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Gazdasági függetlenségünk. 
Valamely nemzet gazdasagi függet lensége 

e l S 0 sorban pol i t ika függet lenségétől függ . Gaz-

dasági függetlenség a legtágabb érte lemben az, 

hu az ország polit ikai és gazdaság i v iszonya i 

megengedik, hogy termőfö ld jén es sajat munka-

erőivel mindent előál l í that , amire szüksége van , 

Ugy hogy más országokból semmit sem kell be-

hoznia. 

Természetes, hogy a va l óságban ilyen ide-

ális gazdasági függet lenség nem létezik, mert 

egy ország sem mondha t le végképp m inden 

behozatalról. Kiérhető azonban , hogy a beho-

zatal oly jelentektelen mértékre szorittassék le. 

mely a gazdaság i függet lenség eszményét meg-

közelíti. A maguk orszagábol való csaknem 

teljes önel látás csakis nagyki ter jedésű á l lamok-

ban lehetséges, o lyanokban , melyeknek területén 

különféle nyersanyagforrásokkal es termőföldek-

kei bővelkedő zónák vannak . 

Minél kisebb va lamely ország, m iné l egy-

oldalabbuak termőviszonya i , anná l kevésbe jut-

hat abba a helyzetbe, hogy önel lá tását keresz-

tülvigye, anna l i nkább lesz emelkedő ku l t u r á j a 

mellett a tömeges behozata l ra és ennek ellen-

sulyozhatás.i végett nagyertékü kivitelre uta lva. 

De kisebb országoknak is az kell, hogy e lvük 

legyen, hogy a felesleges behozatal t e lkerü l jék , 

a hazai termékeket — hason ló m inőség és ár 

esetén — a külföldiekkel szemben e lőnyben 

részesítse és igy a saját produkc ió já-

ból való ellátást anny i ra kiterjessze, amenny i re 

ez gazdaságának természetes es szociál is viszo-

nyai szerint szamára e lőnyösnek muta tkoz ik . 

Hogy anya tö l dünk dús adománya i b ó l a vi-

lágkereskedelem forga lmában a lehető legna-

gyobb hasznot h ú z z u k , a hhoz mindenekelőt t 

ügyes, céltudatos es faradhatlan m u n k a kel l : 

mindent fejleszteni és tökéletesíteni az ut, mely 

a gazdasági nagyha ta lmak sz ínvona lának eléré-

séhez vezet és lehetővé teszi, hogy a nagv vi-

agversenyben megá l lhassuk helyünket . 

a z á m . 

Sokat es k i tűnőt produkálni abból , am i t ' 

i anya tö ldünk oly busásan ad, a produktumokat 

itthon m é g i s vásárolni es a sok plundrát, ami-

i vei a kü l fö ld p iacunkat elarasztja, könyörtele-

nül v isszavetni : ez a titka annak, hogyan biz-

tosithatjuk m a g u n k n a k a háború után gazdasági 

függet lenségünket . 

Ma , amikor a háború tcldulja Európa nyu-1 

ga lmat , amikor az á ruk beszerzese a legnagyobb 

nehézségekbe ü tköz ik , természetesen nem lehet 

arról szó , hogy ezekhez az elvekhez tantoriiat-

lanul ragaszkod junk . Ellenben mar ma is elő-

készíteni, nevelni kellene a magyar vevőközön-

séget arra, hogy hazánk gazdasagi es szociál is 

erejének fejlesztéséhez a hazai ipar támogatásá-

val a lehetőséghez képest hozzájáruljon, hogy 

fe l szabadu l junk azoktól a kötelékektől, melyek-

kel teljesen felesleges mód >n a külföldhöz va-

gyunk láncolva. 

Az ország gazdasagi függetlenségének meg-

alapozásaiban es izmositásaban epp ugy segít 

az, aki serényen dolgozik az ősfoglalkozások 

és iparuk tókéletesbii lésén, mint az, aki , hacsak 

lehetséges, a hazai munká t , a hazai ipart tá-

r o g a t j a . 

Városi közgyűlés. 
— 1917. november y. -

W-gen voltak ilyen szám ui együtt a képviselő 
urak. Nebany foutosabb k>zugy in 'gis csak odavon 
zotla a városatyákat a történelmi nevezetességű halai 
muh félkörtí tanácskozó asztal elé, melynek nagyobb 
„gyomortartály" befogadására kic irkalmazott mélyedé-
sében az elnöklő polgármesternek kifogyhatatlan sten 
tori hangja majd két órán át prelegalla a közügyeket. 

Ünnepi hangulatot keltolt a rendőrk ipitanynak 
nyugdíjaztatási kérvényével kapcsolt bucsuszózata. 
Mély érzéssel és markáns vonasokkal megírt sorai 
a varos f's a közügyek iránti nagy s/eretetét lángoló 
lelkesedését igen lendületes szép szavakkal juttatják 
kifejezésre én mély hatást keltelt. 

Fhhez azután jól hozzáilleszktdeit a temetői 
kérdésnek hoss/u vilaj i, melyből a Lowaug«r terü-
let kernlt ki győztesen, de a város nem. Nagyon 

X X X V I I . é v f o l y a m 

szép fekvésű temető lesz, pláne olyannyira közel a 
- szölökhez, — Isten uccse élvezet lesz ezután a 

meghalásra gondolni. 

Az ólok számára a közgyűlés a következő hatá-
rozatokot hozta 

Tudomásul vette a polgármester jelentéseit, mely 
szerint 1 >r. Nagy Ferenc államtitkárt kinevezése alkal-
mával udvozőite, szintúgy a 11. vadászokat nagy gvőzel 
inÜK alkalmából, „cédulaházat" építtet az állatvásar-
teren, hogy a Slipkovits malom 100 koronát fizetett 
be az 1915 evi jótekonyoélu őrlési j«» dé* fejében, 
azutan mindazt, amit a liszt- és egyébb élelmi ellá 
tás korul előfordult. 

1. Kőszegi József rendőrkaditányt saját kérel-
mére nyugdíjazta, megállapította feltűnő csekély 
nyugdíjigényei 2020 koronát, tnerl csak a torzsfizetés 
utan jár, ennyit is csak azért, mert a háborús éveket 
duplán számították. A határozatban belefoglalták ér 
demeinek elismerését isi a következő sorokkal: „A 
varos képviselőtestülete és tanácsa egyben teljes el-
ismeréséi fejezi ki a nyugdíjba vonuló rendőrkapitány 
nak, ugv a hivatalban mindig u város közönségének 
teljes megelégedésével találkozott szolgálati buzgó 
ságáért, nemkülönben a városi közügyekben és a 
város fejlesztését célzó alkotások létrejöttében kifej-
tett hasznos es üdvös tevékenysegcért." 

- A legtöbb adótfizetök jegyzéke az i (JI8. évre 
a kiküldött kizottság összeállítása szerint hagyatott 
jóvá. 

3. Az uj temető helyéül a Lowanger terület 
jelöltetett ki. Mellette felszólalt Kincs István apit-
plébános, ellene és ujabbi kereső bizottság kikülde-
tésére Dr. Stúr Lajos és Auguszt János. 

4 A villamos telep üzemének biztosítására a 
város által termelt faszén ára mázsánkint 2"> koro 
riában allapittatolt meg. 

ö A 83.-gyalogezredhez nagy győselmuk alkal-
mával küldött üdvözlő iratra érkezett válasz jegyző 
könyvbe iktatni határoztatott. 

ti. A (Jratzl malom előtti patak és malomárok 
közötti sétány illetve töltés helyreállításának 20000 
korona költségéihez a malomtulajdonos 500 korona 
hozzájárulást ajánlott fel. 

7 Az idei alomszedés a felső erdőben a l'o 
gányerdőrészből, a Hétforrás tölgyeséből, az alsó 
erdőben az olinodi útról jobbra és a L >völde melletti 
vágásban és a kőszegfalvi erdő egy részében engedé 
lyeztetett. Egy szekér ára •'» kor., egyfogatuval I kor., 
targoncával 30 tillér, hátkosárral lő fillér. 

KŐSZEG ÉS VIDÉKE 
ELŐFIZETÉS I ÁR: 

Fqesz évre 6 korona, postai szétkuldéisel 7 korona 

Egyes sz<lm dr0 ''"ér-

r'lMizelési pénzek a kiadóhivatalhoz cimzendők. 

m i n d e n v a s a r r . a p . 

