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Hívják össze mielőbb a határ-
széli városok kongresszusát! 

Kőszegi kereskedők nagygyűlése. 

A Kőszegi Kereskedelmi Kör mult hó 27-én 
csütört kör . este a Városháza tanácstermében az 
aktuális kereskedelmi kérdések és teendők meg-
vitatására kereskedőnagygyülést tartott, melyen 
mint előadó Nádor Jenő, az Orsz. Magyar Keres-
kedelmi Egyesülés titkára szerepelt. A város kép 
viseletében Jambrits Lajos polgármester és vitéz 
dr. Nagy Miklós adóügyi tanácsnok, h. polgár-
mester jelentek meg, mig az iparosság részéről 
Dömötör Gyula ipartestületi elnök néhány ipar-
testületi taggal vett részt. 

Róth Jenő, a Kereskedelmi Kör elnöke nyi-
totta meg a gyűlést, majd a vendégeket és tagokat 
üdvözölte 

Nádor Jenő, az OMKE titkára hosszab elő-
adásban foglalkozott az egyenes és forgalmi adók, 
könyvvezetés, szövetkezetek és társadalombizto-
sító kérdéseivel, továbbá a házalással és meg-
rendelésgyüjtéssel kapcsolatos sérelmekkel. Végül 
megemlékezett a kőszegi kis molnárgyerekből 
nagyhirü vezérférfivá lett Horwath J. Edmundról, 
a magyar-amerikai kereskedelmi kamara elnöké-
ről, akinek a tengerentúli magyar közgazdasági 
kapcsolatok kiépítésében igen nagy érdemei 
vannak s aki a közeli hónapokban hazalátogat 
szülővárosába. 

Az előadásért Róth Jenő elnök mondott 
meleg köszönetet és az OMKE támogatását er-
kölcsi kötelességnek deklarálva, annak támoga-
tására hivta fel a kereskedőket. 

A gyűlést társasvacsora követte, melyen az 
első felköszöntőt Róth Jenő elnök mondotta, aki 
az OMKE üdvös és eredményes munkájára mu-
tatott rá és titkárát üdvözölte. 

Jambrits Lajos polgármester emelkedett 
szólásra ezután feszült figyelem közepette. Rá-

A bohóc tragédiája. 
Irta: Palásthy Marcell. 

Miss Arnbro papája körül egész legenda 
kör Rzövődott a finom és előkelő i'.tézetben, a 
melybnn Európa felső s/á airuk ötv< n kiválasz-
tott kis is«zonvkáj* nevelkcd'tt. Ebb-s az intó 
zetb • növprdái.nek bejutni már maga is különös 
szerencse volt. S meg is volt ennek az oka. 

Mi s Hobbs kicsiny, de valóságos műgond-
dal összeválogatott tanárnői gárdája, a tudo 
mánynak, a szellemi, a művészi <">8 társadalmi 
finomságoknak oiy csodálatosan gazdtg kincseit 
ajándékozta a bájos fiaUl fejecskéknek, hogy 
Wi^ht szigeten, n:igvszerü p»,kbtn. a világ 
lármájától ás préfáti durvaságaitól "Irej'őző ieá.'jy 
nevelőből a végén tökéletes ladykónt léplek az 
élelb*. 

ő t , a kiválüs^tottak, akiket sorsuk arra 
jelölt ki, hogy mint a születési, vagy vagyoni 
arisztokrácia leáuyai, az élet minden napsugaras 
szépségeihez rózsákkal szegett utoa juthassanak 
cl, — itt készültek f>l boldog jövendőjükre. 

Ki inek a kic iny eüttárs-idalomnak egyotlen 
nyugtalanító problémája miss Ambro volt aküo 
ribau. A többi növrnd'k családi körülményeit 
ugyanis az egész iolézet ismerte. Miss Ambro 
volt pályatársnői köz >t'. az e s t i e n , akiről azt 
a kevés, ri j'elmes és bonyo'ult aditot is — amit 
megtudtak róla — ugy kelleti kinyomozni. 

Miss Ambro, iatézjt trtr/.skony vénei* fel 
jegyzéke sz-riut: Hungnryban síületett. Ez a 
Hung^rv v-»l»imi egészen homályos, keleti tar 

mutatott arra, hogy a hatóságok is csak az érdek -
képviseletek utján tárgyalhatnak a kereskedőkkel 
es ezert igen nagy fontosságot tulajdonit annak, 
hogy az OMKE valóban az összes kereskedőket 
tömörítse. Egyben az OMKE-t tartja legalkalma-
sabbnak arra, hogy a határszéli városok kérdé-
seit is napirendre tűzze. 

Hívják össze mielőbb a határszéli váro-
sok kongresszusát és keressenek leg-
alább némi orvosszert a haldokló városok 

megmentésére. 

E munkájában a váios is készséggel támo-
gatja az OMKE-t, akinek jelenlévő titkárára 
emeli poharát. 

Nádor Jenő titkár a Kőszeg város hatósá-
gának a kereskedőkkel szembeni jóindulatáért 
mondott köszönetet és Jambrits Lajos polgár-
mester egészségére ürítette poharát. Majd a kör 
elnökét köszöntötte fel. 

Róth Jenő elnök a fiatalságot üdvözölte, 
majd a korát meghazudtoló frissessége révén 
szintén a fiatalokhoz számítandó Kőszegi József 
nyug. rendőrkapitányt, takarékpénztári igazgatót 
köszöntötte fel. 

Kőszegi József igazgató kedves válaszában 
komoly problémákat is felvetett, egyebek közt 
azt, hogy 

a környező községeknek Kőszegig vezető 
útját autó- és autóbuszjáratokra alkal-
mas klépitését sürgette, hogy a város 
némi karpótlást nyerjen az elveszett 

hinterlandért. 
E munkában az OMKE és a Kereskedelmi Kör 
szerepének fontosságát hangsúlyozta és a kőszegi 
kereskedők vezérére, Róth Jenő elnökre ürítette 
poharát. 

A társaság a késő éjjeli órákig mindvégig 
kedélyes hangulatban maradt együtt. 

Téli gazdasági tanfolyam záróvizsgája Kőszegen, 
A földmivelésügyi minisztérium u. n. téli 

gazdasági tanfolyamokat tendezteiett az ország 
.*! 

tomány lehetett az ö szemükben, valahol a 
Levante partján. De viszont e*y francia nevű 
varosban látta meg először a napot, bizonyos 
Charluville ban, Bicska tartományban. 

Mamája Grandj an Antoinette volt, t^hát 
francia höluy. Papija viszont, — ez a minden 
képen r' jti l nes Gdyza Ambro, aki e neve u'án 
Ítélve, euész bi/.onyosir valami btrbár, keleti 
törzs tutija. 

