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A toronyőr. 
dr. Dréhr Imre államtitkár. 

Tüz gyulladt ki a szellem kohójából, hogy 
lángoszlopként vezéreljen egy bus nemzetet. Táp-
lálta perzselő hevét a fájdalom, olajjal szította az 
emberszeretet. Belepiroslott egy nemzet szégye-
nétől, bíborban vöröslőtt egy nép haragjától. 
Beszéd volt ez a tüz, megvilágítója a magyar 
éjszakának, Bethlen beszélt. Beszélt arról, mit 
mindannyian érzünk, beszélt arról, mi szivünkben 
sajog, beszélt, miről szólnak álmaink, beszélt, 
miről ébren nem szabad. Nem szabad azoknak, 
kik kéklő hegyek alján, messze folyók völgyén, 
dus rónák csöndjében várnak és szenvednek. Ma 
még Pesten dörög a kormányelnök hangja, hogy 

volt, mélységes és közvetlen. Szinte szárnyuk 
suhogását éreztem az éjszaka madarainak, amint 
rémülten menekültek és szárnya suhogását a 
Géniusznak, mely megjelent. Ennek a tűznek, 
ennek a fénynek a színei ragyogták be az arcokat 
és az a hatalmas embertömeg ujongva ünnepelte, 
hitem szerint nem a szónokot, hanem a saját 
csorbítatlan hitének, a magyar jövőbe vetett bizal-
mának visszatérését. Lehetetlen is lett volna 
menekedni ennek a látványnak és ezeknek a 

rozni lehet a : Talár—vöröskereszt felé a Sáros-
forrási és az Árpádforrási útszakaszon. Egyúttal 
értesítem a város közönségét, hogy a Stájerházi 
vágásokban még váltható: tölgy, bükk, éger 
hasáb; tölgy, bükk és éger dorong az árjegy-
zékben megállapított egységárban. 

Ad. 1887—1929. Az. 1894. évi XII. t. c. 50 
§-a szerint a fahernyók irtása kötelező lévén, 
elrendelem, hogy minden birtokosabelsősé^ekben, 

szavaknak a hatása alól! Ha Bethlen István, aki | majorokban, szőlőkben gyümölcsösökben és 
a legtöbbet veszítettek között van, mert a hazából kertekben lévő gyümölcsfáit a kártékony hernyók 
is igazi hazáját veszítette el, — ha Magyarország-
nak, kivételesen nagyhatalmú kormányelnöke, aki 
a legmagasabbról látja át dolgaink összefüggését 
és intézi sorsunkat, ha ő áll ily sziklaszilárdan 

tói hernyófészkektől és lepketojásoktól tisztíts* 
meg, s az összegyűlt szemetet égesse el. A ké-
sőbb mutatkózó hernyókat természetesen szintén 
kell pusztítani. A hernyóirtásnak elmulasztása 

holnap már azt a Bakony visszhangozza. Dunán- bizalmában, ily acélgerinccel és mozdíthatatlanul,; t
k i,h*Sást képez s a törvényszerinti büntetésen 

^..-„i, . . a — A I — j I. - . .. ; í •. , . felül azzal a következmennyel jár, ho*y az elmu-tulnak ősi városában, Veszprémben támad a gon - ha szellemének reflektorfényénél ő mutatja meg 
dolat: megafont a bethleni beszédnek, hangerő- a tengernek még nyugtalan, de már járható arcu-
sitőt annak, ki a nemzet jövőjéről, jövendő dicső-! latát és ő mondja nekünk, hogy hazatalálunk: 
jégéről beszél. És megmozdul Veszprémnek nagy- akkor mit akarnak még itt a pocsolya békái, 
multu társadalma, hogy visszhangozza Bethlen rothadt odvaknak halálmadarai! 
szózatát. Visszhangozza és hirdesse, hogy nem-
csak a főváros, hanem a magyar vidék is lelke-
sedik, ünnepel, ha a kishitűek bamba dadogása 
után, végre valahára, politikai baritonra ébred. 
Veszprém megmozdul, ünnepel, mert Bethlen 
beszédének hódolva a nemzet élniakarásának 
szelleme előtt tiszteleg. 

Feledhetetlen estéje volt január hó 15-én 

lasztott irtást a fél terhére és költségére a ható-
ság fogja végeztetni. 

1265—929. sz. Felhívom az adózó közönség 
figyelmét a szombathelyi kir Pénzügyigazgatóság 

Egész lelkemmel és testvéri szeretetemmel; 1192—1929. sz. rendeletével kiadott és kifüggesz-
üdvözlöm Veszprém nagyszerű megmozdulását, a (tett felhívásra, az 1929. évre beadandó ált. ker. 
hűségnek, a hitnek, a magyar akarásnak és nem-1 adó, valamint jövedelem és vagyonadó bevallások 
zetfenntartó optimizmusnak ékes bizonyságát. De i tárgyában. Egyben figyelmeztetem mindazon adó-
egész hitemmel és ha mi kis érdemet tulajdoni-j zókat, akik az 1928. évre megállapított ált. ker. 
tanak közéleti munkásságomnak, azzal kérem adó vagy jöv. és vagyonadó alapokat jövedelmi 
Önöket: szegezzék tekintetüket arra a tüzpontra|s vagyoni viszonyaihoz képest soknak tartják, 
és ne hagyják, hogy a kishitűek, megalkuvók, > hogy f. évi január hó 31-ig szabályszerű vallomás 

az Egységes Pártnak! A program az volt, hogy hatalomlesők és pocsolyalelküek utjukból, mely csatolásával kérhetik az adóalapjuk újbóli meg-
a párt az esztendőforduló alkalmából ekkor üd-! mindannyiunk közös utja, eltérítsék. Üzenem állapítását; akiknek az adóalapjuk 1928. évben 
vözli vezérét, Bethlen István grófot s az üdvöz- j Önöknek, hogy a toronyőr a helyén van, — 6000 és 10 000 P között van, azok felmondás 
lésre ő válaszolni fog. A klub hatalmas márvány-j mutatja az utat, amelyen hánykódó sajkánk nem esetén a kérvényt f. é. január hó 31-ig tartoznak 
termét zsúfolásig megtöltötte a vacsora érdeklődő i fog a szirteknek csapódni és révbe ér. És küldőm beadni, míg a vallomást f. évi február hó végéig, 
közönsége, kétségtelenül csupa olyan férfiú, aki Önöknek újévi beszédének szavait: Egyebekben az összes teendőkre nézve a városi 

legnemesebb érzéseit és magyar lelkének legjobb 
kívánságait hozta el. 

