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Ismét ölelkeznek. 
Haragszomrád-ot játszottak két évig a kom-

munista tanok követőinek magyarországi táborá-
ban. A harci liadó zengett s akik messziről fi-
gyelték őket azt hitték, hogv a szociáldemokra-
ták és a szocialista munkáspártiak örök ellensé-
gekké váltak. A vaktöltéseket már mind elsütöt-
ték, a riasztó ágyuk hangja elnémult s máról-
holnapra egymás keblére borultak Vágiék és 
Peyerék. A színházat még játszák egy ideig, a 
porondon meg béketárgyalások folynak, de a 
kulisszák mögött épugy megvan a teljes egyet-
értés, mint akkor sem volt köztük különbség, 
amikor a legöregebb vak ágyukat sütögették 
egymásra A messziről figyelők a szociáldemokrata 
taktikai fogásokat, ravaszan, előre kiszámított te-
kintik. A kommunisták és szociáldemokraták kö-
zötti harc nem téveszthet meg senkit, mert ezek 
az össztv^szések és kibekülesek semmi fontos-
sággal sem birnak a polgári társadalom szem-
pontjából. A szociáldemokrata és kommunista 
ideológia egy s hogy véres játékukat milyen sze-
reposztásban játszák, az csupán átlátszó taktika. 
A sokszor latszólag szemben álló két párt egy 
irányban dolgozik, egy politikai tábor, mely min-
denkor halálos ellenség volt és marad a polgári 
társadalomnak. Tévedés volna azonban azt hinni, 
hogy a politikai rutint sejtető taktikázások mögött 
magas politikai iskolázottság rejlik. Bár anakro-
nizmusnak látszik, a szociálista-kom.nunista ve-
zetők a legkonzervativebb iskolát járják, amikor 
a pontról pontra lefektetett tanok alapján vezetik 
a pártügyeket. 

Marx tanai, Engels utasításai lépésről-lépésre 
megmutatják az utat, mely a proletár állam őrü-
letét követi. Nem magasabb politikai iskolázott-
ság tehát az, ha bármit is cselekszenek, hanem 
a minta másolása. Engels hagyatéki iratai részle-
tes programmot adnak, ineg-mondják mit csele-
kedjenek a konzervatív, mit a liberális országok-

ban a társadalmi rend felbontására. A tervezet 
meg van, tehát merev ragaszkodással végre kell 
csak hajtaniok. Ott ahol az uralkodó eszmekör 
konzervatív, azt tanácsolja Engels, hogy a libe-
rilizmust támogassák, mert az teljesen szabaddá 
kívánja tenni a sajtót, gyülekezési szabadságot 
akar biztosítani s ily módon fegyvert ad a ke-
zükbe a polgári államrend ellen. 

Meglepő, hogy ezekben a tanításokban mennyi 
őszinteseg van s a félrevezetettek tömegei nem 
látják meg, hogy az őszinte szavak mögött mi 
rejlik. Az inség es szegénység teremtik meg azt 
a hangulatot, mondja Engels, amelyben a prole-
tár állam létrejöhet. Ez annyit jelent, hogy ne 
törekedjék a vezetőség a munkásság, a nép jó-
létére, mert akkor nem lehet megteremteni a pro-
letár allamot. A szabadságjogok is csak azért 
kellenek, hogy ezek a szabadságjogok védőpajzsok 
legyenek az államhatalommal szemben, hogy lá-
zítani, izgatni lehessen. 

A szocialista tanok tehát megmondják, hogy 
a polgári rend megdöntése céljából, miként foly-
tassák romooló munkájukat. A tanok mellett el-
törpül, apró gyermekjátékká sülyed tehát a tak-
tikájuk. Jalszhatnak tehát a sziciáldemokraták es 
kommunisták egymás között haragszomrád-ot, 
sütögethetik, puffogtathatják a vaktölteseket, tanaik 
nyíltan, világosan megmondják, hogy a harci zaj 
csak komédia. Változtathatják a külső köpenyeget, 
a tartalom ugyanaz marad. A magyarországi állí-
tólagos két-tábor a nyílt színen is eggyé olvadt 
most, mert közelednek a választások, a taktika 
tehát azt kívánta. A Marx-ideológia alapján állók 
vezetői most egymás nyakába borulnak, hogy a 
cirkusz után együtt harcoljanak a polgári társa-
dalom ellen. 

Különbség a két tábor között nincs, akár 
háborúskodnak, akár ölelkeznek egymással. Le-
gyen vége a komédiának. A magyar közvelemeny 
nem feledte el a multat, nem feledte el az 1919. 
évi ölelkezést. 

^ r a D S T M é S T Y E S . 

Közhírré teszem, hogy a Magyar Nemzeti 
Bank a következő hirdetményt tette közzé: Az 
1925. évi XXXV. t.-c.-kel életbeléptetett pengő-

. érték népszerűsítése és az uj számításra való át-
| menet megkönnyítése céljából a Magyar N?mzéti 
•Bank az 10<30 korona és ennél nagyobb névér-
tékű államjegyek egyrészét 1926. augusztus hó 

'25-től kezdőelőleg pengőértékmegjelöléssel ellátva 
| hozza forgalomba. Az említett törvénycikkben 
előirt átszámításnak megfelelően 

az 1.000 00 > koronás államjegyek 80 pen^ö 
500.000 „ „ 40 
100.000 . „ 8 
50.000 „ n 4 „ 
25000 „ „ 2 „ 
10.000 „ „ 80 fillér 
5.000 „ „ 40 
1.000 „ „ 8 . 

és megjelöl és*el láttatnak el olyképen, hogy az 
előoldal felső keretének középen levő magyar 
címerben a megfelelő pengőérték számmal, alaita 
a pengő, illetve fillér szó és ezenkívül az előoldal 
középső mezejében levő szöveg alatti és az elő-
oldal alsó kerete feletti téren a megfelelő pengő-
értékjelzés betűkkel és pedig az 1,000.000, 500.000, 
100.000,25.000, 10.000 és 1000 koronásokra piros, 
aT 50.000 és 5000 koronásokra pedig zöld szín-
ben van nyomtatva. A forgalomban levő felül-
bélyegzetten jegyeknek felülbélyegzett jegyekre 
való általános kicserélését a Bank nem tervezi. 
Ennélfogva a pengőértékmegjelöléssel el nem 
látóit jegyeket ily megjelöléssel ellátott jegyekre 
csak a mindenkor rendelkezésre álló készletek 
arányában cseréli ki. Az a körülmény, hogy va-
lamely államjegy felülbélyegzéssel el van-e látva 
vagy sem, a törvényes fizetési értékében semmi-
féle különbséget nem tesz, tehát ugy a felülbé-
lyegzett. mint a felül nem bélyegzett államjegyek 
egyformán alkotnak névértékükhöz képest törvé-
nyes fizetési eszközt. A pengőértékmegielöléssel 

V A S Á R N A P I C S E V E G É S E K . . . 
•i 

Az uj csoda: Fiat Charleston. 

