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V 

Világtörténelmi fordulatok. • 

Nagy az öröm, hogy a haboru egész 

Oroszországgal megszűnt. Jobban örülünk 

ezen, mint mindama győzelmeken, melye-

ket a boldogtalan 1914. esztendő nyara ota 

arattunk. Ezen az örömünkön nem tapad 

se vér. se köny. 

Jó előjelnek tarthatjuk, hogy az l'k-

rajnával kötött békeszerződést nyomon kö-

vette az orosz hadsereg deferálasa. A mo-

narchia népei fellélegezhetnek. Az egész 

északi és északkeleti front felszabadult 

attól az óriási nyomástól, amely reánk ne-

hezedett, mert kétségtelen, hogy ezután 

Románia sem tarthatja fenn már soká a 

hadiállapotott. 

Ez a világtörténelmi esemény aligha-

nem általános békéhez fog vezetni. 

Hiába hoztak Versaillesben azt az 

egyértelmű határozatot, hogy a háborút 

ernyedetleniil folytatni kell. Hiaba szóno-

kolnak az antánt miniszterelnökei, hogy 

csak rajta! folyjon csak tovább az emberi 

vér. pusztuljanak csak tovább az emberi-

seg javai, kincsei, hadakozzanak, vagdal-

kozzanak csak tovább ádáz dühhel, vak 

gyülöltséggel és cél nélkül, merően puszti-

tasi vágyból, — hiába minden erőlködés, 

a béke virrad és mosolygó nap sugarai 

melegebbek lesznek. 

Lám, aminap még a franciák hivatalos 

szócsöve, a Havas-ügynökség azt hirdette, 

hogy Wison válaszra sem fogja méltatni 

Hártling és Czornin békebeszédeit, másnapra 

meg mar Wilson meglepő udvariassággal 

válaszol. Pedig Wilson szava ebben a hábo-

rúban mindig birt súllyal. Különös és jel-

lemzi). hogy minden európai taborban ugy 

a békebarátok, mint a háboruspártiak a 

döntő segítséget mindig Amerikától várták. 

Wilsonen múlik, vájjon a versaillesi hadi-

tanács által minden nemzetbeli férfiak és 

ifjak százezrei fölött kimondot halálos Íte-

letet végre fogják e hajtani? Hírlik, hogy 

az antant küldöttséget menesztett az Egye-

sült Államok elnökéhez, mely meg fogja 

tőle kérdezni, vállalja-e a felelősséget a 

háború folytatásáért vagy a békekötésért ? 

Érzik tehát már az ántánt allamférfiai, hogy 

a saját felelőségük tulnagy, félnek, hogy 

összeroskadnak alatta és milliók átka, bo-

szuja fogja őket sújtani. 

Wilson pedig beszéddel fordul a kong-

resszushoz. 

Mindenki tudja, hogy az L'nió elnöke 

a háborút, annak okait és előzményeit kez-

dettől fogva az angol imperializmus -zein-

üvegen at nézte. Nem csoda tehát, hogy a 

békét is az angol imperializmus ügyének 

tekinti. Csak igv éithető, hogy az Egyesült 

Államok feje nem tudja felfogni, miről is 

van szó és hogy mennyi álnoksággal és 

ármánykodással kellett első pillanattól kezdve 

mindmáig megkuzdenünk. 

A béke, melyet Wilson akar, alapjá-

ban véve metafizikai béke, mely Troczki 

szószátyárkodására emlékeztet. Az l 'n ió 

autokratája többet akar adni a világnak a 

békénél, amerikai rendszerű boldogságot 

akar neki juttatni és be akarja vezetni az 

aranykort. De az emberiség csörgő frázi-

sokkal nem tud mit kezdeni. Kár Wilson-

nak a világ itélőszékére hivatkozni, mert 

ez nem igen illik a szerajevói királygyil-

kosok védőihez és oltalmazóihoz. 

Bizonykodik Wilson, hogy az európai 

ügyekbe nem akar avatkozni, de ugyan-

abban a percben orvosi tanácsokat oszto-

gat Európának, hogyan gyógyíthatja fájó 

sebeit, melyeket egyebirant a gyakorlatban 

még jobban felszaggat azáltal, hogy had-

sereget küld ide. Ha Wilsonnak kevesebb 

volna az elve és ahelyett — mint történe-

lemtanár — jobban ismerné Európa törté-

netet, ugy nem keverednék nevetséges ellen-

mondásokba. Kulturáról pedig senkisem 

tarthat felolvasásokat, akinek az volt a 

terve, hogy a középhatalmak népeit kiirtsák, 

aminthogy egyáltalán a béke konferenciá-

nak előfeltétele kellenne, hogy legyen, hogy 

az ügyrendből az efféle frázisokat kikap-

csolják. Békét akarunk, semmi egyebet! A 

kulturát összehasonlithatlanul jobban ismer-

jük mint Wilson ur. 

Egyébiránt Wilson beszédében van 

egy olyan tulajdonsága, melv jóváteszi 'a 

frázisáradat összes hibáit. Nyitva hagyja 

az utat á további tárgyalásoknak, sőt az a 

látszat, hogy erre egyenesen meginvitál 

bennünket. 

Hogy ezt a meghívást elfogadjuk két-

séget nern szenved és bízunk is benne, 

hogy a keleti fronton való felszaba-

dulásunk utan békeszavunknak nagyobb 

nyomatéka lesz, mint volt eddig. 

Ezért hihetjük bátran, hogy a világ nem-

sokára a várva-várt békéhez fog jutni. 

Hazámhoz . 

Hazám, draga hazám, évek óta hányszor 
Szállt érted az egre - könnyes imádságom ! 
Oh, hányszor hagyta el évek óta számat: 
Magyarok Istene — óvd meg a hazámat! 

És most is — és most is — amikoron — végre, 
Meglengette szárnyát feletted a béke; 
Reménységet hintett — óh, hogy ezt megérted 
Édes, drága hazám — imádkozom érted ! 

Mostani hő imám azért száll az égre, % 

Térhess mielőbb a béke kebelére, 
S találj megpihenést, enyhiiletet ottan, 
Vérző sebeiddel — fekete gyászoddal. 

Mert úgyis — még úgyis — ha majd véget érnek, 
A feletted szálló véres — könnyes évek. 
— Elfogják lelkemet bús kételyek — gondok : 
Édes szülőhazám — lehetsz-e még bo ldog? ! 

Bo ldog? ! - Hazám, bo l dog? ! ~ Sok-sok év 
Paradicsomkerté földed kivirulhat; [elmúlhat, 
Ujkisarjadásban fiaidat látod : 
Mikoron még mindig — megmarad a gyászod! 