Miss Ambroról gvakorta folyó halk é* titkos 
vitatkozásod során v^gül abban állapodtak meg 
miss Hobhs előkolő kisasszonykái, hogy ez a 
Hu ignry valami franci-* gyarm tt s hogy Grand-
jetn Ai.toinette kisasszony személyében a kor-
mányzóság vulamoly előkelő hivatalnokának 
árváját v ;tto el valami dusgi/d tg, barbár benn 
szülött. 

Miért is ne volna iny ? 
Vannak ilyen viszás drámák afc életben. 

Vadregényes életsorsok, amelyek Nő t t a vég 
zetesség ködéi ülnek . . . 

Ez igy rumantikusan hangzott, de vala-
hogyan msgis valószínű volt. 

D J mi volt ez a bennszülött nábob? Mi 
volt M busi'ines-e ? Cukornád űitutvényes vo t 
talárt ? A L'oyds D r ctorybtn, a világ kravda-
sági életének en^ykiopídiájában nem lorduit alö 
a neve. Valami kehii előkelőség? A uóthai 
Almanach nem tudotl íó'a. Hir»-s utazó lult 
volna, eki a világol járj*? A Times, m-lyet 
megkérde-ítek efelol mi>s Hjbbs KÍS isszonykaí, 
tiem halbtta soha ilyen utazó n >vét. Pedig ez 
a foltevés voit a legvalószínűbb Támogatta 

területén 12 helyen, igy többek között Kőszegen 
is mely tanfolyam vezetésével Stettner Walter 
gazdasági felügyelőt bízta meg. A tanfolyamok 
célja az, hogy a gazdaifjak elsajátítsák azokat a 
legszükségesebb tudnivalókat, melyekre a mai 
gazdának feltetlen szüksége van, egyrészt, hogy 
megallja a versenyt, másrészt, hogy intenzivebben 
meg nüvelhesse földjét es igy megtahlhassa jobb 
boldogulását a mai nehéz gazdasági viszonyok 
közepette. A kőszegi vizsga azt mutatta, hogy 
igazán meg is felelt a tanfolyam kitűzött céljának, 
mert a lefolyt 3 hónap alatt vegzett tanitómunka 
meglepő eredménnyel járt és a tanfolyam 42 
hallgatója sok praktikus tudással gyarapitotfa 
gazdasági ismeretét. Kitűnő feleleteket hallottunk 
a talajmüvelésről, a növénytermesztésről, rét-
müvelésről. Felölelte a tanfolyam az állattenyész-
tés összes ágazatait, a tejgazdaságot, a gyümölcs-
és konyhakertészetet, a szőlőművelést, a méhé-
szetet Szép eredményeket mutattak fel a házi-
ipar teljesítményei körül. Örömmel kell meg-
állapítani, hogy az eredmény igazán kielégítő volt 
és akik hallgatói voltak a tanfolyamnak, nem 
hiába fáradoztak három hónapon át. De teljes 
elismerés és dicséret illeti meg az előadói kart 
is, élükön Stettner Walter gazdasági felügyelővel, 
aki a tőle megazokott nagy lelkiismeretességgel 
szolgálta a jó ügyet és kivették a munkából 
részüket Horváth István gazdisági tanár, Kutasi 
János tanító, Baszler Béla méhészeti felügyelő, 
Soós Pál levente-főelőadó, Kirchknopf Jenő 
tűzoltóparancsnok, Jánosy József háziipari oktató 
és Maitz János kosárfonó-oktató is. Külön meg 
kell emlékeznünk a tanfolyammal kapcsolatos 
kezmükiállitásról is. ahol igazán kiállításba való 
dolgokat produkáltak a hallgatók 

A vizsga napját február hó 28-ára tűzte ki 
a minisztérium, melyen a földmivelésügyi miniszter 
képviseletében mint kiküldött jelent meg Világhy 
Károly m. kir. gazd. akadémiai tanár Magyar-
óvárról, Vasvármegye és Kőszeg város képvise-

uizyanis ezt az, hogy hol Melbourneból, hol 
Winipegből, olykor C ip Townból, máskor meg 
Tokioból irta leveleit a rejtelmes ap*, az 6 elő-
kelő kislányához. 

Havonta egyre jöttek pontosan a levelek 
s a nyári szezonban is, mert a hallgatagés finom 
miss Acnbro a szünidőket is az intézetben töl-
tötte, már nyolc esztend je. Ez a körülmény 
megszerezte szamára a részvét gyöngédségét, 
inert biztosnak látszott, hogy árva a az 'genyke, 
aki nem élvezhette soha a cs tlAdi élet melegét. 

A fiiom kis dámák nem csipkelődtek vele. 
L'its/.utra megbocsájtották i.eki eredete homá 
lyossrti/át. 

Csak liikon, ma^uk között próbálgatták 
megfoteni miss Ambro ólet ;n» k talánvát. 

D h u ki is volt ez a rejtelmes üeyza 
Ambro Chirlewill bftl, Hu garyban, h i mirdte 
r.em volt, aminek föltételezték és r évtolen b irbár 
létére m gis az elképzelhető legelőkelőbb neve-
lést bd'a leányának ? S e titokzatos barbár 
évente egyszer megismétlőjö látogatásai sem 
derítették fol a misztikus homályt, meiy egyé-
niségét t ikarta, sőt m^g zavarosabbá tette a* 
egész ügyet. 

Karcsú, ma as elegáns ur volt ez » barbár. 
M >duru disztingvált éi tartózkodó. H >mloka, 
ame yhez kéto d tlt már ezüsibe bo aló haj si ;;ult, 
s'.mte sugárzó t az intell< genciától. E?y sereg 
nyhivf;j beszélt azzal a bijtous nc 'y a 
lökél.'tes világfi k,»t je'iem/.i és a nzeme a költők 
álmod JZÓ, szomorú szernt) volt. 

(Folytatjuk.) 

Eyyes szám ara i6 fillér '<9** 
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leteben Jambrits Lajos polgármtster. Ott voltak 
ineg Hurváth Andor főszolgabíró, Balhauser Ottó 
m kir. pázd főtanácsos, Maschád fcrnő gazd. 
egyesületi igazgató. Sípos István gazd felügyelő, 
Mészáros István felsőházi tag. Szova Ferenc 
gazdaköri elnök, Tálos István plébános es me.; 
sokan Kőszeg város es a környékbéli falvak 
vezetőiből A vizsga a Városháza tanácstermében 
folyt le, mit a magyar Hiszekeggyel kezdtek meg, 
majd Világhy Károly min. megbízott, mint elnök 
megnyitotta a vizsgát, méltatta a tanfolyam n<-.gy 
jelentőségét, mire kezdetét vette maga a vizsga, 
ti ely mint említettük, igazán erednényes volt A 
h.illgatók alapos készültséggel, bátran es ettei 
mesen feleltek, szinte látszott rajtuk, hogy büszkék 
a tudományukra. A vizsga közel ,'1 óra hosszáig 
tartott, melynek végeztével Jambrits Lajos polgár-
mester, úgyis mint az alispan megbízottja, a varos 
és a vármegye közönsége nevében fejezte ki meg-
elégedését a hallottak felett és lelkes beszédben 
buzdította a gazdaifjakat tudásuk es munkájuk 
etedményének megbecsülésére és értekelésére 
Majd Mészáros István ftlsrházi tag mondott 
köszönetet a kisgazdak neveben a gazdatársadalom 
érdekeben kifejtett munkálkodásokért. Vegiil az 
elnök kiosztotta a bizonyítványokat és jutalmakat, 
majd a Himnusz hangjaival bezárult a vizsga. 
Utána Kőszeg város ebtdre hívta meg a meg-
jelent vendegeket és a tanfol>ami előadókat a 
Siiucc-vendeglőjébe, ahol lelkes felköszöntőkben 
ünnepeltek a kői>zegi gazdasági tanfolyam szép 
etedmenyet. 

