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Az uj vámtarifa életbeléptetése 
és a magyar kereskedelem. 

A kormány tudvalevően január hó elsején 
életbeléptette az uj, autonom vámtarifát, amely-
nek tételei már aranykoronában állapíttattak meg. 
Ezzel az intézkedéssel uj helyzetbe kerül a ma-
gyar kereskedelem, amelynek szabadságát, helye-
sebben a szabadforgalmat egyidejűleg teljesen 
visszaállítja a kormány. Tekintettel arra, hogy 
minden a kereskedelemmel vonatkozásban álló 
intézkedés egyformán kihat az ország minden 
lakosára, érdekesnek és fontosnak tartottuk, hogy 
az uj vámtarifa életbeléptetésének várható kiha 
tásairól megkérdezzük az ország legnagyobb ke-
reskedelmi testületének vezetőségét. Az Országos 
Magyar Kereskedelmi Egyesület titkárja, Szász 
Pál, a következőket mondottamunkatársunknak: 

1925. január elseje fontos dátum a magyar 
kereskedelemre. Ezen a napon léptette életbe 
tudvalévően a kormány az uj autonom vámtari-
fát és visszaállítja a teljes szabad forgalmat. Első 
hallásra ez az intézkedés csak előnyös lehet — 
gondolja a laikus, de még a kereskedő is. Azon-
ban az uj vámtarifának nem készült el még a 
végrehajtási utasítása, de a szükséges árulajstrom 
sem. Ez azt jelenti, hogy a teljesen uj szerkezetű 
vámtarifa — melynek nemcsak tételei különböz-
nek az eddigitől, hanem beosztásával, szellemé-
vel is elütt attól — szinte elháríthatatlan bonyo-
dalmakat fog okozni. Az uj tarifával ugyanis sem 
a vámtisztviselők, sem a kereskedők nem lehet-
nek tisztában. De még hogyha ez nem állana 
is fenn, de tény az, hogy minden vámtarifának 
integráns része a betüsoros árulajstrom, amely 
megmutatja, hogy az egyes áruk milyen vámté-
tel alá soroztatnak. A vámtarifa ugyanis nem 
forgalmi nevük alatt sorozza az árukat, hanem 
gyűjtő fogalmak, nevek alatt. Már most, hogyha 
a vámtarifához sem végrehajtási utasitás nincsen, 
de nincsen árulajstrom sem, az a helyzet áll elő, 

hogy a vámtisztviselő kéte:-, esetekben kénytelen 
önmagát fedezendő a legmagasabb vámtételeket 
kiróni, ami semmksetre sem lehet intenciója a 
tarifának, va-jy a kormánynak 

Nyilvánvaló, hogy a kormány nagyon fon-
tosnak tartotta, hogy január 1-én feltétlenül életbe-
léptesse az uj vámtarifát, még abban a tényleg 
bekövetkezett esetben is, ha az életbeléptetés 
idejéig nem készült volna el a végrehajtási uta-
sitás és lajstrom Ennek pedig az az oka, hogy 
január 1-én megszűntek a behozatali korlátozá-
sok és ezért a kormány attól tartott, hogy a régi 
vámtarifa érvényben tartása mellett túlságosan 
sok áru özönlene be az országba. Ez azonban 
alaptalan félelem volt, egyrészt, mert a régi vám-
tarifa is eléggé magas aranyparitásra számítva pl. 
az uj osztrák vámtarifához viszonyítva. Érdekes, 
hogy a lényegesen alacsonyabb uj osztrák vám-
tarifát nem léptették életbe mindaddig, mig az 
első kereskedelmi szerződést — Csehszlovákiá-
val — meg nem kötötték. Így tehát azok az alap-
tételek, amelyek az eredeti tarifa-tervezetben sze-
repeltek, nem is léptek életbe, hanem csak ab-
ban a csökkentett formában, ahogyan a cseh 
szerződéö alapján kialakultak. 

A kormány annak idején a tarifa megsza-
vazásakor nálunk is kijelentette, hogy a tételek 
csak a szerződések megkötésekor fognak szere-
pelni és az első kereskedelmi szerződés megkö-
tésekor mérsékeltetni fo j j^k . Ez azonban nem 
következett be, hanem az eredeti tuTmagas tari-
fákat léptette életbe a kormány, ami nemcsak a 
kereskedelmet, hanem elsősorban a fogyasztókat 
is súlyos helyzetbe juttatja. Az uj tarifának ilyen-
módon való életbeleptetesé tehát két szempont-
ból is hátrányos, az egyik az, hogy a tulajdon-
kepen csak tárgyalási magul igert tarifák meg-
lehetősen hosszú ideig érvényben fognak maradni, 
hogy a hirtelen életbelépés következtében kinos 
bonyodalmak fognak bekövetkezni. 

Az uj vámtarifa különösen a gazdatársada-
lomra fog nagy terheket róni. 

H I R D E T M É N Y E K . 
Kőszeg szab. kir. r. t. városnál üresedesben levő 

következő állásokra, úgymint: 
VII. fizetési osztályba sorozott tanácsnok;, 
VIII. „ „ főmérnöki, 
VIII „ . tiszti főorvosi, 
IX „ aljegyzői, 
IX. „ „ n erdőmestert, 
IX. » számvevői, 
X. „ pénztári ellenőri, 
XI. „ r „ számtiszti, 
XI. „ „ „ adótiszti, 
XI „ végrehajtói, 
XI „ „ „ írnoki, 
XI. „ városgazdai állásra, 

valamint az ezen aliások betöltése folytán netán meg-
üresedő egyeb állásokra nyilvános pályázatot hirdetek. 

A pályázók az 1912. LVIII. t. c. 21. §-ának rendel-
kezéseihez képest magyar állampolgárságukat, elméleti 
képzettségüket ésalkalmaihatóságukat igaiolni tartoznak. 
Minösitésl kellékek: a tanácsnoki és aljegyzői allásokra 
nézve ügyvédi oklevél, vagy állani, illetve jogtudományi 
tudorság, vagy végre jogi illetve államtuciumányi vizsga, 
a főmérnöki állásra mérnöki oklevél, a tiszti orvosi ál'ásra 
orvosi oklevél es a tiszti orvosi képesitéi, az erd^mér-
nöki állásra erdőmérnöki oklevél, számvevő, számtiszti 
állásra érettségi bizonyítvány vagy ezzel egyenrangú ké-
pesítés és az államszámviteli vizsga letetele, az ellenőr, 
adótis/.ti állásokra érettségi vizsgálat vagy eziel egyen-
rangú képesités, az Írnoki, végrehajtói állásra középiskolai 
4 osztály szabályszerű bevég/.esét igazoló bizonyítvány, 
a városgazdai állásra ugyancsak középiskola bevégzese 
vagy valamely szakiskolai bizonyítvány Az ll letméi/ek 
az 1923 évi IV. t. s. illetve a fennálló rendelkezése* 
szerint járó fizetés, lakáspénz és csaladi pótlék. A pá-
lyázati kérvények Vasvármegye Alispánjához cimzendők 
és Kőszeg varos polgármeperénél adaniók be 1925. évi 
február 3. napjának détl 12 rtráiáig. annál is inkább, mert 
később beérkezett kérvenyeket figyelembe venni nem 
fogok. A tisztújítás határnapját később fogom megálla-
pítani. A megválasztandök megbízatása a legközelebbi 
áitalános tisztújításig tart. kivéve a főorvosit, aljegyzőit, 
irnokit és városgazdáit, melyek élethossziglaniak. 

