemzetnek, hogy 
ezután ne kelljen homályban bolyongania és ne 
menjen tehetetlen dühében fejjel annak a falnak, 
amelyen 1918-ban majdnem szétloccsantotta a 
koponyáját. 

Í I I R D E T M É i r s r S S S . 
630—1928. Felhívom az adózó közönség 

figyelmét az 1927. évi általános kereseti adó, 
jövedelem és vagyonadónak 1928 évre szóló 
megrögzítése tárgyában kifüggesztett hirdet 
mőnyre. _ _ _ 

630—1928. Felhívom az adózó közönség 
figyelmét az 1928 évre szóló ált. ker. adó jö-
vedelem és vagyon bevallások bjadás* tárgyá-
ban kifüggesztett hirdetményre. 

Könyörgöm, Madonna, küld el nekem a te ked-
ves szolgádat, küidj nekem vele egy másik bó-
bitás t eiyérkeresőt. 

Sukáig imádkozott a kis öreg, talán éjfél 
is lehetett, amikor megkopogtatta ajtaját egy 
fáradt arcú, széles, barna ködmönös alak. Nagy 
poros szandált viselt, eső, por verte a haját, 
amelyet valaha kiborotváltak, de amelyre már 
régen nem tette kezét a borbély. Vándorbotján, 
a v a l ame ly i k eidőu letört kampón tikkadt,zöld 
madárka üldögélt és szomorúan krákogott. 

A kis ház ajtaján a kopogás után óvato-
san tekint-tt ki az öregasszony. Meglátva a 
barátot, halk sikolyba fulladón sóhajtotta : 

— Oh Madonna 1 — s kinyitotta az ajtót. 
Elébe rogyott a barátnak ós fogatlan szájával 
megérintette köntösét. 

S/.ent Ferenc, atyam, nem vagyok méltó 
arra, hogy átlépjed az ón szegénységem küszö 
bét. Alázattal köszönöm a Madonnának, a ő 
nagy jóságát. Es vizenyős szemeiből meleg 
könnycseppek hulldogáltak a barát poros lábaira. 

A szerzetes zavarodottan állt olt, azután 
tekintete ráesett a tikkadt kis madárra, amely-
nek szomjúsága miatt kopogtatta meg a kis ház 
ajtaját. Lehajolt a kis öregasszonyhoz, inegsi 
mogatta lila csipkés fejkötőjét és eszóbo jutott 
az édesanyja. 

— Kelj fel és adj vizet a kis madárnak. 
Hos«7u utró! iött«,T>, cl'ikkad* sz'*génvke. 

417—1928. Közhírré teszem, hoay mind-
azon adózók, akik az 1927. évre megállapított 
ált. kerrseti valamint a jövedelem és vagyonadó 
alapokat 1928. évre jövedelmi illetőleg vagyoni 
viszonyaikhoz képest soknak tartják, szabály-
szerű vallomás beadásával f. évi janu lr 31 óig 
adóalapjuk újbóli megállapítását kérhetik. — 
A kérelem a m. kir. adóhivatalhoz nyújtandó be. 

479—1928. Közhírré teszem, hogy Küttel 
Dezső olmódi vúdtazbérlő kártékony duvad és 
szárnyasok mérgezésére nyert engedélyt a Hor-
vátzsidány ós Olmód község határában levő 
vadászterületen. A vonatkozó hirdetmény a pol-
gármesteri hiva^albin megtekinthető, észrevé-
telek ugyanott 8 napon belül beüíh i tók. 

482—1928. Közhírré teszom hogy a hazai 
eladatlan borkészletek könnyebb értékesítése 
végett a in. kir. Föld civ. Minisztérium szőlészeti 
és borászati osztálya tervba vette az eladatlan 
boros állandó nyilvántartását, amely azután 
időnként ugy bel- mini külföldön közzé lesz 
téve. Ezen célból az összes eladatlan borok fenti 
osztálynak bejelentendök. A bejelentés minden 
hó 20 án es< dékes és tartalmaznia kell az eladó 
nevót, az e)ndó borkészlet mennyiségét, tároló 
helyét, színét, fjjtáját, valamiut eladási árát. 

614—1928 Közhirró teszem, hogy a leven-
ték összeírás » befejeződött. A falfektetett lajstro-
mok a Vároehiza hátulsó emeletén levő egye-
sületi helyiségben, a hivatalos órák al itt, f. hó 
19 tői kezdődőleg betekinthetők. A betegségben 

| vagy testi fogyatkozásban szenvedő leventeifjak 
' f. hó 22 ón lesznek orvosilag felülvizsgálva, mely 
! alkalommal a testgyakorlásra alkalmatlan leven-
ték véglegesen felmentetnek a foglalkoztatás 
alól. Ezen orvosi felülvizsgálat a Városházán 
reggel 9 órakor kezdődik és azon résztvenni 
tartoznak azok a levente ifjak, akik bemondásuk 

| szerint betegségben vagy testi fogyatkozásban 
szenvednek, továbbá az 1915. évben született 

j ós az iskolából kikerült ifjak, végül korkülönb-
ség nélkül mindazou ifjak, akik 1907—1915. 

— Oh kedves Szent Atyám, köszönöm 
áldott fáradtságodat. Adok . . . adok 1 Sietek 
vizet adni. Hiszen ez lesz az ón kenyérkeresőm. 
Magocikát is adok neki. Oh de szép kis ma* 
d á r l . . . Áldott Madonnal Drága, édes, Szent 
Ferenc Atyám 1 

Elvette a madárkát, itatta, etette, majd 
letérdelt és elmondta az Ave Máriát. Azután 
alázatosan megcsókolta a köpenyét a tiltakozó 
szerzetesnek. 

