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Aggkori nyugdíj es rokkantbiztositás. 

A poéta és a nő. 

Mia és a poéta egy zsuron kerültek össze. 
A zsúr unalmas volt, mint mindig és az örök 
zsurok H«ent hivatását teljesítette, vigyis piro 
kat hozott össze. A poétát Cdak a neve kedvé-
ért hívták meg, — tarsasáu k!u a volt — óa 
termés etesen unatkozott. Az ey^s/,'öl es ik a 
társaság szépe, Mia érdekelte, mert Mi ' olyan 
nő volt, Mki érdekli a poéMkat. Ssépsége nem 
volt hétköznapi. gyönyörű te^to, csodAs z3ld 
szóm sok nagy eljövendő h ditásiM predeszti-
nálta. Amellett intelligens, szellemes leány \o!t. 
Tfíhát ritkaság. Ezen tulajdonainál fo^/a le 
nézte a társaságot és unatkozol?. 

A poéta talált eay félreeső, letompított 
viláwitásu kerek asztalkát, nngy po~ör volt és 
értett a/. i!yen érdekessé tévő helyek kiválasz 
tásához. M«llé ülve erősen kívánta, hogy a leánj 
odajsjjfin. Mia is sokszor piliantoit vátryón a 
zsúr egyetlen szellemi l^nye, a poéta falé, 
miközben ais üresfejű zsurfiukat u.jratta és mu 
lattatta olcsó szellemehséKekkel, vagy tulfino 
mnkkal, amiket azok nem tudtak értékelni — 
de num akart tolakodó lenni. A poéta pedig 
látva, hogy Mia odanéz, feltűnően ásitott, fész 

kelőd »tt. szóval a le.it 'j -sebben kimutatta, hoey 
unatkozik, egyedül van, és nem bánná, ha va 
laki od.ijőnne. Mia e*v e lmondotté i ha al.nas 
te'szészajáb3n otthigyta gavallérjait é3 az asz-
talhoz jő't. 

— Mogeng dl? — kérdezte szerényen és 
melegen. 

— Hogyne — fjlelte a f»rfi — vártam és 
tudtam, hogy idejön. 

A leluy harcra k Szén, ingerülten vonta 
fel szépivü szemöldökeit a szokatlan fogúit* 
tásra, de a következő perc »k már barátságos 
vi'atkozásbi e!m rülve találták őket. 

M ÍJ bir tti l>e.yeib'I fogadta a poétát, mig 
az ezen az estén beleszeretett a szikrázó eszű, 
gyönyörű leányba. 

Azóla együtt mentek mindé .hova: sziu-
házba, matinékra, orszAggyüléii ülésekre és a 
ligeti sétákia A költő árnyékává lett a n'nek. 

Sokat vilatkoztHk n .gy problémákról. Éiet 
ről, halálról, szerelemről, d^ Mia oiy .n nyiltan 
fejtette ki előtte elveit, hoary a póéta m m mert 
a matíH érzésűvel előhozakodni. 

ELTJ fülledt nyári oste a poros ligeti fik 

net nélkül kitört: 
— Szeretem, kiváiom magát! Vérem leg 

utolsó oá*, pjével is — lihegte a leány fülébe. 
N * huvje, nem a teltét akarom, c u k a leikot. 
Maga Art e j^'ern . . . A lelkét akarom azon a 
gyönyörű száján kcres/.tül megcsókolni, -\*on a 
tryönyörü száján, testén keresztül átmelegíteni. 
Sz retem a lelkét, értsun ru.'g . . . Szeretem! 

Mi i először meghökkent ettől a rázü luló, 
részegítő mámortól. N un tudta mit csináljon. 
L'iiekjelonete cserben hagyta. D> esik psiy píl-
lauatra. Azután pajzá«iul csillant fel a szeme. 
Lényének egész d Waj sz^ll-missé/e bmng volt 
tekintetében, ahogy a poétára nézett, ovatos in 
átcsúszott a pad másik oldalán. Előkotorászott 
kis Ukkozott kézitáskájából egy közönséges 
papírzacskót. Ho^y ho^ym került ebba a misz-
tikus női lomtárb* . . . ki tudja? Ahwy,»n so-
h iu?m tudjuk elképzelni, hogy bizonyos furcsa 
dolguk, ho^y kerülnek a női táskák rekesz'nb-j. 
Siájához Vitte ós cáinilt p\th)3s«il, hital-
mus színpadi só'j.jjal falfujla a^t ós összeszo-
rítva a zacskó szíjat a férfi falé nyújtotta: 

— Látja, ebbe belesóhajtottam, belepré 

alatti megszokott pidjukon ülve, épen egy ver ,seltem a lelkemet. Csókolja meg — para csolta 
se:i vitatkoztak, mikor a poéta hirtelen, átme- A poéta szinte tryer nekes meirdrtbbHnésael 
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Kihatásaiban feirrérheteilen becsű, szociális 
reform életbeléptetéséről készült el a népjóléti 
miniszter rendelkezése folytán egy uj törvény-
javaslat, amelyet aggkori és rokkant ellátásnak 
nevezhetünk rövidtn, hivatalos meghatározással 
pedig az öregkori és rokkantsági nyugdíjról szóló 
törvénytervezetnek. Alább ráfogunk mutatni arra, 
hogy mely kategoiiái kerülnek a törvénynek e 
tervezettel biztosiiott védelme alá a magánalkal-
mazotti jellegű munkáskategoriáknak és tisztvi-
selőknek, iparosoknak és kere.skedőknek, tehát 
mindazoknak a szellemi és fizikai munkaalkal-
mazásban állóknak, akikről eddig intézményes 
gondoskodás nem volt, s azt csupán ü/leti vál-
lalkozások, biz'ositó intézetek s hasonló érden-
alakulatok révén tudta kiki a maga számira meg-
szerezni, feltéve, ha erre módja volt. Most az 
állam veszi a kezébe a kérdés végleges es alap-
vető megoldását, időszerüleg az általános társa-
dalmi fejlődés és szociális berendezkedés kiván 
ságaihoz képest. Az utolsó évtized érlelte ki s 
tette államfeladattá az elaggottak és rokkantak 
nyugellátásának rendezését, hogy a munkaadó és 
alkalmazott jogviszonyából kifejlessze a kölcsö-
nös egymásrautaltság emberi tartozásainak és 
adósságlerovásának szerepét. Mert tul a munka-
alkalmon és munkabíráson van egy időszak, 
amelyben az emberi szervezet reászorul a huma-
nitárius védelemre és ennek a védelemnek tudata 
és biztonsága kelti fel az ifjú nemzedékekben a 
munka iránti szeretetet és a társadalom felada-
taival szemben való kötelességteljesitésnek érzetét. 
Nem lehet nemzeti államnak bölcsebb és meg-
fontoltabb lépése, mint szociális gondoskodással 
megtartani a maga számára a fejlődés legérté-
kesebb elemét, a tiszta főt és az erős munkás-
kezel. Már pedig az a magánalkalnir.zott és az 
a munkás, aki gondoktól terhelten és a jövő 
bizonytalanságának súlyától nem fejtheti ki egész 
tehetségét és energiáját feladaikörenek. munla-
vállalásának betöltésére, elvesz az általános nem-
zeti kultura számára. Azt akarja a magyar nép-
jóléti kormány, hogy ebben az országban meg-
élhetése legyen az elaggottaknak is és életfenn-
tartásukról, munkaerejük teljessége alatt munka-
adóikkal együtt maguk gondoskodhassanak, de 

Városi közgyűlés. 