Bizonyára boldogság ül ki a táncoló ifjú 

g^e arcéra. H?tek. hónapok óta kínzó crytftrő 

désso! várták «'<- uj szenzációt 

A túvifó eljuttatta hozzánk » nagy hirt: 

döntöttek már >» párisi hivatásos lábdiktátorok, 

kitaláiták az uj táncot. 
Végre. Most minden rendben van. bsak 

ezt vártuk, ho-ry boldogságunk teljes leeyen. 
Az mit som számit, hogy van-e kedvünk. Nem 
jött meg a kedvünk sok sok oknál fogva, de 
édes Istenem, nem az a fontos, hogy legyen 
téli kabát, fűtőanyag és más ilyen prózai dolog, 
hanem az, hogy tudjuk, mit táncolnak Párisban 

a ,dancingokban*. 

Még többet is mond a távirat. „Lz a tánc 

az ismert barbár charlestonnak egy sxeliditott 

ki&dásdu 

Már mindent tudunk és megnyugszunk. 
Sammi sem fontosabb nekünk, mint nz, hogy a 
cbarlestonban az idén simábban lejtenok-e mint 
tavaly Ezer bajunkra van már orvosság. Ugye 
nem is fontos már. hogy lesz e a télen meleg 
szobánk? V a g y talán mégsem egészen így van? 

Talicskán tólta kórházba a feleségét 
Poprádtól Katsáig. 

Kommentár nélkül is sokat, nagyon sokat 
bí»«7él maga a történet. Egv öreg, majdnem ma-

gav.U U teuut tien öreg ember, hogy kórházba1 

tjkudja helyezi.i a feleségét, képes volt hosszú j 
hetekig gyalogolni és kézii ilicakáu maga előtt 
tolni a L> leg asszonyt. 

Mauterer János, 70 éves gyárimunkás 
Poprádon lakott öreg feleségével, H megbete-l 
ged tt. A koztiéti orvon m tgvusga . u és m g 
állapított*, hogy esai; oparaoió aegithet. Penze 
nem volt, Poprádon pjdig ingyen senkit sem 
operálnak. Megtudta azonban, hogy a kassai 
kórházban ingyen is kezelnek betegeket. Elha-
tározta, hogy Kassára viszi beteg feleségét. DŐ 
nem volt pénze vasúti költségre. Nagyot gon 
dolt. Kamrájából előhúzta a kézitalyigat, kipár-
názta rongyokkal, belehelyezte a beteg felesé-
gét ék megindult vele gyalog. 

Pobrádtól Kassáig hosszú az ut, a vonat 
is jóidéig megy. Gyalog, minden teher nélkül 
is eltarthat hetekig. De a hűség és szeretet erőt 
adott neki. A váudorlás a súlyos teherrel 32 
napig tartott. Esőben, napsütésben, erdőkben, 
szántóföldeken, éh-zések, sirások, imádkozások 
között tette meg az utat Mauterer János. 

Kassán a talicskát drága terhével betólla 
a kórház udvarába, ott aztán a csontvázzá le-
soványodott öreg ember összeesett. Csak annyit 
tudott mondani az odasereglett orvosoknak és 
ápolóknak: Idetóltam Poprádról az asszonyt. 
Gyógyítsák meg. 

Mnuterer János betegebb lett, mint a fa 
lesége. Őt is felvették a kórházba. Ahhoz, amit 
tett, nem kell külön kommentár. 

A bugyelláris. 

Már el is felei tettük ezt a szót. — A kis-
gyerekek, a nem rmgyon kicsikék is, azt sem 
tudják talán, hogy mit jelent ez a szó. 

Az őszi kirakatok meghozták a rág nem 
látott 0'í>r* icskókat, táskákat nem az erszényt 
nem a tárcát, hanem az igazi, hamisíthatatlan 
régi bugyellárist. Ott virítanak az uj pénz elő-
hírnökei az üvegtáblák mögött, — de ezek az 
ismét előkerült holmik bár ugyanolyanok, mint 
a régiek, mégsem azok. 

Karácsonyra már talán msg is telnek, ha 
megtelnek csilingelő, csengő aprópénzzel. A t 1 
és 2 filléresek, a 10, 20, 50 filléresek már ott 
fénylenek az állami pénzverde pincéjében ás 
várják a nagy napot, amikor elvándorolhatnak 
a bugyellárisokba. 

A bugyellárisok az élelmes gyárosok jó-
voltából már csalogatják leendő tulajdonsaikat , 
de a boltokba csak néha-néha vetődik be vevő. 
A kirakatoknak már több a közönsége. És han-
gok hallatszanak : 

— Mikor ezeket használtuk, jobb világ 
volt, talán megváltozik most is. 

Mások lemondóan legyintenek. 
— Minek ez ? Ugy sem lesz mit beletenni. 
A bugyelláris tehát megjött s a csengő-

pengő pénz is útban van, a kérdés, hogy eljut-e 
a zsebünkig. A kirakati bu?yellárisok nagyon 
laposak, de ez nem szomorít el, mert mindig 
is azok voltak. Félő csak az, hogy laposak ma-
radnak a zsebünkben is. 

Egyes szám ára 2000 korona 



Kőszeg és Vidéke. 
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ellátott koronajegyek az ily megjelöléssel el nem 
látott koronajegyekkel — a felülbélyegzéstől el-
tekintve kivitel tekintetében teljesen azonosak. 

ad. 11 172—1926. Közhírré teszem, hogy 
az 1927. évre szóló adóalanyok s tárgvak össze 
iráaát a m. kir. P. VI. 135ÍOOO-1926. rendele-
tével elrendelte. Felhívom tehát a varos közön-
cégét, hogy a f. évi november hó 8-án meg-
kezdődő összeíráskor megjelenő közegeknek az 
öeszeirási iv kitöltéséhez szükséges felvilágosi 
tást megadják, meri ellenesetben kihágást kö-
vetnek el, mely szigorúan lesz büntetve. 

