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A békekilátások és a városok. 

A központi államok vezetőferfiai már akkor 

is midőn a habom még nagyban dult, gondol-

tak a békeidőnek eiőkészitésere. Szervezeteket 

állítottak tel abból acélból - sőt nálunk es Auszt-

riában kúlön minisztériumokat is létesítettek, hogy 

a roppant munka, mely reánk az átmeneti idő-

ben vár, ne találjon bennünket előkészületlenül. 

A z ' Oroszországgal való béketárgyalások 

egy reménysugarat nyújtanak aziránt, hogy a 

haborunak a vége belátható időben várható, es 

hogy az általános béke talán mégis gyorsabban 

fog elérkezni, mintsem ezt még egynehány hó-

nappal ezelőtt hinni mertük volna. 

Csalódás volna azonban abban bizni, hogy 

az általános békének a megkötése egy csapásra 

veget vetne mindazon mizériának, melyet a 

háború okozott és reánk hozott. Minden mé-

lyebben gondolkozó ember előtt világos, hogy 

a háborúnak a kihatásai még generációkon át 

lesznek érezhetők. 

Itt van mindenek előtt az óriási drágaság, 

melynek enyhülése sajnos csak nagyon lassan 

varható. A luggő államadósságnak a törlesztese, 

azaz a kibocsátott bankjegyeknek a bevonása 

legalább is egy decenniumot fog igényelni, a 

legjobb esetet feltéve. Ép oly arányban várható 

a valutánknak fokozatos javulása és a teljes 

paritásnak a helyreállítása is. A pénzünk érté-

kevei pedig lépést tartanak az áruknak az árai, 

ugy hogy a meddig a disázsió tart, addig az 

arak is megmaradnak aránylagos viszonyban. 

A valutánknak az ertekén, vagyis jobban 

mondva értékcsókkenésén kívül az áru-arak 

rendkívüli magasságát természetesen még elő-

idézte az árunak a hianya is. Kifogytunk min-

denből, nemcsak amit külföldről kell importál-

nunk, de még abból is, amit béke idejében 

bőven termeltünk. 

Nagyon természetes, hogy ez a nagy hiány 

a békekötés percével nem fog egyszerre meg-

szűnni. A termelést, ha 1—2 millió ember 

vissza fog adatni a munkának, fokozni lehet 

ugyan, de ennek a hatasaiscsak több ev múlva 

juthat kifejezésre. A behozatalra a külföldről, 

annal kevésbbé számithatunk, mert a szükség-

let nemcsak minálunk, hanem egesz Európában 

fennáll, míg kivitelre az első időben azért nem 

gondolhatunk, mert elsősorban a mi sajat szük-

ségleteink fedezésére kell termelnünk. 

Amint mindebből látszik, gondolni sem lehet, 

hogy mindjárt a békekótes utan normális viszo-

nyokra fogunk visszatérhetni, mint p. o a szabad 

kereskedelem visszaállítására, hanem szükség 

lesz arra, hogy az Állam, az o omnipotenciája-

val útba igazítsa a rendes mederbe való fejlő-

dést. Ugy amint az államnak a háború alatt 

feladata volt „lehetőleg egyenlően" telosztani a 

szükségleteket és készleteket, ugy figyelnie kell 

majd arra, hogy ha a béke utan aru mutatko-

zik, ezt ne kerítse kezébe csak a gazdag, aki 

megteheti, hanem jusson belőle lehetőleg egy-

formán a többi fogyasztónak is. Ezért kell az 

államnak még egy jó ideig ellenőriznie a ter-

melést, a behozatalt és a fogyasztást. Ezért 

csinalta az átmenetre való szervezéseket. 

Amint az ál lamnál sincsen vége mindjárt 

a békekötés után a sok bajnok, épugy fogjak 

a városaink is a béke után erezni a haborunak 

az utóhatásait. A háború kitörésekor folyamat-

ban volt munkálatok és befektetések mind abba 

maradtak. A háborús k óriások óriási módon 

felhalmozódtak. A beszallásolási költségek egy-

maguk nagy terhet okoztak. A berek sokszoro-

san emelkedtek. A városi üzemek nem hogy 

jövedelmeztek, de nagy deficittel záródnak. 

Ezerfelé lesz a pótlásoknak a szuKségessege. 

De mig az allainnal azt latjuk, hogy maris 

szervezkedik és gondoskodni akar az átmeneti 

nehézségek leküzdésere, a városoknál ilynemű 

előrelátó tevékenyseget sajnos nem tapasztalunk 

A városaink élnek egyik napról a másikra, be-

tömik a deficitet függő kölcsönökkel, de hogy 
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mi fog törtenni, ha elérkezik a nagy szükség-

leteknek es a rendezésnek az ideje, arról prog-

rammot eddig még sehonnan sem hallottunk. 

Jelenleg igaz, nagy pénzbőség uralkodik, 

de a háború utan meg fog jönni a nagy pénz-

szükseglet az állam, a községek, a;: ipar és a 

kereskedelem részéről. Ezért vetjük fel azt a 

kérdést, hogy nem volna-e legfőbb ideje, hogy 

akár a városok kongresszus^, akár a polgár-

mesterek értekezlete foglalkozzék a városok 

ügyeivel. Nem szabad bevárni, mig egyszerre 

itt lesz előttünk a liquidáció napja, hanem tisz-

tázni kellene mar most a városok helyzetet, 

meg kellene tudni a kormánynak az intencióit, 

vagy legalabb is idejekorán informálni kellene 

a kormányt a varosok helyzetéről, hogy intéz-

kedéseit ezekre is kiterjessze. A jövőnek nem 

lehet ölbe tett kezekkel elébe nézni. 

„Vár Lap." számára i r ta : W. Z*. 

A sörgyári r. t. újraalakulása 

egy millió tőkével. 
Huszonhárom évvel ezelőtt alapították a kőszegi 

sörgyárul a kispolgárok felcsigázott vóriness reményé 
vei. Zabka nevű Amerikából idecsöppent cseh tanító 
tudta ezeket annyira megnyerni, hogy az ő „amerikai" 
vállalkozása az erre hivatott polgárság ride^, bizal-
matlan ellenzése dacára is sikerült. 

A 3Uü,00<) koronás részvénytőkét hamar fel-
emésztette az építkezés és berendezés és ekkor foi'es J 

Iőko nélkül állott az ipartelep. Jött az adóss igcshri 
lás. Most látták be, hogy mily könnyen ugrottak be 
a sokatigérő „amerikainak." A szerény kis tőkéjük-
ből élő nők, sok kisiparos polgár éveken át hiába 
várták tőkéjüknek kamatoz.isat. A vállalat nem tudott 
sikeresen megállani a gráci, reiningahau/.eui stb. kon 
kurrenciaval, sőt még a helyi pártolásra alapított re-
ménye is füstbe szállt. 

Egyik elnöki válság követte a másikat és az 
„amerikai" is már elillant a látóhatárról. A csödb*-
jutást a részvények értékének leírásával mentették 
meg 

Dr. Stúr Lajos vállalati ügyésznek és néhány 
támogató polgártársának suuralt elsőbbségi kotvé-

T á t Q a. 

A városházi terem krisztusképe. 
— Régi jegyzökönyvek alapján — 

Kinek nem tünt volna fel azon Krisztuskép, mely 
a városház közgyűlési termének egyik érdekessége 
azon fejedelmek képsorozatába, kik Kőszeg szab. kir. 
Ö«i varosunkat többféle privilégiumokkal ellátták és' 
kiket azután a város tanácsterme számára lefestetett. 
Ki a festőművésze, mely időből származik és van-e 
mű becse ? E kérdésekre már régen kívántam felelni. 
Most végre oly hiteles adatokra bukkantam, melyek-
nek segítségével a Kriszluskép keletkezése megvilá-
gítható. 

Lakott városunkban 1698 ban Kéry György nevű 
képíró. Mivel a képírást, mint minden művészelet, a 
közönség sohasem mettaita eléggé, ez időben persze 
még kevésbé mint most, aini képírónk is bizouy sok 
szükségét szenvedő szegény maradi és a feljegyzés 
szerint .semmivel sem bír." Még a kir. adót sem 
tudta megfizetni, niire ugyancsak mindig és minden 
időkön át szorították a szegény adótizeiő alanyi. Uy 
szorultsagaban nagy dologra határozta ei magal Kéry 
György piktor. 

