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Hirdetések nagyság szerint Jutányos drbjn 

szdmitatnak meg. 

A kenyérjegy. 
Azoknak, akik puha karosszékben és meleg 

kávéhazban szidjak állandóan a háborút, most 

valami ujabb alkalmuk van arra, hogy lenéző, 

lebecsmerlö véleményüket kilejtsek. 

Magyarországon ahol a öuza és a rozs 

ugy terem, mint sehol másutt a világon, Magyar-

országon ismét szabalyozni kell a liszt es 

kenyérfogyasztást ismét meg vannak hatarozva 

az adagok, amelyet egy egy ember naponta 

fogyaszthat, — mint ok mondjak — elfelej-

tetlek gazdalkodni a rendelkezesre álló anyaggal. 

Hat ezeknek az uraknak sok mindenoen 

lehet igazuk, csak egyoen nem, a panaszkodas-

ban. Ne felejtsük el, hogy bennünket a haboru 

első napjan joforman halaira ítélt az entente. 

Ki fognak eheztetni bennünket mondták nagy-

bűszken es ha mi, vagy talan mi nem is, de 

azok, akik az országok es nepek vezetéset 

magukra vallaitak meg voltak győződve ennek 

a feladatnak lehetetlenségéről, a negyesszovet-

seg halalmainak szava es fogadkozasa akkor 

az egesz világon igen nagy suilyal birt. Nos 

es mi történt. A haboru második evét éljük es 

nemcsak, hogy nem vagyunk kiéheztetve, hanem 

egyenesen bosegben elünk, mindenünk megvan 

legalabb ugy, mint ahogy a haboru elolt megvolt. 

Tehát a kávéházi bölcseikedóknek egye-

nesen .diadalmi eneket kellene zengeniok a/sert, 

hogy így állunk ma eledel es élelmiszer dol-

gaban. Arról nem is beszélünk, hogy van 

nagyobb szenvedes es kin a világon, mintha 

valaki csak harmincöt deka lisztet kap egy 

nap. De ha nem is gondolunk a lovészarkok es 

az olasz harctér sáncainak szenvedeseire, akkor 

is bizonyos az, hogy a birodalom másik feleben 

Ausztriaban meg kevesebb jut egy emberre. 

Hiszen maga Weisskirchner, liecs polgármestere 

irigyelte tőlünk a napokban Ausztria kepvisele-

teben azt a terített asztalt, ami rank mosolyog. 

Olyan bosegesen, olyan komolyan es 

alaposan számították ki az illetékes tenyezők 

az adagokat, hogy senkinek sem lehet panasza. 

Igaz, hogy mi nem tudunk tengerentúlról szállíta-

ni, mint Anglia es Franciaország, de ezt potoljuk 

azzal, hogy szüntessük meg a pazarlást minden 
tekintetben. Mert itt — lessek jol megjegyezni 

— nem ehezesrol, vagy nelkülozesrol van szo, 

mert anhoz tulnagyok az adagok. Itt egyszerűen 

arról van szo, hogy a kenyérrel, liszttel es 

egyebb élelmiszerekkel való puzarlast akarja a 

kormány igen helyesen es jogosan megaka-

dályozni. 

Mert egyet nem szabad elfelejtenünk. Nem 

azért vagyunk szukeben egyes élelmiszereknek, 

inert azok, akiknek kellett volna, nem gondos-

kodnak megfelelő keszletrol, vagy a keszletek 

megfelelő biztosításai ol, hanem egyszerűin azért, 

mert mindenből több kell n u mint inaskor. 

Legalabb ket milho olyan katona kosztol most 

az aliam penzen, akik, mikor civil emberek 

voltak, maguk gondoskodtak magukról es akik-

nek akkor sokkal kevesebbel kellett meg-

elegedniók, mint amit ma az allamtol kapnak. 

Amikor tehát ilyen a helyzet, akkor nem 

| panaszra van ok, hanem csendesen es komolyan 

jel kell logadni azt a helyzetet, amiben vagyunk. 

Hiszen mások többet áldoznák, mint az itthon 

i valók, de ezzel szemben kevesebbet panasz-

kodnak. 

Es mielőtt valaki panaszkodni akar, gon-

dolja meg minek az erdekeben történik ma 

minden. LTgy-e a vegleges dOnlo győzelem 

erdekeben, amely azután Oiztositani fogja nekünk 

azt, hogy nemcsak a mai haoorus idok, de a 

haboru előtti kinlodasok .->em fognak soha többe 

visszatérni. 

Hírek a háborúról. 
A vozdrk »r keddt jelentesd. O r o s z h a d s z i n -

t ó r : KeletgauciaOau es a oukoviu.il haláron tegnap 
vem voltuk nagyooo harcok, csak Toporouuual ver-
tünk vissza egy ellenséges tamadast. Egyéb ujsag 
nincs. 

O l a s z h a d s z í n t é r : A délnyugati arcvona-
lon, a gorzi grófság >an, a CJI di Eaua területen es 
a Vilgerreuihi szakaszon toiyt agyuharcokUl elte 
kiülve szaueielt a harci tevokouyseg. 

D é l k e l e t i h a d s z i n t ó r : üerane ellen elő-
re nyomuló oszlopaink ujr.i tobb magaslatról vetettek 
vissza a monteuegroiakat. Elérték Biooát. bittől a 
helységtől északra a Lnn keleti parijut megtisztitot-
tak az ellensegiól. A csapatok, melyeknek a magas-
latokon egy meturnéi magasabb hóval kell kuzdeniok, 
kiválóan működnek. A faránál tüzérségi tevékeny-
ség es csatarozus. Montenegró déluyugati hataran a 
harcok tartanak. 

A vezerkar szerdai jelentése O r o s z h ads z í n-
tér : Tegnap a szokásos tüzérségi harcoktól elte-
kintve a iiesszarábiai harcvonalon ós Keletgaheia-
bau is csend uralkodott. Mi reggjl ola az ellenség 
legnevesebb tüzérségi tuz uian sikertelen támadáso-
kat intéz a Toporuez es Kiranee kózti terület ellen. 

U l a s z h a d s z í n t é r : A helyzet változatlan. 
Déltirolban es az Etseu-voigye folótt tizenegy olasz 
repulo jelent meg. i'oob Helyen eredmény nélkül 
bombádat dobtak le. 

D é l k e l e t i h a d s z í n t é r : Hősies gyalog-
ságunk nehéz tüzérséggel es a hadi tengerészettel re-
mek egyuttműkodésoeu haroin napi keméuy harcban 
legyőzte az ellenseg elkeseredett ellenállását es a 
lenes karszt üegyseg merhet tlen nehézségeit ós el-
foglalta a tengertől 1700 m ternyi magasságbaa ki-
emelkedő, a védelemre evek ota berendezett Lovcent, 
Jó ágyút, J tizenkét ceuumjteres agyat, J tizeuot 
centiméteres modern mozsarat es J huszonnégy cen • 
timéteres mozsarat, azonkívül lovószert, puskákat, 
élelmiszert, ruhakészleteket zsamanyoltunk. A löve-
gek egy része sértetlen. Ezeket az ellenség ellen 
üasznaljuk. Montenegró eazakkeleti részen az ellen-
séget, amely tegnap közvetlenül iierane elolt rneg-
egyszer ellent alít, eluztuk. A kozseg es az azt dél-
nyugat l'elól uraló magaslatok birtokunkban vaunak. 
Oyors közbelépéssel elejét vettük annak, hogy Uera-
ueban az ego Lnn üld egeszen elpusziuljou. ipekuel 
újra lu ozero agyul ástunk ki sok lőszerrel. 

A vezerkar Csutorto<i jelentese. O r o s z had-
s z í n t é r : A besszurabial hataron tegnap is elkese-
redett harcok folytak. Keinek halassal dolgozo tüzér-
ségünk tamogatasa mellett a Uosies védők minden 
tamadast visszaverlek. Az ellenseg visszavonulasa 
neüa rendellen meneküléssé lajult. Veszteségei na-
gyok. Egy zaszloaljuuk üarcvonal szakasza oiott íSUO 
orosz huiia üevert. Az észak morvaországi 'JJ. szamu 
gyalogezred es a d(J. es JU7. szamu houvedgyalogez 
redők kulouosen kitűntek. Egyébként északkeleten 
üelyenkiut csatarozas lolyt. 

O l a s z u a d s z i n t e r : A helyzet változatlan. 
A Kiva, Fntscü es l'oimeiu szakaszolt, valamint a 
Üorzi hidio előtt a tüzérségi tuz üelyenkiut újra 

T á r c a . 

Uorostyunkú 1010 januar ho 6.-án. 

Az első estve . . . 

Enyhe szellő suttogva szálldos 
A temetókertén keresztül 
í> amerre száll, amerre lebben: 
Viprusok lombja összerezdül . . . 
o égyre száll, egyre csak szállong, 

Libeg -lebeg - Uj sírt keresve 

vr?Z , Vu tü l ~ halkan kérdezi: 
MII aluiodw itt — az első estve ? . . . 

