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Mayer—Baltazár. 
Pár nap óta a magyar politikai élet szén-

zációjává nőtte ki magát az a találkozás, amely 
Mayer János földmivelésügyi miniszter és Baltazár 
Dezső ref. püspök között folyt le. Akadtak or-
gánumok és politikai érdekcsoportok, amelyek 
ezt a barátságos eszmecserét a maguk céljai elő-
mozd tására szerették volna kihasználni s olyan 
távolabbra néző következtetéseket vontak le, 
amelyek abból, ami igazában történt, levonhatók 
egyáltalán nem voltak. Maga Mayer miniszter 
jelentette ki egy nyilatkozatban, hogy az egész 
tárgyalásnak csak fesztelen beszélgetés jellege 
volt, amelynek *orán ő semmifele megállapodást 
nem létesített és semmilyen álláspontot le nem 
szögezett. „Valótlan tehát az, mint hogyha én a 
kormányelnök tudta nélkül olyan irányú politikai 
tárgyalást kezdettem volna, amely az egész ma-
gyar politikai életnek kiván irányt adni, mert, 
mint a kormánynak egyik aktiv tagja ezt nem 
is tehettem-. 

A miniszternek ezek a szavai kétséget ki-
záróan vágják el minden további következtetés 
lehetőségét s emelik ki az egész találkozásnak 
magánjellegét. Mert ugyan mi csodalatos is van 
abban, hogy Baltazár püspök a közelében vaká-
ciózó minisztert felkeresi s előadja, hogyan is 
gondolja ő az ország további demokratizálódását 
és a kisgazdatársadaíom megszervezését, valamint 
az alkotmányos kormányzatba való intenzivebb 
bevonását? Hogy pedig Mayer miniszter ezeket 
a fejtegetéseket érdeklődéssel hallgatta, ez csak 
természetes, hiszen elvégre ő képviseli a kabi-
netben a kisgazda elgondolást s ugyan miféle 
kisgazdaminiszter lenne ő, ha nem foglalkozna 
szívesen olyan ötletekkel és gondolatokkal ame-
lyek a gazdatársadalom érvényesülésére, politikai 
befolyására, kulturális és szociális emelkedésére 
vonatkoznak. Ez nemcsak hogy hiba nem lehet 
a részéről, de egyenesen az ellenkező maga-
tartás volna a hiba. Mayer Jánost akkor lehetne 
lámadni és szereplését ferde szit >e helyezni, ha 
ennek az egész beszélgetésnek ténylegesen a 
miniszterelnök személye és politikája ellen irá-
nyuló élet lett volna, ami pedig nem volt, hiszen 
erre maga a miniszter adja a szavát előbb is 
mertetett nyilatkozatában. 

De hogyan is lenne képzelhető, hogy a 
kisgazdaminiszter az ellen a miniszterelnök ellen 
fordulna, aki elsőként ismerte fel a kisgazda 
osztály jelentőségét, politikai koncepciójának 
alapiává tette, mint a magyarságnak azt a ha-
talmas rezervoarját, amelyből ujahb erőt nyerhet 
a nemzet legyengült szervezete. Azok, akik most 
tendenciózus éllel szeretnék ellátni, azt ami tu-
lajdonképpen nem is történt, sokkal kevésbé ér-
tették meg annakidején a kisgazdaosztály jelen-
tőségét, mint az a miniszterelnök, aki felé mér-
ges nyilakat lövöldöznek Mayer János személyé-
nek felhas? nálásával. 

Nem akarunk mi arról vitatkozni, hogy a 
kisgazda osztálynak vannak-e még elérendő cél 
jai, vagy sem? Annyi bizonyos, hogy minden 
magyar társadalmi réteg a mostoha viszonyok 
folytán nagyobb küzdelmet folytat az előrehala 
dásért, mint kellene tennie normális időkben. 
Egyetlen osztály sem érte el és nem is érhette 
el a fejlődés és megerősödés tetőpontját, de ép-
pen azért kötelesség gondolkodni azokról a mó-
dokról. amelyeknek segítségével ez a tetőpont 
elérhető és az erre vonatkozó eszközöket meg-
vitatni. Mi bün lehetne tehát abban, ha Baltazár 
püspök és Mayer miniszter, mint a kisgazdagon 
dolat harcosai eszmét cserélnek baráti magán-
beszélgetés keretében a kisgnzdaosztály jelen 

helyzetéről s közelebbről utánanéznek azoknak a 
lehetőségeknek, amelyek ennek az osztálynak a 
fejlődését elősegíthetnék. 
Nem közönséges politikai raffinéria, sót bizonyos 
rosszakarat kellett ahhoz, hogy ezeket a lénye-
gében ily egyszerű és semmi homályt magukban 
nem rejtő tényeket ekkora szenzációvá dagaszt-
hasson bárki is, mohó magatartásával elárulva 
azt, hogy az eseménytelen esemény számára csak 
ürügy, önző célok elérése érdekében. 

Mayer miniszter nyilatkozata után többé 
semmifeje kommentárnak ebben az ügyben helye 
nincs. Ö maga mondta meg félreérthetetlenül és 
a napnál világosabban, hogy mi történt s mégis 
csak nevetséges lenne, hogy azok többet akar-
janak iifvini a kulisszák titkairól, akik nem pillant-
hatnak a kul sszák nrgé, már csak azért sem, 
mert ilyen kulisszák nincsenek, legfeljebb csak 
az ő képzeletükben. 

Hirdetmények. 
879G—1929. száin. Közhírre teszem, hogy 

mindazon adózóknak kérelme, akik az ideiglenes 
házadómentesség iránti kérvényüket az előirt 
határidőben be nem adták, vagy a beadással el-
késtek s igy ideiglenes házadómentességet nem 
nyertek, kérelmüket szabályszerűen felszerelve a 
mulasztás igazoló körülmenyeket felsorolva f. évi 
szeptember 30-ig nyújtsák be, illetve ujitsák meg. 
Különösen figyelmeztetem a földbirtokrendezes 
során házhelyhez jutottakat a fenti kérelem be-
adására. 