Felhívom mindazokat, akik a felsorolt állások bár-
melyikére pályázni óhajtanak, hogy a pályázati kérvényt 
a születési és erkölcsi bizonyítvánnyal, valamint a minő-
sítési kellekeket igazoló és az eddigi alkalmaztatásáról 
vagy működési okmányokkal felszerelve fenti határidőig 
nyújtsák be. 

Szombathely, 1925. január 3. 

Dr. Horváth Ká lmán s. k alispán. 

i kat-)nákn.ik girázdálkod isiről, nblásáról el-
hangzott panaszokkal E városbin V)!» elhe-
lyezve egy időn át gróf Co'lalto. 

Gróf Wallenstein m"IIA beosztott vo t tá-
bornoknak telies hadosztály*, u^óbb gr'tf Zrí-
nyi Páternek hírhedt horvát regi n Mitje. Ki na 
olvasott volna a horvtt ka'on\»mc elhnségea 
főidőn elkövetett kegvetlens^geirő! ? Mtg Zri-

• nyi Miklósnak katonáiról is falja^r »«t© a városi 
nótárius, mtdőn lG43-i< évben a osiszárl tVar-
ból városunkon át hiza»értek, ho jv a p j l^ iro-
kat ütötték, vertek, az utóin já'ó o nMra t )t le-
vetkőztették, .sőt a hás ikb i is behatolt ik és el • 
raboltak mindent, amit csak elvih-jttek. VbirS 
uram ugyan eljárt a b^csi h i M o m ak»ori ke-
zelőinél, így Questenberg Ferenc I I I Ferdinánd 
teljhatalmú kancjllárjánál az udvari k 'mari l la 
fajénéi, Wallenstein hilálo* ell«ns^gto$l é§ 
panaszkodott a h idiUn\os egyik befolyás is tag-
jánál „R moher" urnái is, de egyebet nem ér-
hetett ol, mint azon ígéretet: ara íny bon a jö-
vőben ily hadosapatok keresztül vonulnak, a 
várost eleve értesíteni fogják. Lne! még a 'eg-
főbb hatalom sem mert az elhatalmasodott sol-
dateszka ellen erélyesebben f j l lépi i . VI »rt i n n 
fizették rendesen a zsoldjukat. 

Nem oly fegyelmezetlen, r ikonéVtln ka-
tonák voltak a tiszta magyar hidcsipatok. de 
azért a városnak gróf B itthány ós grófErd5<Jj 
Imre 200 lovasa ellen is volt panasza, utóbbi 
lovasokat csak egy császári pátensnek felmuta-
tása u*án egy n ipra bocsátotta bo a falai hő ié . 
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választott vbiró vette át az os/'rák kormány-
tól, midőn eskütételre jelentkezett. Az első hi 
teles feljegyzést tulálom lóC8 ik évből, midőn 
l ikhoffer Vlátyás megválasztott vbiró Bécsben 
az alsóausztriai kor n íny előtt a>, e&küt letett* 
és az osztrák kormányt I átvette a „Bann und 
Aciits brief" et. Miután minden vbiró a hivatali 
eskü leteleln után kulou külön kapta a „B inn 
und Achts brief"-et, azt kell vélelmezni, hogy 
minden megválasztott vbiró cs»k e jognak ado-
mányozása után gyakorolhatta a bírói hatalmat, 
más szóval e jognak adományozásával mint-
egy beiktattatott birói tisztségébe. 

Utóbbi feljegyzésekből megállapíthatom, 
hogy h megválasztott vbiró nem utazott fel 
mindig Bécsbe eskütételre, do azért a „Bann 
und Acht" jogot megkapta. Csak Pamer Vida 
1639 ben megválasztott vbiró volt kényszerítve 
miután e jogot kellő időben m"g nem kapta, 
azt Bécsben Schaffler kancellárnál személyesen 
szorgalmazni. A kancellár az alkalommal me-
legen érdeklődött az itteni viszonyoktól, mely 
lyekről a vbiró behatóan tájékoztatta. 

Midőn Paraer Vida Bécsben járt e kivé-
teles jogért, javában tombolt a 30 éves háború. 
A háborúnak furiái mintegy kiszabadulva annyi 
áldozatot tán soha nem kívántak, annyi nyo 
mórt tán soha nem hoztak az emberiségre, inint 
akkor. Ha Magyarország nem is volt közvetlen 
színhelye a vallásháborúnak, azért hullámai 
mégis átcsaptak az országba. Városunk jegyzö-
könyvei tele az akkor itt bekvártélyozott volt 

Kőszeg „Bann und Acht" joga. 
(Eddig nem közlött adatok nyomán.) 

Mig városunk Ausztriához tartozott, a 
„Bú i n und Acht" jogon kivül Ausztriától » ren , 
delkezésro álló levéltári adatok szer ut más • 
kiváltságban nem részesült. De a varosnak tu-' 
lajdonképeu erre sem volt szüksége, mert sok-
kal régibb idő óta gyakorolta az Anjuházból 
származó királyoktól adományozott pallosjogot, 
mely leghívebben megközelíti a „Bann undj 
Acht* jog alatt értendő fogalmat. 

A „Bann und Acht" a középkori Német-
országban fejlődött ki és ott a fejedelmek a 
velük szemben rakoncátlankodó főurak ellen 
sürün használták e kivételes jogot. Kire kimon-
dották a „Bann és AchtM-ot az a jog, törvény-
védelem nélküli (vogelfrei) állapotba jutott és 
a polgári társadalomból kitaszították. B irzasztó 
Állapot volt, mint az üldözött vad, homlokán a 
Kain bélyeggel egyik helyről a másikra kóbo-
rolni, menekülni. Utóbb e joggal felruháztak 
egyes városokat is és átplántálták — mint ta-
pasztalni — Ausztriába, mi annál könyebben 
tör'.énhetett meg, mivel akkor Ausztria fejedet 
me, Németországnak császárja is volt és Ausz-
triában nem ismertek a fejedelmi akaraton kivül 
más hatalmat. Kétséges azonban, hogy e német 
speciális kivételes joggal más magyar várost is 
felruházhattak volna, hacsak Kismartont nem, 
melyet szinte Ausztriába incorporáltak. 

A „Bann und Acht" jogot mindig a rneg-
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8894 — 1924 ez. Közhírré teszem, hogy 
mindazon nm^yar állampolgár kőszegi lakos 
férfi, aki 23. életévét betöltötte magát koránál 
fogva vagy mis cimcn választó jogosultnak 
ti>tja és a választok érvényében levő névjegy 
zékében felvéve nir.es u választók névjegyzékébe 
való felvétel végett f. hó 10 ig jjelenUezhet 
Városháza 11 s7. szobában. 

33—1925 sz Közhírré teszem, hogy f. hó 
11 én vasárnap délelőtt 10 órakor Vasmegyei 
Gazdasági Egyesület ós a Magyar Gazdaszövet-
ség a vármegye gazd>»közöt.s:'génok részvétel. -
vel értekezletet tart, mely értekezlet tárgyalni 
fogja a niMi összes aktuális gazdatársadalmi 
kérdéseket. 

54—1925 sz. Közhirré teszem, hogy az 
1924 <"vi lakihdás alkalmával a "Nayerházi" 
vágásban megmaradt kb. 300 méter kemény 
bfisáb tü/ifa méterenként 100,000 koronáért 
tetszés szerinti mennyiségben 1925 évi január 
bo 4 10 ig a városi számvevőségnél kiadásrw 
k t rü l : ez a n nő i ség képezi a maradvány 
utolso részletét, mely azon esetben, ha el nem 
fogy tgy tételben lesz a hbtáridő lejártával 
kiadja 

Jambrits I njos polgánn«8tt'. 

