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IliidetéMk njijysJq surint jutiin^cs árban 

szdmitafmk. 

Békét biztosító megegyezés. 

A/, elkövetkezendő béke kialakulásáról el-

tei ok a vélemények. A háború lángján hevített 

j ,zg ive^vességgel tárgyalják különösen azt a 

keufesu vájjon megegyezés alapján jöjjön-e létre 

a beke, vagy pedig rakenyszeritsék azt az el-

lenségre. 

Mire is kellene voltaképpen kényszeríteni 

az ellenséget? Minő biztosítékokat kellene tőle 

szereznünk, hogy ezentúl sohasem bolygathassa 

meg a békét? Melyik védőbástyánk válnék fe-

leslegessé, melyiket kellene újból emelni 'f A dip-

lomatáknak és politikusoknak ugyancsak sokat 

kellene törni a fejüket, hogy mily módon biz-

tosítsak az olyan beke tartósságát, melyet fegy-

vereink győzelmével szereztünk. 

Azt hisszük, hasztalan törnék rajta a fe-

jüket. Méglvt bölcsek bölcsei is ülnenek le a 

zóld asztal mellé, azt mégsem eszelhetnék ki, 

miként óv ják meg az erőszakkal teremtett békét 

eiöszak altal való megzavarás ellen. 

Az erőszak réven elérendő béke előfeltétele 

az igazán tökéletes katonai győzelem, az ellen-

séges seregek megsemmisítése vagy legalább 

minden további hadviselésre képtelenné tétele 

volna, az ellenséget annyira kellene legyőzni, 

hogy ellentállóképessége teljesen megtörne és 

sehonnan, semmifele segitsegre többé ne szá-

míthasson. 

Bármilyen valószínűtlen is — tegyük fel, 

iiogy ezt ket-három esztendő után, amenhyi ok-

vetlenül kellene hozzá, cl tudnók érni. Akkor 

lehat diktalhatnók a beket. Hatalmat gyakorol-

•itnank ellensegeink fölött. De letezik-e higgad-

tan gondolkozó ember, aki bíznék abban, hogy 

kepesek lennénk azt a rengeteg fáradságot és 

költséget elviselni, melyet a legyözöttökon ara-

tott fölényünk tartossaganak biztositasa megkö-

vetel ? Minő mérhetetlen hatalom kellene ahhoz, 

hogy legyőzött ellenségeink százmill ióiban a 

bo.zu és gyűlölség érzelmeit féken tarthassuk? 

Aki a megegyezés békéjét tanácsolja, az 

nemcsak a legembersége- bbet, a legokosabbat, 

a legszükségesebbet és a leu,praktikusabbat ta-j 

nácsolja az amúgy is okvetlenül bekövetkezót. 

Kérdéses csak az, vajjo ez gyorsan, vagy még 

csak további h o s s z a d a l m k í n s z e n v e d é s után 

fog-e bekövetkezni. 

Nálunk már régen íirdetk nemcsak a ne-

pek, hanem államférliaink is, hogy a béke csak 

megegyezés utján jöhet Jetre. A német nép is 

is mar régebben így gondolkozik. Csak vezprei 

közt eltérők a nézetek. A kérdés azonban, mi 

módon segíthetik elő legjobban a békekötést, 

közöttük nem is annyira az elvek, mir.t inkább 

a személyek harca. 

Bármint legyen is : a törtenendők logikus 

bekövetkezése a háború folytatásához való ra-

igaszkodás-által változást nem. csak halasztást 

j szenvedhet. A győzelem békéje lehetetlen, mert 

ha ki is küzdenők, fentartani nem tudjuk. < >ssze 

kellene roskadnunk az adósságok, a katonai ki-

adások terhe alatt, ha i. ni előnyünkre szolgáló 

uj világrendet hatalmi eszk »zökre akarnók ala-

pítani. A győzők nagyon hamar észrevennék, 

hogy majdnem könnvebi) a h«b >ruban, mint a 

győzelemben kitartani. 

A szegénység átka. 

A házas- és közélet közt sok a lokonvonás. 

Ma kutatjuk az okokat, melyektől á házas-

élet boldogsága függ, ugy láthatjuk, hogy leg-

elébb is egyéni tulajdonságok azok, melyek be-

folyásukat érvényesítik. De van egy másik kö-

rülmény is mely a házasélet boldogságai a nézve 

nem csekélyebb fontossággal bir. 

A házasok közti nézeteltérések, veszekedé-

sei nagy részének kútforrása a szegénység. 

Ahol nem is több, csak a inindenapi kényei-

biztos, ott sokkal ritkább a civakodas, mint az 

élettel keservesen küszködő házastársak közt: 

a szegénység veszekszik. 

Ma a szegénység veszekedése nem húzó-

dik meg szük csalaii körben. A haboru okozta, 

hogy kilépett onnan a ;iagy nyilvánosságba, a 

közéletbe, ahonnan kiszorította előkelő elődjet: 

a tisztesseges vitatkozást. 

A hosszú haboru szükséget teremtett. Az 

ínség Európaszerte felütötte hydratejét. A nél-

külözés. órgiákat ül. A szenvedők elkedvtelened-

nek, boszusokká válnak, a tűrés némaságát itt 

is, ott i4 megszakítja az igaztalan vádaskodás, 

mely nem a rendkívüli viszonyokat, hanem az 

együtt sínylődő embertargak gyarlóságát okolja 

a bajokért. Ránehezedett a tudat az emberekre, 

hogy nem all hatalmukban a viszonyokat meg-

változtatni és ha kénytelen-kelletlen meg is ad-

jak magukat sorsuknak, mégis néha önkéntele-

nül kitör belőlük a jajszó — s ki csodálkoz-

hat! k azon, hogy a panaszok közé vádak is 

vegyülnek? Hiszen a vádak közt vannak bizo-

nyára alaposak is és alapos vádak ellen nem is 

volija kifoga.unk, ha ujabban nem kapott volna 

labija oly vádaskodási düh. mely minden válo-

gatas nülkül nekiront bűnösnek, ártatlannak. 

Ausztriával egy sorban harcolunk a sok, 

bennünket elpusztítani akaró ellenség ellen. M i 

voltunk az elsők, akik közös érdekeink megó-

vasa végett háborúba indultunk. Még élénken 

emlékszünk a bécsi lapoknak a háború első 

napjaiban közölt cikkeire melyeknek c ime; „Üd-

vözlet Budapestnek" volt. Bezzeg akkor, ami-

kor a jóllét napjaiban fegyvert ragadtunk a kó-

zö-> cei érdekében, kifogyhatatlanok voltak az 

osztrákok megdicsérésünkben. Azóta sohasem 

szegtük meg szövetségesi hűségünket. Folyt és 

folyik meg ni i is patakokban a draga magyar 

vér es élelmezzük az egész közös ármádiat ; s 

ami élelmiszert csak nélkülözhetünk, hogy ma-

gunk ne vesszünk ehhalálon, azt mind atküld-

jük a Lajtán, az átcsempészettről nem is szólva. 

Belátjuk, hogy ez mind Ausztria élelmezésere 

tényleg keves. DJ adhatunk-e 'többet, amikor 

nekünk is alig van ? Zsírt, szalonát, sertéshúst 

T á r c a . 

Halottak napján . 

Vigyük szeretteink sírjára ki, 
\i ősznek hervatag virágát; 
De lépjünk oda halkan — halkan: 
Ne zavarjuk a holtak álmát. 

Sírjukra virágot teszünk, 
S könnyek között emlékezünk . . . 
. . Pórló szivükre hulljon könnyű : 

Hadd legyen álmuk csendes könnyű . 

Szórjunk virágokat a rögre, 
Mely eltakarja öt — űrökre: 

A kedvest — drágát. 
Lelkünk egész kincsét világát : 

Ki nélkül nem élet — az e l e t . . . 
•. • fis tápláljuk a reménységet. 
Lelkünkbe mit a hit adott: 
Hogy majd találkozunk — amott . . . 

Tóth né-.Munkácsy Eleonóra. 

ff 

Oszi gondolatok. 

Az eg siirii könnyeket sir 
A természet ravatalára, 
< >da a fény, dal, a virág, 
Lombdisz nélkül minden faág 
(iyásztakarót vont reája 
Borús légnek ködéből az ő s z . . , 

Rám is egyszer ereszkedik 
Az élet lombhulló napja 
S árva leszek meg hontalan ; 
Szivemben a húr végleg megpattan, 
Midőn a sir elhamvasztja 
Bennem az utolsó egű szikrát. 
Akkor siratómnak ki marad . . . ? 
Könnyre értem akkor ki fakad . . . V 
Az édes hon határin túl 
Lesz-e, aki értem busul? — 
Barátom volt elég; 
Lesz-e, lesz-e egy még. 
Ki megszán engemet, 
A honvált gyermeket V 

. . . Lesz. lesz, aki sirhalmomra 
Szánalomból könnyit ontja: 
A ködbe borult őszi ég 

Hernhartl Keres/tély. 

