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„Hervad már ligetünk, lombjai hu l lanak . . . " 
— mondja bánatos soraival a költő és igy szép 
tember elején, Kisasszony napja táján föl kell 
idéznünk ezeket a sorokat, mikor már bulinak 
a levelek és a boroncos, hü?ös esti szél elküldi 
felénk őszi sóhaját. Még úgyszólván el sem mult 
a kánikula, még el sem felejthettük az ájulatot 
előidéző forró napokat és már itt is van az ősz. 
Minden átmenet nélkül, mint ahogy a kánikula 
tört reánk egyik napról a másikra. 

A hervadás bágyasztó szele végigfut rajtunk, 
akik enyhülést keresünk a nyárvégi délutáni 
nap sugaraiban ós dacára minden optimizmus 
nak, éreznünk kell, hogy az idő könyörtelenül 
elfut felettünk és hoyy kéretlenül is itt van »z 
ösz, lompa, rozsdabarna színeivel és azzal a 
hangulatával, mely eszünkbe juttatja az el 
múlást. . 

Minden elmúlik egyszer . . . Eimulik a 
zajos, jókedvű fiatalság, tovaszállnak a duhaj 
évek, tompulnak a n így szerelmek, semmibe 
?e9znek az ábrát.dos, szerelmes esték, elkopnak 
az ambienk, sz^rt^foszUnak tervek ós ak <ra*ok ; 

miiiden kopik, foszlik, múlik, semmivé lesz, hogy 
helyet adj<>n e«y másik fiatalabb életnek és 
akarásnak. Mindennek a fölidézését az ősz hozza 
meg nekünk. 

Még a nyárvégi nap kellemes sugarai mu 
tatkoznak napközben a kertek bokrai ós virág 
ágyai fölött, de már elmúlás szel*1 borzolgatju a 
fakat és suttogva regeket me6Ól az Őszről. Ebben 
a hangulatban irta Petőfi egyik leggyönyörűbb 
költeményét, melynek sorai között ott van el-
rejtve a költő borongós hangulata, mellyel az 
elmúlásnak áldozott. Akkor is még nyihak a 
korti virágok, amikor ez a világszép vers meg 
született, akkor is még zöldéit a nyárfa az ablak 
előtt, de már messziről látszott a hegyek téli 
ruhája, a hótakarta bérei tető . . . És akkor is 
mar hosszú vándorútra keltek a fecskék, a tavasz 
kedves hírnökei, kiknek hid *g a mi őszünk és 
telünk s inkább a messzi világrészek vándor-
útját valasztják, mintsem ittmaradjanak az el-
múlás hangulatában. 

Hervad már . . . Igen, hervad és sárgul 
minden s a virágok leveleivel együtt lehullanék 
reményeink is, melyeket óva és féltve tápláltunk 
tavasz óta. MArelmu't Már vA^o . . . Uj tfondok 

legmegbízhatóbb forrásból (állami szőlőtelep) lett 
beszerezve is, ugyanazon gondossággal történt a 
termő szőlőfajta megválasztása is. A szőlőgazdá-
nak tehát ezen oltványok elnyerése után semmi 
más feladata, semmi egyéb lelkiismeretben nyug-
talansága nem lesz, mint a talaj kellő előkészí-
tése a telepítéshez, gondos ápolása a szőlőnek, 
s Isten áldásának kérése fáradozásának meg-
jutalmazására. 

A jövőt illetőleg a magam részéről igen 
kívánatosnak tartanám a következőket: a) csak 
a legtökéletesebben összeforradt, egészséges stb. 
oltványok kerüljenek kiosztásra, b) a hegyközség 
a lehető leghíresebb haszon megtartásával álla-
pítsa meg a kiosztás alá kerülő olványok árát, 
c) lehetőleg minél több szőlősgazdát részesítsenek 
oltványban, hogy így a város határában minél 
több helyen legyen egyszere szőlő, s végül d) 
alapos és mindenre kiterjeszkedő útbaigazítás 
(esetleg nyomtatvány utján) adassék minden egyes 
vevőnek, hogy a telepítés és ápolás stb. hogy 
történjék. Természetesen, ez különben is magától 
értetődik, hogy a hegyközség vezetőségének, a 
szükséglet szerint, ezen akciót a jövőben kitar-
tóan folytatni kellene. A magam részéről, minden 
felszólítás nélkül is, mindenben szívesen támo-
gatására leszek a vezetőségnek. 

Nem lenne azonban teljes még ily rövid 
felszólalásom se, ha a legutóbbi ittlétem alkal-
mával tapasztalt egyéb dolgokra is ki ne ter-
jeszkednék. 

ügy látom a direkitermő szőlőfajták még 
egyeseknél mindig kísértenek. Én nagyon szeret 
ném, h i egyik ilyen makacs istápolóját ezen 
direkttermő szőlőfajtáknak, valamelyik bátor 
szőlősgazda az 1923. évi XLIII. t.-c. alapján fel-
jelentené. Azt hiszem, ha egy kőszegi szőlős-
gazdát sikerülne, ezen idézett törvény értelmében, 
jól megbüntetni, a többi nem kérne Ilyen meg-
szeg) enitésből. 

Egyik további, hogy, különösen a fiatalabb 
szőlők, még mindig konyhakertnek is fel lesznek 
használva. Messze vezetne annak tárgyalása, hogy 
ez minő hátrányokkal jár; ismételten kérek azon-
ban mindenkit, hogy ezt ne tegyék. 

Azonkivül, hiszen dicsérendő dolog, minden-
ki csupán arra törekszik, hogy a szőlő lombo-
zata üde zöld maradjon, emellett a fürtök gon-
dózása pedig elhanyagoltatik Kérem ne ijedjünk 

kezdődnek, uj őszi és téli gondok, melvek uj 
barázdákat vonnak homlokunkra és gondterhe-
sebbé t'-szik arcunk amúgy is komor külsejét. 
Pedig de jó volt elfelejteni a nehéz téli hónapok 
szenvedéseit, amit? tartott a tavaszból és a nyár-
ból, de jó volt nem gondolni arra, hogy mi l"8z 
velünk, ha rnajd újra hull a hó és t ü z e l ő n k ü l 
kell did>regnünk a kispolgári, szegényes laká 
sunkban. De j S is volt . . . És most már mind-
ennek vége. Elmúlt , mint egy szép hangulat, 
mint egy álom, melyet mmunk választottunk 
maiunknak és mintahogy elmúlik minden, ami 
mulandó ezen a sokszor vidám, d j legtöbbször 
szomorú foldon. 