Ipartestületi közlemények. 
A tanonciskola felügyelőbizottsága, íigye 

lemmel az uj ipartörvény 93. íj-ára elrendelte, 
hogy az összes tanoncok, vallásuk ünnepnap-
jain, az istentiszteleteket látogatni kötelesek. 
Felhívom ennélfogva a tanoncot tartó mestere-
ket, hogy tanoncaiknak, a fent emiitett £ érlel 
mében az istentiszteletek látogatására időt en-
gedni és felelősén terhe mellett a tanoncaikat 
a nekik adott ellenőrző könyvecske alapján — 
felügyelni arra, hogy tanoncaik az istentiszte 
ietel.it látogassák is, mert a mulasztó tanoncok 
mesttrei ellen a torvény 128. £ ának 4. pontja 
alapján a kitágási eljárás lesz megindítva. — 
A mesterek intézkedjenek, hogy a kath. vallá-
sú tanoncok délelHt háromnegyed 11 kor, az 
evang. vallásúak ptdig negyed 11 kor, a ta 
noncisko'ában pontosan gyülekezzenek, honnét 
vezetiik kíséretében tartoznak a templomba 
menni. 1925. január hó első felétől kezdve, a 
női tanoncok is tartoznak az istentiszteleteket 
a íenti időkben látogatni, ennélfogva a fent fel-
soroltak reájuk is vonatkoznak. 

Értesítem továbbá a leány tanoncokat al-
kalmazó mesterekei, hogy a leány tanoncok ré-
szére a női osztály szerveztetett, falkérem tehát 
az liycn tanoncukat alkalmazó mestereket, hogy 
ők el a tanonciskolái igazgatónak e tárgyban 
itgközeleib közzt'-ttendö leibivásdra az iskolá-
ban tanonca.k által leendő pontos látogatására, 
felelőség terhe mellett felügyeljenek. 

Dö aő tör Gyula ipartestületi elnök. 

A harticsoiáshoz, rabláshoz szokott kato 
uák azután valamely hadcsapatnak feloszlatása 
ulán szeite szét kóboroltak az országban és 
mint szegénylegények — ez elnevezés azon 
időszakból származik — veszélyeztették a va 
gyon és életbiztonságot. Amint a városi jegy-
zőkönyvekből megállai ithutni, különösen a vá-
sárokat iaiogaló polgárainkra törtek reá gyak-
ran e szegénylegények. 

A magyar országház — a nemes várms 
gyék gyűlésein gyakran felszólaltak a szinte 
országos e»apassu váil koborloknak megreud 
szubalyo/asa mialt, de deresnél vagy áristom-
nai egyebet nem tudtak a kóborlók ellen ki 
eszelni. Aminthogy a dologkei ülők ellen m i is 
csak az elzárás és legfolebb az illetőségi tie 
lyükre való toloncolta'.ást alkalmaznák — kény-
szermunkára való kötelezés helyett, ami az 
egyetlen uitvus s hasznos óvrendszabály volna. 
Mar veszedelmesebb kóborlók, szegénylegények 
ellen a vármegyéknél ugy mint a városoknál 
elég gyakran alkalmazták az akasztófát. Lopás, 
rablásért mar akasztófa járt. 

És ép e veszedelmes időben a bécsi hata 
lom halogatta a „Baun und Acbl" jognak ado 
mányozasul ugy, üogy a város kénytelen volt 
egy becsi prokátor 6s valami Wellman sollioi-
tator (mai nap kijáró) közbenjárását igénybe 
Tenni és meghonorálui. 

Midőn a városbíró azután a dekrétumot 
(Banr -brief) mely feljogosította élet halál felett 
<uber Hlut zu r.ch'en) ítélni, s tanácsnak bemu 

81 1 IC K K. 
Eljegyzes. Jagits Mariskát, a helybeli leány 

gimnázium gyakorló tanárnőjét, Jagits Imre 
városi főjegyzőnk leányát eljegyezte Budaker 
Károly miskolci leánygimnáziumi tanár. 

Eljegyzes. Kertész Aladár m. kir. honvéd-
százados eljegyezte Müller Irénkét. MűHer Fe-
renc nagyiparos leányát Kőszegen. (Minden 
külön értesítés helyett.) 

Halalozas. Mult hó 2H-án hunyt el Zala-
apátiban Yóros Balduin nyug. bencéstanár, ki 
a kőszegi főgimnáziumnál is hosszabb ideig 
működött. 

Tlsztviselovalasztus a városnál. Éppen 12 
állás van üresedésben a kőszeci városházán és 
pedig a tanácsnoki, főmérnöki, főorvosi, erdő-
mesteri, aljegyzői, számvevői, ellenőri, szám 
tiszti, adótiszti, végrehajtói, írnoki es váiosgazdai 
állások, melyek ugyanis már évek óla csupán 
helyettesítés utján vannak betöltve. Felsőbb 
hatósági intézkedésre ezen állások végleges be 
töltéso iránt a polgármester megtette a szük-
séges intézkedéseket s a választás valószínűleg 
még e hónapban megtörténik, ami előrelátható-
lag egyhangú lesz, miután minden állásban van 
már behelyettesített tisztviselő, ki évek óta ki-
fogástalanul végzi hivatali teendőit. A pályázati 
hirdetményi lapunk mai száma közli. 

A kath. kulturestek proyrammja: január 
8 án, csütörtökön este Csernyák Szaniszló tart 
előadást Kóma templomairól. 

A katholikus nőegylet karacsonyi ajandek-
kiosztasa a jelenvolt közönségnek bizonyara 
kedves emléket fogja képezni A bájos kis an-
gyalok, kik kis karácsonyi ícskakkal kezükben 
körüllejtették a gyönyörűen diszitett fenyőt, *a 
szánkón közeledő édes kis karácsonyi angyal, 
az egyes szavalatok, a gyermekajkakról elhang 
zott énekek szívhez szóló dallama együttvéve 
oly megható, oly gyönyörű volt, hogy ugy az 
ajándékok részesei mint az egybegyűlt vendé 
gek csakis az igaz hál i érzetével gondolhatnak 
azon neinesszivü emberbaratokra, kiknek áldo-
zatkészsége és fáradozása tette lehetővé ezen 
igazán szép karácsonyi ünnepély létesítését, 
melynek j^lentősegoP^Kincs István apátplébános 
ünnepi beszédében meggyőző és megható sza 
vakb <in méltatta. Száz gyermjknek uj ruhát és 
ugyanannyi kalácsot osztottak ki s ezzel száz 
szegény gyermeknek boidog karácsonyt szerez-
tek. — A kalácsokhoz való lisztet az idén is 
Eitner Gusztávné adományozta, az egylet ezért 
hálás kösz- netét fejezi ki Ugyancsak köszönik 
a Nemez- és Posztógyár neruesszivü adományát 
és Perkovits Jáuosnéaak, hogy az unnepiíy 
céljára átengedte a Mulató nagytermét, valamint 
szives közreműködését is. Bertalan és Szabó 
úrhölgyeknek, kik az augyalszerepek betanita 

talta, fjíőzólitottn a tináos tagjait, hogy igaz-
ságosan ítéljenek. S miután mindig szokásban 
volt, hogy a tanácstagok m vbirónak fogadal-
mat tettek, felhívta őket, hogy azon ügyekben 
is, melyekben a dekrétum szerint eljárni fog-
nak, tegyenek fogadalmat ós őtet mindenben 
támogassák. 

A halálos ítéletek végrehajtására a város 
állandóan hóhért (t'reiman) alkalmazott, ki a 
gyepmesleri teendőket is ellátta. 