Kérdezgeti suttogva lágyon: 
Mit álmodsz itt — a sín ágyon? . . . 

Jól alszól itt, inni vagy magadban, 

lékszel elhagyatva, árván, 
özereiUid veled pihennek, 
a sutét lonibu ciprus árnyán . . . 
«»oi tug^z aludni, szép lesz álmod, 
5Utíi» rendes a pihenésed, 
ö az a sok-sok fehér kis angyal 
Aki eikisert ide téged — 
Most - a leikével hozzád szállva — 
imádkozik — nevedet aldva . . . 

Havas hegyek mögött a nap lemenőben, 
kgy uj sírt hantoltak ma a temetőben. 
•Mintha csak mindenen szent áhítat voln.', 
ö » temető felett halk imádság zsongna . . 

Elterül egy bágyadt lilaszin az égen. 
Megzördül a haraszt a temető szeln. 
ÍS végig búg a tájon — a messze elhangzó 
Imádsagra hívó — esti harangszó . . . 

Késő alkonyatban, künn a temetőben 
Ezer büs sóhajtás száll a levegőben, 
Amig egyszerre csak — kigyullad egy csillag, 
Tüzes ragyogassal — felette a sírnak . . . 

Tóthné—Munkácsy Eleonóra. 

A kőszegi régi jó világból. 
VIII. 

Az utolsó kamarás. 
— Krug János. — 

Kérdezi egyik ismerősöm tőlem: én irora-e a 
csizmadiákról a tárca cikkeket? Mondom, igen. Azt 
mondja: Miért nem írok a posztósokról, kikről érde-
kesebb cikkeket lehetne irni? Mondom, nem tudok, 
mert nem ismertein a posztosoknak gondolat- és 
érzelem világát; nem nőttem ezen kűrben fel; én 
csak a magyar csizmadia-mestereknek életét ismerem. 

A posztósokról csak annyit tudok, hogy ezek 
vásárokra soha gyalog nem jártak, ramt a csizma-
diák, hanem mindig szekéren. A legtöbbnek saját 
lófogata volt, holott a csizma iák közül egyiknek 
sem volt lófogata. Csak egy csizmadia-mester volt: 
Marton Mihály, kinek volt fogata, de ökörfogata, 
mellyel sajat birtokát művelte. (Volt hát a csizmadia-
mesterek között is Krőzusi) 

Azt is tudom, hogy a „Krőpfl", „Weisl" és 
egyebb híres korcsmárosok, kikhez vásár utan a 
vasárnép beszállani szokott, csakis a posztósok ked 
véért ölték le a sok récét, hbat és malacot, mert1 

iezek nem elégedtek meg gulyással vagy pörkölttel. 
I "i hogy! A guiyas vagy pörkölt csakis csizmadia 
gyomorba való volt. De a szegény csizmadiamesterek 
nem is csinállak olyan jo vasart, mint a posztósok, 
kik jo kedvükben akkor meg kártyázták is, sót meg 
a korcsmárosné — vagy ennek leanyavai incsel-
kedni is volt kedvük. Nem, ilyet a csizinadiak nem 
követtek el, ezeknek kulon kedvtelésre nem jutott. 
Nem is a csizmadiamesterek rendeztek akkori időben 
a farsangi maskarabalokat, hauem a posztósok, kiket 
a jomod borukból majd kiforgatott! Mindegyiknek 
volt vagyona; ogjik sem halt el polgári gyamol-
daban. 

De ha már változást kivan megszólító figyelmes 
olvasom, csizmadia helyett mas typust mutatok be: 
Krug Jánost, Kőszeg szab. kir. varosnak volt — 
nem császári és királyi — hanem egyszerű városi 
kamarását. 

Midőn mint kis deák a belvároson keresztül 
vagy az iskoiaba, vagy a templombajarlam, minden-
nap találkoztam középtermetű, jol táplált, simán 
beretvált, komoly arcú úrral, ki mindig sotétszmu 
pantaloban es nemet szabású szinte solelszinu kabat-
ban, melegebb időben puUa kalappal, hidegebb 
időben az akkori divat szerint szép uslrauau sapká-
val fején, ezüst fogantyus nadootjával es nagy 
vateruiorderrel mindig nagy érdeklődés targya volt. 

iDe akkor meg a felnőtt emberek nem érdekellek, 
Icsak a pajlas, a lecke es a professor. Erdekeim 
I kezdett ez a typikus alak. — Sejtettem, nagy ur 
lehet, — de csak akkor, midőn egyik nap osztály 
főnökünk kihirdette az osztalybau, hogy bérmálás 
lesz és én őzen a gyermekekre nezve felette neve-
zetes hírt tovább jelentenem szüleimnek, kik azután 
arra nézve is hataroztak, ki legyen bérmaapam 

Edesauyam elvezetett egy közeli földszintes 
házba es itt a belvárosoól ismeretes úrral, 



élénkebb volt A tolmrini hidffl déli része előtt az 
ellenség egv támadási kísérletét visszavertük. A gor-
zi szakaszon a repülök olasz táborokra bombákat 
dobtak. 

D é l k e l e t i h a d s z í n t é r : Montenegró elleni 
támadásunk sikeresen halad előre. Egy hadoszlopunk 
harcok kőzött elfoglalta a Buduatól nyugatra és észak 
nyugatra fekvő magaslatokat, egy másik az lotX) 
méteres Babjakot. Cettinjétöl délnyugatra a Lovceuen 
át előrenyomuló es. és kir csapatok az ellenséget a 
Njegusin tul u/ték vissza. Montenegró délnyugati 
határán zsákmányolt lövegek tegnap jelentett szama 
4_'-re emelkedett Montenegró északkeleti szakaszá-
ban most a Beranetól délre fekvő magaslatokat is 
rohammal elfoglaltuk. Osztrák-magyar osztagok al-
bánokkal egyesülve Dugármbol, Ipektől nyugatra 
a szerb csapatkötelékek utolsó maradványait is el-
űzték. 

A vezerkar penteki jelentese. O r o s z hadsz ín-
tér. Keletgalieiában és Besszarabiai harcvonalon he 
Ivenként tüzérségi harc. Egyébként nincs külön >sebb 
esemény. Hadállásaink a Stripától keletre és a bessz 
arábiai határon egyetlenegy zászlóalj harcvonal sza-
kaszától eltekintve, melyet 200 lépéssel visszavettünk, 
pontosan ott húzódnak végig, ahol a tökéletesen 
visszavert karácsonyi orosz tamadó hadművelet meg-
kezdésekor húzódtak végig 

O l a s z h a d s z í n t é r : Az olasz tüzérség a 
.Judicuriák ban Creto é- Por községeket vette tűz 
alá- Konconere a/, ellenség repülői bombákat dobtak 
le. de nem okoztak kárt. Nago szintén az ellenség 
tüze alatt állt. Tüzérségünk a Pontafel-től délre fek-
vő olasz barakk tábort felgyújtotta. A tengermelléki 
harcvonalon a Tolmeini és Doberdó szakaszon a 
tüzérharc mindkét részről tovább folyt. 

D é l k e l e t i h a d s z í n t é r : Az Adria partján 
előrenyomuló osztrák-magyar hadoszlop elmte a 
montenegrólakat Buduá-ból, elfoglalta a várostól 
északra emelkedő Maim \'rh magaslatot. A Loveen 
szakaszon küzdő csapataink tegnap este Cetinjé-lől 
hat kilométernyire nyugatra álltak harcban. 

Cettinjet elfoglaltuk M g irosa 14 
délelőtt óta birtokunkban van A megvert ellenséget 
uldoző csápataink tegnap délután bevonultak (etin-
jébe, a montenegrói király székvárosába A varos 
sértetlen a lakosság nyugodt. 

Akik ezen rendelet ellen vétenek két hónapig 
terjedő elzárással és 600 koronáig terjedő pénzbün-
tetéssel büntettetnek. 

A hatóság közegei egyben arra kaptak utasí-
tást, hogy ezen árak betartasát ugy az elárusító 
üzletekben, mint a piacon, nem különben a magán 
forgalomban szigorúan ellenőrizzék s az ez ellen vé-
tőket feljelentsék. 

Kőszeg, 1916. január 12. 
KŐsZtgi Józset renJőrkapi tany. 

