
T 

K ő s z e g , sze 
mh 

>mber hó 22-én 38. szám 49. é v f o i y » * 

c.SI ÁR egynegyed évre: 

zhoz szá l l í tva 1-50 Pengő 

óstár. 1-80 Pengő 

Ku e egy évre 3 dol lár 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a o á r n a p . 

Felelős szerkesztő és k i a d ó : Rónai Fr igyes. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. 

Telefonszám 23 

P.yiltér sorú 32 fillér 

Hirdetéssk m'limJtersoronkint ü f i l lér 

Legkisebb hirdetés 1 20 P 

Termeles, fogyasztás, kereskedelem. 
Irta: dr. Krüger A ladár országgyűlési képviselő. 

Adók eltörléséről beszélni teljes lehetetlen-
ség. hiszen költségvetésünkben a földadó 35' 
millióval, a vagyonadó 11.600.01)0 ptngővel, a 
jövedelemadó 4<),4< >0.000 pengővel szerepel. 

Amikor a földadót 4 millió pengővel leszál-
lítottuk: az államháztartás egyensúlya szempont-
jából, — ami pedig mindnyájunk előtt feltétlenül 
első szempont, kell, hogy legyen — lehetetlennek 
látszik, hogy további adócsökkentésekhez nyul-
junk. És mégis, ha a beruházások terén némi 
törlések árán is, szükségünk van arra, hogy az 
adóterheket, bizonyos mértékben, csökkentsük, 
még pedig a régi elvre való visszatéréssel tessék 
a földadó leszállítása terén lassan továbbhaladni 
és a jövedelemadó terén szintén, bizonyos mér-
sékléseket lehetővé tenni, a jövedelemadómentes 
minimumot valamivel feljebb emelni és a foko-
zatos skálát valamivel lejjebb szállítani! 

Állagban a gazdaságok most tízszeresét fize-
tik jövedelemadó fejében annak, mintamit fizettek 
általános jövedelmi pót?dó fejében a béke idején. 
Ezt a tízszeres emelkedést nem bírja el semmi-
féle gazdaság, fit tehát segíteni kell. Amikor a 
hátralékok utáni kamatokat leszállították, a köz-
ségek rendkívül nehéz helyzetbe kerültek és pedig 
az úgynevezett vármegyei hozzájárulás terén. A 
vármegyei hozzájárulást negyedévenként ponto-
san be kell szalliiani. A községekben azonban 
az adókat évenkint, csak egyszer tudják beszedni: 
ősszel. A vármegyei hozzájárulást eddig a község 
ugy szállította be, hogy függő kölcsönt vett fel 
%-ra. Nagyon örült, ha 12% ra kapott s ezt a 
12%-ot áthárította a hátralékos adózókra, mert 
azok, ugyancsak 12°/o-ot fizettek. Ha a hátralékos 
adózók adójuknak 90%-át kifizetik november 
végéig, akkor csak 6"/, kamatot fizetnek, a köz-
ségnek megmarad 6 % kamatja, amelyet a vár-

Bravó, KSEÜ ! 
+
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Őszintén megvallom, hogy amikor a hatalmas nem-
zetiszínű plakátok megjelentek Kőszeg utcáin és én először 
olvastam, hoRy a KSE a Spártával mérkőzik; boszankodtam 

„Ugyan mit akar a kőszegi csapat a bécsivel?!?" 
„Csak nem hiszik komolyan, hogy azzal reális já-

tékot folytathatnak! Le fogják hengerelni a kőszegieket. 
Annyi gólt rúgnak majd, amennyit éppen akarnak", — 
mondottam a vezetőség egyik tagjának. 

És a vezetőség e tagja teljesen igazat adott nekem. 
Azzal indokolta a mérkőzést, hogy tanulni akar a KSE, 
azért mérkőzik Ausztria legjobb amatőr csapatával. Gól-
ról nem is álmodoznak 

• 
A mérkőzés előtti napon a piactéren keresztül vitt 

az utam, ahol véletlenül egy csoport mellett kelleft el-
őadnom Fiatal, jól megtermett fiuk tárgyaltak valamit 
nagyon komolyan. Közvetlen közelükbe érve felismertem 
bennük a KSE tagjait és amint elmellóztem őket, az egyik 
éppen arra buzdította társait, hogy tegyenek meg holnap 
mindent, ami csak tőlük telik. 

„Szegény fiuk, — gondoltam magamba, — holnap 
emberfölötti munkát kell végeznetek, hogy a reátok váró 
vereség minél kisebb legyen . . . hogy az önbizalmat ki 
ne öljék teljesen belőletek.' 

• 

Gyönyörű őszi nap volt a vegyes érzelmekkel várt 
osztrák-magyar mérkőzés. És már 3 óra után megindult 
a sportrajongók tömege a KSE pályája felé, hogy tanúja 
'egyen csapata vereségének Igen. mert nem hiszem, hogy 
akadt volna egyetlen ember is. aki arra mert volna fo-
gadni, hogy a KSE győz Meg a legfanatikusabb KSE-
fajongók is legfeljebb egy-két gólt mertek remélni ked-
venc csapatuktól, a bécsiek sok-sok góljaival szemben. 

megyei hozzájárulásnál neki kell fizetnie. Vagy 
ki kell tehát kapcsolni az egységes kezelésből a 
vármegyei hozzájárulást, vagy pedig módot kell 
adni a községeknek arra, hogy olcsó hitellel fe-
dezhessék a vármegyének beszállítandó összegeket 
és a saját tisztviselőik fizetését. A községeknek 
olyan súlyos problémái ezek. amelyekkel feltét-
lenül erdemes foglalkozni. 

Elismerem, hogy az adóterhek könnyítésével 
az első lépést a mezőgazdaság talpraállitására és 
a gazdasági válság elhárítására megtettük, de e 
téren továub kell mennünk. Pusztán adóleszálli-
tással azonban a mezőgazdaságot talpraállitani, 
a világversenybe újra beállítani, a magyar gazda-
sági válságot elintezni, nem fogiuk. Aki ilyesmivel 
áll elő, az egyszerűen félrevezeti a n.'pet. Ismer-
jük be, hogy a korszerű g izdá'kodástiak, a ma-
gyar feltámadásnak ujabb erőforrásokra, magas 
adókra van szüksége. Arról, h )gy az adókat a 
békebeli nivónál is alább szállítsuk, szó sem lehet. 
Mást vár a gazdaközönség. 