1619 évben a város „Hausen Bártól" t al 
kalmazta hóhérnak s javadalmazását a kővet-
kezőkben állapította nu'g : a várostól kapott 
heti 80 krajcárt, elhullott ló után 30, tehén 20, 
boiju 10, disznó 4 kr, lefejezésért 1 forint, akasz-
tásért 80, kerékbetörésért 37 kr, elégetésért 5 frt. 
vesszőzésert (anstreichen) 20, fcifes'itésért 20 
krt. kapott. A lenyúzott bőr a gyepmiMert illette. 

Hogy pedig a tisztelt olvasóközönség a 
„Bann und Aciit" j jgnak enyhéob gyakorlati 
alkalmazását jobban megértse, közlöm Mitsky 
Ferenc iakatoamesterrel 1639 bon történt esetet. 
Mitzky a tanáccsal coliisin ba jutván és egye 
bekben polgári kötelességének sem felelvén mog, 
a városi tanács a városból való távozásra hivta 
fel és ha a felhívásnak záros határidő aiatt 
meg nem felel, ingatlanait megbeesultetik, a 
becs 'irat kifizetik és a városból való elköltö-
zésre kényszeritik. 

Ezeket jegyezte fel uz utókor számára 
Diener Ábrahám Köln választó fejedelmi taná 
csosa és városi nótárius. a. j. 

sávsl fáradoztak, az összes jótevőknek, kiknek 
számos pénz és természetbeni adományai tették 
lehetővé ezen karácsonyi jótékonysági akciónkat, 
jelesül a szikviztzyárnak nemesszivu adakozását, 
mindezeknek hálás és átérzett köszönetet mon-
dunk. Az egybegyűl* adományokból még a kö-
vetkező napon 82 szegénynek pénzt és élelmi-
szert osztott ki az eaylet. 

A Concordia Szilveszter estelye, melyre mar 
hetek óta oly lázasan készülődtek, lezaj'ott. Az 
erkölcsi sikerrel a Concordia megvan elégedve, 
az anyagi sikerről ne is beszéljünk. Az az egész 
évi fársdozás, törekvés, gyakorlás, mélyet ugy 
a karmester, mint a? összes működő tagok ön-
zetlenül kifejtenek, több 'eredményt, nagyobb 
honorálást érdemelne, mint aminőben a közön-
s;sg általában a Concordiát részesíti. A megtör-
téntekből a dalárda levonja magának a kon-
zekvenciákat s a jövőben ugy fog csinálni, miut 
e.:alkaloramal a kaszinó tette, hogy házies'élyt 
rendez önmagának, mely nem jár milliós ki-
adásokkal. A dalárda ezalkalommal is kitűnően 
megállta helyét és szép, preciz éneket produ-
kált, melyből elsősorban is kitűnik dr. Hegedűs 
János karmester érdeme. Az estély slágere dr 
Fuchs E-idre rögtönzött aktuális strófái voltak, 
melyek olyan hatást é.s nevetést kellettek, hogy 
még a könnyek is potyogtak. Eleinte le akar-
tuk közölni e lap hasábjain a verseket, de meg-
gondoltuk a dolgot, minek jusson valaki 2000 
koronáért olyasmihez, ami 100.000 koronát is 
megért; jött volna el a mulatságra. A hangulat 
mindvégig kitűnően tartotta magát ; éjfélkor a 
lámpák elsötétedtek s felhangzottak a Himnusz 
hangjai. Mire újból világos lett, már boldog 
újévet kívántak egymásnak az ismerősök és 
barátok. Szünóra után vigan folyt a tánc haj-
nali 4 óráig, amikor is a szigorú detektiv 
beszüntette a zenét és után na mindjárt kiürült 
a ter- m A Concordia, sajnos, ismét saját kárán 
tanúit s legközelebb, még a farsang alatt, más-
ként fi;gja magát kárpótolni a jobbmódu pol-
gárság által előidézett anyagi kudarc miatt. 

A hosok emlekszobrara hirdetett pályázat 
nagy eredménnyel kecsegtet, mert eddig több 
mint 16 pálvázó jelentkezelt már. A pályázók 
nagyrásze Budipestről kerül ki, de Szombat-
helyről és városunkból is többen fognak pá-
lyázni az emlékműre. A pályázat határideje e 
hó itlolső napja. Polgármesterünk a beérkezett 
pályaműveket elbírálás előtt közszemlére teszi 
ki és a legjobb 3 pályamunkát jutalomban is 
részesiti a város. 

Szi'veszter estnn városunkban nemcsak a 
Mulatóban volt újévet váró közönség, hanem a 
polgári kaszinóban is összejött néhány család 
és ugyancsak zeneszóval ment át az uj eszten-
dőbe. Volt vigalom ezenkívül még a Sörkertben 
és a Lágler féle vendéglőben is, sőt zajosak 
voltak a kávéházak és a vendéglők egy része is. 
Akadt hát bút felejtő közönség mindenhol és 
elmondhatjuk, hogy Kőszeg város közönsége 
jókedvvel köszöntötte az 1925. esztendőt, mely-
től nyilván több jót vár mini a letűnt, óesztendőtő!. 

Zaupp án István úri és nő i c i pészmühe lye , fi-
gye lmes k i s zo l g á l á s Király-ut 22 s í . 

Rendkívüli városi közgyülos volt mu! t ked-

den délután, melyen az alábbi ügyeket intézte 
el a város parlamentje. A kijelölő választmányba 
beválasztattak Kincs István éw Szova Ferenc 
képviselőtestületi tagok. A közeljövőben ugyanis 
betöltésre kerül a városi állatorvosi állás és igy 
szükséges a kijelölő választmánynak a meg-
alakítása. mely valasztmány 4 tagból áll, kettőt 
a képviselőtestület választ, kettőt pedig a pol 
gárm^ster javaslatara az alispán nevez ki. A 
polgármester Czeke Gusztáv kor náoyfőtanácsost 
ös dr. Hechinger Ed^ bankigazgatót hozta javas 
Útba. A második tárgya a közgyűlésnek a leg-
több adót fizető képviselőtestületi tagok név-
jegyzékének megállapítása volt, mit legutóbbi 
számunkbin már leközöltünk. Elhatározta a 
képviselőtestület, hogy a gyámpénztári pénzeket 
továbbra is a Kőszegi Takarékpénztárnál kezel-
teti, végül költségvetési felhatalmazást adott 
március végéig és ezzel a közgyűlés véget ért 
azzal, hogy a polgármester boldog újévet kívánt 
a képviselőtestületnek. 

Köszönetnyilvánítás. A „Concordia" férfi-
dalegyesulet elnöksógo ezúton mond halas kö-
szönetet mindazoknak, akik bármilyen közre-
működéssel vagy felülfizetéssel Szilveszter-estély 
erkölcsi és anyagi ügyeihez hozzájárultak. 
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Válasz illetekes helyről egy ..keptelenseyre". 