És nekem mégis ugy tetszett, hogy ami itt 
körülvesz, az nemazuj^vi örvendezők hangulata, 

Érik az idő! A magyar kérdés él és többé adóhivatalban nyerhető felvilágosítás, 
nem lehet eltemetni. Én nem félek — úgymond , o n n „ H . . , . . 
Bethlen István - mert érzem, hogy a magyar!. . . ^ " ^ L ^ H Í ^ ' h o M 
kérdésben olyan dinamikus erő van, amelyet meg- f v l / e b ! " á n ^ n e g y e d b e n ugyanannyi lakbér 

nem azoké, akik ha' másért nem, hát régi, jó semmisíteni és visszaszorítani nem lehet. Nyolc j 5 ieten
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magyar szokásból, ilyenkor félrevág ák a but és éve tartom kezemet a nemzet ütőerén és "ugy ftX? ' ^ j a T b r H s L a ó s p o g r m e s e r " , aoj ..Jturvv. » - --- . — I mellett 

gondot és azt mondják, legaláob miiegyünk érzem, hogy egészséges ritmusban ver, mint annak 
vidámak, ha már a sorsunk nem az. Mihelyt ja fiatalembernek a pulzusa, aki még nagyra hí-' 
konstatáltam ezt a hangulatot már az okával is'vatott. E nemzetnek energiája, évszázados és év-
tisztában voltam. 'ezredes kulturája biztositéka annak, hogy amit 

Jóideje volt már akkor, hogy a képviselőház I célul magának kitűzött, azt el is éri. Csak ml 
és vele a politika ünnepi szünetét tartotta, már. magunk ne rontsuk e l ! . . . 
pedig a magyar közéletnek legalább is egy része, 

Ma vasárnap este 8 órai kezdettel 

utolsó fiossza€€itott óra 
Draganitsné tánciskolájában a SÖRKERTIiEN 

mostanában csodálatos hajlamosságot mutat arra, 
hogy nyomban kishitüsegbe essek, mihelyt magára 
hagyják. Meginog, megriad és védtelenné válik 
azoknak a közéleti kuvikoknak és egyéb halál-
madaraknak a számára, akik mindig itt setten 

OTRDETMÉinrEK 
Ad. 1888—1929. A m. kir. Földmivelésügyi 

miniszternek több izben kiadott rendelete szerint 
a vértetü irtása kötelező lévén, elrendelem, hogy 

kednek a háttérben és abban lelik perverzus ezen kártékony rovart mindenki saját területén 
örömüket, ha megzavarhatják mások örömét. Régi'a leggondosabban pusztítsa. A vertetu kárteve-

partmenti hajósok leírásaiból olvassuk, hogy a sének megakadályozására szolgáló leghatékonyabb 
• •• - - - • • • • és már több esetben ismertetett módszer a kö-

vetkező: A gyümölcsfák törzsét és vastagabb 

Ipartestületi közlemenyek. 
Felhívjuk a testület tagjainak figyelmét a 

kőszegi iparoskamartti kültag válasrtásra vonat-
kozólag megjelent a közzétett 1851 — 1929. sz. 
hivatalos hirdetményre, mely szerint f. hó 15-
ére kitűzött választási napon egy rendes és egy 
pótkültagnak megválasztása elrendeltetett. A. 
választás a város közgyűlési terméban délelőtt 
9 órakor kezdődik és délután 4 órakor végződik. 
Folkéretnek a választásra jogosult testületi tagok. 

hajó, a tenger és a levegő nyomban rémekkel és 

szellemekkel népesedett be, mihelyt kialudt a — 

parti torony fénye. A magyar közéletnek és köz- ágait, mesze o segítségével, vagy permetező h szavazati joguk gyakorlási végett a fenti 
véleménynek mai idegállapotában szintén kell, Képpel be kell vonni gyümölcsfa karbol.neumma, j d ö k ö z ö t t t e j j e H 8 Z Ó m b r t n jelenjenek meg a 
hogy az a tüz folyton előtte égjen és v i l á g í t s o n , figyelve arra, hogy a karból,neum a rugyeket. v á l a S 7 t A í i u r n á a á | . 
mert különben a kétségek és riadalmak s e r e g e , v a g y fiatal hajtásokat ne erje. Vertetves helyeket Egyben értesíttetnek a testület tagjai, hogv 
rohanja meg. ! k i V*K™ és gyümölcsfa kátránnyal bekenni. e t A n ? y b i n V B s á r r m p , e nó 10 én délután fél 3 

Azon az estén azután mi is tanú voltunk, A fákat bemeszelni nem szabad mert az teljesen ó r a k o P HZ I p d r t B 3 t ü le tb™ értekezlet lesz meg-
hatálytalan. Az irtásnak elmulasztása kihágást l M t m o | a z Ö M R M l H y o k m 9 í ? h j V l i t n a k . * 
képez es a törvenyszerinti buntetesen felül maga 
után vonja azt, hogy az irtást a mulasztó terhére 
és költségére a hatóság végezteti. 

anvkor egyszerre felgyúlt az a láng és meresz 
sugarait belelövelte a homályba. Hogy szakado-
zott fel a borulat, hogy tisztult a látóhatár és 
mint kotródott vackába és odúiba mindaz, ami 
nem bírja a világosságot. Ugy nyúlt meg, oly 
magasságba és hivatásának olyan régióiba Bethlen 
István, miközben újévi beszédét elmondta, mirit 
a világítótornyok őre, aki tudja, hogy amikor a 
tüzet gyújtja fénypásztájával a viharzó tengeren Ad. 2154 — 1929. Közhírré teszem, hogy a 
vág utat és ezer és ezer céltalan kalandozót, város erdőgazdasága a stájerházi vágásokba ve-
megrémült tévelygőt vezet haza. A hatás előttem zető erdei utakat a hótól megtisztította.'Fúva 

Értesíttetnek továbbá a testület tagjai, 
hogy a budHpesti városligeti ip »rcs írnokban f. 

n t í l . m n t/x u• a 4 t. május hó 4 tel 13-ig tartandó Budapesti 
Ad. 2117-1929 Közhírré teszem hogy a N e m / P l k ö z i Vásáron résztvenni szándékozóknak 

tavasz, bikavásar f evi március ho 7-en lesz J e l t n l U e 2 Ö i v e k v á g A r i 8 z a bályzatok allnafc a 
Szombathelyen megtartva. vásáron áruikat bemutatni szándékozóknak az 

Ipartestületben rendelkezésre, ahol erre vouat-
kozólag bővebb felvilágosítás nyerhető. 

loartflstülati elnökség. 
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A tűzoltó álarcosbál. 
Egy szép asszony, egykor ünnrptlt báli 

szépség, azc mondta a rendezőségnek: hiaba fára 
doznak szép álarcos estét rende7ni; a múltban 
az ilyen szép balokat nem alarcos, hanem jelmez-
bálnak rendeztek és e z e k jól sikerültek. 

Talán azért mondta ezt. mert maga is át-
érezte a rendezők csalódasál A muliévinel szebbet, 
sikerültebbet reméltek es mégsem ugy lett. 