Tóthné-Munkácsy Eleonóra. 

j Királylátogatás 1818-ban. 
— Levéltári feljegyzések nyomán. — 

Levéltárunk e városnak diszkötésbe foglalt 
rövid történetét Ő zi annak keletkezesétől 1821 ig. 
íróját nem sikerült megállapita ii, de német 
nyelven irt feljegyzéseit jóakarattal irta I D Ő K , 

mely suk érdekes adatot tartalmaz, legtöbbnyire 
olyan, melyekre má ra feledós fátyol a boralt. 

írásaiból megtudjuk, hogy a Kálvária hegye j 
azon időben még szőllővel beültetett volt. Az 
akkori idők szőllőtermése közepes hozam mellett, 
ogy akót 84 iteével számítva, évi 8000 akóra 
rúgott. A gyümölcs közül különösen a barac-
kok oly jóizüek és híresek voltak, hogy az 
első érő barackokat a „csiszári" udvarhoz kellett 
elszállítania. Kőszegi barack királyunk asztalán! 
Már akkor is nagy híre volt a mi gyümölcsünk-
nek ! E róííi jó szokásnak métf a liirét sem igen 
tudja a mai kor A „régi jó idők"-ről bizonyos 
fölénnyel beszélünk. IMi kiír! Ha fentartották 
volna O régi jó szokást, akkor K O S Z O K szab. kir. 
város hegyközsége még ma is járulhatna kirá-
lyunk elé gyümölcsével, melynek jó híre Ma-i 
Jvarország első okszerű gyümölcstenyésztője, 
Wölfel József ota, csak növekedett. Lám a 
zsidók e tekintetben conservativusabbak Ok 
szívósabban rugaszkodnak szokásaikhoz. A po-
zsonyi zsidók még ma is vis/.ik Márton napján 

tömött ludjaikat a király elé. A zsidó nem mond 
le régibb szokásairól. A keresztény — mint e 
példa is mutatja — sajnos, könnyen. 

írója feleinliti'inég, hogy városunk 1X13. 
1814. és 1821. évben óriási felhőszakadások 
folytán nagy árvíz okozta károkat szenvedett. 
Az 1821-iki árvíz terjedőimét, mely a mull évi-
hez hasonlíthatott, a kulsö vámtól szemben álló 
négy hársfa közötti szobor jelzi. 

Mindezeknél még nevezetes!) adata azon-
ban. hogy O Felsége I Ferenc király nejével 
Horvátországból visszauU'.zláüan 1818. óvi junius 
hó 2 -án városunk falai közt. éj jeli szállásra 
tért és () Felségeiket a városi magistratus a 
vidékről beözönlőit 20 ezer ember részvételével 
diadalkapu alatt hódolattel j^en fogadta és 
hődolata jeléül a városi kulcsokat vörös selyem 
párnán nyújtotta át, me'yet () Felségeik legke-
gyelmesebben elfogadni és azonnal visszaadni 
méltóztattak. (A titkos levéltár szekrényében 
őrzött művésziesen elkészített kulcs lest uz, 
mely valószínűleg ez időből származik. A selyem 
párna már nincs meg). 

ki'ldig terjed feljegyzése a királyfitogatás-
ról A városi jegyzőkönyvekben azonban még 
a kíiv^ikeíö adatokat talált.un. 

O Felségeik Magyarországi utjának rende-
zésével Vógh István a „provinciális cointnissa-
riatus feő Directorát" bízták meg, kinek a város 



Városi ügyek. 
íi7i 91,s Hirdetmeny 

Felhívom mindazokat, akiknek a folyó év-
ben 11 jrazdasági munkálatok akadálytalan elvég-
zésére katonai kölcsön lóra nélkülözhetetlen 
szükség van, hogy jelentsék be szükségletüket 
legkésőbb február 2ő ig a polgármestori hiva-
talban Városház I. emelet ajtó 10 sz.) 

Kőszeg, 1918. február 14. 

Jambrits Lajos, polgármester. 

972 918 Hirdetmeny 

Mindenki, aki elhasznált kévekötő arató-

gépzsineggel rendelkezik, tartozik a kévekötő-

zsineg darabukat es pedig ugy a kendermagot, 

mint a manillaanyagot elkülönítve mielőbb, de 

legkésőbb 11*18 március 1 ig a polgármesteri 

hivatalba beszolgáltatni. Az elhasznált zsinegek 

a/. PJ1* évi aratáshoz szükséges aratógépzsí-

neygé t'ogn ik újra felfonatni. Az újra felfont 

zsinegek mennyiségűről, áráról stb. felvilágosí-

tás kapható a közigazgatási tanácsnoknál (I. eia. 

10 ajtó.) 

Kőszeg, 1918. február 21. 

Jambri ts Lajos, polgármester 

840 91* Hirdetmeny. 
Vármegye alispánjának 2078/918 sz. ren-

delete folytan felhívom mindazokat, akiknek 
tulajdonában hasznavehetetlen, vfcrösrézkazanos 

esi- é^ targoncatüzfecskendezők és rézből ké-
s/ült tüzoltófelszerelési tárgyak vannak, hogy 
ezekm k rézniiyagat mielőbb hadicélokra ónként 
szolgáltassák be Lauringer Klek kőszegi vas-
kereskedő, fémbeváltóhoz. aki köteles a leszerelt 
féinanyagot beleértve a leszerelési költségét, 
idegen alkatrészt k nélkül mért súlyban vörös-
réznél kg.-onkint 7 K, sárgaréznél kg.-ónként 
4 K térítési árban átvenni. 

Kőszeg, 1918. február 20. 

Jambrits Lajos polgármester 

H e l y i hirels. 
Kitüntetés Sajvátor főherceg, a Yoröske-

reszt fővédnöke. Őfelsége nevében a Vöröske-
reszt ezüstérmét adomanyozta Hammer (iyula 
evstig iskolai igazgatónak, hadi érdekek terén 
teljesített szolgalatai elismeréséül. 

Rabbi -be iktatas volt szombaton délben az 

izraelita templomban. Az egybegyűlt hitközség 

előtt a szokásos istentisztelet után Dr. Herskovits 

József az újonnan megválasztott •illetve meg-

hoz ez érdemben intézett rendeletét a tanács 
1818. évi junius hó 19. én tárgyalta. Ennek 
folytán elhatároztak, hogy Leinbather Mihály 
senator uram az utakat, hidakat és a városnak 
belső utcáit hozza rendbe; Oppenrieder János 
kapitány és Pernhoffer János senator íjuar-
télyt jelöljön k i ; az ételeknek megszerzése 
Hegedűs Ferenc és Krugh István senatoroknak 
volt kötelessége. A kijelölt sz lilásról a jegyzé-
ket Végh Istvánhoz akarták beküldeni, de mint-
hogy megjelent a soproni comissarius Tarr 
József, unnék adtak at, ki vállalkozott azt ille-
tékes helyre elküldeni. 