A tanfolyamon a következő kőszegi és 
kősztgvideki gazdaifjak vettek részt és nyertek 
végbizonyítványt: Albert Alajos, Albert József, 
Avár fái. Balaton Gvula. Balaton József, Balaton 
Lajos, Bálint Mihály, Banga Oeza, Ban^a István, 
Barabas József, Bárdics János, Bodorkos István, 
CsÖrn>i István, Gamauf József, Gamauf Károly, 
Gaspar Imre, Geröly Imre, Gyarmati Kálmán, 
Halper József, Horváth Gyula, Horváth István, 
Hotvath János, Janzíó Gyula, Kálmán István, 
Kalman József, Kiss Peter, Kovács István, Láng 
József, Láng Mihály, Markovits Mihály, Milos 
József, Nardai In re, Poór István, Poór József, 
Rozner Márton, Schmall Miklós, Schwahofer 
Gusztáv, Sulyok Jenő, Tóth Lajos, Ytncze József, 
V'iiág Ferenc és Viszket Marton 

Síremléket fekete svéd gránit-, márvány- és 
tnüköböl egyszerű es müveszies kivitelben leg-
olcsóbban szállít Eerthofer JKihaly, Sgöngyös-u. 14. 

u o . í t D J u T M É . Ö J \ £ K 
Ad. 4207— 19*9. Értesítem a város közön-

séget, hogy szakközegem a tavaszi haszonallat-
vizsgalatoi az alabbi időben fogja megtartani: 
Kőszeg r. t. varosban folyó evi március hó 2b au 
0 e. 9 óiakoi, Köszeglalvateltptn d u. 2 órakor, 
f elhívom a vaios közönségét, hogy fent kitűzött 
napon es órara lovait a városmajorba, Köszeg-
li.iva telep lakóssa^a ptdig a vendtglő elölt az 
óbsztiias sorundjeben aL állatorvosi vizsgalat 
n.egejihetese végett sóiba állítsák, eg>eb alla-
taikat ptüig otthon istalloban tartsák. Aki alla-
tait tlofcb óhajtja megvizsgáltatni, ez a fel költ-
stgere előbb foganat ható, tz azonban a vizs-
ga at idejebtn aliatotvobi bizonyítvánnyá! igazo-
tat dó. Aki allataival igazolatlanul távozik, annak 
adatai egy kis>( b kitűzött időben a tel költsegere 
hivatalból lógnak mtgvizsgaliatni es egyben tulaj -
donosai ellen a kihagasi eljárás megmdittatni. 
tgybui közhitre teszem, hogy a tavaszi haszon-
ailatvizsgalat megtjtesekor az esetleges beteg 
ihatok, mtlyik a vizsgálat színhelyére elövezet-
tetve, b».mutattatnak, ingyenes állatorvosi vizsgá-
latban reszesülnek. 

Jambrits Lajos polgármester. 

i p a r t e s t ü l e t i K ö z l e m é n y e * . 

A kereskedelmi miniszter olyan ipari mun-
kásukat, akik a jelenlegi munkaadójuknál rmg 
szakitas nélkül legalabb 25 ev ota alianak alkal-
mazasban, legalabb 5U-ik eletévüket betöltöttek s 
eddig jutalomban nem rtszesü.iek, l lO F penz-
öss ztgbol es elisnierolevelbol ailo jutalomban 
reszesiti. Felkeretnek azon munkaadok, akiknél 
a telteteleknek megfelelő alkalmazottak alkalma-
zabban alianak, hogy azt az ipartestületben f, evi 
március 20-tg bejelentsék. 

Ipartestület i elnök • g. 

Olcsó élelmiszer-akciónkat tovább folytatjuk! 
Minden közt isztv ise lő és tag v á s á r o l j o n a 

Magyar Köztisztviselők Fogyasztási, Termelő és Értékesítő 

Szövetkezete 

l t ö v f , < » j a r i K l á j á l t i i i i 
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U l H E b 
Kőszeg tuzrendes;et i felügyelőbe. Kőszeg 

város tanácsának előterjesztésére az alispán 
Erdfdy Tamás grófot, aki eddig a kőszegi járás 
tuzrendéczeti felügyelője volt, Kőszeg város tuz 
rendészeti felügyelőjévé is kinevezte. 

Zultan Gaza tanitokepazdei igazgatót név-
ünnepe alkalmából számosán ker.s'.ék fel jó-
kívánságaikkal. Névnapját megelőző estén a 
tanitckép.'zde fegyelmezett énekkara Geyt r tanár 
vezetéke mellett lampionos szerenádot adott az 
igazgató lakása előtt. 

Mátyás napja. Náhrer Mátyás kőszegi 
polgári fiúiskolái felügyelő igazgató névnapját 
intézete a szokottnál fényesebben ünnepelte meg. 
A tanári testület abból az alkulomból, hotiy 
Náhrer Mátyás az iskola újjászervezőnek mun-
kujat sikeresen befejezte, szép könyvtárt terem 
tett, megfestette az igazgató arcképét, amelye* 
vasárnap délelőtt leplezett le fényes ünnepség | 
keretében a polgári fiúiskola. Az ünnepélyen 
a hatóságok, felekezetek, társadalmi egyesületek 
képviselői is megjelentek. A kép leleplezésekor 
Taucber Gusztáv igazgatóhelyettes mondo't 
beszédet, melyben Náhrer igazi<atónak az inté-
zet újjászervezése körül kifejtttt érdemeit emelte 
ki, egyben rámulatott arra a lelni harmóniára, 
amelyet a tanári testületben oly megértéssel 
ápol Mahrer Mátyás ós ameiy harmónia elő 
feltétele vo.t a végzettmunka eredményességének. 
A képet az intézet dísztermében helyezi el a 
tantestület. A művészi alkotás egyébként Somló 
.)• nő rtáigimnaziumi rajztanár ecsetjét dicséri. 
Náhrer Mátyás meghatva mondott köszönetet 
a kedves ünnepélyért és ígérte, hogy munkáját 
eztn'.ui is az iskola szolgálatába állítja' Az 
ünnepélyen néhány jól sikerült számmai szere-
pelt az intézet énekkara, melyet Freiszmuib 
Jozsif tanár vezényelt. Az ifjúság nevében 
B.lázsy Sándor IV. osztályú tanuló üdvözölte 
meleg szavakban az igazgatót. Szép szavalata 
ikkai Lutvan Zoltán IV. és Kovács J mos IV. 
osElályutat ulnk tűntek ki. A ünnepély után az 
üdvözlök nayy szama kereste fel külön is az 
i«uzgi.tó' lakásában, ugyanitt tiszlelgett a r. 
ki.th hitközség tanácsa is Kincs István apát-
blébános vezetésevei az ünnepelt igazgató előtt, 
ki a hitközségnek világi elnöke. 