Uti impressziók. 
i i. 

Mióta a Sankt-IVtlteni villamos, vasul Mária-
Zellbe megnyílt, azon idő óta az oda törekvő utas 
Becsen át irányítja uijat. De engem más szándék i> 
serkentett a Béeseu át való utazasra. A l loímuzeum 
link rovarosztályát akartain tanulmányozni és azután 
a budapesti nemzeti inuzeum hason gyűjteményével 
összehasonlítani, melyet inult évben láttam. Sajnos! 
szándékomat nem tudtam megvalósítani, mivel a 
Hofmuzeumnak rovarosztályát zárva találtam. Azt 
mondották: átalakítják, kustosi pedid szabadságon 
van. Kz nagyon kellemetlenül érintett. Kgy rv <>la 
készülök oda s most hiába fáradtam. 

Már ott lévén a Hofinuzuumban, megnéztem a 
t<»bbi természetrajzi osztályokat. Mennyivel teljesebb, 
gtzdigabb a budapestinél. Mennyit kellene pótolni, 
hogy még r-ak megközelítené! Hiábi , mi csak sokat 
tudunk politizálni, de cselekedni — keveset. Csodá-
latot keltelt bennem egy a „Saurus" fajhoz tartozott 
szörnyetegnek óriási csontvázának hű utánzata, mely-
nek eredetijét Amerikában a hirneves Carnegie tnuze-
uinban őrzik Milyen világ lehetett valamikor, midőn 
ily hatalmas szörnyetegek ijesztették meg az em-
bereket. 

Kgyébb célotn nem levén Bécsben, feleségemmel 
St. Boltén felé siettünk, hová este érkeztünk. Az 
egész utazás alatt másról sem esett szó, mint a hi-
myos ellátásról ós a szertelen drágaságról. Az etfi-s/. 
emberiségnek legmeddőbb témája. S habár sok nillio 
foglalkozik most ez aktuális kérdésekkel, még sem 
talalkozotl senki aki e drágaság* és rendszert elen-
ség ellen valamilyen megoldást tudott volna kigon-
dolni. Miután pedig a nehéz időknek súlya minden-
kire reá nehezedik, a kislelku ember ugy könnyit 
elkeseredett lelkén, hogy kritikai megjegyzésével a 
hatóság ellsu fordul — ott ép ugy mint itthon. Mer-
sze alaptalanul. Nem gondolnak arra, hogy abnor-
mális időkben élünk, a szerint kellene berendez-
kednünk K nehéz időkben mutatkozó mindenféle 
Ínségnek eltűréséhez nagyobb lélekre volna szüksé-
gűnk. Van-e bennünk? I gy latom, külföldön türel-
mesebben szenvedik el. Taláu azért, mert fegyelme-
zettebbek é» mert előbb sem voltak olyan ellátáshoz 
»zokva, mint mi agrarországbeliok. 

Vonalunk gyöuyorü vidéken haladt. KekaviuJ 
állomás mellett, hol néhány nappal elübb azon bor-
zalmas r.isuti összeütközés történt, miről a sajtó an-
nak idelyén oly sokat irt Az utasok az állomásfőnök 
letartóztatásáról beszéltek, miut akinek gondat lan t 



követelnek tőlünk rettenetes fenyegetésekkel, mi 

meg örülünk, ha zsir helyett nagy nehezen és 

nagyritkan egy kis margarinhoz juthatunk Nem 

adhatunk többet, mint amennyit tényleg adunk. 

Mégis veszekednek velünk. Hiába — a sze 

génység veszekszik-

^íMyiT Hirdetm9ny 

az'őrlési és darál ás i vámról. 

Alispáni rendeletre újból kozhirr teszem, hogy 

t gabona őrlés után 1<> %.- a dir.Uas mán •» "« a 

megállapított vám. 

Amely inalom ennél többet igényei, azt jelem-

sék fel a hatóságnál. 

Kőszeg, 1017. október 22. 

Jambrits Lajos, p dg irmester. 

6264/917 Hirdetmeny. 

Közhírré teszem, hogy az őrlési vám százaléka 

10°/O ban, u darálás vámja pedig fV'0-ban van ine<-

állapítva. 

Ezen hirdetményemet a helybeli malmok (ilőz-

malom és fcatner (íusztáv kivételével) kifüggeszteni 

tartoznak 

Kőszeg, 1917. október 27. 

J imbriti L lJOt, polgár ntM«r. 

6342 917 Hirdetmeny 

Közzéteszem, hogy a csordaház udvarán levő 

egy halom trágya f. évi október hó 28-án d. u. II 

órakor a helvszmen nvilvá IOS árverésen el fogadatni . 

Kőszeg, l 'Jl7 október 20. 

Jambrits Lajos, polgármester 

Hely i hírek. 
Halottak nspja lesz csütörtökön A szeretetteljes 

emlékezés napja majd mindenkinek. Virágokkal di-

szitjuk szer«ttemk sírját és kOnnjfliokkw ÖDtOutflk 

azt. hogy a/ elfik szeretetét minél tovább hirdesse. 

S mennyivel t« bb gyászt jelent a haboru következ-

tében. Mennyi sok kedves emberünknek még csak 

egy virágszálat sem tehetünk sírjára, mert a név-

telen hősuk közös sírjában idegen földben nyugossza 

ö n k almát. I »e ez nem változtathat szeretetünkön. 

Imánkba foglaljuk őket is és ha tnajd a maradandó 

háborús emlékmű márvinytáblajara kerülnek hőseink, 

áldozataik nevei, ott lógjuk ler nini kegyeletünket, 

soha el nem muló hálónkat. 

A katönarealiskolaban Dreszler Ottó tüzérszáza-

dos őrnaggyá léptetett elő. 

Eloleptetes Hrubv János a tartalékkórkáz törzs 

orvos parancsnoka lőtorzsorvossá léptetett elő. 

Kituntetes. Arbóez dános hadnagynak, Auguszt 

•János nyug. polgármester ti inak, Őfelsége a harc 

téren teljesíteti kitüuó szolgalatai elismeréséül leg 

felsőbb megelégedését adatta tu ltui, i hadiékitményes 

Signum Laudis érdemjel adományozásával. 

Kituntetes Ringhofcr lst\ m délivasuti felügyelő, 

á l lomásunknak volt igen uepszeru főn 'ke, a háborús 

forgalom lebonyolítása korul szerzett érdemei olis 

méréséül a Ferenc József Kend lovagkeresztjét kapU 

Őfelségétől. A régi szeretettel és tisztelettel köszönt-

jük most Székesfehérvárott hivataloskodó j<> bará-

tunkat, ezen magas, tudjuk, jól kiérdemelt kitüntetése 

alkalmából. 

Elóleptetesek a vasútnál Állomásunkon Hettling.-r 

József forgalmi tisztvisel" egy tizetési fokozattal lett 

előléptetve. - u Az üzlet vezet őség területén ismerőseink 

közül incg előléptettek: bonyhádi Kliegl József helyettes 

üzletvezető főfelügyelővé. Holéczj János felügyelő az 

V. fizetési osztály második fokozatába, Hánélv Oszkár 

devecseri állomásfőnök-ellenőr főellenőrré, — Kirn-

Uauer Lajos volt gyanafalvai, most pozsonyligetfalvi 

állomásfőnök, Hammer Gyula iskolai igazgató veje, 

főellenőrré. 

Taniténovalasztas li.iit i Magdát, néhai Bauer 

József kármt<j*mester -leányát, a helybeli tanítónő 

nővendékötr in\választoi:.ik tanítónőnek I'orpacon. 

Ai tv. felső leanvisk «s lean>gimnazium október 

;J1. én d. u. ó órakor re!orm.icio négyszázados évfor 

dulój.i alkalmával vallás,j- estélyt rendez. Kü lön meg-

hívok nem lesznek s így tz igazgatóság ez utou hívja 

meg az érdeklődő közönséget s mindenkinek szíves 

jóindulatába ajánl ja az estély alkalmával a leány-

gimnázium felszerelési alapjának javára rendezendő 

jerselyszeru gyűjtést. 

A koszsyi rkath h i tmssu képviselőtestülete no-

vember 1. én delelőtt l i órakor az apáeazárda dísz-

termében tartja ez évi rendes oszi közgyűlését, mely-

nek tárgysorozata : elnt jelentés; harmadik kápíani 

ilias szervezése; a J JZUS szí. Szive templom ingatlan 

szerzése; az 15)18 évi k -lt>-g vetés megállapítása. A 

tözgyülasen a kepviselő testületen kívül álló egyé-

neket is szívesen lát a elnökség. 

