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Hirdetések nagyság szerint jutányos drbun 

szdmitatnak meg. 

A középeurópai államok 
gazdasági egyesülése. 

Irta Gaul Károly kir. tan., a theologiai iparmuzeum igazgatója. 

Egy áttekinthetőség és megvalósíthatóság 

tekinteteben rendkívül bonyolultnak mutatkozó 

kérdés a jelenlegi élet-halál-harcban: a politikailag 

összeforrott közép- és deleuropai allamok gaz-

dasagi egyesülése. 

Lássuk csak, miről is van itt szó. 

Németország a világ legszervezettebb és 

legfejlettebb iparával és kereskedelmével, mar-

is rendkívül inteziv mezőgazdasagaval és allat-

tenyesztésével szemben all Ausztriaval, az ipari 

fejlettségnek szintén bizonyos magasabb 1i>kan 

allo orszaggal es Magyarországgal, gyönge es 

meg mindig labilis alapon alló iparaval, kiter-

jedt, de meg aránylag alacsonyabb fokon alló 

mezőgazdaságával és állattenyésztésével. 

A ket, illetőleg három allam pedig megint 

szemben all a,z iparilag még gyönge Bulgaria-

val és Törökországgal, amidőn azonban az 

előbbi államban a mezőgazdasag és állattenyész-

tés teren mar bizonyos haladas észlelhető, mig 

Törökország elsősorban csak mint bizonyos 

nyersanyagok beszerzési forrása gyanant jöhet 

tekintetbe. 

Nemetorszag aránylag olcsó gyártási költségei-

vel, rendkívül fejlett közlekedésével es Kereske-

delmével iparanak védelmére nem szorul. Kóny-

nyen agyonnyomja azonban ez a többi erdekeit 

allam fejlődő iparai, nemcsak ezen allamok 

hatarain belül, de meg az esetleges egyéb ez 

ailamegycsules tóbbé-kevésbe kizarólagos gaz-

dasági hataskorebe tartozó orszagokban is. 

Németország a mezőgazdasagi termékek, 

lőkepen a gabonafelében bevitelre szorul. Az 

e teren fölmerülő nem túlságos nagy szükség-

letét a többi erdekeit allambol fogja elsősorban 

hozatni, az allattenyésztes köréből azonban 

szarnyasoKtól és ezek termékeitől (tojás) elte-

kintve mar nem igen szorul az esetleges gaz-

dasagi egyesüles egyéb tagjaira. Rászorul 

azonban inajd bizonyos, az iparában szükseges 

nyersanyagoKra, amelyeket — tölléve, hogy a 

jelenlegi allapot az ellenséges államokkal meg 

a jovoben is hosszabb ideig fönnáll, főkepen 

bizonyos ercekre, femekre, ipari zsiradékok, 

asvanyolajok termékeire es textilanyagokra, 

utóbbiaknai például gyapiura, pamutra, len és 

kenderre, stb. Ezek egy részét ugyan a jelenleg 

még semleges európai es tengerentúli országok-

ból, de - kivált a haboru utan bekövetkező kor 

első időszakban a vele szóvetseges allamokbol, 

lőkepen Oroszorszagbol fogja beszerezni. 

Sehogyansem tudjuk elképzelni a Irancia-

nemet haboru óta kifejlődött középeuropai 

vamszerződesek iránya mellett, amelyet ugyszol 

van mindig Németország diktált, valamint az 

iparfejlesztésnek széltiben elterjedt jelszava mel-

lett, mikep f 0g n e g y > illetőleg öt oly heterogén, 

egymástól gazdasagilag hatartalan mertékben 

eltei o gazdasagi elem, aminők a kérdéses államok 

egymás mellett fónnallani oly föltételek mellett, 

hogy mindegyik a nagyon eltérő, gyakran ellen-

tetes erdekeit külön-külön kellően,'a gazdasági 

lejlodcs loltételeivel megóvja. 

legyük fel, hogy vannak az érdekel*államok-

nak oly gazdasagi szakferfiai, akik képesek ezek-

nek az allamoknak jogos gazdasági igényei 

közötti ellenteteket kiküszöbölni, illetőleg akik 

képesek oly szerződési föltételeket kieszelni, 

amelyek minden egyes állam gazdasagi érdeke-

inek mrgfelelnek, akkor is rendkívüli szervezeti 

változások volnának szükségesek, hogy a kö-

zös hatalmas gazdasági organizmus hibatlanul 

működjék. 

Legelső föltétel volna a közös külkereske-

delmi politika, ami azt jelenti, hogy a gazda-

sagi egyesüles kifelé közösvamtarifával, áru-

jegyzékkel es egyseges vámkezelési eljarassal 

rendelkezzek, vájjon el tudjuk-e kepzelni, hogy 

a kerdeses negy allam mindegyike közös vám-

tarifával es következőleg árujegyzékkel erdekeit 

külön-külön megóvhatja. 

A világforgalom, amely a béke bekövetkezése 

utan előbb vagy utóbb be fog következni, ma-

ga utan vonja azonban azt is, nogy a gazda-

sagi egyesüles allainegységei egyeb külorszá-

gokkal is vamszerzödeseket kell hogy kösse-

nek. 

Melyek lesznek ilyenkor azok az elvek, 

amelyeket az egyesülés tagjai követni tartoznak 

egyreszt a jelenleg semleges, a haboru befeje-

zese utan tehát valószínűen joindulatu államok-

kal szemben es mely elvek vezereljek a gazda-

sagi egyesülés egyes elemeit a valószínűen 

kevésbé joindulatu, jelenlegi ellenséges államok-

kal szemoen ? Avagy ezeket a vamszerzödeseket 

is a nagy gazdasagi egyesüles kozos fóruma 

fogja megailapitani ? Hol van az a közgazda, 

aki a va.nszerzodésekbcn előforduló ezerféle 

aprólékosnak latazo, de azort nagy jelentosegű 

es néha egyes ailamokban egesz foglalkozási 

osztályok exisztenciaját súlyosan érintő teteleket 

és erdekeket helyesen megbírálhatja akkor, 

amikor negy államról van szo ? 

A tervezett gazdasagi egyesülesben levő 

államok nagyon eitero ipari lejlettsege aligha 

tűri azt, hogy az egyes ül esne K közös kuisó 

vamtarifája legyen. De az átmenet is az utolsó 

időszak vainteteleirol uj, — mindenesetre na-

gyon elterokre nagy ineretü zavart fog eloidezni 

egyes gazdasagilag, kivait iparilag gyöngébb 

allamokban. Itt is ervenyesülni fog a terinesze-

tes jog törvényé, nogy az erösebo gyoz. 

Ha ligyelembe is vesszük, hogy itt is — 

mint azt eddig is a vamszerződesek radikalisabb 

vatozasainal tapasztaltuk — az első zokkenosek 

es kisebb nagyobb zavarok utan idővel inegis 

csak kerekvagasba kerül majd az egyes erde-

keit országok egesz gazdasagi mechanizmusa, 

mégis felünk, hogy az itt tervezendő bonyolo-

dott gazdasagi szervezetnei az átmenet a gyo.i 

gebb allamokra nezve nagy karral fog janii es 

meg fogja akadalyozni így is, hogy azok ipara 

normális aranyokban fejlődjek. 