A m. kir. Belügyminiszter 206614—1928 
VII. számú rendeletere felkérem a városban lévő 
egyesületek vezetőségét, hogy esetleges egyesü-
leti jelvényszükségletük elkészitesével mindenkor 
magyar iparosokat bizzanak meg, ne pedig kül-
földön szerezzék be. A hazai ipar támogatása 
mindenkinek hazafias kötelessége. 

11.125—1929. Felhívom az összes borter-
melőket, kik kiméréssel és kismértékbeni eláru-
sitással nem foglalkoznak, hogy a kedvezményes 
boritaladó fizetése iránti igényüket f. hó 15 tői 
30-ig a fogyasztási adóhivatalnál jelentsék be. 

11.128-1929. Felhivom mindazon hadiár-
vák hozzátartozóit, kik hadiárva gyermekük ré-
szére iskolai ösztöndijat óhajtanak szerezni, je-
lentkezzenek mielőbb, de legkésőbb szeptember 
28-áig a városházán 11. sz. szobában. 

11.114—1929. Közhírré teszem, hogy a vá-
ros tulajdonát képező Subri nevü tenyészkan f. 
évi szeptember hó 15 én vasárnap d. e. 11 óra-
kor nyilvános árverésen eladásra kerül a csordás-
ház udvarán. 

11.115-1929. Közhírré teszem, hogy a vá-
rosi földbérek után fizetendő bérellenértéket az 
19291 évi augusztus hó I-én megállapított piaci 
árat véve alapul a szerződések értelmében, 21 
pengőben állapítottam meg: felhivom az összes 
földbérlőket, hogy a földbéreket f. évi szeptem-
hó 31-ig annál is inkább fizessék be, mert ellen-
kező esetben kénytelen volnék a bérek befize-

Itését birói uton szorgalmazni és a bérletek meg-
szüntetése iránt intézkedni. 

11.030 1929. Közhírré teszem, hogy Kő-
szeg város erdőgazdasága f. év szeptember hó 
23-án hétfőn d. e. 10 órakor elad circa 200 m3 
azaz kettőszáz m3 tölgyrönk és szerfát. Az ár-
verés színhelye : Kőszeg városban a Külső kör-
úton levő eidőőri lak mellett fekvő faraktár, hol 
a szerfa és rönk előzőleg is megtekinthető. A 

fa szétválogatva 3 rakásban fekszik cm átmérfl 
szerint: 25 ig, 26—80-ig, 31 és több. A fa ezen 
rakások szerint három részletben kerül elárve-
rezésre. Kikiáltási árat az árverező bizottság a 
helyszínen közli A raktár a vasúthoz közel fek-
szik, esetleg a városi téglagyár kifutó vágányán 
is vasúti kocsiban rakható. Árverezni szándéko-
zók tartoznak a helyszínen 500 pengő bánat-
pénzt letenni. 

10.629 — 1929 Felhivom az érdekeltek fi-
gyelmét a szőlőfajták kiselejtezése tárgyában ki-
adott részletes felhívásra, amely a városházán 
és a Gazdakörben megtekinthető. 

10 715—1929. Közhírré teszem, hogy a 
városi pénztárban f. évi szeptember 16-án saran-
golt tűzifa váltható az alsóerdei vágásban és a 
felsőerdei 113 uj ut mellett a vöröskereszten tul. 

11.118-1929. Közhírré teszem, hogy fo-
lyamőrök toborzása megindult. Jelentkezni lehet 
felvétel céljából f. é. oktoberl-től október 25-ig 
minden hétfő, szerdán és pénteken Budapesten 
a folyamőrség parancsnokságnál olyan büntetlen 
előéletű nőtlen magyar állampolgároknak, kik a 
17. életévüket betöltötték és 25. életévüket még 
nem haladták tul. Bővebb felvilágosítás a város-
házán 11. sz szobában nyerhető. 

10 962—1929. Közhírré teszem, hogy a 
Rendek - lékai országút ujabb intézkedésig nem-
csak teherautók és autóboszok, hanem keskeny 
abroncsú szekerek részére is zárva marad, a 
személyautók sebessége pedig nem haladhatja 
meg a 30 kilómétert. 

10.980—1929. Felhivom a birtokosok figyel-
mét arra, hogy a patkányok és egerek irtása 
csak akkor vezet eredményre, ha minden birto-
kos által következetesen történik, az irtás pedig 
oly kötelezettsége a birtokosoknak, amely nem-
csak közérdekből teljesítendő, hanem amire a 
birtokos szükség esetén hatósági uton kény-
szeríthető. 

Felhivom a város közönségét azon körül-
ményre, hogy a nagy szárazság folytán a kutak 
vize nagyon megapadt, s igy a nagyon sekély 
iszapos viz egészségre ártalmas lehet, ivásra 
alkalmatlan sőt veszélyes Ezen okból szüksé-
gesnek tartom a közönséget figyelmeztetni, hogy 
csak feltétlen tiszta vizet használjanak ivás cél-
jaira, kevésbé tiszta vagy iszapos vizet csak fel-
főzés után használjanak. 

Jambr i ts Lajos polgármester. 

í « T r ¥ K 
Fecském, hova szá l l sz? . . . 

