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Hoower győzelme. 
Európai fogalmakhoz szokott ember számára 

talán érthetetlen is az a választási kampány, mely 
az amerikai elnök- ill. elektor-választásokat meg-
előzte. A leggyakorlottabb szem sem fedezhet fel 
lényeges különbségeket a republikánus és demo-
krata pártoknak akár politikai, akár gazdasági 
programmja közt, viszont épen azok a nekünk 
lényegtelennek látszó különbségek, amelyek szá-
munkra közömbösek lennének, adták meg ennek 
a gigantikus méretű kőzdelemntk a hátterét. 

A józanság győzött a szentimentálizmus 
felett — hirdetik a győztes republikánusok lapjai 
és ezzel nem az ellenpárt programmját, hanem 
az ellenjelölt, a selfmademan Smith személyét 
bélyegzik szentimentálisnak. Smith ugy viselte és 
kihangsúlyozta egész karrierje során proletár 
származását, mint egy harci jelszólobogót, fennen 
hangoztatta katolicismusát és bevándorolt voltát, 
ami nem a legjobb ajánlólevél a jenkik szemében 
tüntetően kevés gondot fordított ruházkodására 
és abból sem csinál titkot, hogy személyében is 
elvi ellenzője a prohibiciós törvénynek.. Nos, 
ezek a karrikatura határáig eltorzított jellegzetes-
segek képezték a demokratáknak a republikánu-
soktól elütő programmját. mert Schmith azért 
óvatosan sietett tudtára adni az is a Wall Street 
pénzmágnásainak, hogy uralomrajutása esetén ve-
lük szemben is elődje politikáját fogja gyakorolni. 

Wilson óta nem volt demokrata elnöke az 
Egyesült Államoknak és most Coolidget második 
elnöksége után kormányának egy tagja, kereske-
delemügyi államtitkára fogja felváltani a Fehér 
Házban. A hallgatag Cal-nak nevezték Coolidget, 
aki véletlenül került a legsorsdöntőbb időkben a 
világ első hatalmának élére Harding halála után, 
mint alelnök, mert nyilatkozatai és a szokásos 
heti sajtónapon elhangzott kijelentései nem ter-
jedtek többre egy papírlapra irott néhány sablon-
nál. De a vöröshaju Cal-nak épen ez a hallga-
tagsága és rezerváltsága szerezte meg népszerű-
ségét az 1924-es elnökválasztásra, mert a jenki 
ugy találta, hogy neki ilyen elnökre van szüksége, 

Katolikus szanatórium. 
Irta: Chernák Béla ny. áll. rend. főfelügyelő. 

Sokféle elnevezésű hzmatónu n, ttilami, 
megyei, városi, különféle hítfelekezeti kórház 
és egyéb egészségügyi intézmény van már Ma-
gyarországon, de csak sokféle, azonban az ápo 
lósra szorulók számához mérten nagyon kevés. 
Arról a naerv horderejű mozgalomról, amelyet 
a „Magyar Országos Katholikus Szanatórium 
Egyesület" tűzött k i : ugy érzem, hogy csak 
igen kevesen tudnak. 

Az emiitett egyesület is látva nemzetünk 
pusztulását, lelki életünk erős hanyatlását, el-
határozta, hogy sürgősen hozzáfog a mentési 
munkához. Hol kezdődjék e munka? Egy oly 
egészségügyi intézmény lét* ejtésével, ahol gon-
doskodás történik nemcsak a beteg test, hanem 
a beteg lélek meggyógyitásáról is. Ez a kato-
likus szanatórium. 

A „Magyar Országos Katholikus Szanató 
rium Egyesület" dr. Domokos Géza igazgató-
főorvos kezdeményezésére 1926-ban alakult meg. 
Éz az egyesület célul tűzte ki, hogy mindenek 
előtt egy többszáz ágyas, a „Lisieuxi kis Szent 
Teréz '-röl nevezett szanatóriummal kapcsolatos 
kórházat ópit fel, mely bel , ideg , sebészeti-, 
szülészeti- és nőgyógyászati osztályokból fog 
állni. Az ápolást szerzetes nővérek fogják el-
látni. — 

aki nem beszél és nem reprezentál, hanem szinte 
személytelenül és gép módjára irányítja azt az 
óriási aparátust, amely végeredményben az állam 
és a polgárok vagyonosodását célozza. Elnöksé-
gének utolsó évében tett csak néhány szűkszavú-
ságában is határozott nyilatkozatot Coolidge, de 
ezek egyike a Kellogg-paktum bekonferálása, 
másika pedig az angol-francia flotta egyezmény-
hez való csatlakozás megtagadása volt, mintha 
ezzel akarná alátámasztani utódjának külpolitikai 
állásfoglalását és a magáénál nagyobb befolyást 
biztosítani neki, az európai ügyekbe való bele-
szólásokra. 

Hoower a világháború befejezte után az 
amerikai segélyakció élén járták be a lerongyo-
lódott Európát és a választási kampány során 
ügynökei a bevándorolt magyarok között azzal 
korteskedtek érdekében, hogy 1919 őszén Hoower 
akadályozta meg a Habsburg-restaurációt, mert 
az élelmiszerszállitmányok megszüntetését helyezte 
kilátásba József főherceg nádorsága esetére. Nem 
a legkedvezőbb auspició reánk, a segélyt váró 
magyarokra nézve az uj amerikai elnöknek a 
magyar belügyekbe való első beavatkozása, amint 
Európa többi államai sem várhattak semmi külö-
nöset, akár Hoower, akár Schmith is kerül ki 
győztesen a választásból. Az Amerika által Euró-
pának juttatott kölcsönök törléséről, vagy rész-
leges leírásáról szó sem lehet és ugyar.ugy nem 
várhatunk erélyes és határozott fellépést a béke-
szerződések revíziója ügyében sem. Amerika pénz-
ügyi téren régóta nem a bőkezű nagybácsi, ha-
nem a szorultságot kihasználó uzsorás szerepét j 
játsza és speciálisan nekünk, magyaroknak is; 
közömbös volt a választás eredménye. Mint az j 
Ady kuruca mondja: „Nekünk pajtás, úgy is ; 
mindegy, farkas esz meg, medve esz meg, de 
megesznek bennünket." j 

101 magyar nótásestély 

szombaton s vasárnap a Strucc-szalló éttermében 

HIRDETMÉNYEK 
Közhírré teszem, hogy a Felsődunántuli 

Mezőgazdasági Kamara kiküldöttje f. évi novem-
ber hó 11 én vasárnap d. u. 4 órakor a város-
ház közgyűlési termében gyümölcsvédelmi és 
gyümölcstermesztési előadást tart, amelyekre az 
érdeklődőket ezennel meghívom. 