Hiába tiltakozunk, hiába akarjuk megállí-
tani az idő haladását, minden hiába. A természet 
rendje örök és a gyarló embernek cs»k egy vá-
lasztass van: hozzáidomulni. A Uvozó fecskékkel 
és u lehulló levelekkel együtt elmúlik a mi 
kedvünk és gondtalan fi-.talsáuunk is és ami 
megmarad a borongós, hideg őszi és téli estékre, 
az már csak könnyes, fájd.iimas visszaemlékezés 
arra, ami egyszer volt . . . de soha többé n»m 
lesz már újra . . . Mert elmúlt . . . Mert ősz 
van . . . 
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vidéken kezdeményeztek egy jóakaratú mosollyal 
vagy kézlegyintéssel intéztek el. Hiszen csupán 
vidéki akcióról volt szó és ez figyelmet sem ér-
demel azoknak a szemében, akik csak budapesti 
viszonylatban tudnak ejképzelni propaganda te-
vékenységet. Pedig ez a felfogás, amennyire el-

, avult, annyira helytelen és káros is. Nemcsak, 
hogy fel kell karolni minden olyan vidéki törek-
vést, amely az országnak hasznára lehet, hanem 
direkt országos akciót kellene szervezni arra, hogy 
a nagyobb vidéki városok erejükhöz és tehetsé-
gükhöz méltóan rendezzenek reprezentatív jellegű 
kiállításokat, amelyek maga a város és környéke 
fejlődését és produktumait propagálják. A szom-
bathelyi példa legyen jó példa, amelyet követni 
kell. Hogy érdemes, azt majd a közeljövő fogja 
megmutatni, amely már a szombathelyi kiállítás 
után is gazdag eredményekben produkálni fogja 
az első nagyszabású vidéki törekvés eredményeit. 
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kőszegi szolok jovoie. 
Azt hiszem senki sem lesz az olvasók közül 

(én legalább erősen hiszem), aki ne tudna azon 
üdvös és fáradhatatlan akcióról, amelyet a folyó 
évben a hegyközség lelkes vezetősége megindított. 
Értem alatta a helybeli szőlősgazdák szőlőoltvány 
szükséglete előállítását célzó tevékenységet. 

Alulírott szerény tehetségéhez mérten ipar-
kodott itt-ott támogatására lenni a hegyközség 
vezetőségének. Őszintén leszögezhetem itt a nagy 
nyilvánosság előtt, hogy a hegyközség fáradozását, 
a kedvezőtlen időjárás dacára is, amint arról 
folyó hó 24-én személyesen is meggyőződtem 
teljes siker fogja koszorúzni. A megejtett próba-
oltvány-vizsgálat 75—80%-os eredményt helyez 
kilátásba. 

Nem az a célom azonban, jelen kis közle-1 

menyemmel, hogy a hegyközség vezetőségét itt 
szemtől-szembe dicsérjem, hanem ezen akció 
fontosságára óhajtok reámutatni. 

Amint az mindnyájunk előtt bizonyára is-' 
meretes lesz, a szőlőtelepítés e^yik igen sarkala-
tos következménye: a jó anyaggal való telepítés, 
továbbá a talajnak megfelelő alany és a vidéknek 
megfelelő szőlőfajta. Ezen hármas cél teljes mér-
tékben való elérése itt meg lesz. 

Jól átgondolt terv és vizsgálat alapján lett 
az amerikai alany nemcsak kiválasztva, de a 

Vidéki kiállítás. 
Fényes és ünnepies keretek között nyitották 

meg a Szombathelyi Országos Mezőgazdasági és 
Ipari Kiállítást és Vásárt, mely a vidéki városok 
nagyrahivatottságának egyik legszebb szimbóluma 

s egyben tükörképe a Dunántul egyre jobban 
terjeszkedő és fejlődő gazdasági, kereskedelmi és 
ipari életének. Ez a nagyarányú kiállítás, mely 
méreteivel olyat produkált, hogy az ország fő-
városának is díszére szolgálna, végre rámutatott 
arra, hogy helyes várospolitikával lehet valamit 
tenni az elhanyagolt magyar vidéki városok érde-
kében. Mert azt senki sem vonhatja kétségbe, 
hogy ez a kiállítás sokat használt Szombathely 
városának. Sokkal többet, mint amennyire a szom-
bathelyiek számítottak, ügy erkölcsileg, mint 
anyagilag. Mert egyrészt megmutatta a vidéki 
városok élet- és akcióképesség t s egyben bizony-
ságot tett arról, hocy nem vagyunk egyoldalúan, 
agrárállam, olyan, amelynek az ipari produktumok 
terén kevés remélni és keresnivalója lehet. Ez a 
kiállítás épen ugy, mint a múltban rendezett mező-
gazdasági és ipari kiállítások, bebizonyította, hogy 
mezőgazdaságunknak lépést kell tartania és együtt 
kell haladnia iparunk fejlődésével és nem szabad 
elejtenünk a magyar ipar fejlesztését azokért a 
jelszavakért, amelyek bizonyos hangulatkeltés 
szempontjából Magyarország agrár jellegét ki-
domborítani igyekeznek. 