Az ipariskolai fttluyyelo bizottság vasárnap tar-

totta meg alakuló uíé-et Kiss Karoly igazgató elnök* 

ete alatt. Mejelentette Lndrédi Oábor 15) éven át 

volt bizottsági eln -knek lemondását és a képviselő-

testület által megválasztott uj bizottságnak névsorát. 

Kőszegi József bizottsági tag hálával s elismeréssel 

emlékezett meg Lndrédi Oabor 15) évi szakavatott 

és kötelességtudó igazgatói működéséről és érdemeli 

jegyzőkönyvbe iktatni, uj elnökül pedig Czeke 

Gusztáv eddigi al-lnoköl javasolta, mihez a bizottság 

egyhangúlag hozzájárult. l 'gyancsak egyhangúlag 

megvalasztatot deluoüül Knaute Uezső polg. isk. 

tanár, jegyzőül K;>> Karoly ipiriskolai igazgató. 

Kzután utóbbi bemutatta a jövő tanév költségvetését, 

melyet felterjeszteni határoztak. 

gaból történt a nagy szerencsétlenség. Az állo n isni 

a roncsok még szerte szét hevertek. 

Jó l megnéztem Xeulengbaeh-ot, inkább herceg 

Licbtensteiunak itt egy ormon épült várát, melyben 

a világhírnévre vergődött Kornilov orosz generális 

tartozkod >tt, mielőtt a kftszegi kórházba került. Ta-

lán e regényes fekvésű vár és e vár múltjához fű-

ződő regék inspirálták azon kalandokhoz, melynek 

hőso lett. Valami Dr. Krausz különben a N. Fr. 

l'resse ben körülményesen irta meg Kornilov otttar-

tózkodását. 

St.-Polten városka Bécs és Linz kozott a leg-

jelentöségteljesebb váres, termékeny vidékkel, sok 

iskolává', ipari telepekkel, kaszárnyákkal, püspöki 

székhellyel, elénk forgalommal, mely különösen azóta 

növekedett, mióta innét a Mária /e l l i villamos vasu-

tat megépítették, mely Stájerország legszebb részét 

szeli át. Nemcsak a turisták, hanem a még nagyobb 

tömegű zarandokok használj tk e vasutat, köztük ami 

vidékünk népe is, mely előbb a kirehschag — neu-

bergi uton gyalog zarándokolt ide. Képzelem, hogy 

az ezen az útvonalon épült korcsmák tulajdonosai, 

kiknek tetemes jövedelműk volt a gyalogoló zarán-

dokoktól, milyen áldást kívántak e vasútra! Még 

talán a mi ílocheekerünk is, ki a nem gyalogjarni 

képes zarándokainkat szaliitotta hosszú évek során 

ide. De így szokot az lenni minden nagyobb alko 

tásnál. Lgyesek veszítenek, de a nagv tömeg nyer 

vele. 

L vasútvonal talán az egyetlen a monarchiában, 

mely villamos erőre van berendezve. Oly hírneves, 

hogy érdemes vele körülményesebben foglalkozni. 

Az okor hét csodás alkotasarol tudunk. Ua számba 

vesszük az újkori legnevezetesebb alkotásokat, ezek 

kozt a Maria-Zelli vasút butrau helyet foglalhat. 

Amit M modem technika, az emberi zsenialitás pro-

dukálhat, o munél érvényesítve látjuk. 

A St.-l'olteni villamos telepen két hatalmas 

Dieselmotor működik, mindegyik 800 lóerővel. A 

különíts szerkezetű mozdony 4S tonnás és képes 2ö 

" „ emelkedés és 20 kin. sebesség mellett 100—lift) 

tonnát szállítani. A villamos áramnak előállítására 

vizerőt is hasznainak. 

Lrlautklanse állomásnak elhagyásával szembe 

ötlik a mesterséges uton épült vízduzzasztó medence, 

melynek felülete 2:í ha. és tartalma 2 inilfió köbmé-

ter víz, négy ui iga* nyomású turbinával, mindegyik 

1021J, egy pedig 2U'20 lóerővel. Ki ne hódolna e mu 

megtekintésénél az emberi tudás nagyságánakv Mennyi 

tanulmányozás-, tervezésre, kolUtegro volt szükség, 

míg e páratlan mesterraű elkészült t 

A vonalszakasznak legszebb részlete Lauben-

inühle állomásánál kezdődik, az egyetlen ál lomás, hol 

hideg buffet vau. Nem kóstoltam belőle. Lgy körtét 

b<) fillérért kínáltak, mire már nem voltam kíváncsi 

a többi ételuemíire. Latiam a magas Kárpátokat, de 

a Laubeumuhie nél kezdődő hirtelen emelkedés, mely 

(iasing állomásig £0(1 m. magasságba nyúl ik , oly 

panorámát latunk merészivhajtásu viaduktokkal , 

alagutakkal, egymást váltakozó hegyekkel völgyekkel, 

ami szavakban ki nem fejezhető hatást gyakorol uz 

utasra. Kiragadó 1 I >e nem is maradt egy ut is sem 

ülőhelyen, mindegyik a waggon ;.ldakából barnulta 

i'S csodálta a természeti szépségeket. Mily gyönyörű-

ség ! A csodálat tetőfokát érte a gasingi 2'NiS m. 

hosszú alagutnál, melynek bejárata előtt egyszerre 

kigyúltak a villamos lámpák. Valódi tündéries lát 

ványosság. A mintegy 100 km. hosszú vasútvonal-

nak végállomása nem Maria-ZeH, Innein a fi km. 

távolságnyira fekvö Ouszwerk. Innen ak írj ik a vo-

nalat (Jraz felé eső legközelebbi vasúti állomásig, 

Au-Seewiesen ig kiépíteni. 

A viléghirű zarándokhelyhez méltó ez a káprá-

zatos szép vidék, ez u csodiművn vasútépítés 

a j — 

Halalozas. Özvegy Stessel Kámlynét , a nemrég. 

elhunyt Stessel Károly gőzmalmi üzletvezető k mv 

velőnek özvegyét, uja.»b suly e<ip n érte. Mi..| 

leánya, a 24 éves viruló ha jadu i , két évi sul\ > 

betegség után elhunyt. \I• • 111»va>s/.onya volt Uorviith 

Lajos hoi ivédhadmuynak, ki majd li ir un eszteiidejM 

orosz fogság'iá került és sűrű levélváltássá! így ékez ••• \ 

aráját megvigasztalni, hogy a háború által luegzav.ü, 

boldogságuk eléresére reményét el ne veszítse 

majdan csak hónapok múlva fogja megtudni a niey 

rendítő valót, hogy mennyassznnya nu')g messzebb 

elköltözött, mint a rabság keserűségét elszenvedni 

kénytelen vőlegénye. Halála a varos minden körében 

őszinte részvétet keltett, koporsoj.it egész virágerd i 

halmozta, temetésén pedig óriási gyászközon-ég 

mélyen megindu[va hallgatta Balikó Lajos ev. lelkész 

megható szép buesuját. 

Krotteiulorfer József meghalt. Néhány é v halt 

meg neje, Nemrégiben egyetlen leánya és íme néhány 

hétre reá ő is követi esalágtagjait. Mély inegdöbbe 

nést keltett városszerte a kiváló derék férfiú tragikus 

sorsa, aki mindenütt az emberek szeretetét és nagyra-

becsülését szerezte meg magának hasznos munkás 

ságával. llosszu időn át a szombathelyi püspök; 

birtoknak főtisztje volt, nyugalom Kivonulása után 

pedig városunkban telepedett meg, de itt is uem 

akarván tétlen maradni a szombathelyi takarékpénz 

tár helybeli fiókjának péuzlárosságát vállalta Neje 

elhunyta után újból falura kívánkozott és a szom-

szédos l'atzenhofer birtoknak lett gazdasagi intézője 

Közben egyik stájer szanatóriumban halt meg egyet-

len leánya s most már egyedül maradván, az amúgy 

is nagybeteg embert a bánat vitte korai sírba. Tete 

inét ideszallitjak. l'emetése valószínűleg hétfőn lesz 

A kereskedelmi kamara Dr. Taizs Károly főtitkár 

jubi leumi jótékonysági alapja javára Freyberger 

Sándor kamaratag gyűjtése a mul l héteu kimutatott 

1200 koronán kívül még a következők járultak hozzá : 

Deutsch Artúr 00, Lauringer Klek 100, Róth Jenő 

00, Koth Sándor 100, Popper Ignác 50, l lacker 

Samu 100, Általános Takarékpénztár l'KJ korouá'. 

A kőszegi adakozásokat ugy fogják kezelni azon 

alapnál, hogy annak kamataiból egy helybeli iparos 

vagy kereskedő hadi rokkautkapja a segélyt. 