Közhírré teszem, hogy az 1927. évi 60 000 
sz. P. M. rendelet értelmében az 1929 évre 
szóló adóalanyok és adótárgyak összeírása el-
rendeltetett ós f* é. november hó 5 ón kezdetét 
veszi. Felhívom a közönséget, hogy a megjelenő 
összeíró közegeknek a kivánt felvilágosítást 
megadják s az általuk átadott összeirási lapo-
kat pontosan töltsék ki s aláírva ugyancsak az 
összeíró közegnek adják át. Figyelmeztetem a 
közönséget, hogy a valótlan adat szolgáltatás 
szigorúan lesz büntetve. 

Közhírré teszem, hogy az 1928. évi no-
vemberi lakbér negvedben a lakbérnek s nem 
üzlethelyiségek esedékes bére fejében további 
intézkedésig annyi pengőt kell fizetni, ahány 
aranykorona az illető lakásoknak alapbére. 
Egyebekben az augusztusi lakbérnegyedre TO-
natkozó rendelkezések maradnak meg. 

Ad. 13.443—1928. Közhírré teszem, hogy 
ac 1927. évfolyamban bejelentett ideiglenes adó-
mentességi igények az uj ültetésü szőlőkről a 
jegyzék a városi adóhivatalban f. é. november 
hó 5-től 15 napi közszemlére van kitéve s bárki 
által betekinthető. 

Ad. 14.007—1928. Közhirré teszem, hogy 
a magy. kir. Földmüvelésügyi Minisztérium 
Kőszegen egy három hónapos téli gazdasági 
tanfolyam felállítását rendelte el; a tanfolyam 
teljesen ingyenes, három hónapig tart, havi há-
rom tanórával és tárgya külőnböző gazdasági 
és egyéb szükséges ismeretek ; korhatár 16. évtől 
felfelé, a tanórák ideje később lesz megállapít-
va; jelentkezések novembBr hó 15 ig a hivata-

Amidőn pedig e körülmény tudomásunkra 
jutott és felkérettek arra, ho^y a fővédnöki tiszt-
séget fogadják el. a legnagyobb késséggel vál-
lalták azt: József kir. Főherceg Őfensége, — 
József Ferenc kir. Főheroeg Őfensége, — gróf 
Zichy Gyula kalocsai érsek, Prohiszka Ottokár 
székesfehérvári püspök, dr. Glattfelder Gyula 
szegedi (csanádi) püspök, gróf Mikes János 
szombathelyi püspök, dr. Hott Nándor veszprémi 
püspök, dr. Bárdos Rémig pannonhalmi főapát 
es dr. Werner Adolf zirci apát urak. 

Az egyesület elnöke: dr. Csiszárik János 
c. püspök, meghat, min. Társelnökök: Érnst 
Sándor prelátus kanonok, dr. Zsombory István 
ny. főispán, Frühwirth Mátyás orsz. gy. képv. 
Ügyvezető igazgató : dr. Domokos Gáza főorvos. 
Igazgatósági tagok : Biieszner Ágoston apátplé-
bános, dr. Kemenes Illés bencés házfőnök, dr. 
Várkonyi Fidél ciszterci igazgató, dr. B.irauyai 
Lajos kozp. sajtóvállalat vezérigazgatója, dr. 
Knébel Miklós, pápai prolátus kanonok, dr. Ort-
vay Rezsó regnum Marianumi plébános, Poós 
Rozső budafoki apátplébános, Mibalevits Zsig 
mond Hermina uti plébános, dr. Burján Imre 
tórv. biró, P. Oszlav Oszwald szent Ferenc rendi 
tartományi főnök, Török Kálmán egri kanonok, 
Chernák Bél ny. rend. főfelügyelő, Binyuns M., 
Monzák A., Szafeáesy I. főtisztviselők, Nóvák 
N. min. o. tan., Ekámp N. igazgató, Hirling Gy. 
bank vezérigazgató és Blaskó Mária írónő. 

A szanatórium felépítése sok pénzbe kerül. 
Do hozzuk meg a tőlünk telhető anyagi áldo-
zatot annál is inkább, mert ez az áldozat a 
krisztusi szeretetből fakadó szamaritánusi csele-
kedet és épen ezért nemcsak embertársaink, de 
elsősorban Isten előtt lesz kedves. Annak a 
ténynek az elgondolása, hogy gyógykezelésre 
szoruló katolikus testvérünk egy, minden tekin-
tetben katolikus szellemű környezetbe kerül, hol 
nemcsak a beteg test, de vele egyidejűleg a be-
teg lélek is kellő gondozásban fog részesülői 
mar egymaga megéri, hogy a hivő katolikus 
anyagi áldozatot hozzon. 

A tagsági dij oly csekély, hogy még a 
legszegényebb ember is megfizetheti egyszerre 
az egész évi tagdijat, — pl. ha lemond 2—3 
muzielőadásról. Viszont ha majd állni fog már 
az intézmény Budán a fővárostól kilátásba he-
lyezett nagykiterjedésű parkban es bármely tag 
csak egyszer vegye igénybe annak áldásos mű-
ködését: sokszorosan vi&szatérül a befizetett 
csenély összeg, oly nagy kedvezményt nyújt 
tagjainak az egyesület. A tagok ugyanis kórházi 
ellátási dij ellenében szanatóriumi ellátásban 
részesülnek. Míg pl. a klinikákon és kórházak-
ban 25—30 ágyas kórtermek vannak, addig a 
létesitoodő szanatóriumban 2—3—4 ágyas szo-
bák lesznek, szanatóriumi kényelemmel beren-
dezve. A tagok addig is, míg a szanatórium fel-
épül, orvosi tanácsadásban részesülnek. 

Egyes szám ára 16 fillér 

t ó s z e g , 19 ' xs 



los órák alatt a g azdaság i tanácsnokná l esz-
közölhetők, ak ikné l bővebb felv i lágos ítás nyer-
hető. 