Sáros herold-csizmában, halk mélabut fu-
volázva közeleg az ősz, és szivünkben, amely a 
nyáron az Öröm nótáit rikkantotta, most csöndes 
gordonkahangon kezd sirni a Bána t . . . Igaz, az 
ősznek is megvannak a maga örömei, de nekünk, 
akik a mai szörnyű korban élünk, az ősz nem 
hoz mást, mint titáni vésőt, amivel ujabb és 
mélyebb barázdákat rójjon elborult homlokunkra. 
Könny-fátylas szemmel nézünk föl az őszi Égre, 
ahol szürke felhők úsznak a Végtelenségbe,- s 
egyszercsak mit látunk? Fecskek csapata szár-
nyal a felhők alatt, és ók is mennek messzire, 
mintha velünk együtt félnének az őszi magyar 
élettől. . . A fecskét a magyar ember szent ma-
dárnak tartja, és a boldogság ver a szivén riadót, 
mikor tavasszal a fecskek távoli országokból 
megérkeznek hozzánk, s a szomorúság esője 
dobol a lelkén, midőn ősszel a kedves fecskék 
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távoli országok felé röpülnek ismét. . . „Fecském 
hova szállsz?" kérdezte egy régi szép dal, s ezt 
kérdtzzük mi is ma, akik iit élünk a trianoni 
Magyarország póklábán.. . Fecskék, kék frakko-
tokban ti olyan országokba röpültök, amelynek 
lakói ismerik még a nevetést, ahol a fehér, puha 
vánkos boldogító álmot ad éjszaka, ahol az 
emberek elerik az emberi élet minden örömet, 
amelyből, jaj, nekünk, magyaroknak, édes kevés 
jut. Kis fecskék, mi mindig nagyon örülünk, 
mikor ti régi fészketekre visszarepültök hozzánk, 
de akkor fogunk a legjobban örülni, ha majd 
adja Isten, hogy minél előbb, - a régi, nagy és 
boldog Magyarországon üdvözölhetünk szép ta-
vasszal benneteket! 

Allomatfonokünt 25 ev> t jubileuma. Szerény 
kerete* <• ozött biirvi ki rben ü nepdte B unoer 
Imre MÁV feiügjelő, H vat-u i állomás fönóke 
25 éves jubilt-u nát annak, h^gy » MAV uál 
mint állomásfőnök tulj»sit szolgalatot. fc szem 
pontból a szombathe'yi üzlet vtzetősfg rangidős 
tisztviselőjét a iCszegí aktiv és ny ugdijas vasúti 
tisztviselők hivatalában keresték fel és tolmá-
csolták a jubibucn alkalmából b'ujobb kivána 
tai^at. Csütörtökön est» pedig a Diirner vendig 
lőben fehér asztalnál köszöntötték a köz^zere 
tétben álló főnököt. Brunner Imrének tisztelői 
és baratai a Kith. Korben üdvözölték a közeli 
n a p i b a n a jubiláns áliomáhfőnököt, a kőszegi 
uri tárMudalom kedvelt alakjat, a wstácitu. 

A beteg pannonhalmi foapat rendkívüli he 
lyettesenek üdvoziete. Kelemeu Krizosztom volt 
gyfri bei.oás főgimnáziumi igazgatót és házfö 
nökot egymásután keresik fel üdvözléseikkel 
Győr varos és a v>raie».ye DoUbiliiásai abból 
az alkalomból, hogy ót a pápa a pannonbaimi 
főapát renduvüii helyettesévé nevezte ki. 

A 11 es vadászok bevonulása varosunkba 
30 evvel ezelőtt. Yarobuntv mindig kedvelt álio 
mA&helye volt a katonaságnak, főkép a békés 
együttlét a polgárság es katonasag kozt jelle 
mezie I gjobban. A v̂  indiscbgrá'.z dragonyosok, 
Kadetzky huszárok, 83 a*ok ma sincsenek fe 
led ve : de mégis a legnagyobb szimpátiát és 
inegbi csilléit a 11 es vadászok élvezték. Ma 
éppei. 30 éve annak, hogy a 11 es vadaszzászlóalj 
Ssr-íjevcbol, abol 4 évig állomásozott, Schwab 
A fr d tlezredes parancsnoksága alatt városunkba 
bevonult. A bevui ulo zászlóaljat ünnepélyesen 
fogadtak. Szívélyes üdvözlő beszédek utáu a 
varoa az egész zászlóaljat megvendégelte. Azon-
kívül, ho«y sok fia városunknak e szép zászló 
aljban szolgált, annak 7 esztendei ittléte alatt 
a legszívélyesebb érintkezés f jlődött ki a pol 
gárfcág es a zászlóalj között; sok tisztje és al 
tisztje itt nősült meg vagy nyugalomba vonulva 
itt telepedett le, akik kötül különösen a min 
deoki által becsült Spanyik Emil ezredes zá8* 
lóeljparanosnok a varosnak díszére válik. Öt 
és valmnennyi derék 11 es vadászt büszke elég-
tétellel töitb^ti el, hogy a mai emléknapon az 
egész poigárc>ág, hálás szívvel szenteli ez em 
léw»orukai a feleji hetetlen 11 és vadász zászló 
aljnak. 

Elegáns hölgy csak Schermannál 
vágat és ondoláltat. 

Az Cv. Ifjúsági Egyesület c-üiörtökön f. hó 
19 én este 9 k< r hely i*>egt ben összejövetelt tait. 
A tagokat arra kérjük, hogy minél többen jöj 
jenek el. 

Nincs többé nedves fal! 
SIKUR1T 

tökéletesen 

v i z h a t l a n i t ! 
A beerkezett elismerő levelek százai bizonyítják, 

hogy a S I K U R I T a jelenkor 
legtökéletesebb vizzáró-anyaga. 

Prospektus, felvilágosítás és a Slkurit elárusitása: 

SCHWARZ J E N Ű N É festekkereskedeseben 
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Hsrc/egh F renc a Budapesti Hirlap elén. 
Az ph*hz országhoz szóló n«i/y eseménye van 
a magvar ujRágirásnsk. Herczeg Ferene, aki 
a kltS87Íkus magasságokig eljutott, pályáját * 
napi Bnjlóban kerdte, visszatér ré^i íróasztalához. 
S'pp'ember 15 tftl ke/dve nevével ékesíti a 
Budxppsti Hirlrtpnt: a nemes magyar hagyó 
mánvok lapját. A félszázados jubileuma f'1* 
közeledő újság H rezeg Ferenc szellemi kin 
cseit adja ettől u néptől kezdve a közönségnek 
H ebhez a nagy névhez méltóan hatslmas 'en 
dü'ettel tör a magysr U'ságirás él*re. Megőrzi 
tisztes hagyományait, de a leggazdagabb, let? 
válogatottabb és leyfríssebb tartalommá1, uj 
.'t'etpklel és uj formákkal köszönti az olvasót. 
Mirdenki számára nagy meglen^^snek nés^ü1 

a Budapesti Hirlap sz- ptember 15 iki »>?áma. 