1823—1926 sz. Felhivom az adózó közön 
séget, hogy az 1926 évre előirt adótartozásait 
folyó évi november 15-icr feltétlenül befizessék. [ 
Éten határidő elmultával minden további intés | 
mellőzésével a végrehajtási eljárás teljes szigorral j 
lesz tovább folytatva. 

J ambr i tR La jos i)clgArmf»t<»í 

H Í R E K . 
Ki lesz a kőszegi kerület kepviselóje? A 

kérdésre igen röviden és határozottan meg lehet 
válaszolni: Lingauer Albin. A házfeloszlatás 
ugyanis a közeli napokban megtörténik és a 
választásokat is kiirják, azért hát aktuális a 
kérdés. Ellenjelöltekről is vau már szó. Nem is 
egyről, hanem többről is. Pedig igazán kár voina 
az ellenjelöltek részéről a meddő kísérletezés, 
mert Lingauer Albin képviselővel ugy Kőszeg 
városa, mint a kerület meg lehet elegedve és 
Lingauer politikája ma már telje&en fedi a kö-
rűiét választópolgárainak politikai felfogását is 
ée korm.»nytámo«2ató álláspontja közmegelége-
déssel találkozott, amit októberi beszámolóján 
is igazolt. Ugy értesülünk, lugy Lingauer Albin 
jelölése érdekében a jövő héten értekezlet lesz 
Kőszegen, mely azután nyilvánosan is állást 
foglal Lingauer Albin jelöltsége mellett. Tehát 
éljen Lingauer Albin a kőszegi kerület ország-
gyűlési képviselőjelöltje. 

Halálozás. Csütörtök este huoyt el 83 éves 
korában Hucker Samu kereskedő polgártársunk 
édesanyja Haeker Sándomé szül. Fürst Franciska 
végelgyengülés következtében. 

Halálozás. Bredl Antal, ki évtizedeken át 
városunkban űzte voiidóglősiparát, november 
6-án, életének 86. évében Bécsben elhunyt. 

Egy szinnel c«:dag»bb lett az utca képe, 
a kirafcatok egy csöp békét hoztak el, de fáj- j 
dalom, mi épen olyan szerények maradtunk, 
mint voltunk eddig 

Az uj választások időpontja. 
A mult héten kortesutou volt néhány egy > 

ségespárti képviselő. A honatyák között Bethlen j 
István gróf miniszterelnöknek kát bizalmasa is 
ott volt. A szónoklatok már elhangzottak s a! 
képviselők kimentek a pályaudvarra, hogy vissza- j 
utazzanak Budapestre. Ekkor látták meg, hogy 
a vonathoz szalonkocsi van caatolva és hogy a 
miniszterelnök utazik s elhatároztak, hogy meg-
látogatják Bethlen István grdfot a kocsijában. 
A képviselők üdvözölték a miniszterelnököt, ki 
örömmel fogadta őket. A miniszterelnök egyik 
legbizalmasabb hive megkérdezte: 

— Mond kegyelmes uram, — bizalmas 
körben vagyunk — mikor lesznek a választások ? 

Bethlen István gróf nagy komolyan meg-
kérdezte : 

— És tudtok ti hallgatni? 
— Te tudod legjobban kegyelmes uram, 

válaszolták. 

A miniszterelnök egy pillanatig gondolko 
dott, majd igy szólt: 

— Hát én is tudok hallgatni. 
A fenti közlemény viccnek tűnik fel, de valóban 

megtörtént a miniszterelnökkel. K. E. K 

Halálozás. Tegnap délelőtt hunyt el csen ) 
desen életének 82. évében Sass József nyug. 
ág. h. ev. tanitó. Temetése hétfőn délután 8 
órakor lesz a temető halottasházából. 

Halálozás. Pénteken reggel hunyt el 63 éves 
korában Ilaberl János kőszegi háztulajdonos 
hasbártyagyulladás következtében. A derék, egész 
életén át mindig szorgalmas és egészséges em-
ber előbb Kőszegen, majd Zágrábban cserepes 
mester volt és nagy szorgalmával és takarékos-
ságával szép vagyonra tett szert. Néhány év-
vel ezelőtt visszajött Kőszegre, hogy nyugalom 
ban élvezhesse szorgalmának gyümölcsét, fel- ( 

építtette othonát, azonban a kérlelhetetlen halál 
másként intézkedett. Temeté«e ma délelőtt 10 
órakor lesz a Várnör 114 sz. gyászhasból. 

Beszamolo a Katii. Nagygyűlésről ezen a 
héten a közbe jött akadályok miatt elmaradt és 
november 18 án, csütörtökön VsT órakor lesz a 
legközelebbi kath. kulturestén. 

A Kathotikus Kulturestek során csütörtökön 
dr. Szunyoeh Xav . Ferenc tartott vetített ké 
pekkel kisért előadást az őskeresztény liturciá 
ról. Ez bevezető ahhoz a hatszáz képből álló 
sorozathoz, melyet Szunyogh a katholikus litur-
gia ismertetésére összeállított. Ebben szól elő-
ször az ó római templom berendezéséről, azután, 
a legelső egyházi ruhákról, majd a szertmise 
régi alakját ismerteti. A képek legnagyobbrészt 
a katakombák falfestményéiből és a ravennai 
templomok mozaik képeiből valók. Az előadás-
nak, mely tanulságos is, de áhítatot keltő is, 
nagy sikere volt az első bemutatója alkalmával 
és azt hisszük, hogy kisérni fogja mindenhol, 
ahová eljutnak ezek a képek. Ugy tudjuk ugyanis, 
hogy Szunvogh tanár szándékozik az egész 
sorozatot több helyen is bemutatni, többek kozt 
Szombathelyen is. 

Príma hordóbeli savanyu Káposzta Kapható 
Róth Testvéreknél. 

A vasvarmegyei Kultúregyesület e hó 20 án 

azaz jövó szombaton rendezi Kőszegen első 
kultureetélyét a gimnázium dísztermében. A 
részletes műsort a falragaszok fogják ismertetni. 

