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Hirdetések natjysdi} szerint jutdnyos drhun 

szdmitatnak. 

258 mil l iárd — 107 mil l iárd. 

A világháborúra vonatkozó hivatalos 

statisztika megállapítja, hegy az entente 

költsége a három háborús esztendőben 258 

milliárd márka volt, a mig a centrális ha-

talmak 107 milliárdot költöttek eddig a 

háborúra. És. hogy a sokkal kisebb költ-

séggel sokkal nagyobb eredményeket értünk 

el, mint az entente, az kétsegtelen statisz-

tika nélkül is, noha a statisztika erre vo-

natkozóan is közöl adatokat és összehason-

lítja az ő terület nyereségüket a mi terület-

nyereségünkkel ; továbbá az entente egyeb 

háborús veszteségét is részletezi a német, 

vagyis bizonyára óvatos becslések, lelkiis-

meretes vizsgálódások alapján készült sta-

tisztika. De a költekezés módjában is óriási 

külömbség van a mi javunkra. A magyar-

osztrák monarchia és Németország a pénzt, 

a mit a haboru fölemésztett, idehaza köl-

tötték el és igy a lakossag egyes rétégéit 

az előzőknél jobb körülmények közé jut-

tatták, de ugyanakkor megteremtették a 

lehetőséget annak, hogy a haboru terheinek 

jelentékeny részét azok fedezzek, a kiknek 

a háborúból legtöbb hasznuk volt. Ezzel 

szemben az entente, különösen eleinte, az 

egész világgal szemben, mint vásárló lepett 

föl, ugv hogv a megrendeléseiből szármá-

zott haszon jelentékeny részét a külföldnek 

juttatta, holott a haboru egész terhét neki 

magának kell viselnie. Mi következik ebből? 

Nyilvánvalóan és meg nem cáfol hatóan az, 

hogy az entente-nak, — ha a háború hama-

rosan be nem fejeződik — össze kell rop-

pannia a háború financiális terhei alatt és 

szinte matematikai pontossággal meg lehet 

jelölni az időt, amikor a gazdag Anglia 

és a gazdag Franciaország nem kerülhetik 

el a pénzügyi katasztrófát. 

A helyzet igen világos. A háború után 

minden államnak uj jövedelmi források 

után kell néznie s a siker, a boldogulás 

lehetősége nagy részben attól függ, melyik 

államcsoport kerül a másiknál előbb abba 

a helyzetbe, amelyben ezek az uj jövedel-

mi forrásai nemcsak meglesznek, de kiak-

názhatók is lesznek. Ezt a teteit nem igen 

kell magyarázni, annyira egyszerű és köny-

nyü annak bizonyítása. Világos ugyanis, 

hogy valamely piicot könnyebb az iparés 

kereskedelem számára megőrizni, mint meg-

szerezni s amelyik versengő fél a meghó-

dításra kiszemelt piacon a másiknál előbb 

tudott elhelyezkedni, a másik érvényesülé-

sét mar megnehezítette, talán meg is aka-

dalvozta. Nos hát az entente katasztrófá-

jának magvát ebben a talajban kell keres-

ni : Franciaország egyáltalán nem, Anglia 

pedig nagyon nehezen kerülhet olyan hely-

zetbe, hogy minket a szambavehető uj 

piacok valamelyikén megelőzzön. Francia-

országot, amelynek dekadenciája mar a 

háború előtt aggasztó mértéket öltött, a 

háború jóformán teljesen tönkre tette. 

Ötödfél millió embert • vesztett, gazdasági 

ereje annyira megfogyatkozott, hogy azzal 

még a maga területén sem igen tud ered-

ményekre sze't tenni, gazdasági hódításra 

meg éppen nem gondolhat. De nem jelent-

kezhetik veszedelmes konkurrens gyanánt 

velünk szemben Angolország sem, amely-

nek közlekedő utjat. a tengert, a háború 

hosszú időre használhatatlanná teszi. A 

háború minden napja az angol hajóparkot 

kisebbíti s a tenger is egyre járhatatlanabb 

lesz a beléje szórt aknák miatt. Es Angi ia 

az az Anteusz, aki erejét nem a földből, 

hanem a vízből meríti. Mar pedig a helyzet 

mostanában ugy alakul, hogy napról-napra 

kevesebb erőt meríthet belőle. Ebben a 

kétségtelen' faktumban gyökeredzik a mi 

sikerünk diadalmas faja. A mi gazdasági 

erőnket a háború nem teszi tönkre, a mi 

közlekedésünk útjába a haboru alakulásá-

nem gördülnek el nem hárítható adadályók. 

Mi tehát bizakodón vehetnők föl a kon* 

kurrenciát akkor is, ha —. az ő 107 milli-

árdjukkal szemben — nekünk kellene 258 

milliárd fedezetéről gondoskodnunk. 

A háború után következő nagy gaz-

dasági versengésben tehát épen ugy felénk 

integet a győzelem pálmája, mint ahogyan 

felénk integetett és integet az valamennyi 

harctérén. De amint nem érkezett magától 

a vértől bíboros győzelem, ugy csak nagy 

küzdelmek, verejtékes munka, elfogultságok 

legyőzése, rosszindulatú törekvések elfoj-

tasa árán szerezhetjük meg azt a gazdasági 

föl készültséget, amely a számunkra egyéb-

ként kedvező helyzetben a sikert garantál ja. 

Bizonyos nehézségekkel ugyanis foltétlenül 

számolnunk íveli. Számolnunk kell azzal, 

hogy az a rengeteg különféle anyag, amit 

a háború fölemésztett, elpusztított, nem 

lesz könnyen pótolható, különösen nem lehet 

azt könnyen pótolni azokban az esetekben, 

amelyekben a külföldre szorulunk, amikor 

tehát valutáris okok is megakasztják a 

helyzetnek a mi . javunkra való alakulását. 

T á r c a . 

Kacsó Julcsa. 
(Népballada.) 

.Kacsó Julcsa! mit álmodtál, szentem? 
Láttál-e szép álmaidban engem ? 
Vagy tán küzdtél galambokkal harcot, 
Azért olyan szomorú az arcod?" 

Halvány a lány, szava alig hallik, 
Bánatosan kedvesére hajlik: 
„Rossz álmom volt, láttam a mult éjjel: 
Fehér rózsát árva piros vérrel." 

..Kacsó Julcsa ! fénye két szememnek, 
Drága kincse, oltára szivemnek! 
Sötét éjjel mersz-e jönni vál jon? 
— Ott várlak a kálvária aljon." 