Szombathely városának ezen reprezentatív 
jellegű kiállítása a lehető legszebb teljesítmény, 
amelyet magyar város eddig a mezőgazdaság és 
ipar fejlesztése érdekében produkált. Mert, bár 
csupán egy kiállítás kereteiről van szó, melyben 
felvonulnak a Dunántul ipari és mezőgazdasági 
produktumai, ez a kiállítás nyilvánosságot adott 
a magyar mezőgazdasági és ipari termelésnek, 
tehát a tőle telhető legszélesebb körben országos 
propagandát szervezett a magyar termelésnek. 
Ezért csak köszönet illeti meg Szombathely vá- ( 

rosát. És ezzel egyidejűen meg kell említenünk, i 
hogy ez a kiállítás necsak egyetlen és maradandó' 
emléke legyen a vidéki városok törekvéseinek,. 
hanem olyan követésre méltó példa, amely vá- 1 

rosról-városra megszervezve hirdesse a vidéki 
magyar városok életképességét. 

Eddig az a ferde felfogás vert gyökeret az 
illetékesek között, hogy minden olyasmi, amit 
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meg, hiszen nem uj dolog, hogy maga a pero-
nospora nemcsak a leveleket, de a fürtöket is 
megtamadja. Épen ezért tökeletes a peron^spora 
ellen a vedekezés akkor, ha a permetezésen felül 
a virágzáshoz es közvetlen a virágzás után, vagyis 
legalabb 2-szer, porozva is lesz a szőlő. Csakis 
a poiozással lehet módunkban, e védelmező-
szerrel, mindenüvé behatolni es a peronosporát 
tönkretenni. A virágzás idejekor van, hogy igy 
mondjam, a peronospora aranykora, tehát akkor 
kell leginkább resen is lennünk. 

Miután sajnos ezen tanácsok igénybevételi 
ideje mar elmúlt; igerem, hogy erről, valamint 
egyéb fontos dolgokról, majd a tél folyamán 
tartok egy előadást. 

Most csak egy fontos körülményre óhajta-
nám meg a figyelmet felhívni; nevezetesen a 
szüretre. Bizonyara a vezetőség a legutóbbi ott-
létemkor hátrahagyott s ezen keidest tárgyaló 
nyomtatványt már kiosztotta, s igy feleslegesnek 
tarianam azzal itt reszletesen foglalkozni. Csak 
annjit óhajtanék élénken minden gazdával meg-
értemi: a szőlő érteke mindenkor az elért bor 
minősegétől függ, a jó minőség pedig mindenkor 
a szüret mikori es mikénti végzésétől. 

Sopron, 1928. aug. 30. 

HALÁSZ LAIOS 

I I I K E l K . 

m. kir. szőlőszeti és borászati főfelügyelő. 

M a , s z o m b a t o n é s 
h o l n a p , v a s á r n a p 

cigányzene 
d é l u t á n V,4 ó r á t ó l 
z á r ó r á i g a k ő s z e g i 

Sörkertben 

Magam vagyok már csak . . . 
És beleptem a kis szobánkba, hol olyan boldog 

(voltam Veled . . . | 
A fájdalomtól leroskadtan elsírtam minden könnyem Érted 

Tört szavaim, — szivem bánata, — rózsák illatával 
[elvegyül, 

Fájó szivem hiába keres . . Magam vagyok mar 
(csdk egyedül. 

Kincs István apátplébános, aki 2 héttol 
ezelőtt husm^rsfeseBben hirtelen meg betegedett 
és hosszabb időn keresztül kénytelen volt ágyát 
őrizni, teljesen felépült betegségéből. 

Erdódy Tamas gróf nejének elhalálozási 
alkalmából Z " a királyné is meletfbaiwu részvet-
Uvirntot kuld >tt a gyászoló grófnak. 

Mayer János földmivelesügyi miniszter vasár 

m p délután Kőszeg varosAt is meglátogatta és 
h vele jött ki érettel, valamint J imbrits Lajos 
polgármesterrel vé^ig járta a várost, melynek 
tisztnságáról és gyönyörű f-kvéséről a legnagyobb 
elismeréssel nyilatkozott. II-Mdenreich Lajos mu 
lakatos egy művészi kivitelű fokost készített a 
miniszter részére, mit a polgármester adott át 
ajándékozó nevében. A minisztert látható öröm-
mel lepte meg a kedves figyelem és szinte 
Kyöi.yörkodött a művészi Ízléssel kidolgozott 
fokosban, melyen az ország cimere, a város 
címere és a vármegye cimere van bevédve. A 
mii.isst.fr b város megtekintése után visszatért 
Szombathelyre, ill. Ildvizre, ahol szabadságidejét 
tölti. 

Nevmagyarositasok. A belügyminiszter m;jg 
engedte, hogy Fráner Antal kőszegi rendőrfő-
törzsőrmester és gyermeke nevét „Földes*-re 
magyarosítsa. — Ugyancsak megengedte a bel-
úgymir.is/. er, hogy Kránioz Kálmán kőszegi 
rendőréi fcét fia nevét „Kove6"-re magyarosítsa. 

Tanitovalasztas A kőszegi katb. elemi fiu 
iskolában megüresedett tanitéi állást töltik be 
tna A ka'h. bitközség tanácsa választja meg a 

I tanítót. Két komoly jelóit között dől el a vá 
lasztás : Kutassy János szöllősi és Rozouita Sán-
dor duí.aföldvari tanitók a komoly reflektánsok, 
kik közül az utóbbi Kftzcg város szülöttje. Mind 

i kettŐLek nagy pártja van és igy erős küzdelemre 
! van kilátás. 

Eljegyzes. Néhai dr. Hegedűs János városi 
főügyész leau\át, Ilonkát eljegyezte Berkes Ödön 
ra. kir. honvéd főhadnagy Szombathelyről. 
(Minden külön értesítés helyett.) 

Nem birok én Nélküled élni. Magaddal vitted a lelkemet, 
Mely a Tiéddel egyesülve, mindent ami fajó eltemet 

És most, hogy üres, — néma minden, - ide idézlek 
[szent Szerelmem —, 

Szivedről lábaidhoz omlok, oly békés nékem ott hevernem 

Ide idezem szőke hajad, mit oly sokszor megsimogattam, 
Fenyió szemed igaz gyöngyeit, — miket hullattál 

[énmiattam 

Idézek ezer boldog órát és kötök belőlük koszorút 
És kötök, — kötök a siromig, igy soha nem érzek bút, — 

[borút 

Ha szivein már többe nem dobog es lecsókolod a 
[szememet, 

Hideg ajkamon mosolyt látsz majd, — mert bírtam 
|a7 egi lényedet. 