Vendegezonoklat. Ma vasárnap d. e. V a l l 
órakor dr. howiis Sándor egyetemi tar.ár magyar 
hitszunoklatot tart az evang. templomban. 

Kitüntetesben részesült a volt nagygencsi 
postukuidonc Bal György hűséges és becsületes 
szolgálatáért. A kereskedelmi miniszter elismerő 
oklevéllel és 50 pencf sdom'wnyal jutalmazta 
meg. 

Eljegyzes. Tomusoviti Jonő Bozsok mwy-
kőzsét jegyzője eljegyezte Sziklai Jolikát 
B fzsokon. 

Az ev. jotekony nőegylet felbuzdulva a leg-
utóbb az Elit* kávéházban tartott jósikerü te«-
estélyen, ugyanilyet rendez husvéthé főn. Ezut 
tal rövid műsor fogj« az estélyt bjve.'etni, — 
utána tánc. 

HaUlozas. Pótolhatatlan es súlyos veszte-
séget okozott a kérlelhetetlen halál a Temmel-
családnak, váratlanul kiragadta hattayu csaladja 
körébői a gondos és szerető édesanyát Temmel 
Menyhértcét szul. Milos Arnát, ki mult szóm 
baton éjjel tüdőgyulladás következtében 42 éves 
kúrában meghalt. Temetése hétfőn délulán volt 
a közönség nagy részvéte mellett, amikor is 
nem maradt könnytelen szem az édesanyáért 
zokogó hit gyermek láttáru. 

Halalozas. Mint értesülünk, február hó 4 én 
h ilt m -g Amerikában Sanct L <uis város iban 
Bernhard György, fndink, ki ezelőtt 22 évvel 
Kőszeg város szolgálatában áilott mint rendőr. 
Felesébe szül. Wagner Johanna és euy férjezett 
leánya gyászoljak. Gyomorbaja volt, műtétet is 
végeztek rajta, mely után pár napra lakásán 
meghalt. 

Vallasos est a leánygimnáziumban. A hidng 
időre való tekintettel a mára hirdetett vallásos 
e*t a leánygimnázium napy termeben lesz meg 
ta r tva . Műsora nem változik, mert Zillés János 
százados eljátsza majd Saitz Schülercencert II 
részét a templomi énekkar előadja H imar 
„Krisztus keresztjén" kezdetű motettejét ós dr. 
Kovács Sándor előadást tart „Énekeskönyvünk 
és énekköltőink" cimmel. Az offertórium a 
Luther társaságot illeti. 

Lelk igyakor la tok a f é r f i a k szamara a reá l -
gimnázium dísztermében. Miként az elmúlt évek 
ben, ugy ebbeu az evben is lesznek lelkigya-
korlatok a nagyböjti szent időben. Eme lelki 
gyakorlatuk, habár róvid időre is, elvonják majd 
figyelmünket az élet gondjaitól és az Ég felé 
irányítják azt, ahova mindnyájan törekszünk. 
Sursum corda! Fel a szivekkel! A szentbeszó-
deket Dr. S/.ékely László költő és kiváló egy 
h\zi szónok fogja mo .dani, akinek magas szar 
nyalásu és koitói s-/>pséiekben gazdag beszé 
dei mély és maradandó nvomot hagytak már 
a kőszegi hivek leikében. Az igazság és az egi 
szépségek u'nri fpedő és s/.omjuhozó lélekkel 
várjuk mi fVrtiik ő szép beszédeit, amelyen, 
mifit az üdítő eső, termékennyé fogják tenni 
lelkünknek az élet uondjai között kiszáradt 
talaját. A lelkigyakorlatok a reálgimnázium 
dísztermében leseaek e hó (március) 13. 14. 15 
és 16 án pste 7 órakor. Katholikus férfi • k I Ne 
mulasszuk el ezt a kedves és szép alkaímat, 
amikor halhatatlan lelkünk számába olyan kin 
cseket szerezhetünk, amelyeket .sem a rablók 
i l nem rabolhatnak, s"m a moly mpg nem 
emészthet". E ne lelkigyakorlatokra ez uton is 
tisztelettel meghívja a katholikus f é r f i aka t , a 
kath népszövetség tagjait, a bencés diákszö-
vetség és az oblátus-szövetség taizj »it a rende 
«5ség. 

Az evangélikus jotokonv nőegylet közgyű-
lését közbej tt akadályok mia t m .rcius 6 án 
tartjs m< g a konventtere nbeu E-cuton kéri az 
összes tagokat, hovy e közgyűlésen, melyeo 
tisztújítás megjelenni szíveskedjenek. A 

vá'a'-zt'^á íyi • a 1 m^pj '^ré^e k^^lez^, 

A Roykó-féle Tiszaujlaki bajuszpedrő 
mindenütt kapható. 

; 
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I n g y e n v i l l á s r e g g e l i ! 
Mindazon igen tisztelt vendégeimnek, akik 

vasárnap azaz március hó 3-án délelőtt 1 pohár 
frissen csapolt Potter sört fogyasztanak nálam, 

i n gyen zóna regge l i t adok . 
Számos látogatást kér Mayer János vendéglős. 

Nem az a fontos, hoizy áfa szép-e, hanem 
hogy mit terem. Unghváry Józs* f faiskoláj i 
Cegléd. Oktató nagy árjegyzék ingyen 

A szerda i városi tanácsülés behatóan fog 
lalkozott nz arviz elleni vfdtke; éssel. A védelmi 
intézkedések vezetésével S:eyto!d Rezső városi 
főmérnök van megbizva, aki r é s z l e t e s e n beszá 
mólt a tett intézkedésekről és a szük-éges teen-
dökről. A bet folyatnál helyszíni bejárás i.-
volt, a vármegye ki^üidötteivi 1, al.ik pontról 
pontra jártak ei a helyszínen és megállapítottá 
a védeimi intézkedésedet. A tanács üléséi 
egyébkent mindössze egy iparügy szerepelt 
Kaimat: József cipész szüntette be iparat, miuán 
Vasvárra költözött. 