* 
* * 

Kacsó Julcsa indult egymagába, 
Világtalan sötét éjszakába . . . 
Ott vár reá kedvese ez estén : 
Falu végén a hármas keresztnel. 

Mond a legény: „Nem volt nyugtom régen 
Beborult az éti napom az égen. . . 
Ha szél nem fúj, nem hajlong a virág. 
Kacsó Julcsa mit beszél a világ?" 

„Azt beszéli egyre csak azt hajtja: 
Az én szivem nagyon megvan csalva! 
Ha nem igaz: tedd kezed szivedre, 
Ugy esküdj meg, nézz fel a keresztre. " 

Vallomást v á r . . . szive hangosan ver . , . 
Felnéz a lány, de esküdni nem m e r . . . 
Egyre hallgat s hallgatása szörnyű, 
— Mond valamit az a siirii könnyű . . . 

Mond valamit s a legény szemébe, 
Mintha sötét bosszú lángja égne. . 
„Megfogadtam, kárhozzon a lelkem, 

Csak addig élsz, amig meg csalsz engem !" 
* 

* * 

Madár sereg ébred édes dallal, 
Lágy fuvalmu szellőt hoz a hajnal, 
Leszakasztva a temető szélben: 
Fehér rózsa ázik piros vérben. . . 

Töthné-Munkácsy E l eonó r a . 

Marietta. 

Ősz volt, lombtemető, hervadó ősz, hide-
gen dudorászolt az esti szél, meg-meg zörgetve 
< gy egy ablakot. Hervadtak a virágok a kertben, 
haldoklott a fehér szirmú őszirózsa és ólmos, 
szürke kőd borult a hegyek fölé azon az estén, 
mikor Hubay, a járási szolgabíró bekopogott a 
dúsgazdag Kemények ajtaján. 

Hubay nem volt régi ismerőse a háznak 
Egy majálison ismerkedett meg Kemény Miklós 
nagybirtokossal, aki hires volt vagyonáról, kas-

1 tél várói, házáról és nem felejtették el megje-
| gyezni róla, hogy van egy szép leánya is. 

A majális óta Hubay többször ellátogatott 
j Keményékhez és nem tudta eléggé dicsérni a 
i récsei birtokot, a földes ur jóltermő földjeit és 
gulyáját ; legjobban azonban a szép Mariettától 
volt elragadtatva, amit nem is titkolt sokáig. 

Marietta nagyon szép leány volt. Magas 
termete, szőke haja, kék szemei mindenkit el-
bűvöltek. Arcának angolos vonásával és kecses 
mozdulataival elragadtatta a környékbeli fiatal-
ságot. 

Kemény ur nagyon büszko volt leányára és 
sokszor mondta nejének: „Nem is adom ám 
akárkinek 

Hubay látogatásai nem voltak kedvére, 



Vigyáznunk kell azután arra is, nehogy 

antimerkantilista jelszavak és érzések ked-

\éeit a kereskadelem és ipar teljesítő ke-

pesseget gyöngítsék s jó lhangzó frázisokká! 

ne teg\ek tönkre az államnak es a hadve-

zetőségnek legerősebb oszlopait. Helyes az, 

a törekvés, amely a megmozgatható tökéket 

az allam fele igyekszik vonni, de viszont 

nem állithatja, csak a közellátó elfogultság, 

hogy a bankok tulajdonában levő pénz rossz 

helyen van, ho^y az a pénz nem az ors::ág 

erőforrásait táplálja s nem a hazafias ak-

ciókat támogatja. Es egyáltalán képzelhető-e, 

vagy legalabb a siker legcsekélyebb remé-

nyevei kecsegtethet-e az olyan pénzügyi 

politika, amely a bankok rovására akarja 

az ország financiális erejét növelni? Vilá-

gos, hogy nem. A financiális erőnek a pénz-

intezetek utján, a pénzintezeteken keresztül 

is meg kell nyilvánulnia. 

A gazdasági prognózis tehát, amelyet 

a háború pénzügyi adatainak mérlegelése 

utan megállapítunk, */.: a súlyos haboru 

hosszú es zavartalan békének veti meg az 

alapját; a nemzetek békés mérkőzésében 

pedig az elsők, a gazdasági es kulturális 

fejlődés elén haladok azok lesznek, akik a 

küzdelemben, a véres haboruban is elsők-

nek bizonyultak. 

V á r o s i ü g y e k . 

1310 917 Hirdetmény 

Mindazok, akiknek 200 magyar hold (vagyis j 

150 Kat. hold) vngy ennél nagyobb gabonával j 

bevetett területük van s akik egyutttd széntüzelésre) 

berendezelt géppel csépelnek vagy szántanak,) 

az 1918. évi cséplési es Őszi szántási szénszük-

séglet bejelentésére a polgármesteri hivatalban 

„nsszeiróiv„ ei kaphatnak Az osszeiróivet leg-

kesobb 1918. március 15 ig kell az országos 

szénbizottságnak beküldeni A kisebb gaboná-| 

val bevetett területtel rendelkezők cséplési és 

szántási szénszükség letérői külön log gondos 

kodás történni. 

Kőszeg, 1918. február 27. 

•lambrits Lajos, polgármester. 

ellen mezőrendőn kihágás mi itt az eljárás meg-

indittatik és az irtás költségükre végeztetik. 

Kőszeg, 1918. február 2tf 

•lambrits Lajos polgármester 

297 918 Hirdetmény 

Tudatjuk, hogy a tégla ára ezer darabon-

ként 100 azaz egyszáz koroná. A már eddig 

vagvis múlt évben befizetett összegek ennek 

megfelelően pótlandók, mert a téglák csak ezen 

uj ár mellett fognak kiszolgáltatni. Aki a tég 

Iákért járó megállapított uj árt, fizetni nem 

hajlandó, annak a befizetett összeg a kezében 

levő nyugta bevonása mellett a városi pénztár 

nál visszafizettetik 

Kőszeg, 1918. március 1. 

JambritS Lajos, polgármester 

H40 91* Hirdetmeny. 

Felhívom a birtokosokat, hogy a belsősé-
gekben, gyümölcsösökben és kertekben levő 
gyümölcsfákat március hó 81-ig vértetüktől 
tisztítsak meg. Akik az irtást elmulasztják, azok 

sokszor dörmögte magába: „Hogyan meri ez a 

koldusivadék az én lanyomra vetni a szemét V" 

Azon az őszi estén is összeráncolta a sze-

möldökét. mikor l lubay a hazába jött. Mikor 

pedig a szép Marietta nevetve eléje szaladt, a 

méregtől csaknem megfulladt. JSzeretett volna 

oda szaladni és a szolgabírót az ajtóból vissza-

lökni. 

