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Pán-Európa csalénekese. 
A „Malin" vilá^hirhedt véndor újságírója, 

Sauerwein, aki hol ebben, hol abban az ország-
ban szokott megjelenni, hogy botrányokat csi-
náljon és valótlanságokat irkáljon össze, ujabb 
meglepetéssel szolgál azok szánára, ak^k véle-
ményeinek változtatásához még nem egészen 
szoktak hozzá 

Síuerwein ur a Matinben iro'.t legújabb cik-
kében Pán-Európa eszméjének szolgálatába áll s 
miközben sötét jövőt rajzol az óvilág számára, 
ha az nem valósítja ' eg előbb-ulóbb az Egyesült 
Európai Államokat, azt ajánlja, ho.-y elkerülendő 
a sorsot, amely vagy egy uj világháború, vagy 
az Amerika által való bekebelezés, vagy a bol-
sevizmus rémuralma alakjában fog lesújtani ránk, 
mielőbb valósítsuk meg Pán Európa gondolatát, 
hogy mindazok a szörnyűségek, amelyeket Sauer-
wein elibénk rajzol, be ne következzenek. 

Pán Európa gondolata, maga az eszme tiszta 
ideálizmusában nem elvetendő és érdemes felette 
gondolkozni. Nem volna-e gyönyörű, ha meg-
szűnne a nemzetek közötti gyilkos féltékenykedés, 
ha az emberiség élete felől elvonulna az örökö-
sen fenyegető háborúk réme, ha mindenki test-
vérének érezhetné a szomszédját, ha a sötét gond, 
kiizködés és nyomor helyett az öröm, világosság 
és béke korszaka következnék a meggyötört szi-
vekre. Bizony gyöhyörü álom ez, de csak álom. 
Mindaddig, amig épen a világháború következ-
tében létrejött szörnyű békék a maguk igazság-
talanságaival fennállanak, nem lehet és nem sza-
bad Pán-Európáról beszélni. Pán-Európa meg-
valósítása a mai államhatárok között az elkövetett 
jogtalanságok örök fennállását jelentené s a várt 
és óhajtott boldog korszak helyett állandósítaná 
az elkeseredést, amely meg nem szűnhet mind-
addig, amig az ok : a győztesek kegyetlen igaz-
ságtalansága meg nem szűnik. 

Hogy képzeli Sauerwein ur az Európai Egye-
sült Államok megvalósítását épen ma, amikor pl. 
a trianoni béke borzasztó csapását minden ma-
gyar szív, minden órában ezerszer és ezerszer 

! átérzi. A Sauerwein féle sikraszállás ravasz és 
fondorlatos törekvés abban az irányban, hogy 
míg egyrészt a győztesek — köztük a kisantant 
— szövetségét szorosabbá tennék, addig a Pán-
Európa formulájával lemondatnák a veszteseket 
jogaikról, amelyeknek ereje folytán azok napról-
napra nem szűnnek meg az elkövetett igazság-
talanságok jóvátételét követelni. Nagyon boldog 
és szerencsés ország lehet Franciaország, ha 
Sauerwein ur ugy véli és ugy érzi, ho^y ezt a mai 
állapotot érdemes volna örökéletüvé tenni De 
mikor igy érez, akkor bizonyára fogalma sincs 
arról, hogy viszont mit éreznek azok, akik a há-
ború áldozatai lettek, köztük elsősorban Magyar-
ország. Nem is volna rossz az egyik oldalon a 
jólétet, biztonságot, gazdagságot, a jövő végtelen 
fejlődési lehetőségeit állandósítani, a másik olda-
lon ugyanakkor a reménytelenséget, szegénységet, 
küzködést s a jövő sivárságát egyszer s minden-
korra biztosítani Ez a szembenállás azonban 
annyira emberietlen, annyira minden jognak és 
igazságtalanságnak a megcsúfolása, lio^y sötét 
vétek és bün egy mégis csak komolynak nevez-
hető ideálnak, mint amilyen végeredményben Pán-
Európa gondolata is, az ürügye alatt arra töre-
kedni. hogy örök időkre fenntartassék. Hogy 
Pán-Európa gondolata megvalósulhassék, annak 
előfeltételei vannak s hogy mik ezek az előfel-
tételek, azt Sauerwein unal egyetemben épen 
azok tudják legjobban, akik a ma érvényben levő 
békediktátumok szerzői és végrehajtói voltak. 

Az ideál. 
A kisváros kicsiny ház>ii n^raftn álldogál 

tak B szomorkás, őszi délután ájult nyugalmá-
ban- A közöli menőkről meztelen lábbal a város-
kába sétált be a csönd, s uey tünt, mintha el-
illant volna az E et, pedig benn a házakban az 
emberek most is sirtak és nevettek, táplálkoz 
tak és szerettek, — éltek. 

A városka főterének ogyik sáréra háza 
előtt különös lebemyegü, hófehér szakállú és 
hátrafésült művészbaju férfi állt meg s rövid 
látó szemével a házszámot böngészgette Ez az, 
— mondotta magábui s benyitott a házbi lóvő 
kis szatócsboltba. Az ajtó fölött primitív csengő 
kilimpelt s benn a boltba' a kocsikenőcs szaga 
összeölelkezett a különböző fűszerek illatával. 
A csengő zajára a szobából egy nő lepett be a 
boltba s megállt a pult előtt. 

— Mi tetszik kórsai? — kérdezte a külö 
nös vendeget. 

— ÉQ kérem — válaszolta a vendég kissé 
zavarodottan — nem vásárolni jöttem, hanem 
egy igen fontos üifyb-m ennek az üzletnek a 
régi tulajdonosnője, illetve annak leánya, Tég 
lássy Margit felől j A em érdeklődni. 

— Teglássy M irgit én vagyok. Paranoso'-

jon velem. 
A különös ver dég, mintha kellemetlenül 

lepődött volna m ^ <«z kre a szavakra s gyors 

I pillantások k f ü r k é s r e Téglássy Margit arcát 
<?s alakjá f. Téglás=y Margit már nem kinc^es-
kedett az ifjúság szépségével és fényivel, Hsső 
molett nő volt, szürkés kék szeme körül a gyöt-
relmes szarkühbakkal s a haját itt ott már fe-
hérre kezdte puderozni az Idő. 

