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Pénzünk belértékéről.

ben igen nagy, mert cégeinknek az ottani fize melynek keresztülvitele valuta-politikánkra nézve
tésekhez
allandóan szükségük van ezekre. Már hátrányos és a kiszolgáltatandó valuta ellenIrta Gratzl Gyula hitelszövetkezeti cégj. k-inyvelő
pedig egy oly vásáron, ahol sok a vevő es értéke nem kimondottan közszükségleti tárgy,
Napjainkban gyakran észlelhetünk pénzünk kevés az eladható anyag, az aru érteke felmegy. a megbízást nem fogadják el. Ezzel takarékoselertcktelenedéseról hallatszó véleményeket. Még Így ment fel fokról-fokra a semleges országok ságra leszünk szoktatva s méltán. Még soha
a müveit osztályhoz turtozók közül is akad valutajanak árfolyama s az allandó kereslet nem tapasztalt luxus és fényűzés kapott lábra
sok tájékozatlan. Pedig pénzünk belártéke j ó , húzta magával, hogy például a svájci franc 91 társadalmi osztályaink
némelyikében.
Ennek
oly jó, minó a háború elótt volt s hogy a fillérről 1 K 5t5 f.-re szökóit fel, a mi koronánk gatat kell vetni.
tájékozatlanok kórében más véleményén vannak, pedig a külföldi viszonylatban ennyivel olcsobb
Az 1913. évi vámstatisztikából látjuk pélennek oka a külföldi viszonylatban előállott lett. Valutank ezen sülyedésenek oka tehát nem
dául, hogy ezen évben selyemgyártmányok,
árfolyam
különbözetből
ered. Erről
akarok belső elértéktelenédésében, hanem csak a fizedisztollak, drágakövek, illat- és játékszerek,
néhány felvilágosító sort közreadni.
tési eszközökben beállott hiányban keresendő.
diligyü nölcs, sajt, pezsgő stb.-ért a monarchia
Közönségünk nagy része elutt talán ismeA valuta bonitasara kiható fontos tényező- az akkori még OICÍÓ árak mellett 691 millió
retlen, hogy külföldi fizetéseinket csupán arany- ként fel kell itt említenem, hogy mig n a l u i k
koronát fizetett a külföldnek. S ez így volt
ban teljesíthetjük. Se papir, se ezüst, hanem a haboru kezdetekor csupán szorosan vett pénzmás években is. Erre tehát volt pénzünk.
arany forintokra, arany koronákra szólnak fize- technikai okokból emelkedett bankjegyforgalHa azonban az allam egy bonitásában elsőrendű,
tési kötelezettségeink, minél fogva csakis arany- munk, addig elleneinknél, pl Oroszországban a
rentabilátásában szintén fényes államkölcsönban fizethetünk.
háborús szükséglet igen nagy kontingense állan- emissziót akart kórósztül vinni, a magunk élheTudjuk, hogy
minden
állam pénzügyi dóan a bankóprés utján fódóztetett. S mig a tetlensége révén nálunk azt nem birván elhegazdalkodásanak egyik legfőbb kelléke, hogy tőkegazdag Franciaorszagban az aila n kibocsat- lyezni, külföldre volt vele kénytelen menni,
minél nagyobb aranykészlete s igy valutájának mányait soha nem tapasztalt alacsony árfolya- amiért kamatkülónbozetben megszámlálhatatlan
minél szilárdabb és reálisabb beléiteke legyen. mon a bankokra úgyszólván ugy kell raerösza- milliókat kell l u s s z u évek során at a külföld:
Aranyat tehát csak akkor engedünk ki orszá- kölni, addig e teren Örvendetes haladásként kon- nek fizetnünk. Mert bizonyos, hogy az idigen1
gunk hataran kivül, ha azt más nyomós gaz- statalhatjuk hogy nálunk minden háborús kölcsön- ben kölcsön vett pénz olcsóbb nem, csak drádasági érdek múlhatatlanul megkivanja s annak amissziónk simán es szép eredménnyel folyt le. gább lehet.
visszatartasa más teren való károsodásunkat i Pedig Franciaorszag a járadékok s különböző
Bizonyos fokú
nemtörődöm-életet eltünk,
jelentené. Hogy tehát a külfölddel szemben tel- egyéb kibocsatmanyok tulajdonkepeni hazaja.
miért
jesítendő fizetéseink alkalmaval ne kelljen arany- Mert mig a mi közönségünk tulnyomo többsége gondolva, ha j ó volt igy apáinknak,
kelljen
azon
éppen
nekünk
valtoztatni.
Mig
készletünket
igénybe venni,
gondoskodnunk a haboru előtt a különböző kibocsátmányokat
kell az aranyat helyettesítő, azzal azonos ertékü alig ismerte s egyedüli elhelyezese a takarék- aztan eljött a világháború.
másfele fizetési eszközökről. Ilyen fizetési esz- betét volt, addig Franciaorszagban a nép régóta
Mit tettünk ekkor? Közönségünkön lazas
köz a külföldi váltó, a deviza, amely aranyra vásárolja a legkülönbözőbb papírokat.
idegesség vett erőt. Megrohanta pénzintézeteink
szól, arannyal váltandó be, tehát ezt teljesen
Fizetesi merlegünkön javítandó a pénzügyi- pénztárait, azon hiszemben, hogy penze odahaza
pótolja. Ha tehát ilyenekkel rendelkezünk, fize- kormány különböző segítőeszközökhöz nyúlt. a ladafiaban biztosaob helyen lesz. Fölöspénzét
téseink teljesítése alkalmaval aranyunk kíózön- Ilyen például, hogy fényűzési cikkek, lukszus- pedig hosszú ideig ki n»*in eresztette, aranyat,
leset megóvhatjuk. Sajnos, a háború e téren is targyak, paidaul selyeingyartmányok, drágakövek ezüstöt, eppen nem. A laikus nem hiszi, hogy
nagyon erezteti velünk hatasat. Fizetési merle- stb, nem importálhatok s csakis kimondottan ezzel a bizalmatlanságával eppen az ellenkezőgünk passzív, azaz többet hozunk be a kül- mindennapi közszükségleti es katonai cikkek jet éri el annak, amit akar. Elsősorban is elföldről, mint oda kiviszünk. Sőt a háború alatt hozhatók be küllőidről. Legújabban ezek is esik a pénz hozadekátol, megbenitja a közannyira passzív, hogy kivitelünk értéke a bevi- csak állandó ellenörzes alatt. Ugyanis Buda- gazdasági folyamatot, a pénz természetes körtele mögött szinte elenyészik.
pesten es Becsben úgynevezett devizakózpontok forgását megakadályozza s ezzel elüti a K ízt,
Nem nehez ebből kitalálni, hogy mi kül- létesittettek, amelyek hivatvák a külföldi fize- az allainot s vegeredményeoen önmagát attól
földi
aranyvaltókban
nem duskalkodhatunk; tesi eszközöket felvenni, illetőleg továbbítani. az előnytől, amelyet azáltal er el, ha pénzét
mig szükségletünk külloldi fizetési eszközök- S ha például oly megbízást kap a központ, rendelkezcsre bocsatja.

T á r o a.
A kőszegi régi jó időkből.
XV.
Az 1873-iki nagy „Krachról" és Krach

Jánosról.

