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Kommunista bukfenc. 
Alig került hurokra a szovjet kormány Bécs-

be küldött propaganda vezetője, Kun Béla társai-
val együtt, máris arról kapunk hirt, hogy a kom-
munista politika ismét bukfencet vetett ezúttal 
francia földön, ahol a választások alkalmával 
mindössze tizenhárom mandátumot sikerült sze-
rezniök, tehát tizennégyet elvesztettek a meglévő-
ből. Ez a vereség nem okoz meglepetést, tnert 
hiszen ma már a világ összes államaiban foko-
zatosan csődöt mond mindenütt a vörös politika 
raffinériája és seholsem tud gyökeret verni, ha-
nem egyre vészit az erejéből, mert mindenütt 
rájönnek, még az elszédítettek is, hogy nem va-
lóság, hanem humbug az, amit Moszkvából ter-
jesztenek. A7 az erőlködés, amelyet különböző 
propagandákkal a vörös vezérek rnég itt-ott ki-
fejtenek, márcsak arra a kesernyés cirkuszi pro-
dukcióra emlékeztet bennünket, mikor a bohóc 
sehogyansem tudja megnevettetni a közönséget 
játékával, mire elkeseredésében bukfencet vet a 
porondon és erre azután nevetnek az emberek. 
A kommunista bukfenc is lassan nevetségessé 
válik, bármilyen szomorú is ez reájuk nézve, de 
igy kellett lenni, mert hiszen ez a produkció ma 
már nem igen haladja meg a cirkuszi látványos-
ság nivóját. Az emberek elvesztették a hitüket és 
kiábrándultak azokból a világbolonditó eszmék-
ből. amelyeket a háborús és gazdasági veszte-
ségek után könnyebben rájuk leheteti erőszakolni. 
Ma már nem. Ma csak mosolyogni lehet már 
azon az erőlködésen, amit Moszkva mindenáron 
kifejteni igyekszik aranyrubelei kiseretében és el-
ismerjük, hogy ez a mosoly fájdalmas vonást 
erőszakol a nemrégen még diadalmasan vigyorgó 
kommunista arcokra. 

A kommunista politikával együtt megbukott 
tehát a kommunisia propaganda is, az a propa-
ganda, amelynek erejében annyira bíztak Moszkvá 
ban és amelynek hatalmára támaszkodva akartak 
világforradalmat támasztani. Ez a propaganda 

gyöngének bizonyult minden erőlködés dacára 
es kicsorbult, meghiusult a nemzetek egyöntetű ' 
ellenállásán. Ezt bizonyítja a francia választások | 
eredménye, amelyből megállapítható, hogy a kom-
munista párt úgyszólván katasztrófális vereséget 
szenvedett és ez lesz az eredménye kétségen 
kívül a német választásoknak is, ahol még egye-
lőre a véreskezű kommunista terror dühöng, szedi 
áldozatait és igyekszik magán' k megfelelő talajt 
keresni az elhelyezkedésre. Egészen bizonyos, 
hogy ugyanaz a sors fogja érni őket Berlinben 
is, mint Párisban. És lassan-lassan kialakul előt-
tünk, hogy dacára a kétségbeesett kapkodásuknak, 
az egész világ ellenük fordul és miután elvesz-
tették Budapestet, eljátszották Bécset is, majd 
Párisban szenvedtek vereséget és most követke-
zik Berlin, ahová már csak megtépázott erőkkel 
és reményekkel indulhatnak a harcba. 

így kellett ennek lenni. Mindenki tudja, hogy 
Moszkvában ezeket a vereségeket már évekkel 
ezelőtt elkönyvelték. Féltek tőle, érezték, hogy 
befog következni, de reméltek mégis, mert azt 
hitték, hogy a guruló arany ereje lefogja törni az 
ellenálló tábor hatalmát. Nem sikerült. Ezért 
kellett szétugrasztani a szovjet vezetőségét, ezért 
kellett a vezető embereket Szibériába deportálni, 
mert azt hitték, hogy ujabb emberekkel és ujabb 
injekciókkal, talán talpra tudják állítani a régóta! 
nagybeteg és úgyszólván haldokló Oroszországot. 
Azonban a képességek hiányzottak ebben a harc-: 
ban és meit a törekvésekből iá hiányzott a be- j 
csületesség, a produkció kudarcba fulladt és amit 
óriási mutatványnak szántak a nagy moszkvai 
cirkuszban, abból nem maradt más. csak egy 
szánalmas, groteszk bukfenc, amelyet végleges 
buká.snak is lehet tekinteni. A kommunizmus ki-
terítve fekszik azon a porondon, ahol be akarta 
bizonyítani tudományát és most mar csak rövid 
idő kérdése, hogy azok is fölszabaduljanak az 
iga alól, akiket a terrorista jelszavakkal és mód-
szerekkel sikerült megfélemliteniök. 

' " I I B D E T M É N Y E K . 
4539—928. sz. Közhírré teszem, hogy a 

város tulajdonát képez/5 árokpartok és kisebb 
tprüietek fütermése a szokásos módon 1928. évi 
május G án, vasárnap d. e. 10 órakor a város-
ház tanácstermében tartandó nyilvános árverésen 
a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni. 

5854—1928. Felhívom mindizokat, kiknek 
nyaralók részére a l k a lma lakásuk, szobájuk 
van, ezen körülményt jelentsék be a Városházán 
a 11. sz. szobában. E felhívásommal egyszers-
mind rá kívánok mutatni arra a fontos városi 
érdeKre, am*ly városunknak nyaralóvárossá való 
fejlesztésével kapcsolatos. Akinek tehát a nyári 
hónapok egyikén is nélkülözhető s/.obája van, 
az adja ki szobáját nyaralónak. A nyaralni 
szándékozók már most érdeklődnek hatóságom-
nál, akiket csak ugy sikerül elhelyeznem, ha 
lesz elepe idő kiadó szoba is. Az elmúlt években 
akárhánv nyanló t kolle'.t vissz iküldenünk, mír t 
npm tudtu-ik metjfele'óön "il helyezőéről gondos-
kodni. A kereskedőknek, iparosoknak, különösen 
vendéglősöknek érdeke, ho<v minél több nyaraló 
jöjjön Kőszegre, kiket ehelyütt külön felkérem, 
hogy akciómat támogassák. 