Csütörtökön volt az első városi rendes köz-
gyűlés ez évben. Megemlítésre méltó az a na^y 
érdeklődés, meiy ezúttal megnyilvánult. Telt háza 
volt a közgyűlésnek. Megjelentek az uj város 
atyák is, akik virilisi jo^on kerültek be. Inkább 
a fiatalság köréből került be néhány uj tag, akik 
felfiisiiőleg hatnak nemcsak a szemlélőre, de a 
hallgatóságra is. Freyberger Fe.enc szappa.igvá-
ros emelkedik ki soraikból, aki jó szónoknak 
bizonyult es lelkes tagjául Ígérkezik a képviselő-
testületnek. Három órakor nyiija meg polgár-
mester a gyűlést a magyar Hiszekeggyel, s mi-
után kijelölte a jegyzőkönyvi hitelesítőket, beje 
lenteite, hogy Serédy Jusztinián hercegprímást 
üdvözölte a város ijevében, mely üdvözlesre a 
hercegprímás, meleghangú 1 vélben mondott kö-
szönetet, mit a közgyűlés lelkes örömmel vett 

necsak gondoskodhassanak, hanem gondoskodni 
kötelesek is legyenek. A kőtél -ző biztosítás élet-
belépését a miniszter a jövő esztendő januárjára 
reméli, s a törvényjavaslatot még a nyári szünet 
előtt letárgyaltatni kívánja. A javaslat, amelynek 
egyelőre meg csak általános irányelvei jutottak 
köztudomásra, de részletei is rövidesen a nagy 
nyilvánosság ellenőrzése és megvitatása alá ke-
rülnek, három csoportra osztja az aggkori nyug-
díjbiztosítást. Ipari munkásokéra, magántisztvise-
lőkére, akik 6000 pengő é\i jövedelem alatt álla-
nak s e határig felerészben a munkaadó, fele-
részben az alkalmazó t által fizetendő biztosí-
tással vonatnak a törvény rendelkezései alá, har-
madsorban pedig a kereskedők és iparosok ön-
kéntes biztosításának kategóriájára, akik kerese-
tükből fogják fedezni és befizetni a megállapí-
tandó biztosítási százalékot. A mezőgazdasági 
alkal nazottak társadalmi kategóriájáról viszont a 
földmivelésügyi miniszter meg ebben az eszten-
dőben benyújtandó külön törvénytervezetben gon-
doskodik Az ipari munkások a muu kásbiztositó 
törvény értelmében már biztosítva vannak. A 
magániis7tviselők 0000 pengő évi jövedelmen 
12.000 pengőig önkéntes biztosítást köthetnek, 
azonfelül azonban nem vehetnek részt a bizto-
sításban. A törvény végül gondoskodik a bizto-
sítottak özvegyeinek és É váinak sorsáról is. 

tudomásul. A napirend letárgyalására került ez-
után a sor. Az egyes tárgyak gyors egym ísután-
ban nyertek elintézést és csupán a tűzoltó autó-
fecskendő beszerzése körül támadt élénkebb vita. 
Megalakította a képviselőtestület az uj bizott-
ságokat, melyek csak annyiból változtak, >'ogy 
a bekerült uj tagokkal nyert kiegészítést. E'fogadta 
a képviselőtestület az uj gyeprnesten szolgálatról 
szóló szabályrendeletet. Tudomásul vették, hogy 
Szmolyán L H S Z I Ó városi főpénztárnok a V I I I fiz. 
osztályba lépett elő, valamint azt is, hogv Mattz 
Sándor városgazda a X fiz. osztályba kenJ't. 
Megszervezte a képviselőtestület a fi erdőöri 
állást, mire erdőgazd tsági szempontból van szük-
ség és minek megszervezését a fÖlHvelésügyi 
kormány irta elő. Elhatározta a képviselőié ,tület 
hogv a 3 ik óvónői állás illetményeihez a vá.os 
is hozzájárul. Nem állapították meg özv. Kcry 
Józsefné nyugdíjjogosultságát, miután arra a tőr-
vény értelmében joga nincs. Szó nélkül vették 
tudomásul a villnrosmö háziktztltsbe véíelére 
vonatkozólag tett bejelentéseket és jegyzököny-
veket azzal, hogv a villamosüzem szamadásst és 

I kollségvetését mielőbb terjessze be a polgár-
j mester, A városi tanács egy tűzoltó automobil 
lés egy öntöző automobil beszenés>re lett indít-
ványt éí> az ezekhez szükséges gépkocsivezető 
tű/oltói állás megszervezése. Bejelentette a tanács, 

(hogy ezek a szerek beszerzése 3H 000 pengőbe 
! kerül, mely költséget pótköltségvetés kereteben 
hitelművelet utján óhajt fedezni u y, hogy 3—4 
éven belül törlesztene a város a költségeket. A 
tanácsi javaslat okszerűen kiemelte, hogy a je-
lenleg meglevő tű'.oltószerek primiiivek és el-
avultak, sőt használhatatlanok, így tehát szükség 
van az uj szeielvenyekre, az öntöző automobilra 
azért is. mert aszfaltburkolat karbantartásira el-
engedhetetlen szükséges annak locsolása. Az 
ügyet már a gazdálkodó és pénzügyi bizottság-
ban is behatóan tárgyaltak és többsége volt a 
tanács javaslatának, a közgyűlésen azonban az 
aggodalmaskodók meging idták a képviselőkegy 
részét és így nem látszott biztosítódnak az ügy 
sima keresztülvitele, azért a polgármester egyelőre 
levette a kérdést a napirendről, hogy az ügyet 
ugy technikai, mint gazdasági szempontból ta-
nulmány tárgyává tétesse A vitát Flamisch Gusz-
táv nyitotta meg, aki egyébként tüzoltótisztje is 
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az önkéntes tüzoltóepyesületru-k és a2on kijelen-
tést kockáztatta ir.tg, hogy a meglevő tűzoltói 
szerelvények kifogástalanul működnek es igy nincs 
szükség ujakra, legfeljebb öntöző automobilt kell 
beszelezni. Kincs István apátplébános is azt han-
goztatta, hopy megfelelnek a meglevő szerelvé-
nyek, azéit is, mert a városban jó nép lakik és 
ritkán fordul elő tüzeset és az uj szerelvények 
drágák és még nincsenek kellőkepen kipróbálva 
sem. Waldmayer Károly n>ug. vezértitkár sem 
javasolta a beszerzést. Dr. Szovják Hu^ó a ta-
nács javaslata mellett érvelt és azon indítványt 
tette, hogy a képviselőtestület riévszerint szavaz-
zon a keidtsbtn és igy az ellenszavazók vallat-
ják a felelősséget. Ezen indítvány szinte meg-
döbbentőig hatott, de hat nem került a sor a 
szavazásra ill. kenyértörésre a dolog. Kőszegi 
József és Freyberger Ferenc hozzászólása után 
polgármester a vitát bezárta és a képviselőtes-
tületi tagok meghívásával kipróbálják a meglevő 
tüzoltószereket és egyben megtekintik Szombat-
helyen a már ott beszerzett automobilfecskendőt 
és öntözőt és csak ezek utan fognak véglegesen 
dönteni a kérdesben. Meg kell még jegyezni, 
hogy Kiichkr.opf Jenő városi tűzoltóparancsnok 
kategoiikusan kijelentette, h< g> a meglevő tüz-
oltószetek már nem feklnek meg feladatuknak 
es igy a felelős tényezők az esetleges kövttkez-
ménytkert felelősséget ntm vállalhatnak. Az ügy-
höz még Fieybergtr Ferenc interpellációja csat-
lakozott a tűzoltó jelenléti dijak miatt, ki azt 
magasnak találja. A városi tanácsnok adta meg 
a valaszt, mely szerint a szabál) rendeletileg elő-
irt dijí.k szedetnek, de módjában lesz a kepvi-
selő'estületnek ezen dijakat mérsékelni, mert 
legközelebb ezen ügy a közgyii'ts ele hozatik. 