Ad. 13.150—1928. Közhírré teszem, hogy 
a kisjövedelmű hudikölcsön tulajdonosok segé-
lyezése tárgyában a M. kir. Népjóléti Minisz-
ter részéről kibocsájtott hirdetményt kifüggesz-
tés utján a szokásos módon közhírré tettem. 
Felhívom mindazon háborús államadóssági köt-
vény tulajdonosokat, akik ezen hirdetmény 
szerint segélye igényt tarthatnak, hopy hétfő 
november 12 tői kezdődőleg mindennup délután 
5 és 6 óra között jelentkezzenek városhAza I. 
emelet 14. számú irodában. 

Jambrits Lajos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
Felhívjuk a testület tagjainak figyelmét, 

hogy a Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 
f. évi december 6—9-ig Hudappsten az Országos 
Tenyészállatvásáron nemzetközi baromfikiállitást 
rendez. A kiállításra december 3—11 ig féláru 
menetdijkedvezménriyel lehet utazni. Jogosító 
igazolványok annakidején 1 pengő 30 fillér ár 
ban a Kőszegi Takarékpénztár meneijegyirodá 
jában lesznek válthatók. 

Ipartestületi elnökség. 

H Í R E K ! 
Id. Széchenyi Rezsó gr. t - Ismét súlyos 

gyász érte a gróf Széchenyi családot. Idősebb 
Széchenyi Rez6Ő gróf, volt gyönayösapáti, majd 
Bzarvaskendi földbirtokos, hosszas betegeskedés 
után az ausztriai eggenbergi szanatóriumban Gü 
éves korában meghalt. Holttestét családja Nagy 
czenkre szállitatta és az ottani ősi Széchenyi 
grófi családi sírboltban pénteken helyezték örök 
nyugalomra. 

Nevmagyarositas. A belügyminiszter Wurst 
Kamill kérelmére a Kőszegen született Maria 
Gabriella nevü kiskorú gyermeke családi nevét 
Vértes névre változtatta át. 

Iskolánkivíili népoktatás. A Kőszeg városi 
iekolánkivüli népművelési bizottság 12 én hétfőn 
ülést tart a városházán, melyen az 1928—29 
tanévi programmot tárgyalja meg a bizottság. 
A bizotiság eddigi titkars, Sárosy István tanitó 
kepezdei tanár ezen tisztéről lemondott. Utód-
jául a bizottság Laschober Ödön polgári iskolai 
tanárt kéri fel. 

Házasság. Tóth László m. kir. főhadnagy 
tegnap kötött házasságot Szabó Rózával, Szabó 
János városi karnagy és nyug. vasutas árvaházi 
helyettes igazgató leányával Kőszegen. A polgári 
esketést Jambrits Lajos polgármester látta el, 
mig az egyházit a vőlegény bátyja Tóth Pelbárt 
bencéstanár végezte el a Jézus Szive templomban. 

Eljegyzes Pászner Milikét eljegyezte S Z Í V Ó S 

János Szombathelyről. (Minden külön értesítés 
helyett.) 

Kedves Katolikus Testvéreim 1 Ne retten 
junk vissza e?y kis anyagi áldozattól! Ne ma-
radjunk a más vallásfelekezetü felebarátaink 
áldozatkészsége mögött! Pótoljuk az eddig el 
mulasztottakat! Mutassuk meg, hogy a katolikus 
társadalomban is van életerő és élni akarás 1 

Szálljunk magunkbal Gondoljunk csak egy 
kicsit a jövőre! De ne e rövid földi jövőre, ha-
nem arra a végnélküli, földöntúli jövőre! És 
ha minden katolikus testvérem erre gondol, 
akkor a katolikus szanatórium, minden akadályt 
legyőzve, a legrövidebb időn belül a beteg test 
és a beteg lélek megmentése érdekében áilni 
fog ! És létezése egyúttal büszkén fogja hirdetni, 
hogy mire képes a magyar hivő katolikus tár-
sadalom. 

Hogy az építkezés mielőbb megkezdhető 
legyen, az egyesület az 1928. évi októberi vá 
lasztmányi ülésében elhatározta, hogy azon ta-
gokért, akik az évi 2 P 4 0 f . helyett rendes tag 
sáui dijul évi 12 pengőt fizetnek, az épitend 
szanatórium kápolnájában állandóan naponta 
szentmisét mondatunk. Azok nevei pedig, akik 
legalább lOilyen tagot gyűjtöttek, a szanatórium 
ban felállítandó márványtáblán fognak meg 
örökittetni. 

Felvilágosítást szívósén ad dr. Domokos 
Géza igazgató főorvos Budapest VIII . , Józsif 
körnt 62. 

Gróf Erdódy Tamás ajándéka a városnak. 
Gróf Erdődy Tamás 2 szobára való muzeális 
anyagot ajándékozott vasvörösvári hagyatékából 
Kőszeg városnak. Az értékes és nagylelkű ado-
m á n y t a polgármester egyelőre hálás szavakban 
köszönte metr gróf Erdődynek addig is, amig a 
város köz ön bégé részéről is megfelelő módon 
történhetik meg a szép ajándék megköszönése. 

A hadikölcsön segélyre igenyttartók jelent 
kezese, Kőszegen jövő hétfőn azaz novembyr hó 
12 én veszi kezdetét. Az erre vonatkozó hirdet-
ményeket kifüggesztette a polgármester. £*en 
hirdetmények részletes útbaigazítást adn*k. A 
hirdetményekben pirus tintával van beirva az, 
hogy Kőszegen a jelentkezés hétfőtől ke.:dve 
naponként d. u. 5 tői b óráig történik Jagits 
Imre városi főjegyző hivatalos helyiségében. 
Itt jegyezzük m^g, hogy az árvaszékek által 
jegyzett hadikölcsönök tulajdonosai most ne 
jelentkezzenek, mert ez külön eljárás tárgyát 
fogja képezni és erre vonatkozólag csak a jóvő 
hó folyaman történik majd az árvaszék részerői 
intézkedés. Az árvaszélleknél jegyzett hadi 
kölcsönök értékhatára nincsen meállapitva és 
igy előreláthatólag a legkissebb jegyzések is 
figyelembe lesznek véve. 

Városi tanácsülés volt mult szerdáa, melyen 
folyó ugyekel intéztek el. I«y többek között u 
városi kocsisok pénzbeli járandóságát, havi 08 
pengőről 80 pengőre emelte fel a tanács. 