5769—1928. Közhírré teszem, hogy az 
újonnan megáilapitott 1928. évr* szóló ált. ker. 
adótételekről a kivetési lajstrom f. é. má jú i hó 
1 tői 15 napi közszemlére van kitéve a városi 
adószámviiel: osztályban. A lajstrom bárki által 
b^tekiuthe ő és mások adójára vonatkozó észre-
vételei1 ir^sb^n a k jVrom közszemlére tételének 
utolsó napját követő 15 n ipon belül a m. kir. 
hivatalnál bynyujth itja. 

1424—1928. sz. K zhirré túszén, ho?v a 
mezőg izd »ságról és mezörend'regről K/Ó1Ó 1894 
évi X I I t. c 50. § a s7Print, minden birtokos a 
beÍN'^S'vekbpn, majorokban, 8'őiő beo, gyümöl-
osösökbon é.s f r'ekben 'evó fáit és bokrait H 

A kőszegi futballsportról. 
Vannak még mindig nagyon sokan, kik nem 

akarják észrevenni, mennyire rr 'gnövekedett a 
sport jelentősége. Hála Istennek, nindig keve-
sebben Nagyon sokáig különösen a futballnak 
voltak igen nagv ellenségei akik cs ; z utca-
sportot s a durvaságot látták benne, s akik nem 
akarták észrevenni páratlan szépségeit, testet-
lelket fegyelmező és erősitő nagyszeiü értékeit. 
A futballsport ráneveli a fiatalságot az ellenfél 
megbecsülésére, a bírónak való engedelmességre. 
Fejleszti a férfias gyorsaságot, ügyességet, lelek 
jelenlétet, bátorságot. S amellett a futball az a 
sportág, amely a nagy tömegeket tudja lelkes 
sportbirátokká átalakítani s elvonj;, százezreit a 
tömegeknek vasárnapokként a lehd korcsmázastól 
és egyéb békebeli céltalan időtöltéstől! 

Ma már felismerte a magyar kor nány, első-
sorban Vass József és gróf Bethlen István a ma-
gyar futballsportban rejlő nagy értékeket, a nem-
zeteket összekapcsoló, nemzetnevelő és idegen-
forgalmat jelentő erőket. 

Budapesten egy országok közötti valogatott 
futballmérkőzés a legnagyobb társadalmi esemény, 
amelyeken az összes miniszterekkel az -.'len, ott 
van egész Budapest. S éppen a legutóbb^ diadal-
mas cseh—magyar mérkőzésen történt meg, hogy 
Vass József személyesen ment le a tornateremoen 
előtte katonásan felsorakozott magyar válogatot-
takhoz s lelkes szavakat intézve, kijelentette: 
győzni kell mindenáron, mert megölné a szégyen 

gróf Bethlen István miniszterelnököt, ha a csehek 
megvernek a magyar csapatot. 

De nem kell ób an messze mennünk. E mult 
vasárnap Celldömölk* n bajnoki mérkőzés volt a 
pápai Kini sível. A „Vasvármiígye* külön kiküldött 
tudósi ója számolt be egy gesz oldalon ez ese-
ményről. K^ll, hogy elszoruljon minden kuszegi 
sportembernek a szive, ha e tudósítást olvassa. 
Álljon \v tanulságul e tudósításnak néhány rövid 
kiszakított resze: 

„Aki nem jártas a sportban cs vasárnap véletlenül 
Celldömölkre, ebbe a kis hangulatos vasi v .roskába ve-
tődött, netn tuüta megérteni, hogy micsoda rendkívüli 
esemény zavarhatta meg ennek a nyugodt eletu nagy-
községnek a csendjet. Mert vasárnap minden tot.ujast 
allt Celldömölkön Az utcákon zajongó, hangosan vitit-
kozó csoportok, a vendéglök és kávéházak zsúfol JSIR 
tömve zajongó enberekkd, a há/.ak falán öles plakátom 
riKitják a nap szenzációját: CESE-Pápal Kinizsi II o. 
bajnoki mérkőzése a CESE pályáján. Ennek a merkőzes-
ne'k a hirére, mint a megzavart méhkas, Celldömölk min-
den épkézláb embere kizökkent megszokott egyhangú 
programmjából, kabatjára tűzte a celli futbaliegyesület 
kék-sárga színeit es ezen a vasárnapon nem volt semmi 
uj semmi érdekes, ami elterelhette volna a celliek figyel-
mét a mindennél nagyobb témáról a CESE Kinizsi mér-
kőzésről. Mert Celldömölkön becstiletkérdésnek tekintik 
a sportot. Itt nem mostoha, megtűrt gyerek a sport, ha-
nem egészségesen fejlődő, egyre duzzadó társadalmi 
tényező, amely egyaránt beférkőzött a hivatalokba és a 
legkisebb fehérre meszelt zsúpfödeles kunyhóba is. Olyan 
hatalmas tömeg sorakozik a CESE zászlAja alá, amely 
sok nagyvárosnak is diszere válnék. Mi sem bizonyltja 
ezt jobban, mint az a k ö r ü l m é n y , hogy a vasárnapi derbyt 
közel 2500 főnyi közönség nézte végig. 

A CESE-nek ma hatalmas, modernül kiepitett pá-
lyája van, amely rövidesen a kerület legszebb sporttelepei 

közé fog tartozni, csak igy érthető meg, hogy a kis Cell-
dömölknek körülbelül egyharmada meccslátogató, akiknek 
sorában ott látható a társadalmi es közélet minden ki-
tűnősége. És maga a hivatalos nagyközség is támogatja 
a sportot. Nemcsak igeretekkel, hanem tettekkel. Es a va-
ros jól kalkulál A CESE erösödésevei eeyre növekszik 
a nagyközség jóhirneve. becsülete, gyarapszik az idegen-
forgalom, amre eklatáns példa az a körülmény, hogy 
vasárnap Papáról 15 kocsiból álló különvonat szállította 
a Kinizsi-drukkerokat Celldömölkre, aminek igen nagy 
hasznát látták a vendéglősök, kereskedők es ezeknek az 
adóján keresztül a nagyközség is. — Maga a nagv mér-
kőzés a legimponálóbb keretek között zajlott le." 

2500 fizető néző Cellben! Kőszegen ennek 
tizedrésze is rekord. O a k két ilyen mérkőzés 
ke lene egy évben és szanálva volna a Kőszegi 
Sportegylet. Nem szorulna semmiféle támogatásra. 
Hol itt a baji Lelkes, áldozatkész vezetőség, kicsi 
fanatikus törzstábor. Nagyszerű lelkes fu'ballgárda! 