A gazdasági egyesüles maga utan vonna 

azt, hogy egesz gepezetenek kormány zasaval 

minden egyes tagjanak kivalo gazdasagi szak-

fé;fiait magaban loglaio felső szervezet foglal-

kozzék. Ennek egyik fógondja volna az egye-

süles első időszakaban sűrűen, de kesobb is 

folyvást előálló ellentetek es zavarok kiküszo-

bolesevel foglalkozni. Az a fontos kérdés is az 

ember ele tolul itt, vájjon mily hosszú idő-

szakra szoljon a gazdasagi egyesüles ? Ha előre 

latnok ennek hosszú időtartamat, egeszseges 

megoldás lehetne a ina mar előterbe lépett 

munkamegosztás elvenek tovabbfejlesztese. A-

vagy nem lehetne-e itt minden egyes allam er-

deket olykepen megóvni, hogy esetleg a rendel-

kezesere allo nyersanyagokon alapuló nagyara-

nyu tcrmelesi specializalast, illetőleg kontingalast 

megállapítsak ? A vilagipar fejlodesenek okvet-

lenül ez lesz a legfelsőbb es legtokeletesebb 

foka és majdan be is fog következni. 

Hirek a háooruról. 
A vezérkar keddi je lenteje O r o s z h a d s z i u 

t é r : Osztrák-magyar osztagok az ellenséget koz-
lowtól délkeletre a Strypa mentén egy előretolt álla-
sabúi kivetették. A repülők mindkét részről fokozott 
tevekenys get fejtetlek ki. 

O l a s z h a d s z i n t é r e n a helyzet válto-
zatlan. 

D é l k e l e t i h a d s z í n t é r : Az Albániában 
elonyoinuio osztagok osztrák-magyar tisztek vezetése 
alatt Kavaljalol nyugatra elérték az Adria-tenger 
partját. 

A vezerkar szerdai jelentése O r o s z h ads z í n-
té ren nagyobb harcok nem voltak. 

U l a s z h a d s z í n t é r : A/. Isonzó arcvonalon 
ailaiaban, de különösen Plavanal a tüzérségi harcok 
meglehetősen elenkek voltak. Egyik repulotajunk 
Loujoardiabau gyártelepek, ellen lamad.isl mtezett. 
kel repulojarmu ez alkalommal felderítés caljabol 
Milánóig hatolt be. Egy másik repalóraiank a 
Uarda-to melletti Deseuzano kikotőleiepeit es az 
ollani olasz repuloallomasi, lamadla meg. Minddel 
vailalko/.av al kai mával az egyes tárgy akou számos 
találatot eszieltunk meg. Az ellenség neves tüzér-
ségi luzeiese dacara az oaazes repulojarmuvek ép-
ségben terlek visssza. 

A wezerkar c*ütó<to<i jelentőse. O r o s z had-
s z í n t é r : Tarnopollol északnyugatra biztosító csa-
pataink az oroszodnak ismJleiteu említett előretolt 
labort orsancaink ellen iniszett elóretoreseit vertek 
vissza. 

O l a s z h a d s z í n t é r : A tengermelléki harc-
vonalou az elenk tüzérségi Uarcok tovanb tartanak. 
Az eheuseg mosott tobb aelyen nagyobb tuzveazt 
Ügyeltünk meg. 

D é l k e l e t i h a d s z í n t é r : Durazzótól dói-
keletre az ehenaegel egy előrelőtt állásából Tetettük 
vissza. Egy oszlrah.-magyar repülő a durazzoi kikoló 
ben fekvő olaaz bajosra bombakai doboll. Egy 
azalhloUajon tuz lamadl ea a h »jo elsalyedl. 

A vezérkar pénteki jelentese. O ro s z es o 1 a s z 
h a d s z í n t é r é n kulonos esemény nem volt. 

D e l k u l e l i h a d s z í n t é r : Csapataink teg-
nap Albauiaoau az olaszokat es szovelsegos tarsUkal 
Eaaadol, Durazzonai megvertek. Deielóll zaszloaljaiuk, 
uiikozben tiaebo oszlagok átkellek az Arzén also-
toiyasan, Hatalmukba kerítettek az ellenségnél a 
Liazar-bjakiol kuiolre fekvő uiolso előretolt allasait. 
Üelben a Savóim ulasz dandárt az előbb em itett 
kozaegim seieire lenv u eroseu kiepitett tő illasabol 
is kiűztek- kgyulejuieg egy másik oszlop rohammal 
loglalla el a Durazzoloi mintegy tíz kilumelernyire 
deikeielre lesvo Öaso-lhankonal levő sáncokat. Az 
eiienaeg arkait reszben meuekulesszcruen hagyta el 
es a oelao védelmi övezet müge vonult viasza. 
Uiduzz.uk. 

A ve^eruar szombati jelentése. O ro s z had-
s z í n t é r : A tüzérségi harcokon kivul nincs neve-
zetesebb esemeny. 

D é l k e l e t i h a d s z í n t é r : Csapataink tegnap 
Albaniaban a Durazzotól keletre és delkeletre az 
eiozO napon megvert olaszokai erélyes uldozes kői-
ben a Dus tavaklol nyugatra fekvő toldnyelvre űzlek 
vissza. Daraz/.o kikoto müvei agyúink tüze alatt 
alianak. A csapatok es hadiszerek behajózasat sike-
resen zavarjuk. Egves olasz hadibajok megjelenése 
az események lejlodeaere t»emmi halast nem gyako-
rolt. E^en harcokban eddig összesen 11 olasz tisztel, 
loob mini ÍUU főnyi legénységet fogtunk el és ot 
löveget es egy geplegyvert zsákmányoltunk. 

Anglia bekefeltetslei. Az angol alsóházban egy 
uiunkaparti kepviaeio minapi luterpellaeiojara, hogy 
mik Angua bekefelietelei, Asquitn a következőket 
valaszolia: Világosan, közvetlenül es érthetően, 
nyomatékos szavakkal közöltem mar a feltételeket, 

1 amelyek alalt hajlandók vagyunk a békere. Kellete-
leinket azovetsegeaeiuk es a nemet kancellár is 
ismeri beszedet m bői, amelyet TJ14. november '.» ón 
mondottam, mosi nyomatékosan iuegismetlem: M i a 
kardot, amelyet csak a kényszer halasa alatt rántot-
tunk ki, nem fogjuk üiivelyébu addig visszadugni, 
inig Belgium - es most mar hozzáteszem — S«er-
bia is mindazt, sőt jóval toboet, mint amit áldozlak, 
teljes eg^szeben vissza nem nyertek, mig Eraucia-
orszag tamadasok ellen nincs kellően biztosítva, 
auiig a kis nemzetek jogait biztos alapra neiu 
helyeziu, amíg a porosz kaionai hatalom meg nem 
•emmisult. 



774 #16 Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a f évi tavaszi haszon-

állatvizsgalatok március 4 és 5. én tartatnak meg. 
Elrendelem, hogy az összes lovak március hó 4.^én 
délután 1 orara a városmajorba elővezettossek. Fel-
hívom a gazdakőzönséget rendelkezésem pontos 
betartására. 

Kőszeg, 1916. február hó 26 -án. 

./ imbrits Lajt* S. k. polgármester. 

Kérés. 
Vilagokat teremtő Istenünk, 

lm esdve kérünk: tennél jot velünk! 

Látod, hogy meg vagyunk gyötörve, 

Hany szülősziv van összetörve; 

Hány pillán fájó könny ég. 

Van özvegy, arva mar eleg. 

A szörnyű vésznek vesd hát végét 

S hozd rank a békét! 

Az érező szív csaknem megreped. 

Látva a tenger vért, könnyeket, 

Mit ontva-ontunk olyan regtől : 

Ázik a fold a könnytul-vértől. 

Óh, nagy Istenünk, kérünk-kérve. 

Hogy ellenségünknek kezébe, 

Ki áldásos békénkből felvert: 

Fogd meg a fegyvert! 