A M o l n á r — H í r hangverseny, amelyről mái 
többizben megemlékeztünk, a S/inpártoló Egye 
sülét március hó 9 én, szombaton deiutan po;t 
6 órni kezdettel, a leánygimnázium disztermeben 
rendezi meg. Hir Sári, ezidőszeriut Magyarország 
egyik legjobb nevű és tehets-gu zongoramű-
vésznője, akinek minden fel.épé^e esemény 
számba megy. Molnár Imrét, a Zeneművészei 
Főiskola és s Nemzeti Zenede tanárát, a Ma-
gyarság zenekrüikusat, a viragtnekek és régi 
magyar népdalok kulatóját és misterét külön 
bemutatni mar tem kell kőszegen. Érdekesnek 
tartjuk megemlíteni, hogy llir Sári nangverse 
nyéi ép tegnapelőtt, pőuteken közvetített » 
budapesti rádió. Akik hallgatták, ízelítőt kap 
hittak abból, houy milv nivos est'iez juthatnak 
jövő héten Kőszegen, ülőhely 2 60, állóhely 1 P. 
J gyek az Emerieanumban és Kófb Jenőnél 
kaphatok. A Szinparioio tagjai 30°/o t-s kedvez 
mennyel, 2 P-Ős jegyeket az egyesületnél kap 
hatnak. 

A jegünnepely f o l y t a t á s a ma vasárnap dél-
előtt 11 órakor lesz a korcsolyapályán. L^bo 
nyolitásra ktrülnek a keddi napról elmaradt 
számok, az 500 m es pyorskorcsoiyázás és a 
műkorcsolyázás vegyespárok részére. A rendes 
számokon kivul Szeyt.o d Keztőné és Csatbó 
Béla vegy espáros táncszámoi is bemutatl ak ver 
tényén kivüi. 11 órától 1 óráig a városi fuvcs 
zenekar játszik. A versenyszamok 1< bonyolítása 
után 30 filléres zenedíj kúlon megfizetésével 
bárki korcsolyázhat. Ugyanezen hozzájáiulas 
fizetendő tt korláton beiun ülőhelyeken, míg <» 
korláton kívüli, ezalkalommai lezárt, uton 10 
filléres zenedíj fizetendő. 

JVtindennemü tervezést és építkezést vállal 
Zerthofer JYÜhaly vallalkozó, Süottgyös-utca 14. 

In iezooizot tsay i ulust iart u h.»E pénteken 
f. hó 8 an este V,9 óra*or, amelyre a vezetőség 
e/uton is megha j t az intézőbizottság tagjait. 
Tárgysoiozaton csup* fontos punt szerepel, töb-
bek között a zárs'.hmbdások beterjesztése, 1929 
évi költségvetés, közgyűlés előkészítés stb. 

' Moz ih i rek . Kút nagy filmet mutat üu H mozgó 
vasarnap es sztrdun. Vasarnap a „Moszkvai 
táncosnő" (Doloies, a táncosnő) F< x világatt-
rakció megy. Színhely a régi cán Oroszország 
téli palotája, a nihilisták büutany.ti és Szibéii* 
egyik nagy városa, Irkuck. Egy orosz nagy 
herceg és egy táncosnő szerelmi regényei la.jur. 
9 felvonásban, címszerepben Dulores dsl Rióval. 
A táncosnőnek ben utalt ja uehany hétlel o^eiő't 
volt a budapesti preun r színházakban, ahol 
döntő sikere volt s ezt jellemzi legjobban az a 
tény, hogy a fi.metazelső hete* moíik proion 
gaiiák. — Szerdán jön az „Elsodort ember", 
leiemen hely árakkal. E finnről már löbbuoei 
megemlékeztünk. Különb-a is hiro oly nagy, 
hogy nem kell rola kulon beszámolnunk. Jan 
ningsnak e fiírn eddigi .egnagyobb alakítása és 
HZ amerikai nagy szavszo verseny alkaimaval 
az elmuil évad legnagyobb filmjeként „Az el 
sodorl embtr" íuiotl be elsőnek. Film, am.lyet 
mindenkinek meg keíl t eznie. Megjegyezzük, 
hogy ez lesz ulolso szerdai tlőad is, mert a 
szerdai előadások annyira gyengén látogatottak, 
houy a mozgötulajdoiios kénytelen a hétköznapi 
előadásokat beszüntetni — A szinparioio mozi 
ukeiójuba mindenki btléphet, aki legalább 4 db. 
jegyet egysz* rre átvesz. 

Az izrael i ta jótékony nőegylet mult szom-
baton este a Mulató termében műsoros teaestélyt 
rendezett, melyen más felekezetűek is számosan 
megjelentek. Szombathelyről nagy vendégség 
őr/end^ztette meg a helybeli egyletet ésevm-
dég.^k sorából kerültek ki a műsoron szereplők 
is. Olyan jól sikerült ez, hogy névszerint is 
megemlítjük őket. Gellért Klára egy szellemesen 
rre az alkalomra megirt prológot mondott el 

bevezetésül, bájosan és sikkes rutii irtsággal, 
U kár Rózsi nagy hatással s?avalt a repülésről. 
G{inger Márta, Günsberger Olga és Sehönfeld 
Manci eyy tréfás vígjátékot produkáltak ügyesen, 
élénken és színpadi otthonossággal, állandó de-
rültségben tartv.in a közönséget. Közben Franki 
Magda feltűnést keltő szép balettszt ru táncokai 
lejtett. A hálás közönség zajos tapsokkal fejezte 
ki a műkedvelők iránti jól megérdemelt elis 
merést. A nagyszámú fiatalság ezután tá' cba 
fug 'tt £s reggelig el sem hayyta. Fesztelen jó 
kidv, emelkedett hangulat bizonyította, hogy a 
sz- rény keretben rendezett mulatság fényesen 
kikerült és a jctékony célnak is szépen ered 
ményezett. A dr. Kopfstein Lipétné elnöklete 
>»!at működött rendezőség örömmel láthatta 
farado7ásainak teljes sikerét.. 

Szülői e r tekez le t . A helybeli Széchenyi 
István m. kir. áll. polgári fiúiskola ma (március 
hó 3 ánj d u. 3 érakor szulti értekezletet tart 
és trre a szülőket, szállásadókat és általában a 
város közönségét meghívja. E ladók : L)r. Pallér 
.József városi tiszti főorvos az influenzáról és 
Iván Józsif tanár aktuális nevelési teendőkről. 