A hadi rokkantak javara Mindszentek napján ez 

évben is perselygyujtést rendez a rendőrhatóság, a 

honvédelmi minisztérium kebelében uiűüödo Had 

segélyző Hivatal megkeresésére. Hölgyek fogják e 

perselyeket a temetőt látogató közönségnek felkínálni, 

hogy néhány fillért áldozzanak e célra. Ki is tudná 

azt megtagadni 't A sok fillérből lesz az óriási töke, 

mellyel a hadi rokkantakat gyámol i t ják. Kell is. 

Mennyi rászorult rokkant lesz, mire a háború véget ér. 

lotekony alapok segelykiosztasa Kisner Kamii 

gyáros jótékonysági alapítványából november 1 éu 

idja ki a polgármester az el>ő kamat ad m ianyo ia ' 

J — UJO korona sogelyt kapnak Motováu Janosné, 

\appe: Toforué, 1'ompck József né. — A Seh iái-

József és neje nevén tett hasonló alapítvány kamatait 

övő héten fogjak kiadni. 

A varos lisztkeszlele ujabbi iicgy vagon érkezé-

sével isinei megszaporodott. Akik tehát ket havi igé-

nyüket egyszerre akarják megszerezni es a mult heten 

készlet csökkenése folytan már nem kaphattak, 

íetfőn délig a Népszövetségi elárusító helyiségben 

itvehetik. 

A varos t>u<oricaja még nincs meg, de meg 

lesz, mert e héteu mar beküldeni kérték a pénzt. 

Ilusz vagon csöves kukoricáért mintegy 120,(M_H) koro-

nát. Lzt persze előre kell meglizetni. Hogy miképen 

finanszírozzák ezt, mi nem tudjuk; persze legegysze-

rűbb lenne a venni szándékozóktól szintén az „elő-

fizetést" megkívánni. Hogy azonban a csöves kuko-

ric inak morzsolt ál lapotban mi lesz az ara, az szintén 

meg nagy talány, mert elvégre a bevásárlók nem 

dolgoznak ingyen, a vasút sem szallitja olcsón, mert 

mire elindítják, mar a jóval drágább tarifa szerint 

fogja azt számítani, egyebb költség is lesz vele, -

hát bizony al igha lesz belőle maxiinilis ár. No d« 

csak legyen, a nem maximális ár miatt sonki sem 

tog megrökönyödni, hiszen éppen az lenne a furcsa, 

ha valamit igazán maxiinalis áron lehetne kapni. 

Negy vagon úritokét kapott a varos Szabolcs-

megyéből. Dr. Krybergei Jenő tanacsiiok vette azon 

alkalomból, hogy a megszerzendő néhány vagon 

káposzta biztosítása végett ott eljárt. A 4 vagon tok 

már megérkezett, de mert időközben igen sokan m ir 

ellátták magukat ilyennel es minálunk nem is érte 

kelik a sütő tokot — mert tulajdoukepeu csupa ilyen 

jött — s így •"><» filléres kilóárat dragalják, varosunk-

ban csuk kevés vevője akadt. Jo l is tette a varos, 

hogy a négy vagoubol harmat eladott Szombathely-

nek, mert itt ennyit el neui ada i tot t voln i. A t >k-

ből még egy csekély ineunyiseg készletben vau és 

sütésre nagyon ajánlatos. A még meglevő kis kezs-

letei most marcsuk JO fillérét árusítják. 

A szabolcsi fejkaposzta elinditását táviratilag 

jelezték. Ö l vag ni erkezik. Ililietóleg még a fagy 

beállta előtt kapjuk. A koztmség mar idegesen várja, 

mert a piacra keveset hoznak és ez a kevés is igen 

drága, lia .-sak a rendőrség közbe nem lep, 

de ez is megtűri az egy koronás árt, csakhogy szive 

sen hozzák ide. A varosnak Szabolcsból érkéz i 

káposztájának ara kb. i>0-70 fillér lesz kilőj i 

Feliernemu gyűjtést végzett a főgimnáziumi ifjú 

sag pénteken. Lgyes csoportok eljártak házról hazra, 

hogy a nélkül tzhető feleslegeket olkunyoralj.ik a 

hadsereg katona fehérneműjének a kijavithatasáia, 

mert nagy a hiány vászonban és sok a katonak 

hiányos fehérneműje. A buzgó diakok elég szép 

Városi ügyek. 
»**>4 9i7 . Hirdetmeny 

Közhírül adom, hogy a közvetlen fogyasztás 

céljaira a pótkávé 1 kg. tiszta súlyra számítva fa 

ládikakban vagy kartonokban 1
 8 kg os csomagban 

2 k. 90 fdl , '« kg-osban 2 k. 40 fUJ., 1 . kg osbtn 

2 k. 45 fdl., Ve kg-osban 2 k. 4»> l'ill, bárminő pa 

pirtekeresben 1 «kg. csomagban 2 k. .'10 fdl., ,• kg-

osban 2 k. 22 fillér., 1
 i a kg-osokba 2 k. 2H hll 

Amennyiben az eladás nem kg kint tör'émk. hanem 

csomagonkint ugv a ' t kg-os csomagért l l o tiller, 
1 , kg-osért 60 fill., '/ t kg-osért 41) f i l l , 1 „ kg ősért 

41 fdl., bárminő papírtekercsben 1
 4 kg osert oo lill , 

' / 6 kg-osért J7 fill.. kg-osért l'J fill. Ezen árak 

cikória gyökér, cukor vagy répa féle ől vagy egyebb 

kifogástalan növényi nyersanyagból előállított lisztesre 

vagy darásra megőrölt pótkávéra vonatkozik. Felhí-

vom a kereskedőket, hogy ezen arakat szigorúan 

tartsak be, mert Kaveszallilmaiivaikat ellenőrizni 

módomban van és a legkisebb visszaélést is a törvény 

teljes szigorával fogom meg őrölni. 

Kőszeg, 1'J17. október 23 

Jainbrits Lajos polgármester. 



eredményt értek el. Kgyik a targoncát tolta, a másik 

la'ttö meg bekopogtatott a jobb családoknál, hol 

mindenütt méltányolták hazafias szolgálatukat, 

t e gnap ' megnéztük a fehérueiuugyüjtésnek ered 

i n c n y t . Bámulatba ejtő amit láttunk. Szinte hihe 

tétlen 200 nál tobb ing, még több alsónadrág, ren-

geteg sok lepedő, törülköző, egész hnlom foltozásra 

\,dó vá*zonhulladók és maradék, 00 pár harisnya, ' 

ok trikóing, kabát, még katonazubbony is. A mai [ 

viszonyokhoz mérten legalább 2000 korona értékű. 

Hiába ! Kifogyhatat lan a mi polgárságunknak, a mi 

tsszonyainknak szeretetteljes szivjósága 

A hadisegelyeket felemelik Egy családtag havi 

12 kor., keltő 71, három 95, négy 118, öt Ülő, hat 

1 ,U, hót 105, nyolc ISO koronát kap havonkint és 

lakbérsegélyt is. 

A yaliciai menekültektől sehogysem tudunk mene-

^„lni. Hónapok óta helyezik kilátásba eltávozásukat, 

rutóbb október lő-re, majd 29-re halasztották, most 

ujabbi halasztást szenved november ü-ere. 

Rína Bela volt fobiro bűnügyet e héten targyalta 

; IMIIM, egyidejűleg Kis Istvánnéét is, kinek család-

tagjai az ő bűnéből kifolyólag tudvalevőleg áldozatai 

lének perverz haj lamainak. A királyi Kúria négyórás 

/art targyaluson Kusa Bélát hat havi börtönre és 

lm tialvesztésre Ítélte, Kis Istvánnét pedig egy évi 

l„,ii nre Mint ismeretes a szombathelyi törvényszék 

Kusat öt hónapi fogházra, Kis Istvánnét egy évi bör-

t.inre itclte. mely ítéletet a győri kir. tábla ugy vál 

to/iatta meg, hogy Kusa büntetését egy évi börtönre 

emelte fel. 

A Blűcher- fele haz kilakoltatását es jókarba 

helyezését rendelte el a tavasszal a rendőrhatóság 

"s szepte nberben állapította meg a végső terminust, 

kulünbeui hatósági lebontás terhe alatt. Felebbezésre 

•zt a dátumot november 15.-ig halasztotta az alispán. 

Ujabbi időhalasztásra vonatkozó kérelmét a helyi 

hatóság elutasította, az alispán azonban, azon indok 

ból, hogy mostanában építési anyagok be nem 

szerezhetők, a határidőt 1918. jnniu>ig prolongálta, 

de bármi bekövetkezhető következményekért a fele 

1",-. get a háztulajdonosokra hárította. Fzeknek persze 

j . le-/, házuk allapotát mindennapi imádságukba 

foglalni, mert a városi mérnök véleménye szerint az 

őszi esőzések és téli havazás, a fagy is, végzetes 

k.i\eikezményekkel lehet e teljesen elh myagol i épü-

letre nézve. 