Nincs az országnak még egy oly kicsi vá-
rosa. amelyben aránylagosan oly fejlett sportélet 
volna, r int Kőszegen. Páratlan a megértés és a 
harmónia a katonai hatóságok, a sport felelős 
vezetői, a Levente Egyesület, a helybeli taninté-
zetek legnagyobb része és a Kőszegi SE között. 
De hiányzik a versenyekről a közönség! Itt kell 
a kőszegi közönség k »zönyét mindenáron felrázni 
és megtörni 1 Miért csak Cellben? Miért nem 
Kősz. ;en!? 

Soha még oiy izgalmas bajnoki mérkőzések 
nem voltak Kőszegen, mint most. Fej a fej mellett 
halad négy egyesület: a SFAC. a CESE, a Kinizsi 
es KSE. Küzdenek eletre halálra a büszke bajnoki 
cimért és az l. osztályba való jutásért. A KSE 
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A természetes keserűvíz 
g y o m o r és bé l t i szt i tó liatása pá ra t l an ! 
I gmándit ne tévessze össze másfajta keserüvizzel! Kapható mindenütt kis és nagy üvegben. Schmidthauer kutvállalat Komárom 

Kőszeg és Vidéke 1928 május 6. 

kártékony hernyóktól, illetőleg a hernyófé6zk'A-
től és H lepketojasoktól megtisztítani és az össze-
gyűjtött hernyókat, herejófészkeket és hernyó 
tojásokat elégetni kötele?. Ugy mez szerint n 
a törvényszakasz szerint a később mutatkozó 
kártékony hernyókat is megfelelő módon pusz 
titani kell. Aki HZ irtást elmulasztja, kihágást 
követ el és a törvény szerinti büntetésen felül 
a hatóság az ő költségére végezteti el az irtást. 

5884—1928. sz. A földművelésügyi m. kir. 
Miniszternek a selyemtenyésztés emelésa céljá 
ból kiküldőit meghatalmazottjának 784—1928. 
sz. megkeresésere közhírré teszem, hogy az idei 
selyemteny<?sztfshez a selyemhernyóknak ki-
csztata a legközelebbi napúkban meg fog tor 
ténni. Felhívom tehát azokat, akik selyemte-
ryésztébtel foglalkozni kívánnak, sürgősen jelent 
kezzenek. Egyben közhúré teszem, hogy ha 
aksdnak 6elyemtenyésztók, azokat az utcákon, 
tereken, közutak mentén levő eperfásról vaió 
lombsztdésben senki meg ne akadályozza, e fák 
lombját senki ártalmas folyadékkal hasznave-
hetetlei né ne tegye, úgyszintén a seiyemtenyész-
tők éretlen gunjoiudöfától is mindenki tartóz-
kodjék, meri az ily en cselekményeket a rendőr-
biróbág meg fog torolni. 

4399—928 sz. Közhírré te9zera, hogy mind 
azok a gazdasági cselédek és munkások, akik 
egy helyben töltött hottzu szolgalat, il). mun-
kás águk által erre érdemet szereztek a m. kir. 
FöJdmüveietügyi Minisztérium által jutalomban 
részesülnek. Jutalmazásra javaslatba hozhatok 
oly mezőgazdasági cselédek, akik példás maga-
viselet mellett egy munkaadónál legalább 25 
esztendőt töltöttek el és oly gazdasági munká-
sok, akik megbízhatóságuk és szorgalmuk által 
munkatársaik közül kiváltak. Bővebb felvilágo-
sítás a tanácsnoknál nyerhető. Beadási határidő 
í. évi május hó 30. 

595G—928. sz. Közhírré teszem, hogy a 
járvát.) szerűen fellépett ragadós köllésrothadás 
megállapítása vegett elrendeltetett az összes méh-
családok szakértők által való megvizsgálása. A 
vizsgalat kezdete május hó 8. Ezen időpontig 
mindenki tartozik méhcsaládjainak számát és a 
méhészeti helyet a számvevőségnél bejelenteni. 

6889-1928. sz. Felhívom az érdeklődők 
figyelmet arra, hogy a gyümölcsfák tavaszi és 
nyári vedelmére vonatkozó színes falitáblák több 
forgalmas helyen ki vannak függesztve, az ezen 
kérdésre vonatkozó utmutatók pedig az iktató 
hivatalban ingyen kaphatók. 

5766—928. sz. Felhivom az összes földbir-
tokosokat és földbérlöket, hogy 1927. év őszén 

H Í R E K . 
Eloleptetes Az 5. honvéd gyalogezred 

helyben állomásozó I I I . zászlóaljának parancs-
noka, vitéz Perneezky Jenő honvéd százados, 
május 1 én őrnaggyá lépett elő. Ugyanitt elő-
lépett még Scbeffar I nre houvéd főbaduagy 
századossá. 

Kitüntetések. A „Hunyadi Mátyás" reál-
iskola nevelőintézetben Names József aligazgató 
tanár igazgató ta:;árrá, B*kó Imre tanár fő-
tanárrá neveztetett ki. 

Lingauer képviselő betegsége A mult héten 
ij;en komoly termfHze'.ü betegseg verte le lábai-
ról a kőszegi képviselőt. Budapesten április hó 
23 án b^iivállán hirtelen egy fájdalmas karbun-
kulus keletkezett. Nagy elfoglaltsága közepett 
azonban nem ért rá orvoshoz m-^nni, hanem 
csak mikor a hét végén hazatért, 28 án vitte 
közben alaposan elha'alraasodott sebét a szom-
bathelyi közkórház orvosai elé. Olt persze rögtön 
kés alá vették. De akkorra már annyira átjárta 
szervezetét a karbunkulus fertőzése, hogy nagy 
láz lépeti fol, napokon át tartó heves fájdalmak 
kíséretében. Képviselőnk erős szervezete azonban 
legyőzte a bajt, ugy hogy már elhigyhatta a 
betegágyat. Mivel azonban egyideig még min-
dennapos orvosi kezelésnek kell magát alávetnie,, 
az orvosok egyidőre eltiltották ugy az elutazás-
tol, mint a megerőltetőbb munkától. Ennek kö-
vetkezteben egyelőre felmentést kellett kérnie a 
parlament ü l t e i n való megjelenés alól. 