.No de ez az ő utolsó látogatása" — dör-

mögte magában és kiment, az ajtót maga uián 

becsapva. 
l lubay és Marietta összenéztek, megértet* 

ték e jelenetet. Hosszú esetül után Hubay a 
kalapja után nyúlt es mélyen megilletődve azt 
mondta Mariettnek : „Nem jöhetek többé ma-
gukhoz, pedig tudja, hogy első látogatásomkor 
itt hagytam a szivemet. Isten önnel Mariett.* 
Azután határozott lépésekkel elsietett. 

Néhány perc múlva felháborodottan jöttbe 
az apa, majd neje követte és sok tanácskozás 
titán kijelentették, hogy helyesen cselekedett 
Hubay. mert akárhogy veszik is a dolgot, Hubay 
nem való Mariettához. 

A beszélgetés, vitatkozás az egész estén 
át folyt. Vacsora u áu szobajaüan Mariett bána-
tos szivvel sokáig gondolkodott a történtek 
felett. Az ágyában sokáig maradt ébren és vala-
banyszor fülébe csengtek Hubay utolsó szavai, 
keserves sírásba tort ki, majd pedig felkelt 
ágyából és csipkepongyoláját magára öltve levél-
papírt vett eio és ezt irta Hubaynak : 

.Kedves Hubay! 

H e l y i ü i r e l s . 

..Rabbilincsek."Kincs Istvánnak e eimii szín-

művét már több városból kérték és Szombat 

helyen, hol először került színre, a böjt után 

közkívánatra újból előadják. Ugyanazon időben, 

valószínűleg húsvéthétfőn a szombathelyi mű-

kedvelők eljönnek Kőszegre s itt is bemutatják 

a főgymnázium dísztermében. Sajnos, csak egyet-

len egy előadás les<, pedig háromra is akadna 

közönség. 

Jotekony aranymises E héten hunyi el 

városunkban Loránth Antal nyugalmazott győr 

vári aranymisés p l é b á no s 75 éves koraban. C.->ak 

néhány éve telepedett itt le, hol egykor boldo 

gult Major Jánossal egyii't káplánkodott Mind 

jsmertéka jószivu p ipol, ki atillás, rám is csizmás 

magyar öltözékken kereste fel a város szép 

sétahelyeit. Tekintélyes vagyonát, mintegy 

200,000 koronát, nagyrészt jótékony célokra 

hagyta Az Egeféle házal nyugalmazott lelki-

pásztorok lakhelyéül, melynek kezelését a kő-

szegi kath. hitközségre bízta, készpénz- is más 

érték-vagyonát felerészben a helybeli hitközség-

nek, másik felét a Szt. Dőinés rendű zárda 

isko'acéljaira. Temetése kedden volt a helyi és 

vidéki papság nagy részvéte mellett s melyen 

a zárda leúuyuovendékei is részt vettek. Az 

esper-.'si kerület gyászjelentést adott ki e kiváló 

nemesszivü paptársának elhunytáról, kinek em-

léke jótékony intézkedései nyomán e város 

kathoiikus hitközségében örökké élni fog. 

Martinow orosz generális, ki 1915. óta Lékán 

a hercegi kastélyban volt mint fogoly őrizet-

ben, mult héten a hadvezetőség engedélyével 

mint rokkant hazabocsáttatott. Helyette az orosz 

hadvezetőség Kuzmanek altábornagyot, l'rzemysl 

hős védőjét bocsátotta szabadon, ki már haza 

is érkezett és a hadbíróság által kapitulációja 

Hogy először volt nálunk itt hagyta a 
szivét, de azért van magának szive, mert helyette 
elvitte az enyémet. Marietta " 

Ez a kis írás megnyugtatta. Másnap reggel 
elküldte a levelet. 

Éppen sétára indult Hubay mikor megkapta 
e sorokat. Idegesen tépte fel a borítékot.. . mo-
hón olvasta a kedves sorokat, azután elindult a 
hosszú akácos útra. Mikor kiért a faluból ismét 
elővette a levelet, újra és újra elolvasta, meg-
csókolta az apró belüket, azután lassan, mély 
gondolatokba merülve ballagott az uton. Száz 
féle gondolat cikkázott át izgatott agyán inig 
oda ért az ut kanyarulatához, ahonnan már 
egész jól látni Keményéit piros zsindelyes kas-
télyát, a kertben a nagy jegenyefákat es a szaz 
éves ciprus bokrokat. Megállott, sokáig nézett 
a ház felé, aztán bucsut intett, kétszer, három-
szor, majd visszaindult faluja felé. Mikor haza-
ért bement az irodába és szorgos munkával 
igyekezett felejteni. 

így multak napjai egyformán, de azért szive 
mindig odavouzotta az akácos útra egészen a 
kanyarig, ott nézte sokáig Keményék házát és 
egy-egy bucsuintóssel ment vissza. 

Mariett pedig attól az estétől csak a ma-
gan>t kereste. Esténként gondterhelten ült az 
agya szélén a bizonytalan jövőbe elmerengve. 
Néha különös sejtelem szállotta meg szivét, ugy 
érezte, hogy Hubay egy este elfog jönni, meg'-
zorgeti az ablakát. Megijedt ha a széltől meg-
zörrent az üveg, remegve ugrott föl, félrehúzta 

miatt felmenfatvén, azóta Őfelsége vezérezredessé 

léptette elő. Martinow orosz generális gyakran 

jött be városunkba s akik velo közelebb érint-

keztek, igen érdekes nyilatkozatokat hal lhattak 

Oroszországi ól, olyanokat, melyeket azóta az 

események igazoltak. Nagytudásu katonai szak-

író, ki mint annak idején megírtuk, repülőgépen 

tett felderítő uton esett fogságba a gép vezető-

jével együtt, kivel fogságát mindvégig megosz-

totta és az ő kívánságára hagyták meg mellette. 

Oroszországban nagykiterjedésű birtokai van-

nak, melyekről ikren szomorú híreket kapott 

hazulról. Lékai tartózkodásáról és városunkban 

tett látogatásairól mindig igen előnyösen nyi-

latkozott. 