Városi ügyek. 
62 9 i H i r d e t m e n y . 

a zsír «'s sertéshús termékek maximul árainak meg-
állapításáról, Vasvármetrye alispánjának rendelete 
alapján: 

A háj és nem olvasztott zsír ára 610, 560, ólü 
fillér 

Az olvasztott zsir ára 6ö0, 60U és 053 fillér. 
A sertéshús kicsinyben 420, 3*4. 332 fillér. 
A sertéshús nagybani ara szalonnával 475, 435, 

495 fillér, — szalonna nélkül 3S0, 348, 316 fillér. 
A nyers sonka ára 476, 436, 3% fillér. 
A nyers szalonna ára 590, 540. 4'.M) fillér, a pap-

rikás füstölt szalonna 860, 7S4, 720 fillér, 
kalbászfélék 380, 348, 316 fillér. 
Ezen árak kilogrammonként ugy értendők, hogy 

az e l s ő helyen álló ár 1916 január 16-tól február 
15-ig, a m á s o d i k helyen álló ár február 16-tól 
március 15 ig, a h a r m a d i k helyen jegyzett ár 
március 16-tól folytatólag és további intézkedésig 
érvényes. 

Felhívom az elárusítókat és vevőket, hogy ezen 
megállapított legmagasabb árnál többet ne követel-
jenek illetve ne fizessenek s hogy bármely e rende-
letet kijátszó visszaélést vagy árdrágítást azonnal a 
hatóság tudomásara hozzak, hogy az illetők ellen a 
buntetesi eljárás megmdittassék. 

Hirdetmeny 

Január hó 17 ón az itteni csapatok a Czáki kő-
fejtő végétől a Czáki erdő felé harcászati lövészetet 
fognak eles tölténnyel tartani, még pedig reggeli 6 
óratói, délután 1 óráig. 

A veszélyeztetett terület Czak, Gendig, Zeige-
berg, 0 haz, ós Pogány vonalán belül van. 

A kőfejtői szollökben és a kőfejtőben lehet do»-
gozni. Boz-ok -Szerdahely-Kőszegi országúton akadály 
nélkül lehet közlekedni. 

Kőszeg, 1916. jsuuár hó 13. 

Kőszegi JoZsef rendőrkapitány. 

79 isis. Hirdetmeny. 

Az eddigi népfelkelő szemlékről és pótszemlék-
ről elmaradottak utoszemléje 1916 évi február ho 
3 án d. e, 9 órakor lesz a helybeli m. kir. honvéd-
kiegesziiő parancsnokság hivatalos helyiségében. 

Felhívom az elmaradottakat, hogy elővezetésük 
céljából 1916. február ig a rendőrkapitányi hiva-
talban jelentkezzenek. 

A kitűzött napig som jelentkezők karhatalom-
mal fognak elövezettetni s egyben ellenük a bünte-
tési eljárás is megindul. 

Kőszeg, 1916. januar 11. 

K ő s z e g i J ó z s e f rendőrkapi tány. 

wis Hirdetmeny. 

Hivatalszolgai alias betöltésére. 

A rendőrkapitányi hivatal részére létesített hi-
vatalszolgai alias betöltendő: Kezdőfizetés évi 700 
kor., _'10 kor. lakbér és 40 kor. csizmapénz, kikülde-
téseknei a rendszeresített napidíj. 

Hadmentes, 18—32 évbeli, jól olvasni és szépen 
írni tudó* jelentkezhetnek. 

Kőszeg, 1916. január 10. 

K^zegi József rendőrkapitány. 

44 '7 Palyazati hirdetmeny. 

Kőszeg szab. kir. város tanacsának 4497/915 
sz. határozaui folytan közhírré teszem, hogy a „YVais-
becker József" fele egyik évi 80 kur-as ösztöndíj 
megüresedett. 

Az ösztöndíjra az alapítólevél alapján pályáz-
hatnak első sorban az alapító rokonai, inasodsorban, 
ha pályázó leszarmazó rokonok nincsenek, valamely 
kőszegi tanintézetet látogató kőszegi szuletesu ag. 

Ihitv. ev. vallású, jó előmenetelü szegeuysorsu tanulok 
l'ályázali kervények felszerelve az adomauyozó 

Waisbecker János úrhoz (lakik Kőszeg, Király-ut 1. 
sz. alatti adandók be i916 február 3-aig. 

Miről a helybeli főgimnázium, polgári iskola 
igazgatósagát, Waisbecker Jánost, a „Kőszeg és Vi-
déké" ciuiu lapot ertesiteui. 

Kőszeg, 1919. januar hó 10. 

(Jötnbös Ernő, fő jegyző. 

4J19 915 Hi rdetmeny. 
Közhírré teszem, hogy az 1884. évi 17. t. c. 173. 

J-a alapján a városi tanacs mellé az 1916. évre meg-
valas/.tott iparhatósági niegoizoitan maguk KÖZU I 

kijelöltek azokat: 

— amint megtudtam ekkor — Krug János városi 
kamarással állottam szemben, kit ezentúl süvegeim 
és közelebbről megismerni kötelességein lelt. Ö lett 
bérmaapám. 

Azt mondotta édes anyám, — ki igen jámbor 
asszony volt és aszerint taksálta az embereket, 
amint a templomba jártak vagy sem, — hazamenet 
jövendő bérmaapámról, hogy kevés deaknak lesz 
olyan derék bérmaapja, mint nekem. Koppant najty 
értéke volt Kru« Jánosnak, a városi kamarásnak, 
édes anyáin előtt, mert a mindennapi miséjét el 
nem mulasztotta. Még nagyobb értéke volt azonban 
feleségének, ki keveselte az egyszeri isteni tiszteletet, 
azért odahaza még kulon kápolnát rendezett be, 
ahol ugy ő, mint a tubbi jámbor szomszédasszony 
tovább imádkozhatott. 

Édes apám, ki másutt is járt, teszem Budán és 
ennek folytán az embereket politikai és egyéb tár 
sadalmi tevékenysége szerint értékelte, Krug János 
városi kamarason szinte n*-m talált semmi kivetni 
valót, de szavaihoz mar hozzátoldotta: — ése meg-
jegyzésben rejlik a kritika — igen szereti a réce 
és a kappan pecsenyét, valamint a papi ebédeket, 
melyekre mindig meghívjak. Azért nőtt oly nagyra 
tokája, mondották irigyei. 

Utóbb, midőn a bérmaapáról és bérma-aj indo-
káról (egy ezüst forintot is kaptam, melyet azonban 
édes anyain, nehogy annyi pénz elronts i a tiszta 
erkölcsöt, tőlem elvett) odahaza gyakori megemlé-
kezés történt, még azt is megtudtam, hogy Krutr 
János városi kamarás szinte esizmadiainesternek fia, 
aki kis pap is volt, közeli rokonunk. 

Hozzánk rendesen csak csizmadiák jártak 
vizitbe — pipálni, hát azt gondoltam kis ésszel: 

1.) az iparhatóság és ipartestület által vezetett 
ajstromokat ellenőrzik. 

Ciaál József, Flamisch Gusztáv, Ham mer József 
Horváth Mátyás vendeglós, Öchermann Istvau. 

2.) A műhelyeket vizsgáljak : 
llj. Brador 8amu, Hawrlandt Károly, Németh 

Adám, Sehaar József, Hopp Lajos. 
3.) A tanonciskolákat látogatják : 
Dorner Ferenc, Kálmán Lajos, Linzer Mihálv 

Kuszke Lipót, Himann József. 
4.) A gyárakat vizsgáljak: 
Domotor Gyula, Dora Lajos, Fábiánits János 

lióth Ferenc, Varga Ferenc. 
Kőszeg, 1916. januar hó 12. 

1. í. iparhatóság: 
Gömbös Ernő, s. k. főjegyző 

mint iparhatosugi biztos. 

»37 9i5 H i rdetmeny 
a lisztelárusitó helyek kijelölése tárgyában. 

Közhírre teszem, hogy lisztutalványok alapján a 
kővetkező helyeken kapható liszt: 

A népszövetség lisztelosztójában, a Czeke tele 
lisztelárusitóban, Eitner üusztav lisztelárusitójában, 
Blazovits Ferenc, Adler Testvérek, Deutsch Dávid, 
Linzer Mihály es Nemeth Sándor füszerkereskedese-
ben, továbbá Karner Vilmos pek- es fűszeres üzleteben. 

Miután másutt tehát lisztutalványra liszt nem 
kapható, íelhivoin a város közönséget, hogy hsztutal-
vanyaikat a fenti helyek valamelyikénél helyezzék el, 
mert szigorú ellenórzes tárgyat togja kepezni az, hogy 
entieken kívül senki más lisztelárusitással ne foglal-
kozzék. A rendórseg által megejtett ellenórzes során 
tapasztaltuk azt is, hogy egyes családok a családtagok 
számát illetőleg a valósagnak meg nem telelő adato-
kat vétettek tel a lisztutalványra, sőt több helyen is 
megrendelték es igénybe is vettek lisztszükségletüket, 
azért figyelmeztetem a város közönségét, hogy hason 
eljárást a jövőben szigorú büntetés tárgyává teszek. 

Végül értesítem a város közönségét, hogy e hó 
17-töl kezdve tisztán kenyerjegyek lesznek kaphatok 
a városházán, s hogy ezután csakis kenyerjegyek el-
leneben kerülhet kenyer forgalomba. 

Kőszeg, iyi6. január hó 14. 