A li idirokkant trafi«|a, Uraskovits Ferenc a harc 

terén in gvakult szakaszvezető földink vállalkozása, 

e héten nyílt meg a főtéri, Korzó kávéház előtti kis 

üzlethelyiségek egyikében. Kivételesen heti 000 ko-

rona értékű dohányféléket kap árusitasra, ami az ő 

tőzsdéjét egyszerre a legforgaltnasabbá teszi. Négy 

hát sagí közeg is alig birt a nagy tömeggel, mely 

sohase.ii fogyott, mert a kisebb trafikok gyors meg 

rohanása után ide is cs itlakoztak. \ világtalan tra-

fikos bamulutos ügyességgel ke/.olt mindent. Kgy 

fogásra megtalálta azt amit kerestek, gyorsan olvasta 

le a a szivarkák tömegeit, meg a pénz tapintásából 

is rogton tisztába volt, fejszámolásának biztonsága 

pedig rávall a régi gyakorlott kereskedőre. Feleség, 

természetesen erős tamasza neki az üzlet vezetésében 

> főleg a pénztár kezelésében. Igen sok vevő észre 

sem vette, hogy világtalan szolgálta ki. Kemélheto-

leg béke idején is ily tömegesen fogják felkeresni 

tőzsdéjét. Megérdemli mindnyájunktó l . 

Gesztenyelopas miatt feljelentették a Sehranz 

sdád tobb tagját. A náluk találl két zsák geszte-

nyét a hatóság őrizetbe vette és megindította a további 

eljárást. 

A hordok maximalis ara Vasmegyeben A vár-

ni-gye al ispin ja meg dlapitott i a hordók maximál is 

na i t : uj hordók 100—200 liter tartalommal, literen-

ként 1 kor., 200 - 700 literesek literenként S() fillér, 

Too 1500 liter literenként I kor 20 till. ós 1500—2000 

literes liierenként 1 kor. 10 íillér. Használt , de jó 

karban levőkért ezeknek az áraknak 75 százaléka, 

javításra szoruló hordókért a maximális árak 20 szá-

zaléka fizetendő. 

Diokcszletek bejelentene es zar ala vetele K ren-

delet szerint mindazok, akik diót, illetve dióbélt 

tovabbeladás céljára, vagy ipari üzemekben való fel-

használás, avagy egyébként nem sajat háztartásukban 

való fogyasztás céljára tartanak raktáron, úgyszintén 

azok is, akik diót vagy dióbélt más részére tartanak 

őrizetben, végül az elsoroltakon kivul még a terme-

'"k és mindazok, akiknek dió és dióbél készletük 

összesen az ötven kilogramot meghaladja, tartoznak 

••zen készleteiket nyolc nap utalt bejelenteni. A két 

utolsii bejelentést a főszolgabírónál, rendezett tanácsú 

varosokban a tanácsnál eszközlik. Az ekként bejelen-
, r l t készletek egyidejűleg zár alá vétetnek, mely 

időtől Iti^v i azok megőrzendők. A zár alá vétel jog 

bat.ilya 11117. év november 3 napján tul inegsz i inu , 

•'ttot kezdve, amennyiben ellenkező rendelkezés nem 

történik, a birtokos a zár alá vett készlettől szaba 
don rendelkezhetik. 

uj va-osi temető ligye megakadt. Mint isme-

•'''ics a várus közóhaját képezi, hogy a természetes 

varoslejlcsziós irányát akadályozó jelenlegi temető 

mellett ne folytassák a temető elhelyezését, azért 

sem, inert általában fenállott azon vélemény, hogy 

IcKvesenel lógva az érintett városrósz talajvizét fer 

tozi, lehat a kutakbi is behatolhat és így a miatt 

szazadok e szerencsétlen elhelyezézét a jelenkornak, 

a közegészségi szempontokat gondosabban mérlegelő 

kornak K.*|| jóvátennie. Az e célból kiküidott bizott-

ság vetetné ye alapján a városi közgyűlés a vasutas 

árvaház mögötti, a gyepiuesteri telep előtti szántókat 

szemelte ki u célra, mert e mellett szólt a könnyen 

megoldható közlekedési érdek i>. A katonai álloinás-

paraubsnoksag azonban iz ezen irányban fekvő 

katonai épületek és kutak tér: .zhetese' miatt kifo-

gást emelt e terv ellen, illetve a jelentésére 4 cél-

ból kiküldött hadtestpnraue<vio.,s igi szakértő. Kbbe 

meg a város vezetősége nem tudott megnyugodni, 

meghívta tehát a m. kir. oen|,,giai intézet igazgató-

ságát véleményadásra. K UI ICK „ik ild itte megtekintette 

a kiszemelt terület fekvéséi, t .•» helyen uég\ méter-

nyire asatásokat végeztetett - v gre (Z,hi szakvé.e-

méuyét ad ta i é , hogy e hely v.uobaii nem alkalmas, 

mert sok a homokréteg, ami a leszűr st lehetővé tesz.i 

a távolság neír oly nagy. hogy eboől káros követ-

kezmények ne származhatnál Megtekintette i régi 

temetőt is és csodálatán ik adott kifejezést, hogy 

kutlortőző talaja következtében x/. érintett város-

részben epidémiák nem voltak. A lován er terü-

letet mélyen agyagosnak ta til t, tehát temetőnek 

a lkalmasnak, mert a szemk >zt fekvő lupimögotti 

árokhaj lás irányában igen kédv-v.őeu e, eg\szerűen 

megoldható a talajvíz élvezetibe. Urd ige Van a mi 

városi tiszti orvosunknak. U nem ásatott, uom tanul-

mányozott, nem geologiis. csakis nosé-sen ötletes 

szak véleményező és diktum-tukluai; neki lett ig iza. 

, M áldott j ó nep." Ne urége . sz ivá tették nyilt 

közgyűlésen, hogy a varos t i^ tv iv , n, ne bánjanak 

el durván az amúgy is nehe en k i s z edő néppel A 

polgármester akkoriban azt felett,., ,gV { lugnagvobb 

előzékenységet tauusitaiiak mindenki iraut, de "sok-

szor a városházán eljárók durvaviga az, ami az atnugv 

is idegessé zaklatott lisztvis hasonlóra ragadj i. 

Diszpéldája ennek a városház • p jhazab in a falra 

irt következő sorai valuine valos/mnli g petróleum-

mal vagy cukorral ki nem elégi;,.;; t sszonynu: „Die 

beamden am schtatthausze solen ale grebirn." A 

városházi tisztviselők mind dog • •l^nek i A helyesirus 

elárulja, hogy „az áldott jo nep' milv műveltségű 

tagja Írhatta, — a tisztviselő pedig olvass i, olvassa es 

elgondolkodik, hogy akikéri el, fáradozik, sokszor 

szinte lehetetlen akadályoka' küzd le, esukhogv min-

denkit a lehetőségig kielégítsen, "s akiktől a maga 

megélhetését — ha munkásra vagy élelemre vau 

szüksége — a kiszipolyozásig menő anyagi kiuzso-

razás elszenvedésével tudja c> u megszerezni, az igs 

tiszteli meg az ő érette inunk álkudot, így serkenti a 

közért való keserves szolgála tsijesitésre. Hiába, ör >k 

világtapasztalat, hogy hálátlan voii mindenkoron az 

úgynevezett „áldott jó nép * 

Benko sorsjegye. . ? K ztudomásu, hogy a 

nagyközönségnek SOK mil iő koronit fizetett ki eddig 

u hírneves Beukö Bank és valószínű, hogy az. uj m. 

kir. osztálysorsjátékban is kedv >zui fog e népszerű 

bankház vevőinek a szerencse. A n ivember 10 én 

kezdődő sorsjátékra a sorsjegy készlel kevés, miért 

is kerjuk a u. é. közönszóget, hogy a in'grendelese 

k«t postalordultávul sziveskedleuek beküldeni Benkő 

Bank lészvény társaságnak. Budapest, Audrássy-

ut 00. 

Az Elektro-Bioakop n u i műsora: Tnűringiai 

tájak. Természetfelvétel, foxises ut. ügy orvos drá 

maja 4 felvonásb in. Csütörtökön, november h > 1.-én: 

Háborús híradó. A rejtelyes társalgouo. I»ránia "I 

részben. Notebous balszerencsés hazas-aga i Vígjáték.i 

Vidék i hírek. 
Eizterhazy herceg — őrnagy A király liere -g 

llszterházy Miklós szolgalaton kívüli huszárszázados-

nak legfelsőbb kegyelemből kivételesen az őrnagyi 

eiinet és jelleget adományozta. 