é6 19'28. év tavaszán bevetett szántóterületek 
nagyságát katasztrális holdak és négyszögölün-
kéül statisztikai adatgyűjtés céljából, mint min-
den évben, uzy az idén is legkésfibb május hó 
15 ig a városi mérnöki hivatalban d. e. 8—12 
óráig jelentsék be, avagy időmegtakarítás cél-
jából ugyanott Írásban adják le. Ezen bejelen-
tésnél feltüntetendő, hogy az illető tulajdonos e 
vagy bérlő, utóbbi esetben mennyi a saját, tulaj-
dona és kitől mennyit bérel, továbbá holdan-
d?nt és négyszögölenként mivel van a terület 
bevetve, terményedként kül n-kűlön. Ugyancsak 
bfjeientendő, statisztikai adatgyűjtés céljából, a 
baromfi létszáma is. Nyomatékosan felhivom az 
összes érdekellek figyelmét arra, hogy ezen be , 
jelentés elmulaszt ja nemcsak » törvény szerint' 
büntettetik, hanem a határidő elmulasztása ese j 
ten az adatok a mulasztók költségén lesznek 
beszerezve. 

3720—928. sz. Közhirré fpszem, hogy az 
u. n. tábornoki házban levő 3 raktár, esetleg 
egyenként f. évi május hó 1 ével bérbeadó. Bő-
vebb felvilágosítás a tanácsaoknál nyerhető. 

5456—928. sz. Feihivom a közönség figyel-
mét az első segélynyújtás módjait ós eszközeit 
szemléltető falitáblák kötelező kifüggesztése tár 
gyában kiadott hirdetményre. Ezen rendelet ér-
teimében mindazokban a helyiségekben, ahol 
ötnél több emler foglalkozik, illetve megfordul, 
nevezetesen középületekben, hivatalokban, isko 
Iákban, eg}esületi helyiségekben, színházakban, 
éttermekben, korcsmákban, gyaraK, üzemek, 
ipari és kereskedelmi vállalatok helyiségeiben 
ki kell függeszteni a táblákat. A táblák a va 
rosi számvevőségnél krphatók : áruk 3 pengő. 
Az a felelős személy, aki ezen falitáblát ki-
függesztését elmulasztja kihágást követ el, a 
mely 240 P ig terjedő pénzbüntetéssel büntet-
tetik. Felhívom a közönség figyelmét arra, hogy 
ezen rendelet végrehajtását nemcsak a m. kir. 
államtendőrség, hanem a kiküldött központi 
ellenőrök is ellen fogják őrizni és minden felelős 
egyén ellen azonnal megindittatik a kihágási 
eljárás. Jambrits Lajos, polgármester. 

ipartestületi közlemények. 

A Kereskedelmi Miniszter urnák 102.537. 
1927. K. M. XVI . sz. rendelete folytán felhivom 
a mészáros- és hentesiparosokat, miszerint alkal-
mazottaik alapos kioktatásával, ellenőrzésével és 
amennyiben az eredményre nem vezetne, alkal-
mas fegyelmi eszközökkel hassanak oda, hogy 
a jövőben az állati bőrök kifogástalanul fejtesse-
nek, az úgynevezett vakmetszéseket kerüljék, 
hogy azáltal ugy a mészárosipar, a uyersbőrt 
feldolgozó különféle iparok, mint a fogyasztók 
széles köre károsodástól megóvassék. 

Ipartestületi elnökseg. 
első csapata tényleg szenzációs formában van. 
Faratlan a ö. helyről az elsők közé való feltörése, 
fczi a nagyszerű csapatot, amely tavasszal még 
veretlen, meg kell becsülni! 

1 örjön meg tehát a jeg és szűnjön meg a 
közöny. Akik eddig sohasem voltak, jöjjenek le 
csak egyszer megmt a bajnoki küzdelemre s akkor 
máskor mar úgysem maradnak el, mert ők is 
megszeretik, megkedvelik a futballt és lelkesed-
nek majd a pár száz fanatikus törzslátogatóval 
együu a város szineit védő kék-sárga győzelemért. 
Marcsak ma és jövő vasárnap lesz bajnoki mér-
kőzésé itihon a KSE-nek. Meg kell mutatni, hogy 
nemcsak Cellben társadalmi esemény egy bajnoki 
meiközes, hanem itt Kőszegen is. Nem hagyhatja 
a kőszegi közönség sem cserben derék bajnok-
csapatai, akik hat even keresztül már annyi di-
csőségét és hirt hoztak Kőszegnek s akik ez idéni 
teljesnmenyükkel akarják a koronát reátenni eddigi 
müködesükre. Ha ma Kőszeg bajnoki mérkőzésre 
jelenik meg Pápán, Sopronban vagy más város-
ban, a közönség ezrei tódulnak a sportpályák 
fele és épen idehaza Kőszegen hagyná cserben a 
közönség! Nem lehet az! Hisszük, hogy mától 
fogva maskep lesz! 

Értesítés! 
Tudomására 
Várkör 29. 
fogorvoslás 

hozom a mt. közönségnek, hogy 
sz. alatt (Korona kávéház felett) a 
körébe eső müveletekre jogosult, 

A városi me2őgazdasagi bizottság az elmúlt 
vasárnap tartotta alakuló gyűlését. A bizottság 
egyhangúlag Szova Ferencet választotta meg 
eluökévé, alelnökévé Sulyok Ferencet, mig 
jegyzőjévé dr. Fuchs Endrét. Ugyancsak ezen 
gyűlésen választották meg a megvei mezőgaz-
dasági bizottságba választandó 5 rendes és 5 
póttagot, akik a következők: rendes tagok: 
vitéz dr. Nagy Miklós, Sulyok Ferenc, Ábért 
István, Szova Ferenc ós Hiegler József, pót-
tagok : Czeke Gusztáv, Unger Elek, Schatzl 
Ernő (Kőszegfalva), Bauer Antal (Király-ut) és 
Németh Ferenc. 