Ha belepek a kis szobánkba, hol olyan boldog 
[voltam Véled, 

A fájdalomtól leroskadok, — elsirom minden könnyem 
[Érted. 

Tört szavaim, — szivem bánata, — rózsák illatavai 
[elvegyül . . . 

Fájó szivem hiába keres . . . Magam vagyok már 

[csak egyedül. 

Zdenwil l . 

Syomorőántaimait 
legnagyobbresut hiányos és rossz 

fogai idézik elö. Ezen betegséget hamar meg-
szüntetheti, ha bizalommal fárad Schwarcz Izsó 
államilag képesített fogász, Várkör 29. sz. alatti 
rendelójebe az emeleten. Fogak, fogsorok, arany-
koronák és aranyhidak, fogtömések és fogak 

orvoslása a legprecízebb szaktudással 

Schwa icz Izsó fogásznál, Korona-kávéház felett. 

Halalozas. Id. T>cbida Pál nyug. fötanitó 
77 éves koraban elhunyt. Temetése vasárnap 
délután 5 órakor lesz. 

A Szabad Liceum budapesti csoportja 30 
hallgatóval szt ptember 8 án Kőszegre érkezik, 
ahol megtekintik a város nevezetességeit, majd 
az Irottkőre rendeznek kirándulást. A kirándu 
lók az éjszakát Kőszegen töltik, uhonnan vasár 
nap utaznak vissza Budapestre 

Csak egy pengő a legszebben ondolált frizura 
Schermam ai a Várkörön. 

Peterfty Sándor nemescsói emlektablajának 
felavatasa. A Vat»vármegyei Á ulános Tamtó 
egyesület 16 an, vasárnap délelőtt V, 12 órakor 
Nemescsó községben, az evangélikus iskola fel 
avatása utáD, I'éterffy Sándor emlékét az iskola-
épületen (mlektáblával örökíti meg. Erre az 
imnept-égre Vasvármegye tanítóságát és a tanügy 
baratait tisztelettel meghívja az elnökség. Műsor: 
1. Hiszekegy. 2. Mtgiiyitó. 3. Emlékbeszéd. 
Mondja Rákos István kir. tanácsos, az Orszáyos 
Tanitószövetség és az Eötvös-alap elnöke. 4. Az 
emléktábla megkoszorúzása. 5 Az emléktábla 
átadása. 6. Himnusz. 

Szakszerű hegedütanitást a budapesti Zene-
művészeti Főiskola tanitási módszere alapján 
elvállalok. E'őrehaladottabb növendékeim fél-
évkor házi-, óv végén nyilvános növendékhang-
verseny keretiben mutatják be tanulmányaik 
eredményét. G R A T Z L Gyula IV. é. «kadémikus. 

Háztartási munkában is segéd 
kező 14—16 éves német kis lányt keresek azon-
nali belépéssel. Miskolcig szóló vasúti költséget 
megfizetem. Jobb családból származó lányka is 
jelentkezhet, akit családtagnak tekintünk. Cim 
a kiadóhivatalban. 

At Országos Erdeszeti Egyesület a Szom-

bathelyen tartott ezevi közgyűlésével kapcsolat-
ban tanulmányi kirándulást rendezett szept',mb«ir 
5 én Kőszegen. A mintegy 120 tagból álló erdő-
mérnök társaság szept. 5-én reggel érke/ett Kő-
pz^'gre. A vendégeket az állomáson Jambrits 
L <j 8 polgármester üdvözölte. Ott láttuk Ferenc 
bajor királyi herceget, báró Keichlin herca«i 
fftudvarmestert, Grassmann bajor á l hm i ftWdő 
tnnácsost, Scherg Lőrinc erdőmestert. Spetimann 
János min. tanácsost, a foldmiv. min. képvise 
leiében, Fekete Zoltán felsőházi tagot, főiskolai 
tanárt, Bund Károly min. tanácsost, az Országos 
Erdészeti Egyesület titkárát, Roth Gyula min. 
tanácsost, főiskolai tanárt, Sípos Károiy erdő-
tanácsost, dr. HuíFmanri G ju ' agazd . főtanácsost, 
Szabó Kálmán kir. erdőfdlügy lőt, Cbopey Kor-
nél ga?d. főtanácsost, Almássy István, Bíró Z >1 
tán, Kalliwoda Andor, Foldváry Miksa min. 
tanácsosokat, Erdősy Bodog szentgotthárdi cisz 
Urci'a rend egyházi erdőf^lügyelőjét, Fekete 
B*Ma főerdőtanácsost, S h nidt Ernő a priuási 
uradalom erdőtanáoso'át, N »gv László egri érseki 
urad .Imi tanácsost, Sáoger Náudor főerdőtaná-
csost, Lndányi Frigyes erdötanAcsost, Schmidt 
Antal erdőtanáesost, Rónay Sándor Eszterházy 
uradalom < rdőiga/gatot Burgenlandból, Sükkösd 
B J l á t a Mérnöki Kamara képviseletében, stb t. 
Az erdészek a polgármester vezetése mellett 
megtekintették a város nevezetességeit, majd 
tanulmányútra a kőszegi Felsőerdőbe rándultak 
ki. A Hőti völgy, Turista ut, Pintertetfln keresz 
tül a II t forrás hoz vezetett az ut, ahonnau az 
utat a Z igernyergen át a Stájerházal;hoz foiy-
tatták. Itt a város vendégül látta az illusztris 
társaságot, akik a jól elköltött í bt d utan vidám 
hangulatban voltak együtt dóiuián 5 óráig. Az 
ebed alatt az első felköszöntöt Jambrits L-*jos 
polgármester mondta, amelyben a vendégeket, 
elsíWorban ppdig Fererc királyi herceget udvö 
zölte ; a felköszöntőre Ferenc királyi herceg vá-
laszolt a vendégek nevében. Az uton Mészáros 
Antal városi erdőmester tartott szakelőadást a 
városi erdők kezeleserői, amit az erdtfmérnókök 
nagy élvezettel hallgattak végig. Mind a minisz-
térium, mind a szombathelyi erdüfelügyelőség 
kiküldöttei teljes elismerésüket fejezték ki a 
látottak felett. A kirándulók egy kedves nap 
emlékével este visszautaztak Szombathelyre. 