Olyan jelenség volt, mint általában a kis 
városi nők, moleltke, szürkécske, akiről igazán 
nem lehetett volna megmintázni a női eszmény 
pzobrát. — Ez hát Margit, a híres ideál? Sza 
bolcsi Iván ideálja ? — lünődntt ungábnn pü 
lanatokig a vendég s alig tudott ajkáról elbns ! 
sei/etui eey fájd ilmasan gúnyos inosolyeást. 

— Dr. Benedek Imre tanár és iró vawyok 
j— mutatkozott be, jobbját M ir«it N é nyújtva 
|a vendég. S miután kezet fo:;o't, folytatta — j 
'nawyon örülök, hogy szerencsém van a hires 
Téglassy Margitot, a nemrégiben elhunyt S ' a 

! bolcsi Iván id -álját raeeismfnii. Azért jöttem 
l|e Kisváradra, hogy elhunyt barátom általam 
1 irandó életrajzához hiteles adatodat szerezzek a 
'nagy iró kisváradi diákéletéhez és nagy, majd 
:cein végzetessé vált szerelméhez. 

— Nem tudok sokat mondani rzokről — 
j jelentette ki Marcit — hiszen oly rég történtek 

ezr;k a dolgok, bizony az emlékeim kissé na 
gyon elhalványultak már. Különben is: ami 
volt, az elmu't, kár volr.a ezt a kérdést fesze-
getnünk. 

— Dehogy is kár k^rem 1 Sőt irod»lom 

történeti szempontból egyenesen súlyos fontos-
ságú, hogy a közönség előtt teljesen tisztán 
álljon Szabolcsi Iv*n első na«y szerelme. Mél-
tóztassék kissé megsarkantyúzni a memóriáját, 
és mindent elmondani erről u hires nagy sze-
relemről. 

— Kereset lehet erről mondani — vála-
szolta M»ra;it kényszeredett mosolygással. Sza-
bolcsi Iván városunkban vétrezte a gimnázium 
ötödik osztályát, amikor ő tizeohétéves volt ón 
meg rnár majdnem busz. Szab »lesi Iván már 
akkor ir verselt, hozzám is irt va<?y háro n láda 
vt rsot, gyönyörűéi tudott beszélni is, fiatalok 
voltu ík, egymásba szerettünk. Ennyi volt ae 
egész. 

— Nono! — emelte fel jobbkezu mutató-
uját bami3kás mosollyal dr. Binedek. E í t a 
szerelmet Szabolosi Iván sok veraéban, novellá 
jában, drámáj i bm ós regényében emlegette, s 
nekem, akit megtisztelt azzal, hogy barUjául 
fogadott, sokszor mondotta poharazuatás köz-
ben, hogy sem a későn jött dicsősé?, sem a 
vagyon nem let e boldoggá Őt, csak egyszer 
volt életében boldog, itt Kisváradon, amikor 
kisass/.ony\ vagy taláu nag>sigos asszonyomtt 
szerelte. 

— Igen, én már réaeo asszony vagyok a 
hét gyermek anyj». Miután Szabolcsi Iván el-
távozott Kisváradról, szüleim ós rokonaim egyre 
nógattak, ho«y menjek férjin*, nincs semmi 
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H l R D E T M É N Y B £ . 
750—1928. sz. K^h i r r é teszem, hogy sz 

1929. évre érvényes országgyűlési képviselővá-
lasztói névjegyzék összeállítása megkezdődött, 
evégből mindizok, kik az érvényben l^vő vá-
lasztói névjegyzékbe felvéve nincsenek, d í ma-
gukat arra jogosultnak tartják, jelentkezzenek 
a Városháza 11. sz. szobájában, ubol az érde-
keltek számláló lapot kapnak, melynek szemf-lyes 
kitöltése a névjegyzékbe való felvételnek e'ő-
feltétele. Azok helyett, kik a számláH lupot, 

j testi fogyatkozás, va«y más okból nem tudják 
sajátkezüleg kitölteni, valamint a távollevők — 
de egyébként állandóay kőszegi lakosok — he-
lyett hozzát »rtoz^ja is kitöltheti. A szánláló-

jhpok benyújtásának határideje január hó 31. 
Előfordulhat, boa:y a mult évi összeírás alkal-
mával a névjegyzékből kimaradt oly egyén, aki 
egyébként jogosult volna a választói névjegy-
zékbe való felvétolre. Ajánlatos tehát utána-
nézni, hogy a magát választójogosultn ik tartó 
egyén tényleg fel v*n e véve a névjegyzékbe. 
Az érvényes választói névjegyzék u i y inasak a 

; Városháza 11. sz. szobábin f. hó végéig köz-
szemlére van kitéve. Országgyűlési képviselő-
választói névjegyzékbe falvetntő általában min-
den férfi, aki életének 24. évét betöltötte, vagy 
ez évben azt betölti, tehát akik 1904 ben szü-
lettek, az elemi iskola négy osztályát elvégezték. 
A névjegyzékbe általában felvehető raiodm nÖ, 
aki 30 életévet betöltötte, vaajv ezévban betölti, 
t"hát aki 1898 ban szül >tett é§ 6 elemi iskolát 
végzett, vagy 4 eiemi iskolát végzett, de 3 gyer-
meke van, vagy síját vagyonának jövedelméből 
ól, vacry önálló háztartást vezet. Aki egyetemet 
va«ry faiskolát végzett, korra való tekintet nélkül 
felvehető a névjegyzékbe. Vétíül felhívom az 
elhaltak és elköltózöttek hozzátartozóit, szom-
széd iit, hogy az elhalálozást, illetve elköltözést 
szirjtán jelentsék be a hatóságnál, hogy az illetők 
a névjegyzékből törölhetők legyenek. 

630—1928 Felhívom az ad^zó közönsSg 
figyelmét az 1927. évi általános kereseti adó, 
jövedelem és vagyonadónak 1928 évre szóló 
megrögzítése tárgyában kifüggesztett hirdet-
ményre. 