A kőszegi turistaegyesület műsoros estólye. 
A kőszegi turistaegyesület ma yasárnap nagy-
szabású turistanapot rendez az Óház renoválása 
javára. Kitűnő programmot állitott össze ezal-
kalomra az egyesület, amely biztosítani fogja a 
legteljesebb sikert. A közönség igaz művészet-
ben gyönyörködhetik a jól összeválogatott mű-
soros estély során és mindezzel pedjg egyide-
jűleg egy nemes célt, az 1000 éves Óház fenn-
maradását szolgálja. A délután 743 órai vo-
nattal érkező szombathelyi vendégeset az állo-
máson fogadja az egyesüiet, majd a város neve-
zetességeinek megtekintése után a gimnázium 
dísztermébe vonulnak, hol fél 6 órakor veszi 
kezdetét az estély. Az itt tartandó estély során 
a Szombathelyi Dalosegyesület ós a MAV da-
lárda énekszámokkal, Székely László dr. szabad 
előadással, Finta Sándor költeményeivel, Rácz 
József pedig tárogató szólóival fog szerepelni. 

A Concordia dalárda működő tagjai felké-
| retnek, hogy ma délután 7*3 órakor az érkező 
; „Haladás* dalárda fogadtatására sapkában és 
jjelvénnyol minél nagyobb számban jelenjenek 
meg az állomáson. 

Flórian bucsu van ma Kőszegen és Kőszeg-
; falván, mikor is a tűzoltóság Szent Flórián 
védőszentje napját ünnepli. 

Kőszeg város képviselőtestülete tegnap dél-
után 3 órakor rendkívüli közgyűlést tartott, me-

ugymint f o g h ú z á s , fogtömés, aranykoronák, | |yen több fonttsabb tárgy szerepelt a napirenden. 

aranyhidak, szájpadlás nélküli fogsorok mérsékelt Bővebb beszámolót a közgyűlés lefolyásáról 
áron elsőrangú kivitelben készülnek. — VidékiekI következő számunk hoz. 
24 órán belül kielégíttetnek. Törött fogsorok 
3 órán belül elkészíttetnek. Állami és köztiszt 
viselőknek 20% kedvezmény. Szegények kezelése 
díjtalan naponta 8—9-ig. Tisztelettel 

S C H W A R C Z I. áll . vizsg. fogász. 

A bencés diákszövetség folyó hó 7 én hét-
! főn este 9 órakor a Kaszinóban rendes havi 
összejövetelt tart. A vezetőség felkéri a tagokat, 
hogy az összejövetelen minél nagyobb számban 
jelenjenek meg. 

2. 

— A mai bajnoki mérkőzésen kívül már 
csak egy bajnoki mérkőzés kerül lebonyo-
lításra Kőszegen. A futballsport iránt eddig 
közönyösek is keressék fel a sporttelepet. 
A látottak kielégítik és e réven a futball-
sportot megszeretik. 



- f.TJISrTif, 

m m - * 

1928. május 6. Kőszeg és Vidéfce 

Áldott állapotban levó nők es ifjú anyák a 
természetes „Ferenc József keserűvíz haszná 
lata által rendes gyomor- és bélmüködést érnek 
el. Az ujabbkori nőgyógyitás főképviselői a 
Ferenc József vizet igen sok esetben kipróbálták 
és kivétel nélkül gyorsan, megbizhatóan és 
fájdalomnélkül hatónak találták. Kapható gyógy-
szertárakban, drogériákban és füszerüzletekben. 

Teaestély. A ma esti evang. nőegyleti tea-
es1ély iránt, — amint várható is volt,— óriási 
érdeklfdés nyilvánul mindenfelé. A teaestek 
mtgrerdí?ésébt n, már mondhatnánk, speciális-
tává fejlf dött a fenti egyesület. Sehol azt a 
fetz'elen jókedvet, olcsó szórakozási lehetőséget 
nem leüieii fel az ember, mint ezeken a tea-
estéken. Ami azután a látogatottságon is észre-
vehető. Előadásról*előkdát-ra növekszik a közön-
ség száma, úgyhogy most már a Mulató mind 
két termében fog lefolyni az eséíy. A műsor 
Í6 és a szeieplők is kitűnőek. A jól bevált mű-
kedvelő gárda fogja ezalkalommsl is szórakoz-
tatni a közönséget, t iket ezalkalommal Laeebo-
ber Ödönné rerdezett. De a hölgyek is kitettek 
magukért. A cukrászda rekord ajánlásokat ka 
pott. A vezetőség ezúton is felkéri a szives ada-
kozókai, hogy u délután folyamán küldenék már 
fel tdománj aikat. A műsort pedig — ami a 
fiatalságot leginkább érdekli, — záróráig tartó 
tátc íejtzi be. Az estély kezdete Vj8 éra. Tea 
jegy ára 1 60 P. 

Ma búcsúzik a nói zenekar a 
Hörkertben. 

A Czája cirkusz hétfCn érkezik Kőszegre 
és kezdi meg előadásait a régi vásártéren. Olyan 
nagy és szenzációs műsorral fog bemutatkozni, 
amilyent Magyarországon cirkusz még be nem 
mutatott. A legpompásabb akrobata és leghajme-
resztőbb légtornász produkciók és mutatványok 
egymást váltják a gazdag programmon, amelyet 
kitűnő állatidomitások, bohócok, augusztok és a 
legkülömbözöbb pompás számok tesznek még 
változatosabbá. Nem csalódunk, ha megállapit 
juk, hogy ilyen nagyszerű lerendezéssel felsze 
relt és elsőrangú műsorral rendelkező cirkusz 
kevés és régen járt a mi vidékünkön. A cirkusz j 
3 nppig tartózkodik városunkban. Hétfőn tartja j 
megnyitó, szerdán pedig bucsuelőadásait. Dél : 
után 4 órakor és este 8 órakor tartatnak elő-
adások. A délutáni előadáson gyermekek fél, 

! felnőttek mérsékelt helvárat fizetnek. 

a 1 * A K A 1 ) 1 V I Z 
• k-fh>rn«vesebb orvostanárok véleménye szerint kiváló gyógy-
szernek bizonyult idUlt tüdő-, gyomor-, bél- é» hólyaghurutban 
szenvedőknél. — Emétiztéal zavarok, aranyér, máj- és lép-

daganatok eseteiben. Csuz- és köszvény bajoknál. 

B 

Kitünö asztali és borviz. 
Mindenütt kapható. 

FAIerakat: FORKÁSTERMÉK ÉS ÁSVÁNYVÍZ KERESKE-

DELMl RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Budapest, VI., KirAly-u. 12. 

Ma délután V,4 órakor b a j n o k i 
m é r k ő z é s S S E — K ő s z e g között. 