Egyik ifjúkori barátomnak kedvenc szuvajárása
volt: jo alapra épit az, ki az embereknek ostobasa
gara epit. Nem tudom határozottan, tőle származik-e
ezen böles mondás? nekem ugy rémlik, mintha
uala nőiesebb embertől eredt volna. Őneki azonban
annyira megtetszett, hogy gyakran citálta, (iyakran
citált aforizmáját uzzal egészíthetem ki, hogy az is
jo alapra épít, ki Uz ombereknek kapzsiságára számit,
özmte nem vagyok biztos benne, eredeti gondolatom e y Annyit olvasni, annyit hallani, hogy sokkor nem tudja uz ember, van-e eredetiség abban,
amit uioud vagy ír.
A regi JÓ időkben, melyekre e lap hasábjain
nőst oly surnen hivatkoznak, sem volt minden arany
ami fénylett. Eppen az arany, amiben a legtöbb
'111 , o r boldogságát keresi, volt a legkevesebb. Ezüst
y V ü J l . de nagyon keresett fém. Mindkét fémnek
S'-erieieu dragusaga és részbeni hiánya igazolja,
aogy a regi J O időkben valami nem volt rendjében.
•Mai nagy deák voltam, midőn életemben először
latiam aranypénzt, inert aranypénz akkori időben
egyáltalán nem volt forgalomban; ezüstpénz is csak
nagyon kevés. Ami volt, azt a polgárok ládájukban
féltve őrizték.
Az államnak pénzügye volt az, ami nem volt
rendjében, melynek megromlása azonban régibb
JüOkry nyúlik vissza. Országunk soha sem volt gaz
üag. üondoskodtak arról, hogy Magyarország erőüöi

ne jusson. A gyakori háborúk mig nyomorultabb amíg a liuldeuschoiu csak 24 krajcárral. Még torközállapotokat teremtettek Mar a Napoleou elleni iént valami fináucművelet 180S ban, midőn a korhosszú haborukuak egyIK, következménye volt a mány kimondotta, hogy mig a bankjegyek forgalmon
b i r o d a l o m pénzügyi egyensúlyának teljes meginga- kivul helyeztetnek, azok osztrák é> tékbon elfogadantasa. Ugy segilellek a kalamitason, mint elözoieg dok. 1ÜJ0 forintos bankjegy eltogidaudó volt 10öO
nyugaton Lau kívánt: bankjegyeket bocsátották ki. foriutért, 1ÜJ forintos bankjegy 1ÜÖ forintért, öt)
L'lobb mar annyi bankjegyet bocsátottak ki ós adtak forintos 52 forint öl) krajcárért, egy ezustformt
krajc írért,
at a közforgalomnak, Hogy azokat érték gyanaut j l forint 06 krajcárért, ezüst húszas
|j
krajcár
3
krajcárért
osztrák
ertekben.
(A
Nationalelfogadni nem akarlak.
I
bankból
fejlődött
a
mostam
osztrak-magyar
bauk.l
1811 ev elejéu bocsátottá ki a hatalom azon
Amint
latjuk,
a
régi
jó
időkuek
fináncát
meghírhedt liuancpaieusót, mellyel a forgalo.ubau levó
lehetősen
zilállak
voltak
es
a
többféle
ériékben
való
bankjegyeknek ertekéi egy ötödére szállította le és
számilas
alkalmas
volt
a.
ra,
hogy
az
egyszerű
elrendelte a forgalomban .evő bankjegyeknek egy
más oe nem váltható es kényszer arfolyammal el- embernek feje bjlebóduijou. Azéri beszéllek kis
latolt papírpénzre való átcseréléséi. Ezek az uj gyermekkoromban a tiniden- \Iuuz-, Sclieiupó.ujegyek képezték azutáu a „Wieuer Walirung" név es az oszirak ertekről annyit; azért elégedetlenkedtek
elődeink a silány bankjegyek és kényszer árfolyam,
alatt a birodalomiiak egyedüli ralutájat.
E pénzügyi műveletet azonbau az utókor ugy valamint az ércpéuzuek hiánya iniatt annyit es
ismeri, mint a nagy devalvatiót, miről gyermek- áhítoztak egységes pénzériek, jobb valuta után. Még
az aprópénz is papirosból kcszull. Élénken emb'keéveimben meg sokat bw>zeilek.
A „Wiener Watiruug iraut — Wiener Wáhrung zein vissza a kis alakú, csúf papír hatosokra. Ere
azért, mivel az uj bankjegyeket Bécs főváros garan- pénz csak 1, 2, 4 krajcár ériekben volt forgalomban,
E nyomorúságos pénzügyi helyzetnek kovsólálta, — a bizalom mar uehauy ev multán teljesen
megrendült, melynek ellensúlyozására 1ÖIG. evbeu kezmeuye voll azuiau, Hogy a pénz mull áru nagy
megalakult a Nationalbauk. Ennek egyik lőfeladatat keresletnek Örvendett. Kunk ÖJJJ — 1Ö.OJÜ forintnyi
képezte a .Wiener Wáliruug" alail kibocsátott vagyona voll, az unni magauzó szépen megélhetett.
papírpénzeket bevallani. Bankjegyei forintra szóllak Tőneje annyit jovedjlmezeit, hogy nem volt szükconveutious muuczere es kivanalra ezüstpénzre voltak ségé lovaöb dolgozni. Akkor a tőkére szorull embeváltandok, de kényszer árfolyamuk a
inagiu berek szívesen fizettek a mostani fogalmak szeriül
forgalomban nem volt. llotfy a két valuta kozl lix magas 12— lö'/t kamilot. Meg azon sem ütköztek
arany létesíttessék, a korui.my a Wiener Waaruug igen meg, ha l ö % uál magasabb kamatot számítotpénz kurzusát 2öU nel alapította meg, vagyis 10J tak fel. Ezen időszak voll a tőkepénzeseknek aranyforint convenlionsmuuczü ezüstben vagy bankjegyek- kora.
Végre valahara e nyomorúságos pénzügyi helyben egyenlő volt 250 funut Wiener Wahrunggal. A
zeten
is javiiotlak. A m igyar alkoun iuynaü visszanép szájában a kot valuta röviden „(Julden-Alauzallitása
uian az akkori kormányuak egyik feladatit
és ,Üulden-.Scheiu"-ual j^o/.UUott. A Uttldsn-Müni
egyenlő volt 3 ezüst húszasai y^y^
krajearral, I képezte a javiús. Eszeriül logalaoo a papirtiatosokak