417—1928. Közhírré teszem, ho^y mind-
azon adózók, akik az 1927. évre megállapított 
ált. ken se^i valamint a jövedelem ós vagyonadó 
alapokat 1928. évre jövedelmi illetőleg vagyoni 
viszonyaikhoz képest soknak tartják, szabály-
szerű vallomás beadásával f. évi januir 31 óig 
adóahpju* újbóli megállapítását kérhetik. — 
A kérelem a m. kir. adóhivatalhoz nyújtandó be. 
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605—1928 tz. Felhívom a tanintézetek, 
egyesületek, általában a ktfzöi Bég figyelmét az 
örsz. Közművelődén Tardcs kiadásában m:-g-
jelent „Mwgyar katekizmus* cimü könyvre, mely 
a trinnoni fzerzfdéseel kupcs-olatbun, hazánk 
természeti, gtzdabáui, területi kulturális, népes-
tépi viszonyait t á r su l j a 30 térkép és k^pma-
gyaráiattal. A könyvet a m á l is inkább ajánlom 
mert ára jutányos, példányonként 50 ti lérért 
megrendelhető az Országos Közművelődési Ta 
i á m ál. C m e : Budapest V I I I , Stábly u. 1. sz. 
II . tm. 10 példány u'an egy tiszte etpéldán) jár. 
A kőn jv ára a pos'ahivatalrál kaphutó 22 500 
sz. et-ekkszómlára fizethető be. 

1167—928. sz. Közhírré teszem, hogy a 
leventtifjak kiegészitó Otszeiráta bt f jezőst nyert 
Az ltjuk oktatása vasárnap délutánonként i —4 
óráig történik. Ezen oktatásra műiden testgya 
korlátra alkalmas ifjú megjelenni köteles. Azon 
ifjú, ski az oktatáton való megjelenést elmu 
Issz'jti a törvény reidelkezésti szerint a legszi-
goiubb visszatartással, a szülő illetve munkaadó 
pedig pénzbüntetéssel fog büntettetni. Mindrii 
szemílybs változás (mu; kaadó változtatás, 8 na 
pou teiuli eltávozás, átköltozködés, megbetege 
dés) a levtnteíg)esüiet hivatalos helyiségében 
(Várothára, hátsó emelet) bejelentendő. Ugyan 
ott kell előadni az esetleges kórelmekel és pa 
naszokat is. Az 1906. évfoiyambeli s mult évi 
december 31-ével a leveDte egyesület köteléké 
bői kivált azon leventeifjak, kiknek sapka lett 
kiadva, azt a hivatalos órak alatt, vagy legké 
sőbb február 5 én d. e. 10—12 óráig a levente 
egyenlet helyiségében adják le. 

Felhívom Orbán Ferenc, Péter György, 
Gucczy Gusztáv, Gruber l'al, özv. Zdarcill Jó-
zsefivé, Uánhidy István optalókat, vngy itt tar-
tózkodó hozzátartozóit, hogy az optalok magyar 
állampolgárságának elismeréssé ügyében 8 napon 
belül jelentkezzenek városhaza 11. szobájában. | 

Közhirré teszem, hogy dr. Freyberger Jenő 
vadászbérlő duv».dmergezési engedélyt kórt. — 
Nevezett a Gyöngyös jobbparti vaduszteruletén 
szárnyas ragadozókat és szőrmés ragadozó va 
dakat óhajt mergezni mütojásokban es dögök-
ben elhelyezett méreggel. A vonatkozó hndet-
meny a polgármesteri hivatalban megtekinthető, 
észrevételek 8 napon beiül ugyanott beadhatók. 

értelme annak, hogy egy olyan férfire várjak, 
uk i. nem készül rendes pulyára, banem iro tesz 
tthat bohém ember és nem férjnek vaió. Éa 
beláttam a rokonságom igazát és férjhez men-
tem egy dirék, becsületes tanárhoz, akit nem 
szerellem ugyan annyira, mint Szabolcsi Ivánt, 
dehai leides állása volt, öt évenkint emelkedő 
tizelessel és nyugdíjjal. Édesanyám mar régen 

meghűlt, a boltjai nem adtuk el, hanem tovább 
vezetjük, hala Istennek, elég gontalanul élünk, 
n tm tudom, vájjon ennyire boldog lehettem 
volna e Szabolcsi Ivánnal . . . 

— Ö szegény élete végéig boldogtalan volt, 
ez a szerelem teljesen feldúlta amúgy is tragi-
kus eletet, — hiszen olvasni méltóztathatott 
müveiben, milyen végzetes hatással volt ez a 
szerelem . . . 

— Én sajnos, semmit sem olvastam Sza-
bolcsi Ivántól, nincs nekem erre idom. Sok 
gyermekem van, a háztartás, és a bolt is sok 
goLdot es munkát ad. 

— Dr. Benedek elszomorodott arccal nézte 
a bena iag nőt, azután kezet njujtott neki: 

bocsánatot kérek, hogy nagyságos asszo-
nyomat zavartam. Ajánlom mugamat. 

— 1 tt u önnel doktor ur, — búcsúzott el 
Muigit. DÍ. btiaedek hirtelen sarkon fordult, ki-
uieitii h boitujtóo s mikor az u'cára ért és a 
vaeui M u mf i t i i fájdalmasan gúnyos mosoly-
gással mordoua m ivában: 

— Ez hát az ttimok királynője, a Nő, az 
Ideáll . . . 

Az 1881. évi X X I I I . t. c 40 és 142. § oi 
alapján felhívom azon birtokosokat, akiknek a 
Gyöngyös patak mellett birtokú* van, hogy a 
patak medrében és partlejtőin lévő összes fákat, 
bokrokat, n:^d it stb. és a mederben fekvő eset 
leges vizfolyasi akadályokat március 1 ig annál 
is inkább távolítsák el, mert a határidő lejárta 
után a városi hatóság fogja ezen munkálatokat 
az esetleges mulusztók terhére és költségére 
végrehajtatni. Ezen hirdetmény bju foglalt ren-
delkezések a Gyöngyes rn»loruarka melletti bir 
tokosokra nem vonatkozik. 

Jimbrits Lajos, polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
Az ip.srossá részére ismeretterjesztő elő 

adások tartatnak hétfőn, jai u i r 30 An, „Ipar 
fejlesztő törvényünk" címmel. Előadó : t vun jogh 
Xivér , M r u i r 1 én, s/(rd«n „A villamo ság 
csodái" címmel, e őad ) Borbély Kamill . 

Ma \asárn::p, jai u »r 29-én délután 3 

kor Munkásbiz'o-itó ügyekben panasznapot tart 

Benárd Géza, a Pénztár igazgatója. 