Uj epitkezesek. Irlunk már arrói, hogy a 
kőszegi ág. h. ev. egyházközség uj elemi iskolát 
épít. Az erre vonatkozó terveket már be is mu 
tatták a városnál és a városi tanács meg is adta 
az épitési engedély t az uj elemi iskola építésére. 

gyancsak engedélyt adott a tanács Kuvjlics 
Erzsébetnek belső átalakításokra és lakhatási 
engedélyt kapott Opánszky Gyuláué, valamint 
Milctics Istvánné a házukban történt átalakítá-
sok befejezése után. 
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MA. VASÁRNAP DÉLUTÁN 4 ÓRÁTÓL ZÁRÓRÁIG 

CIGRMYZENE SÖRKERTBEM 
Gyümölcstermelesi es gyi imölcsfaapolási elő-

adást tart a Felsödunántuli Mezőgazdisátri Ka-
mari felkérésére dr. Kit-faludy Liptav Sándor 
cs. és kir. kamarás, neves pomologus Kőszegen 
ma vasárnap, november 11 én délután 4 órai 
kezdettel a Városháza közgyűlési termében. Elő-
adó nemcsak országosan ismart szakértő, hanem 
gyakorlati ember, kinek ráckevei földbirtokán 
van egy 12 kat. holdas gyümölcsöse, amely 
egyike Magyarország legszebb gyümölcsöseinek 
és az összes gyümölcskiállitásokon első dijakat 
nyert. Előadó az általa használt és a gyakorlat-
ban is bevált egyszerű gyümölcsfavédelmi és 
gyümölcstermelési eljárásokat fogja ismertetni, 
amely előadásból mindenki értékes tanulságokat 
meríthet. Tekintettel arra, hogy nevezett teljesen 
önzetlenül, csak a gazdatársadalom és a gyü-
mölcstermesztés iránti érdeklődésből tartja az 
ei?yes általa kiválasztott helyeken előadásait, 
felkérjük ezúton is az érdekelteket, ho^y minél 
számosabban jelenjenek meg ezen közhasznú 
előadáson. 

A kath. szanatóriumról, melynek célját és 
alapszabályait mai lapszámunkban ismertetjük, 
november 18 á-), vasárnap d. u. 5 órakor fognak 
a bencésgimuázium disztermóbon a fővárosi ki-
kü'dlttek bővebb felvilágjsitást ad íi. Kérjük a 
n. é. közönséget, hogy minél nagyobb számban 
szíveskedjék megjelenni. 

Katalin bál lesz mához kéthétro, nov. 25 én 
a Mulató összes termeiben. 

Lelkeszbe:ktatas. F. hó 4 éri, vasárnap d.e. 
iktatta bd hivatalába fényes ünnepség keretében 
Budaker Osz'íár 'elkészt a soproni evangélikus 
gyülekezet. 9 órakor vonult be a zsúfolásig meg-
telt templomba a presbitérium, a helyi papság, 
valamint p'.pi talárban Kiss Jenő dr. egyetemi 
dékán, Stráner Vilmos egyetemi tanár és még 
öt lelkész. A harangok zúgása mellett kisérték 
a prpsbiterek a templomba az uj lelkészt, akit 
leerdő társai : Ziermann Lajos kormány főtaná-
csos és Hanzmann Károly fogadtak. A lélek-
emelő ünnepélyt oltári istentisztelettel nyitotta 
meg óiermann Lajos. Majd Scholtz Ödön es-
peres a hagyományos formák közt iktatta be 
Budakert és komoly, meleg szavakkal köszön-
tötte őt. E/.után paptársai megáldották szép és 
tartalmas bibliai mondásokkai. Vliu'án Scholtz 
esperes a gyülekezet szeretetébe ajánlotta, — 
Budaker Oszkár előbb német, majd magyar 
nyelven tartotta meg mélyreszántó beköszöntő 
beszédét. S?ivből fakadt, szivhez szóló szavai, 
amelyekkel elkötelezte magát, sokak szemébe 
könnyet loptak. Az ünnepség fényét még az 
Altdörfer karnagy énekkara által előadott gyö-
nyörű ének is emelte. Felejhetetlen szép napja 
volt a soproni testvérgyülekezetnek Budaker ü . 
beiktatása, amelyen lélekben jelen voltak mind 
az ő kőszegi hivei is, akikben rövid ittmüködése 
alatt a legbensőbb ragaszkodást váltotta ki, oda-
adó hü muakásságával, ideális lelkületével. Igaz 
szeretetüket adták vele utravalóul, ez kisérje őt 
és családját további éieiutjaikon is. 

A KSE Katalin-bálja nov, 25-en lesz a Sörkertben 
Teadelutan. A nov. 18 án tartandó teadé-

lutánra már erősen készülődik az sv. Nőegylet 
ós Ifjúsági Egyesület gárdája. A programm gaz-
dag lesz. Ezalkalcmmal adják át a nyilvános-
ságnak az újonnan épített ízléses sörkerti termet, 
úgyhogy megoldódik valószínűleg az a régi kel-
lemetlenség, hoyy a rendezőség kénytelen volt 
látogatókat elutasítani, mivel a régi helyiségek 
a teadélutánokra özönlő embertömegeket neffi 
tudták befogadni. Belépődíj nem lesz. 

Vivótanfolyam. A kőszegi Sport Egylet 
vivótanfolyama f. hó 20-án kedden kezdődik el. 
A vivótanfol.y°.m kettős, kezdők ós haladók 
részére. Jelentkezni még lehet vitéz Süabad-
vári Ferenc, Kirchknopf Mihály ós Zerthofer 
Rezsőnél. 

Ha Budapestre utazik 
keresse fel 

"HIT József főherceg I I I 
BUDAPEST, VIII., BAROSS-TÉR 2. 

a Keleti pályaudvar közvetlen közelében. 

Családias szolid otthont talál ! 
Garantált tiszta szobák, hideg-melegviz, íúrdök a 
házban, központi fűtés, lift, villamos megál ló a 

ház előtt. Figyelmes kiszolgálás. 
Teljesen pótol ja az otthont ! 

SZOBÁK MAR 4 PENGŐTŐL KEZDVE! 
Hosszab tartózkodásnál engedmeny 

} SZÓI ! Zs 
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Kézzé ez hogpem tartja fenn magát 
& Pesti Schwarz csinálta a fogát. 
Sít a fogászt biz* isten ajánlom, 
flnnvul^om ebiszem, csal* a foga fájjon. 