Felelős szerkesztő és kiadó R Ó N A I FRIGYES. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal Kőszeg, Várkör .'W szám. 

nyilffér sora HO fillér 

Hirdefesek nagysdg swrinf juhínyos drban 

szdmftatnak. 

T á r o a , 

Szivem ne csüggedj.. . 

Szivem ne csüggedj, szivem legy erős, 
Nem sötét az ut, mely előtted áll; 
Ma nincs helyen a bús elcsiiggedés, 
A ketely — hogy majd ott reád mi vár. 

— Hidd: hogy nem lesz oly mély, o»y bús a gyász 
Isten szeméből ott lesz egy sugár, 
Amely vezet — amely vigyáz. 

- Szivem ne csüggedj, — szivem légy vidám. 
Csak nem szállnak uj bánatok felém? 
Sok bús napot, sok könnyes éjszakát, 
Sok szenvedést — sok gyászt átéltem én. 

. Valami mondja, hogy elég imái 
Kgy életre — a szenvedes — a gyász . 
Isten szeméből ott lesz egy sugár, 
Amely vezet — amely vigyáz. 
— Szivem ne csüggedj — szivem légy vidám! 

T ó t h n é - M u n k á c s y E l e o n ó r a . 

Siratják, akik sirba vitték. 
Micskoy Mariska meghalt mert szeretett. 
Ostoba dolog, hogy Mieskey Adám leánya b?le-

szeressen ez apja ispánjába. Világverő ős.tk sarjadéka 
egy cselédbe, akiről azt sem tudni, hogy csizmáj 
(ollózott i' az apja. vagy ökröket őrzötl-o a mezőn. 0 
ugyan azt mondja, lio^y gyermeküket tanított egy 
Ulusi iskolai •an, de az még szinte rosszabb. Az nem 
iehet Micskey fajta sziv, aki igy lefelé szeret, annak 

nem szabad igy szeretni, v;igy ne szeressen -.ehogv. 
lós Micskey Mariska mégis szerette Bogdán 

Ferit, az apja ispánját Talán csak a kertben az or-
gonabokor, mikor tele volt virággal, más nem vette 
észre &enki sem. Akkor ébredi fel az ő sziveikben is 
az a vággyal leli sejtés, az a forró, édes .epekedés, 
melynek szava nincs, gondolni neui tud, nem néz a 
múltba, a jövőt nem várja, örökkévalóság a perc, 
amelyben kifejezésre jut. Betölti az egész lelket és 
belefér egy sóhajtásba. Amelyet a bölcselkedő osto-
basag gúnyosan nevet ma mar ki és azt az agyvelő 
meghibbanasának mondja, — de amely állandó és 
örök : .a szerelem. 

Ks mégis megtudták. 
Mikor Ságvári .lancsi megcsömörlött az életbe, 

tudniillik beleunt kártyába, pezsgőbe, kutyába, lóba 
és ballerinákl a ; mikor már kezdett nyúlni a képe. 
zsugorodni a tárcája es petyhüdni minden ideje, el-
határozta, hogy most már visszavonul az fisi kuná-
ra és egy jó házassággal rendezi viszonyait. 

Kikocsikázott vagy kétszer Micskey Ádámhoz, 
s ugy találta, hogy Mariska elég tide és szép virág, 
miért ne lehelne azt uoki letörni. Nem lesz kárba 
veszeti faradság. Az öreg Micskev jól birja magát. 
A virág is szép, a vir.igiarto is értékes, igy ér az 
valamit. Az élete úgyis kezd egyhangúvá válni. Meg-
kérte Mariaké kezét. 

— Nem szeretem, — s-,óll Mariska. 
— Ostobasag; megszokod, — mondta az apa. 
— Nem, nem lehet, apám ! esedezett Mariska. 
— Akarom ! — jelentette ki ridegen az apja. 

— Anyádnak is ez az akarata. Már odaadtuk a ke-
zedet. Mit engedetlenkedel 1 Nern a mi körünkhöz 
való az efféle dolog 

— Nem a/, enyém már a szivem. Szeretek ! 
Mást szeretek ! — tort ki végre könnyek közt a 
leány vallomása. 

Másnap a felduhodt Micskey Ádám puskát fog 
va zavarta ki udvarából Bogdán Ferit, az ispánt. A 
koldust, a semmit, aki zsellér szemét fel merte en*ln i 
az ó leányára 

Mikor a virágok elhervadtak, ősszel Micskey 
Mariskát elvette Ságváry .lancsi. Hazavitte Az öv',, 
volt. 0 legalább igy hitte, mert nem volt sem sz jine 
sem lelke. 111 lett volna, látott volna, érzett volna 

Az orgouabokrou a kertben már nem volt akkor 
levél, virág; mékek rajta nem döngtek, madárka sem 
dalolt. Majd tav.uszal megint. Vájjon"? . . . 

Tavasszal azt mondták a doktorok, — okos, 
bölcs embeiek valarnennvieu — bogy Mariskát el 
kell vinni a fenyvesek közé. A tüdeje is gyenge, a 
vére is kevés, az idegei is gyengék. Szórakozni és 
jol táplálkozni. Nem lesz semmi bij . Öt hat doktor 
is mondta, hogy nem lesz semmi baj. Valamennyi 
bölcs és okos etnber. És hordozta az ura, az apja, 
az anyja Mariskát egyik fürdőről a másikra Mindent 
megtettek. 

A doktorok nem adtak fel a reményt. Most 
még csak azt próbáljuk meg, esait ezt az egyetlen 
egyet és — nem lesz többé semmi baj. Ks . . . 

Mikor az első falevél lehullott, Micskey Mariska 
csendesen nyugodott a diszes érckoporsób in. Tele 
volt borítva koszorúkkal. Nem volt semmi baja lobb • 
Az is megsiratta, aki nem is ismerte közelebbről. 
Legkeservesebben megsiratta az apja, az an.vja közel 
volt az ői üléshez, meg az ura petyhüdt, puffadt képe 
is megrándult olykor. 

Sirattak, akik sirba vitték. \ agy talán éppen 

azért siratták olyan nagyon. 

A* orgonabokron — a kertben — nem volt 

most virág, a levél is hulldogált róla Madár sem 

dalolt. 



ónötvözet bői készült vezeték és szerelvény, ü szik-

vizpulackük lejei beszdgáltatandók tekintet nélkül 

úrra, hogy kinek a birtokában vannak e/ek a kész-

letek Ezen tárgyakat a fémközpont megbízottjának 

a/ átvételi bizottság közeljövőben történő megjelené-

séig a magasabb térítési áron eladhatók. A be nem 

szolgáltatás, eltitkolás vagy a rendelet bérmily meg-

szegése tíOO koronáig terjedhet* pénzbüntetéssel bün 

tetendö. 

Kőszeg, 1917 november 

Jambrits Lajos, polgármester. 

ti649 91" Hirdetmeny. 

Közhírré teszem, hogy a dr. Stúr major mel-

letti uton álló 110 drb. szederfa f. évi november hó 

14.-én d. o. 9 órakor nyilvános árverésen el fog. adatni 

Kőszeg, 1917. november 

Jambrits Lajos polgármester. 

H Az 1917 évi rendőrségi államsegély mikénti 

felhasználásának számadása elfogadtatott 

» Kulonb zö alapok e.száiWotíisa és ozv Si hieler 

Józset'né nviigdíjmegállapitása tudomásul vétetett. 
• * 

Kőszegi József rendőrkapitány buesuirata igyssól: 

K o s / e y szabad k i r á l y i v a r o s t e k i n t e t e s k e p v i s e l ü 
testulntenek! 

A rendőrhatóságra háramló óriási s napról napra 

fokosódó leheltei hiába próbálkoztam tovAbb meg 
birkózni idegeimet, munkabirásomat annyira meg-

őrölte a .'10 éven át a közügyekben vuló szakadatlan 

leKtobiis/ r igen izgalmas közreműködés, de legjob 

bau u _'U évi hivatal viselés, oly felelőséggel jaró ál-

lagban mint a rendőrhatóság-é, különösen pedig a 

legutóbbi 4 háborús esztendőben, s e mellett még uz ! 

anyakönyvi hivatalnak mar régen egy külön munkaerőt i 

igénylő teendőit, hogv akaraterőm minden megteszi-j 

tése dacára, már régebben érzem, hogy az ezzel járó j 

fontos feladatokhoz szervezetem kimerült s végzetessé 

válhatna reám nézve, ha tovább feszíteném. 