A Kőszegi Általános Takarekpenztar köz-

gyűlése február 26.-án Kincs István elnöklete 

alatt tartatott meg, ki előterjesztvén az igazga-

tóság évi jelentését, első sorban örömmel kon-

statálta, hogy az októberben végrehajtott rész-

vénytőkeemelés teljes eredménnyel járt s ennek 

folytán az intézetnek saját tőkéje a tartalékok-

kal együtt egy millióra emelkedett. Az üzlet-

évnek 8 milliós forgalom emelkedését is az 

intézetnek fokozatos erősbitésót jelzi s az is, 

hogy a háború okozta nehéz viszonyok mellett 

is sikerült a mult évinél valamivel nagyobb 

tiszta nyereséget elérni. A közgyűlés egyhangú-

lag tudomásul vet'e a jelentéseket és hozzájá-

rult a 41 011 kor. jövedelem felosztásának javas-

latához, szintúgy a felügyelőbizottság hozzájá-

ruló jelentését, melynek alapján 20.000 kor. 

fordít osztalékra (részvényenkint 20 kor.) <>000 

kor. a tartalékalapra, 5580 kor. jutalékokra, 

jótékony célokra már kiadott 409 kor. hoz méu 

591 koronát, a j ' ívö üzletév javára pedig 9490 

kor. 99 fillért. A felügyelőbizottságba megvá-

lasztattak : Bauingartner János. Ró th Sándor 

régi tagok, Dr. Freyberger Jenő mint uj tag, 

póttagul pedig Flamiscb Gusztáv, — az igaz-

gatóságba újból Kincs István elnökül, i lH év 

óta hatodszor), Móhr Vilmos alelnökül Eitner 

Gusztáv, Hammer Gyula, Müller Ferenc régi 

tagok, uj tagokkal az elhunyt Groszinger Ferenc 

és Martinkovits Mátyás helyeire Koczor Lajos 

eddigi póttag és Kőszegi József az intézet ügy-

vezetője. Dr. Stúr Lajos intézeti ügyész lelkes 

és elismerő szavakkal üdvözölte az újból meg 

választott elnököt, ez pedig a lelkes ovációt 

megköszönve a megválasztott régi és uj tagokat, 

valamennyit tetterős és bu/gó közreműködésre 

felkérve, meiyek után a közgyűlést bezárta. 

Jótékonyság. A Kőszegi Általános Takarék-

pénztár 1917. évben 1000 koronát adományozott 

jótékony célra. 409 koronát adott az év folya 

mán, a közgyűlés pedig kiegészítette ezt az 

1917. évi jövedelemből 1000 Koronára. Ezt a 

kiegészítő 591 koronát így osztotta el helyi 

jótékony és közérdekű intézmények közöt t : A 

városi hadirokkantak alapjának 100 kor., a ka 

thol. nőegyletnek, evang. nőegyletnek, a nővé-

a függönyt, de uein látott inast, csak a fekete, 
sötét éjszakát. 

Egy este szintén ágyában gondolkozva 
erős vágyat érzett, hogy elinduljon az akácos 
útra, hátha Hubay szintén olyan nyugtalan mint 
ő. Talán a vágy őt is az akácos útra hajt ja és 
ott találkoznak. De nem, ezt mégsem teheti. 
Hanem, gondolta, irok neki és már erre is fel-
vidult, réménység szállt szivébe. Megírom neki 
hogy minden este várom, jöj jön el egyszer, 
zörgesse meg az ablakomat. Mégis megváltoz-
tatta ê  szándékát. Nem irt Hubaynak. 

Egy vasárnap délután a száraz, kopár kert-
ben járva látta, hogy a sárosi uton valaki a falu 
felé tart. Nézi, nézi, majd meglepetten felsikolt: 
„Szent Isten, Hubay jón !" 

Hirtelen lekapta kis fehér csipkekötényét 
és a kerítésen át Hubay felé integetett. A szol-
gabíró gyors léptekkel jött Keményék kertje felé. 

„Hozzánk jon r — kiáltott feléje Mariett. 
„Nem ére* rá Mariett, vissza kell sietnem. 

Esténkent szoktam erre járni. Ugy e nem gon-
dolta •? Éjjel, ha már a hold magasan jár az égen 
gondoljon rám, itt járok a száraz akácok alatt." 
C sak ennyit mondott letört hangon, azután 
melyen beletekintve a szép leány kék szemeibe, 
gyorsan elbúcsúzott, nehogy atyjával találkozzék. 
Könnyebbült szivvel ballagott visszafelé a kavi-
csos uton. A fasor melletti keskeny mély árok 
az esőtől megdagadva csörgedezett. Mire beért 
a faluba már sölót volt. Haza ment a lakására, 
vacsora után leült a díványra és furcsa gondo-



delmi egyesületnek, a diakonissza á l lomásnak, ; 

a tűzoltó egyletnek, a fögymn. diákasztalnak, 

a polgári iskolai tanulók segitőalapjának, az 

ovodaegyesületnek, a turista-egyletnek, a Vörös-

keresztegyleinek egyenkint 50 koronát. 

A kőszegi polgári fiúiskolához helyezték 

helyettes tanítóul Pfeffel Mariska polgári iskolai 

tanítónőt, ki állását már el is foglalta. 

A volt városi főjegyzőt, Gömbös Ernőt, 

segédjegyzőnek választották meg Magyarnád-

alján, a körmendi járásban. 

A mai nagymisén a .Jézus szent Szive temp-, 

lomában az énekkarban közreműködni fog 

Siebeneieher Rezső vadászhadnagy, városunk-

ban ismert kitűnő operaénekes, kit hangverse-

nyeken megismerni a lka lmunk volt. A harcté-

ren volt esztendőnél tovább és megsebesülése 

után Reichenbergben volt gyógykezelés alatt. 

Most egészségesen vonult be városunkban el-

helyezett pótkeretéhez és mindjárt első vasár-

nap lesz a lka lmunk a széphangu tenoristát 

újból hal lani . 

A Kőszegi Temetkezesi Egyesület f. hó 17. ón 
1
 212 órakor tartja közgyűlését a városháza köz-

gyűlési termében. 

A kőszegi beteghaz egyesület rendes évi 

közgyűlését március hó 10.-én d. e. 11 órakor 

a városház tanácstermében tartja meg. 
9 

A Kőszegi Ipartestület ez évi rendes köz-

gyűlését f. hó 10-én délután 2 órakor tartja 

meg saját helyiségében, melyre a tagokat tisz-

telettel meghívja az elnökség. 

Felsőőri hangversenyen, melyet a tanítók 

özvegyei és árvái javára rendeznek e hó 10 én, ; 

több helybeli szereplő vesz részt igen érdekes 

műsorral. 1. Beethoven: Fohász. Vegyeskar. 