S C H W A R Z I Z S Ó . ál l .v izsg.fogász. Várkör 29. 
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Magyar Hét. GaidaEági helyzetünk és ke-
reskedelmi mérlegünk az utolsó években erősen 
érezhető romlása arra indította a kereskedelmi 
miniszterünket, hogy az ország gazdasági tes 
tületeinek bevonásával a magyar termelés pro-
pagálására és ezáltal a magyar terményeknek a 
fogyasztó közönséggel való megismertetésére 
egy u. n. Magyar Hetet rendezzen. Céljául tűzte 
ki a Magyar Hét rendezősége, hogy az ország 
minden számottevő kereskedő, iparos és mező-
gazdája figyelmét felhívja, hogy minden rendel-
kezésre álló módon ismertessék meg a magyar 
fogyasztó közönséggel a belfö'dt n előá l lot t cik-
keket és a közönséget a külföldi áruval azonos 
minőségű magyar áru vásárlására bírják, hogy 
ezáltal hazánkat egy további súlyos gazdasági 
romlását megmentse. Városunkban is már jóval 
a Magyar Hét kezdete előtt díszes jeligés pia 
kátok hirdették a fogyasztó közönség által meg-
szívlelendőket. Már a Magyar Hét első napján, 
nov. 3 án, várotunk kereskedői és iparosai szép 
Ízléses kirakatokkal és ber ne igazán a magyar 
ipar eg}es legszebb cikkeivel lepték meg a kö-
zönséget. Különcsen az esti kivilágítással nyuj 
tott a szemlélőnek kellemes képet a sok szépen 
díszített kirakat. Szinte megfeledkezik az ember, 
hogy egy Trianontól agyonsanyargatott h itár-
menti városbau van, melynek éltető részét el-
vágták a világháború vak győztesei. Kár, hogy 
egyes kirakattulajdonosok nem tudtak a Magyar 
Hét nemzeti szempontból fontos cél magaslatára 
emelkedni és még kirakat rendezésével vagy 
szebb reudezésével sem járultak sikerének elő-
mozdításához. Igaz és örvendetes, hogy csak 
néhányról lehet esetleg szó. — Feltűnést keltett 
a Czeke és Hohenberg „Ágyterítő és Butorszö-
vetgyár" kiállítása első készítményéből. A „Kő-
szegi Takarékpénztár" egyik nagy ablakát bo-
csátotta rendelkezésére a gyárnak, amelyben az 
elhelyezett gobelin, selyem és aranyhímzésű, 
gyönyörű mintájú abroszok és ágyteritők álta-
lános csodálkozás tárgyai voltak. így tudta meg 
a közönség mily értékes és szép gyári iparággal 
gyarapodott városunk. Ezeket az árukat most 
már az egész országban terjesztik az ezzel meg-
bízott képviseletek, — itthdiyben az illető szak 
kereskedőknél kapható. — A Magyar Hót moz 
galmának igazi, nemzetgazdasági és hazafias 
szempontjából kívánatos eredménye azonban csak 
akkor lesz, ha minden magyar fanatikus kitar-
tással kizárólag csak magyar árut fogyaszt, a 
magyar gyárak, kereskedők, iparosok pedig meg-
állják a versenyt a külfölddel ugy minőség mind 
árak tekintetében. 

Kath. kulturestek. A kath. Népszövetség és 

az Oblátusszövetség vezetősége az idei évben is 
fog kulturestéket rendezni. Eme kulturesíék a 
borongós őszi és téli délutánokon hasznos és 
kellemes szórakozást fognak nyújtani a kedves 
kőszegi közönségnek. Minden hónapban csak 
egy kultureste lesz, még pedig vasárnap délután. 
Az első kultureste, melyet Nagy Balázs igazgató 
fog megnyitani és amelyen az előnyösen ismert 
gimnáziumi ének- és zenekar Sólymos Vendel 
tanár és Kovács Ferenc karnagy vezetésével 
szép ének- és zeneszámokkal fogják gyönyör-
ködtetni a hallgatóság lelkét s végül az uj 
oblátusigazgató dr. Berta Orbán bencéstanár fog 
előadni a keresztény vallás szépségeiről e hó, 
vagyis november 25 én, vasárnap délután 5 óra-
kor lesz a gimnázium disztermeben. Belépődíj 
nincs, de egyesületi célokra szíves adományokat 
köszönettel fogad a vezetőség. 

A Szinpartoló Egyesület ezúton figyelmezteti 
tagjait, hogy a sziniévad e héten befejeződik. 
Az utolsó előadás f. hó 19-én lesz. Tagok, akik 
bérleteiket meg le nem járták, ezt ezen a héten 
annál is inkább megtegyék, mert az Egyesület 
a le nem járt és be nem váltott szelvényekért 
alapszabályai aiapjan semmiféle felelőséget nem 
vállal. Az Egyesület tagjainak érdekeit szolgá 
landó, az utolsó előadásokra iá kiad kedvezmé-
nyes pótjegyeket a legkisebb tételben is. Fel 
merült esetből kifolyólag ezúton közli, hogy uj 
tagok bármikor és bármilyen formalitás nélkül 
beléphetnek. Jelentkezni vitéz Szabad váryná' 
lehet. — Figyelmébo ujánlja még tagjainak a 
jutalomjátékokut és az előadásodat, amelyeken 
Kadó Mária vendégszerepel. A juíalomját^koknál 
öO fillér, Kadó Mária vendégjátékánál a felemelt 
helyáru előadásokra szelvényenkint l pengő tize 
tendő rtá. Ezen előadásokat már csak azért is 
különös figyelmébe ajánlja a tagoknak, mert a 

vendégszereplés az Egyesület határozott kíván-
ságára történt és annak anyagi sikeréért bizo-
nyos mértékben garanciát vállalt. 

Radó Maria, a Nemzeti Színház nagynevű 
művésznője két irodalmi értékű darabban a 
„Dolovai nábob leányáéban és a „Hazajáró 
lelek1*-ben vendégszerepel e héten. Két évvel ez 
előtt volt utoljára itt. Felejthetetlenül remek 
alakitása a „Tckmag--lan még mindannyiunk 
élénk imlékezetében van. Ep ezért mostani 
vendégszereplése iránt még nagyobb várakozás-
sal tekint a kőszegi közönség, amely valószínű 
mindkét este zsúfolásig megtölti majd a színházat. 