Trafik engidelyt kapott Becker Henrik pol-
gártársunk, ki e célból a Rezső-tér sarkán egy 
kis trafikpavillont emeltet, mely rövid idő múlva 
el is készül. 

A kislakas epitesi akcióban momentán egy 
kis szünet állott be, mert a városi tanács a be 
hatóan folytatott tárgyalások során a kőszegi 
viszonyoknak megfelelő lakástipusokra kértaján 
latot a budapesti cégtől. Figyelemreméltó, hogy 
Debrecen ós Szolnok városok is tárgyalnak a 
céggel, mely varosod ugyancsak szolidabb tipusu 
es kisebb lakásokból álló házak épitése mellett 
foglalt állást. A targyalások oly iranyban foly-
nak, hogy egy emeletes épületben legfeljebb 
4—6 lakás legyen, sőt két lakásos u. n. iker-
házak építése is fel van véve a tárgyalás prog 
rammba. Akadt ujabban egy másik budapesti 
vállalat is, mely ugyancsak hajlandó a városok 
részére házakat és lakásokat építeni. Ezzel is 
felvette a polgármester a tárgyalások fonalát és 
remélhető, hogy a tavaszra kialakul a helyes és 
elfogadható megoldási mód. A városi tanács 
tehát komolyan foglalkozik a lakáskérdés át-
meneti megoldásával, hogy a lakások felszaba 
dúlása ne érje váratlanul a város közönségét. 

Benzinkutat állit fel Pál József kereskedő 
a háza előtt, amilyen más városokban is van 
már. A kut hordozható. A tanács megadta az 
engedélyt évi 10 pengő helypénz ellenében. 

A szombathelyi országúton serényen foly-
nak a mar rég szükségessé vált útjavítások. — 
Kora reggeltől késő estig egyengeti egy gőz-
henger a felhordott kemény bazaltot. Néhány 
nap múlva már elérik a kőszegi határt. Leg-
alább a Gulner malomtól Kőszegfalva fe!ő ve-
zető ut is végre közlekedhetővé lesz téve. 

Nagyszerű téli szórakozási talál 
bármely napon előzetes bejelen-
tés esetén Trattn^r Sándor fűtött 

„Sörkerti"tekepályályán 
hol jó balatoni borok, hideg és 
meleg ételek mellett szórakozhat. 

Az aszfaltozasi munkalatok a Király uton 
lassan haladnak előre, de annál tökéleiesübb a 
munka. Némely helyen az egész burkolatot 
ujjal pótolják, ami azért vált szükségessé, mert 
az összes járműforgalmunk ezen az egy úttesten 
bonyolódik le, miáltal mar nagyon rossz álla-
potban volt és alapos javitásra szorult. Ha a 
Király úttal a Kezsíj-térig végeztek, már gyor-
sabban fog haladni a munka, mert a többi út-
test nincsen oly rossz állapotban és a forgalom 
se lus-itja meg a munüát. 

Düledező ház. Az építési bizottság a 
Gyöngyös ucca 3 sz. alatti há:. udvari részét 
életveszélyesnek mondta ki és a városi t a náci 
el is rendpite a házrész lebontását. 

A kőszegi erdőkben diszlö, mindenfajta virág 
féléből kért ültetésre nagyobb mennyiséget 
Lónyay herceg felosége Stefánia főhercegnő^ 
akinek részére a városi erdőhivatal közel három 
millió korona értékben küldött az erdei virág-
fajtákból. 

Uj kut Koszegtalvan. A kőszegfalviak egy 
uj kuiat Kernek a várostól. A városi tanács 
foglalkozott is már a kérelemmel és javasolni 
fogja a közgyűlésnek, hogy Kőszegfalva az 
uj kutat megkapja. 

Az urnanapi eredmenyt tulajdonképen szé-
gyelhetjük, mert csak 326.000 korona gyúlt 
össze a temető kapujában felállított gyüjtőládá-
ban. Ennek azonban csak az az oka, hogy a 
ládát nem az ut közepére, szembeötlően állítot-
tak fel, hanem jóformán a kapu melletti bozót-
ban eldugva tartották, úgyhogy a temetőből ki-
jövök nagy része észre sem vette és elment 
mellette. 

November 18 án tartja a KSE szezon és év-
záró intézőbizottsági ülését este fél 9 órakor a 
Brader féle klubhelyiségben. Miután rendkívül 
fontos tárgysorozata van az ülésne*, felkéri a 
vezetőség az intézőbizottság minden egyos tag-
ját, hogy az ülésen feltétlenül megjelenjenek 
l'gyancsak kéri a vezetőség az összes volt és 
mostan működő aktiv tagokat, hogy ez idő-
pontban a klubhelyiségben ugyancsak okvetle-
nül megjelenjenek. Vonatkozik az összes játé-
kosokra. (1., II. csapat, volt Törekvés, Építők, 
ifjúsági, Csepre«ben játszókra, birkózókra, stb.) 
Ak i&nek kiadott igazolványt lapjaik vannak, 
(Törekvés), feltétleuül hozzák magukkal. 

Fatüzeles a legkellemesebb, „Zephir" rel a 
legolcsóbb. Ezért veszik most olyan sokan a 
világhírű „Zaphir" folytonégő kályhát, mely tüz 
álló samott szerkezetével valóban a fűtőtechnika 
csodája. Tartóssága örökö6, többéves garancia! 
Árlapot készséggel küld Héber Sándor kályha-
Cs tűzhely gyáros Budapest, Vilmos csácsár ut 
39. sz. — Tessék megtekinteni utolsó oldalon 
megjelent hirdetésünket. 

A Szomb. Ker. Munkásbiztositó Pénztár mi-

heztartás végett értesíti Kőszeg város közönsé-
gét, hogy u pénztári teendők végzésével Kőszeg 
város területére a kőszegi ipartestületet bizta 
meg a pénztári be- és kijelentések, ugy az ipari 
mint a háztartási alkalmazottakra vonatkozólag 
A be- és kijelentő lapok az ipartestületnél kap-
hatók ós oda kiállítás után benyújtandók, ahol 
az díjmentesen továbbítja. 