tanpálya befejezte előtt csak ugy veszti el, az ado
Sokat tanulhatnánk e tekintetben Németmányozott, ha hanyag tanulás, vagy rossz magaviselet foljtán annak élvezetére érdeinetlonué v á l i k
országtól. Ott nemhogy a papírpénzt nem rej
Nagy nemet sikerek A Maison de Champagne
tettek el, hanem ki-ki felajanlotta aranyat, majortól keletre az ellenségtől visszafoglalt állásunk minek ellenőrzése végett az ösztöndíj felvételére
vonatkozó nyugta a főgimnázium igazgatósága által
ezüstjét. Letette a haza oltárára, segítette ere- ellen a franciák késő este ellentamaeásba fogtak. A láttamozandó.
jehez mérten. Hiszen azt a tamogatast, amit a nyugati szárnyon még kézigránát harc folyik, egyébPályázni kívánók tartoznak iskolai bizonyitványhaza ilyenkor tőlünk megkíván, nemis ingyen ként a támadást simán visszavertük. Hogy a Nlaas nyal felszerelt kérvényüket 1916 évi március hó 25.-ig
tói jobbra, Acoto de Toutous, a l'feffer begyhát és
kívánja, hanem mindent jobban megfizet, amint a Douaumot lejtőjére előretolt uj állásunkhoz a Kőszeg szab. kir. város tanácsához benyújtani.
Kőszeg, 1916 március hó 8-án
bármikor ezelőtt. Pesszimistának, bizalmatlan- csatlakozást megjavítsuk, a folyó balpartján hat kiloJimbrits Lajos s. k. p o l g á r m e s t e r .
nak nem szabad lennünk, mert akkor önerőnk- méter szélességben és tobb mint három kilométer
mélységben rohammal elfoglaltuk az ellenség állásait.
ben való hitünket tagadjuk meg.
Hirdetmeny.
Ha például devalvació, pénzelértéktelenedés Betbincourtól lefelé, a Forges patak mindkét oldalán,
Forges és Regnevillc falvak, valamint a kis Buniers
Fzennel közhírré teszem, hogy a képviselőkövetkeznék be, ép ugy eri ez a ladufíában erdő magaslatai birtokunkban vannak. A franliaknak
választásra jogosultak névjegyzékének kiigazítását
elrejtett, vagy akár a kertben elásott bankot, az említet erdő deli széle ellen intézett ellentámadást Kőszeg szab. kir. városban 1916 évi március hó 18.-ik
mint amelyet például valamelyik pénzintézetnél véresen visszavertük. Az elfoglalt állások védősere- napján d.u. 2 órakor a városházán, a polgármesteri
helyeztünk el gyümölcsözőleg. Sot a pénznek gének nagy része elpusztult, a sebesületleu marad- szobában fogom megkezdeni, és szükség esetén követa "forgalomból való kivonasa folytán, ter- ványat; 58 tisztet és 3277 főnyi legénységet ellogtuk, kező napon ugyanezen időben folytatni.—
ezenkívül 10 ágyút és sok egyéb hadiszert zsákmáMiről Kőszeg város közönségét értesíteni, a vámékenyitó ereje nem érvényesülhet éppen ott,
nyoltunk. A Woevreben az ellenséget Fresnes utolsó ros elöljárósága pedig felhivatik, hogy az 1913: XIV.
ahol arra szükség volna, hanem
holttőkeként hazaiból is kivertük. Az ott elfogott franciák száma
t. c. 55. íj. a alapján :
parlagon hever. S azáltal, hogy így — mil- 14 tisztre és tobb mint 700 főnyi legénységre emel1. az adófőkönyveket.
liók es milliók vonatnak el a forgalomból, kedett s néhány géppuskát zsákmányoltunk.
2. az adókivetési lajstromokat.
Verdun körűi szorul a njmet tuzyyúrü. Verdun
kenyszerül a jegybank, az állam más fizetési
3. az adófőkönybe foglalt adóelőírások helyeseszközökről gond'oskodni. Minthogy ezzel a ki- korul a német tüzgyurü szorul és a német tüzérség bítésére vonatkozó jegyzéket az idézett törvény szebocsátássá! az ercalap aranyosan nem emelkedik, előrenyomulását előbbruvitte háromnegyed körré. A rint a kiigazító küldöttségnek kiszolgáltassa.
vorduni helyőrséget az a veszedelem fenyegeti, hogy
Az érdekeltek választói joguknak igizolása
hanem csak a közteher nő, a pénz elrejtésével délnyugat felől a vasútvonalat elvágjak a németek
végett okiratainknak bemutatása mellett az öss/.eiró
csak annak értéktelenebbé tételéhez járulhatunk, és bekerítik a védősereget. Fz magyarázza meg a küldöttség előtt jeleutkezzenek: a munkaadók pedig
vagyis a ládafiában fekvő szazas tobb semmi franciák élet halál küzdelmet Verdun védelmében.
az 55 § ban em itett adatokat bocsássák a küldótis :g
esetre sem, kisebb értékű azonban esetleg lehet.
Az orosz frontrol. Karpilewkánál József Ferdi- rendelkezésére.—
Kőszeg, 1916 március hó 10. én
Hogy jegybankunkban s pénzünk, belérteké- nánd főherceg, vezérezredes hadseregének osztagai
az
ellenséget
egy
elsáncolt
állasból
űzték
ki
és
ott
Dr. Stúr Lajos, einok
ben feltetlenül bízhatunk, csak arra a körülmegvetették lábukat. Tamepoltól északnyugatra egy
ményre mutatok rá, hogy legközelebb a két- osztrák magzar portyázó különítmény az oroszokat 6
'*»»Í6
Hirdetmény.
koronás papirbankjegyek egészen bevonatnak s egyszáz méter hosszúságú löveszárokból űzte el és
Március hó 17 -én az itteni 12 vadászzászlóalj
helyettük ezüst 2 koronások kerülnek forga- betemette az orosz állást, l'gyan ezen a vidéken,
menetszázada a czáki kőfejtő végétől a czáki erdő
lomba. Értsük meg ezt. Nincs semmi szükség mint a Dnyeszter mellett és a besszarábiai határon felé reggeli 6 órától délután 1 óráig harcz iszati lövéaz ezüstnek elrejtésére, had kerüljön tehát is tegnap m ndkét részről élénkeéb volt a tüsérség szetet fog éles tölténnyel tartani.
tevékenysége.
vissza rendeltetési helyére.
Figyelmeztetem a város lakosságát, hogy a fent
Portuyalianak hadat üzent Nemetország, m e r t emiitett helytől és annak környékétől magát távol
Minél több pénzt adunk forgalomba, annál
partjain horgonyzó német hajókat lefoglalt.
tartsa és a czáki erdőbe senki be no lépjen.
kevesebb uj kölcsönre van szüksége államunkA franciak oriasi veszteseyet szenvedtek a némeA veszélyeztetett terület Czák Kendig, Zeigernak s a legközelebb kibocsátandó uj hadiköl- teknek Verdun varöve elleni a világtörténelemben berg, O-ház és Pogány vonalán belül van.
csonjegyzés eredménye annál fényesebb lesz. S példátlanul álló heves támad tsai következtében, meA kőfejtői szöllökben és a kőfejtőben dolgozni
adjuk ezt bizalommal. Jobb befektetést még lyet a franciák hősi elszántsággal viszonoztak, de a lehet. Bozsok-Szerdahely kőszegi országúton akadály
nem eszközölhettünk, azért ne krajcaroskodjunk, németek halalinegvetö erejének ellsntállani nem képe- nélkül lehet közlekedni.
sek, kik lépésről lépésre előbbre haladnak és Verdun
Kőszeg, 1916 március 9.
hanem jegyezzen mindenki legjobb tehetsege előtt már ket páncélos varerődot és tobb fontos
Kőszegi József r e n d ő r k a p i t á n y .
szerint. Ha elleneink latm lógjak, hogy nem- magaslatot elfoglallak es Verdun váranak bekente
csak hadászatilag, de pénzügyileg is egyformán sére irányuló offenzivajukat rettenthetetlenul foly487 vic
Hirdetmeny
erősek vagyunk s a hadsereg szükségleteihez | tatják.
a
vasárnapi
munkaszünet
tárgyában
a fodözetet bőségesen adjuk, még inkább beA kereskedelmi m. kir. miniszter 7134,916
fogjak látni küzdelmük meddőségét. így tehát
számú rendelete alapján közhírré teszem, hog.v a
penzbeli segítségünkkel a békét hozzuk kövasárnapi muukaszunetnek 1914 évi augusztusban
ii23 9i«
Palyázati hirdetmeny.
zelebb.
elrendelt, korlátozása fölfüggesztetett és ezentúl az
Néhai Fertsák Mózesnek Kőszeg város kezelése ipari és kereskedelmi árusítással foglalkozók az
S ezáltal helyzetünk minden tekintetben
alatt
levő tömegéből az 1915 16 iskolai tanévtől ; üzemel és házhoz szállilást csak déli 12 óráig gyakocsak szilárdul. Jól mondta azt a német birokezdve egy alapítványi ösztöndíj évi 200 korona meg- rolhatjuk, a tulnyomólag élelmi cikkeket elárusítók
dalmi pénzügyi allamtitkar. hogy j o valutaja a üresedett, erre pályázatot hirdetek.
I pedig ezenfelül meg 1916 junius 1-töl szeptember
haboru utan a győztes telnek lesz. S hogy nem
Fzen ösztöndíj elnyeréséra jogosítottak:
! 15-ig délután 6 óratói legkésőbb este 9 óráig végezelleneink lesznek a győzők, azt a legjobban
1. Adományozó Fertsák Mózesnek rokonai
hetik az elárusitást.
2. Ilyenek nem létében egyéb Kőszegen tartózők latjak. Innét van óriási erőfeszítésük, hogy
Kőszeg, 1916 március 8-án
valami kis eredményt kicsikarhassanak s hogy kodó nemes, vagy polgári szülők gyermekei, ha
Kűsztyi Józst/ r e n d ő r k a p i t á n y .
ezaltal a békefeltételek rajuk nezve kedvezőbben katholikusok és az itteni kath. főgimnáziumba járnak.
alakuljanak.
Hirdetmeny.
3. Az ösztöndíj elnyerése végett megkívántatik, W6 916.
Bízzunk tehát ügyünk j ó kimeneteleben s hogy a pályázó a tanulásban legaláb jó osztályzatot
Visszaélések elkerülése végett közhírré teszem,
ha ezt tesszük, eszszerüen
nem
lehetünk nyerjen és fedhellen magaviseletű legyen.
'hogy a cs. és kir. osztrák foldmivelési minisztérium4. Az elnyert ösztöndíj élvezete a tanuló részére nak a m. kir. foldmivelési miniszter által Magyarvalutank, pénzünk belerteke iránt bizalmatlanok.
teuumarad mindaddig, míg a gimnaziális tanpályái ország területére kiadott lóbevasárlasi engedély mar
Ezért meg kell szűnni mindenfele pesszimizbe nem fejezi
'érvényét vesztette.
musnak
s a még
jobb siker reményeben
5. Az ösztöndíj kiosztás utólag és pedig félévi
Kőszeg 1916 inárczius 8 -án.
segítenünk kell t>z államot, segítenünk
kell részletekben toriénik minden iskolai évre.
Kőuegi József rendőrkapitány.
6. A már elnyert ösztöndíjat a gimnáziumi
hazánkat, mert így segítünk önmagunkon is.