Ipartestületi elnökstp. 

1 1 1 H K U . 

Ünnepely a reálgimnáziumban. Febr. 3 án, 
pénteken lesz szt. Balázs napja, de tekintettel a 
bőjtro, a bencés reálgimnázium igazgatója fob-
ruir 2 án fogja névünne^ét ülni s ennek meg-
felelően az intézet ifjus i*-a február 1 én délután 
7,6 órakor fótija s/ép ünn»péiy keretében sze-
retett igazgatóját üdvözölni. 

Kinavezes. YasvArrucgye főispánja dr. Stur 
L-jos kőszegi ügyvédet vármegyei tiszteletbeli 
ügyésszé nevezte ki. A kitüntetés általános 
örömet keltett a városban és érdemes feljegyezni, 
hogy kőszegi ügyvédet eddig megyei tiszti 
ügyésszé még nem neveztek ki. 

Wentzl Mihály füs; erkereski dö, volt népfol 
kelő főhadnagy, a Ker-skedelmi Ivör, a Kőszegi 
Takarék iga gatósá i tagj az ev. egyházközség 
gondnoka 50 éves koráb-m több évi súlyos be-
tegeskedés utun elhunyt. C ütörtukön volt teme 
tésén impozánsan megnyilvánult a közönség 
őszií-te részvéle. Ezzel megszüut egy érdemes 
munkásélet, melyre nem frázisként, de valójaban 
ráillik a sokszor f c h i nk zó : háború áldozatai 
0 valóban az. Mikor nagybátyja, Wentzl Edö 
örökébe lépett, rátermettséggel és szorgalommal 
vezette a nag>tözsdévi 1 egybekötött üzletét. A 
háború emeUe ki ebből és vitte katonai szol-
gálatba. Visszatérve nemcsak meggyengült üz-
letet, megszükitett fogyasztóterületet talált, ha 
nem a kenyérért vaió kíméletlen tülekedés mtg 
foszlottá a nagytőzsdétől, üzletének egy pilléré-
től s ettől kezdve meginogott a szépen felépített 
volt exisztcnch. Éveken át küzdött helyzetének 
jobbraforduiásán es ha betegsége nem gátolja, 
talán sikerült iá vo na a^ itihoni harctéren el 
vesztett pil érjét pótolni, de hiába volt minden, 
suljos szívbaj \ 1-orni s:rba vitte. Nyugodjék 
békében. 

Ma búcsúzik a Schrammel-zenekar! 
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Dr. OETKER-féle sütőpor 
ée vanillincukor 
igy eredményez! 

A 127 receptet tartalinató könyvet 
kívánatra ingyen és bérmentve kü ld i : 

Dr. A. OETKER, Budapest Vil i . . Conti-utca 25. 

A K.itholikus Kulturestek sorozatában csü-
törtökön, február 2 án '/27 onkor Romck Árpád 
ftsfőmüvész fakír tanitványt,.<r fug előadfist 
tartani. A Kath. Kulturesték ezután mindig fél 
7 órakor kezdődnek a közönség kívánságára. 

Szülői ertekezlet. A h lybeli Széchenyi 
István m. kir. áll. polgári fiúiskola ma vasárnap 
délután 3 érakor szülői értekezletet tart és erre 
a szülőket, szállás és kosztadókat, valamint a 
tanüey barátait ezenuel tisztelettel meghívja. 
ElOitd* Molnárné D á k Anna tanár „II ;sznos 
tanácsok a szülőknek" c. tételről értekezik. 

Nagy dalos ünnepély Kőszegen. Vasvármegye 
Dalos Szövetsége nagyszabású dalos ünnepély 
mek'rerdrzését tervezi Kőszegen. Az ünnepély 
h itárid -jét is nugáliapitották már junius 2 ábari. 
Az ünnfpéiy rnár junius hó 1-én délután veszi 
kezdetét és másnap nyer befejezést egy nép-
ünnepély keretében. Körülbelül 600 résztvevőre 
lehet számítani. Az előkészületek máris meg 
ír dúltak. A szövetség művészi bizottsága ez-
ügvben mór több értekezletet tartott és a vég-
leges piogram kidolgozásával Stadler I.:idor dr. 
szombathelyi ügyvédet, Plechl Józs i f népmüve 

' lési titkárt és Hajós Eodre karnagyot bizta meg» 
Nevezettek szerdán felkerestek Jambrits Lajos 
polgármestert, aki dr. S:ur L i jos kőizegi ügy 
véd és karnagy bevonásával tárgy »lást folyta'.ott 
a teljes müsur kidolgozásira. Ügy értesülünk, 
hogy az egyes dalárdákhoz a részvételi fölhívá-
sok a napokban ki hsznek küldve. A nagysza-

| básu dalosünnep bizonyá.ra felejthetetlen emléke 
' lesz Kőszegnek. 

Tea-delutánt tart az evang. jótékony uő-
egyesület február 2 án, csütöriökön délután a 
Sírkert Iielyiségeib >n. L sz cukrászda, világ-
posta, szépségverseny, humoros előadások, zeno-
számok. Ez lesz a farsang legolcsóbb és legjobb 
szóra! o; aca. Külön mcabivó nsm megy. Ezúton 

j hívja meg e rehdezőséí; a közönséget s kéri 
minél számi sabb n.e«jeleiésót. Akik szívesen 
teszik, küdenr-k a cukrászda részére egy kis 
süteményt vagy tortát, hogy a nőegylet a jöve-
delemből minél jobban teljesithi8.se a szegény-
ség, a nyomor enyhülésére irányuló munkál-
kodását. 

Elhr'jasodasnal, kös/venynel es cukorbeteg-
spgnél a U-rmészetes „Ferenc József44 keserűvíz 
javítja u gvomor és a belek működését és elő-
mozdítja az emésztést. Az anyagcserobántalmak 
gyógyít > eljárásainak több kutatója megállapi 
totta, hogy a Fer nc Jo?8ef viz ku--a nagyon 
szép eredményhez vezet. Kapható pvógyszer-
tárakban, drogériákban és füszeruzlet'ÁbDn. 