Szent Atyánk! 

Ha megérjük a vésznek végét, 

Hogy elhozod az áldott békét, 

Mikor rólunk a gyász lehullhat, 

Szivünk, lelkünk örömre gyúlhat: 

Mi akkor is rád gondolunk, 

S először is — imádkozunk. 

Tóthné—Munkácsy Eleonóra. 

Helyi hirek. 

A francia front tizkilometeresattörese. A Souchez-
tf'l keletre február 21-én a németek által elfoglalt 
árkok közelében végrehajtott robbantás az ellenség 
allábát jelentékenyen megrongálta. A foglyok száma 
itt 11 tisztre és 348 főnyi legénységre emelkedett. 
A zsákmány 3 géppuska. A M a a s magaslatokon a 
tuzérHégi harcok nem csökkenő erővel folytak tovább 
\ folyótól keletre megtámadtuk azt az állást, ame 
ívet iz ellensog körülbelül Convoye-Axannes falvak 
magasságiban másfél év óta az erődítési művészet 
minden eszközével kiépített, hogy a \ euvre északi 
részén összeköttetéseink szempontjából kényelmetlen 
benyomást biztosítson magának. A támadást 10 
kilométernél nagyobb szélességijén es 3 kilométer 
mélységben vittük keresztül. Az ellenség igen jelen-
tekény és súlyos veszteségek mellett tobb mint 
3000 "foglyot és még át nem tekinthető hadianyagot 
veszített 

A nemetek Verdun ostroma előtt. A \ enluntol 
északra sikerült előretörés i német csapatokat immár 
Verdun erodvonala északi részének teljesen hatás-
körébe jutottak. 

A nemetek három francia helyseget elfoglaltak. 
A Maas tói keletre fekvő sikereinket még teljesebbé 
tettük Brabant, Haumond és Semogneux helysége-
ket elfoglaltuk. A Haumonttól északnyugatra és 
északkeletre elterülő egész erdőség, — ezek kozott 
a Herebois — kezünkben van. Metztől délre egy 
előretolt francia őrsöt megleptünk és valamennyi 
emberét, számra tobb mint ötvenet, elfogtunk. 

A franciak nagy vesztesege A Maas jobb part-
ján a már jelentett sikereket pénteken is különböző 
irányokban gyümölcsöztettük. A Maas melletti 
Champagneuville, Cotelettes, Marmont, Chambrette 
és Ornes megerősített fJvakat és majorokat elfog 
laltuk. Ezenkívül rohammal bevettük az összes 
ellenséges állásokat egészen a Lauvenont hegyhátig. 
Az ellenség véres veszteségei ismét rendkívül súlyo-
sak voltak. A mieink elviselhetők. A foglyok száma 
több mint 7000 rel szaporodván, most mar 10 000 en 
felül van. A hadi anyagban ejtett zsákmányról még 
nincsenek adatok. 

Valonat bombáztuk Magyar és osztrák repülők 
bombázták Valonát. A katonai táboroki>an és rak-
tárakban a bombák óriási pusztítást okoztak. A 
bombázásnak NJ ember is esett aldozatul, köztük az 
olasz konzul családjával együtt. 

Erzerum eleste Hadseregünk katonai megfonto-
lás alapjan az Frzerumtól keletre fekvő állásokból 
veszteségek nélkül visszavonult, miután a várostól 
ló kilométernyire keletre fekvő állasokat, valamint 
50 ágyút, amelyeket nem lehetett szállítani, a hely-
színén megsemmisítettük. Az oroszok által terjesztett 
ama fantasztikus hirek, hogy Frzerumbau 1000 
ágyút zsákmányoltak és HO ezer foglyot ejtettek, 
ellenkeznek az igazsággal. Valóságban Krzerum 
kornyékén nem voltak harcuk, eltekintve azoktól, 
amelyek az emiitett állásokban játszódlak le. Alap-
jában véve Krzerum nem volt erőd, hanem nyilt 
v.trus A környéken levő elavult erődítményeknek 
n<ni volt katonai értéke, ezekből a város tartását 
nem vettük tervbe. 

Rumaniaban behívtak a 21 4 6 eves férfiakat. 
A román hadügyminisztérium közhírré teszi, hogy 
mindazon 21—46 evekben levő férfiak, akik aromán 
allainpolgarsagot felvették, avagy idegen állatn 
védelméről lemondtak, az 1918. évfolyam ujoncozá-
sara megállapított időben tartoznak fegyveres szol-
gálattételre jelentkezni, tekintet nélkül arra, hogy 
eredeti hazájukban teljesítettek e szolgálatot, vagy 
pedig nem. 

Elszállítják a duraziöi helyórseget. A Tim< s 
szerint minden intézkedés megtörtént a durazzói 
helyőrség elszállítására, minthogy az ellenállás 
lehetetlen 

Városi ü g y e k . 
Hirdetmény. 

Akiknek tulajdonában kifogástalan küllemű és 
jó, lehetőleg belga származású 3 évesnél nem fiata-
labb és 5 evesnél nem idősebb hidegvérű mén van 
és azt eladni hajlandók, ezen körülményt, a mén 
felállítási helyének, valamint a posta, távírda és 
vasúti állomásnak megjelölése mellett a keret mén 
teleposznilynak parancsnok sagaval Nagykanizsára 
közöljék. 

Kőszeg, 1916. február hó 21-én. 

KŐSMgi JúZfft rcndórkapitany. 

449 9iu Hirdetmeny 
a sertéstermékek újra megállapított árairól. 

A nagy sertéshús és ennek folytán a sertés-
zsiradékban is fenyegető hiányt megelőzendő, a fel-
sőbb hatóság további rendelkezéséig az eddig meg-
állapított maximális árakat 15', al felemelte, ennél-
fogva jelenleg a maximális árak kilogrammonként a 
következők: 

1 Fél sertés fejjel és lábbal számítva 
szalonnával kor. 5"— 

2. Kél sertés fejjel és lábbal számítva 
szalonna nélkül n 4' — 

3. Nyers sonka csonttal füstölés nélkül „ 5'— 

K i c s i n y b e ni e l a d á s : 

1. Sertéshús K 4 40 
2. Olvasztott zsir „ 7 — 
3. Nem olvasztott zsir „ 6 50 
4 Paprikás szalonna sózott, füstölt, paprikás „ 9 — 
5. Húsos kalbász „ 5 50 
6. Véres, májas kalbáaz, préshu i ka „ 5' — 
7- Sonka, föive „ 10 00 

fizetésekkel is gyarapította a jótékony célt. Ma este 
már csak néhány ülőhely és egykoronáa állóhelyek 
kaphatók. A rendezőség ez uton is felkéri a közön-
séget a pontos megjelenésre, mert az előadást fel-
tétlenül pont 5 órakor kezdik meg, hogy félnyolcra 
befejezhető legyen. 

iotekonycslu szinieloadas. A főgimnázium ifjú-
sága március 14-én este Vjö órakor a főgimnázium 
dísztermében hadi jótékonycélu színielőadást rendez. 
Előadja dr. Marcell Mihály: „Fronton és a front 
mogott" cimu ifjúsági operettjei 5 felvonásban. A 
darab a mostan duló világháború idejében játszik ós 
az iskola padjaiból a harctérre szólított diákkato-
nákrol szol. — Belépődíj: 1—IV. sor 4 K, V—VIH. 
3 K, IX—Xl l . és az erkély 2 K, állóhely 1 K. 
Jegyek a meghívók szétküldése után előre válthatók 
Róth Jenő könyvkereskedésében. Felülfizetéseket a 
jótékonycélra való tekintettel köszönettel fogadunk. 