A junius 2. és 3-iki dalosversenyre serényen 
folyik mind a ezembathelyi nagy bizottság, mind 
pedig u kőszegi rendezőség részéről a készülő-
dét. KöiülLelül 800 daios lesz e két napon Kő-
szeget. A dalotok élénkséget, életet hoznak 
városunkba, gyönyört nyújtanak a város lakos-
ságának. Azonban a város közönségének is 
hozzá kell járulnia az ünnepély fényének ós 
sikerének érdekében. A dalosok a junius 2 iki 
éjszakát Kőszegen töltik. Részükre tehát éjjeli 
szállást kell biztositanunk. A rendezőség a da 
losok egy részét egyénenkint magánlakásban 
óhajtja elszállásolni, miért is ehelyütt azon kére-
lemmel fordul a rendezőség a város közönségé 
hez, hogy a „szálláscsinálókat" fogadja jó szív-
vel és adjon egy éjjelre a tehetségéhez képest 
egy két dalosnak szállást. Az elszállásolási 
munkálatok már a hét folyamán kezdetét veszifc. 

Szentkuti bucsu van ma Nagygencsen, mely 
alkalommal az ottani leventeegyesület szinielő-
adátsal kapcsolatos táncmulatságot rendez Jam 
brits Ferenc nagy vendéglőjében. Ugyancsak ezen 
alkalomból rendez táncmulatságot Kiss Jenő 
vendéglőjében a gencsi ifjúsági egyesület is. 

Pu8Ztacsó leventeegyesülete ma tartja első 
nyári táncmulatságát szinielőadással egybekötve 
Banga János vendéglőjében. 

Az Elité kaveházban hétfőtől kezdve napon-
kint H o r v á t h G y u l a teljes zenekara hang-
versenyez. 

Intezobizottsagi ülést tart csütörtökön, e hó 
10-én a Kőszegi Sport Egylet a Brader-féle 
klubhelyiségében, amelyre a tagokat ezúton 
hívja meg a vezetőség. A fontos tárgysorozatra 
való tekintettel kérjük a teljes számbani meg 
jelenést. Ugyanakkor az első csapat játékosai is 
jelenjenek meg. 

Talált tárgyak : egy retikül különféle tar 
talommal. A rendőrségen átvehető. 

— Munkaadók es testgyakorlásra kötelezett 
ifjak figyelmebe ! Közhírré tétetik, hogy a m. 
kir. Vh l l á s és közoktatásügyi miniszternek 
69.0C0—1927 X I I I . számú ret deletének 1. pontja 
értelmében köteles minden olyan ifju. akit a 
testnevelésről szóló 1921. évi LI I I . t. c. 2. § a 
testgyakorlásra kötelez. ö66ztirás végett lafcó 
helye szerint illetékes hatóságnál jelentkezni és 
lakásának vágj lakhelyének minden változását 
felhívás bevárása nélkül 8 nsp alatt bejelenteni; 
a lakóhely változását mind az elhagyott köz 
ségben (városban), mu:d az uj lakóhelyen be kell 
jelenteni büntetés terhe mellett. A levente nyil-
vántartó iroda a városházán (hátsó épület) dél 
után 5—7 óráig tart hivatalos órát hétfő, péntek 
és szombati napokon. Kőszegi Levente Egylet. 

— Szenzációs a KSE tavaszi szereplése. 
Keressük fel és nézzünk végig egy izgalmas 
bajnoki mérkőzést , necsak a futball rajongói, 
hanem m indanny ian ! 

Nagycaömöteben es Ooroszlóban az önkén-
tes tűzoltóság ma tartja majálisát az ottani 
vendéglőkben. 

Ebveszettseget jelentettek Meszlenből. A 
hatósági intézkedések megtétettek. 

Megtámadott rendőr. Mult vasárnap a haj-
nali órákban széles jókedvvel és nagy lármával 
mentek a Főtéren Bruckr.er Antal, Bruckner 
Ferenc és Artner Rezső. Az őrszem a lármára 
figyelmes lett, odasietett a lármázókhoz és 
csendre intette Cket. Ezek az engedelmesség 
helyet feleselni kezdtek a rendőrrel, mire utóbbi 
erélyesebben szólt rájuk. Ez sem járt eredmény-
nyel, mert a duhajkodók rátámadtak a rendőrre, 
azt lökdösni és szidalmazni kezdtéfc, majd a le-
tartóztatásukat is ellenszegüléssel megakadá-
lyozták, miért is a rendőr kénytelen volt kardot 
húzni és azzal védekezni. A három duhajkodó 
ellen éjjeli csendháborítás és hatósági közeg 
elleni erőszak vétségé miatt megindult a bűn-
vádi eljárás. 

— U j s á g k i h o r d ó l e á n y a vasárnap 
délelőtti órakra, megfelelő díjazással felvétetik 
kiadóhivatalunkban. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. Szü-
l e t é s e k : Orbán Sándor—Molnár 

k.. Hrvoj Iván—Francsics Teréz r. 

Teréz: Teréz 
: Iván r. k., 

Kulicsek Antal—Kasztuer Teréz: Mária r. k., 
Koczor János—Novakovica Teréz: Teréz r. k.— 
H a l á l oz á s o k : Samolow Mihály 30 éves, spa-
nyolnátha, Horváth Mária 14 éves, tüdőgyulla 
dás, Udvardi László 5 hó, tüdőgyulladás. 