A gazdaközönség azt várja, hogy ebben a 
nehez helyzetben, amely ma van, a beruházási 
programmban elsősorban a g izdákat, elsősorban 
a termelőosztályokat vegyék figyelembe. Mert 
beszélhetünk racionalizálásról az ipar terén, ha 
a racionalizálást nem visszük keresztül a mező-
gazdasági termelésben és ha nem szervezzük meg 
a termelést és a fogyasztást úgy. amint meg van 
szervezve a közvetítő kereskedelem, akkor az 
ország tönkre megy. 

Felvonultak a 
8 laték. Szorongva 
reíztve figyelem az 
M'ek fölényét. Nem 
k°dnak a kőszegiek 

csapatok. Sipol a biró, megkezdődik 
ülők tanítványaim között, szemme-

első rúgásokat. Várom, lesem a bé-
jelentkezik I Helyette neki rug?sz-
és erős játékkal szegezik a bécsiek 

Hirdetmények. 
87%-1929. szám. Közhírre teszem, hogy 

mindazon adózóknak kérelme, akik az ideiglenes 
házadómentesség iránti kérvényüket az előirt 
határidőben be nem adtá!, vagy a beadással el-
késtek s így ideiglenes házadómentességet nem 
nyertek, kérelmüket szabályszerűen felszerelve a 

csapatát sajat térfelebe. Csodálkozva dörzsölöm szemei-
met, hogy iól látok-e? Igaz-e a KSE fölénye. 

Igaz ! A KSE kemény ellenfél. Annyira kemény, hogy 
nem is sokáig kell várnom és a labda a bécsiek kapujá-
ban van. G ó l ! ! ! Tanítványaim, kiket előkészítettem a nagy 
vereségre, nem hisznek a saját szemeiknek. Hozzám 
szaladnak,. . engem kérdeznek: „Tanár ur kérem! Gól? 
Igazán gól?" „Az a, — mondom én büszkén, megpedig 
a javából!!" 

Aztán jön a második . . . a harmadik . . . a negyedik. 
Egyet nem ad meg a biró. Sebaj! Marad még elég a 
bécsiek egyetlen góljával szemben. És milyen gó lok! ! 
Szépen kidolgozottak!! Gyönyörűek!! Tanulhattak a bé-
csiek, mert a kőszegiek magas iskolát mutattak a gól-
lövés tudományából! A tanítványaim extázisban vannak. 
Visítanak, a sapkáikat dobáljak, bukfenceznek örömükben 
minden ujabb gólnál. Nem is fekezem őket. örüljenek, 

amikor én magam is kimondhatatlanul örülök. 
• 

1917-ben Bécsben néztem végigaz osztrák-magyar 
válogatott mérkőzést Izgalmas, kemeny küzdelem volt. 
A magyar fiuk önmagukat felülmúlva dolgoztak a körültük 
üvöltöző, őket szidalmazó 10 000 főnyi örjöngö bécsi 
közönség között Meg játékközben is inzultálták őket. 
Játék vegén mi, a nézők között levő magyar tisztek fogtuk 
közre őket, különben talán agyonveri a csapatot a „ke-
délyes" bécsi nép — És most itt, Kőszegen éljeneztünk, 
amikor a bécsiek elvonultak. — Ez a különbség a vad 
magyar és a kedélyes osztrák között! 

• 

Sokan, — talán 3oha ennyien nem voltunk a mér-
kőzésen, mint most; — te soha talán ennyien, ennyire 
nem szerettük a kőszegi labdarugókat, mint most. Meg is 
érdemeltek, mert amit tettek, az olyan volt, amit a tu-
dáson kivül szív és lelkesedés, akaraterő és küzdenitudás; 
— a legszebb magyar férfierényekkel tudtak csak elérni. 

Én a fölényes tudásukban bizakodó bécsiekkel 
szemben küzdő fiainkban és az ő általuk elért páratlan 
szép eredmenyben a magyar erő, a magyar lélek, a magyar 
sziv megnyilvánulását láttam — és ezen, — elsősorban 
ezen lelkesedtem. Nekem ez a mérkőzés több volt, mint 
játék. A könnyen vett, a lenézett, a gyöngének hitt magyar 

mulasztás igazoló körül nényeket felsorolva f. év 
szeptember 80-ig nyújtsák be, illetve ujitsák meg. 
Különösen figyelmeztetem a földbirtokrendezés 
során házhelyhez jutottakat a fenti kérelem be-
adására. 

11.392 — 1929. Közhirré teszem, hogy a le-
ventefoglalkozás szeptember hó 29-én megindul. 
Felhívom tehát az összes leventeköteles ifjakat, 
hogy vasárnap szeptember 29-én délelőtt fél 8 
órakor illetve a hétfői csoportba tartozók hétfőn 
szeptember hó 30 án d. u. 2 órakor a város-
majorban jelenjenek meg. Fi^yelmeztete TI a szü-
lőket gondviselőket és munkaadókat, gondos-
kodjanak arról, hogy a gond viseletükre bizott 
leventék a leventefoglalkozáson megjelenjenek, 
mert igazolatlan mulasztás esetéi a leventéken 
kivül a felelős gondviselőt (SZJIŐ) is büntetéssel 
sújtom. 

11.360 —1929. Felhívom az érdekeltek fi-
gyelmét a katonai alakulatok kenyérfelsütési és 
fuvarozási szükségletének biztosítása tárgyában 
kiadott hirdetményre, amely a zászlóalj gazda-
sági hivatalában és a polgármesteri hivatalban 
megtekinthető: határidő f. évi október hó 3. 

Jambr i t s La jos polgármester. 

Kapj Hsla es Antal Gáza püspökök tisztelőt-
beli doktorok. A kormányzó rm*4a«?e1te, ho^y 
a pécsi Krzséb^t T.id ^ányearyeteTi K ip i FMIa 
dunántuli evangélikus p.np'JiOt és Antal G i z i 
dr. dunántuli refirmitus piisp"ik3t teolojiai 
tiszteletbeli doktorokká adassák. 

Névmagyarosítás. A belügyminiszter meg-
engedte, hoary vitéz Csánits Gusztáv, a helybeli 
dohánynajfyáruda üzletvezetője csiládi nevét 
„Csermely" névre változtassa át. 

erőpróbája volt ez a fölényes, a nagytudásunak, utolérhe-
tetlennek, legyőzhetetlennek hitt gőgös szomszéddal. 