Jó l tudom, hogy magúin voltam okozója ezen 

állapotnak, mert segítő erőt igényelni soha nem ki 

vánván, az idegfeszítő munka legnagyobb részét egy-

magam végeztem, tekintet nülkül arra, hogy milyen 

természetű munhu volt az, csakhogy a munkában, a 

kotelességteljesitésben fenakadás soha ne legyen, — 

Kőszeg városát szervezetbővitő költséggel ne terhel-

jem és a közönséget mégis kielégítsem. 

Elhatározásom mar régebbi, de mindenképen 

arra igyekeztem, hogy a háborús idők ultal súlyosan 

megterhelt közbiztonsági és kozrendeszeti szolgálatot, 

a szinte hihetetlen csekély munkaerő mellett kozér 

dekből meg ne szakítsam, mivel azonban azt kell ta 

pus/talnom, hogy a változott országos politikai hely 

zelbői kifolyólag ezen széles discretionalisjogg.il fel-

ruházott állasomban neiu tudnám már, különösen 

megrongált egészségi állapotomra való tekintettel, 

kivanalos nyugodt és biztoz funkcionálással betölteni, 

elhatározásomat tovább már nem halaszt haltam. 

A nyugdijaziisra vonatkozó kérelem után igv 

folytatja: 

A legmélyebb hálám kifejezése mellett szívből 

köszönöm, hogy egy emberöltőn ál ugy a társadalom 

terén, mint a képviselőtestületben, nemkülönben hi-

vutalos állasomban kegyes bizalmukkal kitüntettek, 

boldoggá tet'ek. Boldoggá, meri alkalmam lett e vá-

roshoz való önmagamnak fogadalmat tett hűséggel 

és ragaszkodó szeretettel közreműködni a városnak 

az utolsó évtizedekben kifejtett, nagyon sokszor na 

gyon küzdelmes fejlesztési munkaiban es megadatott { 

nekem azon egész valómat átható, soha el nem muló 

lelki gyönyör, hogy az alkotás munkájának eredmé-

nyeben feltaláljam az éu szerény munkámnak is egy 

egy kövét. 

he megelégedéssel tölt el azon tudat is, hogy 

hivatalos állásomban mindig arra igyekeztem, hogy 

az ügyek intézésében megtuláljum a rideg betű és 

annak lényege közötti azon aranyutat, melyen a tör-

vények. rendeletek és statútumok végrehajtásában, a 

sima, egyszerű, figyelmes, gondosan mérlegelt s rend-

szerint jobban célravezető eljárással is kielégítően, 

sut jobban tudjak azoknak érvényt szerezni és jol 

esett tapasztalnom, hogy ezen alapelveken nyugvó 

működésemmel képes voltam a rendelkezésemre alloti 

csekély személyzettel is beérni s ezáltal a lakosságot 

a bürokratizmus okozta sok felesleges zaklatástól 

megkímélni, amitől, lelkemre mondom, igazán csak 

akkor tértem el, mikor ez fontos közérdekből paran- j 

cs.iló kotelességgemmé lett. 

Fájdalmas érzést vált ki belőlem azon sajnálu- i 

ta- tény, hogy öreg napjaimra, egy nagy család el-

látásává! járó gondok terhével, súlyos gazdisági vi-

szonyok közepette sokkal szerényebb anyagi viszonyok 

mellett leszek kénytelen tengődni, — mert hiszen 

egy őti éves etuber testi és szellemi erejének értéke-

sítéséből csak nagyon kev -s eredmény várható, — 

küzdelmes les/, tehát éle'ein alkonya i-. de ettől sein 

csüggedek el, — viselem türelemmel és békésen a 

sors csapásait, ugy mint a kő i ügyek szolgalatai). i a 

néha reain haramlott harcokban, támadásokban, nie 

Ivek legtöbbször mindig csak jó szándékaim félreér-

téséből származtak, - elviselem lorró érzéssel és 

boldog megemlékezéssel, amiért lelkem vágya telje-

sült: dolgozhattam Kőszegért; csekély tehetség-

gel. de mindig lelkesedéssel, hűséges odaadással, ein-

b'Tseges szeretettel es csakis a jóra, a haladásra való 

t >rekvéssél és ez nem valtozhatik meg bennem; — 

így akarom a még megmaradt csekély erővel, utolsó 

leheletemig, e szellemben a város közjavát tovább is 

s/.oL i in, meit csakis az önzetlen szolgálatban tudom 

feltalálni a tudatos éh tcélt, az emberi kotelességtel 

jesitést. 

Isién aldiisa legyen ez ősi szép városon ! A ter 

mi >zct adta pazar szépségei mellett viruljon a hala-

d is szelleme is, éljen az alkotás ereje, a polgári 

egyetérti'» lenséges varázsa, hogy az idők végtelen-

ségéig gyönyörrel hassa át az e városért lelkesedni 

tudó, 110//aja szeretettel ragaszkodó embereket 1 

Magamat a tekintetes képviselőtestület minden 

tag anak és általa a varos egész közönségének kegyes 

jóindulatába, szíves emlékébe ajánlva, vagyok tovább-

la is, Kőszeg, 1917. szeptember 5. én hűséges szol-

gájuk Kö>zegi Józs i t , Kőszeg t»zab. kir. város 

rendőrkapitánya. 

6303 917 Hirdetm9ny 

Közhírül adom, hogy hadicélokra igény bevétettek 

az egészben részben rézből vagy rézötvözetből á l ló 

kirukutberendezések, lószerszám veretek, butorveretek 

csuk lós pántok fűstesőgyurük és rózsák, csapok. Keres 

kedök készletüknek csak egyharmadai tartoznak be 

szolgáltatni. A felemlített tárgyak Lauringer Elek 

vuskereskedőnek. mint a fémközpont megbízot t jának 

eladhatók, mely esetben a térítés magasabb. 

Kőszeg, 1917. november .'! 

Jambrits Lajos, polgármester. 

6587 917 Hirdetmeny 

a villamos világítás korlátozása tárgyában. 

Mivel a ullainvilágitás előállításához szükséges 

anyag csak a legminimálisabb mértékben ált rendel-

kezésünkre, s hogy uz annyira fontos világítást még 

sem legyünk kénytelenek teljesen nélkülözni , elren-

delem, hogy azon helységekben illetve szobákban, 

hol több lámpatest szolgáltatja a villamos világítást, 

a lámpatestekből szobánkint legfeljebb egy lámpatest 

hagyható meg világításra, a többi leszerelendő. 

Nagyobb helyiségekben — mint kávéházban, vagy 

vendéglőkben — a lámpatesteknek csak fele hagy-

ható meg, a többi szintén leszerelendő. 

Ezen rendelkezésem végrehajtását a villomos 

telep vezetőségére bíztam és hiszem, hogy a nagy-

közönség méltányolni fosja a szukségteremtette hely 

zetet, s csak a rendeletben megengedett világítást 

fogja igénybe venni. 

Ki ezen rendelkezésemnek eleget nem tesz, ellene 

a kihágási eljárás megindul és a villamos világítás-

ból egészen ki fog kapcsoltatni. 

Kőszeg, 1917. november 7. 

Janibrits Lajos, polgármester 

V á r o s i a g y é i t . 

U302/9I7 Hirdetmeny 

Közhírül adom, hogy a sornyomokészletek ón-

vagy óuotv ./etekből álló vezetékei, összekötő darab-

jai ösolkairés/.ei, valamint mindenféle ónból- vagy 

0047 917 Hirdetmeny 

Közhírré toszem, hogy a Klauseu erdőben 

tölgyfa lészen f. évi november hó 12.-én d e. !l óra-

kor nyilvános árverés ut ján eladva. 

Kőszeg, 1917. november 8. 

l)r, Freyberyet .Imő, polgármester ii 

6573 '917 Hirdetmeny. 

Közhírül adom, hogy a fém öászeirós elrendel-

tetett. Ezen célból mindenki egy fémössseírási lapot 

köteles kitölteni, melynek rovataira lelkiismeretesen 

megfelelni kötele*. Külön fémösszeirási lapot töltenek 

ki a háztulajdonosok az épület berendezéséhez tarto-

zó fémekről, az üzlettulajdonosok uz üzletükhöz tar 

tozó fémekről. Az összeirási lap 8 napon belül, leg-

később november hó 15 napjáig a közélelmezési iro 

dában beadandó. A kiállító aláírásával felelőséget 

vállal a bejelentéssel mindenki, mert a hadseregnek 

sürgősen sok fém kell, mivel a hadsereg lőszerrel 

való ellátása e pillanatban egyik legfontosabb hadi-

érdek. Aki önként ajánl ja fen fératargyait, magasabb 

árakat kap Lauringer Elek vaskereskedőnél, a Fém-

központ megbízottjánál. Aki a bejelentést elmulaszt-

ja, hiányosan közit vagy eltitkolja két havi elzárás-

sál és hatszáz korona pénzbüntetéssel büntetendő. 