A Gyöngyös ba.paiti vadászterület béibe-
adása ügyében a tanacs javaslatát fogadta el a 
közgyüUs, mily szerint a vadászterületet átruházza 
a ,Kőszegi Vadásztársaság"-ra akkor, ha jóvá-
hagyóit alapszabályait bem utalja. A kőszegi hegy-
k ö z i n e k szölőojtványtekp létesítésére 100U P 
segelyt szavaztak meg, rrit Sulyok Ferenc indít-
ványara 200 P-vel felemelt a képviselőtestület. 
Spoitszerü vihar következett most. A Kőszegi 
Sportegyletnek *J4l 0 pengős kölc-önügye idézte 
elő a kisded vihart. A város ugyanis néhány ev-
vel ezelőtt L'4 0 pengőt adott az egyesületnek, 
melyet most az egyesülit elengedni kert. Szova 
Ferenc nem járult hozza a tanács javaslatához. 
Freyberger Ferenc lendületes beszedbtn kelt ve-
delmere a magyar spoitnak es kérte az összeg 
clengedesét. A polgármester végűi is szavazásra 
tette f̂ 'l a kérdést, melyben nagy többséggel a 
tanacs javaslaia győzött Az egyetemi hallgatók 
Széchényi Szöve.segének a00 1 segélyt szavaz-

vette át, oly áhítatos óvatcs áugal, hogy egy 
szemernyi se csússzon ki btlőle, majd észre-
véve a heljzet komikus voltat, dühösen csapta 
u padhoz A zi.cakó nagyot durranva szakvdl 
szét. MÍA kétségbeesett arcctl ugrott f L — D^ 
umeiy alatt csak n« hezi n tud'a visszatartani 
ki kibuggvnnó kacayásAt. 

— yi tl« n emUr. S/.éttörte- a lelkemet. 
Szélnek eresztette HZ éu yj önyörű lelkemet. 

És érzékizgató, gyors apró lép.ekkol tűnt 
el nyúlánk alakja a sétány fái alatt az Aréna 
ut irányában. 

A po^ta maeához térvo t-u'á-i bámult utána, 
szája szögletében érezve egy el nem csókolt 
csók kesernyés izé'. 

Először azt állapította meg önmagában, 
hopy e kudarc után nem raihet el a hjinapi 
találkozóra. 

A/után a papírzacskó ötlftt eszéby f's fur 
e*án, maró öu,.unnyal gotidoUa ol: 

— Érdekesek vigyünk mi, a nőben a tal-
ket sz retö férfi ik. Véletlenül mindig sz^p nőn 
lelkét H/.eretjlik . . . Érdekes. 

És mint egy gyenn-k, kinek hirtelen és 
kegyetlenül felnyitották a H7. net, wen c- iló 
dottnak keserűnek ére/Je a szivét. 

tak meg. Majd névszeiinti szavazással a gyám-
pénztári pénzeknek elhelyezését határozták el. A 
gyámpénztári pénzek a Kőszegi Takarékpénztár-
ban a Kőszegi Hitelszövetkezetben nyernek el-
helyezést. A halottaskocsi használati diját emelte 
fel a képviselőtestület mérsékelten, az eddigi 0 
pengő helyett 10 pengőre, de a négyesfogat árát 
25 P-ben állapította meg. Elhatározta a képvi-
selőtestület, hogy a Kőszeg területi hadikölcsön 
akciót felsőbb helyen is támogatja. — Illetőségi 
ügyek következtek ezután Szabó Saraut 40 P 
ellenében felvették a város kötelékébe. Dercsár 
Józsefnek. Huszár Frigyesnek és özv. Bleinmel 
Jánosnénak a város kötelékébe való felvételt ho-
nosítás esetére kilátásba helyezték, úgyszintén 
Brückler Alajosnak is. Nem ismerte el a közgyű-
lés kőszegi illetőségűnek Martin Vilmost és Helent. 
Ezzel a gazdag tárgysorozat kimerülvén, a polgár-
mester 7 óra tájban bezárta a közgyűlést. 

a i B D - L T M É N ^ E H . 

1490—1928 sz. Kőzhirró teszem, hogy a 
1 errskcdelmi éM ipnrkhmarai kűltat? választások 
határnapja 1928 évi február hó 23 ában (ctü 
törökőr) állt pitatott meg. A kőszegi alkerűlet, 
amelyhez Kőcze« vár-s és a kőszegi járás tar-
tezik, 1 kereskidCi, 1 iparost és ugyaccük 1—1 
póttr^ot választ. A választás Kszeg város köz 
gyűlési termében történik. Választó minden ipa 
n s és kere?krdő, aki sz előzetesen közszemlére 
kitéve volt névjegyzékben fel van véve, illetve 
mint a szavazásra jogosult meg van jelölve. 
Jogi személjek, részvénytáis ^ágok, amennyi-
len a névjegyzékben f. I vannak véve, szavaz .ti 
jogukat meghatalmazott utján gyakoroljak. Cs»k 
az választható, aki a névjervzék kimutatásban 
szerepel és üzletét legalább 3 év óta folytatja s 
ezen ulkerület lerü'etén lakik. A választás d. e. 
9 órakor kezdődik és délu'án 4 órakor végződik. 
Az ipurosok és kereskedők külön-külön szavaz-
nak. Az egjT6 választók a bizottság előtt sze-
mélyeden tartoznak megj°lenni, szavazatukat 
vngy szóval jelentik ki, vagy irásbrn nyújtják át. 