Ba{noki mérkőzés a sporttelepen. Ma dél-
után V,4 órai kezdettel az SSE játszik a KSE 
csapatával bajnoki mérkőzést. Erre ugyau senki 
sem számított, maga a vezetőség sem. DÜ hála 
Isten, hogy így van 1 A mai bajnoki mérkőzés 
Sopronban lett volna lejátszandj, még pedig 
délelőtt. Délelőtt pedig régi tapasztalat, a KSE 
nem tudja rendes formáját kijátszani s pláne 
nem olyan kemény veszélyes ellenféllel szemben, 
mint az SSE. Erejét jellemző, álljanak itt baj-
noki eredményei: CESE—SSE 2:1, MOVE— 
SSE 2:2, S F A C - S S E 2 :1 . Az ősszel az SSE 
volt az egyetlen csapat, amely a listavezető 
Kinizsit legyőzte. Az adott helyzetben, amikor 
gólarány döntheti el a bajnokság sorsát, mindent 
el kellőit követni, hogy ne keruljóa Sopronban 
délelőtt lejátszásra a mérkőzés. Megint csak a 
páratlan áldozatkészséget tanúsító fanatikus 
sportbarátok egy kis lelkes gárdája — sajnos 
mindig ugyanazokhoz kell fordulni, — telte 
lehetővé, hogy az SSE pályaválasztó jogát fel-
adja. Éles elkeseredett küzdelem lesz a mai, de 
hisszük és reméljük, hogy a KSE nagyszerű 
formában lévő csapata folytatja győzelmei soro 
zatát s minder áron. de megszerzi ma is a két 
pontot. Még soha ily izgalmas bajnoki küzdel-
mek nem voltak az elsőségért, mint most. Fej 
a fej mellett, még gólarányban is majdnem egy-
formán állva küzd egyforma eséllyel négy nagy-
szerű csapat: Pápa, Sopron, Cell és Kőszeg a 
hajaokság büszke címéért és az első osztályba 
való jutásért. Eddig ugy volt, hogy a második 
helyezettnek is van kilátása az első osztályba 
való jutásra. Sajnos a tanács valószínű csak a 
jövő évre vonatkozólag lépteti életbe ezen intéz-
kedéseket s így az idén megint csak az első 
helyezett juthat be. Ezideig az első osztályba 
való bejutást a KSE nem is nagyon forszírozta 
az anyagi nehézségek miatt, de most e tekin-
tetben is más a helyzet. Biztos már, hogy ki-
esik az SzTC és osztályozót valószínűleg a TAC 
játszik. Tehát két messzeeső csapat, Székes-
fehérvár ós Tatatóváros esik ki és benn marad 
három szombathelyi csapat. A második osztály 
mostani beosztása mellett, majdnem előnyösebb 
az első osztály. így tehát mindent el kell most 
követni s a nagyszerű küzdelmet nem szabad 
abbahagyni. Valahogy az az érzésünk, feltéte-
lezve, hogy Kőszeg ma az SSE t és jövő vasár-
nap a Kinizsit legyőzi, hogy a bajnokság sorsát 
talán tényleg a gólarány dönti el, még pedig 
alighanem Cell és Kőszeg között. A mai mér-
kőzést Tauber vezeti le. Előmérkőzést délután 
2 órakor a KSE II.—Sz. Sportifjak játszanak. 
A mérkőzés kezdete l/ t4 órára van kitűnve, azért 
hogy a közönség részt vehessen az Óház fel-
építési alapja javára rendezett hangversenyen is. 
Ma rekordközönségre számit a KSE s feltételez-
hető, hogy a közönség azon része, amely eddig 
a nagy tribünről (kőfal) és a sóhajok hídjáról 
díjmentesen nézte végig a mérkőzéseket, szin-
tén hozzájárul pár fillérjével a bevételhez. 

J ö n ! J ö n ! J ö n ! 

Grand Colosseum Cirkusz Czája 
Igazgató tulajdonos: CZÁJA JÁNOS. 

érkezik Í O O személlyel, exot ikus á l la tokka l és ho lnap hétfőn este 87« órakor 
a régi Vásár té ren kezd i meg előadásai t Magyarországon még n e m látot t v i lágvárosi 

a t t rakc iókka l 3 és fél órás műsorra l . 3 0 attrakció egy műsorban . 

Szerdán, ápri l is 9-én bUCSU-elÖadáS. Dé lu tán 4 órakor CSaládi és ifjúsági előadás 
mérsékel ten leszál l i tott helyárakkal teljes esti műsorra l . 

Dé le lő t t 9 órától megtek in thetők az á l la tok 20 éa 30 fillér belépödi j mellett-
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1928. május 6. 

Vigyazatlan kerekparos. Mult szombaton 
délbea VdrrfH Sándor posztóívári munkás kerék-
párján ebédre sietett s midőn a Király-uton 
haladt, a Biritz v e n d é i v e l szemben két falusi 
asszonyt pillantott me<? egy kis leánykával, 
kik éppan át akartak térni az ut másik oldalára. 
A kerékpáros erre csengetett és a két usszony 
visszahátrált utóbbi helyére, azonban a kisleányt 
elfelejtették visszarántani, az előre íutott s így 
a kerékpáros a kormánnyal feltaszította, azután 
nyomban megállt és a kislányt felemelte. Az 
orvos 14 napig gyógyuló súlyos testisértést 
állapított meg a kisleányon. A vigyázatlau kerék 
páros ellen megindult az eijárás. 

Súlyos kerdkparalgazolás. Mult szombaton 
este egy ismeretlen kerékpározó fiu a Várkörön 
levő pénzügyőri laktanya előtt elgázolta Kovács 
István pénzügyőri szemlész négyéves kisleányát 
és elmenekült. Az elgázolás oly hoves volt, hogy 
a kisleánynak jobbkeze csuklóban eltörött és 
összermcsolódott. A? ismeretlen suhanc ellen 
megindult a nyomozás. Ajáuljuk a rendőrseg 
szigorúbb figyelmébe az ilyen rakoncátlankodó 
gyerek kerékpározókat, kik nagy passzióval ós 
nagy sebességgel hajtanak a sima aszfaltutakon, 

különösen esténkint a Főtéren, veszélyeztetve a 

járókelők biztonságát. 
Segedviz9gak. A kőszegi ipirteslületi tanonc 

vizsgálóbizottságok el5tt f. évi március havában 
a következő tanoncok tettek seeédvi«<gát : 
Wichnál Antal női szabónak Taká?s Tulia, 
Satrmeistor József asztalosnak Kováts D 'zső 
nevü tanoncai kitün'V — Strenn János szabó-
nak Pájer József. II*ni Lijos mészáros és hen-
tesnek Tischler István, Decker Vilmos borb^ly-
és fodrásznak B iu?r János, Kondies József n igy-
gericsi géplakatosnnk Sialai Lajos nevü tanoncai 
jó eredménnyel. — Folyó évi április havában: 
Wiedemann Béla kávésnak Fekete Jenő és 
II>rváth Ernő tanoncai kitűnő, — Ssba'zl L*jos 
lakatosnak Petersell Mihá'y, Sűhrott Gyula 
neraescsói bognárnak Kiss Kálmán, Sc'aütz^n 
hofer József tömördi kovácsnak Pusk?r István 
nevü tanoncai jó, — Sándor Gyula eeregélyhási 
ácsnak Szitár Józs »f nevü tanonc i eléaséares, — 
a szombathelyi vizsgálóbizottság előtt Koozor 
Lijos bádogosnak C-itkovits János n'3vü twonc i 
elégséges eredménnyel. 