Városi közgyűlés lesz jövő csütörtökön. Tárgy-
sorozata 26 ügyet tüntet fel, de legnagyobb része 
csak jelentéktelen. Fontosabbak : Ösztöndijalapok 
elszámolása, a rendőri államsegély, 7500 korona 
mikénti felhasználása, Mernyey Mihály tanító ujabbi 
szabadságolást, a bérkocsisok vámhátralékának 
egyezségi ajanlata, a villamos áramarak felemelése, 
a gyámpénzeknek mely intézetben való elhelyezése, 
Kőszeglalva telep uj házszámozása, Kern József 
rendőr előléptetése, ozv. Kéry Józsefné nyugdija. 

A vadaszok egy menetszázada vonult tegnap 
délben a vasulhoz a vadász-zenekarral az élén. 
gazdagon felbokrétázva fényes látványt nyújtott. 
Óriási közönség gyönyörködött benne és lelkesen 
ünnepelte. A vöröskereszt egylet elnöknője Chernel 
Istvanné és Márta leánya cigarettákat osztott ki a 
vig m daloló katonak között. 

Laas József potkövetelesei ügyében a képviselő-
testület tudvalevőleg bizottsággá! egészítette ki a 
városi tanácsot és megbízta ezen ügynek részletes 
megvizsgálásával. Fz a bizottság szerdán öt óra 
hosszat foglalkozott a bonyolult üggyel, mely a lak-
tanya, vasutas árvaház és kőszegfalvi iskola épít-
kezéseivel kapcsolatos ós mert a volt polgármester-
helyettes a 10.000 koronát meghaladó potkovetelést 
ki nem utalia, a részletes tárgyalást pedig merev 
ellentétek késleltették, igy az ugy elintézése utód-
jára maradt, — ez pedig bizottsági felülbírálását 
iuditvanyozta. Fz eredménnyel is jart. A bizottság 
a követelés minden pontját alapos vizsgálat ala 
vette, meghallgatta Auguszt János volt polgármester 
és Laas József érdekelt észrevételeit. Így sikerült 
oly megegyezést létrehozni, mely a város érdekeinek 
teljes megóvása mellett az erdekeit sérelmet is meg-
szünteti. A 10 000 K pótmunkakovetelésból a varos 
kifizet 5784 koronát, további 791 koronát pedig 
akkor, ha a kőszegfalvi iskola feltöltése és bekerítése 
befejezett lesz, 10K8 koronát pedig csak azon eset-
ben, ha a Nluller és Weisz cegnek és Upaterny 
műépítésznek kifizetett számlak felülvizsgálatból az 
derülne ki, hogy ezen összeget amazoknak tévesen 
fizette ki, mely esetben azoktól Laas József reszére 
visszakövetelendő illetve átutalandó lesz. Ily érte-
lemben kerül a jelentés a csütörtöki közgyűlés elé, 
mely euuek az egyezségnek elfogadásával veget vet 
ezen reg vajúdó elszámolási kerdesuek, mely annyi 
sok szeinelyes súrlódásnak és kellemetlenkedésnek 
volt kútforrása. 

A 4 2 — 5 0 eves nepfeikelök felmentese tömege-
sen érkezett e héten ugy a járási mint a városi 
besorozottak részére. Főleg azokat mentették fel, 
akik földműveléssel foglalkoznak es akik e címen 
nem folyamodtak, de termeléssel foglalkoznak, azok 
a tavaszi munkálatok elvegzése érdekében a városi 
hatosag állal ideiglenesen a bevonulás alul felment-
hetők kérvényük elmlézeseig. 

A vöröskereszt korház megszüntetese sokféle 
kombinációt váltott ki köreinkben ós teljesen téves 
következtetésekre adott alkalmat, meri legutóbb 
személyi kérdésekkel volt kénytelen foglalkozni. 
Kijelenthetjük, hogy a megszüntetést határozottan 
csakis ga/.dasagi érdekek idézték elő. A vöröskereszt 
központi vezetősége az országban nem kevesebb 
mint 250 fiókkórhazat szüntetett, még, mint feles-
legeseket. Azt hisszük, ez eléggé bizonyítja, hogy a 
helybeli kórház megszüntetése csakis ennek a kere-
tében történt. 

Egy orosz hadi foglyot e héten is temettek. Ez 
évben a nyolcadik, a haboru kitörése óta a hatva-
nadik. Az e heti halott neve Owozseremco J l ia , 24 
éves görögkeleti, uotleu gyalogos, Aluxaudrovi ille-
tőségű, ki tüdővészbeu hunyt el. 

Újra téli idó köszöntött be hirtelen kedden. 
Magas hó borítja az erdőt és mezőt és éjjel a hő-
merő néhány fokkal zérus alá esett. A vizzel borított 
mező és korcsopalya néhány centiméter vastagságú 
jégtáblával örvendeztette meg a sörgyárát és a hus-
ipartuzóket, akik nyomban hozzá is laltak a jég-
toréshez és elszállításhoz. M isnap r ggelre is ugyan-
ilyen volt az eredmény, de azóta újból enyhült az 
idő és Mátyás ui?rasa (25 ón), mely régi megfigyelés 
szerint a jég megtörését (Mathias bricht Eis) 
jelenti, csakugyan megtörte és aligha lesz több 
jégtermelés. Különben, dehogy nem lehet. Olyan 
abnormalis időjárás folyik évek óta, hogy talán még 
márciusban is termelhetünk jeget. Jó lenne, mert 
még nagyon sok jégre van szükségünk és a inűjég 
megszerzése igen nagy költséggel jár még akkor is, 
ha Szombathelyről beszerzik. 

A mozgofenykep színház szabályrendeletét, melyet 
a város még 1914-ben alkotott, a belügyminisztérium 
most küldötte vissza észrevételeivel. Majd minden 

Figyelmeztetem az illető iparosokat és a város 
közönségét, hogy a kicsiny be ni arak minden egyébb 
felszámítás nélkül értendők, egy kilogrammon aluli 
mennyiségnél is. 

Kőszeg, 1916. február 24 
KuSí*yi JÓ/sel rendőrkapitány. 

Katonai szemlet tartott e héten Ludowszky 
altábornagy, a pozsonyi katonai parancsnok helyet-
tese, az itteni vadászzaszlóalj és menetszázad felett 
és teljes megelégedésének adott kifejezést. Ledowszky 
altábornagy Lemberg visszáhóditásában vett részt és 
egy ideig Lemberg katonai parancsnoklója volt. 

Kitüntetes. Czeke Miklós tart hadnagy, a sop 
roiii Czeke Ágost csaladjából, a harctéren teljesített 
kiváló bátor eseleivedeteért, — egy visszamaradt 
ágyút mentett meg a már közelgő es tüzelő ellenség 
elől néhány emberével, — a hadiékiunényes Signuin 
lausis érdemrendet kapta kitüntetésül. 

Eloleptetes. Szabó Vilmos tart. honvédzászlós, 
ki mozgósítás óta teljesít szolgálatot és kiről ismé 
telten megírtuk, hogy az ellenség előtt tanúsított 
vitézségéért az összes, mind a négy vitézségi érmet 
érdemelte ki, most hadnaggyá lépett elő 1915. évi 
novemberi ranggal. 

Eloieptetes a harctérén. Kotnarek Emil 12. 
vadászzászlóaljbeli hadnagy, ki két hónappal ezelőtt 
egy menetszazadot vezetett a harctérre, ott kifejtett 
kitűnő szolgalata elismeréseül főhadnaggyá lép-
tetett elő. 