„Hogy ezen ritka szerentséaek megiinnép 
lése — irja az akkori főjegyző — amennyire 
lehet, minden buzgósággal és kegyes királyunk-
nak tartozó jobbágyi Szeretettel megh legyen, 
e végett többrendbeli Jelek el rendeltettek és 
hogy eő Felségek e Városnak határán egy 
Deputatio által rövideden, annak utánna pedig, 
kik eő Felségek (^uartélyaiban liendeuek, az 
egész Magistratua által be fogadtassak és rövid 
köszöntéssel, méllyel főnotarius He nisch Ignác 
(Rajnis írónak hozzátartozója) Ur tenni fog, 
illetesek, az iránt pedig hogy a Város azon 
éjjel ékesittessék, Pernhoffer János Senator 
I r a m a Formunderekkel edgyütt hogv szor-
galmaza elrendeltetett. Ezen ünnepléshez ugv 
is érdetöttvén az, hogy a Polgári Militia az eő 
feő Tisztjeknek vezérlése alatt. ugy szintén a 
• '••bek annak rendje módja szerint azon helye-
ken, mollyek eő nekiek ki fognak mutadottni 
megjelenjenek és az alsó Mitul fogva két rend-
rul ki álljanak, az Oskolabeli Ifjúság iránt a 
C'oneernens Directorok rendeléseket megtiendők. 

A későbbi határozatokból még megtudjuk. 

hívott rabbi mondta el szép ékes magyar nyel-
ven székfoglalóját, egyben a várost és a meg-
jelent hitfelekezetek képviselőit üdvözölve, me-
Ivek után Jambrits Lajo« polgármester a város, 
Freyberger Sándor világi elnök a kath. hitköz-
ség, Balikó Lajos ev. lelkész az evang. gyüle-
kezet nevében Köszöntötték az izraelita polgár 
társak nagyon rokonszenves uj lelkipásztorát. 

A kőszegi kisdedovo egyesület f- é v i m á r " 
cius 10. én d. e. 11 órakor tartja évi közgyű-

lését, melyre költségkímélés végett, illetőleg 

fedezet hiány miatt meghívók szétküldése helyett 

ez uton hívja meg az egyesület tagjait az el-

nökség. 

A főgimnázium i f j u s a y a korében lázas tevé 

kenységgel folyik a munka. Szinielőadásra ké-

szülődnek március idusára I>r. Radványi Ká lmán 

Gelenczei fényjelek című háboius tárgyú ifjúsági 

színdarabját a d j á k majd elő három felvonásban. 

Az aktuális darab a félelmes emlékű román 

betörés délutánján és éjszakáján játszik és azt 

az igazi diákos, romlatlan hazaszeretet tárja 

elénk, mellyel a kézdivasarlielyi diákok az álnok 

betörés késleltetésében résztvesznek. 

Peters Guido zongorahangversenyerol mult 
héten koiöltüK a referádat ugyanannak a tollá-

ból, ki előző számunkban már előre is igen ér-

dekes cikkben figyelmeztetett a nagytehetségű 

művészre, most meg mi teljesítünk kötelességet, 

mikor e cikkek Írójáról, Reményi Ferenc ezre-

desről, úgyszólván most már a mi házi zene-

művészünkről, megemlékezünk, kinek e felejthe-

tetlen élvezetu hangversenyt köszönhetjük. Húsz 

esztendő óta nem volt itt ily kaliberű zongora-

művész mint Peteis <»uidó, aki nemcsak a 

zeneértőket, de a zenekedvelő laikus hallgató-

ságot is ennyire lebilincselni tudta, a klasszikus 

műveknek oly e-odásan megértő előadási által. 

S mert az elismerés szíva hangzott el minden-

felé, hogy e kiváló zeic-i műélvezetben részünk 

lehetett, a közönség kívánságának teszünk ele-

get, midőn e hangverseny létrejötte és rendezése 

körül kifejteit fáradozását hálásan megköszönjük. 

E i s n e r testvere< nemezgyárai mint már 

ismeretes, részvénytársa>aggá alakult mill ió 

tőkével Ugyanezen társaság megvette most a 

helybeli vasút melletti csipkegyar >t és abban a 

másik gyár nemezgyártásán kivul meg posztó-

szovet és fezgyartniányokra rendezkedik be, 

mely célból iészvénylókéjét 4 millióra emelte 

fel. Az igazgatósig tagjai: l iáró Kornfeld Pál 

(elnöki Zucker József (alelnök) Eisner Kamii 

(vezérigazgató) Zucker Etnil (ugy vezető) I)r. 

l lauthner .János, Ehn-nfest Frigyes, l)r. Eisner 

Rudolf, Fürth Ede, l»r. Fürth Hugó, Gouiperz 

Fülöp, Szurday Róbert és Volt mi de Maestri 

Károly, részben bécsi részben budapesti nagy-

vállalkozók és bankigazgatók. E vállalkozás 

által városunkan igen jelentékeny gyári iparfej-

lesztés várható. A csipkegyári gépeket a tulaj-

donos háziipari üzemre kívánja itt elhelyezni, 

az illető munkások részére épiteudő kis családi 

házakban, ha ezt a szándékát kellő támogatásban 

részesitik. 

A „Kőszegi Általános Takarékpénztár" ez 
évi közgyűlése kedden délelőtt lesz. Kiadott évi 

jelentéséből azt látjuk, hogy f ^ g a i m a több mint 

3 millióval emelkedett, tiszta nyeresége ped i f 

41,611 kor, mintegy 5000 koronával több mint 

előző évben, dacára annak, hogy jelzálog- és 

váltóállománya a visszafizetések által csökkent. 

Ez a pénzintézet meg a mult év oktoberben 

emelte fel részvénytőkéjét 200,000 koronáról 

t >00,000 re, saját tőkéje tartalékjaival egy ü t i 

tehát most már egy millió 

A „Kőszegi T a k a r é k p é n z t á r * most kiadott 

évi jelentéséből azt látjuk, hogy az ország e 

legrégibb pénzintézete ö millióval nagyobb for 

galmat ért el az elmúlt esztendőben. Március 

hó 3-iki közgyűlésén alaptőkéjét l'40,000 körö-

miről egymillió ötszázezerre javasolja felemelni, 

mely célból 000 régi részvényét 1000 kor. értékre 

emeli és ujabb 900 darnl> részvényt bocsát k i a 

régi részvényeseknek 1.200 koronáért, u jaknak 

2,000 koronáért Ezen trans akcióból 300,000 kor. 

uj tartalékalapot biztosit magának. 

A villamos telep felülvizsgalata E hétenr 
városunkban időzött Barabás István, a Ganz 

cég főtisztviselője, a villamos telep üzemének 

felülvizsgálatára. Régi ismerősünket Burger 

Istvánt, a telep volt jóemlékü igazgatóját üd-

vözöltük benne, akit régi ismerősei a kellemes 

viszontlátás örömével köszöntettek. 