Qyőztilnk a játékban — és hiszem, hogy győzni 
fogunk akkor is, amikor gőgös szomszédaink lehetetlennek 
gondolják! 

* 

Mily büszke, — jogosan büszke — lehetett vitéz 
Szabadváry Ferenc, amikor fiai fenyes küzdelmét és hihe-
tetlennek vélt győzelmét latta. 

Évek óta csendes szemlélője vagyok annak a he-
roikus küzdelemnek, amelyet ő folytat a megnemértés, a 

közönyösség, a szűkmarkúság ellen Sokszor ugy látszik, 
i mintha hiába küzdene ; — de ő nem csügged. Halad előre 
a maga utján. Lassan, de biztosan; — mert tudja, hogy 

1 ez az ut vezet oda, ahova minden magyar, — aki nem-
csak tartja, de érzi is magát magyarnak — el akar jutni: 
a magyar feltámadáshoz! 

Köszönet és hála a küzdő csapat minden egyes 
tagjának a páratlan szép győzelemért. Hisszük, hogy to-
vább haladva a megkezdett uton, még ennél is nagyobb 
sikerekkel fog dicsőséget szerezni nemcsak szülővárosá-
nak, de a lenézett, lebecsült csonka hazának is. 

• 

A mérkőzés impozáns nézőközönség előtt folyt le. 
A városháza, a katonai tisztikar és a különféle hivatalok 
széps/.ámu képviselői mellett, a kereskedik, iparosok és 
munkások között ott szorongtak a burgenlandiak is, akik 
egyenesen azért jrtttek, hogy az osztrák-magyar mérkő-
zést megnézzék Örömmel láttam, hogy ezeknek eszük 
agában sem volt a bécsieket biztatni; sőt! Ők kiabálták 
a legjobban: „Tempó, Ká! Es! E ! " — Ott voltak a ta-
nitóképzőintézet növendékei teljes létszámban, igazgató-
jukkal és tanáraikkil eg>ütt. Az árvaház és a polg. isk 
sportköre is testületileg vonult ki. 

Igy van ez rendjén! Az ifjúságnak ott van a helye, 
ahol a magyar szinek dicsőségéért folyik a küzdelem. 
Lelkesedest nem lehet könyvből tanulni. 

Tudja ezt vitéz Szabadváry Ferenc is. Az ifjúság 
nevében köszönet, hogy lehetővé tette körültekintő előre-
látással. hogy mi is ott lehettünk, lelkesedhettünk és ré-
szesei voltunk a páratlanul szép győzelemnek. I-n, 
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T. Forráskezelöség MOHA. 

Midőn a Mohai Ágnes-forrás vizéről, mint 
kitunö gyógy- es usztah víznek, különösen hurutos 
bántalmak, székrekedés, vérszegénység es étvágy-
talanságnál észlelt nagy mérvű gyógyhatású s kelle-
mesen elvezhetö ize miatti teljes megelégedésemnek 
kifejezest adnék, egyúttal nyilvánítom, hogy ezen 
üdítő s egészséges gyógyhatású hazai ásványvizet 
fog>asztásra mindcnúit, hol tehetségemben áll, 
melegen ajanlom 

Dr. AKAKT1SZ JL'SZTIS 
városi Jőurvos, 

EGER. 

A pannonhalmi foapat helyettesensk üdvöz-
lete. Kőszeg város polgármestere ÍE ojeleyhangu 
levőiben üdvözölte Kelemen Krizostom volt győri 
igazg>ii< 1, a L> l ó• az ttlkrtiotüüül, h Jt y a p»ni<on-
halmi fő ipát lo^djutora lett. A po ^ármester 
üdvözlésre a főapáii koudju'or az alábbiakban 
válaszolt: „Kfdv»s megemlékezésedet, figyel 
rnedet hülá.-an köszönöm. Valőban Isten á!dá 
sára, na*.}- kegyelmire van szükségem, hogy H 
feladatot, melyet a Szet tszék iránti köteles 
engedelmességből vállalnom kellett, Szent Run-
dunk javara Oidhistam írny Hiszem, houy a 
jészái d k, mely vezet, jó Főapát urunk atyai 
ftidáM , mit munkámra kértem, rendtársaim és 
mások közreműködése Kérdünk haicját a biztos 
révbe fogják vezethetni. Vagyok fszinte bived, 
Pannonbaima, 1929. szept. 11. Kelemen Kri 
•ostom, főapáti koadju'or." 

Halálozás. Mull szombaton hunyt el hosszú 
szenvedés uián 04 évébmözv. Miletits Istvánná 
szül. Stbrkn.ann Maria, bel} beli bá/'.ulajdonosnő, 
néhai Miletits István volt kőszegi keimefestö 
özvegye. Ttn.etfse hétfőn délután volt nagy 
lészvét mt lett. Az eibunytbun Szovják Bélánó 
édesanyját gyászolja. 

ORVOSI HIR. Dr. Puskás János orvos 
rendelését megkezdte Rajniss-u.5. sz. alatt. 
Rendel d. e. 8-V,10-ig, d. u. 2-4-ig 

A Tartadalmi Egyesületek Siovetsegenek ügy-
rezető igazgat* sága vitéz Szabadváry Ferenc 
gyárost Kőszeg város és a kőszegi járás terű 
Itlére a Tesz kfrüleli elnökévé választotta. A 
nngváiasztás tény ét á Tesz kormányzó elnöke 
Jóasef Ferenc főherceg közölte azzal, hogy a 
tagegyesületek, a kézségek és magánszemélyek 
ugy országos min helyi kérdésekben ezentúl 
ctxtk a keiuleti elnökön keresztül érintkezhet-
nek a nagy loi tosságu újjászervezés alatt álló 
Tesz közportjával. Az elnök helyettese tiszlsé 
gélen dr. Fuchs Endre városi aljegyző- József 
főherceg egyúttal kilátásba helyezte, hogy még 
ez évben meglátogatja Kőszeget 

Ai a nagy tüzkar, mely a mult héten ke 
letkezett, hgyen figyelmeztetés mirdazoknak, 
• kik niccsenek elegendően, avagy egyáltalában 
bltíoeitva. Hizti 6í'sb magát ezért rögtöo tűzkár 
ellen és csekély díjért a „Tuiul" nál vagy a 
rfPbénix " cél, We»s Engelbert képviselőnél, Kő-
szeg Pallisch utca 25. Ugyanott élet és takarék 
biztosítást is köthet jutányosán. 