Jagits Imre városi főjegyző, 

H kőszegi kam. alk. alb. elnöke. 

Ipartestületi közlemények. 
ÉrUsittetnok H testűlet tagjai, hogy a ke 

reskedeimi é6 ip irk t narai kűltagvrtlasztások f. 
évi frbru »r 23 án lesznek meytartv^ A kős/egí 
alkerület iparosai 1 rendes és 1 póttagot válasz-
tar ak. A vaks '.'ás délelőtt 9 tői délután 4 óráig 
tart. Szavazati joggal bírnak azon iparosok, akik 
a névjegyzékben fel vannak véve. Szavazásra 
személyesen kell megjelen i. Felkéretnek a t* s 
tületnek szavazatra jogosított t igui, ho-ry sza-
vaz ai jo iuk gyakorlást védett jelenjenek mtg 
a városháza közgyűlési termében. 

Iparosok részi re ismeretterjesítő előadtok 
tartatcak f bruir 13 án, hó'.fő.i „ \ börze" ci;n 
rael, eiőid » Szutjyogli Xivér, február hó 15 én, 
szerdán „N psö tés ei" cimme', előad ) Tóth 
Pelb^rt. 

Ipartestületi elnokseg. 

Értesítem az összes kereskedőket és iparo-
sokat, hogy 1928. évi február 16-tól kezdődöleg 
uj rendelesi könyveket vezette n be az Ag H. Ev. 
Leánynevelőintézet számára. Fenti naptól kezdve 
az intézet csak c könyvek utján adott rendeléseket 
ismeri cl és a rendelési könyvben olvasható utasí-
tás szerint kiállított számlákat egyenlíti ki. Az 
intezet báiminő február 16 a előtti számláját kérem 
február 15 én lezárva a gazdasági irodába febr. 
18-án d. e. 10—12 óra között benyújtani. 

Kőszeg, 1928. február II flrató | s t v á n 

igazgató. 

A természetes 

11 8 I! E te. 
Kinevezés. A kományxó a m. kir. kultusz-

| miniszter előt^rjasztésSre Zoltán Gézát, a kőszegi 
; állami t u i t ó k ^ z d o i>.zgat<\j it a VI. fi', osz-
tályba nevezte ki, iil. léptette eló. A népszerű 

' igazgatót, ezen megérdpmelt előléptetése alkal-
mából, számosan üdvözölték. 

Kitüntetés. A Kőszegi Óufc. Tűzoltóegye-
sűletri k egyi^ agilis és régi tisztjót tűntették 
ki a királyi tűzoltói éremmai. Gaál József al-

!p ranc^nokot érte ezen megérdemelt kitüntetés, 
kinek TEULT vasárnap ad'a ál dr. Kiss E n i l vár-

I megyei tüzreedészeti f iű^/yelő meleg szavak 
kíséret bm a királyi diszerm t. E/alkalomból 
kivonultak a tűzoltók »s J i tnbr i ' sL jos polgár-

I mester, mint a Kőszegi ö ikéntes Tű>oltóegylet 
| elm ke szép be-zédb u köszöntötte az ünnepeltet, 
jv. lamint fiz egyesületet és a tüzrendéazeti fel-
ügyelőt. A', ünnepélyes aktus a városmajorban 
folyt le n-igyszámú knzönseg előtt. 

R idő Béla szinigazgaió és társulata a szin-
jpár'oló tgyesüieínek Tapolcáról küldött egy 
gyászjelentést, amely szerint Kulinyi Karola 

' színművésznő, aki számos évnn at játszott Kő-
szegen éá legutóbb is még egyik kedvijnej volt 
a kóíö.'jségnek, váratlanul elhunyt. 

A kószeyi öreg bencésdíakOK mult ht'lfői 
összf jövtítelöu J tmbrits Lajos elnök caeleg sza-

;vbkbm köszöntötte Nagy Balázs igazgatót nóv-
'ne.pji alkalmuból. A megjelentek nagy örömmel 
hallgatták N-gy Balázs előadását az uj herceg-
prímás beiktatásának ünnepségeiről. A legköze-
lebbi összejövetel a jóvő hónap első hétfőjén lesz. 

A katolikus kulturestök'soráa február 9 óa 
Borbély Kamill bnncés tanár, tartott érdekes 
előadást nz u ak mentén elrejtett szépségekről 

'50 művészies fénykép vetítésével. A jövő hétea 
csütörtökön, február 1G án Solymos Vendel tanár 
fog ugyancsak vetített képekkel egy nagyon is 
közérdekű témáról előadást tartani. Az előadás 
eeto Vj7 óraker kezdűdik és mivel o!y tárgyról 
lesz szó, mely mindenkit közvetlenül érdekel, 
külön is felhívjuk rá a figyelmet, hogy mentől 
többen jelenjenek meg. 

Kereskedelmi es iparkamarai kültagok vá 
lasztása lesz februir 12 én Kőszegen, amelyen 
az iparosság hivatalos jelöltjei a rendes tagságra 

i D mötör Gyula ipur'estülrti elnók, a póttagságra 
'pedig Miiller Ferenc ipartestületi alelnök. 

Emésztési gyengeseg, vérszegénység, leso-
ványodás, sápadtság, mirigybetegaégek, bőrki-
ütések, kelesek, furunkulusok esoteinél a ter-
mészetes „Ferenc József" keserüviz szabályozza 

•a belek annyira foitos működésit. Az orvosi 
tudomány számos vezérférfit moggyőződött arról, 
ho?y a valódi Ferenc József víz hatása mindig 
kitűnően beválik. Kaphitó gyógyszertárakban, 
droőórhkban és fűszerüsletekben. 

A Kőszegi Takarékpénztár ezé/ben egy héttel 
korábban, már jövő vasárnap tartja ezévi köz-
gyü'ését, melynek mérlege most került sajtó alá 
és jelentékeny forgalomeaielkedésről tesz tanú-
ságot. — 

Az oházi emlektorony, az ezredéves emlék-
mű újra feiépitís re a multhoti ünnepi est 
után is érkezek adományok, amiért is a teljes 
t.éveort még csak jövő héton fowjuk közzétenni. 
K th Jenőnél sziveden fogadjak tovább is az 
itt ott véletlenül elmar .dt szives hozzájárulást 
az épitósi alaphoz. Ki később ad, az is velünk 
halad. 

A Diana vadaszaszfaltársaság nom jövő 
szombaton, h ^n >m a reá következő szerdán tartja 
összejövetelét a Struc szálloda vadaszszobájában. 