Poterettsegi a kőszegi sv. Ieanylic» umban. 
A kőszegi Gyurátz Ferenc ev. leán) liceu nbtr 
hétfőn tartottak meg a pótérettségit. Az el"öki 
tisztet Kapi püspök megbízásából Cíipott G^/a 
szombathelyi lelkész töltötte be. Kormánybiztos 
Bo'lemann Géza dr. a soproni bányászati és 
erdészeti főiskola rektora vo't. Érettségire mind 
össze két jplölt jelentkezett akik az évvé«i érett-
ségiről lemaradtak és ezúttal bikeresen állták 
meg hplyüket. 

özv. Harnmel Todorna kedden 70 éves ko-
rában elhur:\t. Vai?y busz évvel ezelőtt telepe 
dett le itt férjével, aki nagyarányú Knzdisáwi 
üzemet vezetett Boszniábin. Oive^yséjíe óta 
kizáróla« férje emlékének és a jótékonyságnak 
élt Különösen kath. Nőegylet kebelében fejteti 
ki n«gy tevékenysétfet. Temetése natzy részvét 
mellett volt csütörtökön a temető kápolnájából. 

Vass miniszter levet, a kőszegi vendeglo 
sókhoz. A Kőszegen tartott orszásos vendetíiői 
konyresszus is üdvözölte kongresszusa alkalmá-
val Vass József dr. népjóléti minisztert, aki az 
üdvözlést a következő levélben köszönte mng. 
„A Mngyar Vei d^alősok Kőszegi Egyesülete 
Elnökségének. Miniszterségem tizedik eszten 
d^jének megkezdése alkulmából a magyar ven-
déglősök országos kongresszusának hozzám in 
tézett ezives jókivánataiért a t. Elnökségnek 
őszinte köszönetemet fejezem ki. Vass-

A dr. Oreiszker Szanatórium betegei kidden 
este meglepetésben részesítették dr. Dreisiker 
Ferenc főorvos nejét névnapja alkalmából. A 
betegek nevében Banedek Károly keresetlen 
szavakban köszöntötte fel a szanatórium úrnőjét, 
egyúttal egy gyönyörű virágcsokrot nyújtott át 
tz ünnepeltnek. Majd Horváth László öregcser 
kész a szanatórium be'egei által aláirt üdvözlő 
ivet nyújtott át, amelyben ragaszkodásuknak 
adnak kifejezést az irántuk tanúsított meleg 
szeretetért. Dr. Dreiszker Ferenoné meghatva 
mondott köszönetet az ünnepiéiért s további 
jóindulatáról biztosította a betegeket. 

A Concordla Szentgotthárdon. Az Országos 
Magyar Dalosszövetség VIII . Vasvármtgye D-t 
loskerülete a Szentgotthárdi Dalosegycsület 40 
éves jubileuma és zászlószentelésóvel kapcsola 
tosan 8 án vasárnap, dalosünnepélyt rendszett, 
amely nemcsak Szentgotthárd, de az egéez me 
gye dalkulturájának hatalmas megnyilatkozása 
volt. Az érkező dalosokat, Mathiász Artúr reál 
gimnáziumi igazgató, a Szentgotthárdi Dalos 
egyesület elnöke, üdvözölte röviden. A dalos-
kerület részéről Bruckner Emil ker. ügy v. elnök 
válaszolt. Megjelent Vidos Árpád vármpgyei fő 
jegyző a törvényhatóság nevében, az Országos 
Dalosszövetség képviseletében Hackl N Lajos 
is, de megjelent Sopron vármegye dafetinak 
kiküldöttje, Kárpáthy Sándor, sz ismert d i l 
szerző, a sopronmegyei da.oskerület elnöke, sőt 
két olaszföldi vendege is volt ennek az ünnep 
súgnék : Amadeo Gajo lovag, a római vasutas 
fasció főtitkára és Mádi Kovács Gyula, a vsti 
kán magyar sajtóreferense, összesen 20 dalárda 
vett részt 800 emberrel, köztük a Concordia 
Dömötör Gyula elnök és dr. SturLi jos karnawy 
vezetésével. 

Értesít jük Kőszeg város és vidéke szilva 
termelőit, bogy ezévben feltétlenül megtörténik 
a szilvóriumfőzéf. Akikcek módjuktan vnn szil 
vatermésüket otthou elraktározni, tegyék meg, 
akiknek pidig erre alkalmuk nincsen, azuk kés. 
letét átvesszük és e>raktározzuk. 

Kőszegi Szeszfőzde. 

Síremléket legolcsóbban szállít 
Zerthofer Mihály Gyöngyös-utca 14. 

M1id«ntttt kapható I 

OIM. 

Tarmell: 

T e l n B v e t k e z e t i K ö z p o n t , 

L, KarUy Mik lM 11* MU 

Kitüntetett hazicseled. A belügyminiszter 
II'Hvra Mih»»ly ^ őszetri házicsebdet, ki közel 
80 éves és eki 63 év óta teljesít a H usman-
nirger tábornok c aládjában szolgálatot, elis 
merő díszoklevéllel tüntet'e ki és 100 pengő 
pénzjutalomban részesítette. A jutalmat a na-
pokban nyuitja át az öreg házicselédnek a pol-
gármester. 