A tamtekepszde ifjusái*, amennyiben as 
időjárás engedi, nébány szombaton át kellemes 
dléglepetésben részesiti Kőszeg várta közön 
•égét. Mintegy báláját kimutatandó a város éa 
közönsége iránt a ttmitóképezdéérl hozott nagy 
áldozatokért, szombat estéken lampionos mene-
tekben vonul fel a tonitóképezde ifjúsága a Fö 
térre és ad ott szerenádot, s teszi ezzel még 
bensőségesebbé és melegebbé azt a viszonyt, 
nmely a város közönsége és a tanitóképerde 
vezetősége tanárikara és ifjúsága között már 
agy is megvan. 

Elegáns hölgy csak Schermannál 
vágat és ondoláttat. 

A szabóhegy! telektulajdonosok telekrende-
?ési ügye a napokban végleg lezáródott. Egy 
f-stikebbkörü bizottság a polgármester elnöklete 
alélt megállapodásra jutott a telkeken levő fa 
arának megváltása ügyében is, mely szerint a 
f>\ megváltási ára kétharmad részben a telek-
tulajdonosoké lesz, egyharmad részben pedig a 
Szabóhegy szépészeti és rendezési munkálatait 
f t ja szolgálni. 

S^flhaHfllmíítftt m «8 s " rez , értékesít ÁRON 
O L a U a U a l l I l a E d l és MOLNÁR szabadalmi 
iroda Budapest, VIII. Rákóczi-ut 15. ^ a j t t " * 

Az ovodaegyesület választmánya f. hó 16 án 
ülést tartott, mely alkalommal az újonnan épí-
tett t*nteimek rendeltetésüknek átadattuk. Meg 
hitt ünnepség előzte meg a komoly aktus1. Azj 
egybesereglett óvodás gyermekek vprsekot ruond 
lak fel és virá«ot nyújtottak át Dr. Hchneller 
elnöknek, Hammer Gy. alelnöknek, Dr. vitéz 
Nagy tanácsnoknak, mint az építkezés szellemi 
és anyagi vezetőjének véi/ul Kübn J . gondnok 
rak. Tóthné Takó Irma óvónő is köszönetét 
fejezte ui*y a varos vezetőségének, mint az el 
nökséynek a kibővítésért, mi által lehetővé vált 
a napyszámu gyertuekseregnek kellő elhelye 
zése. Dr. Schneller Aurél hosszabb beszédben 
körvonalazta az ovoda fontosságáts beszédének 
második részét H város képviselőjéhez intézve 
kérte ót, boyy az egyesület legmelegebb kö 
szönetét to mAcsolja « városink a nagy anyagi 
áldozattal létesített uj he'yiségekórt valamint 
HZ eyész ovoda rendbehozataláért. V. Dr. Na^v 
Miklós válaszában biztosította a választmányt 
» z ovodai ügy fontosságának szem előtt tar 
tásáról, mert a kisdedovó a furdameniurrii m n 
den oktatásink. A továbbiakban elnök beje-
lentette Nőd) Melánia nyugdíjaztatását és mele^ 
szavakkal emlékezett meg a 40 évig működött 
vezető óvónőről. Érdemeit jegyzőkönyvbe fog 
lalták. Úgyszintén jegyzőkönyvbe vétetett a 
közelmúltban elhunyt s az ovoda felvirágoz 
tatásában érdemeket szerzett bárom férfiú, ne-
vezetesen Dr. LMuriniztr János elnök, Marton 
Károly jegyző és Auguszt János választmányi 
tag emléke. Tóbb fontos ügy elintézése követ 
kezett még. Az ov< da vezetősége azzal a ké 
réssel fordul a város közönségéhez, hogy ezu-
táu minél r.agyobb számmal küldjék a szülök 
ovókcteles gyermekeiket a minden követeimé 

nyeknek me^ felele, modern felszerelésű ovodába. 
• 

• Kölcsönt keres Kőszeg város, hogy a fel 
gyülemlett fizetési kötelezettségének eleget te-
he6ser, mert ezen kötelezettségeket a költség 
vetés keretén beiül elhelyezni nem lehet, azaz 
kénytelen a város hosszabb lejáratú kölcsönnel 
f'dezni az adósságokat, ami lehetővé teszi az-
után azt, hogy a pótadó emelése nélkül mégis 
letörlcssze lassacskán ezen adósságait. Ezek a 
következők: asztfalt kölcsön hátralék 180 000 
pengő, körkemence kölcsön 32 000 pengő, köz-
utbk átvétele 22.0C0 pengő, tűzoltólaktanya 
118.000 pengő, ev. templom segélye L'000 pen^ő, 
Domonkos rend építkezési segélye 28.000 P, 
Missiós rend építési segélye 16000 P, ev. elemi 
iskola Éegélye 8000 P, r. k. isk. segélye 24.000 
P, ev. leánygimnáziumi segélye 4000 P, öntöző 
autó kölcsön 24.000 P, a Kelcz Adelffy árvaház 
vételára 200.000 P, az uj Kelcz Adelffy árvaház 
épitési segélye 100X00 P. Összesen tehát 758 
ezer pengőre van szüksége a városnak, ho*y 
adósságait rendezze, mely adósságok ezidőszerint 
közel évi 100.000 P-vel terhelik meg a város 
költségvetését, egy hosszúlejáratú kölcsön ese-
tében a a töketörlesztéssel együtt kb. 80.000 P 
terhelné meg a költségvetést és így a város 
pénzügyi egyensúlyát ktdvezóen befolyásolná 
vagyis nem okozna pótadó emelkedést. A város 
gazdasági életében, akkor, mikor az általános 
gazdasági helyzet is nehéz, nemis lehetséges 
rövid néhány év alatt lefizetni nagyobb adós-
ságokat, hanem azokat hosszabb időre kell elő 
irányozni és így akkor azok könnyebben el 
viselhetők. A polgármester mult héten Buda* 
pesten járt kölcsön szerzés ügyében és sikerült 
három tekintélyes banktól ajánlatot kapnia. Az 
ajánlatok előzetes letárgyalása és megbeszélése 
most van folyamatban és előreláthatólag rövid 
időn belül a város közgyűlése elé viszi döntés 
végett a legmegfelelőbb ajánlatot. 