Hirek a háborúról.

Városi ügyek.

vonta be és bocsátotta ki 1870 évben a beront és e vállalatok nagyhangú ígéreteiben látták a jobb
papircédulák helyett ezüstből vert 10 krajcár értékű jövendőnek elérkeztél, icelynek bekövetkezésére valuiiatosokat. Mindenki kíváncsi volt az első apróezüst lánknak kétes értéke — és a pénzszukségunk után
pénzre, melynek kibocsátását előre jelezték. Nem oly türelmetlen várták. Az időszak mindenféle ala-,
lesz már papírpénz, hanem ezüst, mondották. Hat pitásokra nagyon kedvező volt. Igen hiszékenyekké
ezen feltevésükben az emberek kissé tévedtek, mert váltak az emberek ez időben, midőn nem is ezüstöt,
még *oka forgalomban maradt a papír forint, meg hanem aranyat igertek. Megismétlődött az arany
az ezüstpénznek oly kevés ezüsttartalma volt, hogy borjú koruh tanc.
Ily vállaiat, mely a hiszékeny embernek fejét
az ezüstnek lekopása után sárgarézpénznek inkább
elcsavarta,
megalakult Sopronban 1872-ben „Nyugatbevált volna az ezusthatos.
magyarurszagi
Jelzálogbitelbank" név alatt, mely a
Azonban az első ezüsthatos, — hozzánk a Ilerr
vidékre
is
kiterjesztette
háiójat.
Draskovils hozta — oly nagy hatást és csodálatot
F
banknak
alaptőkéjét
kerek egy millió forintkeltett, hogy hírére és lattára nemcsak a házbeliek,
ban
allapitottak
meg,
melynek
megszerzésére kihanem meg a szomszédok is összefutottak. Kéjelegve
bocsátottak
5000
darab
200
forintos
részvényt.
tapogattak az első ezüsthatost, mely kézről-kézre
Miután
a
foldmivelési,
ipars
kereskedelemügyi
járt és örültek, hogy majd ezentúl a szegény erabe
minisztérium az alapítási engedélyt megadta és a
rek is ezüstpénzhez jutnak.
A közönség a politikai közszubadságon és részvényesek a részvényekre 40" <,, vagyis 80 forintot
politikai jogain felül főleg a gazdasági viszo- befizettet, a bank v á r o s u n k b a n is fiók intényainknak fellendülését várta. Teljes joggal, mert a z e t e t a l a p í t o t t . F tiofciiitézetuek alapítása annál
consolidált állapotok mindig alkalmasabbak alkotá- könnyebben sikorült, mivel megtudták nyerni az
sokra, mint a bizonytalan helyzet. A bizonytalanság itteni tichey családot, mely akkor varosunknak egyik
tói idegenkedik a tőke. Helyre állván a be só béke igen tekintélyes és népszerű családja volt. Fgyik
s nyugalom, alapítottak bankokat, gyárakat, egyéb legncpszerübt) tagja: ti eh ey Sándor, zsidó létére
vállalatokat, feltártak bányákat Az alapitások annál városunknak belső tanácstagja volt. A tiókintózetnek
könnyebben sikerültek, mert ily alapításokat nem a vezetésére á za i v e rl József vagyonos kőszegi polgátörvény szabályozta, hanem elégséges volt az alapi - runk vállalkozott, ki fiatul éveiben a Zmner'féle
tónak miniszteri jóváhagyasa. Ily miniszteri jóvá- híres bécsi bankházban tett szert bankismeretekre;
hagyás — ugy látszik — nem ütközött nagy nehéz- pénztarnokka kinevezték Hettlinger János postaségekbe. mert különben nem hagytuk volna jóvá mestert, ki mint volt 48-as honvéd városunknak
annyi vallalatot, melynek alapítása homályos volt. egyik népszeiu alakja volt.
Az aLpiUbukuak lázas állapotaban e vállalatokban
A fiuk bank 1873. évi január hó 1 én a Struc-

szálló alatti mosiani Munár félő borbélyüzlet helyiségben nyílt ínég. Az emberek nagy érdeklődéssé!
néztek megnyílta elé, mert nagy plakátokon, akkor
még szokatlan reklám eszközeinek felhasználásával
mindent ígért, ami után az emberek oly mohón
epedtek. ígért 7® , kamatot, ezüstöt s aranyat, busás
jövedelmet a jegyzendő részvényekre. S hogy ígéreteinek nagyobb nyomatékot adjon és nagyobb
bizalmat keltsen, kirakatában elhelyezte asokezüsls aranypénzt, melyhez azok jutnak majd, kik e
bankkal közelebbi osszekottetesbe lépnek. Nagy feltűnést keltelt e kirakat. Kidullesztelt szemekkel
néziuk a sok aranypénzt, melynek eddig csak a
hiret hallottuk Hat csakugyan van aranypénz? mondották. Sokan kételkedtek, hogy egyáltalán vau
aranypénz, mivel soha nem láttak. Tudták, hogy ez
az igazi péuz, nem a forgalomban levő vörósszinü
bankó. Igen sokat beszéllek akkor az uj bankról,
különösen midőn a bank az ideigleu ehsiuervényeknek első szelvénye elleuéoeu 1873. évi osztalékra
részfizetést teljesített. A boldog részvénytulajdonosok
ekkor azl mondották: a péuz az ulcán hever, csak
ki kell menni érte- Többen kivették betétjüket a
kőszegi takarékpénzlartól, mely nem ígért arany
hegyeket és vitte az uj bankba, a „Mandl bankba".
A közönség egeszséges humora, ugy latszik
egyik ismert alapilója uláu csakhamar vulgo „Mandl
banknak" keresztelte el.
Nemis tartott soká a boldog állapot. Már 1873.
évi május hó 9.-én bezárult az oly nagy garral
életbelepett tiókintózetnek, a „Mandl
banknak'
ajtaja.

Hirdetmény

Hősi halált halt egy polgártársunk
Tompeck
Károly cserepes már közel egy esztendeje nem hallatott magáról. Családja azt hitte, hogy orosz fogságba esett, de jöttek bajtársak, akik arról hoztak
hirt, hogy korházba került s azután megint nem
hallottak felőle, mert a 8,1 ásóktól áthelyeztetvén az
59-esekhez, háziezredünk kebelében szolgáló katonáink nem tudtak felőle hirt adni. — Most
azután hivatalosan a rendőrhatósághoz jutott a szomorú hir szegény Totnpeckről. Az ő9-e« ezred érte
sitette ennek utján ittoni családját, hogy „a becsület
mezején" esett el és elküldték a feleségétől nála
talált leveleket és egy üres levelet, melyre talán
utolsó bucsuzöját akarta megírni és 16 korona készpénzét, mint hagyatékát. Szomorú hivatalos köteles
ség a reménykedő családot ily gyászos hirről értesíteni, különösen mikor nyomorúság ig árvaság jár
nyomában és segíteni és vigasztalni oly uehsz!
Szegény Tompeck Károlyt is beiktatjuk a kőszegi
hösök sorába és árváiról is goudoskodunk kötelességből és szeretettel mindanyian, akiknek helyén a
szive. A város altal gyűjtött sajat külön alapnak ez
okból is legyen sok jóakaró tainogatója, bőkezű
adakozója.