Ohegyi Jamborffy Kalman 6-os huszar-föhadnagy 
teteme szerdán érkezett meg Oroszország megszállott 
teruleturol, a Luck kerületi Kozyszcei temetőből, hol 
a vitéz főhadnagyot az 1915 október 20 iki kolkii 
nagy csata után eltemették. Halálos sebével ugyan 
sietve elszallitaui próbálkoztak esetleges megoperá-
lása végett, azonban a Malteser-kórházvonatou ki-
lehelte ílju életét. Hogy vitézül megállotta helyét 
bizonyítják kitüntetései. A Signum laudis, a katonai 
érdemkereszt tulajdonosa s mint a würtenbergi király 
ezredének tisztje, az elsőosztályu karddiszes würten-
bergi királyi Frigyes-rendet is kapta. Temetése 
holnap délután lesz. 

Jotekonycelu eloadasok az apaca-zárdaban. Teg-
nap és ma délután igen érdekes műsorral élvezetes 
zene- es szitu előadásokat rendeztek a Szt. Dömés-
iend leányiskolájának és tauitóuöképzö-iutézetnek nö-
vendékei. Az előadasok érdekességet emelte, hogy 
Kincs István apátnak, az intézetek igazgatójának ez 
alkalomra irt .A tauilóuő* cimu színművét adták 
elő. Ezen előadásokról legközelebb részletesebben 
fogunk beszámolni. 

Jotakonycelu hangverseny a főgimnáziumban Ma 
délután 5 órakor a főgimnázium dísztermében alkal 
inunk lesz a ÍJ. vadaszzászloalj kebelében megala-
kított vonós zenekar első nyilvános fellépését élvezni. 
A kitűnő műsort Kovács Fereuc karmester tanította 
be és a parancsnokság ezen zenésest jövedelmét 
a városi hadi rokkanlak és árvák alapja javára 
bocsátotta a város rendelkezésére. A polgármester 
e hangverseny rendezésével a rendőrkapitányt bizta 
meg és a mi áldott jó szívű közonségunk pár nap 
alatt megvette az összes jegyeket, sőt még felül-



szakasz megváltoztatását követeli, ugy hogy teljesen 
újra kell fogalmazni, üogy a miniszter által kívánt fel-
tételeknek megfeleljen. 

A sütök, kenyer- es tesztayyartók — ugylátszik 
— nem veszik figyelembe a m. kir. kormánynak 
január 'ö- én kibocsátott 371. M. E. számú rendele-
tet melynek értelmében u gabonát vagy lisztet 
élelmiszerekké feldolgozó minden ipari vállalat kóte 
les a birtokában levő, vagy birtokában ínég neír 
levő de a maga részére kötés utján biztosított 
tíabona- és lisztkészletét a Ha i Termény Részvény-
társaságnak bejelenteni. A bejelentési kötelezettség 
alá eső készletek a rendelet 3. § a értelmében igény-
bevétettek (rekviráltattak) Ily keszleteivel a birtokos 
tehát nem rendelkezhetik, hanem köteles azokat 
líondosan megőrizni. Mégis surüen előfordul, hogy 
egyes vállalatok bejelentési kötelezettség alá eső 
gabona- és lisztkészleteiket üzemeikben a tiltó ren-
delkezések dacára is feldolgozzák, holott a rendeleti 
intézkedések ellen cselekvők súlyos pénz- és szabad-
sagbüntetéssel sújtatnak. Jo lesz tehát, ha pékjeink 
es kenyérsütőink és mindazok az iparosok, akik 
iisztet dolgoznak fel, a lisztfeldolgozási tilalmat szem 
előtt tartjak és gabona és lisztkeszleteiket még az 
esetben sem dolgozzák fel, ha a korábban érvényben 
állott rendeletek valamelyike alapján nyertek is a 
gabona és liszt beszerzésére szabályszerű engedélyt. 
\ hatóságtol nyert liszt a rendeletben megszabott 
föltételek alatt természetesen akadálytalanul feldol-
gozható. (Soproni Keresk. és Ipar Kamara.) 

A cukorkeszletek bejelentése kormányhatóságilag 
elrendelt tvén. minden kereskedő, vagy nagyobb ház-
tartás készletét havonkini kétszer bejelenteni köteles 
és a 1U0 mázsán felüli készletet forgalomba hozni 
tilos. Az első bejelentés szerint városunkban összesen 
csak 13380 kg cukor van és ezek között is a leg-
nagyobb készlet kb. 40 mázsa, tehát valamennyinél 
csak annyi, hogy az eladás korlátozva nincsen. 
Minthogy'pedig megállapították, hogy cukorgyáraink 
ugyanannyit gyártottak mint máskor s kivitelük 
nincsen, cukorhiányról nem lehet szó. Valószínű 
csak az. hogy ebben is a fogyasztók kizsákmányo-
lására spekulálnak s azért nincs sehol elegendő 
készlet 

30 ds 40 koronás malac. Ennyire taksálták mult 
héten a 3 és 4 hetes malacot vidéki elárusítók. A 
rendőrhatóság az elárusítókat 30 illetve 40 koronara 
büntette e hallatlan aránytalan áremelés miatt, 
annak az emlékezetére, hogy se 30, se 40 koronát 
nem lehet alig 3 kiló sulyu malacért követelni, 
mikor a sertéshús is csak 4—5 korona. L'jév előtti 
napon 50 koronát is mert követelni egy rőtfalvi 
gazda, akit akkor 50 koronára büntettek meg és 
ezt az Ítéletet a felsőbb hatóság is jóváhagyta. 
Lassankint majd csak megtanulják ezek a lelketlen 
vidéki atyafiak, hogy lehet a 3—4 koronás malac 
háború és hushiány idején háromszor-négyszer 
annyi, amit a hatóság addig meddig meg is tur, de 
hat nyolcszorosán drágábban kínálni már olyan 
visszaélés, melyet büntetlenül hagyni nem lehet. 

A mozinak inai műsora: Háborús felvétetek. 
„Egy élet hazugsága". (Társadalmi dráma 3 felvo-
násban, mely a lélekbe ható érzékeny cselekményben 
kitűnik, Psylarider VValdemar és Thomsen Ebba a 
főszerepben.) Hat kék ifjonc. (Vígjáték.) 

Or. Richter fele Anker-Liniment. Capsici compos 
Ez a szer az Anker-Pain Expeller pótlására szolgál, 
rendkívüli bevált háziszer, amelyet fájdalomcsillapí-
tásnál, bedorzsölésnél, köszvénynél, rheuinatikus 
fájdalmaknál, meghűlésnél, megbénulásnál, Ischias-
nál síb. a legjobb eredménnyel alkalmaznak. Az 
Auker Einnnent nagy elterjedtsége a legjobb bizo-
nyítéka ezen szer kitűnőségének s egy házban sem 
szabad hiányoznia. Ezen szer különösen olyan 
egyéneknek ajánlatos, akik sokat tartózkodnak a 
szabadban, akik gyakori időváltozásnak és így 
könnyen meghűlésnek vannak kitéve. Így például: 
katonák, gazdászok, erdészek, vadászok, foldmivesek, 
halászok, hajósok, kivándorlók síb. és azonkívül 
turisták megerőltető tur.ik előtt és után, egyáltalában 
mindenféle utazó egyéneknek, mert ez a szer gyors 
«s biztos segítséget nyújt. A harctéren levő katonák 
szamara ezen szer egyáltalában nélkülözhetetlen, 
tábori levélben is könnyen küldhető. Kapható 
gyógyszertárakban, vagy közvetlen dr. Richter 
,/uin lioldenen Lowen* cimü gyógyszertárától, 
l rag, I., Elisabethstrasse 5. — Szétküldés naponta. 