A borfogyasztási adót a felere csökkentik 
A pénzügyminiszter a borfogyasztási adót a 
felére fogja lecsökkeuteni. Az idevonatkozó ren-
delet néhány napon belül jelenik meg. 

Önnek nincs szüksége arra , hogy gyomor- es belbántalmai miatt á l landóan szen-

vedjen, amikor köz tudomásu , hogy a világhírű es mindenki 

altal legelsőnek elismert IGMANDI keserűvíz azonnal megszüntet i a rendszer int fenti bajokbol e redő fejfájást, csökkenti a vér-

nyomást az agyban es meggátol ja az erelmeszesedest. Emésztési zavaroknál m á r fel pohár langyos IGMANDI keserűvíz eleg. 
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Ferenc bajor kir. herceg és családja Sár-
váron. Ferenc bajor királyi herceg feleségével, 
Izabella hercegnővel és gyermekeivel téli tartóz 
kodásra Sárvárra érkezett. A hercegi párnak 
hat gyermeke van, két fiu és négy leány. A 
gyermekek közül már négyen tanulnak. A ma-
gyar nyelvből és hittanból hetenként több órán 
át Huszár Mihály apátplébános oktatja a hercegi 
pár gyermekeit, akik nagy szeretettel tanulják 
és már beszélik a mi nyelvünket. 

Az intézet utca állapotaról már több izben 

irtunk, de mindeddig eredménytelenül maradt 
az a kívánság, hogy az uttestet kiaszfaltozzák. 
Sőt, illetékes helyről azt a határozott kijelentést 
kapítik, hogy ennek az utcának a kiaszfaltozása 
ezidőszerint lehetetlen, mert oly nagy költségbe 
kerülne, hogy azt a város jelenleg nem bírná 
fedezni. Jó, elismerjük. Most azonban újra meg-
pendítjük ezt a témát, még pedig azért, mert 
most kínálkozik egy olyan alkalom, mikor tete-
mesen olcsóbban lehetne ezt az utcát rendbe 
huzatai. 11a az a szombathelyi utat egyengeLŐ 
gőzhenger feljut az Eitner malomig, vagy az 
őrházig, akkor hordasson a város néhány vagon 
bazaltot az Intézet-utcába és unnék lenyomta-
tásához kérje kölcsön néhány napra ezt a gőz-
hengert, mert ha ezt az alkalmat sem ragudjuk 
meg, akkor az Intézet utca olcsóbban és jobban 
sohasem lesz rendbe hozva, és marad télen, 
nyáron Pocsolya utca. 

Evvegre minden sopronmegyei községnek lesz 
telefonja. Sopronvármegye közigazgatási bizott-
ságának csütörtöki ülésén Gévay-Wolf Lajos 
alispán jelentésében beszámolt arról, hogy a 
soproni járásnak nincsen egyetlen községe sem, 
melynek elöljárósága ne rendelkezne telefon 
fölött. Vitéz Simon Elemér dr. főispán meg-
ígérte, hogy közben jár a kereskedelmi miaisz-
ternél és reméli, hogy ez év végére a megye 
valamennyi jegyzői irodáját felszerelhetik tele-
fonnal. 

Prima hordóbeli savanyu Káposzta Kapható 
Róth Testvéreknél. 

A vepi rablógyilkosság ügyében hétfőn tar-
totta a szombathelyi törvényszék Fodor tanácsa 
Lakatos Ferenc sopronkövcrdi legény bűnügyé 
ben a főtárgyaiást. A vádirat szerint Li&afos 
Ferenc ez év julius 31 én a vépi erdőben előre 
megfontolt szándékkal egy fejszével agyonütötte 
Mayer József sopronkövesdi vendéglőst, akinek 
pénztárcáját és a zsebében levő öráját «'lrabo!ta. 
A bíróság a vádlott és tanuk kihallgatása ulán 
a tárgyalást elnapolta. Az uj tárgyalást tegnap 
tartotta meg n törvényszék. A bíróság rabló 
gyilkosság büntette miatt Lakatos Ferencet élet-
fogytiglani fegyházra Ítélte. Az ügyész súlyos-
bításért, az elitélt pedig enyhítésért fellebbezett. 

Kerelem a fuvarosokhoz. A Kőszegi Sport 
Egylet felkéri azon fuvarosokat, akik a város 
belterületén (vasúttól a Sporttelepig) salak fu-
varozására vállalkoznak, Freyberger Ferencnél 
jelentkezzenek. — Csak azon fuvarosok jönnek 
tekintetbe, akik a közcélra való tekintettel mi-
nimalis fuvardíjjal megelégszenek. 

Gombás könyv kezdők számára. Most jelent 

meg Szemere László „Magyar gombáskönyvek 
és képek" c. szakirodalmi vállalkozásának első 
kötete. A díszes kiállítású vászonkötéses könyv 
250 gomba leírása mellett több mint 50 színes 
képet találunk, melyek közül 25 levelezőlapon 
is megjelent, a képek alatt a gomba rövid le 
írásával, amely az iskolai iktatásnak kiváló 
segédeszközei lehetnek. A könyv szerző kiadása, 
kapható Budapesten II., Dobrői ut 15. sz. alatt 
de beszerezhető a könyvkereskedők által is. — 
Ára 140.000 K. A majdani sorozat — kisebb 
méretben — az angol Cooke gombáskönyveihez 
fog hasonlítani, ha a többi könyv is majd az 
elsőhöz hasonló ízléses kivitelben lesz az asz-
talunkon. Mert ez a könyv nemcsak szakkönyv, 
hanem ajándékozásnak is alkalmas. 

Táncmulatságok a falun. A nagypösei tuz-

oltóegylet ma tartja a Márton-bucsuval kapcso-
latos táncmulatságát. — A perenyei ifjúsági 
egylet, valamint a doroszlói tüzoltóegylet is tart 
ma táncmulatságot. 

„Ebmaráti etetek" cim alatt a Kőszeg éa 
Vidéke julius 4-én megjelent 27. számában le-
közölt hírhez a szerkesztőség nem magán , ha-
nem hivatalos uton jutott. 

Farkaskutya, 4 hónapos angol hím, 
eladó Sághy István órásmesternél a Király uton. 