A Vasvármegye újévi számában leközölte Kő 
szeg város virilistáit és a cikkíró, ki aligha lehet 
kőszegi ember, észrevételt füz a névjeg) zékhez. 
Azt irja többek kőzött, hogy ezek a virilisták 
nem iken töiődnek a város doluaival, de aztán 
mégis azt írja, hogy ezek a virilisták dirigálják 
a várost. Hát ez bizony képtelenség, mit maga 
a cikkíró is elismer, mert ugyancsuk. képtelen-
ségnek deklarálja ezt a helyzetei. Polgármtste-
riink a cikkre egy felvilágosító cikket adott le 
a VaBvármegyének, amit mi is alkalomszerűnek 
és közérdekűnek tartunk leközölni és igazán 
ajánl juk, hogy olvassák el az „illetékesek". 
Kaptuk a következő sorokat: 

A „Vasvárnieg) e" czévi 1 számában „Kőszeg vi-
rilistái az 1925. cvre" cim alatt le van közölve Kőszeg 
szab. kir. r. t. varos legtöbb adót fizető képviselőtestü-
leti tagjainak névjegyzéke. A névjeg) zékhez a cikkíró 
a következő észrevetelt flizi: „Ezzel a virilisták ismét 
teljes számban vannak képviselve, mi^ a 34 rendes és N 
póttagot számláló virilistákkal szemben, akik evröl-évre 
változva mindig kevesebb és kevesebb érdeklődést tanú-
sítanak a közügyek iránt, addin a választott képviselők 
száma 21-re olvadt le es nny a törvényhatósági váro-
sokban es a rendezett tanácsú városokban mar ketizben 
is volt választás, addig Kőszeget ugylátszik teljesen a 
virilisták szajaize szerint óhajtják irányítani a demokrácia 
aagyobb dicsőségére. Ene a képtelenségre felhívjuk az 
illetékes körök figyelmét." Tisztelt Szerkesztő ur l Mél-
tóztassék megengedni, hogy ezen képtelenségre meg-
tehessem észrevételeimet. A cikkíró valóban ktptelense-
get állit, mert va^y nem tudja, vagy nem akarja tudni, 
hogy K. szeg város törvényhatóság volt cs jelenleg is 
szab. kir. r. t. város, tehát azon kiváltságos helyzetű ren-
dezett tanácsú városok közé tartozik, melyekről az 1X86. 
evi XXII . t.-c. 165. §-a akként intézkedik, ho^y bizon>os 
ügyekben közvetlen a belügyminiszter felügyelete aiatt 
áll, mely felügyeletet a miniszter a főispán utján gyako-
rolja és ezen kiváltságos helyzet kiterjed a tevőleges és 
szenvedőleges választói jogra is, mely utóbbi azt jelenti, 
hogy Kőszeg városban a képviselőtestületi tag választói 
jogot azok gyakorolják, akik a törvényhatósági bizottsági 
tagok es az országgyűlési képviselői választasra is jogo-
sultak. Ezzel szemben például Szombathely r. t. város 
és a többi r. t. város ezen kiváltságokkal nem rendel-
kezik es igy nem is vonatkozhatik ezen városokra az 
1915. evi VI. t. c., mely a törvényhatósági választójogról 
szói, melynek 3. §-a szószennt azt mondja: „Az 1. és 2. 
§ rendelkezéseit kell megfelelően alkalmaz: i az 1S86. 
XXII. t.-c. 165. §-ában említett rendezett tanácsú varo-
sok képviselőtestületi tagjainak választásara is." Vagyis 
ezen most emiitett törvény 2. §-a világosan azt mondja, 
hogy azon bizottsági tagválasztások, amelyeknek a há-
boíu folyamán kellene megtörteniök, nem tarthatók meg 
a bekekötés napjat követő 3 hónap letelte előtt es az 
időközben lejáró meghi/atás meghosszabbítottnak tekin-
tendő. A békekötés óta már elmúlt 3 hónap es viszont 
köztudott dolog, hogy a törvényhozás ezen 1915 évi 
VI. t c. hatályát tovább meghosszabbította, mely meg-
hosszabbítás ma is érvényben van Tudjuk azt is, hogy 
az altalanos közigazgatási reformjavaslat a törvényhozás 
által még nem tárgyaltatott le és igy e kérdés még nem 
oldódott meg. Budapest székesfővárost illetőleg a bizott-
sági tagok választásara vonatkozólag megtörtent a tör-
veuyes intézkedés. Igy áll tehát ama képtelenseg", melyre 
a tisztelt cikkíró ur felhívja a? illetékes körök figyelmét 
es engedje meg tisztelt Szerkesztő ur, hogy mint illeté-
kes eme szerény megjegyzésemet megtettem és keretn 
annak becses lapjában való leközlését azert is, mert a 
laikus még utóbb tényleg elhiszi, hogy Kőszeget csak-
ugyan a virilisták szájaize szerint irányítják. 

Kőszeg, 192.') január 2. Kiváló tisztelettel 

J ambr l t s La jos polgármester. 

Letszamcsoiuentrfs a varosnál Megiríu* 
már a rr.ult számunkban, hogy Kőszeg városá 
nal megszüntette a bizottság az egyik tanács 
íjoki és tiszti főügyészi állást. Ezen hírre csak 
azért térünk vissza, mert a Vasvármegyében azt 
olvastuk, hogy négy vi!a volt az állások meg-
szüntetése körül. Ezzel szemben tény az, hogy 
a bizottság egyhangúlag hozta meg megszün 
tető hulározatát és egyetlen ellenvetés s r a volt 
ellene és megállapítjuk, hogy a bizottság, meg-
felebbczhettetlen döntése a közvéleményben is 
altalános helyesléssel találkozott.A Vasvárm-gye 
cikkírója még a város autonómiáját is félti az 
állások megszüntetésével kapcsolatosan, pedig 
ezért igazán ne fájjon a feje a cikkírónak, meit 
itt csak törvényes intézkedéséről van szó és a 
városházán csak törvényes intézkedéseket h-ij 
tanak végre. 

M i n d e n n e m ű j a v i t i s mérsékel t á r ban Zsuppán 
c ipészné l Klrály-ut 22 sz. 

A ko?zegi „Zenepártolók Egyesülete" január 

10 én. szonibalon este 8 órai kezdettel a Mulató 
összes termeiben hangversennyel egybekötött 
szigorúan zártkörű táncestélyt rendez. A tiszta 
jövedelem hangszerek és hangjegyek beszerzé-
sére fordittatik. Személyjegy 10.000 K. Meghívó 
jegy nélkül, jegy meghivó nélkül érvénytelen. 

Munkakönyvet kapott S?alay György bo-
zsoki kovácsmester Scherer Ká lmán nevü ta-
nonca a kovácsiparban. 

A Kcszefli Sörfőzde r. t. hétfőu tartotta 
közgyűlését Kincs István elnöklete alatt. Csak 
kevesen jelentek meg és ezek tudomásul vették 
az évi jelentést, mely részletesen beszámolt 
arról, hogy miért nem sikerült rngyobb ered 
ményt elérni, aminthogy 1,600.000 koronával 
nem is lehet. Ezen tőkéhez viszonyítva tulaj 
donképen nagy eredménynek mondható az, hogy 
közel 1C0 milliót boCe-átitt felosztás alá, amiből 
ismét felénél több lartalékba helyeztetett. Tu 
dorcáfcul vették az elnöknek bejelentését, hogy 
av. üzemnek miként kiffjlesztése érdekében a 
főrészvény* sek legközelebb tanácskozásra gyűl-
nek össze. A régi igazgatóságot és felügyelő-
bizottságot újból megválasztották. Utóbbinak uj 
tagja Utt Németh Károly átvaházi igazgató. 

Legd iva tosabb luxusc ipő ízléses k iv i te lben 
Z s u p p á n c ipésznél Kirá ly .u t 22 sz. 

A Kőszegi Takarekpenztar kéri mindazokat 
a részvényeseket, akiknek a részvényjegyzésre 
nézve halupztékot t.dott, hogy legkésőbb e hó 

10 ig jelentkezni szíveskedjenek, hogy a fel n< m 
veit darabokra jelentkezetteknek arányos kielé-
gítését eszközölhesse. 