Megaiünt iparok. Wi !f inger József aranyozó 
és Sági Gyula sertéskereskedfl iparukat beszün-
tették és ei nélfocva az iparlaj 'tromból töröl-
tettek. 

reggeli előtt fél 

pohárral langyo-

san használva 

\ t Z 2 2 * l ' J 3 b e U r e n egészségtelen antjagoktól, élénkíti a utiriguek működését, 
JelJnssm a verkertn2est, megelőzi az erelmeszedes es az öregségi elváítoz sok ki|eiiödését. 

S ^ VÜIdé.i hely : Igmándl ktserúviz forrósvallalat Komárom. Árjegyzék ismcteladóknak kívánatra bérmentve. 



1928. január 29. Ö9ZPg V (t R 3 

A farsang úgyszólván egyetlen zártkörű 
táccestélye, a K S E tennisz szakosztálya rende-
zésében, február 1 í n e6te 7 ,9 órakor lesz t> 
Mulató ö6?zfs termeiben. A rendezőség mindent 
elkövetett a mulatság sikere érdekében. Ha min 
den várakozás ellenére ez a mulatság is kudaic 
ct»l végíCdr.e, akkor Kőszegen már senki sert 
n e m e többet táccn ulatságok megrendezésért 
vállalkozni. Kudarcra azonban ezúttal nem ke 
rüihet sor, biez a város intelligenciájának mtijd 
irir.den rétege beígérte megj. lenését. Rsmf'lhatő, 
hogy ez a tái cmulatság H békebeli bálok han-
gulatát varázsolják elö. Ezt a célt szolgálja e 
rerdezőség azon terve, hogy a nagyteremben a 
magyar és i fg i táncok alá húzza a taipalá valót 
éjfélig a c igáEyzentki ir, a mcidtrn táncok hivei 
pid ig ez idó alatt a kisteredben, a borban szó 
rakozhalLúk. Cukrászda, bar, konfetti, szerpen 
tin stb. rfl terinífieteten szintén gondoskodik 
b rindezCeég, tmeJy ezúton is kéri a urakat 
sötét ruhában megjelenni. A cukrászdába be-
igért torta (s sütem Ljeket 1 én délután a Mu-
lattba kéii beküldei i a rei dezőség és ezúton 
kéri a város hölgy társadalmát, hogy járuljon 
hozzá 8z est sikeréhez sütemény és torta ado 
Hiányaival. A tánctstély belépőjegye a viszo 
nyokhoz képest ig» n mérsékelten lett megálla 
pitva, mert az T50 személyjegy, illetve 3 1' ős 
cstládjegy órában már u vigalmiadó is benne 
foglaltatik. 

A turistaegyesület műsoros estje a reáigim 
náziumban február hó 5 én, vasárnap délután 6 
órakor lesz. Közreműködnek: Kincs lsiván, 
Holéczy Babey, Ungcr E.eknó, Takóné Zulawsky 
Erzsi, Morvay Károly százados, Zilles János 
tanár, Freimuth József, ifj. hégeni Gleim Hugó, 
dr. Szuuyogh X Ferenc taná", Kováts Ferenc 
karmester, dr .SturD. ine3, Ga.il Is 'ván, Stiaszny 
Gyula, a „Coricordiu" dalárda dr. Stur Lajos 
karnagy vczoténével. Két órán át oly változatos 
élvezotes előadásokat hallgathat meg a közön-
ség, mely valóban kedves szórakozást fog n j u j 
tani és még belépődíjat sem kívánnak érte, 
hanem csak mindenki kedve szerinti adományt 
az Úházon újra felépítendő ezredéves emlék 
költségeinek fedezésére. Egy olyan célra, mely 
minden kőszegi pohárnak szive szerinti óhaja. 
Támogassuk tehát ugyanazzal a lelkesedéssel, 
mellyel egykoron felépült. Hadd Jegyen váro-
sunk címere újra di*-ze a kőszegi hegységnek, 
büszkesége a városnak, hirdetője a város polgár-
sága áldozatkészségének. 

Nem kapott iparigazolvanyt Vinci Vilmos 
fodrász, aki i ői fodrászüzletet nyitott a Király-
uton. A városi tanács ucyai is nem adhatta meg 
nevezettnek a DŐÍ fodrászipar gyakorlására az 
iparigazolványt, mert nincs képesítési okmányt; 
a női fodrászipar gyakorlására, hanem csupán 
a férfi fodrászságra, pedig a kot lő különálló ipar 
lóvén, mindegyik külön képesítéshez van kötve. 
Mint értesülünk, Vinci ezen a bajon gyorsan 
segít. Pestre utazik vizsgázni, ami jól fog sike 
rülni és pár nsp múlva megszerzi a képesítési 
okmányt, melynek alapján az iparengedély ki 
adása megtörténik. 

B ú c s ú z ó . Kőszegről való elköltözésünk 
alkalmával nem állt módunkban, hogy minden 
ismerésünktől személyeden eibucsuzzunk, ezért 
ez uton 6zivbői mondunk „Isten hozzádu-ot e 
szép városnak és kedves lakóinak, különösen 
pedig barátainknak. Viszontlátásra 1 

Paazig Artúr ny. alezredes ós családja. 

FOGKRÉM 

és a 

a fogakat hó-
fehérré tisz-
títja s romlá-
sukat erélye-
sen meggátolja. 

Kapható: 

Nussbaum Ferenc 
divatáruházában. 

.Hangya" fogy. és értékesítő szövetkezetben 

A d r á g a t o j á s 
bizonyítja, hogy a céltudatos baromfitenyésztés a l e g j o b b ü z l e t ! 

N ő s t k * * I l k e K i l f f l s i 
a keltetőgépek működését, ha azt akarjuk, hogy legjobb értékesítési időben csibe és tojás legyen. 

Pontos tájékoztatást ingyen küldünk. Szállítunk 30 tojást befogadó géptől 15 000-ig. A 

keltetőgépek ára nagyság szerint 00 pengőtől fölfelé. 

Nickerl és Társa keltetőgépgyár Magyarországi Vezérképviselete 
Budapest VIII., F ő h e r c e g S á n d o r - u t c a 4. — Telefon József 331- 52. 
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Ma búcsúzik a Schrammel zenekar. Három1 

heti vemiécszerepiós után ma esto búcsúzik e j 
krdves kis társaság, névszerint Botula Józs fj 
(yram. harmonika), Bertl H- r-i prímás (hegedű), j 
Fr«nk Jakab (gitár), és a közörség kedvence,' 
Meister Miháiy (énekes). A közkedvelt együttest, 
több od i l i ó l megnyilvánult kívánatra a íuiaj-i 
donos a n j ó r folyaman ii-mét leszerződteti a 
Sörkertbe. — Ma előreláthatólag zsúfolt termek 
előtt fognak játs/ani. 