dásnak. A közgyűlés ily értelembón adta meg a
felmentvényt s elhatározta, hogy 300 korona jutalmat szavaz a kezelőknek, 580 koYonát a jövő évi
iMűevminiszteri rendelet alapján közhírré teszem,
számla javára f iáit, 1915. évre pedig osztalékot
' 1916 március 16-tól kezdve a vendéglők korcsh
nem tizet. Uj igazgatósági tagok lettek: Dorner
?L éiiel uont 12 órakor, a kávehazak éjjel pont
Ferenc és Horváth Mátyás, uj felügyelő bizottsági
líVrakor b e z á r a n d ó k és hajnali legalább 5 óráig zárva
tag Lauringer Elek. A lársaság veszteségót tudvai irtán dók a b o r t e r m e l ő k kimérése pedig este pont
levőleg azon vasúti baleset okozta, mely fogatját és
9
telszerelósi tárgyait majdnem 0000 koronáig megkám l n l s ^ ' r e n d e l e t ellen vétők két hórosította. A kártérítési per még folyamatban van és
nanic terjedő elzárással ás 600 koronáig terjedő
az elnök nyilatkozata szerint, a vasút kártérítési
pénzbüntetéssel büntetendők.
kötelezettsege várható.
Figyelmeztetem az összes vendeglő, korcsma es
A katonai reaiiskolaban farsangkedden a vadátulajdonosokat ós borkimérőket, hogy fenti
szok vonós zenekara hangversenyt adott a növenrendelkezést percre szolo pontosaggal tartsák be,
dékeknek, akik élvezettel hallgatták a jó zenekar
mert a h .tóság közegei arra kaptak utasítást, hogy
előadásait.
,V .,/ üzlettulajdonost, akinek a helyiseget házat
A hadsegelyezes revízióját hétfőn fejezte be a
polgármester elnöklete alatti bizottság. Mindenegyes
jelzett időben zárva nem találják feltétlenül feligénylő segély ugye gondos puhatolás tárgyává tete
jelentsók.
t
tett és szumos esetben leszállittatott, de a túlnyomó
Kőszeg, 1916 március 10.
Kőszegi József rendőrkapitány.
része változatlanul meghagyatott az eddigi segélyben,
indokolt esetekben pedig felemelték. Nehéz feladatot
teljesített a bizottság, mert mindenki igényét teljesen
kielégíteni lehetetlen, — nagyjában véve azonban,
A szt. Domes-rendnek gyásza lett hétfőn. Dittrich ugy tapasztaltuk, hogy a megállapítások megelégeAnna billini illetőségű segódnóver hunyt el agyhár- dést keltettek és viszont a pénzügyigazgatóság ki
A kőszegi regi jó idakból" dinen lapunkban tyagyuladás következtében ÖC éves korában. Teme- küldötte arról győződött meg, hogy a városi kezelés
megjelenő cikksorozatra vonatkozólag, egy a távolban tése nagy részvét mellett volt szerdán, a rendnek a rendeletnek megfelelő és ennek keretében a lehej.ren előkelő pozíciót elfoglaló régi előfizetőnk azt közös sírkertjében.
tőségig humánus.
irja, bogv ,,n;iííy örömmel és fokozódó érdeklődéssel
Meghívó A kőszegi Kisdedovó Egyesület f. hó
A vadászok vonos-zenekara farsanghétfőn újból
olvasom a szép és nevezetes múltnak diszkréten
19.-én (vasárnap) d. e. 11 órakor tartja közgyűlését
nagy
közönség
előtt
játszott
és
lelkes
ünneplésére
targvaló emlékeit, melyek egybegyűjtve a szeretett
az ovodahelyiségben, melyre a választmány az egyeszülőváros sok oly mozzanatát eleveníti fel, melyek ragadtatta el a hálás közönséget. A gazdag műsor sület tagjait ezen uton hívja meg.
megérdemlik, hogy feledésbe ne menjenek és ezen minden számát vagy ismételni, vagy ráadassal meg
A vasutas arvahaz kibővítésé ügyében ma a vasutas
kor történetírójának is forrásul szolgáljon". Örömmel toldani volt kénytelen, hogy a közönség részéről
szövetség
központi vezetőségének ós más vasúti vállafogadtuk e sorokat, mert mi is igy értékeljük e meg megnyilvánuló kívánságnak eleget tehessen és latok kiküldöttei helyszíni tanulmányozásra és értecikksorozatot, melyről bizonyára ép igy gondol- a derék vadászzenészek fáradhatatlanul és nagy buz- kezesre jelennek meg, mely bizottsági eljárás a kikodnak olvasóink közül mindazok, akiket e városhoz, gósággal feleltek meg ennek, élükön az ünnepelt bővítés ügyében előterjesztendő végleges véleményée varos dicső múltjához benső érzelmi kapcsok érdemdús karmesterrel, Kovaes Ferenccel. A közön- ben fog megállapodni. Ezen értekezleten a vasutas
fűznek.
A jövő héten megjelenő X V I . cikk az ség ez estélyen kedélyes es kellemes összetartozan- árvaház helyi bizottságának és a városi tanács tagalkotmány helyreállítása után volt és országosán dósággal forrott össze, ami a jó hangulatot csak jai is reszlzeszuek.
fokozta. Hozzájárult ehhez a pontos kiszolgálás és a
nevezetessé lett „Babarczy-választást" tárgyalja.
Hirdetmeny. A kath. népszövetség helyi csoportfelszolgált húsfélék és a koszeji s »r jó minősége.
Vaskereszttel kitüntetett 18 as honvédtisztek A Fzt azonban oly mennyiségben adták az amúgy is jának elnöksége ezúton is tudatja tagjaival, hogy a
király megengedte, hogy telsőszopori Tóth Sándor olcsó árak és csekély beiepti díj mellett, hogy a szétosztásában kimérésre kerülő őrlemények árát
alezredes, egy honvédgyalogezred parancsnoka, Scbon vadászok rokkant-alapja javára nem sok tiszta jőve tekintettel az idei szívós gabona nem várt nagymérErnő 18. houvedgyalogezredbeli őrnagy ós szombat- delem maradt. Alig 100 korom Az estélyen köz- vű beiycuradására és a . id íközben felmerült költségekfalvi Liszkay Győző 18 honvédgyalegezredbeli szá- kívánatra többször is eljátszotta a zenekar Kovács re, holnap azaz f.hó 13.-tól kezdődőleg hatósági
zados a német császár által adományozott 2. osztá- karmesternek már népszerűvé lett „Böhrn-indulóuját, engedeilyel a Következőképen állapítja meg : Kg.-ként
lyú vaskeresztet elfogadják és viseljék.
(Bő m szazados, pótkeretparancsnoknak ajánlotta) nullásliszt 90 fill., fözőliszt 70 fill., buzakenyérliszt
Kitüntetes. Ferenc Szalvátor főherceg, az osz- mely egyben kedves alkalmul szolgait a parancs 48 fill., korp a 24 till. lekiutettel arra, hogy ugyantrák-magyar Vörös Kereszt egyleteinek főinegbizotja, uok lelke* ünneplésére, kinek érdeme, hogy a zene- ezen körülmények egyebütt nagyobbmérvu áremelésre
a katonai egészségügy korul szerzet érdemei elisrae kar létrejött és t'eutartható.
kényszeritette az illetékes tényezőket, áraink a másréséül dr. Lauringer János kőszegi járásorvosnak
hol megállapított áraknál kedvezőbbek.
Városi rendkívüli közgyűlés lesz csütörtökön.
a Vörös Kereszt hadiékitményes másodosztályú díszA rotfalvi erdei ut menten tervezett vendéglői
Egyetlen tárgya lesz az idei fatermelés eredményének üzemmel egybekötött űdulö es játékhely létrejöttéjelvényét adományozta.
bejelentése, a faarak megállapítása és a faeladásra nek fáradozása, a város közönségében kellő támoKitüntető eloleptetes. Dr. Hennel László tart. vonatkozó határozathozatal.
gatásra talál. Egyesek es intézetek Kincs István
haduagy, Szomor Lajos tanító veje, aki kitűnő szol
A szikvizgyar r. t közgyűlésé Kovács Károly alapító ivén már 7ti részjegyet jegyeztek az annak
gálatai elismerésül legfelsőbb kitüntetésben részesült,
elnöklete alatt múlt vasárnap tartatott meg. A be- idején kibocsatando 200 koronás részvényekre.
most főhadnaggyá léptetetett elo.
Templomi perselyfosztogato«at nyomozott ki a
mutatott mérleg ellen Kőszegi József részvényes
A valasztokat összeíró küldöttség kőszegi kőré szólalt fel, mert a tarsaságot balesetből kifolyólag rendőrhatóság. Apró gyermekekből — meg ot éves
nek tagjai pénteken tették le az esküt a polgár- ért veszteség világosan kitüntetve nincsen, sem az is volt köztük — all ez a kis banda, melynek apró
mester előtt. Tagjai: dr. Stúr Lajos elnök, Freyler elmúlt év nyereségének valóságos összege és inert a kezecskei beillettek a persely nyílásba. L'gy kerülte*
Lajos h. elnök, póttag Freyberger Sándor, hivatalból veszteségek fedezése, bár igen helyesen saj it tarta- kézre, hogy feltűnt pazar cukorka- és csokoládé
tagja Gömbös Ernő főjegyző.
lékjából és pénzkészletéből fedezte, de közgyűlési vásárlásuk. Szomorú dolog, hogy szülőkkel bíró
Halaluzas
Stettuer Ottó volt nagybérlő,, aki határozat nelkul és helytelen elkönyveléssel. Azt gyermekek felügyelet híján ilyenre vetemednek.
kitűnő gazdálkodásával eredményes munkásságot indítványozta, hogy a mérleg átdolgozás végett Talán segít rajtuk az ezután gyutoriandó házi- és
fejtett ki s vagy 10 évvel ezelőtt mint magánzó visszaad.issék és uj közgyűlés elé terjesztessek. — iskolai fegyelem.
Köszönet. A Kőszegi Takarékpénztár R. T. a
városunkban telepedett le, hova a Beyer Steltner Gratzl Kálmán részvényes szintén a közölt mérleg
Sebnéller családokkal való rokoni kötelék fűzi, itt helytelenséget bizonyi'otta — Freyler Lajos részvé- helybeli iparostauonciskoU tanulóinak inegjutahnapedig testületekben és intézeteknél való kozremü nyes elismeri, hogy a bemutatott mérleg alakilag meg zásara 00 koronát volt szíves adomauyozni, melyért
kodéssel teljesített polgári és társadalmi kotelesse- nem felel, de inert ez csupán helytelen könyvelésen halas köszönetet mond az iskolai igazgatóság.
geket, tegnap hajnalban váratlanul elhunyt. Agy alapuló, ellenben a felszólalók maguk is egyébxént
Az Országos hadi arvak szamara Kóth Jenő
szélhűdés okozta a 71 éves közszeretetben álló igen teljes bizalommal vaunak a vállalat vezetösege kóuyvkoreskedesebeu kovetüező adományok folytak
rokonszenves öreg urnák elhunytát. Hamar követte iránt, azt javasolja, hogy az elfogadtassék azon be: Kőszegi főgimnázium IV. osztálya K. 20.—,
Siettner Gyula néhány héttel ezelőtt elhunyt flővői határozat mellett, hogy a vállalat helyes könyvelési l'olgari fiúiskola IV. osztályú 20 fillér. — Meleg ru
lóesperes bátyját a sirba. Temetése holnap' délután rendszernek a bevezetésére utasitassék, amivel elejét hat es tépést ugyancsak fenti kőuyvkereskedésba
veszik a már ismételten előforduló hiányos szama- adtak le: Vogh Gyulaué, Evang uepisk. IV-VI oszt.
lesz. —
u zárórák tárgyában.