ÉrtesltjUk Kőszeg város és vidéke stilva 
termelőit, hogy ezévben feltétlenül megtörténik 
a szilvóriumfőzée. Akiknek módjukban van szil-
vatermésüket otthon elraktározni, tegyék meg, 
akiknek pedig erre alkalmuk ninosen, azok kész-
letét átvesszük és elraktározzuk. 

Kőszegi Szeszfőzde. 

Városi közgyűlés lesz jövő csütörtökön, mely* 
nek főtárgya az 1928. évi zárszámadás letár-
gyalása. Az egyes bizottságok már most tár-
gyalják a számadást. Folyó ügyek is szerepelnek 
a közgyűlés napirendjén. 

— Elsőrendű hölgy fodrászat 
Randwegnél, Várkör öÖ. (Róih Jenő 
könyvkereskedő házában. Bejárat a kapunál.) 

\f1 n den tttt kaph»*ól Termeli: 

Mufry 

T e j s z ö v e t k e z e t ! K ö z p o n t 
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Tüz a Tüskevar utcaban. Hétfőn este 8óra 
után tiz p^rcol meeszólalt a tűzjelző sziréna 
vésztjelző bangja. Villáugyorsan terjedt el a 
hír, hogy H Tüskevár utcában óg egy nagy ház. 
— Németh Mihály az autófec^kendö sofőrje 
teljes tudatában kötelességének a következő 
percben már el is indult a jelenlevő hivatásos 
tüzoliÓKKal együtt a vész s/inhelyére s nem telt 
bele öt perc, máris működött a motorfecskendő 
Dora István kályhásmester égő háza mellett. 
Néhány pillanat múlva megérkezett a második 
fioskei'dő és egy szerelvénykocsi egy sereg ön-
kéntea tűzoltóval, kik az éaő ház másik oldalán 
láttak hozza az oltáshoz, (i iái József parancs-
nokhelyeUes utasítására. A kályhásmester há-
vának teteje már megmenthető nem volt és igy 
a tűzoltók legnagyobb feladnia az volt, hogy 
megmentsék Kovács János gazdálkodó közvet-
lenül hozzáépített házának tetejét, melyet már 
erősen nyaidoftak a lángok. A tűzoltók beha-
toltak Kovács János p-id ására és szembeszálltak 
a már-már áttörő lángokkal. Rövid negyedóra 
alatt sikerült is a motorfecskendő erős suga-
rával a tüz továbbterjedését elfojtani, miáltal 
Kovács Jánosnak nemcsak háza tetejét, hanem 
a fentlevő egész gabona termését is megmén-
tették. Nagyban hozzájárult a derék tűzoltók 
munkájához az uralkodó szélcsend, miáltal a 
szomszédos szalmakazalok csak kevésbé voltak 
a veszélynek kitéve. Dicséretet érdemel Kelemen 
Antal önk. tüzo'tó bátor magatartásáért, ki lét-
rán felmászott Djra István égő padlására és 
egy vizsugárral magaelőtt utat törve hatásos 
oltási munkát végzett a lángot között. — Az 
általános szárazság következményeként hama-
rosan kifogyott a szomszédos kutakból a víz, 
azonban a lakosság és a szomszédban lakó 
missziós szeminárium növendékeinek önfeláldozó 
és kitartó munkájának köszönhető a motor-
fecskerdő kétórai szakadatlan működése, mert 
sajtárokban és vödrökben szállították a vizet 
még a távolabbi kutakból is. Az oltási és men-
tési munkák célludatos irányítás mellett tör-
téntek s igy a tűzoltóságnak már tiz órára si-* 
került a tüzet teljesen eloltani. Kedden délelőtt 
kiszállt a hatóság, hogy a tüz keletkezését meg-
állapítsa. A vizsgálat 6orán kiderült, hogy e 
tüzet Dóra István kályhásmester égető kemen-
céjének rosszul épített kéménye okozta, ameny-
nyiben annak alján nyílások voltak észlelhetők, 
melyeken át könnyen kijuthatták a szikrák. 
Dora István pedig a hatóság tilalom ellenére 
polyvát éa szénát raktározott el a kémény kö-
zelében, mely könnyen tüzet fogvi csakhamar 
lángbaboritotta a tetőszerkezetet is. A háiigazda 
saját bevallása szerint hamarosan észrevette, 
hogy házában tüz van, érthetetlen okokból azon* 
ban feleségével és tanone&val oltották a tüzet 
és nem kértek segítséget még a szomszédtól 
6em és csak akkor kezdtek jajveszékelni, ami-
kor a lángok már a ház eternit fedélsetén ie 
átcsapódtak. Kovács János házát i i csak azért 
kapta el a tüz. mert hiányzott a£ előirt sza-
bályszerű tűzfal e osak nyers vályogtéglák 
voltak felrakva. Dóra István épületeinek helyre-
állítása a becslés szerint 1400 P be kerül, míg 
Kovács Jáno9 épületeiben 700 P. a megbecsült 
kár. Dóra István háza 3000 P re van biztosítva, 
Kovács János háza biztosítva ninosen. 

Gyümölcsfa ét szőlő Állományunkat az el-
múlt szigorú tél erősen megritkította. Ne mu-
lasszuk el a hiányokat még az idén kipótolni 
és ültessünk minél több nemes gyümölcsfát. 
Mezőgazdasági termelésünk nehéz helyzetén 
segitüna a biztos jövőjű gyümölcstermesztéssel. 
Már közeledik az ültetós ideje, szerezzük be 
szükségletű nket mielőbb a legnagyobb és leg-
megbízhatóbb cógnól, uz Unghváry László fais-
kola r. t. nál Cegléd, Budapesten IV. Váoi utca 
27. (Piarista palota). Faiskolai árjegyzéket min-
denkinek díjmentesen küld. 

Talált tárgyak: Pénzerszények pénzzel. Iga-
zolt tulajdonos az államrendőrségen átveheti. 

o 
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— Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés, 
kellemetlen szájiz, homlokfájás, láz, székszoru-
lás, hányás vagy hrtsmenés eseteiné! már egy 
pohár természetes Ferenc József keserűvíz gyor i 
san, biztosan és kellemesen hai. A gyakorlati 
orvostudomány igazolja, hogy a Ferenc József 
viz használata a sok evés és ivás káros követ j 
kezményeinél igazi jótéteménynek bizonyuk A 
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban dro 
gériákban és füszerüzletekben kapható. 