Kitiltás a varon teriileteröl. A belügymi-
nisztiríum jóváhagyla a kőszegi rendőrhatóság | 
azon intézkedését, mely szerint egy volt cs. és 
kir. kamarás fiát, Guary Miklós nyuA bankhi-
vata'nok, most magándetektívet a kőszegi ren-
dőrkapitányság 5 esztendőre kitiltotta Kőszeg 
város területéről. A kitiltás létfenntartás hiánya 
miatt mondatott ki, melynek megszerzésére 
Gu i ry Miklós nem törekedett, hanem inkább 
arra, hoey Baumgartner Lajossal egj etemben 
mentől több feljelentést gyártsanak a \ ir. ügyész-
séghez és járásbírósághoz. E*y időben Guary 
Miklós Kőszegen a Rohorci utcában isiállóban 
biztosított magának éjjeli száilást, meri mind 
ő mondá, erre egészségi oko-ból volt szüksége. 
Guary ugyau pi lótában született, mint gazdag 
földbirtokos gyermeke s midőn az istailót fize 
tési zavurok rnintt el kellett hagynia, feléledt 
benne a palotába való vágy és Bauinpartner 
Lajos fogműveshez ment szállásra. Itt azután 
letten azon törték fejüket, hogy mentői több 
feljelentést gyártsanak Heímann Manó fogtech 
nikus ellen, mert hát „két dudás egy csárdában 
nem fér el". Guary és Baumgartner formális 
nyomozást folytattak Burgenland területén, mely 
uurylát87ik szép eredménnyel végződött, mert 
ezért Baumgartner Guarynak a bárói címet ado-
mányozta s már a nyomozás során igy mutatta 
be Guaryt ismerőseinek a répcekőhalomi korcs 
mában. Guary Miklós évekkel ezolőtt telepedett 
le Kőszegen, mint szenvedélyes gombázó, majd 
gyári munkás lett és később felcsapott Baum-
gartner Lajos rnagándetektivjének, itt érte el a 
sors csupása, mert mint mondjak „addig megy 
a korsó a kútra mig egyszer eltörik". Még nőin 
nngyon régen levelet intézett egy budapesti uri-
nőhöz, kit meghívott a karácsonyi ünnepekre 
birtokán rendezendő hajtóvadászatra. Az úrinő 
a meghívást nem fogadta el, hanem a levél tar-
talma miatt a budapesti kir. büntető járásbiró 
sághoz fordult s most Guary fog meghívót kapni, 
drí nem vadászatra, hanem bírósági tárgyalásra. 
Most már azt hisszük, hogy Guary Miklós az 
adományozott bárói ranggal tényleg vissza fog 
vonulni a góri birtokára ós 5 évig bókes&égbon 
lesznek a kőszegi erdőben a vargányák. 

Fbbruar elején a Sörkertbe egy férfi és 
női vggyes zenekar érkezik, melynek vezetöj i 
Tautz Károly bemondása szerint érdekesnek és 
jónak Ígérkezik. Ugyanis a zenekar, mely egy 
családot képez, többféle hangszeren játszik, ugy 
hogy magában képez külön gitár-, hegedű és 
orchester valamint jazz-bánd zenekart. Böveb 
bet jövő számunkban. 

A KSE vivókurzusa ezután kedd és csütör 
töki napen tartja óráit a Sőrkertben. E héten 
a csütörtöki óra az ünnep miatt elmarad. Mi 
után a létszám már betelt, uj jelentkezők mar 
nem vehetők figyelembe. 

Vil lanyzavarok esetén forduljon 
ifj. Tunpli Elek villan}szerelőhöz, aki minden 
nap este (ünnepnapon is) 9 óráig szolgálatot 
tart. Jelentéseket Pallis u'ca 5. sz. alatt vesz fel. 

A piaci bodek elderülnek a füterrol Felsőbb 
he'yröl is többizb-n tették kifogás tárgyává, 
hotry Kőszeg város piacterén állandósulnak, az 
elárusiió bt'dók A b< déárueitás ugy rendészeti, 
mint közegészségügyi szempontból esik jogos 
kifogás alá. A városi tanács, tekintettel a nehéz 
lakásviszonyokra, ismételten adott engedélyt 
egyes husip irosoknak b< dó fölállítására, mert 
rem jutoitak üzlethelyiséghoz. Felsőbb intéz-
kedésre a legutóbbi tanácsülés foglalkozott a 
bódé kérdéssel és ugy határozott, hogy több 
f iáru-it . 'bódfelá l l í tását neai engedélyezi, sőt a 
jelenlegiek is fzlhivást kapnak, hogy 1929 má-
jú* 1 ig b< déjukat szüntessék meg, illetve a 
btdé elárusitast a város betiltja. Megengedi 
uzonbm azt, hogy országos ós hetivásárokon 
árusíthatnak a piacon. A bcdétulajdonosoknak 
elég hosszú id"i áll tehát rendelkezésükre arra, 
hogy megf-lolő üzlethelyiségekben helyezked-
jenek el. 

Ma búcsúzik a Schrammel zenekar! 
Panaszos level. Egyik polgártársunktól kt.p-

tuk i.z alábbi panaszos levelet. Dicséretére vál-
jék Kőszeg városának a jókarbun tartott asz-