2. Alkalmi költemény, előadja Hoblik Emma 

tanítónő. 3. Dank l a : Resigna' ion, W ien iawsk i : 

Valse capriccio, hegedűn előadja Gall ia Vince 

szolgabíró, zongorán kiséri IJr. Kőszegi József 

ü«yvéd. 4. Felolvasás: tartja Kincs István 

Felsőőr szülötte, kőszegi apátplébános. 5, Schu-

bert: Des Mádchens Klage, Tarnay : () miért 

oly későn, Ber tha : Virág nyílt a fán, énekli 

Hrabovszky Sárika, zongorán kiséri Ur. Kőszegi 

.lózsefné. ti. Várady-Arányi : Rákóci Ferenc 

Rodostón. Melodráma, szavalja Schlitt Gyu l* 

ev. lelkész, zongorán kiséri Rákos Irén. 7. Mosz-

kowszki: Keringő zongorán előadja Ur. Kőszegi 

.József. 8. Népdal egyveleg. Vegyeskar. 

Háborús színmüvet adnak elő e hó I4.*én j 

a főgymnázium diákjai, ugyanazon szerzőtől, 

kinek mult évben itt előadott ki tűnő műve oly [ 

nagy tetszést aratott. A most szip.re kerülő 

műve a román betörés idejében játszik és lelkes 

székely diákok hősi cselekedetei tesznek nagy 

szolgálatot h hazának, aminthogy az valójában 

megtörtónt. Ezt a hatásos színművet is Kádár 

Titus tanár vezetése mellett hozzák szinre a 

szereplők E héten küldték szét a meghívókat 

és már hét sorát az ülőhelyeknek foglaltak le. 

Az ifjúság részére külön előadás lesz másnap. 

A március 10-ig szabadsagultak bevonulasa 

A hadügyminiszter rendeletéből kifolyólag azok 

a katonák, akik március 10-ig bármilyen ok 

folytán szabadságoltattak, ez évi március hó 

11. én tartoznak csapattestükhöz bevonulni. 

Iparosok es kereskedők fölmentese. Eddig 

a kereskedelmi és iparkamarák adtak velémenyt j 

azon iparosok és kereskedők fölmentése dolgá 

ban, akiknek kérvénye fölött a Kereskedelmi1 

miniszter volt hivatva dönteni. Most ezt a ren-

det, amint értesülünk, meg fogják változtatni 

és a főispán véleménye lesz döntő a kereske-

dők és iparosok fölmentésu dolgában is Nem 

h sszük ugyan, hogy akadt volna kamara, mely 

ne a közéideket tartotta volna szeme előtt a 

föl mentések dolgában, do a kormánynak ez a 

rendelkezése mégis csak arra enged következ-

tetni, hogy a kormány nem volt megelégedve 

a kamarák közreműködésével. 

A Blücher fele hazat, azt a sokszorosan 

megtámasztott Ene-utcai sarokházat az örökö-

söktől 10,(XX) koronáért megvette Rechnitzer 

Mór szombathelyi kereskedő, aki az épületet 

lebontatja és helyébe uj lakóházat építtet. 

Ruha- s fehernemü arveres volt csiiiörtökön 

a ki\ körjegyzőnél. A kél évvel ezelőtt a Struc 

szállóban elhunyt Ureher Mór vasúti mérnök 

hagyatékát árverezték. Régi viseltes ruháiért, 

fehérneműiért és egyébb holmijáért soha nem 

képzelt magas árakat fizettek. Ha ilyen árakat 

kereskedő Követelne, bizonyos, hogy árdrágítá-

sért. jelentenék fel, sőt azt tnegis büntetnék. 

Világos jele volt ez az árverés a ruha s fehér-

nemüekben való nagy hiánynak, másrészt, hogy 

oly bőven van pénz, hogy senkisem várja a 

„jobb időket" vagy talán még rosszabbat kép-

zel. Viseltes öltözék férfiruháért 250—300 koro-

nát adtak, régi ingekért 30—40 koronát, zseb-

kendőért 5—6 koronát, harisnyáért 7—8 koro-

nát, bőrtárgyakért minden pénzt, ócska cipőért 

140—180 koronát, újért 250 koronát, ékszerekért 

is hallatlan magas árakat. Az árverésnek késői 

kitűzése az örökösöknek legalább ötször nagyobb 

bevételt hozott. 

Felhívás a hernyoirtasra. A polgármester 

a városi birtokosokat felhívja, hogy a belsősé-

gekben, majorokban, szőllőben, gyümölcsösök 

ben és kertekben levő fáikat és bokraikat, az 

utmenti gyümölcsfákat pedig azok birtokosai 

a kártékony hernyóktól, hernyófészkektől és 

lepketojásoktól március hó 31-ig tisztiisik meg 

s az összegyűjtött hernyókat, kernyófészkeket 

és hernyótojásokat elégessék, mert akik az irtást 

a kitűzött időben elmulasztják, azok ellen mező-

rendőri kihágás miatt az eljárást m-ginditjak, 

100 koronáig kiterjedő pénzbüntetéssel büntetik 

és az irtást költségükre végeztetik. Ugyancsak 

irtandók a érő gyümölcsben és az érő szőlőben 

kiszámíthatatlan károkat okozó közönséges 

daraszsak és más kártékony darázsfajok fészkei, 

valamint a mezei egerek (pockok) is, melyek 

ellen sikerrel csakis tavasszal védekezhetni víz-

zel való ktöntés által. 

Beteg kátonák hozzátarlozoi. Az államvasu-

tak igazgatósága közli, hogy az összes í'rontok 

vasutvonalain a beteg, sebesült katonák hozzá-

tartozói fél menetdíjjal utazhatnak, azok meg-

látogatására. A községekben a főszolgabíró, a 

városokban a rendőrkapitány adja ki az igazol-

ványt, melynek alapján a félárujegyet lehet 

váltani. 

Az Elektro-Bioskop mai műsora : Háborús 

híradó. Rettegés. Uránia 3 részben. Nagybátyám 

a törvényszéki konzul. Vígjáték 1 felvonában. 

V i d é k i hírek . 

A kismartoni polgármester ügyvédi vizsgaia 

Keller László d r , Kismarton varos kitűnő kép-

zettségi! polgármestere, nemrégiben folyamodott 

az igazságügyminiszterhez, houy ügyvédi vizs-

gát tehessen, k relmét azonban nem vehette a 

a miniszter figyelembe, meri nem volr meg a 

kérvény megkívánta joggyakorlata. Keller László 

dr. erre a királyhoz fordult kérelmével és a 

király elrendelte, hogy az ügyvédi vizsgálatra 

bocsássák. Az eset jogász körökben o.il'_> feltű-

nést fog kelteni, mer ez az első eset, hogy va-

lakit ügyvédjelölti gyakorlat nélkül vizsgára 

bocsátanak. 