No de azért ezúttal is nagy sokaság gyűlt 
egybe a Mulató termeibe és türelmetlenül varta 
az alarcosok bevonulását. Vagy hatvanan voltak 
és köztük kétségtelen néhány nagyon sikerült 
alakitás. Következő névsor mutatja a felvonult 
Ötletes, színes és mulatságos kepet: 

Gráf Elli (keményseprő), ifj. Fetersel Mihály , 
(kinai), Abért Erzsi (halászleány), Buthy Stefi 
(szikvizesüveg), Teffer Emma (málnaszöip>. Hercz 
Le'ji irokokó), Szeybold Rezsőne (Jolly Joker), 
Tolnai Józsefné (pierette), Feigl Ilona (bohóc), 
Lendvay Hajnalka (magyar lany), Schwarz Erzsi 
(szélmalom), Fázmándy Babi (pierettei, Palmay 
llt'.s (szilhuette), Zerthofer Medi(aobe), Wiedemann 
Ibolyka (bábi), Wiedemann Tibor (Casanova), 
Iker Janosne tukrán lány), Trattner Irénke (ördög), 
Kovács Babi (spanyol csöngő), Hanély Vali (pie-
rette), Oruber Mici (utcagyereK). Benedek Miklós 
(maharadzsa), Frank Elvira (pierette), Terplan 
Margit (hóvirág), Weidl Annus (dominó), Maly 
Kezsóné (menyecske), Tamás Elvira (ördög), 
Hammer József (ördögi, Weidl Nóra (éj király-
nője), Varga Imre (bohóc), Felméryné (pierette), 
Kókay Kun Józsefné (pierette), Csiszár Miklós 
(gitáros), Draskovits Ilonka (stájer lány), Darvas 
Lola (török nő), Szederkényi Baba (neger nő), 
Souimer ürete (cigánylány), Lendvay Imre (Na-
pokon), Schneller Ilus (katicabogár), Domonkos 
Béla dr. (neger dada), dr. Domonkos Beláné 
(cigány), ifj. Takács Sándor (gigerh), Küttel De-; 
zsone (pierette), Arkauer Mihalyne (gavallér, ké-
sőbb pierette), Unger Elekne (pierette), Wiede-
mann Bela (galíciai), Weöres Vilmos (Mefisztó), 
Wöllel Irmus (pierette), Róth Ödönné (pierette), 
dr. Visnya Aladárné (pók), üraf Hilda (magyar 
ifjú), Kőszegi Józsefné (biedermayer), Perkovits 
Jenő (admualis), ifj. Müller Ferenc (apacslegeny), 
Wiedemann Vali (virágkertesz) 

Nagyon gyenge zene mellett kezdődött a 
tánc, a Icríiak számára súlyosbítva többnyire 
„hölgyválasszal", de azért mégis csak az ismert 
szorgalmas es jó táncosok voltak „forgalomban". 
A hölgyek kedvéért történt igy a rendezés, — 
mégis kar volt nekik a „szigetbelieket" és „ajtó-
mögöttieket" annyira kímélni. 

Jókedv uralkodott mindvégig, de jobb zenével 
valószínűleg sokkal emelkedettebb lett volna. Ily 
nagylaiogatottságu bálon nem érvényesül kisebb 
zenekar es olyannak kell lenni, mely érti a „talp-
alávaló" tüzes, tancingerlő kimuzsikálasát. 

Hajnal íele a termek nagyon kihűltek es ez 
sokaknak korai távozását eredményezte. 

Ejíel utan a szuppécsardás után osztották 
ki erre telkert hölgyek a jelmez szepsegverseny 
tiszteletdíjait. A not jelmezesek közül első lett 
Zerthofer Medi, második Wiedemann Vali, har-
madik Schwarz Erzsi, a negyedik Teffer Emma. 
A fetfijelmezesek közül az első dijat Szeybold 
Rezsőne, a masodikat dr. Domonkos Belané, a 
haimadikat pedig Wiedemann Tibor vitte el. 

Sajnos, hogy csak ennyi dij aliott rendel-
kezesre, mert meg többen erdemeltek ki. Szeder-
kenyi „négernő" alakitasa, Hercz Medi „rokokó", 
Szaoó Olgica „kartyavetó cigányleány" jelmeze, 
Tolnai Jozsefne pierettje, Abert Erzsi „halász" jel-
meze, dr. Domonkos Bela „negerpesztonka", meg-
jelenem elsőrendű es kiváló teljesitmeny volt, — a 
költségmentes ötletes egyszerűséget pedig képvi-
selte ket úriasszony: egyik „biedermayer", másik 
„frakkos báli gavallér". Ilyeneket propagált a ren-
dezöseg s ha többen erre törekedtek volna, az álar-
cos- meglepetesek sora meg 2(J~ 30 személlyel meg-
szaporítva, az egesz estely lefolyását sokkal sike-
rültebbe, hangulatosabbá tette volna. Talán jövőre 
igy lesz! 

Elég rossz ido jar amúgy is a nagy hideg-
ben a ezegeny madurakra s igy egyáltalán nem 
epűietes dolog hallani a város belterületén azt a 
•ok puskalövést, amoly szintén a belterületi 
kertekben rtpködő madarakat pusztitj*. Termé 
szeles, hogy a kertekhez tartozó házak lakói 
•ineseiiek valami túlságosan elragadtatva a 
röpkodö éles golyóktól. 

H Í R E K 
Rákosi Jenő, az ujságirók nesztora, a leg 

nneyobb magyar szellemi nagysád, a legklasszi 
kusabb és legsxellemesebb magyar iró és szónok, 
86 éves korában elhunyt. Csudás, ragyogó 
képess Veit maga-koru éiet^nek vécéig c*illog 
ta'.ta. Változatos, nagystílű és előkelő szerep-t 
betöltő értékes élete, irodalmi tevékenysége az 
egfsz nemzetben örökké élni fog. Néhány évvel 
ezelőtt, mikor Acsádon szülőházát márvány 
táblával látták el, ezen ünnepségek u án eljött 
városunkba is, hol tóbb éven át iskolába járt 
és szívesen kereste fel egykori lakó, tanuló és 
já's/.óhelyéf, iskolatársát, köztük Fü«h Károlyt, 
kih^z beiső barátság fűzte. S >k érdekes apró 
sáyot mondott el akkor diákéletéből és első 
látásra felismerte egykori iskolapadtársat, az 
öreg Lnmpot. Akkor a bencések vendége volt 
ós a rer.d vacsoráján mély hálával emlékezett 
meg tanárairól és Kőszeg városáról, melynek 
mindig jóakaró barátja volt. Az egész nemzettel 
egyu't Kőszeg is gyászolja e kiváló férfiú el 
hunytát. 

Szemelyi hir. Dr. Tirtsch Gergely helybeli 
ev. lelkészt nagy megtiszteltetés erte. A „Bethlen 
Szövetség" felkérte, hogy febr. 21 ére Budapestre 
Összehívott ülésre tartson előadást. Dr. Tirtsch 
Gergely ezen előkelő egyesületben „Alkotó elem 
a protestantizmus történetében" cimmel tartja 
meg előadását. 