A nemes tanácsnak az urnák 1098 évi december 
hó 30.-án (olyan időtájban tebat, midőn uz emberek-
nek szive engedékenyebb) .tartott sossiójában egy 
irot krucificust prásentálván, azon instált alázatosan, 
hogy nekie a ket esztendei halralevö kir. adó megli 
engflletnék és a városi munkáiul eűtot ruégh él im-
munisáltatnék." A nemes tanács kérelmére — nyom-
ban — azon választ, adta: a kir. adó relaxáltatik, az 
^rosi munkáiul meni liazon, azon kívül adatik inégh 

nekie egy köböl buza és egy köböl ros ugy egy 
csobor bor is." Dicsőségére válik az akkori nemes 
tanacsnak, Imgy méltányolta Kéry György képírón ak 
kérelmét, művészetét es a képíró kérelmén tul ter-1 
jeszkedve veit szembem még a Maecenas szerepét; 
vállalta. 

Magyar képzőművészeti szempontból felette ér-
dekes adat, mert régibb magyar képírókról és azok 
müveiről vajmi kevés adat maradt az utókorra. 
A magyar kultúrtörténet az akkori időben csak 
Kupetzky, Mányoky magyar képírókról vett tudo-
mást, de Kéry Györgyről hallgatott. Nem állott volna 
művészele, mint mondani szokás, korának színvonalán? 
Erre nézve nem nyilatkozhatom. Ha mindig kedvel-
tem is, bámultam is az emberi gonius alkotásait, de 
nem értettem hozzá. A crucifixus műbecsét határozna 
meg egy szakember. 

Még egy crucifixus van ós pedig városi levél-
tárban, nem írott, hanem faragott. E faragott feszület 
valamikor most a tanácsteremben elhelyezett, ipar-
művészeti szempontból felelte értékes és fél ivalaku 
asztalán állhatolt abban az időben, midőn az Bíró 
uram és a belső tanács kimondotta sententiait. E 
feszületnek határozott inüértéke vau. Legalább egy 
német professernak Darinstadtból, ki kíváncsi volt 
e város lovéltárára, azonnal > zömébe ötlött e feszület 
es azt mondotta: hogy igen órtékes antik műdarab. 
Semmi más hiba rajta, mint a bemásolása, mihez 
az akkori időknek niá'.olója nem ériett. Nem volt 
mester, csak kontár, azért kívánatos volna a mazt 
levakarni, de ezt a munkát egy ahhoz értő ember 
végezze. 

A feszületet — ugy látszik — szebbé, osiiiosabbá 
akartak tenni, azért inázoltathatták be, csakhogy a 
inunkat kontár kézre bízták. 

Hasonló eset történt n város kútjának a város-
ház és a tábornoki ház portaléjáuuk bemázolásával 

Mindegyik egy-egy értékes műalkotás. Ezeket 
is, nem tudom mikor ? bemázolták, neinn festékkel, 
hanem mésszel; nemis mester, hanem simplex kő-
műves legény. A fogyinnasiumi igazgató ur tett 
figyelmessé ezen a jó iziés elleni attentatumra, mire 
drága pénzen sietve eltávolíttattam az oly olcsó pén-
zen rákeni meszet — a. j. — 

Fekete István ev. püspök. 
— Régi jegyzökönyvek alapjan. — 

Csak azon száraz törlénti adatokat kívánom 
nyilvánosságra hozni, hogy városunk polgársága 
majdnem innul — a reform lias korszakákan — az uj 
vallásra téri át. A katolikusoknak iijin volt se papja, 
temploma, se iskolája. A városházán is csupa luth'. 
polgárok kormányoztak, kik egyebbek közt a predi-
catorokat, így szerezték a papokat és felforgatták és 
elbocsátották. 1614 évi inajus hó 20.-án felfogadtak 
valami Zámasz magyar predic itorl, de csak egv évre, 
illetményeit meg a stólát is p ulig egy évre a követ ' 
kezőkben állapították meg 

Arany készpénzben . 100 tallér 
Aldozóbor fejében y 
Karácsony, húsvét, püukösd ünnepekre . . 3 
Három rétet és 3 hold szántóföldet, 0 mérő búzát; 
Imre Halas malmából 24 mérő gabonát, Varga I'eszer 
Mihály malmából 12 mérő gabonát, melyet maga 
vihet el. 

Temetésért fi||. 
temetési predikatióért j for . 
gyermek agyas asszony mogáldásáért . . . . 4 k. 
koreszlelésért ^ 
egy beieg látogatásaért, vigasztalásáért 
és urvacsoráért 4 ^ 

házasság kötésért . 1 0 k. 
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A predieatorok közül IokIíír»?s»-í»h kétségtelenül Fekete 
Isi ván volt, kit tudományossága ós ejfvőhlj érdemei 
elismeréseid utóbb ev. püspökké választottak. Fekete 
István ugyan superinteuderisnek vau elnevezve, de 
11 városi jegyzőkönyvek egvébb helyeken ev. pűspö 
köket ernlit. Fekete István, kinek hírneve Magyar-
ország határain is tul terjedi, utóbb a pozsonyi 
kamarának haragját vonta magára, mert a hatalom 
ölet is proseribálta ós 107:1-ban Pozsonvba — a vér-
biróság elé citálta. 

Azért Bíró uram Hadikins György szeptember 
h" 23-iki tanácsülésben .propanallya Venzetes Lui-
perintendeiis Fekete István ur dolgát, hogvha a 
nemes vár s ismerine ennek utáiinais Lölki Tanitó-
janak ós l'ásturának amint ez ideigh, mivel hogy a 
Nemes városis szentőitette fel és sok esztendeigh 
dicsrrettesenis szolgálta a nemes várost, most penigh 
<•<» Kgline az eő Főlsége Fiscusa instant iájára a nemes 
l'osony Karaarára citaltalot: ha azért u nemes Varos 
Patrónusának tartva magát, szükséges hogy illetén 
dolgának isMsti niiáját és jöakarattyál mutassa." A 
nemes tanács determinált : „mind az Kvangelicusok, 
mind penigh a Catholi«usok részéről pmpter aniraos 
uniones ebben való assistentiájat és jö akarattját szi-
vessen igiri". 

(részvényesek sem, de a pénzbőségben uszó helyi 
pénzintézetek sem. Nem egymaga a pénzbőség adja 

jaz erőt. Az eredményes nagyipari üzemnek egyik 
főfeltótele, hogy gyártmányának az elhelyezéséhez 
nagy befolyással birjon. Kz különösen sörgyár-
tásnál igen fontos. Produkálni könnyű, eladni nehéz, 
de legnehezebb le't volna ez két nagy sörgyár erős 
terjeszkedése közzé ékelve. A kőszegi sorgyár csakis 
ezt várhatta holtbizonyosággal. Tőkeerő, szakértelem 
és kitartás minden ipari vállalkozás első feltétele s 
erre csak a nagy tőke és ennek széleskörű érdek-
összeköttetése képes. 

Ívért ragaszkodott az igazgatóság jól megfon-
tolt elhatározásához és ez volt a főrészvényeseknek 
is egyöntetű akarata. 

Az ezt ellenzők most azt hangoztatják, hogy 
jobban lehetett volna értékesíteni, — nagyobb ered-
ményt érhettek volna el a részvényesek javára. 
Lehet. Mert ma nem létezik olyan érték, mely más-
nap magasabbra nein taksáltatnék, vagy megfordítva, 
értékében le nem szállhatua. Kőszeg varosa normális 
időben kb. 80,000 koronával kedvezőbben jutott 
villamos telepéhez mint az előtte szerződött Zala-
egerszeg, mégis az utána szerződ > Körmend még 
ennél is kedvezőbben kötött De bizonyos az, hogy 
a/ alakulni akart helyi érdekeltség s o k k a l ke ve 
seb b ó r t akarta megszerezni, — az is, hogy a koz-
gyulés napján hirtelen megjelent egyik nagyvállalat 
c s a k 10,000 koroná* Kedvezőbb ajánlatra határozta 
e! magát, tehát még a konkurrencia sem tudott ér-
demes nagyobb ajánlatot tenni. 