J imbrits Lajos S. k. polgármester. 

ezek a csizmadiák a rokonok. Nem gondolhattam 
arra, hogy egy csizmadiamester oly nagy úrral 
mint akkur a városi kauiaras volt, rokousagban 
lehet. — 

Mint rokonról illik, mindent megtudni, még azt 
is, mit eszik, mit iszik V Meg is tudtak — a rokonok 
utján inasok is — hogy Krug János városi kamarás 
mindennap éh gyomorra egy findsa ezerjófu-teut 
ISZ IK . Aüal mondottak ezek, azért iszik ilyen toat, 
hogy a gyoiurat soha el ne routsa ós megemészthesse 
a SOÜ pecsenyét s papi ebédet. 

Akkor nem, de most annál nagyobb feltűnést kelt, 
hogy volt valamikoi egy tisztviselő, ki kis sallariuin 
mellett is bo étvágyát mesterségesen gerjeszti es a 
jo emésztést elomozditani törekszik. Vagy talán 
azért eouzervaita emésztő szerveinek jó működését, 
bogv gyomra megemészthesse mindazon kotyvalékot, 
amit a „norglerek" neki, mint városi alkalmazottnak 
beadtak i Mert jó gyomor kell ahhoz, hogy meg 
emészsze mindazt. 

Krug János azonban soha ol nem árulta, hogy 
miért iszik mindennap egy findsa ezerjofű-teat. 
Lzeu titkát m tgaval vitte a sírba. 

Más titka nem is volt. Elete, mint mondani 
szokás, olyan volt mint egy nyitott könyv, tele 
teher lapokkal. Megtette mindennap kötelességét, 
elvegezte hűsogeseu dolgát. Hestautiát nein hagyott 
hátra, sem kisegítő erőt nem kívánt. Igaz, hogy 
annyi rubrika seiu volt meg. Egyik nap sem tért el 
meg apro szo kasai tol sem. 

Bar nem szármázott Kőszeg szab. kir. városból, 
hanem Nemescsobol, mégis varosunk, mindjárt ugyan 
nem kauiarasuak választotta, de alkalinaita * 
1848 bau mar eileuőr volt — mert kőszegi polgári 

üe l y i hirek. 
HOS Bercsenyi fia Nemrégiben adtunk hírt 

arról, hogy ozv. Bercsényi Káliuanne ezredesne, 
kis sároslaki foldbirtokosnő fiat, Bercsényi Lászlót, 
aki, ring a család itt lakott, a helybeli fognnnaziuuiba 
járt es aki besoroztatása óta a zalaegerszegi 6-ik 
honvédhuszarezredben szolgai, az urosz üarctereu az 
ellenseggel szemben vitéz magatartása elismereseul 
zászlóssá leptettek elő. Most a harctérről arról 
Lapunk értesítést, hogy a vitéz zászlóst egy ujabb 
bravúros lettéért soronkivül hadnagygyá léptették elo. 

Kitüntető eloleptetes. Katona Lajos tanár fiat, 
Bélát, a harctérén teljesített kitunó szolgalatai 
elismeréséül tuzer-liadaprodda lepleitek elo. 

HŰSI halai Kováls János népfelkelő foh idnagy, 
ki 1914 szeptember havabau a Kőszegről elment 
hadlápzászlouljjal vouull a harctérre, mini velünk 
kuzlik, hosi halalt halt. — i'olgan éleleben a gr of 
Niczky uradalom gazdatisztje volt. 

Elhunyt varmegyei tisztviselő, Gyarmati Lajos 
meg}ei arvaszeki irodasegedtiszi, ki ezt megelőzőleg 
huzamosabb időn at a kőszegi szolgabirósag írnoka 
volt, öU éves koraban hosszas betegeskedes uian va-
sarnap reggel 8zombathelyen elhunyt. 

A szombathelyi takatek helyi fiokjanak pénztá-
rosa, Krottendor József, lemondván ezen állásról, mert 
a megyéspüspök Hegyfalui birtokanak kezeléset vállalta, 
utódja Weszely Ferencz nyug. hercegi erdőtiszt lett. 

családból származó leányt vett el. Ha már nem ide 
való származású, legalább a lelesege legyen az. 
Egyéb pualiti kaliot városi alkalmazóitól* akkori 
időben nem is kívánták. 

Varosunk közönsége különben Krug Jánosnak 
— mint idegen jövevénynek — megválasztását 
soha meg nem bánta, mert nála derekabb tisztvise-
lője nem volt a varosnak. Soha még szab.ids.igra 
sem ment, — hala az ezerjófu-teauak, mindig jó egész-
ségnek örvendett es ennek folytan soha semmit nem 
mulasztott, sem mások helyette nem dolgoztak. 

Becsuletessege és hűst>go által varosunk-
nak egyik népszerű ala<vja lett a mindenki által 
ismert Krug bácsi. 8ok alkalmazottja volt már a 
varosnak, de azért ezek kozul egy sem lett — leg-
kevesbbé a polgármester vagy pláne a rendőrkapitány 
— a varosnak „öacsija", ini határozottan mar nép-
szerusegre vall. Csak azt usztelik meg bácsi névvel, 
kit kedvelnek, becezgetnek. 

Krug János kedveltsegének még az sem ártott 
— Laurmger János mondotta, ki igen sokat tudóit 
a városiakról — hogy a városi számlákat csak akkor 
hzeite ki, ha előbb az illető szállító vagy iparos, 
kinek követelni valója volt a varoson, a kamarásnak 
egy par récét vagy libát küldött. Ha nem küldött, 
hat akkor egyszerűen nein volt pónze — a városnak, 
üres volt a — kassza. Tehát megnyitották holmi 
kis gyomornakvalóval. E kis figyelmet különben 
mindenki természetesnek talalta, mert tudtak, hogy 
a városházi urakuak kevos a fizetésű (akkoriban 
osszeseu 4U0 forint) és — amint akkor mondották — 
meg s csaszaruak a szekere is nyikorog, h i nein 
keuyik. tA számlát benyújtó valószínűleg volt olyau 
okos, hogy arat belekalkulálta) 



Az orosz - d a n vöröskereszt misszió tag ja i : 
o „ ,w r néven szereplő előkelő orosz arisz-

S r n ő VoYgt S a l d dán kapitány, Maschke 
AH V ezredes fogolytáborparancsnok es üross 
Albert huszárfőhadnagy kísérletében szombaton del-
rm érkeztek városunkba es nyomban folytattak utju-

wft Lékára a hercegi kastélyban elhelyezett magas-
raneu orosz fogolytisztek látogatására, mely célból a 

i^r^nitánv megkeresésere a hercegi uradalom 
előzékenységgel fogatokat kül-

' " Kőszetire. A vasúton a polgármester es rend-
őrkapitány fogadta őket, akikkel ^tartózkodásuk prog-
orKapnany 5 Délután meglátogattak a katonai 

tartalékkórházban elhelyezett orosz foglyokat, ak.k ki-
nní ell^ásukró őszinte hálaérzessel nyilatkoztak, de 
érmés eten majd mindegyiknél a honvágy könnyekig 

uo.a .rrése nyilvánult meg. Romanowa nover az 
S h e g y ü . TJyokhoz vigasztaló beszédet intézett es 
£ 'Likat főleg otthon, csalad. ügyeiket jegyzekbe 
1 A 8 misszió tagjai nagy elismeréssel nyilatkoztak 

i f i t tapasztaltakróf Dr. Klein M.ksa törzsorvos előtt. 
A, esti vonattal visszautaztak Szombathelyre. A bú-
csúzásra megjelent polgármesterrel és rendőrkapitány-
S beszélgetve, sokat emlegették varosunk szép fek-
vései feltűnő tisztaságát, s a lékai völgy változatos 
szen 'tájképeit - Oroszországban is sorra látogatják 
a f o g o l y t á b o r o k a t és városokat az osztrák-magyar 
vöröskereszt-egylet k.küldött bizottságai. 

A hunved kerület i t íszt továbokepzo tanfu yamot 
egy időre feloszlatták. A decemberben ide bevonullak 
visszarendeltettek csapatteste ik hoz es az előadó 
tietek is bevonultak ezredeikhez, részben a harctérre. 
Az uj tanfolyam megnyitása március hó közepe 
úján várható.'Bazsó Ödön szazados tanfolyam-vezető 
a városhoz intézett hivatalos átiratban köszönetét 
fejeztt ki a hatóság részérói tapasztalt tamogalasért, 
de személyesen is megjelent tisztjeivel Fauhk Bela, 
Kocsis Antal, Szabó Béla hadnagyokkal búcsúzásra 
a polgármesternél és rendőrkapitánynál, akik ormi 
mel hallgatták, hogy mily elragadtatással beszéltek 
városunkról s hogy mennyire jól érezték magukat 
ők is es az önkéntesek is s barmikor szívesen 
visszatérnének ide. Hogy városunk közönsége is 
őszinte rokonszenvvel volt irántuk, igazolta péntek 
délutáni elutazásuk. Nagyszámú közönség jelent 
meg a pályaudvaron és lelkesen fogadta a vadász-
zászlóalj zenekarával odavonult önkéutescsapaiot s 
sok virággal halmozta el. Itt jelent meg a 
katonai állomásparancsnokság részéről Jerzabek Nán-
dor ezredes tisztjeivel, Bőhin Adolf vadászzászlóalj 
pótkeret parancsn »k tisztjeivel s a hatóság részéről 
Jambrits Laios polgármester és Kőszegi .1 - I 
rendőrkapitány. Mikor a vonat indítását jeleztek, a 
zenekar a Hymnust jatszotta és az elvonuló katou.ik 
is, a közönség is együtt énekelte nemzeti imánkat. 