Kőszeg, 1917. november G. 

Jainbrits Lajos polgármester. 

65*)917 Hirdetmeny 

Mezőfelügyelők panaszolják, hogy egyes állat-

tartó gazdák a szőlőkben és vetésekben legeltetnek. 

Figyelmeztetem az érdekelteket, hogy panasz esetén el-

lenük a legszigorúbb eljárást fogom megindittatni . 

Kőszeg, 1917. november 7. 

jimbrits La/09, polgármester. 

6522 #17 Hirdetmeny. 

Közzéteszem, hogy a hadseregfőparancsnok 
1Ö2681 számú értesítése szerint a hadrakelt sereghez 
tartozó ossses katonai hatóságokirak, vagy égyéb 
alakulatoknak tilos lovakat vásárolni vagy a hadi-
szolgáltatási törvény alapján igényelni. Erre felha-
talmazást csak a es és kir. hadügyminiszter ur adhat. 
Ez a rendelkezés a szövetséges haderőkre is vonat 
kőzik. 

Kőszeg, 1917. november 8. 

Jambrita Lajos, polgármester. 

Helyi hirek. 
ófelsege a király nevunnepen mult vasárnap 

zenes nagy n m e volt a Jézus szent Szive templomá-

ban, melyet Kincs István apátplébános három káp-

lánja segédlete mellett celebrált. A kóruson Beethoven 

Ave Maria miséjét aduik elő Dohnál Péter ismert 

kitűnő vezetése alatt, a szopránzólót Martinovics A -né 

főhadnagy neje énekelte. Kellemes, érces hangja és 

szép előadása nagyban emelte u szépzenéjii misének 

hatását. A polgári és katonai hatóságok képviselő, 

és nagyszámú közönség volt jelen. 

A M. A V. eloleptetesei sorából még közöljük 

ami a mult héten figyelmünket elkerülte, hogy Holczer 

Mihály, állomásunk kitűnő és előzékeny tisztviselője 

ellenőrré léptetett elő, amit inosí utólag nagy öröm-

mel regisztrálunk. 

Hazassag Mády László cs. és kir. alezredes, a 

12 vadász zászlóalj parancsnoka, kedden Budapesten 

tartotta esküvőjét bessei Besse Mancikával a Kálvin-

téri ref. templomban. Tanuk voltak a menyasszony 

részéről dr. Vida Zoltán kir. táblabíró, a vőlegém 

részéről Uaisz Miksa cs. és kir. őrnagy. 

Eljegyzes Hzmolján László okleveles jegyző 

városi ellenőr, ki jelenleg helyettes pénztáros eljegv»v.ie 

Martin Irmát Pinkafőről. E hó 24.-én ott tartják' ni'eg 

esküvőjüket. 

Rabbivalaszta* A helybeli izraelita hitközség 

tegnapelőtt rabbit válusztott. Egyhangú lag l)r. Ht.rs" 

kovits József vasvári rabbi személyében állapodtak 

meg, akinek Popper Ignác hitközségi elnök vezetése 

alatti kuldutség a napokban felajánlja a már néliánv 

év óta betöltetlen papi szék elfoglalását. 

A kaih nóvedelmi hivatal f. hó 14.-én (szerdán 
d. u. ' , 2 3 órakor a főgimnázium fizikai előadó termi-
ben összejövetelt tart, melyre ezúton is meghívja az 

érdeklődőket. Az előadást Kincs István apát ur tartja 
a szociális munka motiviumairól és Rónay Paula 
missziótársulati nővér a 10. és l l-ikén Budapesten 
tartott országos női kongresszusról. 

A jövedelmi vagyoni es hadinyereseg ado :; évi 

kivetésére nemsokára tárgyalások lesznek az egész 

vármegyében A kőszegi, felsőőri és vasvári járasokra 

nézve működő bizottságnak elnöke Dr. Kadó (lyula 

vármegyei főjegyző lesz, a pénzügyminiszter által 

kinevezett helyettes elnök Hanny József, tagjai: 

báró Seebaeh Károly, Schweiger István, póttagja. 

Uacker Samu, a törvényhatóság által kijelölt tagjai 

Terplán Kornél, Weöres Aladár, Wolnhofer Ferenc, 

pót tagja : D ju tscb Artur, Sch-iar József és Tliót S. 

Malom vizsgalatot tartott, szerdán az Országos 

Közélelmezési Hivatal egy szakértő-kiküldöttje ható-

sági közeg kíséretében. Csakis a vámőrlő malmokban 

Szabálytalan kiőrlést és elszámolást állapított meg 

és a jegyzőkönyvb? fogtalt tényleiuís mint feljelen-

tés további eljárás végott átadatott a rendőrségnek. 

A gabona atveteli bizottság e héten kezdte meK 

működését. Dr. Freyberger .lenö városi tanácsnok 

vezeti és Somogyi István rendőrtiszt segiti eljárásá-

ban. A jogosulatlan többletet kutatják a termelőknél 

és akik nem tárják fel azt előttük, azok ellen 

szigorúbb eljárást alkalmaznak és természetesen a 

büntolő eljárást is megindítják ellenük. 

A gyümóleseszeti felügyelót áthelyezték. Annak 

idején fűt-fát mozgattunk meg, hogy Sehmiedegg Já-

nos gróf elhunyta után a dunántul i felügyelőség 

székhelye továbbra is Kőszeg legyen, u i in tuhol leg 

fejlettebb a gyüraölcsészet és a foldmivelésiigyi uu 

niszter így is intézkedett. Akkor helyeztetett ide 

Csárics Sándor gyümölcsészeli tanácsadó. Most m -g 

a miniszter saját kérésére Pécsre helyezte. 

A villamos telep üzemének biztosítására a pol-

gármester kénytelen volt az áramfogyasztás lehető 

megszorítására szigorú rendszabályokat életbe léptetni 

és ezt hirdetményben adta tudtul a közönségnek, 

mely a hivatalos részben olvasható. A közönségnek 

érdeke, hogy ezt betartsa s mindenki beálljon lehető 

takarékos áruulfogyasztónak, inert csak igy ér-

hető el, hogy a villamos világítás kényelmétől meg 

ne fosztassunk. 

A varóshaza udvaran lebontották a hátsó épület 

iiez támaszkodott régi rozoga és az udvart eléktele-

nítő fakamarát. Ezáltal világosabb, tágasabb, tetsze-

tősebb lesz a városház udvara, a felszabadult terüle-

tet pedig tavasszal befásitják, esetleg kertté alakítják 

át. A fakamara az épület leghátulsó részében lesz. 

Tavaszra talán ezt az épületrészt is, melynek tetőzete 

már régen korhadt és lekívánkozik, átépítik és uj 

tetőzettel fedik be. A lakrészeket hivutalok elhelye-

zésére szánják, u mosl ott elhelyezett levéltár való-

szinüleg uz utca épületnek megüresedő földszinti he-

lyiségébe kerul 

Hat vagon burgonyát kapott a város Fiitelekről, 

melyeknek szállítására a polgármester még u tavasszal 

kötött szerződést. A városházi pincében helyezték el 

és csak azok kaphatnak belőle a megállapított fej-

kvótában, kik burgonyát eddig még de nem szerez-

hettek. 

Egy vagon kaposzta, a második, érkezett e héten 

a városnak és u fogyasztók azonnal át is vették fe-

jenkint 5 kilóban megállapított járandóságukat "> 

tilléres árban. Még két vagon káposzta érkezik leg-

közelebb. 

Felgyújtottak egy méhházat a szőlők közt. <ia-

mauf Lajosué tulajdona. Az ott volt mintegy <>0 kiló 

mézet ismeretlen tettesek ellopták s mert csak ugy 

fértek hozzá, hogy a méheket kifüstölték, ebből tíú 

támadt, amitől a méhházikó porrá égett. A kár lót"1 

korona. Arrajárt szőlősok gyermekei állítású szerint 

katonákat láttuk u házikó körül. A rendőrhatóság 

megkereste az ál lomás parancsnokságot, hogy a hely-

őrség összes csapatainál kutatás után győződjék muff 

ezen áll ítás mibenlétéről. A rendőrhatóság jutalmat 

biztosit annak, ki a tettesek vagy orgazdák nyomara 

vezet. 