Pünkösd vassrnapjára sikerült a KSÉ-cnk 
a bécsi másodosztályban nagvon jól szereplő 

Josefstáiter Spiolvereinigung csapatát lekötni. 
Igy tehát hosszú idő után egy érdekfeszítő 
nemzetközi mérkőzés keral Kőszegen lejátszásra, 
amely nngyszerü sportot igér. 

Kőszeg-Sárvár 3 : 0 (1:0). Kemény küz-
delmet vivtak bajnoki mérkőzés keretében fenti 
csapatok mult vasárnap a Inlybí l i soorttelepm. 
Sárvár jókéiv^sségü egvüttese igyekezett meg 
szakítani a KSE győzelmi soroz itá*. ami anuak 
dacára, bogv balszélen a tartalék Kh)rn szere-
pelt és Pojdesz centerhalf betegen állt ki, nem 
sikerült. A KSE ezúttal is imponáló stiiusban 
verte ellenfelét és győzelme megérdemelt volt. 
Az elsr, félidő egyetlen gólját Sohrödl ideális 
beadásából Nemes éri el. A második félidőben 
Khern és Schrödl a góllövők. A győztes csapat 
minden t>igja lelkesen és odiadSau küzdltt. A 
vesztes c-npit lejjobb része a közvetlen védelem. 
Birtos birójól bíráskodott. — Síomb »thelvi LE 
—KSÉ II. 2 :2 A kősz-gi csapat 10 emberrel 
játszott az előmérkőzésen Góljait Nóvák és 
Tompok révén éri el. — Tanítóképző—Le?ente 
I. 3:0. 

M<VKUHTUR* kapható minden mennyiség-
iben lnpu"»* H*dőh?^*tta'ábTi. 

Idei égetésü elsőrendű 

f a l i t é g l a 
hornyolt és hódfarkú (sima) 

cserépzsindely 
a legolcsóbb árban kapható 

C Z E K E J Ó Z S E F es TÁRSA 
gőztéglagyárában KŐSZEGEN. 

Emeleti lakás 
(3 szoba, konyhi, mellékhelyiségek) 

azonnal kiadó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Üzleti értesítés. 

Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget és b. vevőimet, hogy 
pék mesterségemtől visszavonulva 
sütödémet május hó 1-ével 
B r a d e r Sa-u pékmester urnák 
adtam át. mién is hálás köszö-
netemet fejezem ki a n. e. közön-
ségnek eddigi szíves támogatá-
sáért és kérem, hogy ezen támo-
gatást utódomra is teljes biza-
lommal átruházni szíveskedjenek. 

Teljes tisztelettel 

F l a n i i s c h G u s z t á v . 

KIADÓ 

Uzlet-átvétel. 
Tisztelettel értesítem a n. é. 

közönséget és m t. vevőimet, 
hogy Kossuth Lajos utca 9 szám 
alatti F l a m i s c h - f é l e 

S Ü T Ö D É T 
május hó 1-ével átvettem és azt 
sajat nevem alatt továbbvezetem. 
Fentartom továbbá a Pallis-
utcában levő sütödémet is, hol 
ugy mint eddig, mindenkor friss 
sütemény és kenyér kapható. 
Kérem a n. é. közönséget hogy 
vállalatomat továbbra is jóindu-
latulag támogatni szíveskedjen és 
vagyok kiváló tisztelettel 

BRADER SAMU pékmester. 
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nxitottam a 
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Stubenvoll-féle üzlethelyiségben. 
A m. t. hölgyközönség figyel-

mébe ajánlom 

kézimunka-elonyomdamat 
hol hozott minták vagy divatlapok 
után is rajzolok. Elvállalok női 
fehérnemű készítést, hímzést es 
montirozá->okat. Fehérne nü var-
rás, kézimunka es iparművészeti 
munkák tanulására tanuló-
lányokat felveszek. 

Kiváló tisztelettel 

Muszli Sándorné 

Újságkihordó 
felvetetik a nyomdában. 

egy négyszo )ás es egy kétszobás 
udvari lakás Sziklai-Baumgartner 
tulajdonát képező házban. 

Műhely - megnyitás. 

Tisztelettel értesítem a n. é. 

közönség-1, hogy X ö s z e e n 

K i r á l y - u t 7 3 . sz. a l a t t 

asztalos-1 
nyitottam, hol minden a szak-
mába vágó munkát, úgyszintén 
alakítást es javítást a legjutányo-
sabb áron vállalok. 

A n. é. közönség szives párt-
fogását kéri 

Kappel Mihály 
épület- és bútorasztalos. 
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Kétszobás lakás, 
mellékhelyiségekkel, kerthasználattal 

azonnal kiadó. Külső körút 11. 
(Netterkerti. 

Bővebbet Szeybold főmérnöknél. 

H á z á r v e r é s . 
A Kálvária-utcában levő 37. számú 
ház m á j u s 1 3 - á n . azaz jövő 
vasárnap délután 3 órakor ön 
kéntes árverés utján a legtöbbet 

ígérőnek el fog adatni. 

Egy vaggonra való jól kiszáradt 

5—8 méter hosszú, finom 

ö e s z k a e ' a ö ó . 
Cím a kiadóhivatalban. 

Mübuíor- es épületasztalos 
iparra ismét iparengedélyt nyertem 

melyet mult év augusztus hó óta 

önállóan vezetek, ideiglenesen 

t í i r n l y - u t 4 W . s z . a l n t t 

a Laasz-féle házban. Elvállalok 
minden e szaknába vágó munkát, 
javításokat és bútortisztításokat. 

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

Jótállással! 

Raktáron tartok saját 

készítésű kész bútorokat is. 

Régi üzletfeleimnek, jóakaróim-
nak, valamint jóbarátaimnak szi-
ves támogatását és pártfogását 
kérve vagyok kiváló tisztelettel 

Lepold Gyula 
épület- és műbútorasztalos. 

A n. é. közönség szives tudomására hozom, hogy 

azonnal i vagy későbbi szál l í tásra előjegyezni lehet 

R Ó T H S Á N D O R börkereskedésóben. 

Seybold Kálmán, Király-ut 10. 
.f i 

Nyom ttot Rónai Frigyes könyvnyomdájáb in Kö-z^en. — 
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