— Mit osináljak Istenem? — rebegte ma-
gában a barát. Beálljak Szent Ferencnek, vagy 
romboljam szét a szegény kis öregasszony hitét T 
Mit csináljak, Sjent Fereuc Atyám? — kér-
dezte most már a barát is a szenttől. 

A fekete égen az ezüst holdvilág sejtel-
mesen mosolygott. Minth* azt mondta volna: 
az Isten nevében . . . 

— Az Isten nevében . . . — ismételte a 
szorzetea. — Igen ára, de a madárka a prioré. 
— Csak nem mondhatom neki, hogy beálltam 
Szent Ferenonek? 

H ircba szállt benne az igen és nem. Nem 
szabad hazudni, mondta valaki belül. Oh ha 
zudj 1 — könyörgött a kis lila fejkötő és a két 
bizakodó, megfakult öreg s-sem. 

És a barát, aki nem tudott hazudni, meg-
kerülte a hazugságot. 

— Anyóka jól vigyázz a kis madárra, 
mert nem adhatom neked egészen. M*id ha et-
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évben születtek, de még orvos Altul, bizottság 
előtt megvizsgálva nem lettek. A jelentkezést 
elmulasztó ifjúk H fennálló törvények értelmé 
ben a legszigorúbb visszatartással és pénzbir 
sággal lesznek büntetve. 

4 £-8—1928. Kfzbirré teszem, hogy Kirch-
knopf Ernft vndészbérlö dnvad mérgezési enge 
dá l j t kért. Nevetett a Gyöngyös balparti vadász 
területen szárnyas ratadózókat és szőrmés ra 
gaduzókatóbajt mérgezni műtojásokban ésd^gök 
ben elhelyezett méregtel. A vonatkozó hirdet 
roény a polgármesteri hivatalban mrgt kinthetö. 
fiszwvételek 8 napon belül ugyanott adandók be. 

427—1928. Közhirré teszem, hogy a m. kir. 
honvédség kotelékéle való felvétel m^g mindig 
tart. — Bővebb felvilágosítás Városháza 11 sz. 
szobájában nyerhető. 

041 — 1928. Közhirré teszem, ho*y KGszeg 
váron t rdögazdaságu 120 kbm. bükkröuk lefu-
varozábát a s.ájerhazi vágástól vállalatba adja. 
Felhívom a tuvarvóllalkezókat, hogy ajánlatu 
kat irastan adják be u városi polgármesteri hi 
Tataiba. 

(540—1928. sz. Közhirré teszem, hogy Kő 
ezeii szab- kir. r. t. varoa erdőgazdasága a stá 
jerházi vágásban elad idei termelésű 120 kbm. 
bükkrönkot. A rönkök kö^épátmérö mírete 30 
70 cm ig. Iráfcbeli ajánlatok j*nuar 21 ig nju,-
tandók be a polgármesteri hivatalban. Árajánlat 
tehető ab vágtls és ab Kősóig vasútállomás. A 
legjobb ajánlat eifo^adas* utáu a rcnk azonnal 
szállítható. 

038- 928. t.z. Közhirré teszem, hogy Kőszeg 
város erdőgazdaságában a következő faanyagok 
kaphatók : Cházi kari fa 20 P, stájerházi kartfa 
20 P, talári karófa 24 P, stájerhazi ágfa 4 1', 
óhazi mübasáb 9 P. 

8—928. sz. A m. kir. földmüvelésügyi mi 
niszttr iJtiUbO—926. sz. rendelete alapján felhí-
vom a kukoricát termelő gazdákat, a kukorica 
moly biltni vídekezísre és a ciroknak a kukorica 
moly lói való mentehitfi6ére vonatkozó rendelke-
zéseknek legszigorúbb betartására. 

181—928. sz. A közlekedés biztonsága tár 
gyában időközönként közzétett hirdetményemre 
ismetelten teihivom a közönség ügye met. A 
jármüvekkel vaió hajtás, kiléiés, aldogá.ás név-
jelzőtáblák, sötétben történő kivilágítás, vala-
mint az autózát-ra és kerékpározásra vonatkozó 
előirátok különösen betartandok. 

jövök érte, visszaadod. 
Az anyóka szene fénjes lett a ragyogó 

gyöLgyoktői. Kááliitotta a kis madarat az áll-
ványra. 

— Hogyne, hogyne, kedves, drága, Szent 
Ferenc, visszaadom. — Hogyne adnám, hiszen 
úgysem élek sokáig. 

Lgy kis fajdalom ült a szivébe, hogy a 
szent bajnáija tőle a kis madarat. A barál azon 
ban mar nem volt sehol, csak a lépteit lehetett 
hallani mindég tavo labbró l . . . Az öregasszony 
kebktny kis hátát meggörbítette, össze-vissza 
kuitfcoiia faiudi kezeit, azután lefeküdt a szalma 
tiyobzojara és szivét valami édes kus bánat járta 
ai A haromnai os éhség kinzó gyötrelme meg 
bzn.t , ctak egy vágya volt: pihenni, h l udn i . . . 