A v i l lamos üzem zavartalan folytatását sike-

rült azzal biztosítani, hogy Eitner Gusztáv mal-

mának áramszolgáltatási erejét a megkötött 

egyesség értelmében sikerült a telephez csatolni, 

ami a szükséges koksz- illetve faszén szükség-

letet mintegy felére redukalja, amennyit most 

már könnyebb lesz beszerezni, illetve a varos-

nak termelni. 

A Rosenberg-alapítvány szétosztass Özv. 
Rosenberg Gyusané kétszázezer koronás feje-

delmi alapítványának kamatai legközelebb kerül-

nek szétosztásra. Mint ismeretes, az alapítvány-

ból a háborúban megrokkantakat segítik ki oly 

összegekkel, hogy abból a rokkant lerakhassa 

megélhetésének uj alapjat. A legutóbbi fölhí-

vásra buszonkét kérvény érkezett be. Kőszegről 

is kettő, amelyek fölött február 28 án az alis-

pánnál tartandó ülésen dönt a bizottság. 

A koszegfalvi tocskanak hely3t, az iskola 
szomszédságában, házépítő célra mult vasárnap 
árverezték a polgármesteri hivatalban. A 180 
négyszögölnyi területet 3,700 koronáért vette 
meg Tangl Jánosné ottani lakós, aki arra is vau 
kötelezve e vétellel, hogy a ház előtt saját költ-
ségén egy kozkutat. létesítsen. A tűzveszély 
estiére való aggodalmakat a polgármester meg 
azáltal is megszubteti, hogy a telep déli részén, 
a temető mellett, egy másik vízgyűjtő medencét 
létesít. 

A h .i c t e r r o l köszönő iratot kaptunk Farkas 
Ernő, Wölfel Frigyes és Wehofer János földje-
inktől, akik hálásán megköszönik Kőszeg varos 
közönségének a nekik karácsonyra küldött do-
hányt es cigarettát. 

Hadi- es vagyonado tárgyalásokhoz vándo-

rolnak most be naponta Szombathelyre a hábo-

rús idők szerencsés kereskedői, vállálkozói és 

birtokuk állal nagyobb jövedelmekhez jutott 

poigartarsaink. Nagyon lehangoltan térnek ismét 

vissza, mert a bizottság általuk soha nem kép-

zelt magas adótételeket állapit meg és különö-

sen aá)k jártak rosszul, még ha ügyvédi a^zisz-

tenciával is jelentek meg, akik valóságos for-

galmuknál jóval kisebb vallomást tettek, még 

olyan esetekben is, mikor nyilvánvaló volt, hogy 

a pénzügyi hatóság hivatalos adatok birtokába 

juthatott. Az ilyeneknek még büntetésből is 

emelték adótételűket. Ez a „búcsújárás" (t. i. 

bucsu a h ídi keresetnek egy részétől) még vagy 

két hétig tart és így az eddig előfordult „bal-

eseteken,, még tikulhatnak azok, akiket illet. 

Rekvirálnák Akik egy komplikált száma-

dást rosszul csinálnak meg, azok m i guknak 

sok felesleges munkát , az érdekelteknek meg 

sok kellemetlenséget okoznak. így van ez a köz 

élelmezésnél. A termés idején megállapították 

a vásárlók és közellátottak kvótáját s must egy 

hogy ő Felségiek kíséretében voltak ínég Fer-
dinánd herceg es Radetzky generális. 

A junius hó 19 -én megállapított program-
mot a jun. 30.-án tartott tanácsülésben követ-
kezőkép módosítottak : „Itt levő királyi Com 
inissarius Ur megjelenvén, azon Rendelésekrül, 

1 mellyek eő Felségeknek eljövedele alkalmatos 
ságaval téteteltek, Informátiót kívánván, az sub 
lí* Jiini A. C. lelt rendelések elolvastattak, 
meliyeket abban megváltoztatta, hogy a Határ-
nak s/.éléu eő Felségeket, Piébanus ur, Oppeu 
rieder János s Leinbather Mihály Senator Ura 
írnek kai az rom, avagy Triutnphalis Port inál 
pedig Riró I ram (Schildhauer János) a Magis-
tratussal a köszöntést megtegye, azonban ezen 
rendelés ntobb ugyan eő általa privative ismét 
megváltozott, ugy hogy Biró Uram Leinnather 
Mihály Senator Urammal a Városnak határán, 
utóbb pedig Piébanus Ur (Yárady) a Magistra 
tussal együtt az őröm kapunál illendő köszön-
téssel fogadják-

Oppenrieder városbíró külön jelentésében 
még a/.! találtaJI meg, hogy az első diadalkapu 
a sv ibfalui határban, a második a királyuti 
Kuttel ház előtt állott. 

A fejedelem V gh eommissríus utján meg 
elégedesét fejezte ki. Programmba volt véve, 
az iskoláknak látogatása is, de abban maradt. 
A fejedelemnek éjjeli szállásra e célra átalakí-
tott „l-eher I . " szállodának (most az Általános 
1 ak.irekpénztár háza) teiső traktusa volt, az 
Itlaó tr.ktu-1 sMmélysete foglalta eJ. Az udvari 
orvos Freiti -rr Leon Stift a Manuay a mostani 
főtéri Ivohn Jakab házban volt elszállásolva. 

- a j . — 



Állami anyakönyvi kivonat. 
J a n u á r h ó r ó l : 

I H á z a s s á g o k : 

Kleinhappel Karoly színész-tüzér—Miiller Jozefa, 

Kraxner Ferenc mészáros-tizedes—Tompek \1. 

S z ü l e t é s e k : 

Gamauf Káro ly—Weig l Katalin halva szül. fia, 

Randveg Mihály, vasutas —Stampf Teréz : Ödön, 

Baldauf Károly— Sehwarc Teréz: Ilona, 

Bauer Anta l ,— Maurer Mária halva szül. leány, 

Schlapfer Ferene—Wageuhofer Anna : Margit, 

Kranz Józs t f-Paszner Erzse: Erzsébet. . 

H a l á l o z á s o k : 

Albert István, kisbirtokos fia, 14 n , rángógorcs' 

Hirter György, volt ga/.da, 82 é , aggkor, 

Maitz János, kőműves, 4 4 é., tüdőlob, 

Freyler K., magáuzónö, 5H é., szern szívbaj, 

Schöubauer J . , magánzó t>9 é., tudőlob, 

Bigner Anna, napsz., 21 é., gegelob, 

Krotzl Ferenc, kisbirt., 70 é., májzsugorodás, 

Kranz Lujza, házbirtokos, 72 é., agy vérömleny. 

lelküségét; zsirai kuriájuk találkozó helye volt 

a környékbeli intelligenciának, mely megille-

tődve fog tudomást venni a jóságos úrnőnek 

korai haláláról. Halálát férje és fiai, Ostor József 

dr. soproni ügyvéd, Ostor Lajos dr. csornai 

ügyvéd és leánya Ostör Margit férjezett Felpetzi 

Gryőry Károlyné gyászolják. 