A szabóhegy! parcellázásnak kedden volt a 
sorsolása a városházin. A polgármester távol-
létébon vitéz dr. N-tíy Miklós helyettesének 
vezetése mellett történt a 147 kisorsolása. Az 
rrről felre't j *gy*ő^nyv állapítja meg, bogy 
telek jegyzők nok melyik parcella ju'ott, amiről a 
vállalkozó Franki Sándor államvisuti főintéző 
^rtesiti az ilb-tőket. Amely parcellákon fák van 
nak, azokat megválthatja sz illető. Az ebből 
befolyó összegek a telektulajdonosok között 
osztatnak el, ellenben ugyanezek tartoznak még 
a felmerült mérnöki munkálatokat és tubjdon 
á'ruházás ; költséget és ilietéfceket is megfizetni. 
A legnagyobb feladat irost a városra hárul. 
Uiat kell épiteni és villamos vezetéket kell lé-
tesíteni, ami jelentékeny kiid-ist jelent. Pedig 
et'ől függ lu^jdonképen, hogy a nyaralótelep 
tényleg benépesüljön, hogy ott építkezésekre 
vállalkozzanak. Ugyancsak nagy gondot jelent 
a vizkérdés megoldása. Jelenleg még a tulaj-
donos elődei által létesített József forrás víz-
szolgáltatása som működik. ugyan hamar 
helyrehozható, d-3 mégis csak kevésnek fog bi-
zonyulni, ha jövő tavasszal a szabóhegyi telkek 
tulHjdonosai megkezdik elhelyezésüket biztosí-
tani. Minthogy a vizszer^és az egybs tulajdono 
soknak aligha lehetséges és bizonyosan nagyon 
költséges lenne, a városra fog hárulni azon fel-
adat, hogy ott vízmüvet létesítsen, melyek után 
azonban a telek- vagy háztulajdonosok meg-
állapítandó annyi vízdíjat tartoznak fizetni, a 
mennyi a vizmü fenntartását biztosítja. Mind 
ezen kérdéseknek a megoldásától függ, hogy 
mikor lesz a Szabóhegyből népes nyaralótelep. 

A Kőszegi Takarékpénztár a régóta nép-
szerű osztálysorsjáték képviseletét vállalta el és 
ennek folytán nála szerezhetők be egész, fél, 
negyed vai/y nyolcad sorsjegyek minden húzás-
hoz. A legközelebbi húzás október 26-án lesz. 

A Concordia müködö tagjai felkéretnek, hogy 
ma délután Vi* órakor a ipartestület hivatalos 
helyiségben tartandó összejövetelen teljes szám-
ban jelenjenek meg. 

Táncmulatságot tart a cáki ifjúság ma dél-
után Hinzl i Mihályné vendéglőjében a bősi 
emlékszobor alap javára. 

A Kinizsi—KSE szombathelyi bírója. Szabó, 
a lehetetlen bíráskodását még azzal is betetőzte, 
hogy a Kerületnél feljelentette Kőszeget korlát-
hiány miatt. A kerület most elrendelte, hogy 
Kőszeg 8 nspou balül korlátot köteles felállítani. 

Elcserelt kerékpár. Jelentkezzen a kiadó-
hivatalban azon kerekpár tulajdonos, aki téve-
désből elcserélte nem jó karban levő kerékpárját 
egy ugyanolyan rossz karban levő, de más gyárt-
mányú bicmivel. 

J á i ásunk hölgyközönségének figyelmét 
felhívjuk, hogy nagy elővigyázatot tanúsítsanak 
szőrmtvásárlásnál, mert a szőrmeiparban van a 
legnagyobb visszaélés. Ez az ipar olyan tökélyre 
emelkedett, hogy csak elsőrendű szakértő tudja 
megkülönböztetni az utánzott szőrmét a valódi 
szőrmétől. Csakis olyan cégeket keressenek fel 
hölgyünk, ahol bizalommal vásárolhatnak, mert a 
szőrme cs bundavásárlás mindenkor bizalom kér-
dése volt Városunkból és járásunkból igen sokan 
keresik KI az egész országban előnyösen ismert 
Palugyai képesített szűcsmester céget (Budapest 
VI., Nngymező-utca 20.), ahol szokatlanul nagy 
választékot találnak. Az árak szembeötlően olcsók 
és részletfizetési kedvezményt is ad a cég. Most 
megjelent illusztrált szőrme és bunda divatlapját 
levelezőlapom óhajra ingyen, bérmentve küldi meg. 
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HA M M . M O K M N H I 

— Szenvedő nőknél a természetes F a r nc 
József keserűvíz könnyű, erőlködéa nélkül való 
béikiürülést idéz el6 és ezáltal sok esetben 
recdkivül jótékony hatással van a beteg szer 
vekre. A női betegségekre vonatkozó tudomá-
nyos irodalom több megalkotója irja, hogy a 
Ferenc Jözsef víz kitűnő hatásáról a snját ki 
serletei alapián is alkalma volt meggyőződést 
szerezni. A Ferenc J zaef keserűvíz gyógyszer 
tárakban drogériákban és füszerüzletekben kap 
ható. 