A Lovc«en elfuglalasanak kőszegi megiinneplesjt 
rendezte e heten az ilt állomásozó 12. vadászzaszló-
alj pótkerete. A pótkeret összes legénysége a tiszti 
karral az élén saját zenekarukkal fáklyák világítása 
mellett végig vonult a varoson, mely ünnepi menet-
hez nagyszámú lelkes közönség is csatlakozott, a 
hadsereget és a loveseni győzőket eltetve. A zenés 
katonai fáklyásmenet útközben a katonai reáliskola 
elé vonult s ott a katonai állomásparancsnok tiszte-
letére, majd visszajövet a belvárosiján a varoshaza 
előtt állt meg, s a zenekar ott is szerénadot tartott, 
ezzel a város lakossága iránti tiszteletét juttatván 
kifejezésre. 

Az írni-olvasni tudo valasztok vizsgáló bizottsaga 
\ asvármegye közigazgatási bizottzága a választói 
törvényben előirt írni olvasni tudást vizsgáló bizott-
ságokat allitotta össze. Kőszeg városban : elnök 
J.iranrits Lajos polgármester, — alelnök: Gombos 
Ernő főjegyző, tagok: Csapodi Kálmán, Marton Ká-
roly és Haminer Gyula. A kőszegi járásban : elnök : 
Kusa Béla föszoigabiro, alelnök: Szakonyi István tb. 

Krug bácsinak legjobb, leghűségesebb barátja 
varosunknak nem kévésbbé tiszteletre méltó derék 
polgára: Flistermeister Autal haraugontő volt, kinek 
inro elterj >dt egész Dunántul, sót még dunaninnen 
is egres részeiben, hová elszállította híressé vált jó 
n irangjait, Kgy harangontó nem volt utolsó ember. 
Hangsorban megelőzte még a magyar csizmadiákat 
•s I rodu aumuk pedig megillette Schillert, a nagy 
Ju l W t» k l , l t í k a harangról irt költeménye ezen mottó-
i n : „vivos voco, inortuos plango, fulgura frango" 
» világirodalomnak egyik remeke, de inspirálta egyik 
keuvos foldiuket, Fater Coluiubaut is, ki Győrött 

i'>ronybau Flistermeister Antaltól ontott haran-
got tedezvéu fel, róla egy győri hírlapban szép 
husveu cikket irt. 

• . becsben állott Fíistermeister Antal, 

(l,l! í'iU ,U n e m "evezték „bácsinak", hanoin min-
van h ' 1,8lurineister" nek, mintegy jelezni akar-

n, íugy Ö uein olyan egyszerű inestorember, mint 
uias Cehbéli. 
e/f, 11 '1 h i v a t u l után Krug bácsi mindig ellátogatott 

1°. f i i j á h o z és hívta, olykor egy kis sétára, 
F t i i y U ) ü b s z ö 1 hol a Bierbauer, hol a Netterhez. 

. Uul>'«n szolgálták ki akkor legjobban az 
m f l U vacsorát, azért látogattak e hely-

i n k T '"Ll8(ik ia' k i k k ü d v ö | r , i v o l l * k 11 J ó konyhá-
• »'s a kedélyes társaságnak és akiknek zsebje a 

ki««í i rU- a '4 j«os! a csizmadiák csak ezeknél 
neni bin4'^11 , i e i>' i í í t í«eke t frequentalhattak; zsebjük 

j . UaP Krug bácsinak legnagyobb fájdalmára 
Vnl'i T " t í l s l e r T ó n i ~ meghalt. Kellő időben.; 

Aitatauos feltüuóst keltett, hogy semmi vagyon nem 

főszolgabíró'? tagok : Chernel Ernő, Szomor Lajos ós 
Szélessy István. 

A Vo t oskereszt -egylet választmánya szerdán 
újból ulést tartolt báró Miske Kálmán és Chernel 
Istvánná elnöklete alait. Ezúttal a központ meg 
keresése alapján a fióknak vagyonából 1Ó0 koronát 
utalt ki a hadseregnek meleg ruhával való ellátásá-
nak költségeihez. 

A Hadsegelyzó Hivata l a következő köszönő 
levelet intézte Hóth Jenő könyvkereskedőhöz: A 
mult óv december 1-én kelt o. levelében jelzett 
172 40 korona vételét hivatalosan nyugtázva, a haza-
fias adományért hálás köszönetet mondok azzal a 
kéréssel, hogy köszönetemet az áldozatkész adakozók-
nak is tolmácsolni szíveskedjék. Nevezeti összegből 
kívánság szerint 52 40 koronát a harctéren küzdő 
hős katonáink karácsonyi megajándékozására fordí-
tottuk, 120 koronát pedig a Hadifoglyokat Gyámolító 
és Tudósító Irodának utaltunk at. 

Or js<rleng,elt t e m e t t e * szerdán delulan. A tar-
talékkorhazban elhunyt Kurkowszki Kaziunr orosz 
foglyol, >'ti éves, rom. kath. varsói szuletesu, ki 
tudovész loiyiau hunyt el. 

A l isztel latas korul súlyos visszaéléseket álla-
pított meg az ellenőrzést teljesuő rendorhatosag. 
Száznál toob azoknak száma, akik l o O b elarusiio 
helyen szerezlek maguknak lisztet es vagy elfogyasz-
tottak, vagy inasoknak juttatlak. Viszont számos 
olyan név szerepel az elárusítóknál es vevőknél, 
akik mar regen nem laknak varosunkban, vagy 
most már maguk latiak el magukat hszllel s ii m 
szorullak vasariasra. Ez persze arra szolgait, hogy 
az ezek szamara elszámolt liszt masüova kerüljön, 
vagy kenyerei sütöttek belőle es elad aK. a kalonak 
uak es vid.-kleknek, akikről pedig amúgy is gondos-
kodva vau. Mindez teljesen igazolja a kenyér- ós 
liszllegy kiadasanak elrendelései «*s szigorú végre-
Uajtasat. A mindenki számára megállapított mennyi-
ség teljesen kielégítő, elegeUjek meg lehal az al 
mindenki. A pazarias nemcsak felesleges, de haza-
hatian cselekedet is. Külföldön m íjd mindenütt 
kisebb adagokat altapilollak ínég, mégis belartjak s 
alkalmazkodnak, mert megértik, liogy magasabb 
érdekek es a jövőre vaio előrelátás van ez eljarasbau, 
sőt meg a győzelem biztosítása is. 

Ötven grammos kenyér jegyet , négy darabot egy-
napi feiüaszualasra kapnak mindizoü, akik vendég-
lóoeu vagy káveüazbau étkezne*, vagy otthon naz-
tartást nem vezetnek, kenyerszűksegljiu^ biztosita 
sara. Mindeu inas heiyöeii lakos köteles a megálla-
pított 9 liszleiarusiiouely valamelyikénél lisztjét 
oiztosilani, vagy megievo keszieiebói megélni. A 
polgármester ezen egyszerű aiapo i hajtja vegre az 
erre vonatkozó kormanyreudeleiet s meg így is elég 
gondja ieszen, hogy az ekkepeu előálló valóságos 
zuKsegietet az egesz lakossaguak augusztusig biz 

tositsa. 

Helyreigazí tás. Mult szamunkban megjelent 
1915 evi krónika soraoau sajnálatos hioa történt. A 
deeemoer navi esemény es kozott felsorolt „ozv.Wocher 
Lajosné elhunyta" a jegyzeteknek téves olvasasa 
folytán került abba- Ugyanis ez jelentette nővérenek 
Freyier llenrielteuek eluunytát. Akik e krónikát 
tartalmazó lapszámot megőrzik, szivesüedjeiiéK ez 
adatot e szeriül üelyreigaziiaui. Ozv. W'ocUer Lajosué 
pedig, varosuiuu.iik jo egészségnek örvendő kozlisz-
telt lakosa, üosszueietu lesz e foldon, — s amit szív-
ből kívánunk is, — mert vagyon megírva azokról, 
akiknek halala hírét idő előtt adjak hirul. 