Vidéki hirek. 
alkohol-kérdés a főrendiházban. A főrendiház 

pénteki űlesén Mikes János gróf megyéspüspök felszó-
lalt az alkohol-kérdés ügyében: Elismeri, hogy a 
kormány megallja helyét a háborús helyzetben is. 
Arról azonban nem tortónt intézkedés, hogy a moz-
gósítással egyidejűleg eltiltsák a szeszes italok áru-
sítását is, mint ahogy ezt Németországban tették. így 

T * ' rt lelkesedés iinnuszába a korcs-
mákban dissonáns hangok vegyültek. Ezután azok-
ro a betegsegekről szól, amelyeket a katonák nem 
1*4. i ®Zu'galatábau szereztek Okozati összefüggést 
iát a betegsegek és a korosmázás, dorbézolás és ki-
csapongd között. A hadviselésnek is érdekében ál 
iott volna, hogy azt a háromszázezer katonát, akik 
ebbe a Elégségbe estek, megóvják ettől a bajtól. 
Hamutál arra a bajra, hogy a nemzet javát, a szé-
kelyseget is az alkoholizmus pusztítja. Megtörtént, 
nogy egyes közsegek olyan határozatot hoztak, hogy 
szombat esletől hétfő reggelig zárva kell tartani a 

korcsmákat. Mihelyt azonban e határozatokat meg-
fellebbezték a minisztériumhoz, ott megsemisitő vég-
zést hoztak. A mi szeszpolitikánk rabló gazdálkodás. 
Helyénvalónak tartaná, h i ebből a szempontból pénz-
ügyi politikánkat más alapokra fektetnénk. Azt óhaj 
taná, hogy a demobilizációkor hozzák be az alkohol 
tilalmat. Tisza miniszterelnök azt felelte, hogy tul-
sotéten festette a székely nép olyan — szavakkal ki 
nem fejezhető — hősiességgel, lelkesedéssel küzd a 
harctéren, hogy erre a népre igazán nem illenek a 
szombathelyi püspök szavai. Az alkoholizmus ellen 
a küzdelmet a kincstár megkárosítása uélkul ugy 
lehet felvenni, ha a szeszadót oly mértékben emelik 
fel, hogy az alkoholhoz csak nagyobb anyagi áldó 
zatok arán férhessen hozzá a nép. A hadszíntér kö-
zelében különben igen megkurtították a korcsmai 
órákat. 

Vassurany emieket állit a hosoknek Vassurány 
község elesett hősei emlékére obeliszket állit a koz 
ség főterén. A Vassurányi Ifjúsági Egyesület erre a 
célra mintegy 550 koronát, a községi képviselőtestü 
let 1(K) kort., a hősi halottak hozzátartozói szemé-
lyenkint 30 kort. áldoznak. Az obeliszk és a parkozas 
mintegy 1500 K költségéből hiányzó összeget pedig 
a falucska közadakozásából fogja fedezni az emlékmű-
bizottság. Az egész akciót So.is Ede Nemesbőd 
buzgó korjegyzője és Polány János tanító, ifjúsági 
egyesületi elnök vezeti s a nyár végére előrelátha-
tólag mar készen is lesz a katonáink hősiességet 
hirdető első emlékoszlop Vasmegyében. 

A Rohonci Altalanos Takarekpenztar és önsegélyző 
egylet lí. T. közhírré leszi, hogy betétjei után folyó 
évi március hó 1-töl kezdve 4 százalékot fizet. 

Elrejtett keszletek felkutatasa. A szentgotthárdi 
határrendőrség csütörtökön Kerkáskápolnan folytatta 
a rejtett készletek felkutatását. Az eredmény itt: 
J0 kisgazdánál 4144 kg. rejtett búzát, 4580 kg. 
rozsot és 30 kg. babot találtak és koboztak el. 

Felmentő itelet. Kedden délelőtt targyalta a 
királyi kúria Eisinger Mór szombathelyi kereskedő 
és alkalmazottai, Bluiiischein Vilmos és Krausz 
Vilmosnak büntető ügyét. Az ellenük emelt vádnál 
fogva a győri kir. törvényszék ugyanis marasztaló 
ítéletet hozott, az ítéletet azonban ugy a védők, mint 
a vádhatóság megfelebbezte. A keddi tárgyaláson 
— melyen Vargha Eerenc elnökölt — Eisinger Mórt 
és tarsait a Curia felmentette azzal az indokolással, 
hogy bűncselekmény nem történt. — Eisinger Mor 
ez alkalomból Söombathely szegényei javára 1000 
koronát adományozott. 

22 kerona egy sovány ludert. A szombathelyi 
piaéon posztolo Simon rendőr a keddi vásáriból 
egy bői gazdaasszonyt állított a rendőrség kihágási 
bírósága elé, mivel egy darab sovány ludat 22 koro-
náért akart eladni, holott a maximális ar ennek a 
felét se teszi ki. A kapzsi asszonyt 40 korona pénz-
bírságra ilélték. 

A nenesc<oi orosz or. A nemescsói orosz fog-
lyok őrizetére volt kirendelve Polyák András n -pföl-
kelő gyalogos, akit most tobb rendbeli vétség miatt 
a koszgi csendőrség átadott a kőszegi katonai parancs 
nokságnak. Az Őr ugyanis eladta a kincstári bakau 
csát és fehérneműje), valamint egy orosz fogoly ru-
háját s a foglyokkal együtt ivott a korcsmában. Egy 
leánytól ellopta gyűrűjét s egész csomó apró bűnö-
zés terheli a lelkét. 

A rabafúzesi rablogyilkossag. Annak idején hirt 
adtunk arról a bestiális vadsággal elkövetett rabló-
gyilkosságról, mely a mull év december 14 én éjjel 
történt Kabafuzesen, ahol megfojtották és kirabolták 
egy hadbavuuult katona fiatal feleséget, (Jyőrfi 
Mariát. Mint most Szentgotthárdról jelenlik, a nyo-
mozást vegező szentgotthárdi csendőrség közel 3 
havi nyomozás ulau felderítette a lettest, aki rövi-
desen az igazsagszolgállalas kezére fog kerülni. 

Lelketlen unoka. Ozv fomsics Antalné 04 éves 
rohonci asszonyt 1Ü éves unokája disznóölőkéssel 
többszőr megszúrta. Az öreg asszony súlyos sebeket 
szenvedett, amelyekkel most lakásán ápolják. A 
gonosz fiút a csendőrség teljelenlelte. 

A hiz te ton at fosztotta; ki egy boltot. Vakmerő 
betörés történt tegnapelőtt ejjel Szombathelyen. A 
város kellő középén, a Deulsch-bazárban kifosztottak 
egy bőrosuzletet és pedig olyan módon, hogy a be-
törők a háztetőn keresztül kúsztak le a boltba s 

; nyilván ezen az utón is vittek el mindent, ami 
abban a legértékesebb volt. Megállapították, hogy 
JG00 korona értékű cipőfelsőrészt vittek el. 

Heti krónika. 
Az uj varsói nemet templom A Dziennik 

Narodovi jelentése szerint február 26-én nagy űnnep-
Isegek kozott szentelte fel a kölni érsek a varsói uj 
nemet kathohkus templomot, amelyet az Alexander 
Neuszki katedrálisban rendeztek be. Az oroszok 
néhány év előtt tobb millió rubel költségen építették 
ezt a székesegyházat a Saski téren. 