Ma nagy futballattrakclója van Kőszegnek. 
A KSE 16 éves fennállása óta ma elérkezett 
legnagyobb futballeseményéhez a bécsi Sparta 
vendégszereplése révén. A bécsi Sparta ismé 
lelten bajnoka volt az osztrák amatörfutballnak 
és évek óta legerősebb amatőr futballcsapata az 
osztrák fővárosnak. E d misem mutatja jobban, 
mint az a tény, hogy legutóbb azon osztrAk 
nemzeti válogatot'ban, amely a magyar nemzeti 
válogatott ellen állott fel, öt válogatott játékost 
a d o t t a Sparta. A Sparta Kőszegen a legerősebb 
összeállításával áll fel és mind az öt válogatott 
külön klasszist jeloutő játékos benne van a 
c-apatban. A Sparta felállítása a következő: 
Muller, Bicherl— Dittrich, Flux—Kasner—Z i 
múló, Müller—Haberl—Ilgner— \chatzi—Bruk 
ner, tartalék S'ohp. Ezen játékosok közül az 
osztrák nemzeti válogatott állandó játokosai 
Müller kapus, Bioherl jobbbátvéd, Zimuló bal-
fedezet, Aebatzi balkötö és Brückner bu'szélső. 
A bécsi csapat autóbusszal jöu le Kőszegre — 
At érdeklődbe ezen mérkőzés iránt természetesen 
igen nagy Kőszegen s ma rakordk*7ön*.óg lesz 
a KSE sporttelepén. A mérkőzés rendes hely 
árakkal délután 4 órakor kezdődik. A KSE nek 
esélye természetesen ezen csapat ellen ninos, 
de viszont tény, hogy Kőszeg ép nagy osapatok 
ellen tudja kijátszani legjobb formáját, (amikor 
a BEAC fénykorában volt itt, a KSE 1 : 1 re 
végzett a BÉAC al) s igy bízunk a tisztességes 
eredményben. Egy biztos, ma Kőszeg sportkö-
zönsége olyan nívós és szép futballt kap, ami 
lytnt még Kőszegen nem látott. A mai mérkő-
zés igazi propaganda a futballsport mellett. 

Elfogták a hegyi betöréket. Megírtuk még 
a mult boban, houy a kőszegi henyékben levő 
Jrtmbrits Lajos polgármester, a Brnegház agye-
sület (volt Hecbinger villa) villáiban, nemkülön 
ben Stipkovits István molnár, Asbóth Ede ny. 
ezredes lustbázaiban és még 6—7 lustházban 
ismeretlen tettesek betörtek éa amit találtak, 
elloptak. A nyomozást a rendőrség lefolytatta, 
er< dményre azonban csuk mosi vezetett. Bizalmas 
uton arról értesült a rendőrség, hogy Eagelmayer 
József áeetanononál van az a fekete fésű, amely 
a polgármester villájából eltűnt. A nyomozás 
megindult, néhány napi me* figyelés után egy 
szerre leplezték le az eeész fegyverekkel is fel-
szerelt betörőbandát: Kappnl Károly kőműves -
segédet, mint bandavezért, Engelmayer Jó/.aef 
áostanoncot, Kóbor János és két fiatalkorú ta 
nonoot. A házkutatások meglepő eredménnyel 
jártak : megkerült a polgármester vadászfegyvere, 
kerti szerszámok, poharak stb.. azámszerint talán 
100 darab is az tddig lefoglalt bűnjel. A betö-
rőket a nyomozás érdekében egyelőre őrizetben 
tartják. Valóazinü, hogy az elfogott betörőbanda 
máahol ia követeti el betörést. 

Magyar Kupa. A KSE ezidén először be 
nevezett a Magyar Kupára. B nevezett csapatok 
sorsolását most ejtették meg a ezúttal Kőszeg 
nek a szerencse nagyon kedverett, mert Kő 
szegen kerül eldöntéare szept. 29 én vagy okt. 
13 án az első kupamérkőzés azzal a soproni 
SAK al, amely egy hajszállal ütötte el a mult 
évben a KSE t a bajnokságtól. 

Hatóaági közeg elleni erőszak vétségével 
vádoltan állottak hétfőn a törvényazék előtt 
Bruokner Antal és F^reno kőszegi lakósok, akik 
italos állapotban összevesztek a rendőrrel éa a 
vita hevében meílbelökték. A tárgyaláson mind 
ketten tagudták bűnösségüket. A törvényszék 
1—1 he'i fogházra Ítélte őket, ami ellen a vád 
lottak felebbeztek. 

Az eletviszélyes gyalog aro. S»;nos e; nem 
Amerika valamelyik autókkal túlzsúfolt városá 
nak specialitása, nem is pesti tudósítónk írja, 
hogy ott lenne a gyalogjáró életveszélyes, hanem 
Kőszeg városa dicsekedhetik e?zel a szomorú 
nevezetességgel. — Alig van hét, hogy valaki 
fel ne jajdulna „Kőszeg és Vidéke" hasábjain 
a gépjármüvek okozta tarthatatlan állapotok 
miatt, de arról az anarchiáról, amit ezek a nzá 
guldó „jármüvek* teremtettek a barakk előtti 
gyalogjárón, osak annak van fogalma, aki mit? 
a hídtól a vasúti sínekig, az alig egy lépés széles 
gyalogjárón végigmegy 6s legalább 15 szőr ugrik 
vagy a mellette buzodó árokba, vagy a fák 
közé, hogy a vadul rohanó biciklik, vagy leg 
ujabban a motorkerékpárok el n« gázolják. A 
63 éves Iván Józsefné nem tudott elég fürgén 
félreugrani Süle Zsigmond vámőr elől, ki tár 
sával szolgálati útját szintén a gyalogjáron tette 
meg. Fel is lökte könyörtelenül. Aztán ráför-
medt a földön heverőre: „Süket magal Nem 
hallja, csengetek l" Aztán társával együtt meg 
álláa nélkül, mint ki dolgát jól végezé, tovább 
száguldott. A fellökött idős nőt a szerencsétlen-
ség láttára elősiető jólelkű baraklakók szedték 
fel az ut porából. Süle és társa nyugodtan gyuj 
tottak rá ezalatt az őrszobában cigarettáikra. 
Talán még mulattak ia egy jót az „eset* felett. 
Az elgázolt pedig nehée fájdalmak között su 
lyoa zuzódásokkal feküdt napokon át. Azzal, 
hogy Süle elleu a rendőrség az eljárást meg-
indította, talán valami kis büntetést is kap 
amiért a gyalogjárón száguldott, amiért gázolt 
éa főként aeért, hogy az áldozatát, — a leg-
elemibb emberi érzést is fel rúgva — ott hagyta, 
még nioos elintézve az eaet. E sorok írója két 
nappal a gázolás után végigment ezen az uton 
és nem kevesebb, mint 5 biciklista száguldott 
el mellette. Á városi tanácsnak, a város veze-
tőségének kell a legerősebb reodszsbályokkal 
és megfelelő intézkedésekkel az ilyen lehetetlen 
állapotokat megszüntetni éa a jövőben, ha 
kell, drákói szigorral eljárni azok ellen, akik 
embertáraaik testi épségét és személybiztonsá 
gát már a gyalogjárón is veszélyaztetik. Aján-
lom soraimat a polgármester figyelmébe, tőle 
várván a visszás állapotok megszüntetésére vo 
natkozó azonnali, radikális intézkedéseket I-n. 