Házassag Kis-. Jenő soproni ev. teol tanai tu itt 

vasárnap délelőtt k »tótl h izasságot .1 uis/i Ivnm.ival, 

néhai .lausz Vilmos leologiai tanár leányával. Tanuk 

ként Bancsó Antal , a soproni ev teológi u akadémia 

igazgatója és Stráner N'ilmos teol. tanar szerepeltek 

Maghosszabitott vasúti elomunkalati engedely. A 

kereskedelemügyi miniszter leiratban értesítettéin var-

megyét, hogy a Dun intuli helyiérdekű vasút igaz-

gatóságának Tűrje - l i iun szakaszra lS0 s ban kiadott 

előmunkálati engedély idejét egv esztendővel meg 

hosszabitotta. 

Az adokiveto bizottság elnike A belügyminiszter 

kinevezte dr. Kredics Ferenc úgyvédot a hadijove-

delem, vogyon ós hadinyereségadé) kivetésére alakított 

szombathelyi eiso sz nnu bizot is ig elnokéve az l'.M7— 

11). óv tartamára 

lgazgato<altoias a ddli vasutn.il Mint illetékes 

helyről jelentik, Breuer Mór kir. tanácsos, a déli 

vasút magyar vonalai üzletigazgatóságának vezetője 

rövidesen nyugalomba vonul. Utódja (iardon Aladár 

vasúti es hajóz isi főfelügyelő losz, aki jelenleg a 

hadügyminisztériumban működő < 'entraltransport-

leitunghoz van l)Mos/.i\a, mint a ni igyar Kormány 

képviselője. 

Szombathelyen tejjeyy rendszsr lesz, mert az 

Országos Közélelmezési Hivatal országos rendelete 

szerint minden 10,000 nél tobb lakosú városokban 

így rendeli el, hogy a szükséglet megfelelő felosz-

tásra kerüljön é* loleg a kis gyermekek és szoptatós 

anyák tejtáplálk ozasa biztosított legyen. 

K i t j naor orgazda^ nyomára vezetett a Szom 

bathelyen a (Jeiszt-léle gy iri telepou történt nagy 

gépszíj lopis. Az orgazdákat I),-. Szemző Sándor 

főhadnagy sárvári kaionarendőri parancsnok ügyeü 

megfigyelése leplezte le s ez alapon sikerüli a szom-

bathelyi rendőrségnek a tetteseket Nagykanizsán 

elfogatni, akik négy varmegyében g irázd dkodtak . 

O.asz offenzivank a jyud i rgdsn M iraszombalon 

is jól hallottak egész nap es különösen éjjel. 

Szalloda atvetel Szombathelyen A régi Takács 

féle szállodát I'orlschy Tóbiás régi jóh irü szombat-

helyi vendéglős es szállodás vette át. 

Árdrágító lel<esz Nagy Sándor celldömölki ev. 

lelkész, mint u „V II ." irju, (»gy métermázsa csöves 

tengerit SO koronára tartott, amiért 4710 korona 

pénzbünteté.-.re Ítéltetett. 

A gabona atveteli bizottságok jövő héten kezdik 

meg in ikodésuket Vasvármegye egécz területén. 

Vadaszati tilalom felfuggetztese A földmivelés-

ngyi miniszter megengedte, hogy Fszterházy hereug 

hitbizományaibau a tenyészlésrt! alkalmatlan szarvas 

bika lovetését december ol ig. a dáoivadbikáél nov. 

lo tői december dl ig, a szarvastehénét ós a dáin-

vadkeeskóet a jövő évi január elsejétől február végéig 

gyakorolja Az engedély megállapítja területenként 

a lőhető állatok számát. Vasmegyóben Békán két 

bika és négy teliét vadászatát engedélyezi a t i la lmi 

időben 

A koszorús-lány Furfangos mesével csalta ki 

egy szélhámos cselédleány egyik eselédismerősónek 

egy öltözet ruháját, l'akáes Frzsi csajtai származású 

.szombathelyi csolédleányhoz beállott egy szőke ala-

csony termetű cselédleány ós elmondta neki, hogv 

ineniiasszony és Erzsi anyja megengedte, hogy sljö-

hot az o lakodalmára koszorús-lánynak. Takács Erzsi 

szívesen készült a lakodalomra ós mikor a névtelen 

barátnője azt mondta, hogy adjon od i neki mintáu l 

egy ruhát, szívesen adta, amivel aztán a loondő 

menyasszony eltávozott. Nem is tért vissza, a ruhát 

magának tartotta. Az ismeretlen cselédet nyomozzák 

A Kosztg Szombathelyi v isul uj min j t rendje: Kő-

szegről Szombathelyre indul reggel 6 47, delelőtt 10 iH, 

délután 1 este este 10 12. Kőszegről Sopronba, 

éjjel ,J. Kőszegről Sárvárra: délután 2 órakor. 
Szombathelyről Kőszegre: reggel 5 " , délelőtt 9 t u: 

délután 12 i4, délután i> i0, este 9 Sopronból Kőszegre 

délután 12 1 és ideérkezik 2 46-kor. Sárvárról Kőszegre 

reggel 4 és ideérkezik délelőtt 8 11-kor. 

Heti krónika. 
A kepvisslohazbm négy napig tárgyalták a kólt-

ségvetési felhatalmazást. Főleg munkapárt iak szólal-

tuk fel es a belügyminisztert támadták, de a Közélel-

mezési Hivatalt is, meg azt, hogy tulsokat engednek 

kiszállítani Ausztriába. Sok szó esett arról is, hogy 

az osztrák parlamentben megnyilatkozó magyarelle-

nes cseh piinaszkodásoknak nem tudnak gátat vetni. 

Tiaza István főleg basáskodó főispánok étlen tett 

erős kirohanást, de főleg a tulradikálisnak ígérkező 

választójog reformja n iut t újból elmondta súlyos in-

telmeit és a középosztály aggodalmit a parlamenti 

nivo súlyedése és magyar nemzeti erő vesztes ige 

miatt. — Wekerle miniszterelnök eloszlatni igyekezett 

aggodalmait, a választóijog kiterjesztésében nem osztja 

nézeteit, de szívesen fogadja a nemzeti erők egyetértő 

koncentraciojura vouatkozo szavait. A csehek táma-

dusait, azt mondja, nem kell komolyan venni. Csak 

ugy fugadia el az elnökséget, hogy a monarchia vál-

tozatlan fenultásaru nézve toljes garanciát kap >tt. 

L gron tiabor belügyminiszter válaszát a főispánok 

védelmére a ház többségé nem vette tudomásul . F 

miatt lemondását adta be. 

Termeszetbem ssgelyigeret az állami tisztviselők-

nek. Az allauu tisztviselők országos egyesületének 

küldöttsége kedden tisztelgett Wekerle Sándor mi-

niszterelnök előtt, hogy uud j u a tisztviselők kérel-

meit tartalmazó memorandumot. A miniszterelnök 

mintegy órahosszáig beszélgetett el a küldöttséggel. 

Kijelentette a miniszterelnök, hogy a főgondja, hogy 

az állami .tisztviselőket naturáliakkal segítse. Már 

szerdán msgbizta Vu>s Tamás pénzügyminiszteri ta-

nácsost, mint alakítandó bizottság elnökét, hogy a 

beszerzési csoportok ellátásit intézze. Mást nem Ígér-

het. A dijnokok ügyében szintén tesz majd intéz-

kedést. 

Fslemeiik a jovo evi gabona arat M in t hírl ik, 

u korm my a jövő évi gabonatermés árát az Ooige 

kivánságara mar az idén meg fogja ál lapítani és 

pedig magusabb urbun, mint az ez évi volt. A gabo-

na ura felemelésének halaszthatatlan szükségességét 

Kubiuek Gyula, az országos magyar gazdagsági 

egyesület igazgatója a következőkkel indokolja A 

folyó év rendkívüli magas árakat biztosított a gaz 

dáknak olyan terményekért, amelyekre eddig nem 

nagy súlyt helyezlek; ilyenek a tok, paradicsom, 

inidennemu zöldség, káposzta, répa, cirok, takarmány-

répa, nem szólva azokról a terményekről; mint az 

arpa, rengeri, burgonya, amelyeket a maximális ár-

nál sokkal magasabban tud értékesíteni a gazda, 

l u allataival eteti fel. A megoldás csak egyedül az 

lehot, hogy emelni kell a kenyérgabona arát és idejé-

ben, már niosi kőzze kell teni az emelt árakat, hogy 

zok a termelőkre osztokélőleg hassanak. 

Az alkalmatlanak katonaskodaia Az. osztrák véd-

erőbizottsagbau *z osztrák honvédelmi miniszter ki-

jelentette, hogy az alkalmatlanok bevonultatásáról 

nem lehet szó, mert a felmontettekkel együtt azon 

férfimunkát képviselik, melyek az általános gazda-

sági szempontbol rendelkezésre ál lanak. 