A latin misekönyv magyar farditása a katho-

likus hivők használatára megjelent. Rég óhaj-
tott szükséglet kielégítésére szolgál dr. Szunyogh 
Xav. Ferenc bencéstanárnnk ez a könyve, mely-
nek előkészítése érdekében maga is sok előadást 
tartott és sok cikket, könyvet irt a liturgiáról. 
A 670 oldalas szép kiállítású és praktikusan 
kezelhető könyv ára a könyvkereskedésben 10 
pengő (125.000 korona), de nagyobb megrende 
lés esetén 8 pengő (100 000 K). Kőszegen kap 
ható az Emerieanum könyvkereskedésében bárki 
számára kedvezményes áron. Bővebb ismerte 
tésére még visszatérünk. 

Országos vásárok Kiszegen 1927 ben. Az 

1927. évben városunkban megtartandó országos 
vásárok a következő napokra esnek : Kizárólag 
csak állatvásár január 26 án. Kirakodó ós állat 
vásárok: április 4 én, május 30 án, julius 25-én, 
szeptember 5 én, október 17 én, december 12 én. 
Hetivásárok sertésfelhajtással minden szerdán 
ée szombaton tartatnak, ha ünnepnapra esik, 
ezt megelőző napon. 

Uj lakásépítő akció indul. A tavaszra ujabb 
akciót terveznek a magán'skások építésének 
állami támogatásával. A kiszivárgott hírek sze-
rint a köztisztviselői családi házak építéséhez a 
kormány 50—60 százalékos kölcsönnel fog hozzá 
járulni oly módon, ho«;y a tisztviselők 10 évi 
lakbérüknek mpgfelelő összeget kapjanak köl 
csőnként, lakbérük lekötése mellett. 

Minásnki vásárolhat 
legjobb minőségű fűszer-, csemege-, ital-

árukat, háztartási és egyéb cikkeket a leg-

előnyösebb áron a 

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK FOGYASZTÁSI 
TERMELŐ és ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZETE 

K Ő S Z E G I f i ó k á r u d á j á b a n . 

Feltalálok közgyűlésé. A Feltalálók Ürsz. 
Szövetsége a napokbrtn tartotta alakuló közsryü-
ését Budapesten, több száz jelenlevő réeztvéte-
ével. Báró Pásztélyi István dr. nagy beszédben 

méltatta a Szövetség jeieniöségót és hangsúlyozta, 
jogy a feltalálók érdekében alakult és nem 
személyi célokat, hanem nagy nemzeti és nem-
zetközi érdekeket szolgál. — A Szövetség fel-
livta az o szágban élő feltalálókat, hogy a Szö-
vetség kebelébe tagokul jelentkezzenek. Saját 
érdekük kívánja, hogy lelkiismeretlen kizsák-
mányolás és a külföldi lopkodáso'c ellen meg-
védessenek. A szövetség ideiglenes helyiségei 
Budapest I V , Magyar u. 3 sz. alatt vannak. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetröl. S z ü -

e t é s e k : Kasper Sándor—Takács Á^nes: Sán-
dor r, k., Csonka Lajos—Rauchhofer A n n a : 
Alajos r. k., Horváth Mátyís—Varga R j z á l i a : 
Imre r. k., Schatzl József—Csudics Karol in: 
Mária r. k , H á z a s s á g : Mészáros Ferenc— 
Grandics Anna, Pukler Ferenc—Mészáros Er-
zsébet. H a l á l o z á s : Huberl Jauos 63 éves, 
haahárt\ag} ulladás, Hacker Sándornő 83 éves, 
agekór. 

Talalt tárgyak: vászon, pénz, egy pár keztyü, 

rcti'.ül, egy mellény ós egy kabát. A jogoá tu-
lajdonos átveheti a rendőrségen. 

4 drb. 49—77 cm. nagyságú vastag üveg-
tábla eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

Trima hordóbeli savanyu Káposzta kapható 
Róth Testvéreknél. 

Kivegeztek Lederer Gusztávot. Pénteken 
reggel Gold Károly hóhér végrehajtotta a kötél 
általi halálra itélt Led -rer Gusztávon, Kudeika 
gyilkosán a halálos Ítéletet. Bulikó Lujos őrnagy 
lelkúsz részesítette utolsó vigaszban a halálra 
Ítéltet, kinek kivégzését mintegy 200 főnyi kö-
zönség néztb végig. 

Egy töltőtoll elveszett Mindenszentek nap-
ján a temetőben. A becsületes megtaláló kéreti!*, 
jutalom ellenében Róth Jenő papirkereskedé-
sében leadni. 

Vegetért az angol bányász sztrájk. Az angol 

bányatulajdonosok és munkások megbízottai a 
csütörtökön tartott konferenciájukon megálla-
podtak egymással, hogy a kormány legutóbbi 
közvetitő javaslatát elfogadják. A béregyezmé 
nyeket kerületenként kötik meg, vitás esetekben 
azonban országos döntőbíróság határoz. Ezzel 
az egyezménnyel véget ért a sztrájk ós tegnap 
Anglia valamenyi bányájában megindult a hat 
hónapig szünetelő munka. 

Nyolcnapi vesztegzár egy csókért. Kolozs 

váron történt meg ez a tragikomikus história. 
Az egyik bankdirektor két kisfia megbetegedett, 
az orvosok megállapították, hogy sarlachban 
szenvednek. Előírás szerint járványkórházba 
kellett volna a gyerekeket szállítani, de tekin-
tettel arra, hogy a bankárnak higénikus lakása 
van, eltekintettek az előírástól. A betegeket el 
különítették s egy csinos német nevelőnő ápolta 
őket. Tiz napig kibírta a nevelőnő, hogy ne 
lássa udvarlóját, ekkor azonban levelet irt sze-
relmesének, egy orvostanhallgatónak ós kérte, 
ha csak egy pillanatra is, de jelenjen meg a 
villa udvarában. A medikus elment a randevúra, 
megpillantotta szive hölgyét s a viszontlátás oly 
vonzalmat keltett benne, hogy fölkapaszkodott 
a tiltott szoba ablakpárkányára. Ez még nem 
lett volna baj, de az elcsattant csókot meglátta 
egy a házban lakó riválisa, aki följelentést tett 
a csók miatt. A medikus drágán fizette meg ezt 
a csókot, 8 napra a járvány kórházba internálták. 

S z i n h á x . 