Ránézett a bóbitás madárra és boldogan 

t o h i t j o i t a : 
Küldött a Madonna bóbitás madárká t . . . 

nekem küldte . . . 
A bodros lila főkötő alatt ráncos, fáradt 

arca kis iiu'.t, még sárgább lett, do azért rao-
aolvuo't. H ni(-.r nem hallotta, amikor a zöld 
tolíu bób i t a m .d^r, miközben az állványon a 
n ipraforcómagok tt szemelgette, vidáman bele 
rikkantott a v» >»g08tdó hajnal csendjébe: 

— Krá, krá . . . 

SCHMIBTHAUER-
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26-1928. sz. Közhirré teszem, hogy az 
Orezágoa Gazdasági Munkáspénztár 1 P 44 f. 
hozzVárulási dijak 1928 évi összeíró s kivetési 
lajstroma a városi adóhivatalban január 8-tól 
8 napi közszemlére ki van téve. 

Jambrits Lajos, polgárm?ster. 

Ipartestöleti közlemények. 

Iparosok részére rendezett ismeretterjesztő 
előadá-ok tárgysorozata : január 16 án, hétfőn: 
„A család és az ál lam", előadó Szunyoah X ivér. 
Január 18 án, szerdán: .Nők a tudomány és a 
politika terén", előadó Sulymos Vendel. 

Értesíttetnek a testület' ek a?.on tagjai, akik 
az 1927. év re megállapított ált. kereseti, valamint 
a jövedelem és vagyonadó alakokat az 1928. 
évre jövedelrri, illetve vagyoni viszonyaikhoz 
képest soknak tartják, szabályszerű vallomás 
beadásával f. hó 31-ig adóalapjuk újbóli meg-
állapítását kérhítik. A kérelem a kir. adóhiva-
talhoz nyújtandó be. 

Műüer Ferenc, ipartestületi alelnök. 

I I 1 1 1 E A £ . 
A Bancesrend ajandeka a hercegprímásnak. 

Mir.t ismeretes, Serédi Ju^ztinián bíboros-her 
cecprimás a napokban elhigyja Rómát és vég-
legesen hazajön. A Bvjncésretid a hercegprímást 
ünnepélyesen fogadja Parno halmon, «me !y 
alkalommal esy gyönyörű albumot nyújtanak 
át a hercegprímásnak. Áz aibum 20 lupot szánlú' , 
mind n iapon egy egy magyarországi bencés 
rendházat templommá1, v»igy plébániát, vagy 
apátságot örökít mteg a művész ecsete, a kép 
alatt sorakoznak a bencés atyák aláírásai gyö 
nyörü kerettől díszítve. Minket annál is iukább 
érd"kel a szép ft hérselyemiáblás albuTi, mert a 
Benc£srend ezen muukával polgártársunkat, 
Somló Jenő re/tlgiixináziuini rajztanárt bízta meg, 
ki elsőrendűen filolt meg feladatának. A sok 
s.:ép ajándék között, miket a hercegprímás ka 
pott, méltó helyet fog! tl el az album, amelynek 
gyönyörű kivitelével Somló Jenő Kőszegnek is 
dicsőséget szerzett. Az aibum bekötését p -Idás 
gondossággal Hawrlant Károly végezte. 

Ismét gyaszba borult a Heuffel csalad. Mait 
szombaton este látogatóból tért h iza H uffel 
Rezső né és nemsokara rá rosszullétről panasz-
kodott, n ely rohamosan fokozódott, hogy az 
orvossal együtt papol is kellelt hivatni férj/nek. 
Aiiií kapta rn« g az utolsó kenetet, lehunyta 
szemeit es meghalt. Az orvos agyvérzést álla 
pitott meg a már többször szélhüdéssel sujiott 
asszouyon és ez okozta hirtelen halálát. Teme 
tése hétfőn voit a város társadalmának mii d jn 
rétegénes nagyszámú részvéte mellett. 

Tanacsüles a v. roshazán. A rendes csütör-
töki tanácsülésen több fontos ügy került elinté-
zésre. így rendezte a tanács a villamostelep; 
pénzkezelését és intézkedés tfrtént eziránt is, j 
hopy i.z elektromos áramot tprmelő vizierőkkel j 
is mielőbb 1-.-S, erze dj a varos. Erre vonatkozó-1 

lug «i tni ács uie á! >;.Ad-.sa a/, hogy a vizi-TÖ. 
tulajdon s k k a «tyt öre 1 évr.- köt s?erz'»d ^s'. i 
Foglalkozott a tunacs a fakiteiinelé t-í ke! is. A« 
erdőmestr-r bejekutette, hogy a FelsőerdCbeo 
zavartalanul folyik az előirányzott és u/.ent 'r/ 
szerinti fakitermelés. Az Alsó j időbjn késedel-
meeea indult meg a termelési munka, mert a 
kőszegfalviakkal nem siüerűit megegyezésre jutni 
a kitermelési árakat iiletőleg és igy ZsidAny 
községből szerződtetett a város favágókat, kik 
most már szintén előrehaladtak a munkában. 
Tízévi házadómeatességet adott a tanács, a fenn-
álló rendelkezések értolméoen, azon építtetőknek, 
kik mellékhelyiségekből csináltak lakásokat. 

A városi villamostelep neve. A városi tanács 
a városi villamostelep nevét „Kőszeg szab. kir. 
r. t város elektromos műve" elnevezésben álla 
pilotta ITHV. 