k á v é h á z

Helyi hirek.

Bekövetkezett országszerte a nagy pénzügyi atyámnak egyik iutimusa volt. A Fauder-utcában
összeomlás, melyet az utókor „Krach" név alatt lakott, melynek mostani neve Intézet utca. Nem
ismer es mely annyi áldozatot követelt éo melyről tudom, mikor tortént ez utcának elkeresztelése,
annyi sokat szólt a nóta : „I>er grosse, grosse Krach", gyermekéveimben csak „Faudergaszl" nak hívták.
földrengés sem pusztíthat el annyi vagyont és életet, Igazi neve azonban ,.Fodor utca" volt. Kiváló polmint amennyit akkor megsemmisített: der grosse gárok lehettek akkori időbm a molnárok, — még a
Krach. A mi polgáraink a „prefaranszparti"|ntán el nem posztósoknál is különbek. Mert a múltban más
mulasztották volna a Bamershofer Mátyásnak, ennek mesterembernek emlékét nem örökítették meg, csak
elhalta után a „Steffel-Wirth"-nek híressé vált a molnárokét, nemis egy, hanem két esetben. A
korcsmáját meglátogatni. Boldogtalan volt az, ki Pamer- és a volt Fodor utca hirdette a mi molnáll
>" polgári összejövetelektől távol maradt volna, rainknak dicsőségét. A I'amer- s Fodor-család varo
ilyenkor polgáraink nemcsak politizáltak, ipari s sunk múltjában nagy szerepet töltöttek be. Azon
Hudasajii kérdéseket beszéltek meg, hanem minden- buzogány, mellyel a polgármester megválasztása
ltíle
^Mákkal incselkodtek.
napján esküt tesz, a Fodor család egyik tagjától,
Ez időben Minichreiter Antal szabómester és Fodor Ignáctól származik. 1783-ból.
„ iíL er * tór
német varga voltak a legEddig Krach Jánost csak kevesen ismerték.
ia«yoübj„Faxenmacherek". Hát egyik ilyen vasár- Hűen teljesítette mindazt, amit az Isten, állaiu, a
ki,nynö
i.irvív
alkalmával, midőn a tisztelt város tőle megkívánt, egyébbel pedig nem foglalki í ; ? * "Krachnak" minden karos gazdasági kozott, ami nevét ismertté tette volna. De Frankénkif.iv, • u n y e i l
volt és a téma már már berger Jánosnak sikerüli tréfája után Krach Jánossel lenj / , 0 U ' Kri "ikenberger János azon kérdés- nak neve s személye egyszerre csak a közérdeklődés
az
.w-y.., M
«stére különösen nagyszámban | központjába került, ami a jámbor és csendes embert
U
a nCív R l' P°'8ártársait: tudjak-e ki idézte elő annyira bántotta, hogy csak nagyritkán lépett ki az
sem f e l e l S t ! 1 H ^ f 6 " f o f Ó 8 ^ é r d , é s r e l
senki, utcára. S ha ilyenkor végigjárt egyik-másik utcán,
;
senki in,,
" i t mondja Frankénberger János : Ibiztosan fülébe csengett: itt jön a „Krach a moí
János", vagy Servus „Krach a mol János" ós ugy
mester voít "USí K ! a c h J á u o s ' (Hyen nevű csizmadia ,
a
leíziuénvieli.n 11
céhnek legszerényebb és meglapult, mintha igazan ő lett volna oka a nagy
Krachnak.
bb U
u
kenbe,«er
«J >
tetszest ért el Fran
Krach .János, mint a többi csizmadiamester
8 tí
1
hatása alatt
j á t é k o s ötletével, melynek
sokat
dolgozott a vásárokra. Már egyszer megírtam,
,nat
Krach a
i ,
hamestert mindjárt elnevezték
hogy
a
vásári munka a csizmadiáknak nem nagy
igen csendes
Krach János különben
huszuot
húzott. Tulsokan voltak és ennek folytán
» Jámbor, szorgalmatos ember, édes