V i l á g s z a b a d a l o m ! 
Ta r t ó s s ága ö r ö k ö s t 

A techn ika csodá l a ! 
tO éves ga r anc i a I 

r z E P t 

fatüzelésü, légfüteses. folytonegö kályha 
„ZEPH IR " ká lyháva l füt m a m á r a Makk-Ász is, 
Ma Jó ká lyhá t akar , szerezze be m á r Is t 

1 0 kiló 
fávál 

F tí T 
EGY NORMÁL SZOBÁT 

Leggazdaságosabb, leghigienikusabb I 

2 4 Z i n 

i 
RF.KOKD szén-, koksz- és fatüzelésü folytunégó kályhák. 

Vegyestílzclésll .ZKPHIR--kAlyhák, 
F.LITE takaréktüzhelyek. Kéménytoldók. ! 
tm Árlapot készséggel küld: Wtt 

H É B E R S Á N D O R 
kályha- és tűzhelygyára, 

Budapes t , VI., V i lmos császár-ut !» . (Hajós-u. sarok) . 

Lerakat Kőszegen : Lauringer Elek vaskereskedés. 

A természetes keserűvíz 
g y o m o r és b é l t i s z t l t ó hatása páratlan! 
Igmandit ne tévessze össze másfajta keserüvizzel! Kapható mindenütt kis és nagy üvegben. Schmidthauer kutvallalat Komárom 

í . 



1928. szeptember 9. Kftszeg és Vidéke 3. 

Dugulás és aranyeres bántalmak, gyomor 
és bélzavarok, máj és lépdu/z^dás, hát- és 
derékfájás ellen a természetadta „Ferenc József" 
keserűvíz, naponként többször bevéve, bi tos 
eeaitséget nyújt. Tudományos megfigyelési* 
beigazolták, hogy a Ferenc József viz alhasi 
megbetegedések eseteiben gyorsan és mindig 
enyhén hat. Kapható gyógyszertárakban, drogé 
riákban és fűszerüzletekben. 

A helybeli Magpergetögyár a szombathelyi 
Mezőgazdasági es Ipari K lailiiáson arany érem 
mel lett kitüntetve. 

Megsemmis í tettek a kőszegi iparkamarai tag 
választast és így uj választás lesz a kftszegi 
kerületben. Az iratok már le is érkeztek a 
városhoz. 

Harisnyafejeles és szemfelszedes Nagynenal 
Szómba;hely, Kftszegi uccu 16 (udvar). 

Rendkívüli városi közgyűlés lesz a jövő hé-
ten, csütörtökön delu'án, melynek napirendjén 
több jelentős ützy szerepel. így többéi között: 
Kőszeg városának az államrendőrsegi hozzá 
járulasa 16 500 pengővel, az Isteni Ige társisár 
székházépítésénél segélye. A társaság 300 000 
drb. téglát, a már ittlevő 45 növendéknek el 
helyezésére 1 évre helyiséget kér, amit a város 
biztosított is évi 2000 pengő ellenében a bútor-
gyárban, kéri továbbá a város által Hdományo 
zott telekhez még a szomszédos telkekből kb 
3000 négyszögöl megszerzését. A napirenden 
szereplő szt. Domonko„ női szerzet épré»i se 
gelye. A szerzőt 600.000 drb. téglát és 20.000 P 
segélyt kér a váróétól. A kultuszkormány a 
polgnri iskola dologi kiadásainak fedezéset kéri 
a várostól, ami évi (iOOO F-t jelent. A kisded 
óvód.i kibővi.és j is szerepel a nadirenden, v*la 
mint özv. Trattner Sándomé kerelme a Sír-
kertben épitett tekepályához való hozzájárulás 
iránt. Ugyancsak a napirenden szerepel a Mu 
lató tulajdonosának ajánlata, hogy a varos vegye 
metí a Mulatót a mozij.iggal együtt. A katasz 
teri felmérési munkalatok további teljesítése, a 
Concordia dalárda segélyezése, valamint a H ?gy 
község segély iránti kérelme is a napirend tárgya. 

A hetfoi országos vásártól, mint az aratás 
utáni megszokott legerősebb vásártól mindenki 
többet várt, mint umit nyújtott. HA még a ven 
déglősók sem voltak megelégedve a forgalommal 
és a t.api bevétellel, mit szóljon akkor a többi 
iparos és kereskedő, akik tétlenül az üzletajtó 
ban állva lesték az itt amott betévedő és alku 
dozó kunds.»ftot. A kirakodó vásárosok éktelen 
lármája sem volt másra jó. mint egy kíváncsi 
tömeget összecsőditeni. Az állatvásár szamai is 
arról tanúskodnak, hogy mindenkinek pénzre 
vau szüksége, de nem tudja, hogy honnan veuje. 
Sok volt u felhajtás, de a visszahajtás is. Fel-
hajtottak 286 lovat, 294 szarvasmarhát és 265 
sertést. Ebből gazdát c>erelt39lo, 53 marüa 6* 
161 6ertes. Külföldre vittek ebből 19 lovat, 3 
marhát és 8 sertést. Az árak a sertéseknél jóval 
emelkedtek, a szarvasmarháknál szilárdak voltak 
ugyan, de hiányzott a vevőközönség. 

Pénzt takarít meg, ha Schermannál a Vár 
körön ondoláltatja haját, mert csak 1 peogőt 
fizet ós a frizura tartós marad. 