— „Mihály" bált rendez a helybeli Katb. 

Legényegylet f. hó 29 én vasárnap e6te Vj(<* 

órától reggelig a Mulató összes termeiben jó 

cigányzenével melyre mindenkit tisztelettel mpg 

h-v u rendezőség. 

Nincs t i fuszmegbetegedes a kőszegi alreal 
Iskolai nevelóintezetben. Két miniszteri kiküldött 
is járt itt a megbetegedések ügyében, de meg-
állapították, hogy a betegség enyhébb lefolyású 
influenza és nem tífusz. A szükséges óvintéz 
kedéseket megtették és így nincs semmifoíe 
aggodalomra ok. 

Síremléket legolcsóbban szállít 
Zerthofer Mihály Gyöngyös-utca 14. 

Beperelte Kőszeg varosat özvegy Kéri Jó 
zsefné, özvegyi nyugdíj megállapítása iránt. 
Férje ugyanis Kőszeg városánál szolgált mint 
erdőőr, aki egy hivatalos erdei eljárás alkal-
mával agyonlőtte Auguszt Imre városi képviselőt, 
erdei bizottsági tagot. A férj ezen bűnténye 
következtében a város nem adott nyugdijat az 
özvegynek, csupán a hátramaradt kiskorúakat 
segélyezte. Kériné most perbe fogta a várost és 
kéri bírói uton nyugdijának megállapítását, a*, 
elmaradt időre is. Az első tárgyalás e hó 28-án 
lesz Szombathelyen a törvényszéknél. 

Bugjon-e a sziréna ? Mióta az uj fecskendőt 
tűzoltóink megkapták, déltájban naponként fel 
bug a sziréna. Taláu a delet akarja jelezni; 
talán a tűzoltók kezelési-gyakorlataképen szól: 
talán azért, hogy a város lakói hozzászokjanak 
és az esetleges tüzriadó alkalmával kel 16 nyu 
galommal vegyék ! Mindenesetre alkalmatlan 
idfiben kezdődött ez a város csendjét és nyu 
galmát zavaró szokás, mert Budapesten éppen 
most vajúdik az u. n. „Csendrendelet'', mely a 
gyári gözsipok és szirénák működését beszünteti 
és elrendeli, hogy azokat hat hónapon belül 
mindenütt le kell szerelni. A város közönségé-
nek jelentős része itt sem gyönyörködik a szi 
réna süvöltésében és szívesen venné, ha eredeti 
hivatásához visszatérne; addig pedig, míg ez 
megtörténik, elvárja, hogy legalább pontosan 
jelezze a déli 12 órát. 

A Zeppelin potyautasat Boachlor péksegédet 
háromheti fogházra ítélték a potyautazásért 
csendháborítás eimén. 

Regi igazság a rád ióban: 
Minden általunk eladott rádiókészülékért és alkatrészért 

teljes szavatosságot vállalunk. 

MMályu&k fasgesen szállít kannyitstt Saetési föltételek mellett. 
Ingyen és bérmentve kü ld jük ismertetőinket, ha az alanti szelvényt beküld i . 

B u d a p e s t " V I I . , R á k ó c z i - u t 3 2 , 

(Rókussal szemben.) 

Itt levágandó! 

N O S T R U M R Á D I Ó 

B u d a p e s t , V I I R J k ó c z i - u t 3 2 . 

Kérem ismertetőik megküldését 

Utó l é rhe te t l en ! Ta r t ó s s ága ö rökös i 

'JS.I 

m rtíf 
^ ALMÁ >iA,^L\k 'JL ^ i 

fatüzelésű, légNNsis , folytonégő kályha 
10 kió 

FÜT 24 6fán át egy 
fával 1 ^ * normál szobát. 

Nagyobb t i p u sok 3 4 s z ob á s l akás t is 

egyenleteset i fű tenek. 

Legtakarékosabb, leghigiénikusabb fűtés! 

Vegyestllzelésü R eko r d , Zeph í r , folytonégő 
kályhák. E l i t é takaréktüzhelyek. Kémenytoldó 

Árlapot díjtalanul küld : 

H É B E R S Á N D O R 
ká lyha- és t ű z he l ygy á r a Budape s t , 

Vilmos császár-ut 39. (Hajós-atca sarok) 

K á l y h á i n k á l l a n d ó kőszeg i l e r a k a t a : 

Laur ínger Elek vaskereskedésében . 

foglalkozás 

KSE—Sparta Wien 3 : 1 (1:1). Értékes nem 
zetközi győzelmet könyvelhet el a KSE, amelyre i 
büszke lehet. A kitünö játékerőt képviselő, öt 
válogatott játékossal felálló bécsi I. osztályú 
amatőr Spartát erős küzdelemben győzte le. A 
mérkőzést ünnepélyes zászlócseie vezette be. A 
Spartát a KSE nevéban vitéz Szabndváry Ferenc 
üdvözölte németül, am*lyro a Sparta elcöxe, 
Schromm válaszolt. A Sp-irta sz^p, tetsretős, 
kombinációs, de kissé puha támadásokkal ve 
szélyezteti a KSE kapuját. A K S E támadásai 
ritkábbak, d» veszélyesebbek. A 15. percben 
Scbrödl ideális beadását Háni előírás szerint 
védhetetlenitl fejeli a kapu balsarkába. A Sparta 
erősit és a 25. percben szabadrúgásból Brückner 
egyenlít. Váltakozó támadások fejezik be a fél-
időt. A má-odik félidő Sparta támadásokkal kez-
dődik s mintegy 10 peroig erősen ostromolják 
a kőszegi kaput. Utána ismét a KSE jön fel ós 
támadásai veszélyesebbek is. A 22 percben Háni 
önzetlen átadásából Bruckner szép lövése 2 : 1 
re állitja az eredményt a KSE javára. A 35. 
percben Schrödl kiugrik, de a 16 oson belül el-
kaszálják. 11 es. Bruckner lövi. Bombája egyik 
balkapufáról a jobbkapufára és onnan a hálóba 
perdül. A Sparta most nagyon belefekszik de 
az eredményen változtatni mái* hetfl tila. — 
A K8E ismét megmutatta, hogy nagy csapatok 
ellen pompás formát tud kijátszani. A Sparta 
csapata szemre nagyon szép futballjátéköt mu 
tátott be. Különösen a csatársor volt elemébeu. 
A bekkek teljesítménye gyengébb. Á'talában 
az egész csapat kissé puhán játszott. Kornfein 
biró a mérkőzést jói vetette. — Érdekes, hogy 
a bécsi spoftiapok mennyi mindenféle indokot 
találnak fel a súlyos vereség enyhítésére, pedig 
a közönség láthatta, hogy a bécsi Sparta vere 
sége reális volt. 