A Kath Nepszövetseg mult vasárnap Szom-
bathelyen nagyon látogatott népgyűlést tartott, 
melyet) Pálinkás József nag\pösei esperes-plé-
bános igen hatásos beszédet mondott a népszö-
vetség szociális feladatairól és számos eset fel-
sorolásával illusztrálta a legelszántabb védekezés 
szükségességét. 

A Rosenberg-fele alapítvány kamatainak 

szétosztása. Csütörtökön történt a Rosenberg-féle 

alapítvány kamatainak szétosztása Szombathe-

lyen a vármegyeházán. A Rosenberg-alapitvány 

gyűlésén Ostffv Lajos dr. főispán elnökölt, az 

előadó tisztet Radó Gyula dr. vármegyei főjegyző 

töltötte be. Az alapítványt kezelő bizottság 1Í080 

koronát osztott szét a pályázók között. 

A bor vlzze változott. A világháború óta a 

csalás ós hamisítás napirendben van. Heim sop-

roni borkereskedő részére érkezett a minap a 

déli vasúton egy hordó bor. A cég alkalmazott-

jának rögtön feltűnt, hogy a hordó dugója csak 

igen lazán áll a lyukban. Kihúzta tehát a dugót 

s mutatóujját a hordóba dugva megnyalta. Atc 

arca egyszerre olyan lett, mintha vadkorlébe 

harapott volna. A hordóban ugyanis bor helyett 

víz volt. Az uton vízzé változott. 

Az első orosz fogoly hazateresenek Nemes 

csó községe örvendheiett. Prátser János mult 

vasárnap érkezett haza Ukrajnából . Pár napot 

megelőzőleg régen feladott levele érkezett tőle, 

melyben hogylétét közölte és mikor a »család 

a jó hírnek örvendezett, egyszerre csak belépett 

a szobába a levél írója maga. Elképzelhető a 

nagy öröm, mely a családi körön kivül az egész 

községre kiterjedt, — mert hiszen most már 

teljes reménnyel várhatják a többit is — akit 

sorsa a már békét kötött Ukrajnába sodort. 

latok nyugtalanították. Tizenegy órakor ismét 

felöl té, kabát ját és újból elindult asáros récsei útra. 

Éppen akkor Mariett is kiosont a szobájá-

ból A házban már mindenki aludt. Bement az 

istálóba, felbontotta egyik lónak kötöfékjét és 

a kerten át kivezette, hogy senki megue lássa, 

aztán felugrott rája és ugy gondolta: elvágtat 

a Kishegyen át a sárosi útra, így nem látja 

meg senki. 

A ló gyorsan vágtatott, már-már felért a 

hegytetőre, onnan már nem volt messze a cél. 

Mai lett megfékezte lóvát, körülnézett, látta, hogy 

gyorsabban éri eélját, ha nem megy a rendes 

uton. Megrántotta a kantari és már vágtatott is 

le a völgynek. Lovának karcsú lábai gyorsan 

vitték a nem nagyon meredek hegyoldalon a 

sötét éjszakába. Egyszerre csak u ló hirtelen 

megállott és hosszú nyerítése elhangzott messze 

a csendes éjszakába. Mariett boszus lett az állatra, 

nem látta, hogy lova egy keskeny, mély szaka-

dék előtt áll, megrántotta erősen a kantárát és 

ó jaj, a ló ugrott, — átvetette magát a szaka-

dékon, de Mariett, a szép Mariett lezuhant, le 

a mélységbe. 

Ugyanazon időben a sáros récsei akácos 

uton sétált l lűbay. Az éj csendjében lónyerítés 

ütötte meg a fülét. Valami rossz sejtelem szál-

lott a szivére, visszafordult, hazament. Nyug-

talanul töltötte az éjjelt, aludni nem tudott; 

folyton rémképeket látott. 

Másnap reggel Kcményék Marietta szobá-

ját üresen tálálták, a ló pedig az istáló ajtaja 

előtt nyerített. Ebből rosszat sejtettek. Az egész 

falut fellármázták és a leány keresésére indul-

tak. Keresték napokon át, éjjel és nappal, de 

nyomára nem akadtak. Ugy vélekedtek, hogy 

Mariett megszökött és bíztak visszatérésében. 

Egyik napot) az erdőőr jött a földes úrhoz 

jelenteni, hogy a Kishegyen a szakadékban egy 

női hullát találtak. Rémület szállotta meg a 

szigorú apát. Az erdőőr folytatta jelentését, hogy 

a falu elöljáróságának tnar szólt és az szekéren 

ment ki a helyszínére. Eközben már m«*g is á' lt 

egy szekér Keményék udvarán, melyen meg-

hozták a szép Mariettának véres hulláját. Ráis-

merni sem lehetett. Csak kis ujján volt gyémánt-

gyűrűje igazolta. 

Némán, meredeiten állt szép leánya, büsz-

keségének teteme előtt, majd örjöngő juj veszek -

lésbe tört ki az anya. Egymás nyakába borulva 

siratták szép leányukat. 
* 

* * 

Temetése napján a vidék előkelősége, egy-

másután jöttek a gyásezertartáshoz. Köztök volt 

a főbiró is. Ez újságolta a szomorú hírt, hogy 

derék, kitűnő munkatársa, Hubay szolgabíró, 

tragikus véget ért. Ma hajnalban szíven lőtte 

magát. Csak egy lap p.ipirt hagyott vissza asz-

talán. Azon is csak egyetlen szó volt irva 

„Marietta!" 
K. I rma . 

Heti krónika. 
A v á l a s z t ó é i reformjavaslat tárgyalása 

foglalkoztatta egész héten át az erre kiküldőt* 

bizottságot. A munkapárt i képviselők mind 

aggályukat fejezték a javaslat túlzott jogkiter-

jesztése miatt. Polonyi amellett agitál, hogy 

külön javaslatmódositó bizottság alakuljon. Vá • 

zsonyi a megbetegedett volt választójogi most 

igazságügy miniszter jövő héten érkezik haza 

üdülőhelyéről és részt fog venni a további ta-

nácskozásokban. 