A szemlekrol elmaradottak surozasa. Mindazok, 
akiket eddig szemlére, vagy pótszemlére megidéztek, 
de bármilyen okb >i nem jelentek meg, Kőszegen 
potszemlen kötelesek inegjeleniii. Ez a szemle a kő-
szegi honvedkiegeszitö parancsnoksaguál lesz február 
3-án és 4-én. 

maradt utána. Azt mondotta egz örökké gáncsoskodó 
(hogy az emberek e fajúja ki nem pusztul!) — 
megette a Krug bácsi. Házát megvette az Unger 
csalad és most Gergelyffy őrnagyé. 

Krug bácsi barátjának halala után még szót-
lanabb lett. Előbb sem beszélt sokat. Ez idő óta 
gyakrabban elíatogatott Putz Antal könyvkötőhöz, 
ki különben sógora volt. Ide különösen azért is 
jart, mert ide jártak a papok is, kiknek társasagát 
kereste, kedvelte. Mondották is róla: papos ember. 

Mar a 80 ik. elelévet meghaladta, midőn az 
Egek Ura — a kamarai tisztség alól vegleg fel-
mentette. 

Midőn meghalt, többféle nyilatkozatok történtek. 
Az ellenőr, ki beleőszült es azt hitte, ho^y életében 
se kerül reá a sor a kamarássagra, igy nyilatkozott: 
Miért nem maradt papnak, ha úgyis mindig szerette 
a papokat, a papi ebédekét s annyit jart a temp-
lomba? Mégis megérte, hogy utódja lett. Azonban 
hiába, ínég sem leit ,.kamarása'4 a városnak, csak 
„péuztarnoka", mert ezentúl a szabályrendelet ugy 
irta elő a helyes címet. Igy volt utolsó kamarása a 
városnak Krug bácsi. 

A tisztviselők sehogy sein tudták megérteni, 
hogy volt társuk, Krug János, kis fizetése és jól 
emésztő gyomra mellett, hogy szerezhetett meg 
vagyont? s hogy vagyouabóljiiekik semmi, számos 
rokonainak pedig csak kis rósz jutott ? 

Nagyon jol tudta krug bácsi, kire hagyja 
vagyonát. Miután gyermeke nem volt, 19.000 
Loronányi vagyonát a Betegházra hagyta, melynek 
sok éven at tiszteletből pénztarosa volt. 

- «J -

Az 1915 évi kihágásokból a rendőrhatóságnál 
1147 korona folyt be. Ennek felét az országos alap 
kapta, másik felét a városi szegény-alap. Ezenkívül 
kihágások alapján befolyt 204 korona záróráutuli 
üzletgyakorlásórt, és 30 korona erdei kihágások utáni 
károk megtéri lése fejében. Ez utóbbi aránylag kevésnek 
látszik, de a lefolyt évben őrszemélyzet hiányán 
kevesebb volt a feljelentés, — a feljelentettek egy 
resze pedig a kár egyezségi kiegyenlítésével a várost 
panaszának visszavonására birta. Érdemes a fel-
emlitésre, hogy az 11)13. évi kihágási bírságok 
összege 2174 korona volt, ellenben az 1914. évi 
eredmény csak 976 korona. Az 1913. évi eredmény 
abban találja magyarázatát, hogy azon évben a 
határszélen átsurranó kivándorlók kerültek megbün-
tetésre ós akkor kezdte meg a hatóság a tej hamisítók 
elleni razziákat. \z 1914. evi jóval kisebb eredményt 
kedvezően befolyásolta az év folyamán kiütött 
háború, de hozzájárulhatott az is, hogy az őrszemély-
zet legnagyobb része, 9-ből 8, a harctérre vonult 
Az 1915. evi eredményt, dacára a változatlan hely-
zetnek, az árdrágítók es tejhamisitók elleni eljárás 
növelte. Számszerűleg kevesebb volt ugyan a kihá-
gás, de magasabb büntetési összegekkel. 

A kavehazakra nézve elrendelte a rendőrhatóság, 
hogy a/, illemhelyet a köztisztasági szabályrendelei 
nek megfelelő állapotban tartsák, — felelőséggel 
tartoznak azért, ha a vendég üzlethelyiségük előtt 
követ el olyat, amit a város köztisztaságát szerető 
jó polgárnak semmi körülmények között som illik 
megtennie, — elrendelte továbbá, hogy ivóvizet 
csakis könnyen tisztántartható öblös uvogekboii, 
tiszta üres poharat melléje állítva szabad a vendég 
elé tenni, hogy a kavóhazakban szokásos vizkiszoí-
gálás koruli fertőzést előmozdító eljárás megszűnjön 
s vegre arra is ügyelineztette a kávésokat, hogy a 
városi szabályrendelet szerint éjjel 2 órán tul u 
zenélés tilos es ezt a legnagyobb szigorral kolelusek 
betart ani, nemcsak mert a szabályrendelet igy írja 
elő, de azért is, mert oly komoly időkel élünk, mikor 
mar ez okból is az ezen időn túli mulatozás nincs 
helyén és azért is, mert még Szombathelyen is csak 
12 óráig, a fővárosban is Csak 1 óráig van meg-
engedve s igy bizonyára a szolidságáról hires Kőszeg 
városban is elég, ha 2 óráig hallgathatják a zenét es 
azontúl már ne legyen mindennap alkalom az éjjeli 
csend üáboritasára. — Az ejjel ket órán luli zenéles 
csakis előzetes engedély alapján szabad. Ez termé-
szetesen nem zárja ki azt, üogy előforduló szükség 
esetén, idegenforgalmi vagy inas alkalmi okokból a 
kávéház üzletét két óráu tul ne gyakorolhassa, de 
mar csak zene nélkül és ö korona díj utolagos 
lefizetése ellenében, mely célra azonban egy hónapra 
ot bárc ánal többet nem kaphat s igy tőle fug^, hogy 
a havi ot engedélyi oly alkalmakkor használja fel, 
mikor ez valóban üzleti érdekét képezi. A tiltott 
időben való zenélés korul csak azóta tapasztalható 
a gyakori visszaélés és az ezzel járó következmé-
nyek, mióta a zenekar nem hetenkint kétszer, 
hanem minden nap rendez „hangversenyt" ( a szó 
szoros értelmében vett h a n g v e r s e n y t , mert a 
zenészek egymást tul versenyzik). 

A városi fa termales a kirendelt vadászkatonák 
közreműködésével már folyamatban van és a polgár-
mester megkeresésére a mar kirendelt 20 katonán 
felül meg tizet küldtek ki a munka gyorsabb 
lebonyolítására, sot közreműködni fog meg egy 
ulaszs'.akasz is, melynek a fatarolás egyúttal igen 
kinalkozo jó gyakorlatát fogja képezni. Nagyon 
szerencsés megoldás ez és hihető, hogy a fa leszal-
hlasa érdekében is hasonló jo elintézés fogja a 
lakossag szükségletét biztosítani. 

Vasutunk köz lekedem hetek óta olyannyira 
késedelmes, hogy az utazó közönség még félóraval 
később is a legnagyobb nyugalommal sétál itt is, 
Szombathelyen is a palyau Ivarhoz. Egyetlen vigasz-
talása, hogy más vonalakon, fővonalakon is ilyen 
most a helyzet. A szerda esti vonalot ínég baleset 
is késleltette. A 4'50-kor Szombathelyről indított 
vonat mozdonya Lukacsházáuál olyan hiányt szen-
vedett, hogy Szombathelyről sególymozdouyt kellett 
utana küldeni, hova 6 30 helyett 7 30 kor érkezett, 
amikor mar Szombathelyről újból indulnia kellett 
volna, de meg csak '/49 után ért be, mégis csak 
»/49-kor volt indítható, mert előbb a sérült mozdonyt 
kellett a javító műhelybe tolatni, honnét a kisegítő 
mozdony meg azért nem jöhetett vissza a vonathoz, 
mert a Bécsből vart tehervonat érkezését jelezték ós 
ennek a liszteletére 20 percet volt köteles egy külső 
melléksinparon vesztegelni, az utasoknak pedig a 
fűtetlen maradt kocsikban fázni, inig végre este 
10 kor Kőszegre erkezett. Azért írjuk le ezen kése-
delmes forgaloinintézést ilyen részletesen, mert alig 
hisszük, hogy figyelmesebb intézkedés mellett ennyi 
késedelmes okozatnak kell halmozódnia. Vagy talán 
csak a kőszegi vonatot „marasztaljak" ennyi sze-
retettel f i — 

Az utcai villamos vezetek körűi azt tapasztalja 
az üzemvezetőség, hogy itt ott rongálják a vezetéket, 
lesrófolnak alkatrészeket s eldobják, leütnek világító 
lesleket, még akkor is, — ez a főgimnáziumhoz 
vezető hercegi átjáró útnak falatjáró kapunál történt, 
— ha azt védőkojár veszi körül. Kendőrőrszemek 
hiányán jó Ion ne, ha a közönség is megfigyelné, 
hogy kik azok a haszontalan garázda f ickók, kik 
ilyenre vetemednek. A rendőrhatóság az ilyennek 
ké~rekerilojet jutalmazni hajlandó. 