Nepruluzati bizottság fsiallitasa A minisztérium 

rendeletet adott ki, melyben az ország lakosságának 

ruhazati cikkekkel ellátásra, ily cikkek bevásárlására, 

feld dgo/.asára és a szövetek felosztására Népruházati 

Bizottságot alakit, moly megalakítása után működé-

sét nyomban meg fogja kezdeni. 

A cérna uzsora ellen kormányrendéi jelent meg 

Fgy orsó maximális ára J5 íillér. 



Felemelik a rokkantak járulekát. Hir szerint a 

katonai nyagdütörréi iy bejelen lett fer i i ió ja kapósán 

rendezik a rokkantak ellái isának ügyét is. A rok 

kantjarulékokat olyan regen Ulapitottak meg, hogv 

azok a mai életviszonyokra mar nem uLalmazhatök 

A járulékokat teh.i megtelelő mérték en felemelik. 

Ebben az ügyben moat folynak a tárgyalások egy-

részt a pénzügyminissleriuaiben 6a i hádiúwinints*-

terium, másn-szt pedig az Uri«/.igos Hadigondoző 

Hivatal ko/.ott. A kérdést a legröviilebb időn belül 

megoldj. i . . 

A vadhús belföldi forgalomban A vad s/ailita>at 

tudvalevosn engedély he/ klMotte a közélelmezési kor-

mány. A belföldi forgalomban ez i nehezkes eljárás 

sok 'visszáságra vezetett é- t..b -t Ártott i közélel-

mezésnek mint amennyit hasznait, mert a késedelmes 

kiállítások miatt a vad km» szallitasa lehetetlenné vált 

A miniszter most táviratban ntasitoMa a szalln.isi 

engedély sdá.-ara j gosul' hatosatokat, li _y e^upan 

a külföldi szállításuk e»etén kérje a miniszter hoz-

zájárulást, belföldi .szállítás eseten azonban a szállítási 

igazolványt haladéktalanul adjak ki, nehogy .1 vad-

húst szállítás közben romlásnak legyen kitéve. 

A yubacs ara A kormány »k' 1 r '12 t< 1 kezdi, 

a gubacs maximális arat magyarországi áruknál 

minőség N/erint 70, óö es >r u r>a 1, in'.-va' >r-/.agi 

és külföldi áruknál »i0, 17 • s ;{> ko onabaii alapította 

meg. 

Az olasz Gorlicn \ -zeto katonai k rok hangoz-

iatjilv, hogy az olasz offenzíva sikerének fftjelentöse 

g.» abban vau, hogy az itt «rés teljes 01 sikeiklt olyan 

-zeles ar.'Vonalon, mint annak idején (iorlicénél. Az 

áttörés mélysége is t 'kiatélyes \/. olasz síkság 

széléig !I0 kilo néter s/. des hegy i terep.>t kell leküzde-

ni. Az olaszok fejve>/,t"11 vis/uvouulasát i z s . k m m y 

nagysi'igi mutatja. A foglyok k >zt i n ig ts i angu tiszt 

is sok van. Kg> lielyen negv ezred, kél daudarparaiies 

nokot és magi t a h alosz' ilyp iranesnoks;igot i> 

elfogtuk. 

A nyai teryerobolben fekvő szi-etek ellen iudi 

tott hadmüvéíeiek teljes /s ikm'mya: 20130 fogoly, 

tobb mint 1«H> ágyú, 17 nehéz hajóágyú, néhány 

revolverágyú, !*»<• géppuska és iknavétö, tobb mint 

1200 jarmii. körülbelül il'MH) ló, .'in automobil, 10 

: (nilögép, o e/.reilpén/.tár, k rulbehil Itőó.OOO rubelnyi 

tartalo umal, 11 így élelmiszer és liadiszor készletek. 

A Keleti tenger és a Fekete tenger között sehol sem 

•iiiít nagyobb hírei cselekményekre a sor. 

A buvarhajoiiarc szeptemberi nredmenye A ko/. 

ponti hatalmak hal i rend szabályai következtében 

sseptenber hóban as ellenség által használt kereskedel-
mi hajótérbol 'J72000 bruttcregisztertonna sülyedt el. 

Kzz.d a k triaiiaii bu irh.i óhare kezdete óta sikereink 

k vetkezt beu elpu-ziult iiaj »téi t'»,l.»7ö.U0<) bruttoregísz 

tertonnára emelkedett. 

Olas/ors/ay fórra Islom előtt A N'ossisehe Zei-

tung jelen i Luganoből: ol isz közvélemény a 

forradalmi val>ag előtt áll. \ nép d intő cselekvésre 

akarja kényszeríteni a ha ttágoC Akik tehetik a h e g y e -

Kéii keresztül Svájci) 1 menekülnek, mert valóságos 

rémuralom van ' )laszui;>zágban. 

Az orusz hadsereg zullese ( seremisov egy 

napi parancsából kitnnt, hogy az orosz katonák egy 

napon el akarlak hagyni a helyüket, hogy vissza-

térjenek lak dielyiikre. Kideralt tov;ibbá az is, hogy 

a iiad-ereg elégedetlen felszerelésének hiányossága 

mia't is Kornibiv lazadi-i és a munkás tanács 

haiarozHta a írgyelmet teljesen megsemmisítette 

annyira, hogy a t's/.ieu m ir sztrájkra készültek. 

JsCői segéderők 
irodai, ápolónői és házi szolgálatra 
kerestetnek a helybeli barakkórház 
részére. Bemutatás 8—11 óráiig d. e. 
a kórliázparancsnoksá^nál Frigyes-
főherceg laktanya. 

F igye lem! 
Veszek u j es viselt cipőket, csizmákat, lerti-

ruhákat a legmagasabb árért. Levelezőlap elegen-

dő értesítésre és .azonnal jovok P a v e t i t s János, 

V á r k ö r 32. s z . 

H i r e k n h á b o r ú r ó l . 

Az olasztx elleni offenzivank \ 
lsonzi'i-csáta, amely a tűsön vízen keresztül hűségesen 
öszetartó szövetséges k"7ponti hatalm ik kezdeménye-

zésébol eredt, sikeresen megkezdődött. A • agyuk 

tömegei megkezdték pusztító munkájukat . Kgy órával 

később viharban, esőoen és hózivatarban a üyaiogsag 

támadásban mentá t . Az időjárás é» i hegyvidék egy-

aránt renkivül nehéz próbára tették csapat l intat. Az 

ellenség legszivósabban védekezett, le s/.amos liely n 

keresztül törtük a Rombon és Audza közötti arevo 
nalat. Alpesi ezredek rohannod elfoglalták Flitsehet. 

Tovább délre német csapatok az első roh imtnal Vissz i 

vetették az ellenséget A Motlsacbtól nyugatra Aud 
zától íszakkeletro emelkedő magaslatok este teljesen 

a szövetségesek birtokában voltak A |}anisi/./a-

Heiligengeist fensik északi ré- ében a/ olaszok 

a mi támadásunkkal szemben a leghevesebb 

ellenállást fejtették ki A Monté - m <. dirielen, 

QOmél éea Kart fenti kon helyi vállalkozások terem 
tették meg a t- vabbi bar. k • •l'.fi |; \ 

leten a tüzérségi tevékenység mi*.dk'" ' s/p., m o 

erőre ems.kedett. Ks'íg t • mint IO . IHM I idif g \ >t 

jelentettek, köztük haihwtál.v és dand irt :v- k is van-

nak A zsákmány még nekö/ ditoleg - 'in -kiüthető 

Futnak az ulaszo<. Unls.di i n 

sikerünket kihasználva had -»/.laly IÍIIK a K rtre;! . 

és líoubonon it előnyomuló an vannak. A inas • li . 

olasz hadsereg északi szaru}áuak csapatai < neny 

nyiben fogságunkba nem kerülve hátrálnak \ t 

és osztrák-magyar ezr< 1 k te . %ep -g" n v 

télkedve, ellenállhatatlan előretöréssel túlhaladlak ^ 

eléjük tuzott célokon é- az ellenséget ki\ • :«• a/ok 

ból a hátrább fekvő magaslati állásokból, amelyeket 

védeni megkísérelt. Az olaszok, nyomásunk alatt meg 

kezdték a bainsi/./.a-heiligengewti fentik kiürítését. 

Sok helyen mar olasz lo ld.n harc ólunk A foglyok 

szama tobb mint 30.000 r», k /.tnk 7'Ki tisztre, a 

zsákmány tobb mint d00 — eze k z tt > »k nehéz 

— agyukra emelkedett. 