Vasvármegye eleimezesi kormánybiztosa. E g y 
estilap jelentése szerint Vasvármegye élelmezé-

si kormánybi/tosa Szmrecsányi György ' pozso-

nyi főispán lett, akinetc működési köre nyolc 

vármegye területére terjed ki. 

Kussevich Tivadar — horvát miniszter. A 
horvát bán állása megrendült és §gy estilap 

jelentése szerint utóda báró Unkelhauser horvát 

miniszter lesz, akinek helyébe Kussovieh Tiva= 

dar volt szombathelyi üzletvezető, a szerbiai 

osztrák-magyar kormányzóság adlátusa kerül. 

S e r t e s h i z l a l o Sopronban. Megírtuk vasár-

napi számunkban, hogy Sopronban nagyszabású 

sertéshizlaló telep létesítéséről van szó. A csü-

törtöki nap folyamány a terv a gyakorlati meg-

valósulás állapotába lépett. Krausz Mihály nagy-

iparos lépett a város elé azzal a kérelemmel, 

hogy a sertéshizlaló telep létesítéséhez szük-

séges területet engedje át neki. Természetesen 

nem ingyen kéri, hanem a forgalmi érték meg-

téritése fejében. A tervezet szerint a sertéshiz-

laló két ezer sertés számára épülne. 

Z a b é r t borotvált . Bándolyon állott egy gaz-

dánál szolgálatban Konrád Pál béres, aki tavaly 

szeptemberben gazdájának terményeit á l hndóan 

dézsmálta. A lopott zabot és árpát Platz^Vince 

borbélynak vitte, amiért ez dí jtalanul borotválta. 

Konrád, mint rendesen egy szeptemberi éjjelen 

ismét meglopta gazdáját. A jól megtöltött zsákot 

azután egy fiatalkorú béres-társával vitette át 

a borbélyhoz. Éppen be akartak fordulni a bor 

bélyrrester udvarára, amikor feltűntek a kakas 

tollas csendőrök, akik persze miután a késő 

éjjeli látogatás gyanúsnak tűnt fel előttük, meg-

állították a zsákot eipelőket és felelősségre von-

ták őket. A* csendőrök megindították az eljárást, 

melynek folyamán most kedden tárgy ál ta a 

szombathelyi kir. törvényszék az ügyet. A tör-

vényszék Konrád Pált, miután gazdája megbün-

tetését nem kívánta, felmentette, inig Platz 

Vi^ee borbélymestert tizennégy napi fogházra 

ítélte. 

Véletlen gyilkosság utan öngyilkosság. Sám-
fái vára múlt héten hazaérkezett Verderits 

Ferenc odavaló 1(J éves fiatalember, aki katonai 

szolgálatra volt bevonulva ás szabadságot kapott. 

A harctérről hozott magával egy ismétlő pisz-

tolyt, ami újdonság volt a famíliában és a fia-

talember többek között megmutatta azt unoka -

nővérének, a 21 éves viruló szépségű Verderits 

Jozefinnek is. Beszélgetés közben magyarázgatta 

az ifjú a pisztoly szerkezetét, majd pedig abból 

a célból, hogy a magyarázat szemléltPthetőbb. 

legyen, a pisztolyt éles tölténnyel töltötte ni.'u 

és mint egy két lépésnyi távolságból mutogat!.» 

a szerkezet egyes részeit, eközben a ftgyvei 

elsült és pedig l e á n y n a k irányzott helyzetben 

A golyó .i szép Józefin mellében fúródott es 

amint később a vizsgálat megállapította, máját 

szagatta szét, ugy, hogy a leány egy jajkiáltas 

után élettelenül összerogyott. Mikor a Verderits 

Hu látta a katasztrófát, elrohant a véres eset 

színhelyéről és azóta semmit sem tudnak róla. 

A nyomozás csak azt állapította meg, hogy 

Szombathely felé vette útját. Azt hiszik, hogy 

öngyilkosságot követett el. 

A Kőszeg Szombathelyi vasút uj m e n e t r pndje 
Kőszegről Szombathelyre indul reggel tf 47 ^ól-

után 1 este (J51. Kőszegről SoprOI,|)rt 

2 4Í. Kőszegről Sárvárra: délután o órakor. 

Szombathelyről Kőszegre: reggel 5 m délután 

12 u , délután 5*°. Soprouuí l Kőszegre délután 

12 40 ós ideérkezik 2 "-kor, Sárvárról Kő-

Bzegrereggel 4 16 és ideérkezik délelölt 8 ''-kor. 

V i d é k i h i r e k . 

Hirek a háborúró l . 
Nemetorszag bekefeltetele i . Elterjedt hirek 

szerint a német kormány az Oroszországgal 
való bóké feltételéül azt állították fel, hogy az 
orosz csapatok Livlandot, Esztlandot, Kurlandot 
azonnal (iritsék ki. 

Az oroszok elhaiasztjak a leszerelest. A 

Morning Post jeleim Pétervárról. A szovjettek 

kongresszusán elhatározták a hadsereg általá-

nos leszerelésének ideiglenes elhalasztását. 

ták ós mint katonaszökevényt visszakísérték 

szolgálatába, de persze szigorú felelőségre is 

vonják szökéséért. 

Csalásért es lopásért 2 evi bortön Klabo* 
sitz Mária peresznyei leány, aki már nyolcszor 

volt közveszélyes műnkakeriilés miatt büntetve 

és jelenleg a soproni fegyházban tölti le bünte-

tését, csütörtökön állott ismét 2 rendbeli lopás 

ért és 2 rendbeli csalásért a kir törvényszék 

előtt. Az egyik csalást Kőszegen követte el. 

Prenner Pálnétól vászonvásárlás ugye alatt 150 

kor. foglalót esalt ki. Bűnösnek mondották ki 

és 2 évi börtönre, 40 korona pénzbüntetésre és 

büntetésének letölte után dologha/.ba való uta 

lásra ítélték. Az ítéletben az ügyész, a vádlott 

és a védő megnyugodott. 

S z i j l o p a s o k . Mül ler Ferenc fűrésztelepéről 

ós a Czeke féle gőzmalomból ismeretlen tette 

sek gépszíjakat loptak. A rendőrség megindí-

totta a nyomozást. 

E g y kőszegi c s a l c d l e a n v Szombathelyen 

meglopta gazdáját . Arany gyűrűket és ruhafé-

léket csent el. A tárgyak legnagyobb része 

megkerült és most n fiatalkorúak bírósága fog 

a magáról megfeledkezett leány felett ítélkezni. 