A lakasok felszabaditaaa érdekében adtak 
be kérvényt a kőszegi háztulajdonosok. Igaz, 
hogy nem minden háztulajdonos kéri a Msza 
bariitás*, da a beadott kérelmen mégis 22 aláírás 

;van. A polgármester, ki a kérelmet átvette, a 
legközelebbi közgyűlés napirendjére tűzi ki a 
kérelmezők ügyét. 

k e s e r ü v i s 

g y o m o r és b é l t i s z t i t ó h a t á s a p ^ a t l a n ! 
Igmandi ne ttvessze össze masfa)1a keserüvi^ell Kapható mindenütt kis és nagy iivechen Schmidthauer kutvallalat Komárom 
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Hirdetés. 
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1928. február 12. óáieg és Vid.tee 

Az óhazi emlékforeny ujrafJépitésénok első 
megmozdulása, a mult szombaton a reálgimná-
zium dísztermében megtartott előadó est, fényes 
sikerrel járt. Méltó volt *.zon nemes lelkesedés-
hez, mellyel ezt az eszmét a közönség a mult 
ben is felkarote. A diszterem zsúfolásig meg-
tilt a város intelligens közönségé* el. Waldmayer 
Károly elnök ünnepi megnyitóm után, melybe 
az ó h t z töiténelmi adatéinak egy részét is be'e 
szőtte és migy tetszés' nratot\ következett az 
eet leftvonzi bb erijii ^ á t n a : Kincs I>tván apát 
plébános felölvpsása. 0 azzal lepte meg a hali 
gat^sógot, hogy Lem ví.íomely irodalmi terméké1 

mut-tta be, har.em jegyzetei alapján szabad 
1 "1 emesen csevegő előadásban, sz'porkázó jt'izú 
hun orral mondta ol Lmorikai utazásának so' 
éiJekes opiztdját, az ott tapasztalt viszonyokat, 
az nmerikai alkoholtilalom ötletes kijá:szását, 
mi ly nagyon élvezetes eiőadásáert a közönség 
hosszantartó lelkes ünneplésben részesítette. — 
Iloiéc7y B;bcy e* úttal r ehéz énekszámokra vál 
lalkozott es behi/elgő ki dvi's szopránj \ ezúttal 
is éiéLk tetszésnyilvánításra ragadta a közön-
séget. Zor.goiáti Ungei E;ekué kísérte, diszkrétéi 
és gondosan, mint mir dig. Ezt köv* tte Morva) 
Károly szavalása. Borc-ss: „A garbolc/'.i torony-
ban" cimü izzó irredenta költeményét -d'a uő , 
minth.i kottára is megírták voin •.. Maga a Kzerző 
sem képzelhette hatásosabbnak művét, amint az 
az ő plusz.t iku*: előadásában érvényesült és dörgő 
tapsot aratott. — Gleim Ilugu ifjú zenész, rzö két 
bajos kompozícióját mut itta be, hál t Is ejoek és 
Tauseher tsltzredtsnt jésagának, kitürő zongo 
rén és jól megeidemtlte azt a kitüntető elis-
merést, melyben a közönség részesítette. — 
Kurtély Vince tanár szép és lélekemelő alkuimi 
koitemenyét: „Uj élet a romok helyéii", Takóné 
Zulawsky Erzsébet u r L Ő interpretálta csodás 
rutinnal, lebilincselő szepséggel ós impozáns 
hatással, kitörő lelkesedest keltve a hálás kö-
zönségben. — Zilles Jái.os tanár hegedűszólói 
jól megválasztott zeceaűvek voltak, melyeket 
művészi játékával telj. s éi vét yie juttatott, mihaz 
Freiszmu h József ttmrtr biztos zongorakiséreto 
is jelentékenyen hozzájárult. — Megemlítjük 
még a reálgimnáziumi ifjúsági vonósnéwy PS szép 
játékát (S:ark Jenő, S phütl Mingi, Haller Béla 
es Kiss György) és nzon elismerést érdemlő 
készséget, hogy Kováts Ferenc mesterük fel-
hívására a műsorból különbao elmaradt másik 
quartettnek helyettesítésére vállalkoztak, — to 
vabbA még a dr. S u r L j jos 1 itünő vezénylete 
alatt közreműködött C jucordu Dalosiuyletnek 
igazán művészi precizitással előadott dalokat, s 
végül dr. Szunyomh tanárnak zár. beszédet a 
nemzeti és erköic-i njvelősről, mesteri tömör 
kapcsolatban az óhá/.i ezr. döves emlékkel. — 
Az anyagi erednény felulruu ja még a rendezők 
legvérmesebb reményeit is ; — lOtO püngőnél 
többről lesz alkalmuk beszámolni es megelé 
gedéssol lehet iek eltelve, hogy sok faradozásuk 
nem volt hiábavj ló. 

Táncir.ulatsagot tart m\ délután a nagj-

cencsi és t ímö id i ifjúsági igy let. 

E g y bútorozott emeleti szoba 
^ffy két joüb személy részere, esetleg konyha-

használattal a/.oni al kiadó. C ILÜ e lap kiadó-

hivatalában t u dhuó meg. 

— Gyümölcsfát most rendeljen, hogy ide 
jé ben ültethesvon 1 Unghváry József faiskolája 
('pgléd. Budypí sten kizárólag Acdrássy ut 54. 
Árjegyzék ingyen. 

Intezöbizdtsagi ülest tart a Kőszegi Sport 
Kgylet február bó 10 án, esfltörtökön este fé; 9 
órakor klubhelyiségében (Brader vendéglő) a 
polgármester c lnökVe alatt. A tárgysorozaton 
ctupa fonti s, a Sportegylet életbevágó ügyei 
szt-rtpeltiek, i iért is kéri a vezetís'g a tagok 
teljes számi ari megjelenését. — Lapzártakor 
értesülünk, ho>;y a Kfszig: Sportegylet űgy^e-
>ető elnöke lemondott és lemondását követte az 
egész elnökség es tisztikar lemondása. Az ezzel 
kapcsolatos teendőkről a f. hó 16 iki választ-
ói uivi ülés hivatott intézkedni. Fenti okoknál 
fog\a elmarad a farsangi táncmulatság is. 

Kötele/ö játékoséi teker letet tart február hó 
19 én u KSE, melyeu az összes aktív játékosok 

I megjelenése azért is múlhatatlanul szükséges, 
mert pkí or dői el, hogy egyáltalán résztvesz e 
a KSE a tavaszi bi jnoki küzdelmekben és ha 
ig-n, H csapat ös-zeállit: s és e^yéb fontos ügyek 

i is (zalkalomm- l nyernek eiiuiézést. 

Dr. OETKER-fóle sütőpor 
é?s v an i l l i n c uko r 
igy e r edményes ! 

A 127 receptet tartalmazó könvvet 
kívánatra innyen bírmentve küld i : 

Dr. A. OETKER, Budapest VIII.. Contl-utca 25-

Ma délután 4 órától kezdve nói-féiíi vegyes fuvós-
vonos- es lamburica zenekar játszik a Sörkeíben. 

A KüJ-zegi Kereskedelmi Kí;r folyó hó 19 én 
dé'után 4 érakor tartja koz^} ülését a városháza 
tanácstermében. 