Nem lehet pénzt küldeni Oroszországba 

Oroszországban levő hadifoglyaink részére egye 

lőre nem küldhetünk pénzt. A hadifoglyokat 

gyámolitó-hivatal tudatja ezt velünk. Az ottani 

zavaros viszonyok ugyanis lehetetlenné teszik, 



hogy :t pénz Rendeltetése helyére kerüljön és 
igy kár minden tiilérért. melyet Oroszországba 
küldünk, mert a pénzküldés minden lehetősége 
meüszunt. Valószínű, hogy esnk rövidebb ideig 
fog tartani ez az állapot és majd ismét mogin 
dul a' pénzforgalom köztünk és az orosz biroda 
Imn ki zott. Erről annak idején értesíteni fogja 
a hadifoglyokat gyámolító hivatal a közönséget 

Köszönetnyilvánítás 
Mindazoknak, akik Főtisztelendő 

Lorán th Antal 
nvug. győrvári aranymisés plébánosnak 

temetésén résztvettek vagy egyéb 

Uton koszorúk küldése által — részvé-

tüknek kifejezést adtak, főképen a győr-

vári, a helybeli és a kőszegi esperességi 

kerület Főtisztelendő papságának, vala-

mint a helybeli Szt. Dímés rendű tisz 

lelendő nővéreknek es tanulóifjúságuk-

nak ez uton mondanak hálás köszönetet 

Koszé; , 1918. március .'} 

Hengerszék hengerek 
rovátkolása és csiszolása 

leggyorsabban a téli h ónapokban eszközöl-

hető. ki.ilIdjo tehát hengereit azza l a M a g y a r 
Motor és Gépiyár Részvénytarsasághoz. 
Szombathelyre 

Szombathe ly i Takarékpénz tár 

J^észvénytársaság 

kőszegi fiókja, 
[\öszc<), l v i r á l y - u t <i. s z á i n . 

S t r u a : s z á l l ó i - i m á l l o t t 

E l fOf i f f td ' n e t t ó 3 ' a ,,-os k i M.i 

** to/.iss.il betéti könyvet.- k̂ro es folyó 
-zamlitiu A kainiitozas a betétet követő napon kezdődik 

belet knuete^ekoi telmondas nélkül eszkózol 

Leszámítol: "—*' a ^ ' r i l S O S '•izieti és magánvau 
túkat mindenkor i legelőnyösebbel. 

F o l V Ó S i t ! rendes és törlesztcscs je lzá logkölcsönüket 

: földbirtokokra cs városi házakra ; m a g a -

s a b b k a . n a t u 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 t i 

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: naP' ^ lyf i vesz é« eiad 
tőzsde nc^ i i isok a el iogad 

S z e l v é n y e k e t : költségmentesen bevá l t ; szetvény-
ivekvt a szelvenyula lvany (talon) 

alapján díjmentesen beszerez 

Átutalásokat, lefizetéseket eszközöl a világ bár-

mely piae.in teljesen dij incntesen 

Értékpapírokra: all:tmi- "s papirokia 
L — — előleget ad 

Sorsolás alá esö értékpapírokat iifoly.i nvesz 
tesseg eil.üi biztos,; 

Értékpapírokat ds
 ertekeket ».<csrc es keze 

_ _ lesr>'* átvesz 

Tekintettel, liogy hazank legnagyobb pénzintézetével a 

Pesti Hazai Klsó Takarékpénztár Egyesülettel szoros össze-

köttetésben áll , mindenfele takarékpénztár i es banküzlet i 

megbíz st a legelőnyösebben bir lebonyol í tani . 

Mint az l'.lső Magyar Általános biztosító társaság ügynök-

ségé mi idenfi-le biztosítást el logad e^ lelvilágositással kész 

s ggel szolg.il. 

Központ . Szomtiathelyi (regi) Takarékpénztár 
Szombathely. A laku l t : 1837-bei 

A l a p t ö k e 1 , 600 .000 k.-r. T a r t a l é k o k : 1 0 0 . 0 0 0 k o 

T a k a r é k b e t é t e k 24 m i l l i ó k o r o n á n fe l :l 

S a j á t t o k é i 2 , 7 0 0 . 0 3 0 k o r o n a . 

gyászoló hozzátartozói. 

k l g i d ^ i i n n i v . 

E l a d o m 
önkéntes árverésen a f ő g y m n á z i u m és a 

Stcttner villa közt elterülő kerti sző l lőkben 

fekvő 1U92 r j-ö l nagyságú sző l lő és gyü-

mölcsös kertemet. 

A/, önkentes árverést szerdán f. ho 6 -an 

délu tán 3 ó r a k o r tartjuk meg I)r. Stúr 

Lajos ügyvéd ur i rodájában. 

A kert mindennap dvlután 2 - 3 órá ig 

megtekinthető. 

Márkus Kálmán. 

Beküldetett. 

Középnagyságú 

W e r t h e i m - p é n z s z e k r é n y 

megvételre kerestetik. 

Tudakozódni e lap k iadóhivata lában. 

T i s z t e l t S z o r k e s z t fi s é g ! 

Hálás köszönetet mondok a város mind-
azon polgárainak, akik a házamnál előfordult 
tűzvész alkalmával oly hathatósan segédkeztek, 
valamint u helybeli tüzoltóegyesületnek ós a 
katonai készültségnek is. Sajnos, a biztosítás 
révén csak legfeljebb ">00 korona kártérítést 
várhatok és ezen okulva azt ajánlom polgártár 
saimnak, hogy házaikat és egyéb tárgyaikat a 
inai viszonyoknak megfelel5 magasabb összegre 
biztosítsák, nehogy ugy járjanak mint én, kinek 
most jelentékenyen rá kell fizetnem. 

Tisztelettel 

Schatzel Lajos. 

X I i n a . 

szép elsőrendű almára vevő vagvok, kisebb 
nagyobb mennyiségben, kérek ajánlatot az ár 
nunoség és a mennyiség megjelölésével. Lédnér 

gyümölcs és csemege kereskedő. Budapest, Jó-
zsef utca 'J. 