Gyümölcsfákat ültetétt mostanában mindazon uta-
kon, hol ilyennek ínég elhelyezhetők. E héten a osep-

regt uton 267 darabot ültetlek. 

C é r n a u z s o r a K héten ujabb feljelentés történt 

a rendőrhatóságnál egyik helybeli kereskedő ellen. 

Fzen esetben 1*2 koronáért adtak el egy gombolyag 

cérnát. A kereskedő azzal védekezik, hogy magános-: 

•tói vette három méter barcbentért, tehát tulajdon-

képpen neki magának még drágábba kerül, de „csak 

tizenkettőért'4 számította, mert szerinte ennél is több 

csakugyan sok lett volna. Fz ügyben is megindult 

az árdrágítás miatti eljárás- — A tnult héten emli 

tett két hasonló esetben a soproni kereskedelmi ka-

mara azt a véleményt adta le a hatóságnak, hogy a 

S — 9 koronás cérnaár azért indokolt, mert a gyáros-

nál vagy nagykereskedőknél készlet egyáltalában 

limesen és u y a kézalatti vásárlásokra szorult az 

isrnételadó, aki ha kimutatja, hogy ő csak egy koro 

uával vette olcsóbban, ugy drágító kihágást nem kö-

vetett el. Remél jük , hogy most azután sietnek meg 

alakulni az élelmieket produkáló gazdák is a tejha-

ri/.on és egyébb termények kamaráját . — Tipka Fe-

renc polgármestersége idején állította lel azt az öruk 

igaz tételt: mindent meg lehet indokolni. 

Az Est tudósításai olasz győzelmeinkről Abban 

az órában, amikor megindult diadalmas offenzivánk 

u;c olasz ellenség ellen, Az Fst intézkedeit, hogy a 

kiterjedt hurctér minden pontjáról külön haditudósító 

küldjön jelentést győzelmes seregeink előnyomulásá-

rol. Hat helyről ontottak távirataikat Az Fst tudó-

sítói és igy természetesen Az Fst tájékoztatta a leg-

gyorsabban és legkimeritőbben az olvasokőzónséget 

a/, olasz harctér eseményeiről Az Fst :;ek i megszer 

vezeti haditudósítói kara jo munkát végzett és ver 

>enyzett Az Fst hatalmas külföldi tudósítói karával, 

amely ugyancsak alaposan tájékoztatni Az Fst olva-

sóit arról a lesújtó hangulatról, melyet győzelmeink 

az ellensétíes országban keltettek. 

Az Elektro-Bioskop mai műsora Budapesti 

megjelenés előtt. A toprini nász. Uwrinoly Oyu la re-

génye I felvonásban. Fs a kiegészítő műsor. 

Vidéki hírek. 
A kőszegi jaras főbírói allasa még az e havi 

törvényhatósági közgyűlésen kerül betöltésre, nehogy 

a még c.sak -l hónap múlva tartandó tavaszira marad-

jon. A líuzsa Béla elleni kúriai marasztaló ítélet 

ugyanis már leérkezett a alispánhoz és igy unnak 

tudomás vétele után az állás betöltését misem akadá 

lyozza. Flóreláthatólag egyedüli jelöltje Horváth 

\iulor tb. főszolgabíró, a jelenlegi hivatalvezető lesz. 

Fz határozottan az érdekelt járás osztatlan kiván-

sága, de a jelölt vármegyei szolgálati idejénél fogva 

is soron van, hogy régen megérdemelt főtisztviselői 

vezető állasba kerüljön, amire közismert rátermett-

séggel bír. 

A körmendi kepviaelövalasztas hétfőn lesz. Dr. 

I >"i*k Fujos á l lamti tkár eddigi képviselő az egyedüli 

jelöli. Bolitikai barátai közül számosan már vasárnapi 

odaérkezésénél lesznek vele és részt vesznek a tisz-

teletére rendezett estélyen. A választás elnöke az 

alispán lesz. 

Uj g y ő r i s z i n h a z . (íyőrött nagyszabású szinház-

és mozipalota építését vették tervbe A felépítés ter-

ve most már konkrét formát öltött, mert Komor 

Márcel és Jakab Dezső műépítészeket megbízták a 

tervek elkészítésével s azután hamarosan hozzáfognak 

az építkezéshez is. 

Uj gyar Sopronban A Szárazvámi Kréta-és Irón-

gyár és az Flső M igyar Irongyár egy kézbe kerültek és 

most üzeműket Sopronba akarják áthelyezni, ahol 

nj gyártelepet akarnak létesíteni. A város a két vál-

lalatnak telekvásárlás cimen 4U.LXK> kor szubvenciót 

ad, azonkívül l ó évi adómentességét biztosit a részé-

re és az útépítést járulékaira megfizetése alól is fel-

menti. Az építkezést a békekötés után cuy éven be-

lül kell megkezdeni. 

L o a r v e r e s \ körmendi katonai lókórházban 
november 11 én nagyobb szánni lovat árvereznek. 
Az árverésen csak oly gazdák vehetnek rész, akik 
igazoljak hogy mezőgazdák és lovakat eltartani ké-
pesek 

Veres tragédia Rötfdvan. Megrendítő tragédia 

színhelye volt hétfőn R'uta lván. A hercegi erdőőr 

falol vaj lásbau nyomozott egy otlani gazdánál , akivel 

szóváltásba keveredett. A gazda fejszével ment az 

erdőőr után, aki rásütötte golyós fegyverét. \ ííolyó 

átfúrta a gazda gyomrát, majd a házról lepattanva 

beiiiott a szomszédos ház ablakán s a szobában levő 

asszony mellébe luródott, Mindaketton meghaltak. 

I'elután Reiter l'ál rőt falvai gazda házánál megjelent 

Hauer Rezsó hercegi urodalmi erdész. A xazda nem 

latta szívesen házában az erdeszt, akiről tudta, hogy 

la lopások ügyében nyomoz s öt is gyanúsít ja. Több 

megjegyzést is tett, amiből közte és az erdőőr közt 

szóváltás támadt. Reiter Bal ugylatszik annyira fel 

uunoKöuött, hogy a távozó erdőőr után nagy fejszével 

ment Az erdőőr esililolta ós felszólította, hogy ne 

Közeledjek hozzá, a gazda azonban ellenszegült, mire 

uz erdőőr elsütötte fegyverét. A lövés a háztól mint-

Vi*^, 'opomijrire történt. A golyó keresztül ütötte 

ueiter i al gyomrát, majd a ház párkányáról lepattan-

va beutoll a szomszédos ház ablakán. A szobában 

Ueiter .Maria az asztal mellett tésztát gyurl . A be 

csapó golyó a mellébe fúródott. Reiter Bal a lövés 

utan nyomban meghall, Reiter Mária pedig éjfél után 

szenvedett ki. A tékái csendőrség még aznap befe 

jezte a nyomozást s jelentést leit a kőszegi járás 

bíróság \iz-galó birajanal. A birosag a kiral j i ügyész-

ség rendelkezésére a holt testek boncolását végeztette 

A bíróság részéről a helyszíne n eljárt Dr. Maimin^ei* 

Sándor já iásbiró és Dr. Fauringer János járási főm 

vos Az önvédelemből gyilkossá lett erdőőrt szabad 

lábon hagyták. Frdekes c tragikus esetben, ho«y a/, 

egymást feljelentők életükkel űzettek ezt. Az erdőőr 

nyomozása a két szomszédiakénak egymás e l l en tel t 

feljelentésére tortént. 