óriási 1U2VC82 pisztitott csütörtökön dél-
után a szemszídos Olm^d községben, mely 27 
lakéházat, 30 melléképületet, rengeteg szénát, 
szalmát és tűzifát hamvasztott el. A tűz a 
község nyugati oldalának második házában ütött 
ki, állítólag két kis gyermek gyufával való 
játéka óltal éppen a déli órában és a délnyu 
gátról jövő középszerű szél csakhamar átcsapta 
a lángokat a szomszédos házakra, melyek kevés 
kivétellel mind szalmafedelesek voltak. Egy óra 
után a városban is észrevették az óriási füst-
felhöt és nyomban mozgósították a tűzoltóságot, 
meiyek közül elsőnek a hivatásos tűzoltók haj 
toltak ki egy fecskendővel és mindjárt utánnuk 
autókon az önkéntes tűzoltóság 9 tagjs. Mire 
a tűzoltók a helyszínre értek, a falunak nyu 
gati része teljesen lángokban állott, ugy hogy 
a füsttől és bőségtől alig lehetett megközelíteni 
és a tűzoltóság most már csak a tuz tovább 
terjedésének meggátlásán fáradozott ami dél 
után 3 órára megfeszített erővel sikerült is 
Tűzoltóság, fecskendő és segitő munkaerő volt 
elég, de hiányzott a legfontosabb tényező a viz; 
a kutak nagjon mélyek, a távolabbra eső kis 
csermely pedig nagyon csekély mennyiségű vizet 
adott, ugy hogy ami lángolt, azt el is kellett 
égni hagyni és a csekély vizet ott felhasználni, 
ahol ujabb veszély fenyegetett. Ember ós állat 
nem esett áldozatul, dacára a tűz rohamos 
terjedésének. Katonaság, csendőrség, rendőrség 
és polgárság mind szorgalmasan dolgoztak és 
mentettek, amit lehetett. A kár nagyságát eddi* 
még nem lenetett me* állapítani, de a 100.000 
pengőt meghaladj*, miből biztosítás réven csak 
nagyon kevés térül meg. A tüzkárosultak leg 
inkább a szegényebb osztályhoz tartoznak, miért 
is sürgős segitsegre vaunak rászorulva. Gondol-
junk tehát a magyarhü leégett szegény ólmó 
diakra és irditsunk egy 6egitőakciót részükre. 

Felvétel a Magya r I skola-Szanatór iumba. A 

Magyar Iskola Szanatórium Egyesület november 
hó első napjaiban a budakeszi erdőbon megnyitja 
első, teljesen korszerüleg berendezett, állandó 
orvosi és tanulmanyi vezetés alatt álló iskola-
szanatóriumát, amelybe gyenge, vérszegéuy, 
tüdőcsucshurutra hajlamos közép- és polgári 
iskolai tanulók vétetnek fel, oly célból, hogy a 
kultuszminisztérium által hivatalból kirendelt 
tanárok vezetése mellett tanulmányaikat zavar-
talanul folytathassák, az óv végén vizsgájukat 
letehessók és egyidejűleg szanatóriumi kezelés-
ben is részesüljenek. A betöltendő helyek a 
kérelmezők vagyoni viszonyaihoz képest részben 
teljesen díjtalanok, részben fél , illetve egész 
díjazások. A jelen tanévre szóló felvételi kérel 
mek iskolai és orvosi bizonyítvánnyal és családi 
értesítővel felszerelve >tz egyesület központi 
irodájához : Budapest, VIII. , Fhg. Sándor utca 
26. szám alá küldendők be postai uton. 

K S E - Z T E 3 : 2 (2:0). Erős iramú, miud-
v*gig izgalmas, igen szép játékkal gyönyörköd-
tette a közönséget a két csapat kuzd-jlmo. A 
vendégcsapat igen kemény ellenfélnek bizonyult. 
A KSE minden egyes tagját dicséret illeti a 
lelkes küzdelemért, amellyel h>t átmenetileg is, 
de bebiztosította magának a bajnoki tabella első 
helyét. A ZTE kétségtelenül egyenrangú ellenfél 
volt, de ennek dacára vitán felül áll, hogy a 
KSE teljesen megérdemelten jutott a 2 bajnoki 
ponthoz. A mérkőzés krónikájához tartozik még, 
hogy a KSE góljai ideálisan szép gólok voltak 
(Háni, Maitz, Háni), ezzel szemben a ZTE első 
gólja 11 esbol, a másik pedig tipikus pótyagól 
volt. Hollósy biró, különösen a második félidő-
ben, kissé indiszponáitan vezette a mérkőzést, 
bár az is kétségtelen, hogy más biró vezetése 
alatt a feltüuően erős mérkőzés alighanem bot-
ranyba fult volna. 

A megsemmis ített S F A C — K S E mérkőzés u j 

terminusa : december 9. 

így tisztítja a VIM fából 
való bonyhaszereít! 

Tancmulatsagot tart ma a pösei tűzoltó-
egylet a Spidlmann féle vendéglőben; a kőszeg-
doroszlói leventék a Haramia féle vendéglőben; 
a velemi ifjúság a Moluár féle vendéglőben. 

Róth Jenő kölcsönkönvvtaranak ú jdonsága i : 
Simon: Bueyi Sándor a Koplalób*. Wallace: 
Der Frosch mit der Maske. Wust : In der Stein-
wüste. 

Mellények és pul lóverek á t -
alakítását, javítását és kötését ís 
vállalom. Nagyné, Szombathely, 
Erzsébet királyné utca 8 udvar. 

D. M. C. békebeli anyagból u j 
harisnyákat köt és f e j e l Nagyné, 
Szombathely, Erzsébet k i r á l y n é 
ucca 8. 

Színház 
Szemben az elmúlt het gyengébb műsorá-

val, az e heti műsor már teljes mertékben kielé-
gíthette a kőszegi nagyon kényes közönséget. A 
látogatottság is ennek megfelelően jó volt. 

Pénteken a régi, de jó „Vasgyáros- telt 
ház előtt ment, kifogástalan jó előadásban. — 
Szokolay Eta és Radó László adták a főszere-
pekben legjavát tudásuknak A többi szereplő 
játéka is hozzájárult a megérdemelt nagy sikethez, 
amely felvonásvégi szokatlanul erős és több íz-
beni nyílt színi tapsban jutott kifejezéshez. 