Elkészült és ismét megkezdte üzemét a 
turbiuaerőre berendezett St'pkovits-féle malom. 
Most mar joggal mümalomnak lehet nevezni, 
mert az egész belső berendezés a legmodernebb 
Képekkel, hengerekkel és sikszitákkal van fel-
szerelve. A mai nnptól mindennemű vám , 
Cbere- és kereskedelmi őrlések elvállaltatnak és 
legpontosabban lebonyolittatnak. A n. é. közön-
Bég szives pártfogását kéri 

Stipkovits István malomtulajdonos. 

K é z i m u n k a anyagok és é l ő -
nyomtatás itgolcsóbo arban Muszli Sándor 
ne kézimunka üzleteben. Belváros. 

Allamosítjak a tűzkarbiztositast (7) Az Est 
szerint a mezőgazdasági éidekkepviseletek azt a 
kérést intézték a pénzügyminiszterhez, hogy a 
tüzkárbiztositást maga az állam vegye kezébe 
és állítson fel állami tüzkárbiztosító intézetet, 
mely meg fog felelni annak a hivatásnak, hogy 
a tűzkárt szenvedettek biztosításai teljes összeg 
erejéig megtéríttessenek. A pénzügyi kormány 
megértéssel fogadta a javaslatot és megkezdte 
az adatgyűjtési munkálatokat az államosítás 
kérdésében. 

— Budapesti hölgyfodrasz végez szakszerű 
ondolálást Schermannal a Várkörön. 
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Elutazik — örül. hogy minden 

lonujátóL megszabadul. boldog, 

.•nert végre önmagával is fog-

lalkozhat kis terveivel és — 

toilettjével i 

Hogy <t megszokott, sikkes 

eleMnciáv*! lelenhessen meg uj 

környezetében, a sokféle kényes 

ho'mi közül selymet csipkét stb. 

is t>átran becsomagol. mert hisz 

ezeket mind Lux-szal ipolja — 

persze mindegyiket a megfelelő 

eljárással. 

(lövő szerdán folytatjuk!) 

Ha kétsége volna aziránt, hogy ruházatinak valamelyik darabját hogyan bell 

helyesen és olcsón mosn', .rlon nekünk készséggel adunk szaktanácsot. — Lever 

és Társai k. f. L Budapest. IX., Ráday-utca 30. 

Kereskedők, iparosok es kisebb vagyonú 
egyének is kaphatnak olcso útlevelet. A belügy-

minisztériumnak az utlovelek kiállításáról szóló 
rendelkezései ugy intézkedtek idáig, ti )gy köz-
tisztviselők és olyanok számára, ikiknek kere-
sete a rendes napsznmbért nem haladja meg, 
olcsóbb tarifa mellett lehetett utljve et kiállítani. 
Ez a kedvezmény nem terjedt ki a ke-esk'dőkre, 
iparosokra és azokra, akik a legkisebb vagyon-
nal is rendelkeztek. A minisztérium most meg-
változtatta ezt a rendelkezést. E'.entui kereske 
dők, iparosok és általában kisebb vagyonnal 
rendelkezők is kaphatnak olcsóbb tarif IJU utle 
velet, ha vagyoni viszonyaik nem olyan jól szí 
tuláltak, hogy tisztára abból megélhetnek, ille 
tőleg megélh'tóvükef. jelentékenyen meg nem 
könyitő vagyonból tredő jövedelmük van. 

Nem hosszabbítják meg a szombathelyi kí 
állítást. A szombathelyi mezőgazdasági és ipari 
kiállításnak eddig rengeteg sok látogatója akadt, 
ugy hogy felmerült annak a kérdése, nem volna e 
célszerű, a kiállítás tartamát mevhosszabitani. 
A végrehajtóbizottság foglalkozott a kérdéssel 
és elhatározta, hogy a kiállítást nem ho&szab 
bitja meg. A határozat ugy szól, bogy az ere 
deti terv szerint szeptember 9 én a kiállítást 
okvetlenül befejezik. 

Ismét van egy aldozata a határtalan és 
vigyázatlan gyorsh ijtásnak. Hétfőn éjjel ugy 11 
óra tájban borozgatás után felült motorkerék-
párjára Tóth Ferenc szombathelyi sofőr egy 
bölgy társaságában, hogy Szombathelyre repül-
jenek, de nem értek nagyon messze. Körülbelül 
ugy száz méternyire az alsó Eitner malom alatt 
velük szembe jott Freyler Ede mészáros egy-
lovas szekore, mely lépésben szabályszerűen 
baloldalt haladt hazafelé. A motoros valószínűleg 
rossz szemmértéke következtében keveset került 
a szekér elől és nagy erővel beleütközött a kocsi 
első tengelyének jobboldali végébe ugy, hogy 
m ndketten nagy ívben lerepültek a motorkerék 
párról, a szekérnek tengelye elgörbült és rúdja 
eltörött. A motort vezető Tóth igen súlyos, a 
vele volt hölgy könnyebb sérüléseket szenved 
tek. Nyomban a katasztrófa után egy autó futott 
Kőszegről Szombathelyre, melynek vezetője 
időben észrevette a balesetet és megállt. Látva 
a földön hev?rő két vérző áldozatot, azokat 
autójába emelte és azonDal továbbszállitotta 
őket a szombathelyi közkórházba. A ronscsa 
törött motorkerékpárt pedig felrakták Freyler 
szekerére és átadták a rendőrségnek. 

A biharnagybajomi titok. Debrecenből írják: 
Biharnagybajom községben 1925. évi május 
havában átlőtt szívvel holtan találták Szanyi 

József jómódú gazdálkodó fiatal feleséget. A 
vizsgálat során több gyanuok alapján letartóz-

tat ták Szanyit, akit a törvényszék gyilkosság 
leimén kötél általi hilálra ítélt. A Tábla meg 
jsemmisítette az elsőfokú ítéletet és Szanyit fel-
mentette. A Kúria a Táblát uj ítélet hozatalra 
utasította, mire a Tábla megállapítva a bűnös-

' séget, Szanyit életfogytiglani büntetésre ítélte. 
A Kuru az Ítélete? hilybenhigyta. S'.anyi most 
ügyvédje utján újrafelvételi kórt ós a védő több 
olyan bizonyítékot produkált, amelyek Szanyi 
ártatlanságát bizonyítják. A törvényszék elren-
delte az u j abb vizsyálatot , amelynek során a 

vizsgálóbíró Biharnagyb*jómban tobb tanút, hall-
gHiott ki, akik azt vallották, hogv Szanyiné 
előttük olyan kijeléntést tett, hogy öngyilkos 
lesz. Jogászkörökben nagy érdeklődéssel néznek 
az ügy további fejleményei elé. 