Harmadszor ia kigyulladt a Fertó nádasa 
Vasárnap délután Nagycenk irányában ismét 
kigyulladt a Fertő nádasa és a tüz rohamosan 
terjedt tovább. A tüzet az eddigi megállapítások 
szerint ismét gondatlanság okozta.| 

Betörtek az Emericanumba. A betörések 
száma újból szaporodott. A betörő jelen eset-
ben az Emert ca- um kőny vkereaktd^st látogatta 
meg. Endrédy Ella, az E nericanum vezetője 
az üzlethf-z tartozó kis irodHh"ly:aógben csütör-
tökön este dolgozgatván, az üzlet hátsó részé-
ben zörejt és aj'ónyikor«ast hallott. Este 10 
óra volt már, de bátran hátrament a helyre, 
ahonnan a zaj jött, a folyosóajtót, valamint a 
raktárajtót bezárta és továbbdolgozott 11 óráig 
amikor is eltávozott lakására. A betörő, akit 
Eodrédy Ella a raktárhelyiségbe zárt, 11 óra 
után egyedül érezvén magát, megkezdte mun-
káját. A raktárfal egyik ablakiamét kivágta, 
azon beoreflzkedett sz üzle* b\oni ar az irodába, 
ahonnan több mint 800 P t vitt el. Ahogyan 
jött, ugy ment, emlékbe vitt macával még egy 
ablak6zemet is. A rendőrség reggel a feljelen-
tés után azonnal megindította a nyomozást; a 
nyomokból pontosan m"g is állapította, hogy 
a tettes a betörést miként követte el, de a be-
törő kiléte még ma sincsen felderítve. 

Mozihirek. M i vasárnap n mozgónak egy 
rendkívül nagysikert aratott film a fődarabja. 
A modern Casanova alapötlete nem uj, de bá-
lás anyag, mert egyetlen fordulatával kifogy-
hatatlanul teremt mulatságos helyzeteket. Etek 
a helyzetek oly egészséges komikum forrásai, 
hogy mindenkit megnevettetnek. A darab való-
ságos áradatát a humornak zúdítja a nézőre. 
Egy szürke vidéki kis tanár nagy csomó pénzt 
örököl és a pénz csodát tesz. A kissé félszeg 
és ügyetlen fiatalemberből rövid időn belül hó-
dító vivőr éa elegána nőbarát lesr. Modera 
Casanova, aki a berlini éjszakákon a kalandok 
egész seregét éli végig. A film keretén belül 
egy nagyszerű színpadi revüt is látunk, amely-
ben két ismert nevű exotikus táncosnő is fellép, 
akiken kivül ia Vivian Oibsonnal az élén a 
legszebb berlini filmszinésmök játszanak. 

Roth Völcsönkftnyvtárának újdonságai: Vero-
na, A Senki földje, Temple Tbureton, Charmeuse. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetról. Szü-
l e t é s e k : Németh István—Koozor Hermina 
leánya ág. ev, Leimriszter Ferenc—Róth Anna 
leánya Mária r. k, Csitkovita SAndor—Koch 
Julianna, fia Sándor r. k, Schlőgl János—Ileisz 
Katalin, leánya Katalin r. k II a I á 1 o z á M O k : 
Sbhwahofer János 3 hó, bélhurut, özv. Unte-
necker Józsefné 81 év, végelgyengülés, ö/.v. 
Ilammol Tódorné 70 év, v*g"'gyengti é-, Rosta 
Ottó 4 óv, máidaganat, Schwahofer János 79 
óv, szívszélhűdés. 

J ^ Kir. udvari- éa kamarai fényképéai \ | 

K O S S Á I á KOMAROMI 
Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 12. 
ElökcIA műterem. Modern művéazi éa újszerű síinea-

_ felvételek, miniatűrök és mflvéazl leveleiölapok. 
R é g i f é n y k é p e k é l e t h ű n a g y í t á s a . 

J u t á n y o s árak! 

ifl29. szeptember 16. S 
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Magyar Mez őga z d á k Szövetkezete Budapest , V. A l ko tmány ucca 20. 
Mezőgazdaság i és Ipsr i Vegyszerek Kereskedelmi R . T . 

Budapest , X Hölgy-ucca 14. 

H a l a d ó g a z d a T I L A N T I ff-
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u a l C f t í i v A z . 

SFAC —KSE3:1 (1:0). Kőszegek a S P A C ot 
az Angerréten mé< sohasim sikerült Iegyők.ni9, 
ezúttal sem. Ennek dio\r* a beszámoló a mér 
közésröl örveud-ítes. A KSE több tartalékkal 
állt fel, mégis meglepően jó formát kijátszva a 
osipat mindvégig egvnnlő ellenfele volt az ott 
honában félelmetes SP\C nak. S ipron a crvő 
zelmet a fu ba'Uzer'nc^Anok köszöi iet i . Soo 
roni tám<dá«okka! indult a játék, de a vendé 
gek kemény véde! n*t nom tudta áttörni a S F A C 
csatársor. A 15 ik perctől mezőnyjáték a l iku ' 
ki, amely egyenri ngu e l l e n i e k változatom tá 
madásait hozza. A 40 ik percben D úckor 11 

«sből megszerzi a vezetést. A második félidő 
20 ik parcéban Kolanen jobbsarokba vágott 
labdÍjával a SF\C 2 0 ra ve<et. A kőszegi 
együttest azonbán nem töri h az ered-nénv, 
m'jrt a gólra h*"** ellentámad4sokkal h 1* ! A§ 
ettől fogva a KSE V^ÍZÍ át s vezetést. ^ 35 jfc 
percben H í n i egyéni játékkal gSIt lő. D o4ra., 
bo/y ezután is a KSE v in frontban, a 40 ik 
parebín egy lefutásból Kiss szerencsés «óljával 
végleg bebiztositia a 2 ooa'ot. A KSE mindan 
egyes tagjU dicsééi illeti a lelkei 4s szép já 
tóiért. Koch biró jól vezette la a mérkőzést. 