Szombaton és vasárnap „£va grófnő--t adták. 
Egy, hál' Istennek, magyar operett, amelynek nem-
csak jó tartalma, hanem kitűnő zenéje is van. 
Ez Kőszegen a sikert jelenti, ami nem is maradt 
el. Talán az operett befejezését lehetne kifogásolni. 
Dehát nem lehet mindent kívánni. — Kitűnően 
érvényesült a sokszor operaszerü áriáknál Vésey 
Margit nagyon szép és Szabó F. László nagyon 
kellemes, bársonyos hangja. — Bodnár Eta és 
Hetényi Ferenc mindig kedves és kedvvel játszó 
duettja gondoskodott ezúttal is a hangulatról. — 
Vértes Károly és Radó László pedig kitűnő hu-
morral alakított szerepeikben a vigságról — Fel-
tűnt még Rédey Tibor kellemes hangja. Kár, 
hogy merevségéből még mindig nem engedett 
eléggé. — Az igazán nehéz és nem mindennapi 
operett tökéletes előadásáért a főérdem persze 
megint Fest Vidor karnagyé. 

Hétfőn Fodor László „Templom Egere" c. 
szellemes vígjátékával aratott nagy sikert a Radó-
társulat prózai együttese. Valamikor, nem is olyan 
régen, az őszi színtársulatok prózai előadásaira 
nem igen mertünk elmenni. Ma megváltozott a 
helyzet. A Radó-szintársulat prózai együttese tel-
jesen egyenrangú, sőt még néha jobb előadáso-
kat ad, mint az operett-társulat. Pedig ezzel igen 
sok van mondva. Ezidén először láttuk egész estét 
betöltő és hozzátehetjük fárasztó, nehéz főszerep-
ben Radó Nucit és Sorr Jenőt. Teljesen meg-
érdemelt nagy sikerük volt kiváló alakításukkal 
és játékukkal. — Vértes Károly Schünzel szere-
pében egy olyan remekbe sikerült, tipikus, a leg-
apróbb részletekig kidolgozott komikus jellem-
rajzod adott, hogy majd minden jelen sével fel-
zúgott a nyíltszíni taps. A közönség ez este 
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egyébként sem fukarkodott az elismeréssel, mert 
egész este igen meleg hangulat volt. — Szokolay 
Eta és Radó László, mint mindig, elsőrendű ala-
kításaikkal járultak hozzá a sikerhez. — Ezúttal 
Rédey Tibor is jó volt termeszetének megfelelő 
szerepben. 

Kedden harmadszor ment esti előadásban a 
„Cigánykirály". Olyan zsúfolt ház volt, hogy 
V48 órakor be kellett szüntetni a jegyeladást. Erre 
se igen volt még Kőszegen példa. Természetesen 
a zsúfolt háznik megfelelő fonó hangulat és 
ujrázás volt egész esten át. 

Szerdán Bodnár Eta es Hetényi Ferenc ju-
talomjátékaként a tavalyi szezon megérdemelten 
nagysikerű operettjét .A legkisebbik Horváth 
lány-t adta a színtársulat pompásan gördülő elő-
adásban mérsékelten látogatott ház előtt Érdekes 
és érthetetlen a kőszegi közönség magatartása a 
jutalomjátékokkal szemben. Kétsegtelen, hogy 
teljes joggal kedvencei, ugy Bodnár Eta táncos-
szubrett, aki mindig kedves, nyájas megjelenésé-
vel, könnyed láncaival és pompás temperamen-
tumával egyik főerőssége az operettelőadásoknak, 
mint Hetényi Ferenc, ez a nagyszerű, ízig-vérig 
színész, aki minden szerepében mindig kitűnő, 
kedves és tökéletes alakítást nyújt. Jutalomjáté-
kukon azonban, amikor a közönség a sok kedves 
estért tényleg praktikusan fejezhetne ki köszönetét 
és amikor legelsősorban kellene telt házaknak 
lenni, akkor egy nagy része a közönségnek távol-
létével tüntet. A dolog természete hozza magával, 
hogy jutalomjátékként újdonság nem mehet, de 
egy jó operettet egy éven belül mégegyszer is 
megnézni, talán mégsem oly nagy áldozat? 

Csütörtökön a „Drótostót" telt háza a leg-
határozottabb formában, majdnem parancsként 
mutatja a kőszegi közönség a műsor összeállítását 
illető óhaját. A kulturájára joggal büszke Kőszeg-
nek nem kellenek modern, zagyvalékos zene-
bonás operettek, hanem igenis irodalmi értékű jó 
prózai darabok és nem baj ha régi, de jó zenéjü 
és kifogástalan operettek. 1 Prózai darabokra 
visszakozz az egész! Pénteken 

egy sokan által talán egy kissé erősnek talált, 
de végeredményben alapötletében egészséges, 
nemes irányú, szellemesen megirt vígjáték — majd-
nem teljesen üres ház előtt ment. Talán ezért is, 
de a darab előadása egy fokkal mintha gyengébb 
lett volna a már megszokott jónál.) A „Drótos-

itót" előadása a kissé'gyönge előjátéktól eltekintve 
kifogástalanul jó volt. Ragyogó volt, mint kis 
Nyem tudom Zsuzska Vésey Margit és szenzációs 
volt Radó Béla igazgató alakítása mint Pfeffer-
korn. (Igaz, sajnos az is szenzáció, ha egyáltalán 
látjuk a színpadon). 

A színtársulat jövő heti előadásaival befejezi 
a sziniévadot. Kétségtelen, hogy a közönség még 
soha ugy meg nem szerette a színtársulatot, mint 
ez idén. Az erkölcsi siker tehát meg van. Hogy 
ehhez némi anyagi siker is járul-e, az utolsó hét 
dönti majd el. A bérletek legnagyobb része le 
van járva s ha ennek dacára a közönség az utolsó 
héten nem vonja meg támogatását a színtársulattól, 
akkor az anyagi siker sem maradhat el. Biztosan 
reméljük, hogy jövő heti utolsó beszámolónkat 
azzal vezethetjük be, hogy az utolsó hét előadásai 
is telt házak előtt folytak le. Előzetes garanciái 
ennek a közönség kétségtelen szeretete, az utolsó 
hét kitűnő műsora, a jutalomjátékok és Radó 
Mária, a Nemzeti Színház művésznőjének vendeg 
szereplése. Sz. 

a Mars lakók választ küldtek a Londonból fel-
adott szikratáviratra. A válasz szerint állítólag 
a Mars lakók sürgésen kérnek néhány példányt 
Wilhelm Speyer Cherlott cimü regényéből, 
regénynyomó papíron. Kabarékról, szí idarabok-
ról és zenemüvekről uj jegvzéket készséggel 
ingven küld a Színházi Élet színdarab osztálya 
Budapest, V I I , Erzsébet krt. 29. 