Kinevezesek. A népjóléti és munkaügyi 
miniszter Pissenberger Imre föídinket, aki leg 
utóbb Pécs városánál volt forgalmi ndchivatali 
kouyveiő, a Társadalombiztosító Pénztárhoz 
Sopronba számvizsgálóvá uevezte ki IX . fiz. 
osztály.i. A belügyminiszter Jagits Miklós oki. 
guzdawzt, államrendőrség detektivvé nevezte ki. 

Kinevezes. A pénzügyminiszter Takáts 
István pénzügyi számvizsgáló kőszegi lakost, 
aki Szombathelyen a m. kir. pénzűgyigazgatcság 
mellé rendelt számvevőséguél teljesit szolgá 
latot, pénzügyi számvevőségi tanácsossá nevez 
te ki. 

Eljegyzés. Zsámár Antal és Kolnhofer Annus 
jegyesok. (Minden külön értesítés helyett.) 

Házassag. Bősz Ede vállalkozó február 2-
án vezette oltárhoz Szabó Irma polg. isk. tanár 
nőt. Mint tanuk szerepeltek dr. Kőszegfalvy 
Flóris szombathelyi felsőkersktdelmi isk. igaz-
gató és vitéz Szabó Vilmos budapesti áll. rend 
számvizsgáló. 

Haromnapos szentségimádas a zárdatemp 
lomban vasárnap, hétfőn és kedden, febr. 10, 
11 és 12-én. Délelőtt 8 és 9-kor szentmise, dél-
után mind a három nap 5 órakor szentbeszéd 
és litánia. 

Halalozás. Budapesten szanatóriumban mult 
hó 31 én elhunyt Szabó György, a Kőszegi Ta 
karékpénztár volt főkönyvelője s utóbb c. igaz-
Katója 52 éves korában. Két évnél tovább tartott 
súlyos betegséget szenvedett el, mi:? gyógvit 
hatatlan bajától vegro megváltotta a halál. Ro 
konszenves egyénisége sok jó barátot szerzett 
neki, a háborúban eltöltött idő emlékeit, vadász-
élményeit kevesen tudták olyan jóízűen előadni, 
kinek mindi? hálás hallgatósága volt. Budapesten 
végbement temetésén öt szeretettel gondozó 
anyósa és más rokonok vettek részt. Koporsójára 
a Kőszegi Takarékpénztár koszorút helyezett el 
és e havi ülésén kegyelettel emlékeztek meg róla. 

Halalozas Lapzártakor értesülünk, hogy 
Heisz Frigyes felsőőri nyomdatulajdonos felesége 
szül. Koltondy Vilma elhunyt. Ideiglenesen a 
felsőőri temetőben helyezik nyugalomra. 

Kőszeg város is üdvözli Mussolini olasz 
miniszterelnököt, abból az alkalomból, hogy ismé 
telten sikra szállt Magyarország igaza mellett, 
mint a revizió barátja. A magyar nemzeti szö 
vétség az egész országban mozgalmat indított 
Mussolini üdvözlésére, mely mozgalomba Kőszeg 
város is belekapcsolódott oly módon, hogy a 
város vezetősége Somló tanárral készíttetett egy 
üdvözlő iratot, melynek küllapján Nagymagyar 
országban bele van rajzolva csonka ország és 
alatta a város címere díszeleg. Ezt a díszes ki 
állítású iratot írták alá sok százan és a közeli 
napokban már el is küldi a polgármester a 
nagy vezérnek Kómába. 

A himlőoltásra ét ujraolt&tra kötelezettek 
összirása elrendeltetett. 

Waisbecker Antal volt huszárőrnagy, aki a 
háború után Szombathelyen egy időn át nagy 
katouai iparüzemet vezetett, azóta Albániában 
tartózkodik és >tz állam által megbízott országos 
g zdasAgí szervezőként fejt ki nagyon elismert 
tevékenységet, rávezetvén a földmivelőket a 
racionális gazdálkodásra. Nagyszerű sikerei 
vannak és legújabban még gazdasági lapot is 
kezdeményezett, melyet az albániai gazdasági 
minisztérium ad ki. Első számában szerepel az 
uj f-jedelem, aki a nép gaídasági szakoktatását 
kivanja és WnisKcker Antal őrnagy, Albánia 
gazdasági organizátora, a mi szimpatikus, erős-
aiaratu fö'dink. 

Schubert emlekünnep. Az ev. leánynevelő-
intézet tegnap szombaton rendezett Schubert-
ernlekünnepét ma vasárnap délután fél 6 órai 
kezdettel megismétlik. Az ünnepély gondosan 
összeállított miisorán a hallhatatlan zeneköltőről 
való megemlékezésen kívül a tanulók által elő-
adott Schubert dalok és zongoradarabok továbbá 
Schubert zenéjére összeállított táncsorozat sze-
repel. Az ünnepély méltatását legközelebbi 
számukban kftzöljuk. 

A kőszegi öreg bencesdiákok mult hé'fői 
összejövetelén szép számban jelentek meg. Tóbb 
hivatalos ügy elintézése után Jambríts Lajos 
elnök a névnapos tagtársakat Nagy B ilá/.s igaz 
eatót, Bodorkos Gilbert tanárt és Farkas Pál 
fogalrrazót köszöntötte meleg szavakkal. Az 
eyybegyültek ezalkalommal gyűjtést indítottak 
a kőszegi főiskolások felscgitésérj. 

A Kőszegi Takarekpenztar e hó 17-én, va-
sárnap d. e. V j l l órakor tartja székházában ez 
évi rerd's közgyűlését, melyen 1928. évi zár-
számadását mutálj» be. 

A Kőszegi Hitelszövetkezet f. hó. 11 én 

délelőtt 11 órakor tartja évi rendes közgyűlését 

intézeti helyiségeiben. 

A Kőszegi Betegházegyesület f. hó 11-én d. 
e. Vall órakor « kőszegi Hitelszövetkezet helyi-
ségében tartja 96-ik évi rendes közgyűlését. 

A Kőszegi Hegyforrás Szikvizgyár R. T . f. 
hó 20 án délután 2 órakor tartja ezévi rendes 
közgyűlését az Ipartestület helyiségében. 

A Kőszegi Gazdakör február 17-én d. e. 11 
órakor a Városháza közgyűlési termében tartja 
évi rendes közgyűlését. 

A tömördi ifj . egylet ma vasárnap tánc-

mulatságot tart. 