Megkezdődnek a Kalh Ku'tur stók. Már so-
kan kívánták, i.-i rt regs o^t ik , hogy télen 
minden c.sű'órt' l,ön vo:- valami tanulságos szó-
rakoztatíibuk. A'/ • l' ő ( if- dás j>umár 19 én lesz. 
Az Ur Jézus a h ; es festek mű /eib?n. Vetített 
képes előad -s. A többi is mii d vetített képes 
előadás les/ Kivev fob u tr 2 át, amikor Romek 
Árpád fo* bűv^3z-;st'lyt tartani. ErrfSl a jövő 
számban irunk bővebben A kulturesték mindig 
csütörtökön este kezdődnek a reálgimnáziumban. 

TüzoIto közgyűlést t irt a kőszegi önkéntes 
tüzoltóeyyeí.ület ma vi^áronp délelőtt 11 órakor 
it városhaza kö íy j iiií-ci termében, Jambrits Lajos 
polgármester elnök e !e alatt. 

A bószepi öveda valasztmanya vasárnap 
délelőtt 7a 12 órakor választmányi ülést tart dr. 
Sehneller Aurél elnöklete alatt. A gyűlésnek 
több fontosabb tárgya v»n, igy többek között 
az óvodi mulatság megietd zése is szerepel a 
tárgysorozaton. 

Elmaradt kulturesteiy. A szombathelyi Kul-
tur Egyesül.'t esiólyt akart retidezni Kőszegen 
a farsa g fo'yamAn, d ; a nyert értesülések után 
lemondtak az ewtéiy n e rrerdezését. 

A Kőszegi Turista Egyesulet vasárnap dél-
előtt V j l l órakor választmányi üiést tart Wa l d 
mayer Károly elnöklete alatt a polgármester 
szobájában., A gyűlés tárgya : turista estély ren-
dezése az O h á í felépítése javára. 

A temető rendezase tovább folyik. Múlt va-
sárnap ujoól helyszini szemlét tartott a temető 
bizottság, m<?ly alkalomból megállapította a to-
vábbi rendezési teendőket. Újból felhívjuk a 
közönség figyelmét arra, hogy amennyiben vala-
mely ké elmo vaay panasza volna a temető 
rendezéssel kapcsol »tosan, u^y ezt vagy a pol-
gármeBteraél, vagy a bizottság elnökénél, Náhrer 
Mátyás polgáriskolai i,'úzga!ónál adja le. 

Vadaszat. Ma vasárnap reggel 8 órai kez-
dettel Froyb rger Jenő dr. ügyvéd tart vadá-
szatot a Feisőerdőben. Gyülekezési hely a Viz-
gyógyintézetnél van. 

íróasztal és s z é k e k e l a d ó k . 
Cim a kiadóhiv italban. 

Fog-
krém 
a fogak 

ápolására 

mindennél jobb! 

K a p h a t ó : Nussbaum Ferenc divatáruházában 
és a Hangya Fogyaszt, és Érték. Szövetkezetnél. 

reggeli előtt fél 
pohárral langyo-
san használva 

u-.egtiszíitja a survezetet a belekben képződő egészségtelen anyagoktól, élénkíti a mirigyek működését, 
felfrissíti a vúUt.ngést , megelőzi az érelmeszedés és az öregségi elváltozások kifejlődését. 

H»phktó kis és ra^y üvc^bn:. clkOldési hely 
- t M H B B 

Igmándi keserűvíz forrásvóllalat Komárom. Árjegyzék Isnutrladóknnk kivónntra bérmentve. 

s . 



1928. január 15. 

Vidéki előfizetőinket ismételten tisztelettel 
kérjük* hogy lepünk előfizetési diját, valamint 
az esetleges bátraiékot mielőbb bpküldeni szí-
veskedjenek. Egy negyedévre 180 P dij jár, 
melynek beküldése senkinek sem okoz nagy 
gondot. 

Az Ur Jézus a hires festők müveiben. Vetí-
tett képes előadás január 19 éu este 7 órakor 
a gira á*ium dísztermében, Belépődíj nino*. D* 
ülőhelyre ajánlatos előjegyezni. E?zel megkez-
dődtek a kath ku'turosték. 

A kőszegi Kaszinó rcu atságről sem Írhatunk 
valami tok jót. Mult szombaton volt az E'ite 
kávéházban. Mindössze 51 d/b. jogy kelt el. 
Akik ott voltak, jól mulattak. Anyagi siker nem 
volt, de ráfizetés sem volt. Szóval, nem kell 
mulatságokat rendezni. Mindenki mulasson — 
otthon. Ez vigalmimentes. 

A tűzoltók álarcosbalja minden évben február 
első napjaiban szokott lezajlani Kőszegen. A 
régi múltban ez volt a mulatságok legjobbika. 
A letutóbbi évekbru már nehézségekkel kellett 
megküzdeni a 6ok kiadás miatt. A kőszegi ön-
kéntes tüzoltóegyesület mult vasárnap tartott 
választmány i ülésén ugy döntöttek, hogy ezidén 
nem tartják meg az álarcosbált, de a legénységi 
bált meg fogják tartani. Elhatározta a vál>szt 
mány azt is, hogy a tüzoitóbái megváltása cí-
mén 1 pengős nyugtákat kézbesít ki a város 
közönségének És az igy befolyó jövedelmet hasz-
nálja fel a tűzoltóegyesület kiadásainak fedező 
sére. Ugy halljuk azonban, hogy többen m^gis 
kezükbe akarják venni a tüzo'tobál megrende 
zésének ügyét és kellő propagai.dával akarják 
biztosítani annak sikerét. H>>t meglássuk. 