Lavina eltemetett ski csapatodat Február 19-én 
délután a Kualberg-Eisabelről lavina zuhant alá a 
„Pfalz" menedékhelyre s az ott pihenő skiesapat 
katonái a lavina áldozatai lettek. A mentési munká-
latok azonnal megindultak, Salzburgból is mentek 
ki mentők. A sebesültek száma 38, a halottaké 85. 

100 0 0 0 vaygon román gabona. A magvai, 
német és osztrák bevásárló bizottság és a román 
gabonaközpont közt létrejött a megegyezés 100.000 
vaggon gabonára vonatkozólag A szerződést már 
a lá í r ták . 

Rendelet a segelyek túlfizetéséről Sok igazság 
talanságot szüntet meg és sok huza-vonának veszi 
elejét a honvédelmi miniszter legújabb rendelete, 
amelyet a pénzügv miniszterrel egyetértőleg alkotott 
a hndisegélyek túlfizetésének kérdéséről. A rendelet 
értelmében többé nem k« II a hadi özvegynek vissza-
fizetnie azt az összeget, amellyel tobb segélyt fizet-
tek neki ad lig, amíg a bevonult eltűnését, vagy 
elhalálozását hivatalosan megállapították. Az eltűnést 
vagy elesést kővető hat hónapon belül eszközölt 
túlfizetések azonnal toriéiul >k. 111 azonban a család 
már korábban értesült hivatalos helyről az eltűnésről 
vagy halálozásról, de ezt késedelmesen jelentette be, 
akkor a pénzt vissza kell fizetni. A városokat és 
községeket felsatalmazza a miniszter, hogy az el 
esetleknek, eltűnteknek özvegyei és árvái részére 
havonkiiit előlegeket adjanak addig, amig részükre 
az állandó katonai ellátást meg nem állapítják. Ez 
az előleg annyi legyen, amennyi a megállapítandó 
özvegyi nyugdíjból és nevelési járulékból egy 
hónapra esik. Az állandó ellátás megállapításával 
természetesen a különbözetek kiegyenlitendők. 

Szerbiaban meg nem lehet exhumálni. Szerbiában 
a megszállt területeken exhuraálásokat most még 
meg nem engednek. Ez a tilalom elsősorban közle-
kedés technikai okokból vált szükségessé. A hiányo-
sán kiépített vasutvonalak és a föltétlenül szükséges 
nagy utánpótlások folytán a terület vasutaiu közle-
ledési nehézségek és zavarok mindennaposak. Egész-
ségügyi tekintetek is azt követelik, hogy az elszálli 
tast ez idő szerint ne engedélyezzek, mert minden 
elővigyázati rendszabály ellenére attól lehet tartani, 
hogy a fertőző betegségeket a beltoldre hurcolják. 

A gyapjasborok lefoglalasa. A hivatalos lap 
köz.i a kormány rendeletét, amellyel a gyapjukész-
letek forgalomba hozataláról kiadott rendelet hatályát 
kiterjeszti a gyapjasbörokro is. 

Mit ír erroi az Est? Minden országos, minden 
közérdekű kerdésben, ez • Magyarországon az első 
kérdés, mert mindenki tudja, hogy amit valamiről 
Az Est ir, abban a kérdésben az igazság, az a köz 
vélemény, az a leghelyesebb szempont. Amit Az 
Est ir, azután Magyarország legjobb újságírói men-
nek szer'e a világon, felkeresik az eseményeket ott, 
ahol azok történnek 

Hogyan tehetjük olcsóbbá a disznóhúst ? 
Irta F. S c h u l z katonai óltlmezcsi biztos. Wilmerstiorf. 

Azok a rendkívül magas árak, amelyeket ma 
diszuobusért, zsírért, vajért és tejért fizetünk, ha 
egyáltalában tudunk kapni, részben az elmaradt 
külföldi behozatalra, reszbeu pedig a belföldön 
uralkodó takarmányUiáuyra vezethetők vissza. Hogy 
azzal az állapottal uiegkuzdjuuk és marha és 

' sertésállományiink táplálásának égető kérdését meg-
oldjuk, legelőször arra kell törekednünk, hogy a 
hiányos külföldi behozatallal szemben a honi takar-
Hiányokat szaporítsuk. Ez többek között sikerülhet 
a Comfrey tenyésztésével. Éppen ezért nagy örömmel 
kell udvozolm azt a tényt, tiogy a német vasutak a 
Comfrey palankák szállítására vonatkozó díjtételeket 
mersékelie. A I>eutsche Landwirtschaflliohe Presse 
írja egyik legutóbbi szamábau a következőket: 

|)r 11 Wabernek (IJerliu llijenseei a Matador 
nemes Comfrey tenyésztőjének köszönhetjük, hogy 
iyi5. december "J -iki keletlel a Coiufrey-paláukak 
részére kedvezményes vasúti díjszabas lépett életbe. 
Eltol a naptól kezdve a Comlrey paláukakat teher-
arudij ellenében gyorsáiukéul szállítja a vasút, 
vagyis a fuvardíj a felevei olcsobb. Ez az intézkedés 
sokaknak lehelőve teszi, hogy C jmfrey tenyeszetet 
rendezzen be, ami sertóshus-szaporitashoz is hozzá-
járul. Felvilágosításul erról a takarmány fajról a 
következőket akarjuk megemlíteni: 

Egy ültetés ntan a növény l*0—30 évig eltart. 
Minden évben 5—8-szor lehet vágni. Jó mély talajon 
holdanként mintegy 1000 métermázsa levelel lehel 
lekaszálni, amelyek a berlini mezőgazdasági kisérleli 
állomás sok evi vizsgálata szerint mintegy 750 marka 
takarmányériéket képvisel. A takarmány mai ara 
mellett természetesen ez az összeg még jóval 
magasabb. 

A sertések ezt a takarmányt minden más zold 
takarmánynál jobban szeretik, de ép így kitűnő 
táplálék kecskék, kacsák, libák valamint lovak es 
szarvasmarhák részére is. Minden mezőgazdának, 
minden foldmivesnek, söt minden munkásnak, aki 
csak egy-két disznót tart, rá kellene szánnia néhány 
koronát, hogy ennek a növénynek a nagyszerűségé-
ről meggyőződhessék. 

A Matador Comfroy a gyakorlatlan sok ezer 
mezőgazdáságnál értékesnek bizonyult, de ezenkívül 
tudományos alapon is bebizonyosodott az érteke és 
többek kozott a tekintélyes Loüiiiaiin tanár, a göt-
lingai egyelem tanára, egy nyilvános gyűlésen a 
Comfreyt, mint a legjobb sertéshizlaló-takarinanyt 
ismertette. A mult éven különben a Matadorl a 
német mezógazdak szövetségének hivatalos tényezői 
is elismerték. 

A közérdek kívánná tehát, hogy a jövő tavasz-
szal ezt a takarmányt mindenütt termeljék, ehhez 
nincs szűkség valamilyen nagy darab szántóföldre, 
mert az udvarban, vagy bármely elbujtatott, fel nem 
használt kis területen megterem. 

I)r. YV'eber a termelője Magyarországon Pös-
tyénben alapított egy kis terinelóallomast, ahonnét 
tehát a magyar mezőgazd ik igen olcson és gyorsan 
megkaphatjak a palán lakat. 
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Horgony-Liniment. 

Jó trágya 
a helybeli 12-es vadászzászlóalj pótszázadánál 

!a honvédlaktanyában elfogadható ár mellett 

eladó. — Bővebbet ugyanott. 
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iMMltatl HéttMél. 

S g y e d ü l á l ló h á z 
kerttel együtt Sziget 14 sz. a. b é r b e a d a n d ó . 

Bővebbet J í ra i ler JYlártánál Kőszeg Sziget-u. 12. 