Hivatott sz.uemb t ugy nyilatkozott, hogy a 
sörgyár jelenlegi állapota teljesen kizarja az érU 
eléri anyagi eredmény, ,u ingatlan é-i egyébb érte 
kek magasvolta dacára is és csakis két nagy üzemnek 
egymással viló tusája ért el ennyit s bármelyik-é is 
lett volna, a többlet értékét nem magában a gyarban 
talalja, hanem abban, hogv kiszorította konkurren-
sét. Azzal a nagyvállalattal történt transakeió, amelyik 
mara tonk szelén volt kanizsai sörgyárból képes volt 
óriási forgalmú üzemet teremteni es ujabban a po-
zsonyi sörgyárat is ineg-z?rezte. Kinizsi ós Pozsony 
k<>zött áll Sopron és Kószeg. Sopront a másik sze-
rezte meg. Most annál t'ontosabba lelt, hogy kié lesz 
a kőszegi sörgyár Az egyik esik azért akarta m^g-
sz. rezni, hog> üzleti körzetében koukurreuse ne 
legyen, — a másik azért, hogy a konkurrens leve 
résére a pozsonyi és kőszegi nagyvállalatok közzé 
szorítsa a sopronit. Kőszeg az egyforma értékű ajáu 
latok kozul azzal egyezett meg, akinél a további 
üzemben tartas és a fejlesztés erdekeit megbízhatóan 
biztosítva látta. 

Kőszegnek aligha lesz oka megbánni, hogy a 
hatalmas Kereskedelmi Bank iparvállalatainak városai 
közzé tartozik és hogy az annyi életrevalóságot tanú-
sított nagykanizsai központi sörgyári üzenek vezető 
ségéhez lesz kapcsolva 

* 
• * 

A kőszegi sörfőzde r. t. hétfőn tartotta, ez évi 
rendes közgyűlését. A szokásos évi jelentéseken és 
mérlegen kivul a vállalatnak felszámolása avagy uj 
r< szvénytárs iságga való atalakulása képezte általános 
érdeklődés tárgyát. Talán még az alakuló gyűlésen 
sem volt annyi részvényes jelen es képviselve. Erre 
a közgyűlésre 2200 részvény es koivényt deponáltak 
04-en. Tulnyomólag tölgyek képezték a jelenlévőket, 
mint máskor is. 

tíaumgartner János elnök nyitotta meg az ülést, 
konstatálta határozatképességét és jegyzőkönyvhitele-
pítésre valamint szavazatszedő küldöttségnek Schön 
bauer János ós Czeke Gusztáv részvényeseket, a jegy-
zőkönyv vezetésére pedig Kőszegi Jözset igazgatósági 
tagot és titkárt kérte fel, utóbbit egyúttal az ügyek 
referálására. 

Kz ismertette teljes részletességgel az igazgató-
ság által javasolt egy millió tőkével megalakítandó 
uj részvénytársaság tervezetéi, mely szerint a régi 
100, illetve mar csak 70 kor. értékkel szereplő rész-
vényesek három részvényükért két uj 200 kor. név-
értékűt kaphatnak, vagy ha résztvenui nem kíván 
nak minden részvényüket 133 kor. f. összegért 
beválthatjak, akik pedig bizonyos határidőig nem 
nyilatkoznak, vagy ne;n jelentkeznének, azoknak min-
den regi részvénye két uj részvényre eső nyerességé-

Biró uram előterjesztésében hivatkozik Fekete 
Istvánnak városi szolgálatára ós, minthogv egy Fokete 
István városunkban akkor már létezett gymnáziura-
nak profeszora és hasonnevű városbíró is volt, való-
színűleg tartom, hogy Fekete István úr pűsp »k 
azonos az előbb szereplő Fekete Istvánnal. 

Különben városunk regi könyveinek e részletét 
azért hozom nyilvánosságra, hogy városunk egykori 
polgárai valódi tűreliiiisségóuek szép példáját mutas-
sam be ez id.-szakból, midőn a felekezeti szoinp mtok 
túlságosan kiólesitve voltak és csakis e szempontok 
irányítottak a kuzélotet. De a közölt határozattal egy-
úttal igazolni akarom elődeinknek igazságszere tét is, 
mert nagyon jól in 'gérteték, hogy a pozsonyi kamá-
rának eljár.isa merő erőszak és kegyetlenség. Nem 
hiában nevezte el a iragyar torténeliró „vérbiroságuak." 

A városi levéltárban négy értékes könyv van 
elhelyezve. Azt hallottam, hogy e könyvek Fekete 
István értékes könyvtárából származnak. Igaz e ? 
nem tudtam megáll ipitani. Nagyon sajti tlorn, hog\ 
varosunk egyik hírneves szülöttjéről csak fogyatékos 
adatok állották rendelkezésemre. 

nek egy harmadához van joguk. Ő000 darab 200 ko 
uj részvényből 3000 darabat a Kanizsai Király sőr-
főzde r. t. köteles átvenni, az üzemet folytatni és a 
békekötéstől számított 5 év alatt kibővíteni. Igazga-
tóságának egy harmada a kőszegi részvényesekből 
választandó, a felügyelő bizottságba a város is küld 
képviselőt. Ha az uj társaság a fejlesztés követelmé-
nyeinek eledet nem tesz, 100,000 kor. kötbért kote 
les Kőszeg városának iparfejlesztés céljára fizetni. 

Lzzel szemben a közgyűlésen váratlanul inei< 
jelent képviselői a Nyugatin. Sörfőzde H T.-nak, 
Messer Gyula szombathelyi sörraktáros és Dr. Szov 
jak Hugó ügyvéd 14 napi halasztást indítványoztak 
ujabb tárgyalás felvételére és legalább 10,000 koro-
nával kedvezőbb ajánlatot helyeztek kilátásba. 

Az előadó ismertette a tárgyalások menetét s 
igazolta, hogy a most ajánlatot tevők minden ok nél-
kül megszakították a velük való tárgyalást, azt is, 
hogy még a közgyűlést is 2 nappal későbbre tuzték 
ki, inert várták i targvalás folytatását ós végre az 
egyedül maradt komoly reflektánssal történt a trans-
akeió megegyezése. 10,000 K. feliilajánlás miatt indoko-
latlan az elhalasztás, különben jövő közgyűlésen is-
mét egy másik egyanezt azt eljárást követné, sőt k >-
vetelhetnó. 

Dr. Stúr Lajos es Czeke Gusztáv az igazgató-
ság javaslata mellett szólaltak fel azon érveléssel, 
hogy a közgyűlés nem árverés, hanem az igazgató-
sági javaslat tárgyalasa. 

Időközben 5 percre felfüggesztették az ülést és 
újra megnyitása után bejelentette az előadó, hogy az 
előzetes megegyezést kötött erdekeltsóg a közgyűlé-
sen felajánlott 10,000 kor. összeget a maga részéről 
városi jótékony célra az igazgatóság rendelkezésére 
bocsátja. 

Az elleninditvány folytán szavazás rendeltetvén 
el, az igazgatóság javaslata mellett szavazott 2001, 
ellene csakis a másik érdekeltség képviselője 40 sza-
vazattal. 

Ezután az előadó felolvasta az uj alapszabályo-
kat, melyeket a közgyűlés egyhangúlag fogadott el. 
Ezzel együtt kimondatott az elsőbbségi kötvénye* 
beváltása, még pedig a ínég csak májusban esedé-
kes 5 korona kamatnak azonnali kifizetése mellett. 

Következett az PJ10/17 évi üzletév mérlegének, 
igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentésénak tár-
gyalása. Ezeket is egyhangúlag fogadtak el, mely 
szerint 1916/17 évi osztalékul 4 kor. állapíttatott meg, 
mely április helyett ezúttal azonnal esedékessé válik. 

Az igazgatóság egv harmadának kisorsolása 
eszközöltetvén, Fuchs János, Gaál József, I'rikopa 
János és Kincs István sorsoltattak ki, de Czeke 
Gusztáv részvényes indítványára valamenyien egy-
hangúlag újra megválasztattak. 

Vénül Dr. Stur Lajos lelkes szavakkal emlé-
kezett meg Baumgartner János elnökig izgató buzgal-
máról és érdemeiről és u részvényesek elismerését 
jegyzőkönyvbe iktatni javasolta, aini egyhangú lel-
kesedéssel elfogadtatott. 