Városi menetjegyiroda nyílik meg legköze-
lebb a Kőszegi Takarékban. Nem kell majd 
tolongani jegyért és nem kell korábban kisietni 
a pályaudvarra. Mindenki kényelmesen a Kő-
szegi Takarék tágas helyiségében egy pillanat 
alatt megválthatja jegyét bárhova is és külföldi 
vagy alkalmi utalásokra nézve is teljes tájéko 
zást és segódkezést nyerhet ugy utiköl'ség mint 
menetrend tekintetében. Ez nem hasznothajtó 
vállulkozás. A Kőszegi Takarék ezt az utazó 
közönség éidekében vállalta és hogy ezzel is 
előmozdítsa a város idegenforgalmú1, melynek 
szintén előnyére lesz, ha várc si utazási ügyeket 
közvetítő menetjegy irodája van. 

Radio elobdasok. Mult számunkban rövid ;n 
jelezhettük csak az ev. it ánygimnáziumban de 
cember 27. és 28 án u közönség nagy érdeklő-
dése mellett megtariott rádió előadásokat. Ez 
volt az elfcő alkalom, bogy városunkban a ha 
ludó kor e legújabb vívmánya bemutatásra ke-
rült. Arató István igazgató és Marton Géza 
gimn. tanár már közel egy éve tanulmányozták 
elméletileg és gyakorlatilag a kérdést s mun-
kájuk eredményét mutatták be a nagyközön 
Bégnek. A I'árisból érkezett finom kísérleti esz-
közök lehetővé tették a bécsi, zürichi, római 
és cheiiusfordi (London mellett) állomásokon 
leadott koncertekuek felvételét minden külső 
vezeték nélkül. A beszéd fölvétele terén még 
sok a tökéletesíteni való, azonban egyes főleg 
Kómából felvett zeneszámok meglepő tökéletes 
séggel voltak nemcsak hallhatók, de zeneileg 
élvezhetők is. Tekintettel a többoldalú érdek 
Ifdésre az intézet kedden rendes két előadást tart 
délután 4 és este 8 órai kezdettel. 

Férf i , nő i és gyermekc ipő mérték u t án Zsup-
pán c ipészné l Klrály-ut 22 sz. 

A kőszegi alt. temetkezesi segelyegyesület 
értesiti a tagokat, hogy egy tagjának elhalálo-
zása folytán, a tagsági igazolvány 21. szelvé-
nyére esedékes segélydijak január 4 én délután 
2 órakor fizetendők be az ipartestületben. 

Hetvenötesztendó gyümölcse Az 1925. év 

ben ünnepli háza fennállásának 75 évét a világ 
hiruévnek örvendő Seraler J . cég. Az elmúlt 
háromnegyed évszázad alatt köztudattá vált az 
a felfogás, hogy akik jól akariiak vásárolni 
szükségleteiket ezen közmegbecsülésben álló 
cígnél szerzik be, mert két emberöltőn át alkal 
inunk volt meggyőződni ezen cég üzletének 
faltétlen szolidságáról, áruinak kiválóságáról és 
árainak méltányos voliáról. Az elmúlt 75 év 
alatt a c^g neve világszerte közismert lett é-» 
híres márkáit a londoni Setnler J . cég (London 
14. liolden tfquare) a világ minden részében 
exportálja. A cég Budupest V. Bécsi-utca 7. 
alatti fő és IV. Koronaherceg utca 9. sz. alatti 
fióküzletében nagy leltár előtti occasió eladás 
van folyamatban, melynek keretein belül a leg-
finomabb minősóeü angol férfi és női szövet 
különlegességek és ezek maradékai kerülnek 
mélyen leszállított eladásrs. 

Vásárlási könyvet (kék) cserélje ki a Hangya 

üzleteiben. 

A Hangya értesiti t. tagjait, hogy a rőfös 
üzletet feloszlatta. Ehelyett uj üzletet nyitott a 
régi Keller bolt helyén. Rőfösáru azért tovább 
is kapható lesz a Hingya többi üzletében. 

A kőszeg szombathelyi h. e. vasút r. t. el-
sőbbségi részvényeinek január 1 én tartott sor-
solása alkalmával a 176, 003, 047, 659, 780, 
894, 1101, 1127, 1242, 1558, 1625. 11 darab 
elsőbbségi részvényt sorsoltak ki, mely részvé-
nyek jtinuár 2 tói fogva a Kőszegi Takarék^énzr 
tárnál, mint a Kőszeg szombathelyi h. é. vasút 
r. t. pénztáránál teljes 200 korona névértékben 
beválthatók. A korábban kisorsolt elsőbbségi 
részvények kőiü l a 2. 115, 168. 175. 181, 545, 
630. 648, 669, 753, 755, 766 788 821, 829, 866, 
897, 966, 1070, 1146, 11Ő8, 1394, 1478, 1494, 
1502, 1535 és 1667 számú részvények még be-
váltatlanok. 

A leanyiparostanoncok iskolai oktaiasa. A 
Itányiparostanoncok rés/ére az ipariskolai fel-
ügyelőbizottsátf a m. kir vkm. 1924 60.000 sz. 
utasításának 55. pontja értelmében külön leány-
tanfolyamot szervezett, mo'v tanfolyam 1925. 
jauuár 1-én megnyílik. A tanítás ellátására a 
szent Domonkosrendi nővér-'ket sikerült meg 
nyerni, kik a Jeánytanoncok it heti 3 órai rajz-
tanitásban és 1 órai közismereti tanításban ré-
szesitik. A tanfolyam egyébként uz általános 
iparostanonciskola igazgatóságához tartozik. Fel-
hivatnak az Összes leány tanoncok, hogy vasár-
nap, január 4 én d. e. 10 — 12 ig a városi r. k. 
elemi fiuiske'a tanitói szobájában tartandó fel-
vételen feltétlenül beiratkozzanak. Beiratkozás-
kor tanszerdij fejében 10 ezer kor. fizetendő. 

Az igazgatóság. 
Gyors ta lpa tás j u t ányos á rban Z supp án cipész-

nél Klrály-ut 22 sz. 

Tancmiilats<tg Doroszlon. A kőszegdoroszlói 
evang. ifjúsági egyesület január 6 án, saját 
könyvtára javára, jótékony táncmulatságot tart. 

Megdrágult a posta. Az uj postadíjszabás-
nak, mely január 1 én lép it életbe, egyes tételei 
a köveiktzők: levél helyben 20 grammig 1000, 
minden további 20 gr. ként még 500, vidékre 
2000, további 20 gr.-ért 1000, \usztriAba, Cseh-
sziovákiába, Lengyelországé , Németországba, 
Olaszországba, Komán iá lu 4000, egyéb külföldre 
5000, 20 grammon tui 2500 K. —' Levelezőlap 
helyben 600, vidékre 1000, Ausztriába és a főnt-
emlitett külföldi államokba 24<K), egvéb kül 
földre 3000 K. Ajánlási di i : helvb n Í500, vi-
dékre 2500. külföldre 5000 K. Expressdii bel-
földre 6. 00. a belföld külső kézbesítő kerületébe 
20 000 K. Küiföldre a levélpostai küldeménye-
kért, postautalványokért, értóklev. I -kért és érték 
dobozokért 10,000, csomagokért 9000 korona. 

A legjobb liszt csík a Hangyában kapható. 
A Hangya a híres Szórády-fel* mosonszentjá-
nosi lisztet tartja. A Hangya ma a legolcsóbb 
beszerzési forr is. 