Hölgyfodrászat 
RandwagJ . borbélynál 
Róth J enő könyv-

kereskedő h á z á b a n . 

K i l ó n b e j á r a t a k apun á l 

Szakszerű ha j vágás és 
mosás, ondo i á l ás , baby, 
bubi és eton f r i zurák . 

Köszönet nyi lvání tás . 

Azon számos és jóleső részvétért 
melyben szeretett nagynenénk ill. 
nevelőanya és rokon 

özv. Hammel Tódorné 
szül. St ir l ing Berta 

elhunyta alkalmával részesültünk, 
nemkülönben azoknak, kik utolsó 
utjara elkísértek, ezu on mondunk 
hálás köszönetet. 

Kőszeg. 19*9. szept. 14 

Slawik József ny alezr és neje 

Köszönetny i lván í t ás . 

Mindazoknak, kik szeretett jó 
férjem, illetve apa és rokon 

Scheck Gyula 

elhunyta alkalmából részvétükét 
fejezték ki, kedves halottunkat 
utolsó útjára elkísérték, vagy pedig 
utolsó üdvözletül csokrokat, koszo-
rúkat küldtek, ezúton mondunk há-
lás köszönetet 

Kőszeg, 1929 szept l3-án. 

A gyászo l ó csa l ád . 

Játszva kereshet 
havonta 500 Pengőt 
könnyű, kényelmes munkával. 

írjon még ma részletes felvilágo-

sításért: az A L P A C C A Árufor-

ga lmi Vá l l a l a t nak Budapest , 

V. Széchenyi-u. 5. 

Két tanonc 
fizetéssel felvétetik 

Pillisz asztalosmesternél 

arveres. 
A Kalchgtaben dűlőben fekvő 

1078 •-ö l es gyü-nölcsös és gesz-
tenyés önkéntes árverésen szep-
tember 22-én, v as á rnap délután 
'/,3 órakor Juiisits tér 15. sz. alatt 
el lesz adva. 

| A n. é. közönség szives tudomására adom, hogy j 

] p o r o s z és b r e n n b e r g i k ő s z é n , j 
k o v á c s s z é n , f a s z é n , k o k s z , m é s z , | 

cement, v á g o t t és h a s á b t ű z i f á r a [ 
azonnal v. későbbi szállításra előjegyezni lehet? 

Róth Sándor börkereskedésében Seybold Kálmán vállalkozónál 
Király-ut 10. a Várkörön . 

mánd Közismert teny, 
hogy Schmidthauer 

k c s e r ü v i z e 
Európa legtartalmasabb 

s mint ilyen 

a m a g a 
Gyomor- és bél t iszt i tó ha tása pá ra t l an . — Rendszeres adag éh-

gyomorra fél ivópohár, sok esetben elegendő már néhány evőkanál is. 

Magyarország részére k izáró lagos egyedárus l tó : ASVANYKERESKEDELMI 

R. T. BUDAPEST VI.. KIRÁLY-UTCA 12. 

Svábot, rusznit és hangyát 
néhány nap alatt — még a legelhanyagoltabb helyeken is — már 

egyszeri felhintéssel 

tökéletesen kipusztít 
a fehérszínű, szagtalan, emberre és háziállatra teljesen veszélytel en I „EEBUS" svábpor. 
Csodás hatását százezrek dicsérik. Aranyéremmel kitűnt. Világmárka 

Kapható mindenüt t . 

Arak: kisdoboz 180, középdoboz 4 —, nagydoboz 14.—pergő. 

Szilva és őszi- Áll<?ndó szára,z "tc?.' 
szoba azonnal kiadó. 

barackmagot 
éiett nyers gyümölcsből kg-ként 

10 fillér árban vesz 

Kőszegi Fenyömagpergetö f a i s k o l a 
Kőszeg. 

Cím a kiadóhivatalban. 

Vas-pénzszekrény 
olcsón eladó. Cím a kiadóban. 

|ELEKTR0B10SK0 P| 
Vasárnap , szeptember 15-én: 

MODERN CASANOVA 
Harry Liedke Hsó milliós vígjáték 

világattrakciója 10 felvonásban. 
Nöi főszereplők: Vivian Gibson és 

Lia Eibenschiitz 

É s a k i s é r ő m ü s o r 

f i s k r \ i < : t 
a l e g -
g a z d a s á g o s a b b 

Vezérképviselet. 

Antófelszerelési R. T. 
Budapest,IV. Aranykéz-u 2 
M Tel.-Aut 812—41 

Gyümölcsös eladás. 
Szeptember hó 15-én d.e. 11 

órakor irodámban egy a Király-
völgyben fekvő 914 • öles gyümöl-
csöst magáná rve résen e ladok . 

Dr. SZOVJÁK HUGÓ 
ügyvéd. 

A „Hunyadi Mátyás" 

reáliskolai nevelőintézet 

étkezési gazdálkodása 

elad cca 100 métermázsa 

Kifogástalan 

ebédlő és h á l ó -
b e r e n d e z é s eladó. 

Cim a kiadóhivatalban. 

— Nvomttoit Hónhí Friv ve« köuyvny #mdáj ib>»n Kő^en-u. 
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