Baumgartner János ezt meghatottan köszönte 
meg és kifejtette, hogy mindig hivsn igyekezett kö-
telességét teljesíteni. Most is legjobb meggyőződése 
szerint a vállalat, a részvényesek és a város érdeké-
ben cselekedett, midőn a mai napon elfogadott ked-
vező transaktióval a vállalatnak nagyipari kifejlesz-
tését a maga részéről azért támogatta, mivel az adott 
viszonyok közölt ez volt minden érdekeltre nézve 
a legjobb megoldás. Mindsnkinek boldog újévet 
kívánva bezárta az ülést. 

Városi ügyek. 
23 »iH Hirdetmeny. 

Közhírül adom, hogy a 348Ö/891 szab rendelet 
1 $— a szerint a háztulajdonosok vagy ezek a rendőr-
hatóságnál kötelezőid, bejelentett helyettesének köte-
lességévé teszi „télnek idején a ház mentében és 
annak kornyékén levő kövezet vagy kövezetlen jár-
dáról és a mellette elvonuló folyokából a havat és 
sarat naponként reggeli 8 óráig eltávolítani, sikamlós 
időjárás esetében pedig a járdát kőpor, fűrészpor vagy 
hamuval behintetni, annak kellő időben való eltávo-
lításáról gondoskodni " Ugyancsak fennti szab. rend. 
14 § --a alapján az udvarokban halomra gyűlt hó ós 
jég elszállítandó a vár >s területér d. ez azonban út-
testre le nem rakható, miért is ez a város külterüle-
tén a patak felé lejtő partokon rakható le. Ezen 
pontok ellen vétők 1 koronatói — 40 koronáig ter-
jedhető pénzbüntetéssel, behajthatatlanság esetén 
megfelelő elzarással büntetendők. Figyelmeztetem a 
háztulajdonosokat, hogy közegeimet a legszigorúbb 
ellenőrzésre utasítottam és fennti szab rend. idézett 
pontjai ellen vétók szigorú megtorlással találkoznak. 

Kőszeg, 1918. január 3. 

lh. Freykerger Jenő, h. r«ndórk»pitány. 

7474/917 Hirdetmeny. 
Közhírül adom, hogy saját házi szükségletén 

felüli hízott sertés felett senki szabadon nem rendel-
kezhetik. 

Kőszeg, 1917. december 29. 

Jambrits Lajos, polgármester. 

7553 917 Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy mindazok akiknek tava-

szi vetőmagra szükség van, szükségletüket folyó hó 
7 en és 8 áu városi főjegyz inéi jelentség be. Bejelen-
téssel egyidejűleg vetőmag ára befizetendő. 

Kőszeg, 1918. jauuár 4 
Jambrits Lajos polgármester. 

ii-! k elhelyezésével uj tőket szerezni az összeroska-
dashoz k-'zel álló vállalatnak és ezt a műveletet h 
város és u pénzintézetek i.-» támogatták. 

Baumgartner János került a vállalat élére s ha-
bár u igyolib eredményt ő sem tudott elérni, de 'biz-
tosította' az elsőbségi kötvények kamatfizetését és fel 
szmen tartotta a gyárat egy jobb korszak beáltának 
a reménvében. 

A szombathelyi kiállításon való részvétellel azt 
remélték hogy sikerült a szombathelyi piacot meg-
merni • - a varmegye némely vidékét is. Kőszegi 
jözsel igazgatósági" tag az Oházi emlék mintájára 
pavillont építtetett s nap-nap után utazott le a kiál-
li'asra szel"skorü propagandára. Az ott kimért kitűnő 
snr ízlett mindenkinek, szép forgalmat ért el ott a 
kiállításon, de nagyobb fogyasztasi piacot még sem 
tudott elérni. Az altaia tervbe vett szombathelyi álló 
sorcsarnokok (Stehbierhallékl létrejöttét nem méltá-
nyolták Abba maradt. A söradótörvény ujabb csa-
pást jelentett a vállalatra nézve. 

Defi. ites esztendők követték egymást, míg végre 
egy-két evi rosz bortermés fokozta forgalmát, de ep 
peii csuk annyira, hogy adósságot törleszthetett. 

A háború kitörése egyszerre élénk üzleti for 
galmat hozott. Az emelkedő árak jelentékeny jöve-
temmel jártak és ekkor kaptak végre némi osztalé-
Kot a részvényesek Többet azért nem, inert az igaz-
gatósag inkább tartalékalapnak a biztosítását tűzte 
ki 'élül. Ez is igen szépen gyarapodott. 

Ennek a kedvező helyzetnek i«. hamar vége lett. 
A közéleltnezés érdekében jelentékenyen redukálták 
a sörgyárak termeléset. Hiába emelkedtek a sörárak, 
a draga anyagbeszerzés és a csekély mennyiségű 
gyártás lehetetlenné tette a kiaknázást és Isgutóbb 
mar oly kevés árpához juthatott, amennyinek a fel-
dolgozása alig fedezte az üzem ben tartást. Jó mérlegét 
csakis az előző évek nyereségének előrelátó beosztása 
biztosította 

Ujabb válság fenyegette most a vállalatot. A 
kormány már csak egyetlen vaggon árpát jelölt ki 
neki feldolgozásra, de még ehhez sem tudott szenet 
szerezni. A h.iboru által teremtett közélelmezési hely-
zet valószínűvé tet^e, hogy uzeino néhány évig kereset-
nélküli lesz, sőt azt is, hogy talán nem is érde-
mes üzemben tartani. Csak legfeljebb 0' , fokos snr 
nek a gyártását engedélyezték és ily árunak a for-
galomba hozatalától ig-'u fázott a vállalat vezetősége, 
— azért is, mert a gyár berendezése nagyon hiányos 
lett. Toldozás foldozás folyt és csak a sormester am-
bíciója és ügyessége tudott a nehézségekkel meg 
küzdeni. 

Ilyen viszonyok között jött a nagytőke érdek 
lődése a gyár megszerzése iránt. Egymásután jöttek 
a hírek a kisebb sörgyárak eladásáról, mert a nagy-
tőke félelmetes versenyzésével szemben igen kocká-
zatos let; a vállalat prosperálása. Igen csábítók lettek 

nagytőke előnyös ajanlatai, mivel a pénzbőség 

r : xu vuilalaWk ut-iu törekedett és uj gyárak létesí-
tései. berendezését a habom okozta nyersanyag 
hiány szinte lehetetlenné, vagy igen drágává tette. 

így került a kőszegi sörgyár is alkudozasba. 
Igazgatóság inak majdnem egyhangú határozata dön-
tött amellett, hogy a sörgyár emelkedő értékének 
kikasznalásaval visszaszerzi részvényeseinek a beléje 
helyezett tőkét, sőt elmaradt kamatait is, a varosnak 
pedig megmenti a vállalatot, sőt jóval nagyobbra 
fejlesztésének a biztosításival igyekszik ezt a gyári 
telepet az alapító polgárok szándékainak megfelelő-
leg egy nagyüzemű vállalattá tenni. 

Felmerült ekkor olyan lerv is, hogy mégiscsak 
tartsuk uieg a vallal itot magunknak. Magánosok 
vagy pénzintézetek adjanak olosó kamat >n heverő 
penzböségukböl és uj részvények kibocsátás ival pró-
bálkozzunk mindenfelé kielégít <• érdekeltséget .meg-
teremteni s ezáltal jövedelmezőségét biztosítani, de 
mindenképen a nagytőke, a nagyvállalkozás idetörek-
vését meghiúsítani. 