Zalaegerszegi T E — K S E bajnoki mérkőzése 
a sporttelepen, a mai nap legfontosabb sport-
eseménye. A ZTE a bajnoki küzdelmekben min 
dig egyike a legveszélyesebb ellenfeleknek. A 
KSE csnpsta javuló formábun van, de mioden 
tudásával és lelkesedéssel kell ma küzdenie, 
hogy meglepetés ne érje. A mérkőzés délután 4 
órakor kezdfdik. A mérkőzést Auguszt (Szom 
bathely) vezeti le. 

Halálküzdelem a koporsóban. Blacoman fakir, 

aki cirkuszban mutogatta magát, earyik számá 

Kir. udvari- és kamarai fényképész 

u t ó d a 

K O S S A K K O M A R O M I 
Budapes t , IV., Kossuth Lajos-utca 12. 

Elfikelfl műterein. Modern művészi é« ujszerű színes-
felvételek, miniatűrök és művészi levelezőlapok. 

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 á r a k l 

ban szerencsétlenül járt. É've teraottette P1 ma-
gát, de mikor 3 óra múlva kiásták már halott 
volt. A holttesten észrevehető vo't a szörnyű 
halálküzdelem a x i t a kiszabadulásért folytatott. 

Italmerök figyelmebe. A korcsmai hitelre 
vonatkozó törvényes rendelkezésekről, valamint 
a bortörvény fontosabb rendelkezéseinek kivo-
natáról szóló táblák most jelentek meg. Ezen 
táblák, a rendelet szerint, ha az italmérési üz-
letnek több helyisége vau, azok mindegyiké-
ben a verdégek által könnyen látható helyen 
kell kifüggeszteni és állandóan olvasható álla-
potban kell tartani. Az itaimérési üzletek ellen-
őrzésére hivatott közegek kötelesek e rendelet 
pontos meg'artását ellenőrizni, és a mulasztók 
ellen a feljelentést megtenni. A rendelet a?t is 
magába foglalja: „Hitel nincs", azon vendég, 
ki pénz nélkül rendel, csalást követ el és sú-
lyosan büntettetik. Ugy a bortörvénv mint a 
hiteltörvényröl szóló hirdetési táblák 80, illetve 
50 fillérért darabonkint kaphatók Rónai Frigye® 
könyvnyomdájában Kőszeg. Minden italmérö-
nek saját érdeke, hogy eteket mielőbb beszerezze. 

Mozihlrek. Ma a mozgó a Cayennei poklot 
játssza Jean Murát, Esterházy Ágnes és Paul 
Heidemannal a főszerepekben. A deauvillei sport-
ünnepély motorcsónak versenye a kiinduló pontja 
e rendkivül érdekfeszítő történetnek, ahol egf 
éksserlopáSból kifolyólag az ártatlan főszerep-
lőt Ítélik bat évi kényszermunkára Cayenneben. 
Itt ismerjük meg atután e fegyház minden 
borzalmát, ahonnan a főhős szökése majd ujabb 
bonyodalmak révén jutunk el e kitűnően meg-1 

ift nagyszerűin megjátszott és megrendezett 
nagysikerű filmdarabnak megnyugtató befeje' 
tésdhec. 

Anyakönyvi kivonat az simult hétrftl. P e il-
l e t é s e k : Mészáros Jótsef— Harang Róza, le* 
ánya Anna r. k. Hoós István—Horváth Mária, 
leánya Éva r. k. Schedl Márton—Maurer Iza-
bella, fia Márton r. k. Treppler Ferenc— L ickner 
Anna, fia Gusttáv ág. ev. Preistinger Ferenc— 
Krötzl Mária, fia Ferenc r. k. H á z a s s á g o k : 
Rádl Oyula—Gráf Elvira, Bősz Rudolf—Wurst 
Mária. H a l á l o z á s o k : Markovits Antal, 1H 
hó, bélhurut, özv. Miletits Istvánné 08 év, méh 
rák, Ecket Jótsef 73 év, agyvérzés, Kasztner 
Anna 2 hó, bélhurut. 

A helybeli távbeszeló szolgálat tűrhetetlen 
állapotára felhívjuk a soproni póstaigazgatóság 
figyelmét és kérjük, hogy ezen állandó bosszú-
ságot okozó intézményen legalább is annyit 
enyhítsen, hogy a délelőtti órák alatt csak kap-
csoló szolgálatot teljesítő tisztviselőt ültessen 
a készülékhez és ne kelljen neki a távbeszélő 
előfizetők rovására más ügyeket is lebonyolí-
tani. A szerkesztőség. 

KOazeg 6B VidéKe 3. 
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f Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Budapest , V. A lko tmány ucca 29. 

Mezöga /dasag i es Ipari Vegyszerek Kereskede lmi R. T. 

Budapes t , X Hölgy-ucca 14. 

Dunántúl es Kisalföld i rasban es kepben 
cimü földr^j/-i mü kedvezményes előfizetői ár 
mellett való mearendelésér^ vonatkozó határidő 
szoptem' er hó 30 ával lejár A szet/pdi egyetem 
Földrajzi Intézete ezért felkéri mindazokat, akik 
proepek'ust knptak és a müvet m»g akarják 
rendelni, illetőbg a sorsoláson résztvenni óhaj-
tanak, hogy a mewre' deiö lapokat saját érdé 
kükbnn sürgősen küldjék b». Akik prospektust 
nem kaptak és érdekifidnek eziránt a pompás 
kiállítású, órtékes és művészi rajzokkal, csoda 
sz£p repülő felvételi fotográfiákkal ellátott mü 
iránt, forduljanak a kiadóhoz: E^ye!eni Fold 
rajzi Intézet, Szeged. 