A z E l a k t r o - B i o s k o p mai műsora: A vörös 
éjszaka. Sz ínmű 4 felvonásban. A túlember. 
Vígjáték 1 felvonásban. 

Kitüntetett tanitono. Haramia Erzsébet fel-

sőtisztási tanítónőt, Haramia István doroszlói 

vendéglős kitűnő leiuyát, a magyar nyelv si-

keres lanitásá'iri vármegyei díszoklevéllel lett 

kitüntetve, a kultuszminiszter pedig ezen kiváló 

hazafias szolgálatait 200 korona ju ta lomban 

részesítette. 

A tömördi birtokot, a Chernél Antal-ét, 

1 mill ió 200,000 koronáért vette meg egy sop 

roni bank parcellázás celjara A vétel 500 hold-

n y i területre szól, melyhez nem tartozik a kas-

tély, ennek parkja és körülötte fekvő mintegy 

40 hold szántó, de a bank ennek esetleges meg 

vételéro 160,000 koronáért elsőbbséget biztosított 

magának 

Haraitg helyett vasúti s n. A szombathelyi 
püspöknek e hó 15. én kibocsátott körlevelő a 

tobui közt azt mondja : A temesvári cs. és kir. 

katonai parancsnokság arra hívja fel a figyel 

met, hogy tökéletlenül ugyan, de a következő 

módon mégis pótolhatjuk a harangokat. Minden 

vasúti állomáson vannak kiselejtezett vasrud-

darabok, melyek olcsó pénzen megvásárolhatók. 

Ily vassínt kötél segítségével alkalmazzunk a 

harang helyére s a rámért kalapácsütések eléggé 

élvezhető s erős hangot adnak. 

Halálozás. Ostor L.'jos zsirai földbirtokos 

neje Woh ímu th Karolina úrnő, csütörtök reggel, 

élete 62. évében váratlanul elhunyt. A meg-

boldogult a régi magyar úriasszonyok minta-

képe volt Messze vidéken ismerték nemes jó-

fél esztendőre rá, mikor Románia és Ukra jna 

állítólagos kincses bányai is rendelkezésünkre 

állanak, most meg azzal lepik meg a — jó 

magyart, h ogy^oka t találtak neki adni, tehát 

aki bármily pénzért vásárolt, az adja vissza a 

többletet, akárhogyan is szerezte — maximális 

árért, aki pedig közellátott, annak is néhány 

centivel szorosabbra kötik le a gyonyát . Elren-

delték az egész országra, hogy fejenkint és 

havonkint három kiló kenyérmagot vissza kell 

adni Ez szép állapotot teremt a családok leg-

többjében. Most ezt a jelentékeny követelést 

már csak a hátralevő h a t hónapra lehet fel-

osztani. Nagyon érezhető hiány lesz ebből, mikor 

a burgonya, tejféle is kevés, a hus pedig nap-nap 

Után drágább lesz, a fogyasztó tehát kenyér- és 

tésztaevésre van utalva. No de sebaj. Ez nem 

az egyetlen elszámitása azoknak, akikre a köz 

élelmezés intézése bízatott. Hatóságunk ugy 

rendelkezett, hogy minden gabonát vásároltnak 

jegyzéket küld, melyen ki van tüntetve, hogy 

súlyos bírság terhe alatt, mennyi kenyérmagot 

kell Deutsch Arthur haditerményes bizományos-

hoz beszolgáltatni. Ezen felül még rekvirálni 

is járnak azoknál, hol feltehető, hogy nagyobb 

készlet van és a termelőknél, hogy számon 

vegyék termelésüket. 

A l i s z t k i a d á s most isn\ét nehézségeket ho-

zott. Minthogy a közellátásban részesülők meny-

nyiségüknek egy harmadát kukoricalisztben kap-

ják , de ez Bajáról, honnét kiutaltatott, s e j anu 

árban, se februárban meg nem érkezett, az 

illetők l isztjárandóságuknak csak egy részét 

kapják. Megismétlődik tehát az a már ismert 

b a j , hogy mivel B a j á r ó l utalták ki a kuko-

ricalisztet, addig mig elszállítják, a fogyasztók 

felélik a másik lisztet, tehát nem keverhetik, ami 

jobb lenne, hanem majd tiszta kukoricalisztnek 

az élvezetére lesznek kényszerítve, amihez miná-

lunk nem értenek,j— lesz tehát sok élvezhetetlen 

kenyér, egészségrontás, elegedetlenség, hatóság-

szidás, „uraku-meggyanusitása és más hasonló jó. 

A z s i r s z ü k s e g l e t b i z t o s í t á s a . Az országos 

közélelmezési hivatal irt le a vármegyéhez. A 

leirat értelmében a sertések fölajánlása a köz-

élelmezés céljaira távolról sem hozta meg a 

k.vánt eredményeket ugy, hogy a kozélelinezés 

biztosítása végett szükség van az ipari hizlalás 

fokozására. U jabb határidőt tűznek ki, hogy a 

hizlalók a sovány sertéseket erre a célra fel-

ajánlják, s ez esetben a sertésátvételi bizottság 

a sovány sertés ki logrammjáért egy koronával 

többet fizet a maximal is árnál. Amennyiben 

a fölajánlás nem hozza meg a kívánt ered-

inenyt, akkor a sertéseket rekvirálják, s ez 

esetben természetesen az egy koronás prémium 

elesik. 

F a l e m e l i k a g a b o n a a r a k a t . Legközelebb 

megjelenik egy kormányrendelet, amely meg-

állapítja a gabonáért követelhető legmagasabb 

árakat. Az árak az idén magasabbak l e s z d e k , 
mint tavaly. A buza ára 00 korona lesz. A 

rozs, a tengeri és az árpa ára pedig 25 korona. 

A zab ára még nincs megállapítva. A gabona-

arak körülbelül 50 százalékos felemelésének 

ellensúlyozására a kormány a fogyasztók érde 

kélien változatlanul hagyja a kenyérliszt arát, 

ellenben a finom liszt árát megfelelő arányban 

felemeli A közellátás biztosítása végett az az 

intézkedés fog történni, hogy a gabonát az 

idén már a cséplés pi l lanatában lefoglalják és 
szabad forgalmat többé egyáltalán nem enge-

délyeznek Az ellátás egységesen hatósági utón 

fog történni. 

T ü z r i a d o t fúvatott szombaton hajnalban 

a uzörség. Csak kevés tűzoltó sereglett össsze, 

uure az első készültséggel kivonultak a veszély 

színhelyére, az Árpádtérre, hol Schátzl Lajos 

műhelyének tetőzete égett ós a szomszédos 

Karuer féle háznak zsindelyes hátsó traktusa i« 

tüzet fogott. A lakósok a tüzet még kitörése idu-

jén vették észre és az egybesereglett szomszéd-

sággal gyorsan hozzáfogott az oltáshoz, arai 

teljes sikerrel is járt és a későn érkezett tűz-

oltóságnak már nem sok munká t adott, mely 

különben is a vizszegény kutak miatt alig tudott i 

vizhez jutni . Az okozott kár nem nagy és biz-1 

tositas réven megtérül. 