Hangverseny. A Koncz hangversenyek nagy 
sikereire emlékeztet majd a f. hó 16 án, szom-
baton a leánygimnázium dísztermében tartandó 
Molnár—Hir hangverseny. Régóta nem volt és 
sokáig nem lesz ily hangversenyünk. Az estét 
a Szirpártoló Egyesület rendezi meg. Tagjai 
rendkívül jutányos árban kapják a jegyeket. A 
rendes árbani jegyek az Emericánumban ós Róth 
Jenőnél kaphntók. Dr. Molnár Imre, a Zene-
művészeti Főiskola rendes tanára, régi kedves 
ismerőse a kőszegieknek. Megkapó virágénekeit 
nála senki jobban és szebben elő nem adhatja. 
Molnár volt különben az, aki az elmúlt évben 
mint több budapesti nipi lap főmunkatársa, 
hosszú cikkekben számoit be és csinált propa 
gandát Kősjegnek, mint nvaralóvárosoak. Illene 
már csak hUából is elmenni, de a Szinputoló 
n^m azért rendezi meg a hangversenyt, hanem 
azért, mert Kőszegnek és elsőtorban tagjainak 
valamint a zenét és éneket kedvelő közönségnek 
felejthetetlen estét akar nyújtani. Hir Sári, Jó-
zsef kir. herceg udvari zongoraművésznője ma 
nemcsak Magyarország legkiválóbb zongoramű-
vésznőinek egyike, de nagyon kevés művésznő 
van a külföldön is, kinek tehetsége értékesebb 
lenne az övénél. Budapesti hangversenyei az 
elkényeztetett fővárosi közönségnek is a legna-
gyobb eseményt jeléntik. Az ő hangversenyein 
ott van nemcsak az egész budapesti zenetársa-
dalom, de ott van az egész szellemi arisztokrácia 
is- Kíváncsiak vagyunk, hogy amikor Kőszegnek 
ily ritka alkalom kínálkozik, vájjon háuyan fog-
nak megint — hiányozni? A művésznő egyéb-
ként decemberben tért vissza svájci és német-
országi körútjáról és ezalkalommal a legnagyobb 
külföldi lapok részéről oly kritikákat kupott, 
amilyeneket csak a legnagyobb művésznők, a 
végleg beérkezettek kaphatnak. A hangversenyt 
városunk egész közönségének legmelegebb figyel-
mébe ajánljuk. 

Tejgyüjtó telep, létesítésére kért engedélyt 
Bozsokon Nóvák Márton kőszegi tejszállitó: 

! 
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— Ültessünk gyümölcsfát! Ungbváry József 

faiskolája Cegléd. Qktató nagy árjegyzék ingyen 

Á kőszegi állami ianltókópzÖ ügyében tervbe 
vett uj*bb megoldás eredménnyel kecsegtet. 
Gróf Mikes János megyéspüspök kijelentette « 
polgármesternek, hogy hajlandó a Kelcz Adelfli 
árvaházat eladni. Vételár fejében 150.000 pengői 
kér az épületért és a telekért. A vételári ajánlat 
elfogadhatónak látszik, ha összohasonlítjuk a 
vár vátelári ajánlatával, ami 120.000 pengő volt, 
de viszont az átalakítás a várban óriási költ 
eéget igénveit volna, mig a Kelcz Adelffi árva 
ház jelenlegi állapotban, cs kély javításokkal 
hasinálatba vehető és c*ak a további bővítések 
igényelnek nagyobb költséget. Polgármester a 
városi mérnöki hivatallal elkészítteti most az 
árvaház felvételi és tervrajzát és egyben a ki 
bővítés tervrajzát is, mit azután bemutat a 
kultuszkormányuál, mely ha elfogadhatónak 
találja a kivitelezést és megoldást, eay minisz 
téri helyszíni szemlét fog kieszközölni és csak 
ezután kerül döntés végett az ügy a vá-
rosi közgyűlés elé. Előreláthatólag márciusra 
teljesen tisztázódik u kérdés, hogy vnjjon alkal-
masnak bizonyul e a tanítóképzőnek ilyeténi 
megoldása. 

Az ev. templomban mult vasárnapon a 
nagy hideg ellenére is megtartották a hirdetett 
vallásos estet, melyen Dr. Beyer János gyüle 
kezeti felügyelő tartott magyarnyelvű előadást. 
Témáját a régi kőszegi egyház virág2á*áaak 
korából vette, és Schwarc Mihály kőszegi szüle 
tésü kiváló lelkész életrajzával fejezte be. Az 
előadás nemcsak tárgyánál fogva, de gyönytru 
stilusu és gördülékeny előadás módja miatt is 
mindvégig lekötötte a hallgatóság figyelmét. 
Vágó Sándorné magánéneke szépen sikerült. 
Hangja a magasabb fekvésekben fényes, jól 
nüanszirozott, a fortéknál drámai színezetű a 
zongorára komponált kíséret, bár Kühn Jánoa 
megfelelően alkalmazta azt szokatlanul hangzik 
az orgonán. Az énekkar a tőle megszokott mó 
don adta elő Kárpáti motettjét, mely szerkesz 
tési módjánál és szólamvezttésénéi fogva ugyan-
csak próbára tette az énekesek tudását. 

A Kath Szanatórium Egyesület kőszegi tagjai: 
Borhy János, Sehk ffjr Sándor, Scbálfjr Gusitáv, 
özv. Simon Antalne, Simon József, Somló Jenő, 
Soós Pál, Spónyik Emil, Stiasznyi Gyula, Stip 
kovits István, Stróbl Gabriella, S úr Lajosné, 
Sulyok Ferenc, Szabó Irma, Szabó László, Szabó 
Marianna, Szerdahelyi Karoly, Szilágyi Arthur, 
Szomor Lajos, Szovják Ódön. Uj jelentkezőket 
szívesen felvesz Csernák Szar.iszló, bencéstanár, 
pénztáros. 

Az Elité kávéházban az Ev. Nőegylet farsang-
keddi teaestélyt rendez. Az idei mulatságok 
mind a siker jegyében folytak le igy remélhető, 
hogy ez a tánccal egybekötött teaest is méltó 
befejezése lesz az eddigieknek. Belépődíj nincs, 
de a teajegy kiváltása kötelező, ára 1.50 pengő. 
Widemann kávés kitűnő italokról és ételekről 
gondoskodik. E miatt nála különben sincs soka 
sem panasz. A kiszolgálás is itt mindig kitűnő. 
A teaest '/i^ kor kezdődik, és záróráig tart. 

Teaestely a Kath. Kórben. A kőszeei Kath. 
Kör vezetősége ezúton hívja meg tagjait és azok 
hozzátartozóit ma far^angvasárnapján este 9 
órakor kezdődő teaestélyére. Az estély a Kör 
helyiségeiben lesz. Belépődíj nincsen. 

A Mulató hushagyokeddi hazibálja n nagy-
teremben lesz megtartva, mely iránt a közönség 
nagy érdeklődést tanusit. Kezdete % 9 órakor. 
Belépődíj: személyjegy 1'üO P, Cbaládjegy 3 P. 

A Molnár—Hir hangverseny a Szinpártoló 
Egyesület rendezésében f hó 16 án, szombaton 
este pontosan 6 órakor kezdődik a leánygimná-
zium dísztermében. A hangverseny hatalmas és 
ugyancsak kiadós műsora a következő: l . Régi 
magyar dalok. 2. a) Chopin: Préluda c moll, 
b) Chopin: Ballada F dur, c) Rubinstein: Kon-
eertetüd C dur. 3. Virágdalok. 4. a) Liszt: Sze 
relmi álom, b) Liszt ; VI. Rapszódia. 5. Régi 
magyar uépdalok. 