Jegünnepely. Fényesen sikerült a jégünne-
pViy. Különösen az erkölcsi siker volt nagy s 
ez propnganda szempontjából nagyon fontos. A 
rossz jég miatt a 4 órára tervezett jéuunnepélyt 
meg c-ak V,6 órakor lehetett elkezdeni. Elsőnek 
a gyermekek vonultak be lampionokkai, vagy 
negyvenen. Ennél kedvesebb jelenetet még cs.tk 
elképzelni sem lehet. Szebbnél-s/ebb jelmezek-
ben ennivalóan ídesek voltak. H t a gyermekek 
jelmezeit díjazni kellett volna, a zsűri csakis 
ugy oldhatta volna meg a helyzetet, bogy mind 
egyiknek ad dijat. Felejthetetlenül kedves emléke 
marad a közönségnek a jelmezes bájos gyermek-
hűd. Ezután a felnőttek vonultak be sikerültnél 
sikerültebb, ötletes jelmezeikben. A jéuünne-
léiyre benevezettek száma mintegy 80 volt. 
Hamar lebonyolításra kerültek az egyes verseny 
számok. Mindenki nagy örömmel állapíthatta 
meg, hogy a korcsolyasport szépen fejlődik, mert 
megvan a fiatalságnál hozzá a két legfőbb kellék, 
a tudás és az ambíció. A zsűri döntései alapján 
az eredmények a következők: Férfi"gyes mü 
korcsolyázás: 1. Grigely Nándor, 2. Hennel 
László. Férfipáros műkorcsolyázás: 1. Stipkovits 
Jinos—Gngely Nándor, 2. Hennel Liszló— 
H schke Frigyes. Női páros műkorcsolyázás: 1. 
N^gy Gicus—Szovjak Etus, 2. Rónai Baby— 
Holezer Irén. Tár c- vegyespáros: 1. Hermám 
Irénke—M. urer Pál, 2. Nagy Gicus—Hennel L. 
A KSE a győzteseknek az okleveleket és dijakat 
április 6 án, a vivokurzus ünnepélyes bezárása 
kor fogja átadni. A rossz jég miatt egyes szá-
mok elmaradtak. Külön cikkben számolunk be 
arról, hogy a jégünnepély folytatásakent ma 
v »s..rnap délelőtt 11 órakor ezen szamok is le 
bonyolítást nyernek. Az első jéuünnepély sikere 
megmu'atta, hogy Kőszpgon hasonló ünnepi 
lyekel r nd zni lehet és erdetn«s. A korláton 
beiül igaz ugyan, hogy csak 200 néző volt, d* 
volt tizszerannyi a koriátokon kívül. Ézentul 
m»r nem foguak elmaradni egy téíen sem a 
w gunnt peiyek s a*, term -szetes, hogy ezek mindig 
n igyobb arányúak észnek. A mostani ünnepély 
rnegrend«'/esf is sok fáradtságot és előkészítést 
igényelt. A fóérdem itt a fáradhatatlan Scbreiner 
Jánost illeti, akinek mindenben lelkes és meg 
-rtő támogatója volt S^idoly Cimilla. 

A városi locsoloauto beszerzesere vonat-
kozólag kiirt versenytárgyalás eredményeként 
3 cég páiy..zott. Kettő Budapestről és a soproni 
Szeltenhofer cég adták bo ajánlatukat a locsoló 
autóra. Az ajánlatok elbírálása most van folya 
matban. 

A kőszegi városi arvaszeknel tegnap zárták 
le azoknak jelentkezését, akUnek hadikölcsön 
kötvényét az árvaszék kezelte és támogatást 
kértek a miniszteri rendelet értelmében. Támo 
gatásén mindössze huszonötén jelentkeztek. Ké 
relmiiket az árvaszék pártolól-ig terjeszti fel a 
minisztériumba. 

G Y Ü M Ö L C S T E : \ í 1 F f : Z l Í S 3 E ^ Á j C V Ö ! 

Dnnánt i l i f ióktelep: HE BÉN Y, Yasmegye. 

A deli vonat beszlintetese miatt általános 
a panasz. Fől?g a vidéki kOzö iségrc nézve sé-
relmes és ez egyuttnl j/azd-.eágilag is káros a 
helyi forgalom szempontjából. A reggeli vonattal 
bt érkezőknek ugyanis csak alig egv óra ideje 
marad ittartózkodésrn, ami piaci elárusítónak, 
ügyét itt elintézni akarónak egyaránt kevés, 
dMu'ánu vesztegelni nincs ideje, tehát vagy 
sietve visszamegy a vasútra, vagy egyáltalában 
el sem jön, hanem Szombathelyt keresi fel. 
Talán uuy is ezt akarják ? Hja „vasutyi tehetyi"! 

Kere lem. A Magyar Földrajzi Társaság, 
május havában tartardó várdorgyülése alkal-
miból a kőszegi ipar fejlődésének bemutatása 
céljából, régi s moRtani kőszegi iparosok mun-
kaiból ipari kiállítást szárdékozunk rendezni. 
Ennélfogva avval a kérelemmel fordulok a vriros 
tisztelt közönségéhez, szíveskedjék a tulajdo-
nában levő régi mesteremberek ipari termékeit 
(asztalosok, ötvftsfik, órások, H'ürszabók, szűcsök, 
puskamüvesek, lakatosok, posztósok, takácsok, 
timárok, nyergesek, szíjgyártók, kovácsok, kése-
sek, esztergályosok, fésűsök, szobrászok, bádo-
gosok, üvegwyártók, kolompárok, gerencsérek 
stb. munkáit) a rendező bizottságnak erre az 
időre felhasználás vógett átengedni és engem 
erről szívességből értesíteni. Tauoher G. tanár. 

A „Kőszegi Ál ta lanos T e m e t k e z e s i Segely-
egyesület" elhalt 2 tagja után az igazolvány 
72. 73 számaira esedékes s^gélydijak besze-
désére, március 10 ón d. u. '/j2 órakor pénz-
tári órát tart. Felkéri a tagokat, különösen a 
hátralékosokat, hogy a járulékokat befizessék. 
Uj tagokat 7>4 órától kezdve felvesznek. 

A dunántuli gyümölcstermesztők gyümölcsfa 
beszerzéséi van hivatva m-gkönnyiteni a világ-
hírű Unghváry Liszló Faiskola R. T. Cegléd-
herényi (Szombtlhely mellett) faiskolája, mely 
a díszfenyők legszebb változatait is igen nagy 
mennyiségben szuporitja. E/.en fióktelep pontos 
cime: Unghváry Liszló Faiskola R T. Heróny 
(Vasmegye.) Kérj> n árjegyzéket! 

A kőszegi őnkentes tüzoltok éj je l i szolgalata . 
A hivatásos tűzoltóság mellett március hó 1 tői 
kezdfidől eg az őnkénte* tüzo'tók is teljesítenek 
éjjeli szolgálatot. Egy egy tűzoltó havonkint 
egyszer kerül éjjeli szolgálatba. 