Akik e kérdéssel behatóan foglalkoztak, nem 
bíztak a kétségtelenül igen tetszetős tervnek sikeres 
keresztülvitelében. Költhetnek — így vélték — akár-
mennyit a gyárra, feiitartásara, üzletkiterjesztésére, 
de hogy sikerrel tudjon megküzdeni a hatalmas 
bankok által vezetett nagy versengéssel, abba sen 
kisem bizott. Se az igazgatók, se a vezetőseg, a 



A föld és házbirtok jövedelmi pótadóiánál számí-
tásba veendő kamatterhek bevallása tárgyában a 
pénziigyigazgatóság hirdetményt adott ki, mely szerint 
a vallomást január 31 -éig kell beadni a községi elöl-
járóságnál, Kőszegen a városi adóhivatalnál. Az ál 
talános pótodónál számításba veendő kam:»» alatt 
értendő uz az összeg, mely az eredetileg kölcsön 
vett tőkeösszeg után a pénzintézet által kiállított 
kötvényben megbatározott kamatláb szerint kamat 
fejében fizettetik, ellenbeniaz évi törlesztési összeg-
ből a tőket.irtózás apasztására, valamint a kezelési 
költségekre fordított összeg az altalános jövedelmi 
pótadó megállapításánál levonás alapiául nem vehető.: 

Anyakönyvi s ta t isz t ika az 1917 evról Ez évben 20 
házasság, 1U8 születés és 27»'» halálozási eset lett 
bejegyezve. Az előző 1910 évhez képest 15 házasság-
gal, 26 születéssel kevesebb, 80 halálesettel több. 
A katonai tartalék kórházban 1917 ben előfordult 
halálesetek száma, 170, ami 24-el több 

Hangverseny. Amint i.letékes helyről értesülünk, 
kiváló művészi élvezetben fo« részesülni városunknak 
a zene iránt annyira lelkesülni tud > közönsége. pe 
ters Ciuidó osztrák születésű zongorainűvt >. es zene-
költő f. évi február 9.-én a helybeli evangeiikus felső 
leánynevelő intézet dísztermében jótékonyé -In hang 
versenyt fog rendezni Ezen művészi eseményt annál 
nagyobb örömmel üdvözöljük, inert, régi kulturája 
városunk még a mult száza I ik) as es 70 es éveiben 
a zeneművelésnek is egyik góc pontja volt. Hírneves 
zeneművészek sűrűn jártak ide ahol állandó kiváló 
városi zer kar is volt. Szor bathely fellendülésével a 
zenei súlypont is oda helyeződött át. Most tehát végre 
alkalmunk lesz anélkül, hogy a megyeszékhelyre 
kellene vándorolnunk, egy nigy tehetségű vérbeli 
művészt saját városunkban hallani. A belépő jegyek 
már f. hó ti ától kezdve kaphatók a Kóth Jenő féle 
könyvkereskedésben. 

Vasúti rsszvények kisorsolasa. A kőszeg szom-
bathelyi h. é. vasút r. t. elsőbbségi részvényeinek 
folyó 1918 évi január hó 1. én tartott 35 ik sorsolása 
alkalmával a 189, 402,1399.1125, 1361, 1423, és 
1679 számú 7 drb elsőbbségi részvényt sorsolták ki, 
mely részvények folyó 1918 évi julius hó 1-ről kezdve 
a kőszegi takarékpénztárnál mint a kőszeg-szombat 
helyi h. é. vasút r. t. póztáránál teljes 200 korona 
névértékben beválthatók. 

Az u| rokv i ra lásra nezve elrendelte az alispán, 
hogy mindenütt, ahol egy inétennázsánál nagyobb 
mennyiségű gabona, vagy lisztkészlet van, le kell 
mérni a készletet, hogy igy az esetleges fölösleg 
megállapítható legyen. Fölöslegül természetes-Mi csak 
az számit eddig, amely a mii lejkvóta alapján, a 
tényleg ellátottakat augusztus tizenötödikéig raegil 
leti. 

Életveszelyben forgott csüt >.rtók >n éjjel a köz-
ismert örökifjú és mindig jóhangulatu doroszlói 
„.Muszi-báesi", Parajsz István. A városba jövő asszo 
nyok megdermedve találták a kőszcgdoroszlói határ-
ban, sőt halottnak hitték. Figyelmeztetésükre beszállí-
tottak a helybeli kórházba, hol életre dörzsölték és 
csakhamar élénkén éideklődott az éjszakai murija 
után. Most a kórházban ápolják és h i kiállja a fa 
gyás okozta állapotát, nemsokára újra huszárosán 
kipOdrott bajusszal halljuk majd nótázni, de talán 
még a kállai kettőst is eljárja, — mert bizistók 
ilyen ember ez a — szívós . Muszi-bácsi." 

A Róth fele üzletbe történt betöresröl mult héten 
közölt cikkünkben az is foglaltatott, hogy a gyanú 
a házban lakok ellen is irányul. Ecker Bertalanné 
házmesterné ezt magara nézve sérelmesnek találta. 
Minthogy már évek óta van a házban és személye 
iránt teljes bizalomul il vannak, természetesen ő elle 
ne ez a gyanú fen nem áll, ainit megnyugtatására 
ezennel szívesen kijelentünk. 

El fogot t toivajno. Két héttel ezelőtt szállást adott 
Tompek Antalné egy előtte ismeretlen nőnek, ki 
holmi át nála letette. Csak utóbb vették észre a tűkor 
inogé rejtett 100<> korona pénznek hiányát, pedig a 
tolvajnő a károsult szemeláttára vette el olykepen, 
hogv ő is okmányait a tükör mögé helyezte, mert 
látta, hogy oda helyezték a pénzt. A nyomozás akko-
riban nem vezetett eredményre, mert az elillant 
tettes kézrekeritésére nem volt elég megbízható adat. 
Újévre azonban újra eljött ide. Ugylátszik jó helyet 
vélt Kőszeg városban felfedezni, hol ily együgyű 
módón lehet a máséhoz jutni. Ez a vélekedése azon-
ban balul ütött ki Érkezésénél felismerték s így 
ju'ott a rendőrség kezére. Eleinte mindent tagadott, 
de utóbb beismerte tettét azóta kiderült róla az 
is, hogy mái többször büntetett, tolvajnő. 250 korona 
pénzt találtak nála A rendőrség átkísértette a kir. 
ügyészséghez. 

„A Hadsereg* képes katonai folyóirat a művelt 
magyar uri társadatom ós a magyar tisztikar kedvenc 
lapjának karácsonyi száma a megszokott díszes kial-
lilasban de a rendesnél is több harctéri képpel ma 
jelent meg. Számos aktuális cikke kozul foloinlitjük 
a világháború eseményeit tárgyaló rendkívül érdeke-
sen megírt dolgozatot, valamint számos katonai hírt. 
„A Hadsereg" állandóan bemutatja a világháborúban 
elesett megsebesült lisztek és hasonrangnak arcképét 
és életrajzát. „A II idsero^" minden könyvkereskedés-
ben és a magy. kir. államvasutak hírlapárusítóinál 
megvásárolható. Egyes szám ára 1 K 20 fillér. 

Kozmetikai intézet. Fürst Camilla, Szom-

bathely, Kiraiy-utca 15. Modern hygienikus haj-

mosasondolalas, fésülés, hajeltávoiitás, nanicüre, 

kez massage, arc- és bőrápolás, svéd arc más-

ságé villannyal es gőzzel és mindennemű haj-

munkak. Telefon 457. 

Újság es naptár nélkol ma már intelligens em-
ber nem élhet. Felhivjuk az olvasóközönség figyel-
inét a most 40 ik évfolyamába lépő Pesti Hirlapra, 
a magyar denaoki >• ia annyira kedvelt független poli-
tikai napilapjára, amely immár 28-ik évi látja el ren-
des előfiz"tAit a minden háztartásban nélkülözhetet-
len naptárral. A Pesti Hírlap naptára az 1918 ik 
évre válogatott szépirodalmi közlemények mellet sok 
közhasznú tudnivalót tartalmaz aktuális képekkel és 
a világháboiu egyévi történetét megvilágító térkép-
pel Aki a Pesti Hirlapra egy negyedévre előfizet (13 
koronával), az ingyen és bérmentve kapja meg ezt 
a nélkülözhetetlen könyvet. 

Az Érdekes U|sag január 1-én a hatodik évfolya-
mába lép. Az Érdekes Újság az elmúlt öt év alatt 
a leggazdagabb, legszebb és legérdekesebb hetilap a 
magyar olvasóközönség nélkülözhetetlen képeslapja 
lett. Az Érdekes Újság minden eseményről páratlanul 
gyorsan számol be. A kiállítás szépségében, a tarta-
lom gazdagságában, az ingyen mellékletek és ked-
vezmények változatos sokasagában egvetlen képeslap 
sem versenyezhet vele. Az Érdekes Újság előfizetési 
ara egy negyedévre 7.80 korona. 