A bozsoki tüzoltoegylet, a szerdahelyi levente-
egylet, a nagyciömotei tüzoltóegylet húshagyó-
kedden, a nagygencsi tüzoltóegylet pedig ma 
vasárnap tartja a farsangi tánomulatságát. 

A tenyészbikavásár, mely a Vasmegyei 
Gazdasági Egylet rendezésében február 14-ére 
volt tervezve, zord időjárás miatt mároius hó 
7-ére lett elhalasztva. 

Nepmüvelesi szinelóadasok Bozsokon. A 
bo/soki szinpártoló gárda f. hó 2-án és 3 án 
a tempiomépitési alap ós a tüzoltóegylet fel-
szerelése javára nagy erkölcsi siker meltatt szin 
re hoztu a „Cigánypanna" ós „Hejde szép a 
lakodalom" cimü népszínművekéi. A szereplők 
kivétel nélkül oly kifogástalan alakitást nyúj-
tottak, amely bármely más színtársulat díszére 
vált volna. Különösen ki kell emelni Sziklai 
Jolika szerepót, aki a Cigánypanna és Bugyiné 
szerepeiben kiváló alakításáért, közvetlen játé 
káért, művészi táncáórt és én"kéért s citerajáté 
káért a közönség zajos .tapsait s elimerését 
aratta Méltó elismerés illeti Horváth Munska 
szép játékát és énekszámait a B'iske és Ilus 
szerepeiben. Kitűnően játszott Reiter Annus a 
lanitonő és cserepesasszony szerepeiben. Szép 
játékot produkált Fekete Anikó, Bodorkos Ma 
riska, Piros Ibolyka, Borhi Mariska, Riegler 
Juliska, Fekete Mariska, és Keroselics Kriszti. 
A férfiszereplők is kiválóan játszottak. Az elő 
adás sikere Sziklai Ede kiváló rendezésének 
köszönhető, az énekszámok vezetése Kocsis Béla 
tanítónak, a színfalak festése és rendezése Prisz-
nyák Sándor érdeme. Hogy a vidéknek is alkal 
ma legyen e két nívós darabnak megtekintésére, 
közkívánatra az előadások megismétlődnek, és 
pedig f. hó 10 én este 7 órai kezdettel „Hej de 
szép a lakodalom", 11 ón pedig ugyanabban az 
időben „Cigánypanna". Az utóbbi előadás után 
tánc. 

Csendőr utan szalad, tolvajt kiállt minden 
gazda, ha valakit talál, aki a gyümölcsét dézs 
maija. De tehetetlenül nézi azt, hogy gomba 
és rovarkártevők ezrei pusztítják gyümölcsfáit. 
Pedig ez a kár jelentékenyebb, mint az előbbi. 
A tudás, a kártevők és az ellenük való helyes 
védekezés ismerete megvéd ezektől a tolvajoktól 
is. Ha elolvassa Illés Lajos gazdasági tanár 
által irott „Gyümőlcsvédelem" cimü gyönyö 
rüen kiállított kis füzet második kiadását és 
követi útmutatásait, biztos, hogy nem lesz sem 
férges, sem rothadt gyümölcse. Minden komoly 
érdeklődőnek ingyen és portómentesen meg-
küldi Mezőgazdasági r. t. Budapest, X Hölgy 
ucca 24. 

Mindennemű ruhajavitást el 
vállalok, házhoz is megyek napi 2.50 pengőért. 
Meszlónyi Milia, Sziget ucca 2. 

Segedvizsgák. A kőszegi tanoncvizsgáló-
bizottságok előtt f. évi január havában a követ-
kező tanoncok tettek segédvizsgát: Schumeth 
István szabónak Ilochecker Ferenc, Rossmann 
Rezső szabónak Nika István nevü tanoncai 
kitűnő, Scbatzl Lajos lakatosnak Loibersbeck 
Ede, Dreisziger Ferenc szabónak Sifrik Ferenc, 
Lépőid Géza mechanikusnak Wölfet István, 
Tuceai István nagygenosi asztalosnak Gutmann 
Ernő nevü tanoncai jó, a soproni tanoncvizsgáló 
bizottság előtt, Schwarc Dezső fogműves tanonc 
jó eredménnyel. 

Hidat csináltat a várót a Frigyes laktanya 
előtti uj ucoában, melyre igazán szükség van. 
A gyalogjáró hid a város majorban készül és 
a tavasz folyamán felállításra is kerül. 

i i 
Kamarai iparos küiiay valasztas tesz a kő-

szegi alkerületbon február 15 ón. Az ipartestület 
elöljárósága legutóbbi ülésén foglalkozott a vá-
lasztással Mint ismeretes, az ip irossá? egy ren-
des és egy pótkültagot választ. Rendes tagnak 
az elöljáróság Dömötör Gyula ipartestületi elnö 
köt jelölte egyedül, mig póttagnak 3 jelöltet is 
javaslatba tesz. Müller Ferenc ipartestületi alel-
nököt, I lammQr Jánost és Tangl Adolfot. A je-
lölést Mulier Ferenc nem fogadta el. Az össz-
iparosságrak ma vasárnap dé'után Vj3 órakor 
az ipartestület helyiségében tartandó értekezleten 
bőven lesz ideje és alkalma megtárgyalni az 
előljárósági jelölési javaslatot, kívánatos is, ho*y 
azor. az iparosok minél nagyobb számban jelen-
jenek meg. 

A Kamara Szinhaz pompás együttesének 
és nagyszerű uj műsorának oly natzy a vonzó-
ereje Sopronban, hogy az ottani évadot meg 
kell hosszabbítani. A Kamara Színház azon 
kérelmét terjesztette tehát elő a Szinpártoló 
Egyesülethez, högy a kőszegi szinióvadot később 
kezdhesse el. Kárpótlásul a Kamara Színház 
nem 14, hanem 18 előadást játszik majd Kősze-
gen. A Szinpártoló készséggel hozzájárult és 
igy a Kamara Színház végleges terminusa Kő-
szegen március 11—29. 

Lehet fát fuvarozni a városi felsőerdőből, 
miután az erdei utakon a havat elhányatta a 
város. A városi pénztárban váltható még tűzifa 
a felsőerdőböl. 

Luxus lett a mosakodás. Ezt is megértük 
szegény kis országunkban. Eddig a belföldön 
előállított gyártmányok nagy része nem tarto-
zott luxusadó alá január 21 óta minden kéz-
mosdó szappan még a mandula és cocus szap 
panok is 13% os luxusadó alá tartoznak. Tehát 
luxus lett a mosakodás. Ezen már csak nevetni 
lehet. 

Mozihirek : Szerdán hamvazó szerda miatt, 
ma vasárnap pedig a táncmulatság miatt nincs 
mozielőadás. Jövő vasárnap az évad egyik leg-
nagyobb sikerű filmje „Az elsodort ember" jön 
Emil Janningsal a főszerepben. 