Ujev napjan a L íglcr-vendMőtől a Fekete 
kertig egy pénztárca elveszett. L levelek és 
határátlépési engedMyek voltak benne. A meg-
találó a pénzt megtarihaijii, csak a benne levő 
okmányokat «dja la Takács fuvar/állalkozónál 
Király ut 108. 

Szoba, fconyhd és mellékhelyiségekből álló 
lakást k^rbs fiatal házaspar azonnali beköltö-
zésre. Cim a kiadóhivatalbau. 

I 

MILLIÓ KORONÁT 
a d a 

PESTI NAPLÓ 
előfizetőinek és olvasóinak 

RÉSZLETEK 

A PESTI NAPLÓBAN. 
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tíö</vg és Vidéke. 1925 január 4. 

JT! mw. 

Színház. 

Felkértek, hogy irjak egy kis beszámolót a 
színházról. Ezt meg is teszem, de nagyon vegyes 
érzelmekkel. - Alapi Nándor országos kamara-
színháza volt es van még ma itten. Régi kedves 
ismerőseink. A tavasszal voltak Kőszegen és az 
összes szinházbajáróknak felejthetetlen, kedves 
emléket hagytak itt akkori teljesítményeikkel. Ma 
egy mondatban lehetne róluk mindent összefog-
lalni Most sokkal többet, szebbet és jobbat ad-
tak, mint tavasszal. A társulat, a darabok, a mű-
sor összeállítása sokkal művészibb, jobb volt a 
tavaszinál, sőt jobb nem is lehetett volna. Igazi, 
minden kritikát kizáró kultura az, amit ez a kis 
lelkes gárda végez Dicséretre nincs elég jelző. 
Beszámolót nem annyira a színészekről, hanem 
inkább a hálátlan közönségről kellene tartanom, 
arról a közönségről, mely nem volt ott. Nagyon 
sokan hiányoztak, akik ott lehettek volna. Tudom 
jól, drágák voltak a helyárak, a legrosszabbkor 
jöttek, amikor mindenki kevés pénzét a sok ün-
nepi kiadásokra tartogatta; a várvavárt köztiszt-
viselői előleg is a holdban maradt, fizetésjavitás 
helyett a B lista jött meg kis Jézusra, no meg a 
petiziigyigazgatóság A-listája, az adókivetések, a 
Kőszegi Takarék és a többi várható tőkeemelés-
ről nem is beszélve. Mindezek dacára azon né-
hányan, akik ott voltunk, éreztük, bántott a gon-
dolat, hogy ez még sincsen rendben, hogy X-ék, 
meg Y-ek sincsenek itten, az újságolvasó közön-
ség is igazat adna jnekem, ha most elkezdeném 
a nevek felsorolását es egy felóra múlva hagy-
nám abba. Szomorú beszámoló biz' ez. Dacára 
a fentieknek, az üres házaknak, páratlanul töké-
letes volt minden egyes darab előadása. 

— A beszámoló a színészek páratlan telje-
sítményéről, a nagyszerű darabokról, — sajnos 

e számból helyszűke miatt kimaradt, így tehát 
erről csak a jövő számban emlekezhetünk meg. 

Ma vasárnap két bucsuelőadas, délután meg-
ismétlik a „Szevillai boibely"-t. E darab meg-
nézését ajánljuk mindenkinek, mert hisz az olcsó 
délutáni helyárak mindenki részére hozzáférhetővé 
teszik e darabot. Este utolsó előadáskent Ibsen 
csodálatosan hatalmas világhírű darabja „Nóra" 
megy. A darabról nincs mit irni, dehogy az elő-
adásától mennyire el volt ragadtatva a kényes 
szombathelyi közönség is, bizonyításul álljon itt 
a „Vas vár megye" egy mondata, amit e darabról 
irt „A szereplők mindegyike bámulatraméltó tel-
jesítményt nyújtott. A címszereplő Mágori Mária 
neve mellé nem lehet jelzőket tenni. Anniira első-
rendű volt, hogy nincs ann>i superlativus, amivel 
érzékeltetni lehetne produkcióját" stb. 

Alapi Nándor igazgató méltányolva egy-
részt a jelenlegi súlyos gazdasági viszonyokat, 
másreszt, hogy lehetővé tehesse mindenkinek, 
hogy Ibsen remekművet egy páratlan kiváltó, fő-
városi nivón álló előadásban láthasson, a mai 
vasárnapi bucsuelőadásra helybeliek kívánságára, 
korlátolt számban ugy a zsöllye mint pedig a 
zártszékekből rendkívüli kedvezményekkel bocsát 
ki jegyeket E páratlan kedvezmeny igénybevétele 
tekinteteben a színház pénztára vagy a Kőszeg 
és Vidéke kiadóhivatala adja meg az útbaigazítást. 

E kedvezménnyel kapcsolatban elárulhatunk 
valamit. Még egy celt szolgál ez. Majd mindenki 
kifogásolta a drága helyárakat. Most, hogy a 
szinház igazgatósága azok részére is hozzáférhe-
tővé akarja tenni egy estén át a legdrágább he-
lyeket is, akik eddig takarékosságból vagy ha-
sonló okból nem mentek, ezzel tulajdonkép egy 
próbát csinál, ment-e volna a szinház olcsóbb 
helyárakkal. Telt ház lesz-e igy legalább, amikor 
a színházjegyek egy része megszerezhető annyi-
ért, mint egy mozijegy. Lehet-e arra számítani, 
hogy Kőszegen, a kultúrájáról mindig hires vá-
rosban nemcsak kóklereket és hipnotizőröket, 
hanem igazi kulturvállalkozásokat sem hag>nak 
cserben, hanem támogatják. Próba akar ez az 
utolsó nap lenni, lehet-e, szabad-e ide megegyszer 
egyáltalában eljönni. Azért tehát fel kedves kő-
szegi közönség, mutassuk meg, hogy még va-
gyunk nemcsak egynéhányan, de nagyon sokan, 
akik tudják, hogy a kulturáról nemcsak beszélni 
hanem támogatni is kell. Szomorú látvány volt 
egész heten át a kiáltó részvétlenség, a közöny, 
az üres nézőtér. Tudjuk sokan ott lettek volna, 
de nem engedhették meg maguknak, de még na-
gyobb azok száma, kik ha nem is minden este, 
de legalább egy két előadásra nagyon is mód-
jukban lett volna eljönni. Ez a közöny és teljes 
résrvétlenség szinte érthetetlen és bosszantó volt. 
Soha még Kőszeg falai között ilyen színtársulat 
nem volt és ma fog eldűlni, hogy nem-e utoljára 

volt. A színtársulat minden egyes tagja igazi vér-
beli művész, született tehetség. Műsoruk párat-
lanul gazdag. Minden előadott darabbal az igazi 
kulturát szolgálják. Ha senki, de ők megérdem-
lik, hogy támogassuk. Igazi napszámosai, sőt 
több, apostolai ők a magyar nemzetnek és a 
kulturának. Itt Kőszegen sajnos, emellett még 
martyrjai is. 

A K iszinó Svlvester estilydn e veszatt egy 
arany karkötő. A megtaláló kér tik, a i j ; le e 
1 ip kiad'"hivatalában. 

Helyreipaziias. A Kőszeg és Vidéke múlt 
hó 14-én megjelent számában a hírrovatban 
„A külföldi sajt ós vaj* ciaiü tévjs információ-
ból er.'dő azon hirt közölte, hogy a két lujna-
iryobb sajtter.nelő, köztük a répcela'u i-», már 
felhagyott volna az emen'hUi síjt gyár ásával. 
Kztn\ szemben az áll, hogy nemes i'*, hogy °>m 
szándékoznak az ementháli sajt készítésével hl-
hagyni, hanem épen az a cHuk, hogy ujabb 
ementháli sajtgyártó üzemeket állítanak fel, 
mely terv megvalósításához épen most kezdtek 
hoz.á nagy tőkebafektetéssel. 