Soproni hadirokkant munkaközvetítő mukodese 

A hadirokkant munkaközvetítő hivatal még f. évi 

aug. hó 1 én megkezdette működését, eddig is több 

rokkant nyert már elhelyezést, a hivatal ügyforgalm i 

egyre növekszik. Ujabban a következő rokantak vál-

nak elhelyezésre: Fgy 80 éves, nőtlen, elemi iskolai 

végzettségű hentes segéd portási állásba óhajtaná 

jutn i ; bal karja amputált , bal szemére vak. Négy 

középiskolai (g imnáz ium) és J éves textilipari tanfo-

lyamot végzett kellő intelligenciával biró ÍK) éves, 

nos, két gyermek atyja hasonló szakmánál könyvelői 

állást óhajt , bal lába a fekvő harmadban amputált 

(60 °/o Fgy nőtlen 29 éves VI. elemit és II. polgári 

iskolát végzett asztalossegéd hasonló szakmában 

(valamely asztalos vagy bútorgyárbani keres alkal-

mazást; balkarja csak korlátoltan mozog. Fgy .'IJ 

éves nőtlen, csendőrségi szakiskolát és III ipari 

tanfolyamot végzett volt kereskedő, egy rendőrbiztosi 

vagy hasonló állást keres; belső betegsége: iduli ve-

selob, vese nyomás. Fgy nőtlen, .'!() éves VI. elemi 

iskolát végzett földmivelési napszámos, udvar felü-

gyelő óhajtana lenni valamely uradalomban; bal lá-

ba amputá l t . Iroda szolgai allast keres egy nőtlen, 

2'S éves VI elemi iskolát végzett földmivelési nap 

számos; fejlövéssel. Fgy nőtlen elemi iskolai végzett-

ségű ács segéd, bal láb s uj fagyássa - valamely gyár-

ban keresne alkalmazást Fgy nőtlen, 23 éves VI. 

elemi iskolai végzettségű kőmives segéd, megfelelő 

szakmában Írnoki illetőleg paliéri állást keres;-jobb 

keze amputált-. Frdőöri alkalmazást keres egy nős, 

36 éves iskolai végzettséggel! biró földmivelési nap-

számos; balkeze sérülelt 2 ujja használhatatlan.- Fj 

jeli őri. vagy portási állást keres egy nős, VI. eleim 

iskolát végzett cserepező; bal alsó karja béna- l'os-

tai levélkihordói állást óhajtana elnyerni egy nőtlen, 

IV. elemi és II. polgári iskolát végzett szobafestő ós 

mázoló, ki has lövés és jobbkézesukló sérülés foly-

tán vált rokkanttá. Frasági inas illetve szolgi óhaj-

tana lennieuy elemi iskolai végzettségű földmives, 

'nőt len, 22 éves, balkarján három lőtt sebb begyógyul 

va bal lábszárán meggyógyult törés (Ö'J " u -os ) (rok-

kantsággal.) ( íazdaságban munkasfelügyelői állást 

keres egy nós 6 elemi isk. végzett földmives. kinek 

bal keze és ballába csuklóban merev. A hadirok-

kant munkaközvetítő hivatal ez uton is kéri a kama-

ra ternletén lévő vállalatokat, hogy minden munka-

alkalmat telefonice (telefonszám 1-7.0 vagy írásban 

jelentsenek be annak a közlésével, hogy a szóban-

levő üres állá mennyi ideig t.irtatik fenn rokkanlak 

részére. Fgyuttal közöljük azt is, Imgy a M. A. V. 

igazgatósága a soproni hadirokkant munkaközvetítő 

körletébe tartozó azon rokkantak részére, kik elhe-

lyezés és tárgyalás céljából lakó, vagy állandó tartóz 

kodási helyűkről a munkaközvetítőhöz és vissza utaz 

ni akarnak egyszeri utazásra és 50 Km nél nagyobb 

távolságra, teljesen ingyenes II I . osztálya menet je-

gyet ád Állásba menő rokkantak részére pedip a fen-

ti távolsági feltétel mellett féláru, 111. oszt. menetje-

gyet kapnak Az erre vonatkozó kérvényeket a sop-

roni 'adirokkant munkaközvetítő irodához kell irá-

nyítani. (Sopron, Ötvös utca 11. szám.) 

Cseh szemtelenkedes A/ osztrák képviselőház 

pénteki ülésén a cseh és szlovén képviselők vad tá 

madásokat mte/tek Magyarország ellen. A többi közt 

Stanek cseh képviselő mondott éles beszédet. A/t 

mondotta, hogy Magyarországon a tótok rabszolgaéle-

tet élnek. Állást foglalt a nemzetiségek magyarosítása 

ellen Magyarország 50 százalékot tevő nemzetiségei 7 

százalékkal vannak képviselve a parlamentben. A vá-

lasztói reform után ez 4 százalékra csökken. Magyar-

ország meresszél az osztrák kormánnyal tárgyalni s 

olv paragrafusokat követel, hogy talán felakasszák 

azokat, akik Magyarország integritása ellen felszólal-

nak. A háború kitörésének második főoka, a békének 

második főakadálya a magyarországi nemzetiségek hely-

zete. Az erőszakos magyar és német uralomnak meg 

kell szűnnie. 

Bomlás az olasz hadseregben. A munkástanács 

revali kongresszusán Reval képviselője bejelentette, 

hogy a helyőrség ellenszegül a parancsnoknak, fegy-

verszünetet követel november tizenötödikére, s aineuy-

nyiben nem kapná meg, önállóan fog cselekedni. A 

munkástanács osztalygyülésén a román frontról kül-

döttség jelentette, hogy az egész frontszakasz tul fá-

radt ahhoz, hogy tovább harcoljon. Azonnali béke 

kötést követelnek. Ha kívánságukat nem teljesítik, 

elhagyják a lővészárkot, mert az ellenségre már most 

is vonakodnak lőni, néhány hét múlva leteszik a fegy-

vert és a békét kihirdetik. 

A vendeglosok serteshizlalasa A földmivelés-

űgyi miniszter elrendelte, hogy a vendéglősök, üzletük 

hatóságilag megállapított zsír és szalonna-szükség-

letének megfelelő sertéshizlalásira engedély adandó. 

A gyertyakeszletek lafoglala-a A hivatalos lap 

a kormány rendeletét közli, a mellyel \w. egy méter-

mázsán felüli gyertyakészleteket mindenkinél lefog 

lalja és a gyertya legmagasaab árát métermazsánkint 

ládával együtt 280 koronában állapítja meg. A gyer-

tya szállítása csak szállítási igazolvánnyal történhetik. 

Halalragazolt kepviselő Hegedűs János dr. nyug. 

törzsorvost, a budapesti első kerület országgyűlési 

képviselőjét szerdán a 16 os számú villamos halál-

ra gázolta 

Uj Ukberleti szabalyzat. Múlt héten életbe lépett 

visszahatóan az uj lakbérleti szabályzat, amely minden 

városban lakáshivatal felállítását rendeli. Az ezer koro-

nán aluli lakásokban nem szabad a lakbért emelni, 

1500 koronáig terjedő bérértékii lakásokban csak a 

bizottság előzetes beleegyezésével. Albérletbe adott 

szobák után több bért, mint 1916 november 1.-én 

fizettek, számítani nem szabad. 

Heti krónika. 
A királyné az olasz harctérén. A királyné Őfel-

sége a királlyal az olasz harctéren volt e héten 

Megérkeztekor rögtón megkezdte a kórházak látoga 

tását és sebesültek vigasztalását. 

Vilmos császár K i t u n t e t e s e Királyunk Vilmos 

császárt a 25. tábori tarackezred tulajdonosásá nevez-

te ki. 

A milanói szocialisták beket követelnek. A mila-

nói szociálisták elhatározták, hogy gyors békekötés 

kierőszakolására az oroszokkal együtt nyomást fognak 

gyakorolni az ántánt kormányaira. 

A parlamenti partok egyesüleserol. Az egyesült 

függetlenség, és negyvennyolcas párt körhelyiségében 

a tagok feltűnően nagy számban jelentekmeg, 

köztük gról Apponyi Albert. A párt tagjai kérdést 

intéztek Aponyihoz: igaz-e megfelel-e a tényeknek 

az a hir, hogy a kormányt támogató pártok egyesül-

nek? Apponyi kijelentette a kérdezöskodőknek,hogy 

hogy iilő előtti a dologról beszólni, semmi positivuma 

nincs meg a dolognak, de ha minden elvi és tárgyi 

akadály elsimul a kormányt támogató pártok között 

s ha a* teljes integritás fönn lesz tartható az egyes 

pártok részére, véleménye szerint semmi akadálya sem 

lesz az egyesülésnek. Attól függ minden, sikerül e 

a Károlyi pártot a választói reform javaslattal kielé-

gíteni. 

A delegáció ósszehivasa. A király december 
harmadikára, Mécsbe összehívja a delegációt. A We-

kerléhc/, Czerninhez és Seidlerhez intézett királyi 

kéziratok a hivatalos lap tegnapi számában jelen 

tek meg. 

A közig, hatosagok nem adhatnak burgonyaszál-

litasi iga/olvanyt A fol hnivelésügyi miniszter rende 

lete •szerint a közigazgatási hatóságok ezentúl még 

Ó00 kilón alul sem adhatnak engedélyt burgonyaszál-

litasra Az engedély kiadására ezenlill egyedül az 

Országos Burgonya Közvetítő iroda van felhatni 

mazva. 