A korcsolyapályán a KSE jövő vasárnap 
4 tői G ig rendezi az első zenés korcsolya dél-
utánt, amely alkalommal 20 fillér zenedij fize-
tendő mindenki, tehát a bérlők részéről is. 

„A fasiszta Olaszorszag" címen feltűnő 
politikai és gazdasági tanulmány jelent meg 
most a Stádium Sajtóvállalat R. T. (Budapest, 
VI., Rózsa utca 111.) kiadásában. Szerzője: dr. 
Bikkal Dénes közgazdasági iró, aki nyolc évi 
loaszorszógi tartózkodása alatt közvetlen tapasz-
talatok és adatszerzés alapján irta meg kitűnő 
müvét. Hézagpótló ez a könyv, mert eddig 
Mussolini nagyszerű müvéről, a fasizmusról, 
inkább csak részletkérdéseket tárgyalva irtak, 
diktált nagykonceprióju programm keresztül-
viteléről, a gabonaháboruról, a mezőgazdasági 
hitel rendezéséről. Foglalkozik szövetkezeti és 
ipari kérdésekkel s bemutatja az olasz fasiszta 
aktivitás eredményeit, az 5 éves fasiszta uralom 
mérlegét. Az Ízléses kiállítású könyv ára 3 pengő. 
Minden könyvkereskedésben kapható. 

{{ Gondos családfő, t a k a r é k háziasszony u 
H • ' I I 

Magyar Köztisztviselők Fogyasztási, Termelő és Értékesítő I 
Szövetkezete j 

J k o » % < » £ Í a r i i d á j í i h a i i Ü 
vásárolja be minden háztartási szükségletét. 

Telefonszám 13. 
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M e g h í v ó . 

A Kőszegi Hitelszövetkezet 
1929. február hó 18-án délelőtt 11 órakor Kőszegen 

az intézet saját helyiségében tartja 

XXII. évi rendes közgyűlését, 
melyre a t. tagokat tisztelettel meghívja az IGAZGATÓSÁG. 

TÁRGYSOROZAT: 

1. Az igazgatóság jelentése az 1928. üzletévröl. 
2. Az 1928. évi mérleg és ered nényszámla megállapítása. 
3. A íelügyelóbi/ottság jelentése az 1928. évről. 
4. Határozat az igazgatóságnak és felügyelőbizottságnak adandó 

felmentvény iránt. 
5. E^y igazgatósági tag választási két évre. 
6. Esetleges indítványok. 

Mérleg 1928. december hó 31-én. VAGYON: Pénztárkészlet 
P 10.614.10, Girószámlán fennálló követelések P 12.2)3.37, Pénzintéze-
teknél fennálló követelések P 2.138.-, Értékpapírok P 2 010.50, Váltó-
tárca P 450.12367, Folyószá-nliadisok P '269.423.48, Külföldi követe-
lések P 30.246 63. Áruosztály készletei P 9.189.86, Intézeti székház P 
84.00) —. Berendezés?k és felszerelések P 10.43433, Egyéb vagyontételek 
P 15.564.74, Átmenő tételek P 5.493.69, (Óvadék-és szivatossági adósok 
P 15.199.45). összesen :P 901.442.37. — TEHER: Alaptőke P 103.678.—, 
Tartalékok P 4.108 07, Betétek P 756.414.82. Viszontleszámitolt váltók 
P 6.950.—. Fel nem vett osztalékok P 34).35, E,'yéb tehertételek P 
4 9^5 09. Átmenő té ele< P 11.6J7.46,(Ó^adékhitel és szavatossági köte-
lezettségek P 15.199.45), Nyereség P 13.268.5S, Összesen: P 9)1.442.37. 

E r e d m ó n y k i m u t a t á s 1928. december 31-én. VESZTESÉG"-
Kamatterhek P 3/.805.74, Adók és illetékek P 7.652.45, Személyi és 
üzleti kiadások P 18 643.11, Leírások P 2 8)6.81, Nyereség P 13.268.58, 
összesen: P 80 176.69 — NYERESÉG: Kamatjövedelmek P 69.114 53, 
Különféle jövedelmek P 2.008.79. Arunyereség P 3.846.54, Házbérjövedelem 
P 5 120 —, 1927. evi nyereség-áthozat P 86.83, összesen P 80 17669. 

|A mérleg- és eredményszámla S nappal a 
előtt az intézet helyiségében közszemlére ki van téve. 

A felügyelőbizottság. 

nappal a közgyűlés megtartása 

A Kőszegi Takarékpénztár 
1929. február 17-én d. e. 1211 órakor Kőszegen 

az intézet helyiségében tartja 

8 4 . é v i r e n d e s k ö z g y ű l é s é t 

melyre a részvényeseket tisztelettel meghívja az ELNÖKSÉG. 

NAPIREND: 

1. Az igazgatóság jelentése az 1928. üzletévről, 
2. Az 1928. évi mérleg és eredményszámla megállapítása. 
3. A felügyelőbizottság jelentése. 
4. A nyereség felosztása és hovaforditása, valamint a felmentvény 

megadása feletti határozathozatal. 
5. Az alapszabályok 7. §-ának módosítása. 
6. Egy felügyelőDizottsagi póttagnak választása egy évi időtartamra. 

Az 1923. évi mérleg es eredmény-számla a közgyűlést megelőzőleg betekinthető. 
Szavazati joggal bir azon részvényes, aki alapszabályszerűen bejegyzett részvényét 
3 nappal a közgyűlés előtt pénztárunknál letétbe helyezi. 

Mórleg. VAGYON: Készpénz P 24 566.92, Pénzintézeteknél el-
helyezve P 9.684.97, Adósok P 495.850 67, Váltók P 1,988 671.43, Ingat-
lanok P 99.022.24, Értékpapírok 34.402.90, Berendezés P 7.663 86, 
Nyugdijalap értékpapirjal P 10.65, Hátralékos kamatok P 17.121. 
összesen P 2,676.994.64 — TEHER: Alaptőke P 250.000, Tőketartalék 
P 92 620.—, Külön tartalék P 5 959.90, Házértékcsökkenési alap P 6.400.—, 
Berendezési értékcsökkenési alap P 540.17, Nyugdijalap P 7.789.60, 
Betétek P 1.069.911.9), Hitelezők P 47.066.77, Visszleszámitolt váltók 
P 1,110.000.—, Fel nem vett osztalék P 1.406.61, Előre beszedett kamatok 
P 28.066.—, Nyereség P 57.233.69. összesen P 2.676.994.64. 

Eredményszámla. VESZTESÉG: Kifizetett kamatokért 
P 144.306.15, összes üzemi költségek P 62.120.12, Évközi adományok 
P 671.-, Nyereség 57.233.69. Összesen: P 264.330.96. — NYERESEG : 
Áthozat 1927. évről P 656.04, Kamatokért és jutalékért P 258574.35, 
Ingatlanok tiszta jövedelme P 5.100.57. összesen: P 264.330 96. 