L e g j o b b minőségű kukor ica 
legolcsóbb napi áron kaph itó Adhrnél Sziget-
utca. — 

Merenyletet követett el Filipp kötöttáru-
gyára S/.omb-ith 'lyen a drágaság elleti, mert 
egy jumnert 38 ezer koronáért, egv kötőit ka-
bá'oi 250 ezer koronáért, gyapjú ujjssmillényt 
150 ez"r koronáért ad. Tassék uKggyöí 'dni 
vételkényszer nélkül, a nig a készl >t tar'. 

Beköltözhető ház eladó 
Kőszegen Várkör 08 szum alatti hác, üzletaek 

is alkui na-s, azonnal ultidé. 

G r U T H V I L . M O 3 •">• t«rn3M«tt 

fa-, csont- es diszmüesztergályos-mílhalye 

Szombathely, Kossuth Lijos ueoi 19. sz. 

Kész i t k a r á c sony i a j á n d é k n a k meg f a l e l ö tár-
gyaka t , minden e szakmáb \ vágó munkákat ugy-
mint facsillárokat, vil lamos ál ló lámpat selyem er-
nyővel, virágállványt, függöny-, kotta-, zongora-
széket, hordócsapo't, billi . irddákót és golyó., kugli-

babát, külföldi Lignumsanctum-golyót. — — 

1 v i i í r ** 8 $ i o * U o p 

® J a „ M u l a t ó " n a g y t e r m é b e n 

sütőpor, ü U S T O vanilin cukor 
a legjobb! Gyár: BUD, 
VII., Rottenbiller-utca 4ö szam. 

S t e l l a a l eK'obb ! G y á r ; BUDAPEST 

Budapesti valuta-árfolyamok: 
B u d a p e s t 0.0069-50 

I a r a nyko rona 17.000 p a p í r k o r o n a . 

Font Sterling 347.0 X> K. Dollár 72230 
Schw. frank 14.070 „ 
Lir.i 351 „ 
Diaár 1108 „ 
100 osztrák K 103 70 

H i v a t a l o s gabona arak: dunántuli buza 
522.000 K.— Rozs 430.500 K. Takarmár várpa 
400.000 K. S^rárp» 470000 K. Zab 410 000 K. 
Kukorica 255.000 K. Korp-i 225.000 K. 

K 
Francia frank 3944 — 
Sokol 2I68-— 
L'ji 373. -
Márka 17085 — 

M ű s o r : Kedd , j a n u á r 6 - á n : 

Nápoly gyöngye 
Történet 5 felvonásban. 

És a k i s é r öműso r . 

Irodaberendezések 
N A G Y és VERTES R. 
hitelre is Budapest V , 

T. Redőnyös Íróasztalok 
Arany János-utca 20 sz. 
Képes árjegyzék ingyen 

BUDAPESTI 

NEMZETKÖZI 

VÁSÁH * 

IMS. 
ÁPRILIS 18—27-ig. 

Rendezi a 

BUDAPESTI K E R E S K E D E L M I É< 

I PARKAMARA 

Felvilágosítás kapható: A Kjsreyi l,uries 
tület elnöksegenal, Sopronban » Kereske 
delmi Iparkamaránál, t -vábbi a vá-úr rpM 

d»»zfisé«énél BUDAPEST V. SZEMERE-
UTCA 6. Kedvezményes utazás ós viium. 

Lakáskiutilás. 

ÖSSZEF0GLAL0 T A N K Ö N Y V 
a középiskola alsó 4 osztályának teljes tananyaga 
két kötetben; A l geb r a és G e o m e t r i a a közép-
iskola teljes tananyaga olyképen feldolgozva, hogy 
tanár nélkül is megtanulható. — Megrendelhetők 

Z s o l d o s M a g á n t a n f o l y a m n á l B u d a p e s t e n 
VII., Oohány-utca H4 

Hiittl Tivadar 
PorceHán 

m. kir. udvari 
szál l í tó Budapest 

V. Dorottya u. 14. 

és üvegáruk 
Étkezó-, kávés-, teás- l s iivegkészletek, mosdókészletek 
és egyéb használati- valamint dísztárgyak dus választékban 

Akik ezt <i hirdetést kivágják és vásárlásnál elő-

'-""Aj'Ji-'î  ' o s engedményben részesülnek ! 

is 
I lu<l:i|>« Kt VIII, T h ö l i ö l . v - u t V J 4 . 

A Keleti pályaudvar közelében. 

A legolcsóbb bevásárlási forrás ! 

Férfi és nö i s z öve tek , p o s z t ó k , v á s z n a k kana-

v a s / n a k , se l ymek , m o s ó é s ̂  jt'ölhö t1^áruk , kes? 

fehernemi iey , á ^Yer í t j >k . s z őnyegek . p a p í á n o f c 

függ '>nyök . _tneny' a s*s z ony1 'ke j 'en^yék s tb . s tb . 

Na;jy v á l a s z t é k b a n ! Nagy v á l a s z t é k b a n I 

o l c « ó j ő a í h i i é r i H M i i i i 

I K O S A l » O L » c é g n é l ? 
Budapest IV., Ká ro l y -kö ru t SO szám. Te l e f onszám 108—94. 

i n e r t N i i j á t m ű h e l y é b e n 3 { < W . i t i 

a l eg j obb anyagból én a l eg jobb munkásokka l 
Férfi zefir-ing divatmintával . . 125.000 K. 
Selyem vagy rayé-mellü ing . . lliO.OOO „ 
Hálóing egész hosszú 135.CXX) „ 
Alsónadrág hosszú 85.000 „ 
Zzebkendő 100 különbözö 

mintával darabja . . . 7.000 „ 

Nöiing kézi himzett vászonból . 50.000 „ 
Nöi hálóing batisztsifonból egész 
hosszú kézi himzett és azsur . . 160.000 M 

2 részes készlet, ing és nadrág 170.000 K. 
Zsemper leibehen, kézimunka . 85.000 . 
Alvó és nappali pyamák mérték 
szerint, gyapjú flanellböl, divat-
szinekben 400.000 . 
Kelengye lepedővászon, 160 cm. 
széles méterje 55.000 „ 
Finom fehérnemű sifón . . . . 27.000 „ 
M i n d e n n e m ű v á s z n a k , d a m a s z t o k és tör f i lkő-

. zók gy á r i á r a k o n k a p h a t ó k . 
V idék i rende léseke t u t ánvé t t e l k ü l d ü n k . — Meg nem fe le lő á r u t k i c se ré l ünk , vagy a p én z vissza-

a d j u k . N a g y o b b b e v á s á r l á s n á l fél vasú t i Jegyet m e g t é r í t ü n k 

Nyomatott Iiónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

4 

H i r d e t m é n y . 

Olmrtd olfi l j^sAjja k <530 kat'sr,-
trális h i ld i t kitevő községi területen gyakorol-
h Mó vadaszali joyot 

1925. január If-én d. u. 1 i3 órakor 
Ólmodon :i l»ir ^iáznál nyilvános Arver^en 1925. 
fobru ir 1-én kezdődi 6 ó/r? hasroaHérbe a'lj>». 

Az í r verés i feltátel^k ü horvát/^ídáuyi k">r-
jegyz/'i irodábtMi megtekinthetők. 

Oln iód , 1924. december 29-én. 

Az elöl járóság. 
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