túl nagy volt a konkurrencia. Bezzeg a posztósok,
kik nem voltak annyian, maguk kozt a vásárkérdési
okosabban oldottak meg. A vásurokat maguk kozt
felosztották, l'eldaul u sánta Soherinannak kijelölték
u kiscellit, Freyler Józsefnek a szontgotthurdit és
Nemetujvur vidékét. S igy tovább. Mas posztos e
helyekre el nem lutogathatott. S miután a posztósok
egy kis hordo jó kőszegi bort is vittek magukkal —
uzért vett tniudegyik posztos egy-két szőllőt — és
a vevőket hamisítatlan borral megkínálták, rendesen
a vásárokról mint „ausverkauft" tértek vissza, eltekintve attól, hogy minden rőf posztót 10 vagy 20
krajcárral dragabbau tudtak eladni. Hát a csizmadiak
ilyen fogassal nem élhettek.
Krach Jánosnak egyebekben is pechje volt.
Egyik vá ar alkalmával eiadoit „sapszlis" (hulladékbőrből készüli) csizmát. Viszi a paraszt a csizmái a
cigánypatkoióhoz, kik a csizmadiak kozt helyezkedtek el patkoló padjukkal, hogy sarkára patkot
verjen reá. A cigány veri a sarokra a patkót és
oh jaj ! a sarok mar az ütések folylau elválik a
csizmától. A paraszt nagy haraggal viszi vissza
Krach Jánosnak a csizmát, ki, mit tehetett egyebet,
kénytelen volt a vélelárt visszafizetni, miután a
paraszt más csizmát lőle el nem fogauott. No! ilyen
pechje sem voll még egy csizmadiának ! Ily szegyen
nyilvánosan még egy csizmadiát sem ért. Meg ha
egy cynikus csizmadiával, vagy német vargával
megesett volna, de nem, a legártatlanabb, a leg
jámborabb mesteremberrel! Neiuis ólt már soká ez
események uian. U volt a Krach usalad utolsó sarja
- aj. -