Az Isonzun at oia»z földre. II,r - u i/. Ison-

zót csaknem egész felső folyásinál átléptak már. A 

Krntól és a k'/.eli Voeiestől nyugatra meglepd elő 

retőrésben nyugat felé h d a d ) ma«yar. osztrák és 

német haoerok Natoiine v Igyh »z közelednek. Kttöl 

az olasz határ esik n diá iy ki lóinHerri van. A N ni-

rone folyó tov ibbi folyása ko/.ben áthalad l'riaul Ve 

lence felé fekvő rész-di é^ érinti a híres Cividalet 

A tizennettedik olasc offenzíva m igh usita>a • d-

jából hadsereg mk az isonzói arcvonal és/aki ré-zéu 

maga ment át tauiada- a. A keduroi szerdára virradó 

éjjel ket orakor negyven kilométei széles arcvonalon 

erős előkészítő ágyútűz kezdődött, melyben órákon 

át mindenféle kaliberű agyú resztvett. llár az elo 

készítő agyutuz nem tartott olyan hosszú ideig, mint 

franciaországi harctér nagyobb műveleteit bevezető] 

tüzérségi előkészítés, hutása az ellenséges árkokban 

borzasztó lehetett. fSzerdán reggel felé azután meg 

kezdődött a g y a l o g i g minden részletében mesterién 

előttzitett rohumtauiadasa, mellyel sík rült miudenütt 

bejutnunk az elleni, g. <•.* \ inalal a, — •»' sok helyen 

azon tul is. 

Sagitseyet tűrtek az oUizek Koj n ;n ; >b n-

tés szerint az entente j. vő heti párisi haditanáesán 

elsősorban az olasz kormány « s hadvezetőség javas-

latával foglalkoznak. Olaszország azt knan ja , ogy 

uz amerikai hadseregnek Kuropaba való megérkezé-

séig az enteute minden erej. az ila»/ frontra fordítsa, 

aagol es francia es ipátokat kuidjou a nyugati front 

ról az Ison/o-frontra es együtes erővel törje át a kü-

lönben megingathatatlan magyur és os/.Tik frontot 

A nyugati fronton az otfeuzivát r- ik akkor lólytas 

sak, ha meg. rkezuek az amerikai sápítok. Viktor 

Emánuel király legutóbbi franciaországi látogatása 

alkalmával is tolmácsolta ezt a kívánságot, hn igsu 

lyoza, hogy a magyar es osztrák -front áttörése a 

szövetségeseket soks >1 közelebb hozná céljukhoz, 

mint az a kísérlet, bogi nyugaton törjék at a nemet 

falat. 

Köszönetnyi lván í tás 

Mindazoknak, kik felejthetetlen 

léánvom illetve ívvér és menyasszony, 

Stessel Mici 
elhalálozás* alkalmával mély fájdal-

munkat bár. ti m »don enyhíteni igye-

keztek, nemkül.">tnben a számos koszorú 

és virágaiunán.okért hálás köszönetét 

fejezi ki 

K iszt'o, 1917. október 26. 

özv. Stesse l K á ro l yné 

és f ia. 

Ha szüksége van 

körlevelekre, számiakra, cegnyomásos 

levélpapírra, borítékokra vagy levelező-

lapra, továbbá meghívókra, műsorokra, 

belépőjegyekre, falragaszokra, azután 

étlapokra, címkékre, n é v j e g y e k r e , 

gyászjelentésekre, táblázatokra, arjé^y-

zesekre vagy bármely a könyvnyomdá-

szat szakmajaba vágó munkára, akkor 

forduljon a legn igvobb bizalommal csak 

Rónai Frigyes 
könyvnyomdá jához 

K ő s z e g , V á r k ö r 3 9 . ( R o t h Jeno-feie h 

hol minden felsorolt cs fel nem sorolt 

nyomtatványt a mai kor igényeinek 

megfelelőén csinos, modern és ízléses 

kivitelben a legolcsóbb arak mellett 
: : ^ szerezhet bé. :: :: :: 

Kozigazgatasi nyomtatványok nagy raktara. 

,J{oszógoidéki JCépesnaptár", „Sün-

ser 3azir«tskalenier" és „}<9rtfaUki 

JCalendar Su . Jlntona ^aduanskoga" 

kiadóhiuatala. 

H á X L ó 11 
.") -»')tk) Jt v levet tt, p u h a férfi-és gye rmekka l ap 

kerestéti. > ii >se megvételre. Szin mellékes, 

Z s i b á r u s , Várkör .'12. 

8^ombatheIvi fakarékpén^tár 

Részvénytársaság 

kössegi fiókja, 
K ö s / c g , [ £ i r ú l y - t i t ( i . S Z Í Í I I I . 

í á t r u a r 9 z l l l 3 . l t i t t a l l a t t . 

t l f o g a d : l)etcl-';it" "Iciiic. nettó 31 , ',,-os k un i-
kviiiy vocsk *fií cs folyó 

szumUra A kumatozas .» botótet kóvelö napon ko^JőJik 
">etét kiii/.eteteket fetmonJ <is tielki.il csüktizól. 

L e s z á m í t o l : - -'̂ ó'-^os .Ulc.: CS mananvai 
tokai mnnlenkor i legelő,i, isc beu 

F o l y ó s í t : r«'»Jcs tv torles/.tcscs jcUalogk.., soiloket 
liildbirtokokra cs városi hazakra, maga-

sat).) kamatú kölcsönöst alacsonyaob kamatú 
kölcsönökké változtat (convertál). 

é r t é k p a p í r o k a t : i u ' " " 'lynon v e u etaj 
— llogaJ 

S z e l v é n y e k e t : ^ g m n n " " i»váu; sMivény-
— — Mk • .i 

alapjan dijnirntcsen besierei 

Átutalásokat, i^ '^^^kct cs^ozoi ui..^ bar-
mely piacan teljesen dijmentesen 

é r t é k p a p í r o k r a : i4lu,,,i- ••• "i««»n > puokia 
— — — — — — előleget aJ 

S o r s o l á s a l á e s ő " i ^ a j <ok.u «noiy..n.esz-
— — — — — — — l e s s e ^ ell 'n biztosit 

é r t é k p a p í r o k a t es izc>,e c, ke*e-lesic át\es/.. 

Tekintettel, hogy lia/.ank legnagyobb pciuinlcietcval a 
l'esti Hazai l-:iso l'akaickpenztar E.y»sulettol szoros os*ze-
ki.Hetesben all, min.leniele takarékpénztári cs banküzleti 

'íiegbiz .sl a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 
Mint az l'.lso Magyar Általános biztosító tarsasag ügynök-
sége mm lenlVle biztosítást ellogad es felvilagoiitashal ke»«-

s»ggel szolgai. 

k. izpont; Szombathelyi (reyij Takarekpenztar 

Szombathely A laku l t : 1857-ben. 
Alaptőke l.tiOO.OOü kor. tartalékok: 400.000 ko;. 

Takarékbetétek 15 millió koronán felül. 
Saját tokci 2,250.000 korona. 

Német kisasszonyt 

\ \ \ l l l innic*nr k i r á l y i 

jótékony célú államsorsjáték 
I./.. P-N' - JA- N II.III...lottó ti*/.tu |Í>VINI«1IIIO K»/H ««/IIU ••« 

j l >otis r lokr i fog f ir.liitatni 

1. • « 14 SS5 nyi»rt'm"nye » MI, M K.'k .'k 
i k 1*5 033 koronára rag kPwpen/bM 

Fonyeremeny kornna keszpenzben. 
Tofál.l A : 

I r..n<»r«m*ny k . k»a«|i. vo iij. r. •> »UO k 4 Hk. K kr.«|>. 
. 1 V HCJ _ , W . . l.'Ht . ft.tfuo . . 

lo.uo. . |.i . , tao . )«•.<' Hl ,, „ 
••>. . i«H) „ ., .. „ IMMMI „ 

n«. • « MM K '•..> <• . „ „ ía „ IMMMI ,, 
. . I IMI ,. „ lu ,. l -'IKMIi) .. 

I WK'I nyer, lisszesen )7TI««J K 

Huzas visszavonhatatlanul 1917 evi tloc ho 6-an 

Egy sorsjegy ara 4 korona 
Siir»j..^yrk a' ••l>'/.t'to» l .eki iMmellett n 'iingvar kir. 
lult. j w.l"ki igazgat -ágtól Hu(Upe*t<.>i i \ liinpiilntii) portoiiiiT 
t»«cri kfilileiiK-k. • r.'iikivfll kui.liai. k VNÍainnniti p.i-ia-, a<ió-
viim- ('•« ».>liivalaln .1, ii zi>« tAHiiti nlioiiiHnokoii s u Icgiölili 
il.ilniint"> >.|.'.IIHII es \Altó-ii'li'tlu'ii. Ja|i'ki..ivi.| ingien liér-

mentve kölil 

A magy. kir. Lottojovedcki igazgatóság. 

N/üiuatoU F I I ^ J Í J I ujoiuj4j4l>»iu 

felveszed nc^ycvüs fiamhoz november elsejére 

budapesii e-alad ia'<. Házias j » leányt keresek.1 

Jelentkezni Hackei Sándor umal Király-ut 13. 
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