Baratságos merközesek a sporttelepen. M a 
szept. 8 áD, szombaton délután Vjöórai kezdettel 

| mérsékelt helyárakkal barátságos mérkőzést ját-
szik a KSE a Szombathelyi Tisztviselők kitűnő 
csapatával. A Tisztviselők csapata a S/.AK, 
SzSE ós Sabáru (S ladovits, L wensohn) volt 
jatéko^iiból áll és nemcsak nagy játékerőt kép-
visel, de igen szép futballt is játszik. A KSE 
különben revánssal is tartozik a tőle elszenve-
dett 3:2-es vereségért. A KSE csapatösszeállí-
tása: Spirdibnuer, Nóvák—Kehrn, Riegler— 
Maitz I—Pojd^sz, Maitz I I .—Márkus—Hani— 
Nemes—Wehofer (tartalék : Daminek, Hribár). 
— E őtte •/,3 órakor a KSE II. csapata játszik 
revansmérkozést a Szombathelyi Sportifjuk csa 
patával. Mult vasárnapi találkozásuk erós küz-
delem után 2 : 2 es eredménnyel végződött. 

PFC—KSE 1:0. Keserves két pontot ha-
Kjott Papán a KSE s nem enyhíti, de súlyos-
bítja vereségét, hogy az teljesen irreális körül-
mények között következett be. A két pontvesz-
teség egy idt jében le nem mondott és az eluta-
zásnál meg nem jelent játékos lelkiismeretét 
terheli, kinek meg nem jelenése folytán az utolsó 
pillanatban vállalkozó tartalékkal, Koczorral a 
kapuban, Kehrnnel bekkelve s a következő tel-
jesen felforgatott csatársorral volt kénytelen a 
KSE fe'állani: Spindlbauer—Daminek—Hani— 
Nemes—Wehofer. Ennek dacára erős fölénnyel 
játszik a KSE már az első félidőben is. Szirovetz 
bíró két tizenegyest nem ad meg, ellenben a 
KSE ellen 16 osról négy szigorítottat itél meg. 
A második félidőben a KSE fölénye még na-
gyobb. Mégis abból a bizonyos egyetlen lero-
hanásból a 25. percben megszerzi a vezetést a 
PFC egy védhetetlen lövéssel. A KSE ezután 
tempót erősítve, odaszegezi a mérkőzés végéig 
a PFC t kapujához úgyannyira, hogy még a hát-
védek is a 16 osról lövöldöznek kapura. Hogy 
azonban a fenti összeállítású csatársornak semmi 
sem sikerül ós végül a 11 emberrel védekező és 
példátlan időhúzást bemutató PFC győztesen 
hagyja el a pályát, ez már majdnem természetes, 
sajnos. A második félidő korueraránya 7 :0 a 
KSE javára. 



Nagyobb lakás 
kerttel kiadó 

Várkör (Flóriántér) 110. 

Kőszeghez közel fekvő községben 

családi ház 
eladó vagy bérbeadó. 
Nagyon alkalmas iparosnak, cipész 
vagy kertésznek, miután a község-

ben ilyen iparos nincs. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Egy udvari emeleti 

kétszobás lakás 
mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. 

Cim a kiadóhivatalban. 

Házeladás. 
A Hegyal ja-ucca 38. s zámú ház , 
mely gazdálkodásra is alkalmas és 
mely áll 2 szobából, konyha, pince, 
istálló és többi mellékhelyiségekből 
azonna l e ladó . Bővebbet ugyanott. 

ELEKTRITBIOSKOP { 
KŐSZEGEN. A „MULATÓBAN 

Műsor: Szombaton, szept. 8-án : 

Sivatag árvája 
Regenyes szerelmi történet 9 felvonásb 

Főszereplök: 

BÁNKY VILMA es RONALD COLMAN 

É s a kisérömüsor. 
Műsor : Vasárnap, szept. 9-én : 

n . . . . 
\ í l 

Egy dusgazdag szeszélyes leány tör-

ténete 7 felvonásban. 

Főszereplök : 

LEATRICE JOY és CHARLIES RAY. 

É s a kisérömüsor. 

uj és használt, minden nagyságban 
kapható. 

| Böhm Kálmán hordógyár bérlüi jjj 
K GROSZ és ZOLTÁN 

K BUDAPEST, VI., Szabolcs ucca 19. jG 

® Telefon L 902-05 ~ 

^5EsasasiasasMiHSHsasi2S2S2S? 

eladó. ^ zdasággal, szántó-
földdel együtt 

Bővebbet Németh Jánosnál, 

Rohonci-ucca 29. sz. 

Egy „BOBB1N" varrógép, 
egy dupla egészen uj sertósól, 
egy t y ú k ó l , nagyobb és kisebb 

ládák. Kelcz-Adelffy u. 11. sz. a. 

Üzletmegnyitás. 
Értesítjük a n. é. közönséget, 

hogy Király-ut 27. szám alatt 
(volt Simon féle peküzlet) 

s ü l ö d é t 
nyitottunk. Törekvésünk oda fog 
irányulni, hogy a t. közönséget 
Ízletesen elkészített süteménnyel 
és a legnagyobb megelégedésre 
kiszolgáljuk. 

A m. t. közönség szíves párt-
fogását kérjük tisztelettel 

Schreiner testverek. 

M U L A T O M 

Köszönetnyilvánítás. 