faltburkolata. mely igazán alkalmas arra, hogy 
a sétáló ember kellemesen végezze el minden-
napi sétáját. Örvendetes dolog is, hogy a városi 
közönség tényleg szívesen mozog az utcákon. 
A főtérnek még uz a nagy előnyo is megvan, 
hogy a főtéren levő járdája elég sz*les és igy 
nagy tömeg mozoghat rajta. A járda, mint a 
neve is mulatja, járásra kelésre szolgál és mégis 
azt látjuk, nogy vasár ós ünnepnapokon szíve-
sen álldogálnak rajta nemcsak a kőszegiek, de 
még a vidékről bejöttek is. Csoportokba verőd-
nek és ott tárgyalják meg dolgaikat. A sétáló 
és doltra után járó közönség viszont nem tud 
az álldogálókon keresztül törni, sőt utat sem 
nyitnak neki és igy kénytelen a járdáról letérni, 
sokszor a havas ós söpretlen úttestre. D J még 
ewy p.masza van a levélírónak. Azt tapasztalja, 
hogy a kőszegi sétáló közönsé/, különösen a 
fiat ilság nem is tud viselkedni a járdán, mert 
legtöbbször négyen-öten összefogózkodva vagy 
egymás mellett szorosan sétálnak és a világ 
minden kincséért nem térnének ki senki előtt. 
A!1 ez különösen mindkét nembeli diákságra. A 
helyes viselkedés padiglen az, hogy legfeljebb 
kettesbe menjenek és akkor is, uz idősebbnek 
feltétlenül adjanak utat és térjeuek ki előtte. 
Sajnos azonban, ezt alig t a n i t j a z iskolákban, 
de a legtöbb családbun sem és igy érthető, hogy 
a fiatalság bub tmós gondtalan perceiben végig 
sodorja a járdákat, a2t hivén, hogy ővé az egész 
viiag. Célszerű volna, ha cikkünket a taninté-
zetek magukévá téve, figyelmeztetnék a diák-
sereget, de az sem ártana, ha a retdőrhatóság 
is figyelmet fordit.ina a járdán álldogáló tömegre 
és a rujvonalban sétálókra. 

Meghivó. 
& kőszegi szőlőbirtokosok egyesülete 

(volt bortermelők szövetkezete) f, évi február hó 

5-én (vasárnap) delelőtt 11 órakor tartja rendes 

évi közgyű lé sé t a városháza tanácstermében. 

Tárgy: 1. Az 1927. évi számadások előterjesztése 

és a felmentvén) feletti határozathozatal. 2. Igaz-

gatósági és felügyelőbiz. jelentés. 3. Indítványok. 

Az igazgatóság. 
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Köszöne t ny i l v án í t á s . 

Azon számos es jóleső részvét-

ért, melyben forrón szeretett jósá-

gos édesanya, anyós, nagynéni és 

rokonunk 

özv. Gombás Bálintné 
szül. Jakits Mária 

elhunyta alkalmával részesültünk, 

valamint a koszorú- és virágado-

mánvokért, nemkülönben azoknak, 

kik utolsó útjára elklSertek, ezúton 

mondunk hálás köszönetet. 

Kószejj, 1928. jan 24 

A gy á s z o l ó csa l ád . 

Köszöne tny i l v án í t á s . 

Azon számos és jóleső részvét-

ért, mellyel felejthetetlen, drága 

férjem itt. fiu, testvér, nagybácsi 

és rokon 

Wentzl Mihály 
hosszú szenvedés után történt gyá-
szos elhunyta által okozott mér-
hetetlen fájdalmamat enyhíteni igye-
keztek. nemkülönben mindazoknak, 
kik a draga halott koporsóját sze-
retetük es kegyeletük jeieül koszo-
rúkkal és virágokkal borították, 
úgyszintén a Takarékpénztárnak és 
a Kereskedelmi Körnek, valamint 
mindazoknak, kik utolsó útjára a 
sirig kisértek, ezúton mond hálás 
és meleg köszönetet 

Kőszeg. 1928. január 27-én 

özv Wen t z l M lh á l yné . 

Köszöne tny i l ván í t ás . 

Azon számos és jóleső részvétért, 
mely ben s/.eretett édesanyánk, nagy-
anya, anyós és rokon 

özv. Mándli Jánosné 
szül Faller Anna 

elhunyta alkalmából ieszesültünk, 

valamint azoknak, kik utolsó útjára 

elkísértek, ezúton mond hálás kö-

szönetet 

nánd l i és ni l^t i ts család. 

Mübutor- es épületasztalos 
iparra ismét iparengedélyt nyertem 

melyet mult év augusztus hó óta 

önállóan vezetek, ideiglenesen 

l i i r n l y - u t 1 H . HZ. a l a t t 
a Laasz-féle házban Elvállalok 

minden e szakmába vágó munkát, 

javításokat és bútortisztításokat. 

Ha férges a lakása, v. bútorja 
forduljon bizalommal hozzám, 
féregmentes szobája lesz. 

jótállással I 

Raktáron tartok saját 
készítésű kész bútorokat is. 
Régi üzletfeleimnek, jóakaróim-
nak, valamint jóbarátaimnak szí-
ves támogatását és pártfogását 
kérve vagyok kiváló tisztelettel 

Lepold Gyula 
épület- és műbútorasztalos. 

IDEGBAJOSOK IGAZI 
VIGASZT TALÁLHATNAK 

könyvemben, inely a napokban jelent 
meg. F. kónvv macába fonlalja az ideg-
beteníígi k okait a, keletkezéseire és nyó-
H> it.is.ua vonatkozólag sok éven át nyiij-
trttt tap.iszta1atnk.it Az eRé'z^éRnek ezen 
evangéliumit tehcsei díjtalanul nienkUl-
dóm mindenkinek, amennyiben az alanti 
eimen erre felkér Ezer me« ezer koszOnó 
irat n\ujt tanub'zonysigot arról a párat-
lan eredményről, melyet a lelkiismeretes 
és ernyedetlen tudományos kutatás a 
szenved* emberiséi javára elért. Aki az 

i d e g b a j o s o k n a g y t ö m e g é h e z 
tartozik, akinek szórakozottság, tériszony 
a ' emlékezöképesség gyengesége, ideges 
fófájás, álmatlanság, emésztési zavarok, 
túlérzékenység, szaggatások, általános 
és részleges testi ^vengeség és számtalan 

más jelenség miatt panaszai vannak 

vigaszt nyújtó könyvecském 

meghozatni el ne mulassza! 
Aki azt figyelmesen végigolvassa, belőle 
azt a megnyugtató meggyőződést fogja 
meríteni, hogy van egy oly egyszerit ut , 
amely ,iz egészséghez és életörömhöz 
vezet. Ne halloga.«sa a dolgot és még a 

mai nap írjon t 

AUGUST MÁRZKE 
BerHt .-Wimer>dorf 

Bruchsaler str. 5. Abt. o4. 