Mágnás Miska F e b r u á r 12.-én ünnepi külsőségek
A tábori postai csomagokban nem szabad élelmi- kozott le/.ajlott az idei sze/ón első nagy operett szeu
NtCjraaerusn b»?llt i hkrrUrwi kksdftka*! «• 4iuU4tea
szereket küldeni. A kereskedelemügyi Minister ur a zátiója: a Király Sainház b e m u t a t t a Szirmai Albert
kilét alat l«*)oM>
hadseregíflparancsnoksággal egyetértve már ismetel- uj operettjét, a "Mágnás Miskát. Szirmai Albert uj
ten kimondotta, hogy a tábori postákhoz szóló csoma- bűbájos zenéje, a „Mágnás Misa* egyszerre meglepte
fájdalomcsillapító bedörzsoléi
gokban élelmiszereket küldeni nem szabad, mert a a nagyközönséget snépségével. Ez a muzsika az mm*fhU4a, rbemma, ko»ivfny, lnfla-n»», Urak , mell- ü k*ifijij
•tb. euiribea
tábori postai csomago* a rendkívüli viszonyok miatt ventió és tudás szerencsés egymásratalálása. Szirmai
l)r Rkbt«r fél*
csak hosszabb idő múlva juthatnak a rendeltetesi Albert azokat is meglepte, akik már régen és nagyon
helvre s igv az élelmiszerek, mire azokat a címzet- sokat vártak tőle. Olcsó, triviális eszközök nélkül
cipiiol
tek' megkapják, már rendszerint élvezhetetlenek s is megtalálta a zenei megszólalás módját, sőt az
eompos.
ha m é g i s elfogyasztatnak, betegségeket okoznak. operettben nélkülőheletlen utal a népszerűséghez.
H o r c o i i y - I ' n i i f l l x p e l l e r péüékt
Ehhez képest a'postahivatalok utasíttatnak, hogy Muzsikája buja gazdasággal virágzik és a melodinák
ÜTígj. K
1.40, r - .
élelmiszert tartalmazó tábori postai csomagokat ne végtelen folyondárét hittatja. Ritmusérzéke a fel
K»pb»t<l
Kyd(fy«t*rt4r»kb»n
v»ey
közvetlenül
»» ..Aru/
vegyenek fel s ha valamely csomagról a felvétel szabadulás leleményességével tor utat magának és
•roulánhöi címzett l)r._Rlehter f^le gjO,;r«ieriirb»n,
P
r
k
g
m
l,
Eli«.ifceth»lr.
».
után állapítják meg. hogy élelmiszer van benne, egy sereg bravúros ének és tánlszámmal tűzdeli tele
l«)MtM aiétkHéé*.
azt a feladónak térti portóval terhelve küldjék a zenekonyvet, mely finom ízléssel és könnyed izvissza A közönség nagy része mindent elkövet e mossággal megépített finálékban kulminál. Nagy sitilalom kijátszására. Hamis tartalomnyilvánitással kere, mellyel a közönséget is megnyerte, csak zajos
adják fel az ily csomagokat s ha a lakóhelyükön és külsőségekben is megnyilvánuló igazolása annak
levő postahivatal felbontja a csomagot és élelmiszer az elismerésnek, mely Szirmai Albert tehetsége iránt
tartalma miatt nem veszi fel, a szomszédos posta- eddig benső tisztelői körében megnyilvánult. „Hopphivatalokat sorra járják, mig olyanra akadnak, s/.a Sári!" és „Cinutányéros nóta" a cime a „Mag
amelyik megbízik a feladóban és a csomagot a tar- nas Miska" legzajosabb sikerű két számának. Az
talom megnézése nélkül fölveszi. A közönség ezzel opereti két gyönyörű keringője „A nő szivét ki isaz eljárásaval, amellett hogy hozzátartozóján nem meri"? es „Ugy szeretnék boldog lenni!" orok kedsegít, mert az a hosszú szállítási idő alatt megrom- ves nyomot hagy a hallgatónál. Nagy sikere vau
lott élelmiszert már ugy sem élvezheti, viszont még az „üli suhogó selyemszárnyak" című dalnak 1916. március hó 26.-án délután 5 órakor
saját maganak és a közgazdaságnak jelentékeny is. A végtelen bájos operett teljes zenéje két füzetaz intézet helyiségeben tartja
kart okoz. amennyiben az olkuldott élelmiszereket ben jelent meg. Egy-egy fuzet ára 3 korona. Kapotthon előnyösen értékesíthetné. Annak ujbol hang ható a kiadónál: Rózsavölgyi és Társa cs. és kir.
súlyozása mellett tehát, hogy a hadvezetőség kato- udvari zenemű és kónykereskodónél, Budapest IV.,
n a i a k kellő élelmezéséről gondoskodik s igy azok
Szervita-tér 5.
rés/.ére élelmiszereket küldeni felesleges, ismételve
melyre a t. c. részvényesek tisztelettel megfelkéri a postaigazgatóság a közönséget, hogy a
hívatnak.
tábori postákhoz szóló csomagokban élelmiszereket
Szerkesztósegi posta.
ne kuldjon, hanem csak hadfelszerelési ós ruházati
T . M . E . B o r o s t y á n k ő . Kosz met a hangulatos szép versTárgysorozat:
cikkeket, szivart, cigarettát, dohányt, pipát, szivar- ert Tárcánk e hétre oly terjedelemben van elfoglalva, hogy csak
vagy cigarettaszipkát, benzinmenles kanócos ön- j ö v ő héten k 'lolhetjuk e helyen
1. Az igazgatósag és felügyelő-bizottság
Legrégibb előfizető. Ugy van Lapunk íennallasa óta hü
gyujtószsrt és esetleg mézet, ez utóbbi szilárd,
jelentése.
óii- vagy bádogtartály bau
légmentesen elzárva előfizetünk Adja a Mindenható, hogy még soka az legyen. Elismerő
szavait hálásan köszönjük.
2. Az 1915. évi zárszámadás előterjesztése,
küldjenek.
a nyeremény felosztása, az igazgatóságnak, a
A második t a v a s z i haboru. Dwrék harcosaink,
felügyelő-bizottságnak és tisztikarnak a fel mentkik a telet a harctéren átélték, ujabbi kényelmetlenség és nélkülözéseknek lesznek kitéve. Módjában
vény megadása.
all az otthonvalóknak, hogy hozzájáruljanak a harc3. Netáni indítványok.
téri élet enyhítéséhez. Vannak cikkek, melyek kelleAz üzleti kimutatás és a mérleg f évi március
mesek és hasznosak. A Kaiser-léle mell-pasztillák Kifogástalan, gyönyörű szép, kétéves gyökeres
lü-től kezdve az intézet helyiségében a hivatalos
katonáink előtt nem ismeretlenek, mert számtalan szőlőoltvanyokat, hiányok pótlásahoz, vagy uj
órák alatt a részvényesek által bekinthetők.
mennyiségben és levél alakban a harctér minden
telepítéshez
szállít
kicsinyben
es
nagyban,
posRohonc, 1916. március hó 1-én.
vonalára kerülnek. A Kaiser-féle mell karamellák
tán
vagy
vasúton
az
országban
elsőnek
ismert
nevezet sek s kitűnő szer kuhogés, n-kedtség, és
Az i g a z g a t ó s á g .
Nagyősz.
Ugyanitt kapkatók:
egyéb a légzőszervekre vonatkozó betegsegek ellen. „ M i l l t e i e p "
J e g y z e t . Kerjuk a t részvényeseket, h o g y jogaiknak a közI>us tápanyaguk különösen a maláta kivonat, mely Portalis, Arramonrupestris, Montizola, Murveder gyűlésen v a l ó gyakorolhatása céljából részvényeiket az alapszabalvok
értelmében legkésőbb március 23-ig délelőtt az üzleti órak alatt letenkitunő erősítő- és frissitőszer és mindennemű megés Ikrlaudieri sima es gyökeres alanyok.
ni, úgyszintén netani Írásbeli indítványokat benyújtani szíveskedjenek.
erőltetesnél használható.
Kimutatas azon adományokról, melyek január
és február honapokbun a vasutas árvaház katonai
kórházában ápolt sebesültek javara a jótékony női
a j á n l j á k mint kitűnő háziszert a
koszorúcska pénztáriba befolytak. U e v é t e I e k :
A munkáltatási idényre ajánlunk elsőrendű
Millió ember haszPénztári maradvány decemder hónapban 14-' ÓL' kor.
n á l j a saját j a v á r a
pestvarosi
fehér tabla es kitűnő vidiki perzselt
Egyes adományok 22—, Vörös kereszttől táppénz
egy árvának 20'—, ti hónapos járulék á ö K -^30—,
12U hónapos járulék á 4 K —
—, 8 hónapos
járulék a 3 k — 24"—, 07 hónapos járulék a 2 K =
rekedtség,
elnyálvalamint pestvarosi
134 —, 0 hónapos járulék á 1 K — 6
Összesen
kásodás,
görcsös
<N> 52 — K i a d á s o k : Nagybetegeknek és uzsonna
és szamárköhögés,
3'J3 14, Kórházi kiadások 1U175, Táppénz két hadihurut, légcsőhurut
ellen, valamint hűtéarvanak 4U'—, Cipészszámla hadbavonultak gyersek megakadályozámekeinek 5*J —, Különféle beszerzések 119 52. Tej
sara, enelfogva mina legmérsékeltebb árban Felhívásra kedvező
egy hadba vonult gyenge gyermekének 906 Össze
den katona szíveajánlatokkal készségesen szolgálunk
sen: 723 Uő. — Ezenkívül ajándékoztak : tejet: Czeke,
sen fogadja!
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Fuehs, Biritz, Schreiner L , Kdler M., (Jamauf K^
Gamauf L., Öchlogl, csizmadia, Zwaller, Weöros. —
fifAA
kozjegyz. h
b i z o n y í t v á n y orvosoktól cs
magádisznózsír- es szalonnanagvkereskedok,
OIUU nősüktől a legjobban igazolják blrtos hatásukat
Bőitek ezredesué urnő 1—1 tucat inget, alsónadrágot
«;s közkedveltségüket.
kapcat, zsebkendőt és 36 tojást ajándékozott. Freyler
BU0APEST, IX , Hentes utc.i 17 szám.
C s o m a g j a 20 fillérért, szelence 60 f.-ért k a p h a t ó
Emun érmelegitőket; Freyler Kornélia és Laas bort;
Sürgönyeim: „Waiszefett, Budapest."
SCHAAR
J Ó Z S E F fuszerkereskedesében, valamint
Kovats Karoly né cigarettát és dohányt; Kóth Sarolta
LENDVAY LAJOS és KÜTTEL
D E Z S Ő gyógyInterurbán távbeszélő: József' 14 -50
tuportot; ozv. Kirnbauerné 2 K; Stettner Henrietta
s z e r é s z e k n é l Kőszegen és az (torna . .;y»zertárakbin
urüölgy, a telsöb j leány isk 1. oszt. növendékei és
a diakonissza állomáson gyülekező leánykoszorucska
tagjai kapcákat er- es térdmelegitőket kötöttek. —
Az ot-szes adományokat szívből koazoni Freyler
Kornélia, a jótékony női koszorúcska elnöke.
A mozinak mai műsora: Háborús felvételek.
„Bűnökbe merülve". Érdekfeszítő dráma 3 felv.
Tévedni emberi dolog! (Vígjáték)
Zola regenye a háborúról. Miutha a történelem
Föméltóságu herceg Esterházy hitbizományának lékai erdőgondnoksagához tartozó
megismétlődni készülne: a német agyuk megint olt
d >r"gnek es a német csapatok ott tomek diadalmaDreieckstein-vagásban levő 1913. évből eredő mintegy
san előre a Maas-mentén, ahol a francia nom/.et
3
3
3
nagy tragédiaja, az löTU 7l-es háborubnn lefolyt.
A trancia német habomnak csodalatosait izgalmas
oly sokban napjainkra emlékeztető kepet idézi
fel Zolanak, a legnagyobb francia regényírónak
„Összeomlás" cimu regenye, amelynek első teljes
fordítás most jelent meg magyar nyelven a francia
Gaissteigen vágásban levő 1913. évi vágásból eredő mintegy
eredetinek 117 ik kiadasa után. A hatalmas regény
3
3
0
a nagy művész tökéletes fegyverzetével vezet végig
bennünket a francia német haboru izgalmas tragédiáján a hadserbgek felvorulasatól egész a forradalom
A faanyag megtekintése végett érdeklődők forduljanak Szántó István erdőmérnöklangjaibau elhamvadó l'ans gigászi kepeig. Ami a
gyakornokhoz L é k á r a (Vasmegye).
világtörténelem e kés pillére kozott van : a sedani
csata, a trancia hadsereg zullete, Metz, a forradalom
Ajanlatok 1916. április hó 15 ig a lakompaki erdőfelügyelöseghez adandók be, akinek
Parisban, Napoleon bukasa, Bismarck es Napóleon
revén az eladasi szerződés is megköttetni tog. — Ajanlat vagasonkint adható bc.
talalkozasa, a haboru vaslépteinek nyomában elpusztuló élet és világ, mindezt utolérhetetlen művéSzerződési feltételek: Átveendő faanyag átvétel után azonnal kifizetendő es legkésőbb
szettel, megrázó erővel, mély erkölcsi érzéssel mutat1917. március l-ig az erdőből, a kijelölendő utakon elszállítandó.
ja meg Zola. Akit a háború érbekel és izgat: olvassa
Lakotnpak,
1916. lebruár 22,-én.
el az „összeomlás"-1 amely Kuntí Zsigmond művészi
és magyaros fordításában a Népszava könyvkereskeHerceg Esterházy Erdófelügyelősege
dés kiadásában joleét meg. A vxskos, íz'éses háliLikompak.
Uu»u kolel ara 5 korona es minuen konyvkerevkeUóminju kapható.

Horgony-Liniment.

A Rohonci Általános Takarékpénztár és Önsegélyzőegylet r.-t.

V. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,

Háborúban is gondoljunk

szőleinkre!

ORVOSOK

Kaiserfélé KÖHÖGÉS,
Mell=

m u n k ás-s z a 1 o n n á t,

karamellák

disznózsírt
Weisz Lipót és Társa

Fa-eladás.

478 m fenyő, 4-43 m

szil és 17-27 m

kőrisfa

eladó.

209 m

puha rönk és 75 m

Nyomatott Hónai Frigyea könyvnyomdájában kőszeg

bükkrönk T.'.V.Íni! "