Szeretett drága feleségem elhunyta alkalmával a 

város társadalmának minden rétegéből hozzám juttatott 

jóleső részvétért ezúton mondok őszinte köszönetet. 

Kőszeg, 1928. szeptember 3. 

gróf Erdődy Tamás. 

Mielőtt őszi és téli ruhaszükségletét 
beszerzi, tekintse meg az újonnan megnyílt 

ZERTHOFER REZSŐ 

R U h f l Á R U h Á Z / Í T 
ahol legkényesebb igényeinek is megfelelő dus választék 

áll rendelkezésére. 

Szolid árak! Kedvező fizetési feltételek! 

A n. é. közönség szives tudomására hoz-

zuk, hogy rendeléseket 

t ű z i f a , I - a b i i k k l i a s á b 
fára rögtöni vagy későbbi szállításra elcjegy-

zésbe ves/iink 

ADLER TESTVÉREK Kőszeg, Sziget-utca. 

minden mennyisegben kapható 
a kiadóhivatalban. 

E l á r u s í t ó h e l y e k K ő s z e g e n 

Franki Lajos Bauer Antal Maitz Ferenc 

építési anyagker. palafedőmester palafedőmester 

NvomitoH Hónai Frigyes könyvnyomdái Ab »n Kősz^g-m. — 

Scheer József 
palafedőmester 

Dr. Markovits Gyuláné az orsz. 
magy. királyi zeneakadémiát művészi 
oklevéllel végzett zenetanárnő, volt 
porosz operaénekesnő, mérsékelt áron 
adének-észongoraleckéketa lakásán. 
Teljesen kezdőket is elfogad. Rajnis-
ucca 4. sz. emelet. 

A világhírű „Zephirkalyha" ismert plakátját 
az álló figurával in gvái'ox'att\ H^ber Sándor 
gyáros, mit o kedves és ötletes vers is becses 
tudomásár* boz t olvasAjnknal : 

Éveken keresztül folyton deklamáltam : 
Kincs a nZEPHIR"-kályha és folyton csak álltam 
Most, hogy mar mindenütt „ZEPHIR-'-kályhák állnak, 
Átengedem helyem az élő MAKK-ASZ-nak ! 
Mert „ZEFHlRu-kályhávaI fut már a MAKK-ÁSZ is, 
Ha jó kályhát akar szerezze be mar is! 

Árjegyzéket ^ószs^t/gel kuld a gyár : Budapest, 
Vilmos császár ut 39. 

Komaromi János: Mit busulsz kenyeres ? I l i 
kiadás. Ára 5 pent>ő. SUd iuu Sajtó/állalat R T-! 
Ennek a könyvnek az első kiadási tizenhárom ' 
esztendővel ezelőtt jílent meg. írója ->zóU or 
száaro-i hirü emb°r lett, a legelsők között van 

a mai elbeszélők között, de ezt a könyvet, mellyel 
tulajdonképen belépett az irodalomba, ma a 13 
esztendfitávlatában is büszk-u vallja magáénak 
Köröskörül morajlott minden ós lángba i állt a 
látóhatár, mikor ezek az elbeszélések mpgszü 
lettek odakint a lankHdt galíciai ^g alatt, drót-
sövények előtt, ágyufüsttől, é^ő falvak füstjóv-el 
telitett levegőben. Álomszerű messzeségben van 
nak tőlünk azok az évek, sajs/ásszerü n hit 
minden visszaemlékezés, emléküket is, mint rossz 
álomét igyekszik elnyomni a fásult jelenkor. Meg 
kell állapítani, hogy a háborús irodalom nálunk 
nem népszerű olvasmány, aminthogy a hadi 
tudósítói nivón felül a'ig is tudott emelkedni. 
Ritka kivétel a> ilven könyv, mint Komáromié, 
amely maradandó irodalmi érték, melynek soha 
idejét nem muló érdekességét az olvasóközönség 
kereslete tükrözi vissza leghívebben, ujabb és 
ujabb kiadások megjelenését téve szükségessé. 
Humor, m s la mosuly, kedves bakavidun-ág és 
kétségbeejtő szomorúság halálhörgés és jajongás 
van ebben a léleknemesitő könyvben, mely «uy 
r.aty irónak legelső, de talán legüdébb U-gfris 
sebb remeke. 

A |0 hazassayhoz kell-e hozomány ? A Szín-

házi Elet le u ubb számábin olyan pályázatot 

hirdet, amely egészen biztosan az ország közön-
ségének mind TI rétegét érdekelni fogja. A pá-
lyázat, amelyhuz mindenki hozzászólhat : kell e 
a jó hV/.asságboz hozomány ? Sok ezer bájos 
leányfejecskét gyötör ez a gondolat, hogyan 
l«-het hozomány néUül férjheamonni ? E T < Í az 
égetően aktuá is kérdésre a Színházi Élet óhajt 
egujabb pályázata révén választ adui Emil 

J tnningfi leány t 200 dolláros ruhát csináltatott 
» Vígszínház pr mieijére. Nyilvánosságra kerül-
lek Eeonore Dusa intim levelezései, nmelyok-
uek érdekes budapesti vnn«tkozásu részeit Közli 
ezen a héten I n o e S ndor népszerű hetilapja. 
Az uj szám nsgy oldalas remek vicclap mellék-
letet, nyolc oldalas nagyalakú kottamellékletet 
d és d trabinellékletül » világ legmulatságosabb 

darabját Anne Nichois: „Abris rózsája" cimü 
vígjátékát közli, amely még eoha sehol semmi 
lyen nyelven nem j 'lent meg és teljes szövégét 
H Színházi É et közli elsőnek az egész világon. 
Egyes szám ára 1 pengő, negyedévi előfizetési 
díj 10 p>ngő. Kiadóhivatal : Budapest, VII., 
Erzsébei körút 29 sz. Eőadisokhoz szükséges 
kabarétréfak, szín darabok és zenemüvek leg 
jobban besz rezhetők a S inházi Élet szindarab-
osztályánál. Jegyzék ingyen kapható. 

4 tvöszbtf 'w Vidéke 1928. szeptember 9. 
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