A heti pengosbetetek népszerűségét mi sem 
bizonyítja jobban, mint azon tény, hogy janu i r 
má6odik hetében még több jelentkezett, mint 
újévkor. Sokan azon kívánsággal, hogy no he* 
tenkint, hanem régy hétnek járandóságát egy 
szerre havonkint fizethessék be. Ezt a Kőszegi 
Takarókpénztár miud. n jelentkezőnek készséggel 
lehetővé teszi s ennek folytán a heti pengőbetéti 
osztályba való belépés még e hó vegéig, illeive 
február. 1 ig történhetik az elmúlt 4 hét után 
járó részletek utólagos befizetésével. A betéti 
könyvet ingyen adj.i. 

A kőszegi turista és szépitészeti egyesület 
alapszabályait a miniszter jóváhagyta. Az egye 
sülét választmánya ma tar!ja ülését, melyek után 
megkezdi céltudatos tevékenységét a turistaság 
fejlesztésére, a kőszegi hegys g turista létesit 
ményeinek gondozására és továbbfej lejtésére. 
E/.en munkálatok sorába fog tartozui elsősorban 
a romhalmazzá lett szép ezredéves emlékműnek, 
az óházi kilátótoronynak felépiiéte oly anyagból, 
hogy az ne csak „emlék" legyen, hanem az idők 
viharának ellentállni képes látható jele váró 
sunk kultúrájának. Mi erősön hisszük és bízunk 
benne, hogy ezirányu törekvéseit városunk egész 
közönsége kitartó lelkesedéssel fogja támogatni. 
Az egykori őrtorony a város címerét ábrázoló 
alakjában újból kell, hogy hirdesse kelet felé a 
figyelmeztetést: az itt őriállókat támogassátok 
testvérek I 

Állatvásár Kőszegen. KLáró lu* c .ak állat-
vásár tartatik jauuar hó utols > szt rdáján, azaz 
25-én városunkban. 

rvöszeg es Vidéke 3. 

i g y á l 

KATHRElNER-féle 

KNEIPP 
malátakávét 
Pompás izü finom ital. 

Nagy előnye 

rendkívüli olcsósága. 

A 

P 1 
snesfiu 

A n g l i k á n t ! 
J a j d© finom és szép ez a k u g l ó f ! 
T e r m é s z e t e s , hisz Dr. O E T K E R -
f é l e sütőporral készült . 
A 27 receptet tartalmazó könyvet kívánatra ingyen es 
bérmentve küldi: Dr. A. Oetker Bpest VIII. Conti-u. 25. 

A kőszegi autóbusz eltűnt az utcáról. & id ;k 
Ifidtünk soraa iránt és megtudtuk, hogy javitó 
műhelybe ktrúlt, honnan rövid idő múlva ki 
kerülvén, újra megjelenik az u'cákon. 

Beszüntette iparát. Kendik Ernő géplakatos 
és villanyszerelő ezen iparát beszüutette és i«y 
az iparlajstromból törölve lelt. Kendik Ernő el 
is hagyta a várost, s hogy sok hitelezője oly 
hamar el ne felejtse, gondoskodott kellemes em-
lékek visszahagyásáról. 

Faarveres n kőszegi temetőben. A temető 
rendezésével kapc-olato>an eddig kitermelt rönk 
ós tűzifa ma vasárnap délután 1 órakor árverés 
utján fog eladatni a helyszín »n. 

A kószegi alt. temetkezesi segelyegyesületnek 
két tuRja elhalt, se.^élydijak ma vasárnap dél-
után 7j2 órától kezdve fizetendők be az ipar 
testületnél. Esedékes az 58. és 59. szelvényszám. 
Uj tagok V,4 tői kezdve felvétetnek. 

Áldott allapotban levő nők es ifjú anyák u 
természetes „Ferenc József" keserűviz haszná 
lata által rendes gyomor- ós bólmüködést érnek 
el. Az ujabbkori nőgyótyitás főképviselői a 
Ferenc József vizet igen sok esetben kipróbálták 
és kivétel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fáj-
dalooinélkül hatónak találták. Kapható gyógy 
szertárakban, drogériákban és füszerüzletekbeu. 

A gyöngyősapati fink. tüzoltoegylet ma tartja 

farsangi mulatságát. 

A gyöngyosmelleki iparosok ma rendezik 

zártkörű táncmulatságukat Nugycsömötón, a 

Konráth-féle vendéglőben. 

Perenyében a vörhenyjárvány miatt eddig 

szünetelő iskolai előadások ismét megkezdődtek. 

— A nemescsői vadászterületet budakeszi 

Weöres Iván nemescsói földbirtokos és kir. ka-

marás bérelte ki 6 évre. 

Nagygencsen január 16-án megkezdődik a 

m. kir. téli gazdasági iskola szakelőadása a 

ffildbirtokreforin által f >ldhözjutottak és kisgaz-

dák rétiére. MAS érdeklfidő is résztvehet. 

Veres Szilveszter estet rendezett a Lágler-

félo vendéglőben Zwailer József villanyszerelő, 

ki a vele e^y társaságban borozgató Hribár 

Ferencet rövid szóváltás után o^y literes üvegjei 

ugy orron dobta, ho^y azon 18 napig gyógyuló 

súlyos tesiisértést kövt-tett el. Ezen mu'.atsag 

következménye a kőszegi kir. járásbíróságnál 

folytatódik le. 
Milyen nahez a Föld ? Hozzávetőlegesen már 

ma is tudjuk, hogy a mi öreg sártekónk hatezer 
trillió tonnát nyom (a 600 uian meg tizennyolc 
zérus következik); de Amerikában most pontos 
számadatukkal akarják ezt kiszámítani. 