Helyreigazitas. Mu't számunkban tévesen 
közöltük lo azon bírt, ho;>v a Nőegylet teádé 
lutát jának beviteléből egy íés^t kapott csak az 
Ifjúsági Egye-ükt, miután a t.szta bevétel felét 
kapták. Egyúttal a szereplők közül kifelejtettük 
Unger Elekné zongora éá énekszámit, Weöres 
Vilíy és E-ztnt r János nev» kik kőiül az első 
pompásan alakította a jövő század fiatalemberét, 
míg a tn4sik mint matróz jó alakot nyújtott. 

öngyilkossági kiserlot. Könnyen végzetessé 
válható szomorú öngyilkossági kísérletről számol 
be tudósítónk. Az egy ik baranyamegyci faluban 
egy nyolcéves, egészségei, egyébként mindig 
vigkedelyü kisfiú követett el öngyilkosságot, a 
mely szerercsére és hála a gjors orvosi segítség 
nek nem sikerült. A kisfiú tettét bánatában kö-
vette el, mert nayyon szereti a zenét és vágyott 
egy hangszer után, melyet szülei nem vettük 
meg neki. A szülők ugyuais nem ismerték még 
a világ egyik leghíresebb h-ngszergyárát, a 
M e i n e 1 és H e r o l d c*?gct, K I i n g e n t h a I 
338/N. szám Sziazo s?á:>b n, ahol elsőraneuan 
kidolgozott hangszerek iá moglepő olcsó, min 
dn ik i számára elérh tő árban kapható . M rt 
hogyha tud'ák voln« ezt, dehogy is tai/edták 
volna meg gjermekük kérését. Mint hnlljuk, 
ezen bangszergyér diszes kivitelű képes magyar 
főárjegyzékét, amely óriási választékot nyújt 
mindenféle hangszerből, s iun^ly a megelégedett 
vevők részéről beküldött több, mint 20.000 ei 
ism^rölevéiből egész ki> gyűjteményre való ma 
gyarországi köszönőlevelet is tartalm »z — tel 
lesfn i n g y e n küldi meg egy te rű levelezőlap 
k. résre. (,A levelezőlap í^zészor^zágba 10 filléres 
bélyeggel bérmentfsitendő. 

A KSE felhívja összes játékosait, hogy ma 
vasárnap délután 2 órakor tartaudó tréningen 
teljes számban annál is inkább jelenjenek meg, 
mert a bajnoki szezon már február 26 án meg 
kezdődik. Amennyiben vi.sárnap krdvezőtlen idő 
a tréning megtartását lehetet lenné teané, ugy 
futótréning feltétlenül inog lesz tartva. 

— Ha al ig haszná l t kü lön fé le méretű 

ablakra van szüksége, fordu l jon Király-ut 

25. sz. a la . 

Általános prnasz a rádió amatörök Közö't, 
hogy a heiyi villanytelep /U7:is» leh^tetienné 
teszi számukra liócs kivételével a/: összes kül-
földi leadóállomások élve/h 'tö vételét. Más vá-
rosokban azonnal set/iteit^k eze » bajon, sőt 
a rádiótörvér y egyenesen eK>irj \ a zavarok neg 
s .ün'et 'sít , amint ez legutóbb Sopronban is 
m űtőit* nt. hog} Budspeitről 1 •u'iuott egy 
m rnök, aki megszüntette * helyi zavarokat. 
Reméljük vi»»anytel p vezutős ge jóindulattal 
és csekély pénzaldoz t al a legham.irubb meg 
szünteti a rossz vételt elCidéző okokat. 

Nagy tancmulatsagol re >d >z m» a nagy 

csömötei Konráth fóie vond^gl'ban a Felső 

Gyöngyösruolléki Ddárd i. 

\ Ha már elmulasztotta 

l O g ^ b e n 

p ó t o l j a a z i d é n é s t e g y e n 

e g y p r ó b a u t a t a z 

t y p u s u 

f l e r c e d c _ 

I S e n z e i 
Uj helyiségeink: 

Budapest IV., Vaci-utea 24-
Telefon: Teréz 229-24. és 140-70. 

Mercedes-Benz Automobil R.T. 
SertKsorbanc lépytt fel a szomszédos l im-

dek és Derecske községekben. A hatósági intéz-
kedések megtörténteik. 

Megszűnt a Hangya üzlet Pcrenyébeo, bo-
lyéba vité^ Balogh János kért vegyeskeroske-
dísre engedélyt. 

A takarmánynövények és ezek magvainak 
termesztését a földmivelésügyi miniszter előmoz-
di ani óhajtván, elrendelte, hogy fajtiszta, magyar 
szármjzá u, fehér ólormárolt lóhere és lucorna-
magot, továbbá homoki borsó és nyulszapuka 
magot osszanak ki az 1-től 500 kat. holdas gaz-
dák között 30°/o o i árkedvezménnyel, vagyis 
egyharmi'drész árengedménnyel. Azt tanácsoljuk 
ennélfogva, hogy azon gazdák, kiknek lóhere-
vágy lucernatermelésre ulkalmas területük van, 
vegyék igénybe ezen kedvezményt. Lihormag-
kivitelünk a háború előtt igen jelenté ceny volt, 
mert a magyar lóhere és lucernamagot a kül-
föld kereste é j ra«gasabb áron ficotte, miiit a 
más államból sziruazót . A migyar lóhermag-
nak ezt a régi jó hir.íevét akarja a Földmive-
lésügyi Minisztérium visszaállítani azáltal, hogy 
a most kedvezményes áron kiutalandó föltétlenül 
hazai származású, fajtiszU, arankament >s mag-
ból termeljenek ra igof. a gazdák, amelyet a 
külföld mindenkor szívesen fog vásárolni. A 
frnti magvak sürgősen előjegyezhetOk a Felső 
dunárituli Mezőgazda ági Kamarácál, (Oyőr, 
Bising r park 32.) Előjegyzéseket, mi,' a kész'e' 
tart, az érkezés sorié idjében veszik figyelembe. 
E őlegül kg kint lóhere, lucerna és nyuiszapu ;a 
magra 1 F fi'eterdő be a kamarához, amikor 
a rende'ést a kamara tudomásul vette, vagyis 
levélben igazolt*. A vételár többi rész) a m ig 
átvételékor lesz trtánvételezve. Kisgazd ik együt-
tesen is megtehetik rendelésüket a kannránál , 
hogy a magszáilitá8 igy kevesebbe kerüijón. 

A tavaszi footballszezon bajnol<i mérkfizé 
8einck sorsolását megejtették, amelyből kivona • 
tosan közöljük a KSE bajnoki mérkőzés'ineic 
t 'rminusait : február 26. Sárvár—Kőszeg, márc. 
Z T E - K S E , március 11. KSE—Főisko'a , márc. 
18. K S E - S F A C , márc. 25. C S E - K S E , ápr. 1. 
K S E - S T K , ápr. 15. V a s K S E , ápniis 29. 
KSE—Sirvár , mÁjus 6 S S E - K S E . májú? 13. 
KSE-Kin i zs i , május 20. Z S E - K S E , junius 7. 
K S E - Z T E juniu-i 10. F^iskol ' —KSE, ju i rs 10. 
PFC—KSE (Az előlalló e,sap;it a pályaválasztó.) 