A téli hónapokban 

kényelmesen és olcsón lakhat a központilag jól fiitött 

BUDAPEST, VII., BAROSS-TÉR 19. 

Egy pár lépés a Kelet i p á l yaudvar i ndu l ás i o l d a l á t ó l . 

Szobák egy ággyal már P 2.50-től 
Szobák ket ággyal már P 5 . — t ó i B T E L E F O N : JÓZSEF 410 30. 

este „Fiacskám' 

Mit faleltek a M a r s b a küldött sz ikratav i rat -
ra? Az egyik berlini napilap Pligraaddig tréfás 
formában ugyan, de azért meglehetős szenzá-
ciót keltve közölte a napokban, azt a hirt, hogy 

V i l á g s z abada l om ! 
Ta r t ó s s ága ö r ö k ö s ! 

A techn ika csodá j a ! 
10 éves g a r anc i a f 

fatüzelesü. légfütéses,folytonégő kályha 
„ Z E P H I R " ká l yháva l füt m a m á r a Makk-Ász is, 
Ha j ó k á l yhá t aka r , szerezze be m á r I s ! 

1 ft kil0 F t i T 
I V F fával E G Y FORMÁL SZOBÁT 
Síigyobb típusok 3-4 uobis lakást is egjenletesen fittesek. 

Leggazdaságosabb, leghigienikusabb ! 

24 r 

: 
R E K O R D síén-, koksz- és íatu/.elésu folytonégft Kályhák. 

Vegyestüzelésü „ZEPHIR'-kályhák, 
EL ITE takaréktüzhelyek. Kéménytoldók. I 
W Ár lapo t készségge l k ü l d : W 

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

Budapes t , VI., V i lmos császár-ut 39. (Hajós-u. sarok) . 

Lerakat Kőszegen : Lauringer Elek vaskereskedés. 

Rét bérbeadó 
a Gulner-malomnál. Bővebbet 

Sz ik la i Ferencnél Kossuth L.-u. 3. 

Kert és káposztás 
bérbe kerestetik. 

Cim a kiadóhivatalban. 

Gyümölcsös és kaszáló 
az Achberg és Rotitaschler- dűlőben 

szabad kézből eladó. 
(Kivágott szőlők.) Érdeklődni lehet 

FAZEKAS ANTAL vendéglősnél. 

3 holdas kaszáló 
és gyümölcsös 

a Kalchgrabenben 3 évre bérelhető. 
A telken szoba, konyhával és istálló-
val biró alápincézett ház áll. Bőveb 
bet Wagner János tulajdonosnál 
vagy a Kőszegi Takarékpénztárban. 

RÁDIÓ 

CSILLÁR 

GRAMOFON 

legolcsóbb bevásárlási forrása 

Berger és Társa 
Szombathely, 

Király-utca 1. (Legáth-palota) 

Telefon 23S. 

A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy 
mindennemű 

sár- és hócipő-javitást 
utánozhatatlanul a legújabb mintákkal és módszerrel 

tudom eszközölni, olcsóbban, tökéletesebben mint bárhol. 

Aki talán megszokásból szivesebben viszi a saját cipészéhez 
ezen munkákat, ezt is lehetővé teszem olyképpen, hogy a 
cipészeknek módot adok arra, hogy olyan árért tudják szállítani 
mint én. Sürgős esetben pár órán belül elkészül bármilyen javítás. 

Kiváló tisztelettel O D O N I T S I S T V Á N cipészmester. 

Snapszliverseny 

£akner J . vendéglőiében 

szombaton 17. és vasárnap 18. 
este 8-kor d. u. 2-kor 

I. dij 40 pengő, 

II. dij egy süldő, 

III. dij 1 pár hizott kacsa, 

IV. dij 1 pár csirke. 

Egy szőlőhegy 
K I A D Ó : : 

bérbeadó. Házhelyeladás a Steiner 
dűlőben 

Cim a kiadóhivatalban. 

Birtokárverés. 
özv. Frankenberger Károlyné s 

gyermekei tulajdonat képező circa 
16()0 négyszögöles gyümö lcsös és 
kaszá l ó a hosszú Edler-dülőben 

1928. évi november hó 11-én 
délelőtt 11 órakor 

irodámban megtaitandó önkéntes 
árverésen el fog adatni. 

Dr. SCHNELLER, ügyvéd. 

A sörgyári állomásnál 524 négy-
szögöl házhely egy vagy kettő 
darabban a Rohonci-utca 2. szám 

alatti ügyvédi irodában eladó. 

Képviselőket 
keres vármegyei és járási székhelyeken 
védjegyzett, egyedfllalló, husüzemekken, 
háztartásokban nélkülözhetetlen fiiszer-
keverekei egyedárusitásara magas jutalék-
kal, esetleg fiksszel 

Zamat Konzervfüszerüzem Pécs. Értesitem 

Egy szép üzlethelyiség: 

raktárhelyiségekkel, í 

egy második üzlet- \ 

helyiség kapualatti j 

í: bejárattal és udvari: 

ablakokkal, j 

Azonnal elfoglalható, j 

Várkör 35, Vasudvar.! 

A n. é. közönség szives tudomására hozom, hogy 

I . o s z t . p o r o i z i z é i i r e , 

e l s f t r e n d t t b ű k k h a s á U i r a 

azonna l i vagy később i szá l l í t ásra előjegyezni lehet 

R Ó T H S Á N D O R b ő r k e r e s k e d é s é b e n . 

Seybold Kálmán, Király-ut 10. 

a n. é. közönséget, hogy a Sánc-
utca 11. sz. házamból 

szabó-mühelyemet 
G y ö n g y ö s - u t c a 1. sz alá 
(a zárdával szemben) helyeztem át. 
Elvállalok a szakmámba vágó min-
dennemű polgári és egyenruha-
munkákat. — Öltönyök elkészítése 
IC pengőtől felfelé. A n. é. közön-
ség szives pártfogását kéri tisztelettel 

R U I S Z E L E K 
polgári és katonai szabó 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. — 
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