A Jo Pa j tas karacsonyi szama a rendesnél sok-
ka! bővebb tartalommal és rendkívül szép kiállítás-
ban jelent meg. Verset irtak bele Ábrányi Emil, Be-
nedek Elek, Vcrteay Gyula, Feleki Sándor, elbeszé-
lést Benedeg Elek, színdarabot Benedek Marczell, 
regényt D u lelné Lengyel Laura, mesét Mihályffiné 
Fai Lenke, Fabi inné Biczó Ilona szép képet rajzolt. 
Igen sok szép kép, az Emrai Csodaországban czimü 
regény, a Kis krónika rovat, a rejtvények, szerkesz-
tői uzonetek egészítik ki i szám gazdag tartalmat. A 
•ló Pajtás t a Franklin-Társulat adja ki ; előfizetési 
ára negyedévre 4 korona, fél évre 8 korona, egész 
évre 16 korona. Egyes sz un ára 32 fillér Előfizetése-
kelt elfogad és mutatványszámokat kuld a „Jó Pajtás* 
kiadóhivatala Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. 

Az Elektro-Bioskop inai műsora: Királyom meg-
halok érted. Hegényes színjáték 4 felvonásban, a fő-
szerepben: Mady Cbristiaus, Brúnó K istner és Erik-
Kaiser Pitz. Egy vígjáték. 

Vidéki hírek. 
A pinkafői nvari fürdő r. t fe lszámolt . A Pinka-

fői Nyárifürdő Részvénytársaság felszámolási be-
fejezést nyert. Stőhr Manó, Friedrieh Adolf és Petry-
kievicz Károly a hivatalos lapban jelenti*, hogy hi-
telező nem jelentkezett. 

Eljegyzes. Pohl Sándor, a Ferenc József rend 
lovagja a Pohl és fiai gépgyár tulaidonnsa eljegyezte 
magát Ettinghausen Laurával. A házasságkötés ja-
nuár 19.-én lesz. 

Szolgabiroi valasztas A vármegye törvény ható-
sági bizottsag.i február 18.-án lartj i rend"s közgvu^ 
lését, amelyen be fogjak tölteni a megüresedett szol-
gabírói állast. 

Tolvaj kisleányuk Csütörtökön két soptei illető 
segű kisleány Virág Aladár üvegkereskedőhöz vásár-
lás urugye alatt betért és onn m tobb dísztárgyat 
lopott. A kereskedő tettonérte őket és bevitte a kis-
leányokat a rendőrségre, ihol kihallgatták őket. Az 
eljárás megindult. 

H e u krónika. 
Wekerle az uj partalakulasrol A szokásos újévi 

üdvözlések elmaradtak, s ezzel elmaradt NVekerle 
várt nyilatkozata is az alakítandó uj párt program-
jarol. A miniszterelnök az uj párt alakításáról és 
programjáról nyil ittkozott egyik fővárosi estilap 
munkatársának. Közölte, hogy a programot élőszó-
val, majd írásban Őfelsége elé terjesztette, azóta 
azonban nein,volt alkalma Őfelségével beszólni. Azért 
terjesztette Őfelsége elé a programot, inert annak 
vannak olyan téazei, amelyekhez inog kell nyernie 
Őfelsége előzetes hozzájárulásit. Az uj pártalakitás-
ban feltétlenül bízik, s a programot rögtön előfogja 
terjeszteni, amint Őfelsége jóváhagyását ahhoz meg-
nyerte. — Az uj pártot minden körülmányek kozott 
megilakiija A programról csak annyit közölt, hogy 
a katonai kérdések megoldásán kívül nagy súlyt 
uelyez a gazdasági és szociális kérdések rendezésére 
is. Pénzügyi kérdéseket nem vont a programba, mert 
a pénzügyi programú.ik mindig mobilnak kell lennie. 

Vazsonyi Vilmas miniszter toprun i diszpolgarsaga 
Sopron város képviselői között mozgalom indult meg 
avégből, hogy Vázsonyi Vilmos dr. választójogi mi-
nisztert, Sopron város képviselőtestülete díszpolgárrá 
megválassza Az ezirányban megindult akeió izép 
eredménnyel járt, mert a városi képviselőknek már 
körülbelül fele aláirta a képviselőtestületnek lanuar 
hó 7. én tartandó közgyűlése ele terjesztendő erre 
vonatkozó indítványát. 

Hadik es Serenyi miniszterek lemondasa Egyik 
fővárosi estilap írja: II idik grót ós Serényi minisz-
terek bukása küszöb >n vau. A lap értesülése szorint 
Serényi kereskedelemügyi miniszter bukási bizonyos. 

Grecsak igazsagügyminiszter lavo^asa. Jól érte-
süli körökben hire jár, hogy (Jrecaák iga/.s igugy-
minisz'er rövid időn beiül elhagyja helvét és az 
igazságügyi tárcát liáth Zigmoud « kúriai tanácsa-
nak e.noKe, a kiváló jogász veszi at. aki adJ'iz lesz 
i^Hzsagiigyininis/.ier m i g a választójogi törvényt 
keresztül viszik, azut.in visszatér a kanári s hely 
V á z s o n y i V i lmos foglal ja ei . 

! I 

Helyx hírek. 
Ujevi udvozlus A városi tisztikar újév napján 

testületileg jelent meg Jambrits Lajos polgármester 
előtt ujóvi üdvözlésre. I)r. Freybergor Jenő tanács 
nok mondotta nevűkben az üdvözlő beszédet. A pol-
gármester megköszönte a figyelmet ós válaszában 
rámutatott a városi közigazgatás nehéz munkájára 
és arra buzdította a tisztikari, hogy na«y szorgalom-
mal igyekezzék a feladatoknak megfelelni, annál is 
inkább, mert anyagi jólétükről a város is igen méltá-
nyosan gondoskodott. 

Kinevezes. Kovács Mariska simontornyai róm. 
kath. tanítónőt, özvegy Kovács Jakabné leányát, a 
kozoktatásigyi miniszter kinevezte a muruvidi allarai 
iskolához tanítónővé. 

Középiskoláinkban miniszteri rendeikezés folytán 
a karácsonyi szünidőt, mely január 3-ig tartott volna, 
meghosszabbították. A főgymnáziumra január 14 ig, 
a Szt. L) intés rendi intézetre e hó végéig, az ev. 
felsőbb leányiskolára február 4 ig. Oly későn adták 
ki a rendeletet, hogy a vidéki tanulók egy része 
már útban volt ide, sőt egyesek már meg is érkeztek 
s ennek folytan újból visszatértek a szülei házhoz. 
A fűtőanyag megtakarítása érdekében történt a 
halasztás. 

A sörgyár i uj részvenyek kibocsátására vonatko-
zólag jövő hétre várható a hivatalos hirdetmény, mely 
az ujak jegyzésere, a régiek kicserélésére esetleg be-
váltására az uj igazgatóság rendelkezéseit tartalmaz-
za. Ugyanerre az időre tűzik ki majd az elsőbbségi 
kötvények beváltását is, a közgyűlési határozat foly-
tan peüig ugyanekkor fizetik ki a tözsrészvények ez 
évi osztalék at és elsőbbségi kötvények kamatját is, 
mely egyébként csak áprilisban illetve májusban 
lenne esedékes. A részvényesek ós kötvénybirtokosok 
kényelmére mindez a Kőszegi Általános Takarékpénz-
tárnál lesz eszközölhető. 

Adotargyalasok voltak egész héten át minden 
nap délután a városházán. A I I I . osztályú kereseti 
ado megállapítása van most folyamatban a város ós 
a járás területére, Czeke Gusztáv elnöklete alatt A 
pénzügyi hatóságot Beliezay Andor segédtitkár kép-
viseli. 