V i l l a n y z a v a r o k e s e t é n forduljon 
ifj. Tun^li Elek villa-; szerelőhöz, aki minden 
n «p este (únncpuppou is) 9 óráig szolgálatot 
ti rt. Jelentéseket Pallis u'ca 5. RZ. alatt ve-z fel. 

Mindenki megtalalja élete pár ját ! 
Forduljon 

te'jes bizalo.nmal elismerten szolid, diszkrét 

és eredményes működéséről ismert 

„RAPID" irodához, 

Budapest, Erzsébet-körút 26. IV. 16. 

Privát közvetítőket magasan díjazok 
megkereséseket a fennti cimre kérek. 

8 



19:8 f*bru\r 12. 

A Kőszegi Takarékpénztár 
1928. évi február hó 19-én délelőtt 10 órakor Kőszegen 

az intézet S3 já t helyiségében t. rtja 

8 í l . í v i r c & u h ^ k ö i g y ü l e ^ í t 
melyre a részvényeseket tisztelettel meghívja az ELNÖKSÉG. 

NAPIREND: 

1. Az igazgatóság jelentése az 1927. iizletévról. 
2. Az 1927. évi mérleg és ertdményszámla megállapítása. 
3. A felügyelőbizottság jelentése az 1927. évről. 
4. A nyereség felosztása és hovaforditása iránti igazgatósági javaslat. 
5. A felmentvény iránti határozathozatal. 

6. Ket igazgatósági tag, esetleg egy felügyelőbizottsági póttagnak 

választása két évre. 

Az 1927 évi mérleg és e r e d m é n v s z á m l a a közgyűlést megelőzőleg betekinthető. 
Szavazati joggal bir azon részvényes, aki alapszabályszerűen bejegyzett részvényét 
3 nappal a közgyűlés előtt pénztárunknál letétbe helyezi 

M é r l e g . VAGYON: Készpénz P 29.814-31, Pénzintézeteknél el-
helyezve P 2 465 21, Adósok P 588.195 60, Váltók P 1,4'19.403 82, Érték-
papírok P 34.4_í5-39. Ingatlanok P 99.022 24 Berendezés P 6.54017, 
Nyugdijalap értékpapírjai P 10.65. Átmeneti tételek P 14.434 85, összesen 
P 2,184 31224. TEHER: Alaptőke P 250 000, Tőketartalék P 89 620 — 
Nyugdíjalapok P 5 409-60. Házértékcsökkenési alap P 3.40O Jótékony-
alap P 80 —, Betelek P 937.209 14, Visszleszámitolás P 826 000-—, Fel 
nem vett osztalék P 775 25 Átmen.ti tételek P 22.377 04. Nyereségát-
hozat 1926. évről P 1990 63, 1927. évi nyereség P 47.45053. összesen: 
P 2,184.312 24. 

E r e d m é n y s z á m l a . VESZTESÉG: Kifizetett kamatokért P 
92.05120, Összes üzemi költségekért P 51.087 54, Nyereségáthozat 1926. 
évről P 1.990 68, 1927. évi nyereség P 47.450 53, Összesen P 192.579 95. 
NYERESÉG: 1926. évi áthozat P 1.990 68, Kamatokért, jutalékokért, ve-
gyes es h 'izbér bevételekért P 190.589-27. Összesen P 192 579 95. 
AZ IGAZGATÓSÁG. A FELÜGYELÓBIZOTTSÁG. 

I 

Köszönetnyi lvání tás . 

Azon számos és jóleső rész-
vétéit, melyben szeretett leány-
kánk, ill. testvér és unoka 

Lepold Irénke 
elhunyta alkalmából leszesül-
tünk, ezúton mondunk hálás 
köszönetet. 

Kőszeg, 1928. febr. 7. 

A gyászoló család. 

1127 1927. 

A kőszegi kir. járásbíróság mint telek-
könyvi hatóság. 22Í)S !»J7. sz. 

ÁRVERÉSI HIROETMENY-KIVONAT. 
liolécius Sándor és Hani L ijos végre-

hajtatónak Gregor Ferenc es neje Neu-
wirth Mária végrehajtást szenvedők ellen 
indított végrehajtási ügyében a leiekkönyvi 
hatósag a végrehajtási árverést 80 P és 
25 P 9ö f tökeköveteles és járu'ekai be-
hajtása végett a kőszegi kir. járásbíróság 
területen levó Kőszeg városban fekvő s a 
kőszegi 5057. sz. tjkvben 4- 1 . 3 . sor 
247, 24S.. 249 hrsz Hegyalja-utca 17 sz. 
negyed illetve félhaz alatt foglalt Gregor 
Ferenc es neje Neuwirth Máj ia néven álló 
szabad birtokra 2O00 P kikiáltási árban 
elrendelte Az árverést 

Árverési hirdetmény. ,928- február «'-én d-e 9 órak°r 

J *% tnlpll'AiU'i'l hntÁcíif hivitülnc bult'ic.'i 
Alulirott kir. járásbirósagi végrehajtó 

ezennel köihírré teszi, hogy a kőszegi 
kir. járásbíróságnak 1927 Pk 2679 927 sz. 
végzése fotyhn dr. Schneller Aurél ügy-
véd által kepviselt Kőszegi Takarékpénz-
tár végrehajtó javára végrehajtást szen-
vedő ellen 1200 P töke, ennek 192/ tchr 
7. napiától jaró évi ü°/0 kamatai es 161 P 
30 fillében eddig megállapított költségek 
erejéig Köszegszerdihely-Fütelek-pusztán 
végrehaitást szenvedő lakásán 

1928. évi február hó 29. nap j ának 
délelőtt i 11 ó rá j á t 

határidőül tűzöm ki. amikor 14.r>0 pengőre 
becsült szarvasmarhák, birkák és kocsik 
ingóságokat készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet igírőnek bccsaron alul is eladom. 

Felhívom mindazokat, kik a befolyandó 
vételárból a végrehajtó követelesét meg-
előző kielegiteshez jogot tartanak, igé-
nyüket az árverés megkezdéséig nálam 
Írásban vagy szóval jelentsék be. 

Kőszeg 1928. évi febr. 7. 

Tötössy Endre kir. bir. végrehajtó. 

E L E K T R O - B 1 0 S K 0 P 
KŐSZEGEN. A „MULATÓBAN1 

Műsor: Szerda, febr. 15-án: 

Vasárnap i helyárak 1 

I 
ii ii 

0 
Első nagy footballfilm 9 felvo-

násban. A főszerepben EVELIN 

HOLT es GUSTAV FRÖHLICH. 

É s a k i s é r ő m ü s o p . 

a telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé-
gében fogják megtartani. Az á»verés alá 
kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kétharma-
dánál alacsonyabb áron nem adhatók el. 
Azárverelni szándékozók kötelesek bánat-
pénzül i kikiáltási ár 10 i-át készpénz-
bén. vagy az 1S8I. LX. .-c. 42 §-ában 
meghatározott á-folyammal számított óva-
dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél 
letenni, vagy a bánatpénznek előleges 
birói letétbe helyezéserői kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni és az 
árverési feltételeket aláírni • 1881 LX. t -c. 
147 , 150., 170 § § . ; 1908. XL. t -c 21. §.) 