Megbanta a katonasdit . Sutnits Józsiit" volt: 

pincér és papucskészitő, fe/zyvernélküli szol-

gairt ra önként jelentkezett. Mikor Budapestről" 

Inótára vezényelték, ugy gondolta, mégis csak 

jobb otthon. A katonaságnál azonban másként 

ondóinak az esküt tett katonáról. Letar'óztat-



Ostromállapot es altalanos mo/yositas Gorog 
orszagban. Athénben véres zavargások történ-

tek. Állítólag utcai harcok voltak, amelynek 

számos halottja "fcs sebesültje volt. — (íörogor-

száuhan kihirdeíték az ostromállapotot és elren-

delték az általános mozgósítást. 

A monarchia es az oroszok beke targyalasai 
A monarchia az orosz kormánnyal távirati uton 
előzetes tárgyalásokat folytat a békeianácsko-
zások ujboli IcIvételéneK felvételeiről. A tárgya-
lások eredményétől függ. hogy miképpen kez 
dődnek a léketanácskozások. 

i 
A nemet kancellar az orosz bekéről. A bi-

rodalmi gyűlés szerdai ülésén kijelentette, hogy 
az oroszok távirati hirtelen békeelfogadása nem 
kötelező dokumentum, mivel több ízben letagad-
ták a népbiztosok a szikratáviratok hivatalos 
jellegét. Mi közöltük a pétervári kormánnyal, 
hogy a szikratáviratot átvettük, egyben azonban 
megkértük, hog\ Írásban is erősítsek meg a tar 
talmát. A népbiztosok azt felelték, hogy az 
Írásos megerősítést nyomban kiküldték a közös 
vonalra. Nem szabad mindezek dacára tapasz-
talataink alapján azt hinni, hogy a béke mar a 
zsebünkben van; erre már csak azért is kitérek, 
mert csalódástól akarom megóvni a nemzetek 
őszinte békevágyát. A helyzetet igy jellemez 
hetein A népbiztosokkal való békekiáltás a ka 
tona nyomásunk eredménye, amellyel bizonyos 
pétervári reménységeket hiúsítottunk meg. Re-
méljük, hogy célt érnnk a béke valoságos meg-
kötésénél ; örömünket akkorra tegyük el, ha a 
békeszerződésen megszáradt a tinta. 

A nemetek elonyomuiasa. A riga—szentpé-
tervári vasút két oldalán túlhaladtak az eddig 
líO kilométernyire arvonaluk etőtt fekvő orosz 
állásokon Az ellenségnek a vasúttól északra 
Inseemnél tanúsított gyenge ellentállását hamar 
megtörték. Dimaburgon át hadosztályaik észak-
keleti és keleti irányban nyomultak előre. Düna-
burg és Luek között s/éles szakaszon megkezd 
ték az előrenyomulást Luckon át flfirenyomult 
hadosztályaink Rovno felé nyomulifik. Kétezer-
ötszáz fogiyot több száz ágyút és nagymennyi 
ségü vasúti kocsit zsákmányoltak. 

Bekekótes Oros/orszaygal . Beavatott hely 
ról csütörtökön a következőket jelentik: A nep-
biztr.sok tanácsaa négyess/nvetségáltal a Breszt 
Litdvszkban felállított béke feltételeket minden 
fenni irtás nélkül elft gadta. A keleten ezzel el 
ért uj f- rdub.tot ki/ár 'lag a nagy orosz kozjár-; 
s:>s;ig ellen lntboz <s nélküli katonai előnyomu 
lásnak i-ns/őnhetö. Magától értetődik, hogy ez 
a katonai akció, mint minden, ami a fronton 
történik, a két hadvezetőség megegyezésén ala-
kul. Ha «ddig csak német erők előnyomulasát 
jelentetlék, ugy az abból a tényből ered. hogy 
a mngyar-nsztrák haderők súlypontja a keleti 
front részén ván, a Pripjettől északra csak nó-( 

inét ^apatok álanak A Kővel—Rovno vasúttól 
két i !(li|t a niegindulá< órájában csak német 
kotciékók állottak állottak rendelkezésre, (,'sa-
pataink beavatkozása csakis l#lyi helyzettől és 
\is/.ony csoportosulástól fügu' 

B< ketaryyalas Román aval A román kor-
mai y azt az i hajat fejezte ki. hogv a négyes-
>/ vetst'g hatalmaival ilőzotcs tárgyalásokat 
kezőjen, esetleges békekot s végett. Fbből a 
célból Ozernin gróf külügyminiszter a legköze-
lebbi napokba megy, ahova a többi szövetséges 
képviselők is megérkeznek. Illetékes helyen 
azonban a béke létrej vételének kilátásait pesz 
szimisztikusan Ítélik meg, mert az ideérkezett 
jelen'ésckbi I kitűnik, hogy Románia még egyal-
ta il n nem érett meg a békére, amenyiben 
niess/emenő aspirációkat táplál és ugy Iái szik. 
ei \ai szánva hogy azokat, ha tárgvi.lii.sok ut 
jai. m m tudja megvalósítani, továbbra i- fegy 
veres i rővel érje el. 

Donto estmenyeál; vai hatok Rumaniahol A 
román kaman eg\ W . i vasát március 10-ére 
halasztottak Már a kamara osszeü!é>e előtt 
döntő eseménvek várhatok. Kg\ indítványt akar 
nak a kamara t lő te rjeszteni, hogy a Hratianu 
kormányt helyezzék vád alá. 

A nemeié* elonyomuiasa Oros/urszayban. 
Rigát i >> l.ucktol (léire levő területen a német 
hadsert grk előnyomultak keleti irányban. 

Jóváhagytak az ukrán békeszerződést. A 
német birodalmi gyűlés szerdán jóváhagyta az 
ukránokkal kötött békeszerződést. 

Uri birtok 

Egy földszinti ház 
a I alhsch-utcában ±>. sz. a , mely áll i> utcai 
szobából, 1 konyha, 2 kamrából, pincéből s egvéb 
hozzátartozók kai, v l tmint egv • -ö l kitűnő 
kerttel szabad kézből eladó. 

Tenyész kan 
1 eves kese, .sískafülü, eladó. Bodov i c s 

Gyö r gyné l , N a g y c s ö m ö t é n . 

1 S i n u . 
szép elsőrendű almára vevő vagyok, kisebb 
nagyobb mennyiségben, kérek ajánlatot az ár 
minőség és a mennyiség megjelölésével. LMner 
gyümölcs é* rseinege kerekedő. Budapest., .Tó-
zsef u'ca í». 