Üzleti értesítés. 
Értesitem a n. é. közönséget 

és m. t. vevőimet,hogy férjem,Wentzl 
Mihály gyászos elhunyta után 

fűszer- és csemegeüzletemet 
saját nevem alatt tovább vezetem 
és amennyiben m. t. vevőimet a 
legpontosabb kiszolgálásról bizto-
sítom, jóindulatu pártfogásukat to-
vábbra is kérve vagyok kiváló tisz-
telettel 

özv. Wentzl Mihályné. 

Kert ill. házhely 
a város belterületén 'J581/, négyzet-
öl kiterjedésben nálam szabad kéz-
ből eladó. 

Dr. Szovják Hugó 
ügyvéd. 

Egy családi ház 
szabad kézből eladó. Győri János-

utca 12. szám. 

Meghívó. 
A Nagycsömötei Gyöngyösmel-

léki önsegelyző Szövetkezet 19J8. 
febtuár hó 12 én d u. 8 órakor 
tartja a szövetkezet helyiségében 

évi közgyűlését 
melyre tagjait tisztelettel meghívja. 

Tárgysorozat: 
1. Igazgatóság és felügyelőbizottság 
jelentése. 2. Zárszámadás előterjesz-
tése. 3. Felmentvény megidása. 4. 
Tisztanyeremény felosztás feletti ha-

tározat. 5. Indítványok 

Az igazgatóság. 

Az évi zárszámadás január hó 20-ától a 
szövetkezet helyiségében betekinthető. 

Autóbusz vállalat újból 
üzembe helyez 
te gépkocsiját, 
miért is kéri a 

város nagyérdemű közönségét, 
hogy minél hathatósabb támo-
gatásban részesítsék a vállalatot. 
Kőszegfa lvan február hó 5 én 
színielőadás lesz, melyhez azautó-
busz a Struc-szállótól óra 30 
perctől 2<> percenkint közlekedik. 
Személyjegy 70 fill. Kellő számú 
jelentkezés esetén olcsóbb lesz. 

A vá l l a l ko zók . 

Két udvari lakás 
szoba-konyha azonnal kiadó, eset-
leg bútorozva is. 

Király-völgyben gyümölcsös b
a
é
d
r
ó
be-

Cim a kiadóhivatalban. 

E L E K T R O - B I O S K O P 
KŐSZEGEN * „MUUTOBAN' 

M ű s o r : Va s á r n ap , j a n u á r 29-én: 

Az asszon" és űrdog 
Dráma 10 felvonásban. 

Hermann Sudermann „Egyszer 

volt . . cimü regénye nyomán 

irta Benjámin Glazer. Főszereplők 

Greta Garbó, John Gilbsrt és 

Lars Harson. 

És a kisérő Ü30 . 

Műsor Szerda , febr . 2-án : 

A hetedik msnyorszag 
Hymnusz a szerelemről 12 fel-

vonásban. A főszerepben 
Janet Gaynor és Charles Farrell. 

Varrógépek 
közvetlen gyári lerakata. 

Meglepő olcsó árak! 
Részletre i s ! 
Nagy választék minden 
fajtában ! 

L É P O L D G É Z A 
mechanikus 

Kőszeg. Kossuth Lajos-u. 9. 

Villamos világítási és erőátviteli 
berendezéseket, 

motortekercselest, 
rádiófelszerelést 

szakszerűen, pontosan jótállás 
mellett vegez 

ifj. Tungli Elek 
elektrotechnikai vállalata 

K Ő S Z E G -
K o s s u t h . ZL-i.-m. r7. 

Házak eladása. 
Közhírré teszen, hogy a Pallis-

utca 9 számú 3 utcai szobából ugy 

a Kitály-ut 16/b. sz. 2 udvari szo-

bából és me!lékhelyisége«ből álló 

két ház 1928. február 2-án d. e. 
I I ó rakor irodámban megtartandó 

önkéntes árverésen elfognak adatni. 

Dr. SCHNELLER. ügyvéd. 

Fizetés mellett 

két tanonc felvétetik 
Lepold Gyula műbútorasztalos, 

Kőszeg, Király-ut 48. 

A Kőszegi Bútorgyár 

február 2-án 

csütörtök délután fél 3 órakor 

készbutorait 
mélyen leszállított áron 

kiárusítja. 

Értesítés. 
Tisztelettel értesitem a n. é. 

közönséget, hogy Kőszegen a 

Kőszegi Takarékpénztár épületé-

ben a főtéren 1928. február 1-én 

férfiszabó-
üzletet 

nyitok. — Raktáron tartok kész 

férfi és gyermeköltönyöket, fel-

öltőket és mikádókat, elvállalok 

olcsó áron uri öltönyök és min-

den e szakmába vágó munkák 

méret utáni elkészítését, javítását 

és vasalását is. 

A nagyérdemű közönség szí-

ves pártfogását kéri 

tisztelettel 

Jreiszinger Jerenc 

férfi szabó. 

Árverési hirdetmény. 
Vagyonbukott Schwarcz Adolf és 

neje szül. Korofein Karolin kőszegi 
lakosok közös osztatlan tulajdonát 
képező kőszegi 360 sz. tjkvben A 
+ 1. 2. sor 613 és 614 hrsz. alatt 
felvett Kőszeg Gyöngyös-utca 15. 
házsz. és ugyanazon tjkben A 4- 1. 
2. 611 és 612 hrsz. alatt felvett 
Kőszeg Gyöngyös-utca 13. házsz. 
ingatlanokat a csődválasztmány uta-
sításához mérten 19_>8 évi február 
hó 12. napján délelőtt 10 órakor 
irodámban (Kőszeg, Rohonci-utca 
2 sz.) önkéntes árverésen eladom. 
Árverési feltételek irodámban meg-
tudhatók. 

Dr. STUR LAJOS, ügyvéd 
csődtöineggondnok. 

É S 
BUDAPEST IV., BÉCSI U. 1 SZ. 

Speciális 
újdonságok 

női ruhadiszekben. 

• 
Mindennemű himzés, diszzsinór, 

rojt, gomb, csat, csipkevolant, 

ruha- és fehérnemücsipke, 

gyöngy- és flitterdiszek, 

függönytüllők, ruha- és 

butor-paszományok. 

Rendeléseket postafordultával 
intézünk el. 

Nyomatom Hón HÍ Frigyes könyvnyo-ndá'ib.»n Kösza^n . — 
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