V i l l a n y z a v a r ó k e s e t é n forduljon 
ifj. Tungli Elek v iUa. j szerelőhöz, aki minden 
nap este (iinncpn-pon is) 9 óráig szolgálatot 
tart. Jelentéseket Pallis u:ca 5. sz. alatt vesz fel. 

Talált targyak : RPY retikül, zsebkendő ÓK 

nyaksál. A jegos tulejdor.Oá.i átveheti az állam-

rendőrségen. 

Alkoholfogyasztás es a születesi bizonyítvány. 
Most lépett életbe az a törvény, amely a fi vtal-
koruakuak megtiltja, hygy nyilvános helyiségek-
ben alkoholt.irtaixu italókat fogyasszanak. A 
javaslat parlamenti tárgyalásakor heves viták 
voltak az életkor meghatározása körül és az 
ellenvetéseket azzal os/.latták el, hogy a végre-
hajtási utasítás nn jd annak idején részletesen 
preoizirorni fogja a törvény végrehajtásának 
módozatait. A törvény máris életbelépett, de a 

; végrehajtási utasítás még késik valahol az éji 
; homályban, állitól.ig bizonyos hatásköri össze-
ütközések miatt, melyek két miniszteriumu'ilc 
'közt törtek ki. A helyzet ma tehát az, hogy 
1 szigorúan tilos 18 éven aluliaknak bárminemű 
! szeszesitalt kimérni, legyen az akár ei<y ártatlan 
: rumos tea is. A pincér vairy a tulajdonos ugyan-
: csak nehéz dilema előtt fog állani, hiszen vau-
inak olyan 18 éven aluli fiatalemberek, akik 
i25 évesnek látszanak, viszont sok satnyanövésü 
! ifjút fognak zavarba ejteni, ha nem hiszik el 
| róluk, hogy már betöltötték 18. életévüket. Nem 
I is beszélve arról, hogy mi fog törtónui, ha pl. 
' epy kávéházba vagy étterembe behúzódik egy 
• társaság, ardelybeu fiatal leányok is vannak és 
j hogyan fogja majd a kávés vagy vendéglős a 
tilalmazott személyek elől elkapni a borospoh irat. 
A törvény elsí §-a szerint kót»s esetekben ha-
tósági b zonyitvannyal kell igazolnia a vendig 
uek, ho*y életének 18 életévét b'töltötte, mert 
iIyo:i ignzolas hiányában a szeszei iía! kiszol-
gáltatását meg kell tag idni. Ilyen körülmények 
közt hozrá kell szokni ahhoz a gondolathoz, 
hogy a jövőben igy fog hangzani egy rendelés: 
„Kérek egy rumos teát és tessék u születési 
bizonyítvány". 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetekről S z ü -
letépek: SchátT-r József—Kroboih Anna : Ger-
trúd r. k , Bán Korsos Péter—Schw ihofer Janka: 
Sándor ág ev., Mind l i Lajos—FVráo Juliann-t: 
Terez r. k., Cserkuti Is tván—Kuhn Kuta l in : 
Katalin r. k., Handweg József—Schatzl Fran-
ciska: József r. k., Stiebecker Károly—Schatzl 
Mária: Józst f r . k., Edler Lajo«i—Steiner Teréz: 
La'os és Katalin ikrek ág.ev. t Konrád Alajos— 
Orbán I lona: Szilvia r. k., Czibula József— 
Arácsi Ju ' i a : József r k.f Rádl Ferenc—Kohl 
VlárU: Mária r. k., Gneisz József—Schw»hofer 
Anna : Anna ág. ev., Rátz Antal—Stahl Karolin: 
József r. k , Hiirsányi Gyula—Pu'sch Ilildegard: 
Piroska ág. ev. — H á z a s s á g o k : Reiner J á 
nos—Császár L urii, Vói<h Ferenc—Brüokler 
Mária, Beifusz József—Kovarik Mária, F hér 
János—Král ik Erzs' h t, Pu^karits Imre—Zw.iller 
Johanna — H a l á l o z á s o k : ozv. Kai tar K i 
rolyné 74 éves, tüdögvulladás, Bigner F reoo 5 
hó gy» rmtfcaszály, HoufTd R z s ő n ő 69 éves, 
agyvérzés, özv. Tu aás I i tvánné 78 éves, tüdő 
gyulladás, Feketi József 4(i éves, tüdővész. 

A bencasek üdülőtelepet létesítenek Sopron-
ban A Szent Benedek-rend elhatározta, hogy 
b.'teg éa elaggott tagjai számára üdülőtelepet 
létesit Sopronban. 