Ha szüksége van 

körleveledre, számlákra, cégnyotnásos 

levélpapírra, borítékokra vagy levelező-

lapra. továbbá meghívókra, műsorokra, 

belépőjegyekre, falragaszokra, azután 

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

gyászjelentésekre, táblázatokra, árjegy-

zesekre vagy bármely a könyvnyomdá-

szat szakmajába vágó munkára, akkor 

forduljon a legnagyobb bizalommal csak 

Rónai Frigyes 
könyvnyomdá j ához 

K ő s z e g , V á r k ö r 39.(Roth Jenó-fele l m ) . 

hol minden felsorolt és tel nem .sorolt 

nyomtatványt a mai kor igényeinek 

megfelelően csinos, modern es i/.léses 

kivitelben a legolcsóbb árak mellett 

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

Koziyazgatasi nyomtatványok najy raktára. 
„Dtoszegvidéki Jíépesnaptár", „ S ü n -
ser 3ezi rkskaleni8c" és „ f töruatsk i 
J<al«ndar Sv . JRntona fj»aduanskoga4t  

~ kiadóhivatala. = = = = = 

N V O I P M I O Ü Körmi Krnryes nyomd i ában Kosm-pr 

Magányos úriasszony 

részére egy 2 szobás száraz l a k á s keres-

ettik Tudakozódni e lap kiadóhivatalában 

• ZETa.ll© II 
Veszek terrt- és női viselt és uj ruhá-

kat. cipőket, csizmakat stb. a legmagasabb 

árért. Ó s ze r ke r e skedő , V á r k ö r 32. sz. 

a Burger dűlőben, területe több mint 500 

-öl, mely szőlő- es gyümölcskert, csinos 

uj kertiházzal együtt szabad kézből minden 

percben eladó. 

Közelebbi adatok e lap szerkesztősé-

gében tudhatók meg. 

Magyar nyelvű urnő 

alkalmazást keres, 
hivatali, pénzintézeti vagy gyári irodában; 

leginkább pénztárnoki állast" óhajtana. Cím 

a hiadóhivatalban. 

Jól épített pajta, 
amely alatt pince is v,m, az Árpád-tér 27. 

sz. házhoz tartozó, e ladó . Közelebb fel-

világosítás a jc'zett hazban nyerhető. 

"Hengerszék hengerek 
rovltkolása és csiszolása 

leggyorsabban a téli hónapokban eszközöl-

hető. külldje tehát hengereit azzal a Magyar 
Motor és Gépgyár Részvénytarsasághoz. 
Szombathelyre " 

Karoly király a nayyfohadiszallason kira-
kunk pénteken a nngyfőhadiszállásra órkezntt. 
Őfelsége a füiígő kórkéseknől folytatott megbe-
széléseket. Kíséretében van Arz vezérkari ta-
bornok is. Vilson császár és Király király kö 
zott tartott hosszas és beható tanácskozáson 
Hindenburg és Ludendorff is jelen voltak. 

A nemetek elonyomuiasa Ivítlandba bevo 
nultak és Lenjliyt elfoglalták. A rigai tenger 
obol mentén előrenyomulva elérték l'rentigclt 
és Leinsalt Loinsalnúl rövid küzdelemre kerüli 
a sor, melyben ÖUO foglyot ejtettek és 20 löve-
get zsákmányoltak Az egósz arcvonalon vasúti 
és utcsomópontokat szállották meg, Kownot is-
A zsákmány megközelítőleg sem tekinthető át. 
Kddigi jelentések szerint elfogtak egy parancs-
nokló tábornokot, több hadosztály parancsnokot, 
425 tisztet és .s70<> főnyi legénységet; zsákmá-
nyoltak i:nr> löveget, 120 géppuskát, 3—4 ezer 
jármüvet, továbbá vonatokat, körülbelül egyezer 
vasúti kocsit, nagyrészben élelmiszerrel meg-
rakva; repülőgépeket és egyébb át nem tekint-
hető hadiszert. 

Az ország háborús kiadasai A pénzügyi 
bizottságban kedden tárgyalták az indemnitást. 
Többek felszólalása után Popovits Sándor pénz-
ügyminiszter kijelentette, hogy a háborús kiadás 
a mult félévben havonta 6ó0-tol <»(.KI milliót tett 
ki, jelenleg pedig 740—7(50 millióval kell szá-
molnunk. A pénzügyi bizottság az indemnitást 
vátozatlanul elfogadta. 

Szombathelyi Jakarékpcn^tar 

J ^ e s ^ v c r i Y t a r s a s á g 

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

S t r u c 2 s z á l l o d a m e l l e t t . 

El fü i rad : b e t c t c k e l jelenleg n e t t ó 3'/*" u-os kam..-

" tozással betéti könyvecskére es folyó 

Mámlára. A kamatozas a hetiket követő napon kezdődik 

beiét kifizetéseket felmondás nélkül eszközöl. 

L e s z á m í t o l : -r 3 ^írásos üaIeti, ös'na8»n™1
n 

tokát mindenkor a legelőnyösebbel-

F o l V Ó S i t : rendes és törlesztéses jelzálogkölcsönöket 

í — ^ földbirtokokra és városi házakra , m a g a -

sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb kamatú 
kölcsönökké változtat (convertál). 

É r t é k p a p í r o k a t : napi u'folyí"n°i v « ^ elad 

_ — _ tőzsdei megbízatásokat ellogaJ 

Sze l vényeke t • költségmentesen bevált, szelvény-
1 1 iveki't .i sietvényutalvány (talon) 

alapján díjmentesen beszerez 

Á t u t a l á s o k a t lefizetéseket eszközöl a vilái; b.ir-
1 1 mely piacán teljesen díjmentesen 

É r t é k p a p í r o k r a : allami- ,,,s ma- jn î p,ro|«ra 
L L előleget ad 

So r so l á s a l á esö 
tessék ellen '".zto^i! 

É r t é k p a p í r o k a t értékeket / M e és Keze 
lesr"1 átvesz 

Tekintettel, ho^y hazank lcj;nanyobb pénzintézetével a 

Pesti Hazai KI só Takarékpénztár Egyesülettel szoros össze-

köttetésben áll, mindenféle takarékpénztári cs banküzleti 

megbíz-st a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 

Mint az Első Magyar Általános biztosító társaság ügynök-

sti^e inindenft'le biztosítást eltogad é> felvilágosítással kész 

s ggel szollal 

Központ : Szoml)atiieiyi (regi) Takarskpenztar 
Szombathely. Alakul t : 1837-ben. 

Alaptöke 1,600.000 kor. Tartalékok: 400.000 koi . 
Takarékbetétek 24 millió koronán felül. 

Saját tőkéi 2,700.000 korona. 
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