Hirek a háborúról. 

250 000 fogoly es 2 300 agyú zsákmány Jenő 

főherceg tábornagy szövetséges hadseregei láradha-

tatlanul üldözve az ellenséget. Fivenzá-ig előretörtek. 

Az ellenség a folyon való átkeléssel szemben min-

denütt a leghevesebb ellenállást fejtette ki, de oszt-

rák-magyar ós német csapatok több helyen vissza-

vetették és további visszavonulásra kényszeritették. 

Az olaszok a hegységben is számos ponton szívósan 

ellenállának. Tolmezzotől délre arcvonalunk mögött 

egy vitéz olasz csoport, a 36. hadosztály paranesuo 

kanak vezetése alatt a San-Simeoni védelmi müvekre 

támaszkodva, hegyi csapataink és német vadászok 

átkaroló támadásaival szemben napokig tartotta ma-

gát, az olasz ágyuk tüzelése mellett. A teljesen el-

vágott ellenség felrobbantott^ a védelmi müveket. 

Arra irányuló kísérletei, hogy keresztül vágja inagal 

meghiúsultak. A néhány ezer főből álló ellenség 

becsületére való harc után letette a fegyvert. a vi-

déket megtisztítottuk. Szétugrasztottakból a Cadore 

jiárKany hegységeiben és a Primőrben is heves össze-

ütközésekre került a sor. Csapataink fontos pontokat 

kerítettek hatalmukba. Foglyokban és zsákmányban 

egy tábornak, egy hadosztaly törzs, két ezredes, Hiti 

tiszt, 17,000 főnyi legénység, 80 ágyú és 6 repülőgép 

került a szövetségesek kezére. A foglyok száma ez-

zel 250,000, a zsákmányolt ágyuké pedig 2300 ra 

emelkedett. • 

Beket indítványoznak a maximalistak. A Bétervári 

Távirati Fgynökség hivatalosan jelenti: A főváros 

általános helyzetében lényeges változás állolt be. A 

rnaxiinálisták mozgalom előrehaladt a nélkül, h »gy 

nyugtalansagot idézett volna elő B iután >>t órakor 

a sovjot forradalmi katonai bizottsága proklamáriót 

adott ki, ameiyben közli, hogy a nép támogatása 

folytán sikerüli' az államcsínyt végrehajtani és Péter 

vár a sovjel kezében vau. A kiáltvány közli apmg-

rammot : az uj kormányhatalom akarja a közvetlen 

b éké l ; a fold visszaadását a parasztoknak és az al 

kotmányozó gyűlés összehívását, A legutóbbi napok 

folyamán a kormány és a sovjet közli, a viszály még 

inkább kiélesedett. A uraxunálislák meglehetősen 

gyorsan dolgoztak és hamarosan kezükbe kerítették 

a* távírót. Az orosz fronton levő összes katonai meg-

bízottak, a munkástanács mellett döntöttek es na-

gyobb számú csap ltok útban vannak Bétervái felé 

A maximalistak kezében levő Bétervári Tavirali Iroda 

jelenti: Lenin olfogató parancsot adott ki Kerenski 

ellen. A maximálislak segítségére Bétervárra csapi-

lok érkeznek. 

U d izes a Livensan tul. Livenzánál megtörtük az 

olaszok ellenállását A szövetségesek az egész arcvona-

lon átléptek a folyót es nyugat fele nyomulnak előre. 

Csapataink a tiroli h itarhegyscgekben is előrehaladtak. 



Különbeket követelnek az oroszok. Pétervári je-
lentés szerint a külügyminisztériumból eltűntek a titkos 
szerződősek Orosz míiiisztei elnök Lenin lett. Klső in-
tézkedése az volt, hogy lefoglaltatta a pénztárakat a 
nemzet számara. Hír szerint a bolsevikiek nem törőd-
nek a szövetségesek szándékaival, hanem külön békét 
követelnek Ellenzik azonban, hogy Kurlandot Német-
országhoz csatolják A lengyel kérdés megoldását a 
lengyel népre kívánják bízni 

A forradalmi bizottság terjesztese A Mornirtg 
Post kö/li Kerenski minisztertársaival egyetemben 
Moszkva tele menekült. Petervár, Kronstadt, Reval és 
Novgorod elismerte a forradalmi bizottságot. Moszkvá-
ban nug az ideiglenes kormány van fölényben A va-
súti forgalom szünetel 

Az orosz ellenforradalom Péterváron kitört a/. 
ellenforradalom. Az utcákon barrikadokat emeltek A 
nép és a korinánycsapatok kozt összeütközések voltak. 
Maximalista tengerészek megszállottak a táviróliiva 
talt, állami bankot és a távirati ügynökségeket. S/.ik 
mtávirö állomásaink északkeleten pénteken egy péter 
Aári csonkított szikratáviratot vettek fel, amelyből 
kituniK, hogy Pétervárott ellenforradalom győzött. 
Kerenszki elmenekült, letartóztatásai elrendellek, a 
kormány tagjait letartóztatták, a politikai foglyokat 
szabadon bocsátották A maximalisták hatulurnfcba 
keritett-'k u fővárost A minisztereket letartóztatták. 
Lenin haladéktalan fegyverszünetet es békét követel. 

További elonyomulas az olasz fronton Jenő fő 
herceg tábornagy hadseregéből osztrák m igyur és 
német haderőink mindenütt Codéoipmál császár és 
királyi őfelségének szemeláttára elértek a folyó 
jobb "partjai és előnyomulóban vannak nyugat felé. 
A lelső lagllianiento körletében báró krobalin 
vezérezredes csapatai a (Judomtól keletre kivetették 
uz ellenségei sziklaváóukból Uj sikereink a Dolomi-
tok arcvonalában nem maradhattuk döntő h a t á s nél-
kül Kreuzbergtől a liolle szorosig es az m tul vissza 
vonulásra kény szeri leltük az ellenséget. Conrád báró 
tábornagy megkezdte az üldözést a Col di Lana 
csúcsán, amelynek robbantással való elfoglalása 
annak idején egész Olaszországot orommámorba ej-
tette es a Monte-Pianon a mi zászlóink lengenek. 
Csapataink tegnap este a lakosság öroinujjongása 
közben bevonultak l'ortiua dWinpezzoba A Príma 
völgyben fekvő San Martinodi Castrozzat szintén 
visszafoglaltuk 1915. májusa óla sóváran nyújtogat 
Iák uz olaszok kezüket a Paster Thai után és Tffol 
szive, Bozen felé. Vitézeink rendíthetetlen magatar-
tásának köszönhetjük, hogy az ellenseg reményei 
sohasem váltak valóra. A/ok a sikerek, amelyeket 
ezen a területen a harc és munka két é» fél eszten-
deje alatt az ellenség erős lépésekkel elért, 
most néhány nap alatt ez az eredmény is teljesen 
megsemmisültek. 

Az orosz sovjet programiba mar biztosítva van 
A Sovjet frorradalmi bizottsága felhívást intézett a pol-
gársághoz, a melyben közli az ideiglenes kormány 
bukását s hogy a hatalom a proletárság és a pétervári 
helyörseg elén álló forradalmi bizottság kezében van. 
Céljaikent közli az azonnal való békekötést, a föld-[ 
birtokok felosztását es a munkástanács felügyeleti jo-
gát a kormány felett, amely programpontokat már 
biztosították. 

Javultak a bekekilatasok Az osztrák képviselő 
ház ülésén az elnök a következő bejelentést lette • 
A vezérkar főnökének helyettese taviratot küldött, 
melyben közli, hogy a szövetséges csapatok átlépték 
a Tagliamentót. s uz ellenséget kenyszentették a 
Dolomit front kiürítésén*. - Nent csupán fegyveres 
sikereknek örülhetünk, hanem annak is, hogy a 
békekilátásaink javultak, s hogy az egykori szövet-
séges, aki szégyenletes hüségszegés után, két évnél 
tovább szorongatta déli határainkat, rövidesen kikü-
szöbölődik ellenségeink sorából s közelebb jutunk az 
óhajtott béke kivívásához. 