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb igeretet tett, ha többet ígérni 
senki sem akar köteles nyomban a ki-
kiáltási ar százaléka szerint megállapított 
bánatp enzt az általa ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni 1908. XLl. 2b § 

Kőszeg, 1927. november 12. 

Szerdahely Karoly, s. k. kir jb. elnök. 

A kiadmány hiteléül: 

Heim Mátyás telekkönyvvezető. 

Birtokbérbeadás. 
Jesztl József szűcs és neje tulaj 

donát képező következő ingatlanok : 

1. Gürtler gyümölcsös 640 • öl, 
2. Römer kaszáló és gyümölcsös 

460 O ö l , 
3. Stockbründl gyümölcsös es ka-

száló 2050 • öl, 
4 egy káposztás a bettgháznál 64 

-öl területtel irodámban 
1928. február 19-én d. e. II kor 
megtartandó nkéntes árverésen 3 
évi időtartamra haszonbérbe adat-
nak Feltételek irodámban megtud-
hatók. ür. SCHNELLER, ügyvéd. 

Fizetés mellett 

két tanonc felvétetik 
Lepold Gyula műbútoraszta los, 

Kőszeg, Király-ut 48. 

melyre a t. 

a , S Z ő a ^ e g ^ I ^ i t o l s s ö T T a t k e z e t 

f. évi február hó 20-án délelőtt 11 órakor megtartandó 

XXI. évi rendes közgyűlésére 
tagokat tisztelettel meghívja az IGAZGATÓSÁG. 

TÁRGYSOROZAT: 

1. Igazgatósági és felügyelőbizottsági jelentés a lefolyt üzletévről. 
2. Az 1927. évi mérleg és eredményszámla megállapítása. 
3. A tiszta nyereség fel /sztása iránti határozathozatal. 
4. Határozat az igazgatóságnak és felügyelőbizottságnak adandó 

felmentvény iránt. 
5. Az alapszabályok 7. és 18. § ának módosítása. 

6. Igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok választása. 
7. Esetleges indítványok. 

M é r l o g s z á m l a 1927. december hó 3l-én. VAGYON: Pénz-
készlet P3S.87777. Értékpapírok P 5 055 93, Váltók P 269.587 91, Folyó-
számlaadósok P 220.348 43. Kötelezvény kölcsöiök P 650-57. Kezességi 
adósok P 22.842 --, Áru P 9 426 63, Intézeti székház P 84.000 —, Be-
rendezés P 5.400—, Egyéb vagyontételek P — 40. Á'menő tételek P 
2 941-23, Összesen: P 659.13092. - TEHER: Alaptőke P 73 331 —, 
Tartalékok P 2.914-03, Betétek P 492.060'09, Hitelezők P 1.65041, Ke-
zességi hitelezők P 22 2 — Vu zontleszámitolt váltók P 52 327 36, Fel 
nem vett osztalék P 709 11, Átmenő hitelek P 6.182 64. Nyereségáthozat 
mult évről P 407 67, Folyó évi nyereség P 6.705 71, Összesen : P 659'130-92. 

E r e d m é n y s z á m l a 1927. december hó 31 én: VESZTESÉG : 
Kamatterhek P 2).818 48, *Hók és illetékek P 6 032 11, Költségek P 
15.898 22, Leírások P 33 52, nyereség P 7.113 38 Összesen : P 58.425 71. 
NYERESÉG: Kamatjövedelmek P 46.975 19. Különféle jövedelmek P 
1.233 10, Ai unyereség P 4 316 50, Házbérjövedelem P 5.463 25, 192G. évi 
nyereségáthozat P 407 67, ^sszesen : P 58.425 71. 

A mérleg és eredménys^amU 8 nappal a közgyűlés megtartása előtt 
az intezet helyiségében közszemlére ki van téve. 

Értesítés. 
Tisztelettel értesítem a n. e. 

közönséget, hogy Kőszegen a 

Kőszegi Takarékpénztár epiileíé-

ben a főtéren 1928 február 1-én 

férfiszabó-
üzletet 

nyitok. — Raktáron tartok kész 

férfi és gyermeköltönyöket, fel-

öltőket és mikádókat, elvállalok 

olcsó áron uri öltönyök és min-

den e szakmába vágó munkák 

méret utáni elkeszitését, javítását 

és vasalását is. 

A nagyérdemű közönség szí-

ves pártfogását kéri 

tisztelettel 

Jreiszinger Jerenc 

férfi szabó. 

Mübutor- es épületasztalos 
ip ura ismét iparengedélyt nyertem 

melyet mult év augusztus hó óta 

önállóan vezetek, ideiglenesen 

K i r á l y - u t I N . KZ . a l a t t 

a Laasz féle házban Elvállalok 

minden e szakmába 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 szí-
ves támogatását és pártfogását 
kérve vagyok kiváló tisztelettel 

Lepold Gyula 
épület- és műbútoraszta los . 

jY l egvé te l re v . b é rbe 

esetleg több évi lekötessel keresünk 
5—6 kat. hold 

könnyen megközelíthető helyen fekvő 

lucernás és szántóföldet. 
VASUTAS ÁRVAHÁZ KŐSZEGEN. 

Lakást keresek 
két kisebb szoba konyhával, vagy " 
egy nacyobb szoba konyha sp íz f Y t p < ; i t p m 
és mellékhelyiséggel május l ére. i ^ a i i c i l l 

— Ajánlatok „ \. M. május" alatt ár 
megjelölésével e lan kiadóhivatalába 
küldendők. 

Birtokárverés. 
Közzé teszem, hogy a Kohl Antal 

s neje Kuntner Emília tulajdonát 
képező egy 577 • ölts szöllő és 
gyümölcsös a Hosszulövészárok-
dülőben irodámban 1928. február 
19-en dJután 3 órakor megtartandó 
önkéntes árverésen eladativr. 

Dr. SCHNELLER, ügyvéd 

Birói házárverés. 
A Hegyalja-utca 17. számú '/4 ill. 

V, ház február hó 17-én d. e. 9 
órakor a telekkönyvi irodában birói 
árverésen el lesz adva. 

a n. é. fogyasztó közönséget, 
hogy a 

Halld! 
2 garnitúra hálószoba cseresz-

nye és topolyafából nagyon szolidan 

kidolgozva, nem gyári, hanem ga-

rantált kézimunka. Megtekinthető 

vételkényszer nélkül Lausch Károly 

asztalosmesternél, Király-ut 78 sz. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. — 

Szombathelyi Exportmalom 

lisztlerakatát 
nagyban és kicsinyben 

saját nevem alatt tovább képvise-
lem és minden igényeknek továbbra 
is megfelelek. 

Tisztelettel 

özv. Wentzl Mihályné. 

4 •.!?»* t'»- v Kté'; 
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