Douglas Fairbanks, K U s Frrene, Már us 
Emma éh Mary Piokford eeyütt sétáltak a Rá-
kóczi u ÜP, és ehhez basot ló ^rdekrs találko 
zásokat f nyképezett le a Színházi É'et foto-
riportere. É szenzációs mélynyomásu felvó'ele 
ken kivül sokszáz f^nvkép, rengeteg riport, cikk 
és novella tarkítja a 200 o'd.-ila* lapot. A ren-
des heti n génymellékléten kivül uj sportrepényt 

kflzöl a Színházi É'et. I l i rom kottamelléklet. 
Darabmelléklet: A vénleányok. E/vrs szám ára 
1 pengő, negyedévi el^fi^et^^i díj 10 pmgő. — 
Kiadóhivatal: Budapest VII. , Erzsébet körút 

„Adó én könyvvitel" l^uj-ibb számában tanul-
mány jelont me^ Dr. Sehrmz András közgaz-
disAgtudománykari egyetemi tanársegéd tollából 
amely a ra-ii könyvelési rendszerekkel szemben 

29 szám. — Szen 's B í h , Karinthy Frigyes és í ,ÍZ átiró és átütő ( neohmikus) gépkönyvolés 

Kőváry G j u ' a tréfáiról árj '«yzéket ingyen kü'd 1 problémájáról és az ez««l kipcsoUto* reforra-

a Sziriházi Élet. | törekvésekről értekezik. K u d W i v a U l B id ipss t , 

A könyvelési munka reformja ci n alatt az V. N id r u . 28. — Kérjen mutatványszámot. 

ELEKTRO-BIOSKOP] 
KŐSZEGEN A „MULATÓBAN" u 

Műsor: Vasárnap, január 15-én: 

A z utolsó éjszaka 
Egy szerelmes hercegnő regénye 

8 fejezetben. Főszereplő 

HARRY LIEDTKE. 

És a kisérőmüsor. 
Műsor: Szerda, jan. IS-an: 

A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel d. u. 5 és este '/,9 órai 
kezdettel újból bemutatásra kerül 

B E N - H U R 
Lewis Wallace regénye filmen 2 

részben, 12 felvonásban. 

Főszereplő : R a m o n Novar ro . 

Értesítés. 
Tisztelettel értesítem 

a n. é. közönséget, hogy 
1928 január 7-én Kőszegen 

Király-ut 32. szám alatt 
hölgyfodrász 

szalont 
nyitottam, hol mindennemű 
hölgyfodrász munkát u. m. 

vágás, mosás, ondolálas stb. 
a legújabb divat szerint a 
legjutányosabb áron esz-
közlök. 

A n. é. hölgyek minél 
számosabb látogatását kéri 

tisztelettel 

Vinci Vilmos 
hölgyfodrász Budapestről. 

Árjegyzék : 
Ondolálás — - — 120 P 

Hajvágás — — 80 „ 
Hajmosás — — 1—150 „ 

Varrógépek 
közvetlen gyári lerakata. 

Meglepő olcsó árak 1 
Részletre is i 
Nagy választék minden 
fajtában! 

L É P O L D G É Z A 
mechanikus 

Kőszeg. Kossuth Lajos-u. 0. 

G - a z d á k f i g u r a l r x i é l o e ! 

1928. j a n u á r 22-én 
vasárnap délután 2 órakor, a Hoffherr—Schrantz & Clayton 

Schuttlewort R. T. kőszegi bizományi raktárából visszamaradt 

uj gépek: 3 drb. d o b s z e c s k a v á g ó . 2 drb. dará ló kézilujtásra, 

2 drb, szőlősajtó 

Weöres Aladár kőszegi gépipari vallalkozó Király ut 90. 
sz. alatti műhelyében a legtöbbet Ígérőnek 

önkéntes árverésen eladatik. 

Hirdetmény. 
A „Hunyadi Mátyás1' m. kir. reál-

iskolai nevelőintézet gazdasági hi-
vatala versenytárgyalást hirdet az 
alábbi cikkek szállítására. Szükséglet 

a) 80 azaz 80 darab 320 cm. hosz-
szu 150 cm. széles damaszt 
lenvászon asztalterítő, mint 
lánc-, mint a vetésfonal lenből 
a szepesi vászonnak megfelelő 
erős minőségben. 

b) 600 azaz hatszáz darab asztal-
kendő cca 55 cm hosszúság 
és szélességgel, minőség mint 
a) alatt. 

Az asztalteri ők segélyezét kb. 
10 — 12 cm. szélességben H. M. 
(Hunyadi Mátyás) betűk, esetleg a 
Hunyadi Mátyás cimer képezze. 

Az asztalkendőkön ugyanaz a 
motívum, de arányosan kicsinyítve. 

Ajánlatok a minták lehető mellék-
lése mellett 1928. évi április 15-éig 
az intézet gazdasági hivatala címére 
intézeendők. 

.Hunyadi Mátyás" 
m. kir. reáliskolai nevelőintézet 

gazdasági hivatala Kőszeg. 

Hirdetmény. 
A „Hunyadi Mátyás" m. kir. reál-

iskolai nevelőintézet gazdasági hi-
vatala versenytárgyalást hirdet az 
alábbi cikk szállítására. Szükséglet: 

40 azaz negyven darab cca 3 2 
liter űrtartalmú, eüptikus nyílású 
(nyilásbőség 19—26 cm.) cca 15 cm. 
magas alpacca főzelékestál cca 
1 (egy) kilogramm súlyban dara-
bonként. 

Ajánlatok a minták melléklése 
mellett 1928. évi március hó 1-éig 
fenti intézet gazdasági hivatalának 
küldendők be. 

„Hunyadi Mátyás" 
m. kir. reáliskolai nevelőintézet 

gazdasági hivatala Kőszeg. 