A franciak dontó csata! várnak. Párisi katonai 
körök legközelebb döntő csatát várnak a velencei 
síkságon. Abban bizakodnék, hogy az olaszok ele 
gendő tartalékokkal rendelkeznek, liogv a megérke 
zendfí francia és angol csapatokkal sikeresen eggyütt 

működhessenek. 
£ 

40 kilométernyire Velencetol. Hollandi lapoknak 
az olasz főhadiszálláson időző tudósítói jelentik, hogy 
a magyar, német és osztrák előőrsök Velencét 40 
kilométernyire közelítettek meg. Jelentéseikben azt 
állítják, hogy Velence előtt az olaszok nem fognak 
nagyobb ellenállást kifejteni. 

Donto csota a velencei síkságon. Párisi katonai 
kor k döntő csatát varnak a velencei síkságon. Kemé-
lik, hogy az olasz tartalékok elégségesek lesznek az 
angol-francia csapatokkal való együttműködés lehe-
tőségének fentartására. 

Az orosz forradalmi bizottság titokban fegyver 
kezett Az előző parlament ülésén Kerenski a mun-
kástanács katonai forradalmi bizottságnak és a pé-
tervari vezérkarnak konfliktusáról kijelentette: A lör 
radalmi bizottság követeléseit soha sem fogja el is 
merni törvényesnek s követelte parancsaik visszavo 
nusát. A bizottság színleg táigyulásokbu is bocsát 
kozutt, de egyidejűleg titokban fegyverekkel és lő 
szerekkel látta. el a munkásságot. Kzért Pétervár la 
kossaganak egy részét lázadóknak j lenti ki, akik el-
len vissgulatot indíttatott s egyes személyeket letar-
tóztattak. A bejelentést u bal oldal kínos kozbekiál 
tusokkal zavarta meg. amire Kerenski a következő 
kijelentést let'e: A kormány inkább megöleti magát, 
semhogy az állam becsületének biztonságáról le-
mondjon. 

Olasz hurcolkodw Velence kiürítését befejeztek. 
'Paduát és Veronát, miután a polgári hatóságok már 
előbb elköltöztek, a bankok és konzulok is elhagytak 

Antant segítség Olaszorszagnak Az olaszországi 
aiitánthaditanács els/i eredménye, hogy Foeli tábor-
nokot kinevezték uz olasz-francia haderők parancs-
nokává. ÓO.OUU főuyi francia és g >r-g csapat érkezeit 
Olaszországba, mint ezt az olasz lapok egyöntetűen 
jelentik. 

Éhínség az orosz hadseregben <'seremisov tábor-
nok értesítette az orosz közélelmezési minisztert, 
hogy hadseregében éhínség van. A front mögött a 
legnagyobb anarchia uralkodik. 

70 olasz erődöt foglaltunk el. Csapataink telje-
sítményeit ugy értékelhetjük legjobban, ha tudjuk, 
hogy a szövetségesek elönyoinu.asát uz egész arcvo-
nalon mennyi permanens erödinu tartóztatta lel a 
Tugliainentó" előtt. Az erődítések még a békében 
épültek s az utóbbi időben a harci tapasztalatok 
alapján kiegészítették őket .'11 ugyuállást, 4 falazott 
erődöt, * fóldbevagoit erődöt, l í p.inoélos erődöt 
kellett elfoglalnunk, inig elértük a Tugii uuenlol. 
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kerestetik sürgősen megvételre. Sz ín mellékes. 

Z s i b á r u s , Varkor .T_\ 

Raffia nincs és nem is lesz!!! 
nyersanyag hiány miatt a papirspárga ura napról 

napra emelkedik. 

Mindenki lassa el magat előre 

Pátria szölőkötöző papirspárgával 
ara 100 kg kent K. 520 -
Kapható r tOTTMKB és SCH.YIIKDL 

„HÁTÚI A PAPIKSPA K< 1A" 

eladasi irodája 

Budapest. VII Rakoci ut 6 

Keresek egy 

bútorozott szobát 
konyháva l , esetleg konyha haszná lat ta l . Cím a 

k iadóh ivata lban . 

Figyelem! 
Veszek uj és viselt cipőket, cs izmákat , férfi -

ruhákat a legmagasabb árért. Levelezőlap elegen-

dő értesítésre és azonna l j ö vök . P a v e t i t s János, 
V á r k ö r 32. sz. 

Eladó ház. 
Villaszerű adómentes szuterrain építkezésű 

ha/, gyümölcsössel a f őg imnáz i um közelében, 

eladó. Bővebbet a k iadóhivatalban. 

Ha szüksége van 
körlevelekre, s z ám l ák ra , cégnyomásos 

levélpapírra, bor í tékokra vagy levelező-

lapra. továbbá megh ívókra , műsorokra , 

belépőjegyekre, fa lragaszokra, azután 

ét lapokra, c ímkékre , n é v j e g y e k r e , 

gyászjelentésekre, t áb láza tokra , árjegy-

zésekre vagy bárme ly a könyvnyomdá-

szat s z akmá j á ba vágó m u n k á r a , akkor 

fordul jon a l egnagyobb b i z a l omma l csak 

Rónai Frigyes 
könyvnyomdájához 

Kőszeg , V á r k ö r 3 9 . ( R o t h Jenó-fele ház), 
hol m inden felsorolt és fel nem sorolt 

nyomta tvány t a ma i kor igényeinek 

megfelelően csinos, modern cs Ízléses 

kivitelben a lego lcsóbb árak mellett 

" :: :: szerezhet be. :: :: :: 

Közigazgatási nyomtatványok nagy raktára. 
„Jíöszeguidéki Jiépesnaptár", „ S ü n -
ser $ezirkskalender" és „3<en>atski 
Jíalendar Sv . jRntona Jaduanskoga" 

kiadóhivatala. 

Kérjen időszaki értesítőt! 

Amatőr munkát »zak»z«rü«n véget 1 

Nyomatott Hóna, Fr i<7« i n y o n ü j á t u a 

E g y l 1 , éves 

tenyész-bika, 
s immenta l i faj, eladó. 

E c k e r János 
Mémctzsulány. 

S z o m b a t h e l y i J a k a r é k p é n ^ t á r 

R é s z v é n y t á r s a s á g 

kőszegi fiókja, 
K ő s z e g , K i r á l y - u t s z á m . 

á t r u e z s z á l l o d a m e l l e t t . 

E l f o g a d : b e t é t e k e l jet«nleg n e t t ó 1 ,,-os kem-

to/.assal betéti konyvecskure es folyó 

s támlára A karaatozas abctétet kóvetó napon kezdődik 

betét kilizcteseket felmondás nelkiil eszközöl 

L e s z á m í t o l : - *'a"-asos üzleti cs magánvai 
— tókat mindenkor a legelőnyösebbel! 

F o l y ó s í t : r e n J" 
es tórleszteses jelzálogkölcsönöket 

földbirtokokra cs v.irosi hazakra ; m a g a -
s a b b k a m a t ú k ö l c s ö n ö k e t a l a c s o n y a b b k a m a t ú 
k ö l c s ö n ö k k é v á l t o z t a t ( c o n v e r t á l ) . É r t é k p a p í r o k a t : Ila|,i ^ f o l y amon veszem eiad 

— — — — — tőzsdei inegbizatasokal etlogad 

S z e l v é n y e k e t : koltsógmenteaen bevált , szelveny-
— iveket a szelvényutalvány (talon) 

alapján díjmentesen beszerez 

Á t u t a l á s o k at , Ic'izetcseket eszközöl a viUK bar-
— mely piacán teljesen díjmentesen 

É r t é k p a p í r o k r a : a"*mi- muK*» papírokra 
— — — — — — — előleget ad 

Sorsolás a lá esö értékpapírokat arfolya*n vesz -
— — — — — — — tesseg elliii biztosit 

É r t é k p a p í r o k a t cs cr ,ckekd nzcsrc ev Keze-
— lesre átvesz 

Tekintettel, hogy har.ank lennagyobb péneintexetével a 

l'esti Hazai Első Takarckpcnztai Egyesülettel szoros os»ze-

kőttetesben all, mindenfele takarékpénztári cs bankűzleti 

megbízást a legelőnyösebben bír lebonyolítani 

Mint az l.lso Magyar Altalanos biztosító tarsaiag ügynök-

sége mindenfele biztosítást ellogad és felvilágosításul k«si-

s ggcl szolgai 

Központ Szombathelyi (regi) Takarékpénztár 
Szombathely. Alakult: 1867-ben. 

A l a p t ő k e 1,600.000 k o r . T a r t a l é k o k : 4 00 . 000 k o . 

T a k a r é k b e t é t e k 15 m i l l i ó k o r o n á n f e l ü l . 

S a j á t t ö k é l 2 , 2 5 9 . 0 0 0 k o r o n a . 
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