A munkáltatás! idényre ajánlunk elsőrendű 

pestvarosi feher tabla es kituno vidaki perzselt 

munkás-szalonnát, 
valamint pestvarosi 

<lÍMZHÓZKÍl*t 
a legrnérsékeltebb árban Felhívásra kedvező 

ajánlatokkal készségesen szolgálunk 

Weisz Lipót és Társa 
disznózsír- es szalonnanagvkereskedok, 

BUDAPEST. IX.. Hentes utca 17 szam. 

Sürgönyeim: „Weiszefett, Budapest." 

Interurbán távbeszélő: József" 14 50 

ST0CK-

COGUAC 

MEDICI2TAL 

hivatals olomzarral ellát tt 
palackk ban mindenütt kapható 

CAMIS *3 3T0CK 
g ö i ű z i m ü g y á r i b ó l 

B A R C O L A . 

Fa-eladás. 
Főméltóságu herceg Esterházy hitbizományának likai erdőgondnokságához tartozó 

Dreieckstein-vágásban levő 1913. évből eredő mintegy 

478 m* fenyő, 4*43 m* szil és 17 27 m3 kőrisfa 
eladó. 

Gaissteigen vágásban levő 1913 évi vágásból eredő mintegy 

209 m1 puha rönk és 75 m3 bükkrönk *^«dÍÍni!OÍ 

A faanyag megtekintése végett érdeklődők fordul]anak Szanto István erdőmérnók-

gyakornokhoz Lekara (Vasmegye). 

Ajanlatok 1916 április ho 15 ig a lakompaki erdöfelügye'öseghez adandók be, akinek 

revén az eladasi szerződés is megköttetni log. - Ajanlat vagasonkint adható be. 

Szerződési t'eltutelek: Átveendő faanyag atvetel utan azonnal kifizetendő és legkésőbb 

1917. március l-ig az erdőből, a kijelölendő utakon elszállítandó. 

Lakompak, 1910. lebruar 22.-én. 

Herceg Esterházy Erdöfelügyelösege 
Lakompak. 

Szombathelyi Takarékpénztár 

J^észvénvtársaság 

kőszegi f iókja, 
K ö s x e g , K i r á l y - ú t 

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

Elfogad: 
betéteket jelenleg n e t t ó 4 11 „-ós kama-

tozassal betéti könyvecskére es folyii-

szaralara A kainatozas a betetet kcivetó napon kezdódik 

betet kirtzetesekei fe lmondás nclkul eszközö l Leszámítol: 2 r 3 a l ; i i r a s o s üzleti és magánvál-
— • tókat mindenkor a legelőnyösebben. 

Folyósít: r e n J e s L's törlesztéses je lzá logkö lcsönöket 

földbirtokokra és városi hazakra ; m a g a -

sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb kamatú 
kölcsönökké változtat (convertál). 

Értékpapírokat: " ' 'F1 á r fo lyamon vesz én elad 

— tőzsdei megbízatásokat elfogad 

S z e l v é n y e k e t : költségmentesen bevá l t , szelvény* 

— ivekot a sze lvényuta lvány (ta lon) 

a lap jan dí jmentesen beszerez 

Á t u t a l á s o k a t lefizetéseket eszközöl a vi lág bat-

' mely p iacan teljesen dí jmentesen 

É r t é k p a p í r o k r a : alliui"- magán papírokra 
előleget ad 

S o r s o l á s a l á e s ő " l ü k r a p i r o k a t i r fo lyamvesz-
tesseg ellen biztosit 

É r t é k p a p í r o k a t é s értékeket őrzésre és ;kez«-
lesre átvesz. 

Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb pénzintézetével a 

l'esti Haza i Első Takarékpénztár Egyesülettel szoros ossze-

kötteté sben all, mindenfele takarékpénztár i es banküzlet 

megbizHSt a legelőnyösebben bír lebonyol í tani . 

Mint az Első Magyar Álta lános biztosító tarsasa.; ügynök-

sége mindenféle biztosítást e l logad és felvi lágosítássá! kesz-

s ggel szolgai . 

Központ: Szombathelyi (regi) Takarekpenztar 

Szombathely Alakul t : 1857-ben. 
Alaptőke 1,600.000 kor. Tartalékok: 400.000 kor. 

Takarékbetétek 15 mill ió koronán felül. 
Saját tőkéi 2,250.000 korona. 

ORVOSOK 
ajánl ják mint kitünö háziszert a 

M i l l i ó ember hasz-
nálja saját javara 

Kaiserfélö 
, Mell= 

karamellák 
a „3 fenyővel" . 

KÖHÖGÉS, 
rekedtség, elnvál-
kásodás, görcsös 
és szamárköhögés, 
hurut, légcsőhurut 
ellen, valamint hűté-
sek megakadályozá-
sara, enelfogva min-
den katona szíve-
sen fogadja! 

R kőszegi hegyforrás szikvizgyár-részvénytársaságnak 

1916. évi március hó 5.-én délelőtt 11 órakor 
H c s z e ^ e n a , - v & r o s l i á i z t a n l c s t e r m é ' b s n 

tartandó 

k ö z g 37-1Ö.I é s é n e k 
tanácskozási tárgyai: 

Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése, az 1915. évi üzletkimutatás 

es mérleg előterjesztese, a nyeremény hovaforditasa. a/, igazgatóság és felügyelő-

bizottsagnak adandó felmentvény nanti hatarozathozatal, Továbbá 2 igazgatósági, 

1 felügyelő-bizottsági es 1 ellenőrző-bizottsági tag valasztása 

Jegyzet: A közgyűlésen csak oly részvényes gyakorolhatja szavazati jogát, akinek 
részvénye a közgyűlés előtt három nappal a társ.isiig pénztárosánál (Kiss Károlynál) szelvé-
nyeivel együtt letétetett. 

10 szavazatnál többet sem saját részéről, sem mint meghatalmazott egy részvényes 
sem bírhat. 

A/, üzletkimutatás ós mérleg a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal a társaság pénz-
tárosánál (ugyanott mint fent) betekinthető és róla egy nyomtatott példány kérhető. 

Az igazgatóság. 

R í d d h b i zony í tvány orvosoktó l es m i 

UIUU nősöktől .» U f j o b b a n i g ú o l j á k bistoa iiatasuk.it 
ós közkedveltségüket. 

Csomagja 20 fillérért, szelence 60 f.-ért kapható 

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

LENÜVAY LAJOS és KÜTTEL DEZSŐ gyógy 

m n é m I h é K ő s z e g e n o-. az 8 m m > g j ú g j i i w l i n f c h w i 

Ha szüksége van 
körlevelekre, számlákra, cégnyomásos 

levélpapírra, borítékokra vagy levelező-

lapra, továbbá meghívókra, műsorokra, 

belépőjegyekre, falragaszokra, az utan 

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

gyászjelentésekre, táblázatokra, arjegy-

zesekre vagy bármely a könyvnyomdá-

szát szakmájaba vágó inutuara, akkor 

forduljon a legnagyobb bizalommal csak 

Rónai Frigyes 
könyvnyomdájához 

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

hol minden felsorolt es fel nem sorolt 

nyomtatványt a mai kor igényeinek 

megfelelően csinos, modern es izlcses 

kivitelben a legolcsóbb arak mellett 

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

Közigazgatási nyomtatványok nagy raktara, 
„Oíoszegvidéki J íépesnaptár" , „Sün-

ser íBezirkskalender" és „^{ervatski 

JCalendac Sv . jRntona 'Jaduanskoga" 

kiadóhivatala. 

Nyomatott U<f iái Frigyes könyvnyomdájában Köazeg 
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