Ipai hatósági megbízottak va lasztasa volt mult hó 
29.-én Szmolyán László h. főjegyző, iparhatósági 
biztos elnöklete alatt a városházán. Kőszeg város 
tanácsához megválasztalak 1918 évre: Blazovits Fe- j 
renc, Deutsch Dávid, Franki Lijos, Korner József, ( 
Linzer Mihály, Kovács Viktor, Hacker Samu, Adler} 

Simon, Dreisziger Ferenc. Flatnisch Gusztáv, Orosz- • 
mann József, Hammer József, Jesztl József, Oszter- j 
maim Oyorgy, Hónai Frigyes, Busznyák Mátyás. Suss i 
Samu, Stiaszny Oyula, Szeybold Gu-ztav, Weöres-
Aladár. ~ ' i 

A 18 svesek bevonulasa. A 18 évesek behivásá i 
val kapcsolatban a kultuszminiszter megállapodott a 
hadvezetőséggel az irányban, hogy az emiitettek kő-1 

zul alkalmasnak talált iskolai tanulók február 16-ika 
helyett március 15-én vonulnak be, hogy a kultusz- ! 
miniszter alial részükre ezen időre rendezendő 6 hé-
tig tartó tanfolyamon részt vehessenek. A tanfolyam 
befejezése után írásbeli vizsgalatok mellőzésével i 
osztály vizsgálatot, majd ennek sikere esetén pedig ai 
f gl'elsőbb osztályok tanulói érettségit tehetnek. Az 1 

1899. és előző években született és bevonult tanulók 
április hó 28-ig szabadságoltatnak tanulmányaik l'oly 
tatása céljából. 

Nyilvános köszönet. Dr. Lauringer Jánosnó, Hét-
tér M. Waldmeyer Károlyné, Hotowánné, Freyberger 
Sandomé, Jesztl József, Freyler nővérek, Pajor Fe-
renc, Németh Ferenc, Szerdahelyi Károlyné, Kál-
mán Lajosné, Stiaszny Gyuláné, VVierer nővérek, 
Gyömörey Autalné, Hóth Jenőné, Fodor Károlyné, 
kuttel Dezsőné a karácsonyi ünnepek alkalmából 
lisztet, gyümölcsöt és kenyeret adományoztak a had-
bavonultak szegény csaladjai javára, melyeknek ki-
osztana után nevükben hálás köszönetet mond a jó-
Süivü adományozóknak Chernél Istvánná a vór >ske-
reszt egylet elnöke. 

Hadifoglyok munnaszünete. A gorög-katholikus, 
valamint a görögkeleti vallású hadifoglyoknak január 
6.-án dulutáu, 7. én, 8. un, nemkülönben 19. én egész 
nap ünnepük van, amikor felsőbb katonai rendelet 
lo lytau a i i l io lők részére m u u k a s z ü u e t engedélyezeudő. 

2336 917 Hirdetmény 
Közhírül adom, hogy f. évi január hó 1—tői a 

cselédeknek uj cselédkönyvet kell váltani. E célból 
február hó végéig mindennap délelőtt 10 — óratói 
— dólelöti 12 — óráig a rendőrkapitányi hivatalban 
jelentkezni tartoznak. Ez alkalommal kötelesek Iá 
togatójegy (vizitkártya, nagyságú, hajlékony (nem 
kartonra ragasztott) fényképüket elhozni, mely cseléd-
könyvükbe beragasztandó lesz. A rendeletben meg 
jelölt határidőn tul csak a fennlieknek megfelelő 
cselédkönyv érvényes, a cselédkonyv k i nem cseré-
lése esetén a cseléddel, helyszerzővel és a felfogadó 
gazdával szemben ugy fogok eljárni, miatha könyv 
nélkül szolgálatba állott, illetőleg fogadott cselédről 
volna szó. 

Kőszeg, 1918. január 2. 

Dr. Freylirryrr Jenő, h rendőrkapitány 

7455 917 Hirdetmény 
kőszeg szab. kir. város polgármesteri hivatala 

közhírré teszi, hogy as 1917 évi III. oszt. kereseti 
adó kivetése lajstrom 1917 december 29-től — 1918 
január hó 6 ig 8 napi közszemlére ki van léve. 

Kőszeg, 1917. december 28. 

Jambrits Lajos, polgármester. 



Hirek a háborúról. 
Ftlbewakadtak a bMutargyalMOk. A berlini biro-

dalmi gyűlés ffibrcott«úgún:»k pénteki ülése roppam 
izgalmai jelenettel végződ tt. Az ülés végén a kan 
celhir azt a inegleml kózlint tette, hogy itz orosz 
kormái y tegnap oly feltételeket állított fel, amelyet 
rémei részről vi>sza kellett utasítani, minek követ 
keztét'Hii a brrr/t htowszki tárgyalásokat félbe kellett 
szukit..ni. A kant-eilárnak ez a közlese a legnagyobb 
t» Itünes' krltette. A bi/ottsug elnöke kijelentette, 
h.igy a főbizottságát ki árólag abból a célból hivták 
egybe, hog\ a folyamatban levő béketárgyalások kai 
foglalkozzanak, .Vliuthouy most a béketárgyalások 
megsaaKudtak, a bizottság további ülésezése folösle-
gt'suetv muutkozik, ezert a i ülést bezarta. Eleinte 
azt lehetett hinni, hogv osak az angliai kedvetlenség-1 

Kel szemben fehuutetett jelentésekről van szó. Most j 
aionban bebizonyosodoU. hogy ezek menyire igazak 
éh hogy a megszakítás főoka a Lengyelország, Lit-
vauia, EurUndot illető kérdésekben mutatkozó nagy 
íiéíteleltérés volt. Trotzkij a szovjet legutóbbi ülésen 
gyújtó beszédet mondott, a melyben éles szavakkal 
támadta Németországot, ameiy szerinte Oroszországot 
be akarja csapni. Lengyelország, Kurland, Liwland 
eddig még nem döntöttek sorsuk felett es nem is 
dönthetnek mindaddig amig idegen csapatok vannak) 
az országban. Amiből a/t következteti Trot/.kij hogy 
Lengyelorszag, Livland es Kurland népe minden, 
fentartás nélköl dönt a saját sorsa felett és ezt a 
jogát a Központi hatalmaknak is el kell ismerniök. 
He kell várnunk vájjon az oroszoknak ez a magatar-
tasa, amelyet most varatlanul tanúsítanak, miként 
egyeztethető szsze azzal, amelyet eddig tanúsítottak, 
minthogy tegnap este járt le a 1(J napos terminus, ame-
lyet a béketárgyaláson való részvételre nézve tűzte* 1 

ki és Németország részéről aligka járulták volna hoz-
za ennek a meghosszabbításához. Lehetséges, hogy 
az oroszok a tárgyalásokat azért akasztottak meg, 
hogy ilyen kényszerű modon idézzék elo a hatandó 
kitolását és a tárgyalásokat később ujboi felvegyék. 

Kétségtelen azonban, hogy a tárgyalások meg-
szakítani az antaut áskálódásának eredményet jelenti. 

Nsm szakadt meg a beketaryyalas ? Hirek érkéz 
tek Budapestre, hogy nem felel meg a valóságnak, 
hogy .1 béketárgyalások megszakadtak volna. Szó 
esett a belpolitikai helyzetiül, felháborodássá! beszél-
tek az o»ztrak es német lapok táuiadasairól, amelyek 
azonban a kialakult helyzeten nem változtatnak. 
Politikai korok ben tegnap este az a vélemény ulakult 
ki, hogy a breszt-litovszki mscidens nem komoly, már 
más esetben is fordult elő hasonló. Remélik, hogy a 
véleményeltéréseket áthidalják. 

Egy olasz őrnagy kitüntetess. A király megen-
gedte, botry a Monté Cistel tiamblettáu kuzdó Monté 
Martnoláta olasz alpini zászlóalj parancsnoka Gezáre 
<ievaltiere Boffa őrnagy vitéz magatartásának elisme-
ri *,il ..ldalfeg\ veré! fogsagban is viselhesse. 

Japan es Oroszország diplomáciái osszekottetese 

Árverési hirdetmény. 
Folyó évi január hó 15.-én azaz kedden reggel '210 órakor a 

kőszeg-doroszlói szőlők mellett fekvő hercegi Pogány nevü erdőben, 

a fa fentállva osztagokban (nyilasokban) árverésen, készpénz fizetés 

ellenében eladatik. 

Hercegi Erdőgondnokság. 

Üres lakást 
(egy szobát konyhával) 

keresek. 

Cint a kiadóhivatalban. 

Házeladás. 

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

napra emelkedik. 