A hét előadásai már a búcsúzás jegyében 
folytak le. Szombathy Ági, Radó Laci, Károlyi 
jutalomjátéka még Halmay Vértes, Kőrössy bu-
csuzik a közönségtől Ki nem szeretné Halmayt 
kinek jókedvű játéka, frappáns tánca, annyira 
belelopta magát a közönség szivébe, hogy ha 
megjelenik a színpadon, zugó tapssal fogadják. 
Reméljük ma telt ház lesz a jutalomjátékán. Va-
sárnap este Vértes Károly rendező vesz bticsut 
a közönségtől. Az igaz művészetet pártolóknak 
fájdalmas ez a búcsúzás, mert oly művészt is-
mertünk meg benne, kinek elmélyült játékát, ren-
dezői készségét nem egyhamar felejtjük. — Az 
„Akácfavirág" c. operett-újdonságban búcsúzik 
mint jellemkomikus. Kőrössy Tamás hétfői mű-
vészestjén gyönyörködtet utoljára. Sajnáljuk na-
gyon az izig- vérig művészember távozását, ki 
oly sokszor szerzett nekünk gyönyörűséget. 

A mult szombaton a „Nótás kapitány" c. 
operett szubrettszerepében búcsúzott el Szombathy 
Agi a közönségtől. Egyéniségének odaadó őszinte 
mivolta volt fő jellemvonása játékainak. Boris, 
a kis parasztlány szerepében, még tőle is ritkán 
látott közvetlenséggel, szeretettel gyönyörködte-
tett. Érvényre juttatta a nép egyszerű gyermeké-
nek ösztönös őszinteségét, lelkének tisztaságát. 
Érthetetlennek tartjuk, hogy az őt annyira szerető 
közönség miért nem adta tanújelét szeretetének. 

Radó Laci jutalomjátéka bemutató előadás 
volt. Mikszáth—Harsányi kedves vígjátéka: „A 
Noszty fiu esete Tóth Marival" került előadásra. 
Radó Laci a címszerepben az Ifjúság könnyelmű 
de mégis becsületes alakját formálta jól. Tóth 
Mariként Radó Nuci hatott közvetlenül bájos já-
tékával. Báró Koperecky szerepében Károlyi János 
eddig tőle még nem látott komikus szerepben 
mutatta meg rátermettségét. Bubenyikot Vértes 
a tőle megszokott alapossággal vitte sikerre. — 
Kulinyi Karola sok tapsot kapott a sok szavú 
amazón szerepében Moldoványi Ica megnyerő 
játéka, Radó igazgató alakítása, Halmay komikuma 
és a többiek rátermettsége sikerre vitte a szép 
vígjátékot. 

Elsőrendű élvezetet szerzett Károlyi János 
jutalomjátéka, ,.Offenbach". A mester műveiből 
összeválogatott darab az operett irodalom egyik 
érdekes darabja. Károlyi ugy énekével, mint já-
tékával remekelt, Mérey Lici hangjának szárnya-
lásával és szépségével hatott. Marossy-Horváth 
duettje zenei élvezet volt. A siker nagy része 
Kőrössy karmesternek tulajdonitható, ki kidol-
gozott és a partitura minden részét lelkiismere-
tesen előadó zenekarával a darab zenei szépsé-
gét tárta elénk. A hegedűszólókat Danziger kon-
certmester játszotta felkészült technikával és szív-
ből jövő játékkal. A Barcarola színpadi előadá-
sánál feltűnt Ribarits János csellista meleg játéka 

W. G . 
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S P O R T 
A Szombathe ly i AK Kőszegen. 

Ma ismét I. osztályú csapat vendegszerepel 
városunkban és pedig még hozzá a tavalyi bajnok: 
a SzAK. Dicsőséges múltra tekint vissza a név. 
A SzAK hosszú éveken át elitcsapatát képezte a 
vidéknek, mely sok keserűséget okozott ugy a 
fővárosi, mint a külföldi csapatoknak. Nemrég 
bevezették a professzionálizmust és a régi nagy-
nevű SzAK csapatból vallott ki a mai „Sabaria" 
proficsapat Ezáltal a SzAK -ot nagy veszteség 
érte de hamarosan összeválogattak egy uj csa-
patot a hatal.nas tartalekgárdájukból, mellyel 
most a bajnokságért küzdenek. A mai SzAK nem 
olyan félelmetes mint elődje, azonban eddig elért 
eredményei azt mutatják, hogy igenis fejlődnek 
és rövidcsen ismét vezérszerepet játszanak az 
amatőr bajnokságban. A KSE erősen készülődik 
a mai találkozásra, hogy tisztességes eredményt 

csikarjon ki nagynevű ellenfelétől. A mérkőzés 
s ,3 órakor kezdődik. Előtte 1 , 2 órakor a KSE 
II. játszik előmérközést a polgáristákkal. 

I 

Kőszegi SE-Szomba the l y i SE 3:1 (0:1). 

Ha a mult vasárnap látottakból hasonlítsuk össze 
az I. es II osztályú csapatok játekerejét, ug> megálla-
píthattuk, hogy az első osztályú SzSE csak árnyéka a 1 

volt tavaszi piros-fehér együttesnek és a KSE most felette 
all tudásban. A II. osztályú KSE csapata reális körül-
mények között, megérdemelten Ryózte le ellenfélét, es e 
győzelem igazolja, liogv a II. osztályú csapatok játék-
nivója emelkedett és ma mar komoly, nem lebecsülendő 
ellenfél a pályán. Az első félidő egyenlő erők küzdelmét 
mutatta. Az SzSE balszélsője réven megszerzi a vezetést, 
amit Nemes egyenlített ki a félidő végén. A második fél-
időben a KSE szél ellen játszva döntő fölénybe kerül és 
már az első percben megszerzi Nemes a vezetést. A 
KSE szép játékot mutat és rendszeres támadásokkal ve-
szélyezteti ellenfele kapuját, de a lövések sora célt téveszt 
vagy a jól tömörülő SzSE vcdelmen akad meg. A 25 
percben végre Hochecker labdája utat talal a hálóba, mely 
megpecsételi az SzSE sorsát, akik a gól utan magukhoz 
temek, de egy félrelőtt 1 l-esen kiviil más eredményt nem 

érnek el A győztes csapat minden tagja lelkesen küzdött , 
közülök Riegler 1. es Nemes, viszont SzSE-nél Gombos 
és Schlamadinger külön dicséretet erdemeinek. Dénes 
bíró erélytelenül bíráskodott. Nagy hibája, hogy türi a 
játékosok folytonos protestálásait és feleseléseit a pályán 

Levente I —Levente II 3 : 0 . 