Árverési hirdetmény. 
Pusz tac só község képviselő-

testületének 1928 évi január 7-én 
kelt határozata alapján ezennel köz-
hirré tétetik hogy a község 

vadászati joga 
1928. évi február 1-én kezdődő 6 
egymásutáni évekre a községi bíró-
nál betekinthető feltételek mellett 

Villamos világítási es erőátviteli 
berendezéseket, 

motortekercselest, 
radiofelszerelest 

szakszerűen, pontosan jótállás 

mellett vegez 

i f j . Tungli Elek 
elektrotechnikai vállalata 

I I Ö 3 Z E 3 

Nyilvános árverés. 
A cáki korcsma f. évi január 

hó 22-én vasárnapon d. e. 11 óra-
kor Kőszegen, Rohonci-utca 2 sz. 
alatti ügyvédi irodában nyilvános 
árverésen a legtöbbet ígérőnek bérbe 
adatik. 

Olcsó eladó kabát 
jókarban 14—15 éves leány részére. 

Cim a kiadóhivatalban. 

Egy 2 szólás utcai 
lakás fet>r. l-re kiadó 

Cim a kiadóhivatalban. 

Á L L A T B I Z T O S Í T Á S I 
Biztosíthatók elhullás vagy kényszervágás 

ellen 

sertések 
lovak 

™ rá ^ 

J* ^ £ ® £ 
ó s % « S 

I s l l l 

szarvasmarhák 
w rrt W 
^ « > « 

g « 2 "C5 
A biztosítás kiterjed a járványos be-
tegségekre is, beleértve a sertésorbánc 
sertespestis és sertésvész, lépfene, száj-
és körömfájás stb. eseteit is; lovaknál 
ezenkívül a használatra tartósan al-

kalmat lanná válás esetére is 

juhok stb. 

a községházánál a legtö bet ígérő- ' AllttsiálIKmánybirtositás, biztosítás, vá-
' sárra-, vágóhidra-hajtás, hizlalás és ki-

állítás tartamára 

Mercur Általános Biztosító R, T. 
Budapest V., Tükör-utca 2. 

Telefon T. 113-06 

nek 100 pengő kikiáltási ár mellett 
1928. január 24-én 2 órakor fog 
árverés utján bélbe adatni. A bér-
beadandó terület kb 557 kat. hold. 

Nemescsó, 1928 január 7. 

Z s i g m o n d Ernő, körjegyző. 

r Köszönetnyi lvánítás. 

Azon számos és jóleső részvétért, 
melyben szeretett feleségem, mit. 
anyós, nagyanya és rokon 

Heuffel Rezsőné 
szül Frank Teréz 

elhunyta alkalmából részesültünk, 
a koszorú- és virágadományért, 
valamint azoknak, kik utolsó útjára 
elkísértek, ezúton mond hálás kö-
szönetet 

a gyászoló család. 

1086 1927. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott kir. járásbirósági végrehajtó 

ezennel közhirré teszi, hogy a kőszegi 
kir. járásbíróságnak 1927 Pk 2055 927. sz. 
végzése folytán dr. Dániel Ernő ügyvéd 
által kepviselt Mezőgazdasági Takarék 
és Hitelbank R. T. végrehajtó javára vég-
rehajtást szenvedő ellen 640 P tőke, en-
nek 192/ április 4. napjától járó évi 18*>/0 

kamatai és 116 P 90 fülében eddig meg-
állapított költségek erejéig Koszegszer-
dahely-Fütelek-pusztán, alperes tanyáján 

1928. évi február hó nap j ának 
délelőtti II ó rá já t 

határidőül tűzöm ki. amikor 14ö0 pengőre 
becsült szarvasmarhák, birkák és kocsik 
ingóságokat készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladom. 

Felhívom mindazokat, kik a befolyandó 
vételárból a végrehajtó követelését meg-
előző kielegiteshez jogot tartanak, igé-
nyüket az árverés megkezdéséig nálam 
írásban vagy szóval jelentsék be. 

Kőszeg 1928. évi jan. 10. 

Tötössy Endre kir. bír. végrehajtó. 

Siortermésem 
mely az idén mennyiségileg ugyan 
kevés, de minőségileg annál job-
ban sikerült, elhatároztam köz-
vetlen forgalomba hozni,ajánlom: 
visontai fehér v. veres 78 f . 

„ pecsenye 88 „ 

„ rizling i)8 „ 

100 It.-től kölcsönhordóban, utánvéttel. 

Boraim kiváló minőségéről próbaren-

deléssel meggyőződni szíveskedjék. 

Róth Henrik «aairt«ö; Gyöngyös 

Bornagykereskedés-átvétel. 
Tisztelettel értesítem a n. é. 

közönséget, hogy Kőszegen, a 

Várpince 
bornagykereskedést 
ismét átvettem és azt saját nevem 
alatt újból megnyitottam. A mai 
naptól kezdve a legprímább ura-
sági fajborok kaphatók minden 
mennyiségben a legolcsóbb áron. 
Forduljon bizalommal cégemhez 
és vételkényszer nélkül tekintse 
meg borpincémet, hol személye-
sen meggyőződhetik boraim ki-
váló minőségéről. 

Kiváló tisztelettel 

Prenner Ferenc 
bornagykereskedő. 

Biröí árverés. 
Kőszegen, Munkás utca 3 szám 

alatt 1928. január 18-án dé lután 
2 órakor lovak, szekér és ló-
szerszám bírói árverésen a leg-
többet ígérőnek eladatnak 

— Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. — 

4. 1928. j*nu4r 15. 
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