Ha szüksége van 
körlevelekre, s z ám lák ra , c égnyomásos 

levélpapírra, borí tékokra va.^y levelező-

lapra, továbbá megh ívókra , műsorokra , 

belépőjegyekre, falragaszokra, a zu t án 

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

gyászjelentésekre, táb lázatokra , árjegy-

zésekre vagy bármely a könyvnyomdá-

szat s zakma j ába vágó m u n k a r a , akkor 

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

Rónai Frigyes 
könyvnyomdájához 

Kőszeg, Várkör 39.(Roth Jenö-fele ház), 

hol m inden felsorolt és fel nem sorolt 
0 

nyomtatványt a mai kor igényeinek 

megfelelően csinos, modern es izleses 

kivitelben a legolcsóbb árak mellett 

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

Kozigazgatasi nyomtatványok nagy raktara. 
, JCöszegv idék i J í é p e s n a p t á r " , „ S ü n -

ser Se z i r k ska l ende r " és „JCecuatski 

J í a l e n d a r 5 v . J l n t o n a J a d u a n s k o g a " 

' k iadóh ivata la . z = = 

Nyomatott Rónai Frigytg, nyomdájában Kőszrgen. 

A helybeli városi faiskolá-

ban alma- és körte oltványok, 

alacsony, fél magas és magas tör-

zsüek, kaphatók nagy választék-

ban darabon kint 2 koronáért. 

Faiskolakezelő. 
i 

A kőszegi kir. járásbíróság közhírré teszi, 

hogy az állítólag elveszeti következő okirat: 

a kőszegi takarékpénztár által 1U17. julius i'O.-án 

kiállított 272 V. i;4-'!17 folyó számú K. .1 jegyű 

GlXH) Kr egyenlegű takarékpénztári betéti könyv 

i megsemmisitéstí iránt az eljáráit Haberl József 

birtokos felsőraj ki lakos kérelmére folyámatba 

tette. Ennélfogva felhívja az emiitett okirat bir-

tokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti 

Közlönyben történt harmadszori beiktatását kö-• J 

vető naptól számított egy év alatt az okiratot 

a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben 

a bíróság ;izt i» jelzett határidő letelte után a 

folyamodó ujabb ké; elmére semmisnek fogja 

nyilvánítani. 

Kőszeg, 19lh évi február hó LM én. 

Dr. Manninger Sándor s. k. 

kir. j á r á s b i r ó . 

A kiadmány hiteléül: 

Zaká l 

kir ib. i roda t i s z t 
* 

Hírek a h á b o r ú r ó l . 

Hatarzailat Svájc es Olaszorszay között 

Svájc és Olaszország között teljesen elzárták a 

a határt. Ezidőszerint a személy, podgyász és 

áruforgalom teljesen szünetel. 

Romániát az antant felmenti szerzodese alol. 

Az angol és francia kormányok közölték Roma 

lilával, hogy Komániát felmentik a londoni 

egyezményben vállalt kötelezettségei alól 

B íkefeltetelemk Nagyot os/orszaygal. iHina-
burgtol Kmlandig terjedő vonal nyugati része 
Ausztriát illeti meg, melv a néppel való meg 
állap das szerint d >nt ezen részek sorsáról. 
Livlandot és Esztlandot rendőri felügyelet alá 
helyezik addig, inig a közbiztossá^ helyre nem 
all. Az orosz leszerelést azonnal megkezdik. A 
Fekete és Keleti tengeren a kereskedelmi hajó-
zásra vonatkozó biztosítékok. Ezeket a feltéte-
leket az oroszokuak háromjnapon belül alá kell 
irniok. A béke ratifikálása két hét alatt teljesí-
tendő. Oroszország azonnal békét kfit Ukrajná-
val s kuuiti a még megszállva tartott területe-
ket. Kelet Anatóliát visszakapja Törökország. 

Ellenforradalom Oroszországban. Svaiéi 
hírek szerint a régi orosz cári uralom alatt tobb 
magas méltóságot viselt föríi egyesült, akik a 
bolsevikjek let' rése és a cárizinus visszaállítása 
érdekében dolgoznak. Ezek bizottságot alakítot-
tak, amelynek többek között tagjai Izvols/.ky, 
Ignatiev, Orlov hetceg és Sennanov tábornak. 
Ezt a bizottságot titokban az antant államok 
is pártfogolják és a vezérek Poinóareval és l'a-
siccsal is érintkezést tartanak fenn. Céljuk, hogy 
Oroszországban ellenforradalmat szervezzenek 
és visszgállitság a régi rezsimet. 

A keleti harctérén. Horváttól északra két 
orosz ezredet visszavonulása alkalmával foglyul j 
ejtettek a németek. Ukrajnában egy ellenséges; 
zászlóaljat, mely harminc kilométernyire Sito-i 
mirtól keletre Orostisew mellett előnyomulásuk ! 

útjában állott, veszteségeik mellett szétugrasz 
tották. Sitomirtól delre Berditschevig nyomultak 
előre Kretnenceben Oubuótól északra elfogtak 
egy orosz főparancsnokság torzsét, egy hadosz-
tály tor/sét es "JOO főnyi legénységet. 

A román bekefeltetelei A központi hatal-
mak képviselői Bukarestbe érkezésük óla nem 
kötelező előzetes megbeszéléseket folytatott 
Avaiesku tábornakkai Az egyik ilyen yiegbe-
széle* során létrejött megegyezés alepján C/.er-
nin gróf külügyminiszter a román csapatok ál-
Tjtl megszállott területekről beszélgetést folyta-
tott Ferdinánd román királlyal. O.ernin grót 
közölte a központi hatalmak feltételeit, melynek 
alapján a központi hatalmak hajlandók lenné-
nek Komániával békét kötni. Ferdinánd király 
meggondolási időt kért, ;un t megadtak A román 
király válaszától függ, vájjon lesz e megegyezés 
Romániával. 

Az antant szakítása Petervarral. Az Egye 

sult Államok, Francaiország és .lapán katonai 

attusséi utasítást kaptak, hogy hagyjak el l'étervárt 

Csapatain i bevonultak PodOliaba mert azi 
a lakosság a bolsevikiek elleni védekezésül kér 
ték Étidig már ÍO.IKX) fosztogató orosz tette le 
a fegyvert s csapataink sok lőszert, jármüvet 
é^ vasúti kocsikat zsákmányoltak. 


	Kőszeg, 1918. március hó 3-án
	38. évfolyam 9. szám
	Felelős szerkesztő és kiadó: RÓNAI FRIGYES
	258 milliárd — 107 milliárd
	Tárca
	Kacsó Julcsa (Népballada)
	Versek
	Tóthné-Munkácsy Eleonóra
	Marietta
	K. Irma
	Városi ügyek
	Jambrits Lajos, polgármester
	Helyi hírek
	"Rabbilincsek" - Kincs Istvánnak e című színművét...
	A Kőszegi Ipartestület
	Háborús színművet...
	Iparosok és kereskedők felmentése
	Vidéki hírek
	Heti krónika
	Hírek a háborúról
	Beküldetett
	Schätzel Lajos