Talá l t targyakat elárvereztetett pénteken a 
rendőrhatóság. Az összes bevétel 266 korona volt, 
melynek felerésze az országos alapnak küldetett, 
inásik fele pedig a városi szegény alap javára l e t t 
befizetve. 



Glaser Frigyes, Flamisoh (íu^ztilv, özv. Dr. Thomasné 
A l m á t : Vörus kereszt, özv. Barkó Sándorné 
Gergelyffy Ferencnó. Gamauf K, Kuttel Dezső, Edlei 
Mihály. — B o r t : özv. Lőw Fülopnó, Waislieckei 
Jánosnó, Gamauf K, Fdler M., Kappel József 

i Kappel Lajos. Freyler nővérek , Róth Jeni 
ur 50 drb. noticot és JOü drb. képeslapot, Sehaar J 
ur slivovitzát ajándékozott, Stettner Henrietta és 
Schonovsky Gusztáv százados ÍJ K.-t sylveszter esti 
tombolára. 

Köszönettel tartozunk Rónai és Feigl uraknak 
is azon szívességért, hogy e kimutatásokat ingyen 
teszik közzé lapjaikban. 

Mindezen adományokat, valamint a segélyünk-
k é résxetülő gyermekek karáosonyi ünnepélyén 
dúsan befolyt ajándékokért is hálás köszönetet mon-
dok * F r ey l e r K o r n é l i a 

a „Jótékony nőkoszorucska" elnöknője. 

Az „Elektro Bioskop ' januar 15. es 16.-iki 
műsora: Hadi híradó (legújabb felvetelek a 

harctérről). S ö t é t n a p o k . (Megható eletkep 

:t levonásban. Kedvelt Nordisk-művészek a fő-

szerepben.) Hogyan leszek erélyes? (Komikus.) 

Eloadasok tartatnak szombaton este 1 /J-kor, 

vasarnap d. u. Vj4, este ó es '>j9 órakor. 

Vaimoisarak kaphatók Lauringer Elek fém-
beváltó üzletében. Mint ismeretes, a jövő hó elsejével 
a háztartasi fémek rekviralasa megkezdődik s ígv 
háziasszonyaink rézmozsaraikat vas emlékmozsárra 
cserélhetik be. 

Hadifoglyok hasznavehetetlenne valt ruhazatanak 
visszaküldésé. A hadi fogolytáborokon kivüi alkalma 
zott hadifogoly munkások hasznavehetetlenné vált 
ruhadarabjait — ha mindjárt már csak foszlányai 
volnának is meg ugyanabban a csomagolásban an-
nak a hadi fogoly tábornak kell visszaküldeni a hon-
nan a pótlás érkezett. A szállítási költségekre nézve 
a munkaadok esetről-esetre lépjenek érintkezésbe a 
hadifogolytáborok kai. 

A goz es motorgepeszek es fütok felmentese. 
A mezőgazdasági gépészek és futók szabadsagának 
megbosszabitása iránt l'Jlö évi szeptember hó 7 ről 
kelt 19500 száinu rendelet kapcsán a hivatásszerű 
gőz és inotoigépészek es fűtők a kik l. katonai, íl 
letőleg népfelkelési szolgálatból, avagy hadicélokra 
szükséges szemelyes szolgalatból 1'J15. évi november 
ho 3l> aig elszabadsagoltattak é» ezen időponton tul 
további intézkedésig alkalmaztatásukban meghagyat 
tak, 2. katonai, illetőleg népfelkelési szolgálat alól 
1915. évi november 30 án tul meghatározott időre 
felmentettek és ezen felmentés érvényé lejárt és en-
nek dacára alkalmaztatásukban a további intézkedé-
sig meghagyattak, illetőleg kiknek meghatározott 
időre szuló felmentésük még le nem j.irt, 3. a nép-
felkelést bemutató pótszeuilén népfelkelési fegyve-
res szolgálatra alkalmasnak találtattak és meg be 
nem vonultak, 4. akik a jövőben foganatosítandó 
nepfelkelési bemutató szemlén fegyveres szolgalatra 
alkalmasnak találtatnak, 5. idők ízben tévedésből be-
lli vottak vagy meghatározott időre tortént felmenté-
sük letelte után bevonultak és miniszteri iutézkedes 
folytan szabadságoltatlak — bizonytalan időn* fel 
fognak mentetni. Az 1. es 3. pont alatt emiitett 
egyének felmentése iránti kérvényé legkésőbb l'JHí. 
januar hó i'O aig az alkalmazási hely szerint illete-
kes járási tisztviselőnél ivaro>i hatóságnál) benyúj-
tandó, ezen egyének a felmentés engedélyezéséig a 
nem tenyleges viszonyban megmaradnak. A 4. pont 
alatt említett egyének felmentése iránti kérelem a 
népfelkelési szemlén történt bemutatástól számított 
14 nap alatt az alkalmazási hely szerint illetékes 
jara»i tisztviselőnél (városi bato ágnál) terjesztendő 
A kitűzött határidő letelte után benyújtott korvény 
nem fog figyelembe vétetni. Azoknak a gépészeknek 
es fűtőknek a felmentése is kérelmezendő, a kiknek 
felmentése iránt a kérvény mar beadatott, de az meg 
el nem iuieztetelt. 

A teli sport. Téves volna azt hinni, hogy a 
háború tartama alatt a téli sport szükségtelen. Nem 
a nyaktoro sportot értjük azzal, hanem olyat, ami 
az emberi szervezetet acélozza es taplálja. A fel-
növendő fiatalságnak erot és viuauisagot nyújt, 
liuléstöl nem kell félni, ha időhöz merten ruházatot 
választ. Azonkívül mindenkor ajánlatos a Kaiser-féle 
mell karamellakkal ellátni magat, mely szer évtizedek 
óla kipróbált és legjobbnak bizonyult köhögés, 
rekedtseg és egyéb a légzó szerveket bautalinazo 
betegsegek ellen. A Kaiser-féle mellkarainellák 
minden gyógyszertar- és drogériában, valamint 
nagyobb fuszerüereskedésekbeu kaphatók. 

Kimutatas azon adományokról, melyek novem-
ber és december hónapokban atadaltak a jótékony 
nőkoszorucskauak a vasutas árvahazbau elhelyezett 
sebesültek apolasara. 

B e v é t e l e k : 
Pénztári maradvany októberben J551U K, Egyes 

adományok 29—, Utólagos havi járulekok 23 —, 
\ oros kereszttől táppénz e»ry arvanak -'0'—, Kará-
csonyi ajándékok 193 —. Sylveszter esti tombolára 
1-'—, 4 tiavi járulék a 5 K - 20 139 havi járu-
lék á 4 K =* 550 —, 8 havi járulék a 3 K — 24—, 
G2 havi járulék á 2 K = 124 —, 7 havi járulék a 
1 K - i ,- , Usszeseu 1203 10 K. 

K i a d á s o k : 
Élelmiszerek súlyos betegeknek 2tiG'87, Uzsonna 

187 18, Kórház 7401, Táppénz 2 hadiarvauak 40 —, 
Dohuiy es cigaretta 28 48, 3 hadba vonult harcos 
beteg felesége élelmezése 31 18, Tej egy hadba vonult 
gyenge gyermekenek 854, (Jzipőtalpalasok hadba 
vonultak gyermekeinek 47 90, Uj cipők lUO —, Fenz-
beli segély két harcosnak 20 —, Karácsonyi ajándék 
oroszországi hadifoglyainknak 11RJ—, Karácsonyi 
ajándékok a sebesülteknek 75 70, Karácsonykor a 
sebesültek között kiosztva 1 1 K 58—, Karácsony-
kor a sebesülteknek sör es kalaes 23 80, Karácsony 
és sylveszter estén tea 13'lti, Sebesülteknek sylvesz-
ter e>ti tombolára 12—, Meleg kapcak 3304. 
Bevétel 120310, Kiadás 1120 58. Marad 142 52 K. 

Karácsonyra pénzben: 
l'etrik Vilma 2 K, özv. Kimbauerné 3, özv. 

Tópfer Satnuné 2, S/.idoly 10, Marton Róza 2, 
Stettnerkör 23, Schonovsky Hilda 5, Kraffka Boriska 
2, ozv. Klinger Bélané 10, Fausz Luiza 4, ozv. 
Lindenmsyerné 2, ifj. Bever Theophil 1, Lipsch 
l'aulina 2, Edler Mihály 5, Zwaller Jánosné 1, 
Gamauf Károlyné 2, Vörös kereszt 35, Üressler 
Ottóné 20, Névtelen 20. Gimnáziumi hangv, jövedelin. 
25, Edler Jánosné 2, Fröhlich Gusztáv 2, Pfeflel 
Janosné 3, Kovats karmest. 10, Freyler Emmy 10, 
összesen 193 K. 