Csepreg—KSE II. 5 : 0 . A KSE egyenrangú ellenfél 
volt mindvégig és balszerencséjének köszönheti a súlyos 
vereséget. 

Lopás vstsegeben mondta ki bűnösnek a 
szombathelyi törvényszék Oberhauser Ferenc 
szakácsot, aki a helybeli Dreiszker féle szana-
tóriumban volt alkalmazásban. A vádirat szerint 
a szakács szeptembpr 30 án a f^lrepső helyen 
megtalálta Fekete István pénztárcáját, amelyben 
984 000 korona volt. A szakács a pénztárcát nem 
adta vissza luiajdonosának, hanem eldugta ós 
csak a nyomozás során került elő. A törvény-
szék lopás vétségében mondta ki Oberhausert 
bűnösnek, amiért kétheti fogházra itélte. Az 
ügyész is, meg az elitélt is falebbestek. 

| ANGOL UR I1 

• SZABÓSÁG i 
Teljesen uj angol szabás alap után 
készítek utcai-, sport-, szalon-
öltönyöket es felső kabátokat, 
ponlos és kifogástalan munkával. 

Leszállított fagon árak! 
Elsőrendű divatlapok és szövet 
minták rendelkezésre állanak a 
t. rendelői i részére Tisztelettel 

F E S Z T B E ü t f G É Z A 
uri szabó, lnlézet-uta 19 sz. 

Ugyanitt ket t e l i ka ba t eladó! 

Egy bútorozott szoba 
kiadó és el látás is kapha tó . 

Cim a kiadóhivatalban 

Z E P I I I 

fatüzelésü, légfűtése folytonégó 

10 FÜT 24 
kg.fával E G Y S Z 0 B Á T óran át 

HÉBER S Á N D O R 

kályha tüil,elyRyáro» Rpest, Vilmos c&a-

tzár-ut 39. Kérjen állapot. Teleion: 47—47 

Magánárverés. 
Király-ut 1 szám alatt e hó 

]7-én, szerdán délelőtt 10 órakor 
maganárveres uiján mindennemű bú-
torok és háztartási cikkek kerülnek 
eladásra Ugyancsak árverés utján 
berbeadó egy gyümölcsös, szántó 
es káposztás. Az árverés 20-án, 
szombaton délelőtt 10 órakor foly-
tatódik. 

Megvételre keresek 

kerteszeinek alkalmas földet 
ezertől kétezer öl ig. Ajánlatokat 

e lap kiadóhivatalába kérek. 

I 
8 

Becses tudomására 
hozom ezennel a mélyen tisztelt közönségnek, 

hogy Kőszegen, Pammer-u. 3 sz. alatt 

C I P É S Z n I H E L I T 
nyitottam, hol a legegyszerűbb .strapa 

labbelitő kezdve n legfinomabb uri-

és női lu\u- cipőig, ugy varrva mint 

szegezve minden első angu minőség. 

Különlegességem az „O R T H O P E D I A i " cipó, 

szenvedő labak részére, orvosi rendelés 

szerinti kiváló kivitelben. Erős és jó-

minőségü teli cipót, football-cipőt és 

minden e szakmába vágó munkát el-

vállí luk jutányos uron elkészítek. 

Amidőn a n. é. közönségnek ezt tudomásául hozom, biz-

tosítom arról, hogy a külföldön szerzett tapasztalataim 

által mindenkor kitogástalan munkát szallitva szíves párt-

fogást két-ve maradok tisztelettel FaSZIM FereilC CÍpöSZ, 

Elsőrendű 

P o r o m x 

l > r < » i i b c r g ; i s j a * u 
JóminCségü 

ffáxkoknz 

Szárított 

v á g o t t f a 

házhoz szállítva 

minden mennyiségben ksph» fó 

§ c l m a r # , A d o l f 

kereskedőnél 

Gyöngyös-utca 10. sz. 

Tanoncot 
ki jó iskolai bizonyítvánnyal ren-
delkezik, felvesz Adler Simon 

kereskedő, Kőszeg. Várkör. 

Értesités. 
Tisztelettel értesitem a n. é. 

hölgyköz#nséget, hogy 

Kőszegen, Széchenyi György-

utca 7 sz.alatt (rendőrség mellett) 

varrodát 
nyitottam, hol az összes női ru-

hák a legújabb divat szerint és 

a legjutányosabb árak mellett ké-

szülnek. A n. é. hölgyközönség 

szives pártfogását kéri 

Borbás Eleonora. 

Akar gyermekének 

ingyen 
nagy örömet szerezni? 

Küldje be címet azonnal a 

Tündérrásárnak 
Budapest, V. Akadémia-utca 10, 

Egy jókarban levő 

ebédlő-diván 
magas támlával, rézruddal, olcsón 
eladó. Cim a kiadóhivatalban. — 

Egy lábas takarék 
t í W f l P l V é s * «> ' vaská l yha 
l U i n e i y e ladó . Megtekint-
hető Lepold mechanikusnál Kőszeg. 

Elektro-Eioskop 
Kószenen, a Mulató nagytermében 

Műsor : Szerda, nov. 17. 

A l á i i c i K i i ö 

n a t f y l i e r c e ^ 

Szinmü 8 felvonásban. A 

főszerepben Luc: Do rain. 

Buster a nagypapanal . . . 
Burleszk 2 felvonásban. — 

Igen j ó karban levő kocsik : 

1 Landauer 
1 Batár eladók. 
Cim Kőszeg, Várkör í'6. sz. alatt. 

K i tűnő német gyá r tmányú 

varrógépek 

fe l fe lé k a p h a t ó k rész le t f i ze tésre 

L É P Ő I D GÉZA MECHANIKUS 
műhe lyében Kőszegen , Kossuth 

Lajos-utca 9. s z ám . F i ó k ü z l e t : 

Csepreg, Bódi-u. 315. 

Gyümölcsfa-
oltványok 

bármilyen fajú minden mennyiség 
ben kapható Brückler M ihá l yná l 
Kőszeg, Mecséry-utca 16 sz alatt. 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 
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