Forradalmit josolnak Ausztriaban. Ljndon 
ból jelentik : \ Di i ly Telegraph bécsi tudósí-
tója riasztó hireket közöl. Az angol újságíró 
szerint Ausztriában forradilom áll küszöbön. 
A vihar előjelét a laptudósi'ó abban látja, hogy 
ma már az osztrák keresztényszocialistapárt 
hivatalos lapja, a Roichspost is azt ajánlj 
hogy helyezzék át az osztrák parlament szók 

'helyét Bécsből valamelyik vidéki városba Az 
j újságíró rámutat továbbá a He imwh r egyre 
gyakrabban ismétlődő katonai felvonulásain és 
a Hűimwebr vezérek legutóbbi beszédeire, ame-
lyek mind azt bizonyítják, hogy Ausztriában 
készül valami Hiába tagadják az osztrák lapok, 
az ausztriai helyzet rendkívül komoly és a kül-
földön elterjedt rémhírek egyáltalán nemmood-

j hatók alaptalanodnak. 

Major Henr ik e l c s a v a r t a Greta Garbó fe ét. 
E<y izgalmas hollywoodi törvényszéki tárgya-

l áson történt ez az eset amelyről képes beszá-
molót hoz a Si inházi Élet uj száma. Gazdag 

• tartalom. Nagy divat, autó, sport, társaság és 
'rádió rovatok egészítik méar ki az uj s?ámot. 
Egyes szám ára 1 pengő. Kőszegen kapható 
Róth Jenő könyvkereskedésében. 

Férf inak adta ki magat és házasságot kö-

tött egy nővel egy Vlary Browne névü hölgy. 
Azzal védekezett, hogy állandóan biztosítani 
akarta m i^ának a másik nő társaságát. 40 napi 
fogházra Ítélték. 

Nincs többé nedves fal! 
S 1 K U R I T 

tökéletesen 

vizhatlanit! 
A beérkezett elismerő levelek százai bizonyítják, 

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

Prospektus, felvilágosítás és a S lkur l t elárusitása: 

S C H W A R Z JENÖNE festekkereskedeseben 
K O S / E G , V ú r U ö i - 3 1 . HZÍI I i n . 

Köszönetnyi lván í tás . 

Mindazoknak, kik szeretett jó 
édesanyam, anyós, nagyanya lestvér 
és rokon 

özv. Miletits Istváné 
szül . S ta rkman Már ia 

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

Kőszeg, 1929 szept i8-án. 

A gyászoló család. 

ELEKTROBIOSKOP 

Köszönetny i lván í t ás . 

Azon számos és jóleső részvétért 
melyben szeretett férjem, édesapa, 
após, nagyapa és dédapa és rokon 

Schwahofer János 
kisgazda 

elhunyta alkalmával részesültünk, 
nemkülönben azoknak, kik utolsó 
útjára elkísérték, ezúton mondunk 
hálás köszönetet. 

Kőszeg. 1929. szept. 18. 

A gyászo ló csa lád . 

Vasá rnap , szeptember 22-én: 

( 4 I E X V E I 

P O K O L . 

Dráma 0 felvonásban. 

A főszerepben JEAN MURÁT. 

ESZTERHÁZY ÁGNES é t 

PAUL HE1DEMANN. 

És a kisérömüsor 

(Hársfavirágot 

anyarozsot) 
és mindenféle mas gyógynövényt leg-

magasabb áron vasáról 

P A N T O D R O G 
magyar gyógynövény r. t. 

Budapest, V., Visegrádi-u. 7. 

Bükkfahasábfát 
legolcsóbb nf-pi áron szállitt 

Freyler József 

E l a d ó a B o z z a y -

íele Ryöngyösfürdö egesz területe 
a rajta álló két lakóház és gazdaság! 
épülettel együtt. Bővebb felvilágo-

sítás a helyszínen nyerhető. 

A n. é. közönség szíves tudomására adom, hogy 
porosz és brennbergi kőszén, 

|kovácsszén, faszén, koksz, mész, 
' cement, vágott és hasáb tűzifára 
azonnal v. későbbi szállításra előjegyezni lehet 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, kik szeretett jó 

gyermekünk, ill testverkénk 

Ottó 
elhunyta alkalmával fájdalmunkat 
jóleső részvétükkel enyhíteni igye-
keztek, nemkülönben a temetesen 
való megjelenésükért, valamint a 
koszorú- es virágadományokér ez-
úton mond hálás köszönetet 

Kőszeg, 1929. szept 18. 

Rosta Lajos és csa lád ja . 

Seybold Kálmán vállalkozónál 
Király-ut 10. 

Rúth Sándor börkereskedesében 
a Vá rkö r ön . 

M 

Kifutófiu 
felvétetik Kohn Jakab 

áruházában. 

'4 

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

egyszeri felhintéssel 

tökéletesen kipusztít 
a fehérszínű, szagtalan, emberre és háziállatra teljesen veszélytelen 

„ B E B U S " s v á b p o r 

Várkör 22. 

Egy szépen bútorozott 
udvari szoba villany-
világítással azonnal kiadó. 

Sziget-utca 9. 

2 szoba konyhás 
emeleti lakás 

mellékhelyiségekkel kiadó. 

Táblaház-utca 7. 

Gyümölcsös eladás. 
A Lange Schützengraben dűlő-

ben fekvő 1 hold 278 n.-öl kiter-
jedéssel bíró gyümölcsös f. hó 29-én 
d e 9 órakor a Rohonci utca 2 sz. 
alatti ügyvédi irodában önkéntes 
magánárverésen el lesz adva. 

Utóajánlat 
tehető a Király-völgyben fekvő 914 
n. ölés g y ü m ö l c s ö s r e iro-
dámban szeptember hó 26-án déli 
12 óráig, 

ür . SZOVJÁK HUGÓ ügyvéd. 

v W A kV 
Csodás hatását százezrek dicsérik. Aranyéremmel kitűnt. Világmárka 

i« Kapha t ó m indenü t t . 

1 Arak: kisdoboz 1-80, középdoboz 4 —, nagydoboz 14.—pengő. 

Oyár t j a : REBUS^VEGYIMÜVEK, Budapest V, Báthory-u. 9. 

F 1 S K P N H U 
a leg-
gazdaságosabb 

Vezérképviselet: 

Aotófelszerelesi B. T. 
Budapest,IV. Aranykéz-u 2 
M Tel.-Aut. 812—41 

— Nyomatott Hónai Frigyes köuyvuyomdájbaan K ő s z é n . — 
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