Karácsonyra élelmi s egyéb ajándékok: 
C i g a r e t t á t : Stettner Henrietta, Glaser Fr., 

Uzelac Simonné, Flamisch Gusztáv, Lőw Fűlöpné, 
Freyler Emmi, Rosner I'álné, Dr. Hever Jánosné, 
Dr. Schneller Aurélné, Pfeffel János. — Freyler 
Lajos 1UU drb. szivar. — Sű temé n y t: Uzelaez 
Himonné, Hajekné, Czeke G , Vörös kereszt, Sehneller 
Aurelné, Schneider K -né, Rozner I'álné, Lauringer 
Jánosné, ozv. Hollri.igl Győrgyné, Muller Ferencnó, 

V i d L e i s i ü i r e i s . 

A Puteani baro csalad gyasza. Vármegyénk 
fouri világának egyik illusztris családját, a kath. 
tarsadalmi és karitativ tevékenység terén sok nemes 
ambícióval, bátorsággal és sikerrel működő l'uteáni 
baró csaladot mélységes gyász érte. üzv. l'uteáni 
Kálmanné bárónő leányt, l'uteáni Irma bárónő, 
esiilagkercsztes hölgy, januar 9. én déluláu 5 orakor 
az édesanyai háznál, Szombathelyen elhunyt. A 
megboldogult b.ironö két évtized óta udvarhölgye 
volt Maria l'erézia infánsnő, néhai Karoly Lajos 
kir herceg leányanak, .\lam Annunciáta kir. herceg-
imnek, akik teiretesén megjelentek. 

Szemelyi potlek. A in kir. közoktatásügyi 
miniszter, Leyrer János edeházai ag hitv. ev. tanitó 
res/.ére 1915. évi november 1-től kezdődőleg évi 
GO0 korona személyi pótlékot engedélyezett. 

Birovalasztasuk. A borostyánkői körjegyzőséghez 
tartozó községekben a inult év végén a következő 
birakat választották meg: Mencséren Bohni Jánost, 
negyedszer, Ujvörosvágáson I'uhr Józsefet ujra, 
EdeházTm Lasch »ber Ferencet harmadszor, llarom-
siitoron Mitterinann Mátyást, Borostyánkon Hofer 
Jánost. Az utóbbi még a hivatal elfoglalása előtt 
.ekosz nt és tizetett 200 koronát. Ezért Borostyánkőn 
uj biróválasztás lesz. 

A meszleni korcsmaban borozgatott Takács 
Sándor gazdalegény, miközben hozzácsatlakozott 
egy csavargó, lakácsnál jócskán volt pénz s a 
csavargó észrevette ezt, egy alkalmas pillanatban 
aztán ki is emelt zsebéből 100 koronát. Mielőtt 
elillanhatott volna, észrevelték a lopást és átadták a 
csendőröknek, akik a szombathelyi kir. ügyészségnél 
jelentettek fel. 

Verekedő orosz foglyok. A N épen dolgozó orosz 
hadifoglyok kozul az egyik, Arcain Vrbauecz össze-
veszett sorstársával, AleXón Gyuriimat s a veszekedés 
kozb-n zsebkésével ugy megszúrta, hogy súlyos 
sérülésekkel szállítottak be a szombathelyi csapat-
kórházba. A késelő Arcamot nyomban átadtak az 
ostfTyasszonyfai fogolytábor parancsnokságának. 

Szombathelyi Takarékpénztár 

Részvénytársaság 

kőszegi f iókja, 
K ó f t x c g , K i r á l y . ú | « . 

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

Elfogad: betéteket je lenleg nettó 4 %-os kama-
tozassal beteti k ö n y v e c s k é r e cs fo lyo-

t i amlara . A kainatozas a betetet kovetó napon kezdódik 
betét kifizetesekei felmondás nelkul e s z k ö z ö l 

Leszámítol: 2 - 3 »l<»rasos üzleti és magánval-
— tókat mindenkor a legelőnyösebben. 

Folyósít: r e n a e s «s tórleszteses je l zá logkölcsönüket 
földbirtokokra es városi hazakra , m a g a -

sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb kamatú 
kölcsönökké változtat (convertál). 

Értékpapírokat: ' l a P ' árfolyamon vesz c* elad, 
— tőzsdei megbizatasokat ellogad. 

Szelvényeket: költségmentesen bevál t ; szelvény" 
— ivek-t a síel vény utalvány (talon) 

alapj.ni díjmentesen beszerez 

Átutalásokat, 'esetéseket eszközöl .» világ bar-
i mely piacán teljesen díjmentesen. 

Értékpapírokra: allami- és >nag»n papírokra 
— _ előleget ad 

Sorsolás alá eső értékpapírokat arlolyamvesz-
tesseg ellen biztosit 

Értékpapírokat c s értekeket őrzésre és keze-
lesre átvesz 

Tekintettel, hogy haxánk legnagyobb pénzintézetével a 
Pesti Hazai Klsó Takarékpénztar E .yesulettel szoros ossze-

kötteté sben al!, mindenfele takarékpénztari es banküzlet 

megbíz ist a legelőnyösebben b í r lebonyolítani. 

Mint az Klsó Magyar Altalanos biztosító tarsas.Ü; ügynök-

sége mindenféle biztosítást ellogad e- felvilágosítással kesz-

s ggel szolgai. 

Központ: SzombatliBlyi (regi) Takarékpénztár 

Szombathely Alakül t : 1857-ben. 
Alaptöke 1,600 000 kor. Tartalékok: 400.ÜJ0 kor. 

Takarékbetétek 15 millió koronán felal. 
Sajat tökéi 2,250.000 korona. 

Kaiserfélé 
Mell= 

KaramelláK 

fenyővel". 

Millió ember hasz-
nálja saját javára 

KÖHÖGÉS , 
rekedtség, elnyál-
kásodas, görcsös 
és szamárköhögés, 
hurut, légcsőhurut 
ellen, valamint hülé-
sek megakadályozá-
sara, enclfogva min-
den katona szíve-
sen fogadja! 

28 eves hadmentes fiatalember, aki Vili . 

gimnáziumot es 2 eves erdeszeti altiszti tan-

tblyamot sikerrel vegzett, irodai vagy bármilyen 

uradalomban megfelelő 

erdészet i a lkalmazást 
keres. Cime: 

Katona Lajos 

KŐSZEG, Királyvölgy 11. sz. 

A kórhaz-epitkezésnél felesleg maradt 

10.000 darab alsó-ausztiiai 

cserép-zsindely 
eladó. A kórház-épitkezés színhelyén esetleg 
kisebb mennyiségben is vásárolható. Ar 55 K 
ezrenként. 

Katonai kórház-épitkezés 
Deutsch. 

filflfl közjegy* h. bizonyítvány orvosoktót es nagá-
DIUU oosoktol a legjobban igazoljak biztos hatásukat 

és közkedveltségüket. 

Csomagja 20 fillérért, szelence 60 f.-ért kapható 

S C H A A R J Ó Z S E F fuszerkereskedésében, valamint 

LENOVAY LAJOS és KÜTTEL DEZSÓ gy-gy-

jMémkaél Kőszegen éa u tani gyógyssertáwfcbw. 

SNO-wriifB bavált m hurUrw ktadAkaAl «a éiuüákta mtmti 
kinél •!•« 

fájdalomcsillapító bedörnölét 

n>»fbttléa, rtaeama, k6»tv*nr, Inflofnia, torok-, Mii- ti lUtfijU 
•tb. cMtríbaa 
Dr RlrhlM Nl« 

Horgony-Liniment. otpatd 
compoc. 

H o r K o n y - P a i i i - K x p e l l e r póutb. 
ÖTegJí K -*), 1.40, t~. 

Kkphktó (íjrt(tT»rrriár»kh»» r%gy kniToiIxndl M , irtu 
»roMl4abo(" cimtrtt Dr. Ricbter fél* tyteT«Mriirbaa/ 

Prá«» t, Eli«»l>«tbMr. ». 
•«MtM (iltttMé*. 

Nyomutott lióuai Frigyaa koijyvayomdijAbAn K0«zeg 

Ha szüksége van 
korlevelekre, számlákra, cégnyoniásos 

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-

zésekre vagy bármely a könyvnyomdá-

szát szakmajaba vágó munkára, akkor 

forduljon a legnagyobb bizalommal csak 

Rónai Frigyes 
könyvnyomdájához 

Kőszeg, Várkör 39.(Roth Jeno-fele 

hol minden felsorolt és fel nem sorolt 

nyomtatványt a mai kor igényeinek 

Jmegfelelően csinos, modern és ízléses 

kivitelben a legolcsóbb arak mellett 

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

Közigazgatási nyomtatványok nagy raktara. 
„iKoszegvidéki ^{épesnaptár", " S ün-

ser íBezirkskalendec" és „}{ervatski 

3<alendar Sv . JRntona í faduanskoga" 

kiadóhivatala. 

O K l O M I k 
ajánl ják mint kitűnő haziszert a 
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