Éleslöveszet . A m. kir 5. honvéd uvalog-
II. III. zászlóalja folyó hó 18 tói 23 i'g Cák 
község, cáki erdő, Z'igerberg és Pog »ny által t 
határolt területen harcszerű é.eslövészeM tart. 
Nevezett nnpokon a lővés/et reggel 7 órától 
este 7 óráig tart. Az érdekelt lakosság ezúton 
is figyelmeztetik, h )tiy a jelzett időben és a 
\eszéiyeitetett területen a s«já' érdekeben senki 
sem tartózkodjék és a helyenként felállított 
biztonsági őrök utasításainak engjdaimesk. djék. 
A veszélyeztetett terület a szokásos módon ki-
látó pontokra tűzött piros fehér zászlókkal is 
jelezve lesz. 

Kit i l to t ták a házaló kereskedőketSopronbo l . 
A soproni rendőrkapitányság vzetőja renduletet 
adott ki. amelyben utasítja a kapitányság őr-
személyzetét és de'ektiv csoportját, hogy a város 
területén megjelenő ügynökök működésit kisér 
jék éber figyelemmel és amennyib n azt Aszlel 
nék, nogy valamely ügynök a szakmához nem 
tartozó iparosokn l, kereskedőknél, vagy magán-
egyéneknél előzetes hívás nélkül megrendelé-
seket gyűjtene, vsgy házról házra járva árusi-
lana, az illetővel sz mb?n Résrdelcmnólkül jár-



jannk. e'. II i«onl';in intéz1*'daft v;\ro« 
tanács » rri:ip 1925. .*b *n. E<znrint nind^n h i 
zalás v uv privátokról a ó m»t?rerid'»l-s *k 
Kyüjtés Kfi^zt'. Mi is meg v>tn ti'tvrt, rendfi 
reink pedig utasitvn Mtak, hogy neUn előf irdu'ó 
es'tekb n »"t inrf i^»ulál>oz'ák, i'letőíeg az 
eljárás* tneiindits 

Matyas a jégtörő rne'y naptól sokat várt 
az ornberiség, már licu de a jég és hid-'íf 
csak egyre ki'artóan S7iiárd. Kedden és szerdán: 
verőfényes napsütés ^ezd'" :neg a jéggéfa^yott I 
havat s rtr'vnme! sóhijto'tunk fel, hogy v gre' 
jön egy ki> enyhülés, d-3 az öro-n csütörtök 
reggel ürörr 1 K, m 'rí a jonniakaró m 'leget 
eU pörte a dermesztően hid-'g és mets/ö északi 
szél, rnelv egész nap orkánsz* rüen tombot és 
süvített ismét 8 10 minusfokot előidézve. Az 
ország mind 't» részéről állandóan osa« h deget 
jelentenek. C«ü'örtökön a reggoli bud »pesti 
von-at esik este 5 órakor érkezet' be Sz)?nb*t 
helyre az erős szél által e'őidézett hótorlasz k 
miatt. A kösz gi vona' e«»te kevés késéssel 
három koesiból és kót mozdonyból álló szerel 
vennvel *zer'nc-^s *n n»gékezett. Pinteken 

r^ygel a s/.él kissé enyhült iwyan, de » hŐn'irv. 
12 mina«fokot matatott VI ircius elsjéa m-4^ 
.nindig szibAri ti tel <t élü"k 

Hogyan ünnepelte Mi9S Eurnpit eí d'szki-
seretet a Riviéra Mtu-io* d j \V« ffi n*g?oi 
érdekes cikket irt a Szitihizi É'et legnjab-
számában arról a káprázatos f Ivonu1 isról, me y 
Ni'ztban és Monicóba i fogadta S tn >n E'z^é 
b »et. Külön naizv báli társaság-r »vat teszi nő* 
rd -kes^é Inc e Sándor népszerű hetilapjának, j 

a S'inhtzi fii^t lek rf b«M uj számá', h-ii-Iv 
sok érdekes cikket, premie-b?s?ánoht, nov^!-
lákat, mgényfolytatást, kottam-llékletet ad é 
d rranm'íllókietül e^yf vonásos vígjátékon kivü1 

a „Hazudj édes" | cimü háromfelvoná>'>s vig 
jatftKot közli. A Sdnházi É nt seenzáció* h heti 
számának á r a i pun*ő, negyedei ülőfl '^ésij 
díj 10 pengő. Ki^d hivatal : Hud p's!, V I I , 
Erzsébet k >rut 29. R idión közvetített színdarab ki 
kabarétréfák, nrnnolozok, dialógok és zenemüves 
ugyanott megszerezhetők. Kőszegen kapható 
R n h J »nő könyvkeresk^d'sülien. 

Ket jókarban levó agy olcson e'adő C in a 
kiadóhivatalban. 

Testi eps^get veszelyeftetö i K - i I v u t 
108. szá u h\i ktpuj i elötM jVd ráv.lo'. V<\r 
«, a'< ír f j l n va'aki ez^n * rnz^n i sitMs^g 

b'áMtáv I okv 'l n me'botlik és könnyen kezét 
-orv lábát iörhe'i. Jó I -sz e/t a h-ly>t, még 
nialötl b t irtenik, kiiavittatni. 

A h eltaxaritasa K ő s w árosinak - zideig 
6 000 n 't< :őjébe került. \ legutóbbi szeles na 
p> uj ibb akadálvokat idó't-fc e ő ós így ezen 
•vi<t i niWek«-d,ii f»gu<»^. 

R)fh Janó knlcsónkönyvtaranak újdonságai : 
Duöhene: S'.eretni. s'rni meghaln*. Busson : A 
s/.er^nv Droate. Lins : o-d-s. 

jiw 1 .T11-1 ~ II 

Szőlőoltványok! 
S ima és gyökeres vesszők elsft-
osztó lyu m i n ő segben és f a j t i s z t á n 
l ege l őnyösebben beszerezhe tők 

SZABÓ GYULA " Z l ' X " ' ' GYÖNGYÖS 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, kik szeretett jó 

felesegem, ill. drága édesanyánk 
és rokonunk 

Temmel Menyhértné 
szü l . M i los Anna 

váratlan elhunyta által okozott sú-
lyos veszteségünk feletti fájdal-
munkat jóleső resz vetőkkel, koszorú 
és viragadományokkal, valamint a 
végtisztesség megadásával enyhí-
teni igyekeztek, kiválóképpen a 
cipeszszakosztálvnak, a tűzoltó-
parancsnokságnak és az Ipartestü-
letnek a temetesen való részvételért 
ezúton mond hálás köszönetet 

Kőszeg. I92J február 27-én 

a gy á s zo l ó c sa l ád . 

Két fiatal 

patkányzókutya 

e l a d ó . Cim a kiadóhivatal. 