Mindenki lássa el magát előre 

Pátria szölőkötöző papirspárgával 
ara 100 kg. kent K. 580 -
K tphat í OOTTLIEB és SCHMÍEDL 

„PÁTRIA PA Pl RS PA KG A" <1 

eladási irodája 

Budapest. VII Ra'«oci ut 6 

Alkalmi vétel. 
A 19 gyalogezred altiszti etkezdeje Kör-

menden feloszol van többek között 300 liter leg-

jobb minőségű Teapótlója maradt. (Egy csésze 

lorro vízbe egy evőkanállal veve, némi cukor 

hozzáadásával kész a legkitűnőbb zamatos ru-

mos tea.) Egy liter 350—400 csésze teának 

telel meg. Fenti quantúm literenként legalabb 5 

liter vetelnél (postán küldhető) 

32 koronáért literenként 

kiárúsittatik, 25 liter vagy nagyobb vételnel 

franko szállítás. Bővebb felvilágosítást Kroh 

őrmester Körmenden ad. 

A japán kormány elhatározta, hogz a diplomáciai 
viszonyt a/, ui orosz kormánnyal a legteljesebb mér 
t ék ben uelyrealhtja A pétei vári japán K.ovet a/, erre 
vonatkozó bejelentést legközelebb megteszi. 

Az antant a banstargyalas mellett. Valamennyi 
pétervári antant nagykövet kijelentette kormányai 
nak. hegy a mostani helyzetből nem tudnak más 
kivezető utat, mint a békétargvalá-on való részvételt. 

Nagy elokeszolotek n>ugaton A németek Kland-
riaban olyan óriási előkészületedét tesznek, mint 1917 
ok'óberében. A keleti frontról állandóan érkeznek 
csapattok rengeteg hadianyaggal. Uj kórházakat is 
állítanak fel 

Rontania teruiet i aspiracioja A lapok .kozlik a 
román királynak .lassyban mondott trónbeszédét, 
amely egyetlen szóval som emlékezik meg a fegy-
verszünetről. A fiancia és az antantbarát svájci sajtó 
szerint ez annak bizonyítéka, hogy a román kormány 
vonakodott a fegyverszüneti szerződést jóváhagyni. 
A tmnbcszed kiemelie, hogy Románia még nem adja 
lel területi aspirációit, amelyeknek eléréséért háborút 
kezdett. 

P i t e r v i r o t t bíznak a békében Hétervárott teljes 
biztosra veszik a beke megkötését, ami általanos 
örömmel tölti el a lakosságot. A szovjetek központi 
bizottsága, amely u napokban ült össze, arra vonat-
kozó határozatot hozott. 

Közvetlen forgalom A Pétervárral való köz-
lekedésnek a béketárgyalások idejére szóló megkön-
nyítése céljából egyenes vouatösszekottetést létesí-
tenek Breszt-Litovszk és Pétervár között. 

Olasz harctér öl Az aseiagoi fensikon a Monté 
Touiba területén és az Alsó Piavenél időnként tüzér-
ségi harcok fejlődtek ki. December lti-án reggel 
folyó gátakon levő állásból a megszálló legénységet 
veszteség nélkül visszavettük. A Piave keleti kiürítést 
csak december 31-én vette őszre, az elhagyott fede-
zékeket eddig a napig állandóan tüzérségi és aknatüz 
a la t t tartotta 

A szaloniki- i hadsereget feloszlattak. Sarrail tá-
bornok hadseregének feloszlatása befejezett tény 
Sarraili azért hivták vissza, hogy megkíméljék attól, 
miszerint •zemélyeten kelljen feloszlatnia hadseregét, 
(juiilemot tábornokot szemelték ki helyébe főparancs-
noknak, akit meghatalmaztak, hogy a szaloniki-i 
hadseregét Délalbánián át a valonai öblön keresztül 
haza szállítsa 

A i antant valaszol a bekefe l 'e te lekre Az antant 

december 31. én megkezdte Oroszország békefeltéte-
ire adandó válaszát illetőleg a tárgyalásait. A váluszt 
e hó 4 ö. én várjak. 

Ha szüksége van 
körlevelekre, számlákra, cégnyomasos 

levélpapírra, borítékokra vagy levelező-

lapra, továbbá meghívókra, műsorokra, 

belépőjegyekre, falragaszokra, azutan 

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

gyászjelentésekre, táblázatodra, árjegy-

zésekre vagy bármely a könyvnyomdá-

szat szakmajaba vágó munkára, akkor 

forduljon a legnagyobb bizalommal csak 

Rónai Frigyes 
könyvnyomdájához 

Kőszeg, Várkör 3 9 . ( R o t h Jeno-fale ház) , 
hol minden felsorolt és fel nem sorolt 

nyomtatványt a mai kor igényeinek 

megfelelően csinos, modern es izleses 

kivitelben a legolcsóbb árak mellett 

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

Kozigazyatasi nyomtatványok nagy raktára. 
„^ íószegvidéki J í épesnap tá r " , „ S ü n -

ser Sez irkskalendec" és „}{eruatski 

J í a lendar S v . jRntona ^ a d u an skoga " 

= = kiadóhivatala. = = = 

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

J ^ é s z v i i u v t á i ' s a s á g 

kőszegi fiókja, 
|\ősxe£, I £ i r á l y - u t tf. s z á m . 

S t r u c z .-szálloda mel let t . 

11 fo j f ad : l'*tet*k*t jelenleg nettó 3',%' ü-os karne-
1 lozassal beteti könyvecskére és foIyo 

'Ziinltr.1 A kamatozas a hetelel követ > napon kexdödik 
hetét kitiretesekei felmondás nélkül eszközöl. 

Leszámitol: 

.. FOTÓ" 
f c n y k e p ü i c t í 

SZAKÜZLET B u D A P O T 
R A K Ó r z i - u T 8 0 . 

M i'r - • S f W B C t i . 

2 — 3 aláirásos üzleti és n u g á n v a | 
t<>kai mindenkor a legelőnyösebbel! 

F o l v ó s i t : törlsMtéswjelsálegtolcsdeölwt 
r földbirtokokra es városi 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 ) . 

Értékpapírokat: "at" ár folyama 11 vc»* e» elad 
tus . l e i negbiiatasok it ello^ad 

Szelvényeketköltségmentesen bevált, szelvény-
— ivek'-t a szel venyutalvany (talon) 

alapjen díjmentesen beszerez 

Átutalásokat, lehzeteseket eszk.>iol a világ bar-
— mely piacan teljesen díjmentesen 

Lrtékpapirokra: *"»"" mH«,in wr^ra 
- — — előleget ad 

Sorsolás alá eső értékpapírokat í r l o t y . i n e s z 
tesse^ ellen biztosit 

Értékpapírokat é s értekeket .. ősre es kere-
' * leste átvesz. 

Tekintettel, hogy hazank legnagyobb pénzintézetivel a 
l'esti Hazai Klső Takarckpenztar Egyesülettel szoros oesze-
kuttelcsben alt, mindenfele takarékpénztari e i banküzleti 

megbízást a legelőnyösebben bir lebonyolítani. 
Mint az I iso Magyar Általános buto« i t " t á r s i s á g ügynök-
sége mindenfele biztosítást ellogad es felvilágosítással kesz-

s ggel szolgai 

Kozpont: Szombathelyi (regi) Takarékpénztár 
Szombathely Alakul t : 1867-ben. 

A l a p t ö k e 1,600.000 ko r . t a r t a l é k o k : 400.000 ko t . 
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 fe lü l . 

S a j á t t ö k é i 2 ,250 .000 k o r o n a . 

H E a l l ó I I 
Veszek férfi- e> női viselt és uj ruhákat, 

cipőket, csizmákat stb. a legmagasabb árért. 

Ószerkereskedő, Várkör 32. sz. 

Egy lakóhaz három lakással, továbbá a 

„Günser"-ben fekvő jókarban levő szőlő es gyü-

mölcsös szabadkézből azonnal eladó. 

Bővebb felvilágosítás a Kálvária utca 9. 

szamu házban nyerhető. 

Eladó ház. 
Villaszerű adómentes szuterrain építkezésit 

haz gyümölcsössel a főg imnáz ium közelében, 

eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 

Kérjen időszaki értesítőt! 

Amatör munkát szakszerűen végezi 

Nyomatott H ^ * , ajomdájában Kőszeg,a. 
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