Az igazgatóság . A felügyelőbízottság. 

MEGHÍVÓ. 

Kőszeg városi gazdakör 
1929. február 17-én d e. 11 órakor 
a Városháza közgyűlési termében 

tartandó 

é v i r e n d e s k ö z g y ű l é s é r e 
t. tagjait tisztelettel meghívja. 

Tárgysorozat: l Elnöki jelentés. 

2. Jegyzői jelentés ügykezelésről. 
3. Pénztári jelentés. 

Az elnökség. 

Birtok és telekela&ls 
Nagycsömötén ill. Kispösen 

Felhívom az érdeklődőket, hogy 
a nagycsömötei határban levő Ber-
zsenyi-féle országmenti ingatlanra, 
mely házteleknek alkalmas, továbbá 
a kispösei hegybirtokra febr. 20-ig 
nálam vételi ajánlatot tegyenek 

Dr. Szovják Hugó ügyvéd 

tat 

Gulner Etelka alsólendvai lakós ügy-
felem megbízásából 3 (három) évre 
bérbeadom az alábbi ingatlanokat: 

1. 1300 ;-öl rétet, 
2. 2095 • - ö l szántót a Gulner-

malomnál, 
3. 4394 l-öl szántót a nemes-

csói határban. 
Ajánlatokat irodámba kerek f évi 

március hó l-ig. A feltételek iro-
dámban megtudhatók. 

Dr. Szovják Hugó ügyvéd. 

Birtokárverés. 
özv. Félix Samuné ügyfelem 

tulajdonát képező 661 ~]-öles szőlő-
gyümölcsös a Felsőtekerschaden 
dűlőben 

1929. febr. 24-én d. e. II órakor 

irodámban megtartandó önkéntes 
árverésen eladatik. 

ür. SCHNELLER ügyvéd. 

Vh. 1320 1928. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Szovják Hugó ügyvéd által 

képviselt Vasbozsok és Vidéke 
Hitelszövetkezet javára 400 P, 
400 P, 320 P, 640 P és 300 P tőkék 
es járulékaik erejéig Bozsokon al-
peres lakásán 2237 P-re becsült 
ingóságok, szobabutorok.fegyverstb. 

1929. évi február hó 16. napján 
délelőtt 12 órakor 

nyilvános birói árverésen el fognak A F3Z8k3S 
adatni készpénzfizetés mellett, eset-
leg becsáron alul is. AflÍ3l"Í8l8 

Kőszeg, 1929. január 16. 

2 vagy 3 16
 v

h
a
á,r fiu 

mérlegkészitő tanoncnak fizetés 
mellett azonnal felvétetik 

TEIGER GÉZA mérlegkészitő 

mesternél Gyöngyös-utca 9. sz. 

Singer-varrógép 
jutányosán eladó. Cim a kiadóban 

Keveset 
használt 
valódi 

vendéglő 
Tőtössy Endre s. k. 

bir. végrehajtó. 

Gyöngyös-u. 19. sz. a. bérbeadó. 

Bővebbet dr. Freyberger ügyvédnél. 

Meghívás. 

A Kőszegi Hegyforrás Szikvizgyár R. T. 

e i é i i r e n t h ^ k o i ^ T i í l c ^ c í 

1929, február 20-an d, u. 2 órakor a kőszegi Ipartestület helyiségében 
fogja megtartani, melyre a társaság részvényeseit ezúton tisztelettel meg-
hívja az Igazgatóság. 

TÁRGYSOROZAT: 1. Igazgatósági és felügyelőbizottsági jelentés 
az 1928. üzletévről; a zárszámadás megállapítása; a tisztanyereség hova-
forditása ; a felmentvény. 2. Hét igazgatósági, három felügyelőbizottsági 
és két ellenőrzőbizottsági tag megválasztása 3—3 évre. 3. Esetleges 
indítványok. 

A közgyűlésen szavazati joggal csak oly részvényes bir, aki részvényét a köz-
gyűlés előtt a társaság pénztáránál letette. Indítványok legalább 3 nappal a köz-
gyűlés előtt Mayer János igazg. elnöknél irasban bejelentendők. Az évi zárszámadás 
a pénztárnál betekintés céljából felfekszik 

Mórlegszámla. VAGYON: Ingatlan P 7.650.—, Berendezés 
P 6.300.-, Üvegkeszlet P 3.674.50, Készpénz P 254.10, Szénsav 
P 216.—, Szikviz P 60.80, Frutti P 30.—, Takarmány P 84.—, Átmeneti 
számlán P70 .- , összesen: P 18339 40. — TEHER : Alaptőke P 15.000.—, 
Tartalék- és nyugdijalap P 95.09, Fel nem vett osztalék P 113 46. Köl-
csön P 2.196.50, Nyereség mint egyenleg P 934.35. össz . P 18.339,40. 

Vosztesóg-nyereségszámla. VESZTESÉG: Ingatlan-
leirás P 150.—, Adók és illetékek P 2.581.51, Vegyesköltség: Fizetések, 
munkabérek, fuvardíjak, szénsav stb. P 13 287.72. Nyeresée mint egyen-
leg P 934 35. Összesen: P 16.953.58. — NYERESÉG: Szikviz P 
16.038.56, Frutti P 67502, Házbér P 240.-. ö sszesen : P 16.953.58. 

Átvizsgálta és rendben találta a felügyelőbizottság. 

Kőszeg. 1929. évi február 7-én. Az Igazgatóság. 

— Nyomatott Rónai Frigyen könyvnyomdájában Kőszegen. — 

Meghívó. 
A nagycsömötei gyöngyosmelléki 

önsegelyzö szövetkezet 
1929. évi rendes 

k ö z g y ű l é s é t 
február 24 én délelőtt 11 órakor 

tartja a szövetkezet helyiségében, 
melyre a t. tigokat tiszt, meghívja. 

Tárgysorozat: 
Igazgatóság jelentése; felügyelő-

bizottság jelentése; zárszámadás és 
mérleg előterjesztése; felmentvény 
megadás; tisztanyeremény felosztás 
feletti határozat; indítványok. 

Az igazgatóság . 
A zárszámadás és mérleg a szövet-

kezet helyiségtben február hó 1-től be-
tekinthető. 

Árpád-tér 13. szám alatt 3 udvari 
szoba és megfelelő mellékhelyisé-
gekből álló lakás méltányos bérért. 

A lakás azonnal elfoglalható. 

E L A D Ó 
tavaszi zabszalma 
kisebb mennyiségben is 

Mi ndkettőre felvilágosítás a Nemez-

gyárban nyerhető. 

Táblaház-utca 5. sz. ház 
(Bálház mellett) elköl- p l a H í S 
tözés miatt sürgősen c i a u u » 
Érdeklődni a helyszínen 11 — 1 óra 

között lehet. 

F I S K P N E U 
a leg-
gazdaságosabb 

Vezérképviselet: 

Aotófelszerelési R. T. 
Budapest,IV. Aranykez-u 2 
M Tel -Aut 812—41 
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