A Pallisch-utca 8. számú 

ház azonnali 
beköltözéssel bérbeadó 

F I S r s v x 
a l e g -
gazdaságosabb 

Vezérképviselet: 

Aotófelszerelési B. T. 
Budapest,IV. Arar,yke/-u 2 
M Tel -Aut 812—41 

Trafikládák 
n ígyobb mennyisegben kaph itók a 
helybeli dohánynagyárudában. 

ELEKTRO-BIOSKOP ( 
KŐSZEGEN * „MUHT0B*N" 

Sütősegéd 
aki a szomszédos községekbe a 
süteményt is kihordja es azonkívül 
a háznál mindenfele munkát elvégez 

f e lvétet ik 
KANTZ JÁNOS sutodejeben 

MESZLEN (Vasmegye). 

Egy jókarban levő 

% O \ U O A A 
bérbe kerestetik. 

Cím a ki idóhivatalban. 

vagy örökáron is eladó. 
Bővebbet a házban. 

2700 — 1829. 

Árverési hirdetmény. 
Kőszeg szab. kir. r. t. város 

a tulajdonát képező 

ö i * l i e i * I 
vendeglő és kerthely.séget vendéglő 
vagy esetleg más alkalmas célra 

1929. évi március hó 7-én 
csütörtökön délelőtt 10 órakor a 
Városháza tanácstermében tartandó 
nyilvános árverésen 6 (hat) esetleg 
több évre bérbe adja. Bővebb fel-
világosítás a gazdasági tanácsnoknál 
nyerhető. 

Kőszeg, 1929. február hó 22. 

JAMBRITS LAJOS 
polgármester. 

Házeladás. 
Sziget -utca 24. sz. ház 
március 17-én délután 3 órakor 
szabad kézből el lesz adva. 

f ü rdöházza l a rőti völgyben 
(szt. Antal kápolnánál) p l o r l A 
a Gyöngyös partján c i a u u 

Cím a kiadóhivatalban. 

Etetni való burgonya 
éS tavaszi szalma 

e ladó 

Czeke József és Tsa 
irodájában. 

M ű s o r : V a s á r n a p , má r c . 3 - á n -

k moszkvai táncosnő 
Orosz nagyherceg és táncosnő szerelmi 

regénye 9 felvonásban. 

Főszereplők: 

Do lores del R io és Char les Farre l . 

É s a k i s é r ö m ü s o r . 

M ű s o r : Sze rda , márc . 6-án : 

Felemelt helyárak I 

Azelsodort ember 
Egy bűnös éjszaka története 

10 felvonásban. 

Főszereplő : EMIL J A N N I N G S . 

É s a k i s é r ö m ü s o r . 

A Gyurátz Ferenc Ág, H. Ev, Leánynevelointezet Igazgatósága Kőszeg 
32/19J9. sz. Pályázati hirdetés. 

évben betölthető internátusi 

1000 P tartásdíj mellett 
900 „ 
800 „ 
7<>0 „ 
600 « 

A kószegi Gyurátz Ferenc Ág. H. Ev. Leánynevelő-
intézet (Bentlakással kapcsolatos Ljanyliceun) igazgatósága 
pályazatot hirdet az 1929—30. isk 
helyekre és pedi< : 

15 egeszfizető helyre évi 
5 kedvezményes . 
5 M . n 
5 « « n 

5 * * n 
A kedvezményes helyre felvett tanuló tartásdiia automatikusan 

évenkent 50 P-vel csökken mindaddig, inig a növendék legalább 
jó magaviseletet és legalább elegséges előmenetelt tanusit. Így 
pl. az I. o.-ba 90«> P-ős kedvezményes helyre felvett növendék 
a VIII osztályban evi 55 ) pengő tartásdijat fizet 

Egészfizető helyre felekezeti különbség nélkiil vehetők fel a 
növendekek, kedvezményes helyre azonban csak oly ev. és ref. 
vallásúak, kiknek szülei vagyontalanok és gyermekük nevelteté-
sehez szükséges jövedelemmel nem rendelkeznek. 

A folyamodás nyomtatott folyamodványok kitöltésével tör-
ténik. Ily folyamodványokat az intézet igazgatósága díjtalanul 
bocsát az erdeklődők rendelkezésére. 

A folyamodások a beérkezés sorrendjében nyernek 
elintézést. A felvételek március 1 vei megkezdődnek 

Bővebb felvilágosítást az intézet igazgatósága válaszbélyeg^el 
ellátott levélre szívesen nyújt. 

Kőszeg, 1929. február 20-án. 

A R A T Ó I S T V Á N , igazgató. 

Meghívó. 

Az EMERICANUM IRODALMI és NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
1929. március 11-én d. u. 5 órakor a Kőszegi Hitelszövetkezet 

tanácstermében tartandó 

é v i r e n d e n k Ö £ « ? y i i l é « é r e 

a t. részvényeseket tisztelettel meghívja az igazgatóság. 

Tárgysorozat : 

1. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése az elmúlt üzletévről. 
2. Az 1928. évi mérleg és eredtnenyszámla megállapítása, a nyereség 

hovaforditása iránti határozathozatal. 
3. Az igazgatóság és felügyelőbizottság részére a felmentvény meg-

adása. 
4. Esetleges indítványok. 

Mérleg. AKTÍVA: Ingatlan 25.000 —P , Berendezés 200—P, Adó-
sok 3 809 44 P, Áru 23 281 71 P, Pénztár 33130 P. összesen 52.H22 45 P. 
PASSIVA: Részvénytőke lOSOO - P, Elsőbbségi részvénytőke 7200 — P, 
Tőketartalék 17.542 81 P, Tartalékalap 552 — P, Hitelezők 15.592 54 P. 
Fel nem vett osztalék 151 *5H P, Nyereségáthozat mult évről 74 27 P, 
Folyó évi nyereség 709 77 P. összesen 52.622 45 P, 

Eredmény. VESZTESÉG: Általános költségek 814061 P, Nyereség 
áthozat mult évről 74 27 P, Folyó évi nyereség 709 77 P. összesen 
9224 65 P. - NYERESÉG Nyereségáthozat a mult évről 74 27 P, Áru-
nyereség és házbérjövedelem 9150 38 P. összesen 9224 65 P. 

Kőszeg, 1928. december 31-én. 

Megvizsgálta és rendben találta a felügyelőbizottság. 

Az alapszabálvok 10. §-a értelmében az a részvenyes, aki szavazati joRat a 
krtzgvütesen gyakorolni óhajtja, tartozik részvényeit 3 nappal a közgyűlés megtartása 
előtt a vállalat pénztáránál letethe helyezni. A mérleg, valamint eredményszamla a 
közgyűlést megelőző 8 napon át a vállalat helyiségében betekintésre rendelkezésre áll. 

— Nyora rtot Hónai Frigyes könyvnyomdá; »b n K v :-^en. — 

4 
R— ' — 1 

lfr.9 március 3_ 
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