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Gazdasági kérdések.
Majd ha elhallgatnak az agyuk, majd ha
a milliók keserves zokogását, százezrek halaihörgését fevaltja a diadalujjongas, a diadalmas
népek, a diadalmas beke ujjongása, ha majd a
harctéren küzdő milliók leteszik a fegyvert és
fölveszik a szerszamot; ha lekerül róluk a
véres, poros egyeniuha és fölváltja a munkás
z u b b o n y ; ha a ver és könny áradatát a verejtéknek termő patakjai váltjak föl: vájjon mi
lesz akkor?
Ez
most a legnagyobb kérdés, amely
felénk mered, ez a legterhesebb probléma most,
amikor a vilaghaborunak tizenhetedik hónapjaban tart. Ez az, ami most minden gondolkozó es
erző ember elméjét foglalkoztatja. Nincs más,
a miről elmélkedhetnénk ezen a háborús vörös,
karácsonyon, immár a másodikon es — reméljük
és adja Isten — hogy az utolsón.
A karácsony csöndjében, a mikor talan egy
néma megegyezés, a lelkeknek öntudatlan összecserdülése íolytán a harctereken is pihennek a
gyilkoló szerszámok, elmélkedni akarunk ezen
a nagy, melységes és kinos Problémán : mi lesz
akkor, ha majd újra kezdjük
a békés
idők
hétköznapi m u n k á j á t .
Most, a mikor valamely áldott optimizmus,
inkább érzésünkben, mint tndatunkban gyökeredző reménykedés, sürgősnek mondatja velünk
ezt a problémát, a legtöbben zavartan á'lnak
a kerdes nagysagu és sokfélesége előtt. Amenynyire igaz, hogy a világtörténelem még nem
produkál akkora méretű háborút, mint a mostani, eppen annyira igaz az is, hogy a mostani,
világháború konzekvencziainak lemérése minden
téren hataros a lehetetlenséggel. A haboru elején senki sem láthatta, hova fognak fejlődni
a dolgok haboru végéig és még kevésbe sejthette valaki, hogy olyan gigászi méretű elváltozások is lehetségesek, a milyenek a valóságban bekövetkeztek. Minden számítás halomra
dőlt, minden valószínűség semmisnek bizonyult
es a lehetetlenségek egész sora valóságga vált.
Ilyen előzmények utan a haboru második eszten
dejenek második felében alig mer valaki vállalkozni arra. hogy prognózist csináljon arról, a
mi a háború utan fog bekövetkezni és pedig
akár politikai? akar gazdasagi, akar szoczialis
teren. Es mégis kell számítgatnunk, mégis kell
fontolgatnunk, mégis kell készülődnünk,
noha
le kell számolnunk azzal az eshetőséggel, hogy
minden
számításunk, minden fontolgatásunk,
minden készülődésünk halomra dől. És valamint a négy évtizedes háborús készülődés után
készületlenek voltunk a haborura, nem lehetetlen, hogy készületlenek leszünk, minden alapos
készülődés daezara, a békére is. És mégis kutatnunk kell a feleletet azokra a nagy kérdőjelekre,
a melyek a haborura következő idők problémai
kepében intenek felenk.
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és a közvélemény egy része már kezd vele meg- is valami rózsás — mint ahogy minálunk, vagy
Nemetországban van.
barátkozni.
A Németországgal való szorosabb kapcsolaMi egyenesen fel akartuk szabadítani az
tunk kérdésénél nem kevésbé fontos Ausztriához asszonyainkat a haboru szenvedéseitől. Se az
való viszonvunk ujabb megállapítása. A mint asszony, se a gyerek, — a j ö v ő generátió —ne
tudva van, az ipar es kereskedelem érdekkép- tudja azt, hogy most haboru van. Ezt akarja
viseletei is beható tanácskozások tárgyává teltek elérni meg az államhatalom is s ezért bevéteezt az életbevágó fontosságú kérdést.
leinek igen tekintelyes részét hadisegély formáA haboru altal fölvetett és a haboru után jában juttatja el az asszonyokhoz és a gyermegyökeresen újra megoldandó kérdések között kekhez. Ezen faradozik a tarsadalom is, mert
elsőrendű fontosságúak az adókérdések is. A hiszen tndjuk nagyon jol, hogy a mely országvilágháború fölforgatott mindent es csak termé- ból az asszonyokat is kipusztította a végzet,
szetes, hogy az adórendszereket sem hagyhatta ha leigázták, azt többé a regi formájában feltáérintetlenül. Áll ez nemcsak a kusza, részint masztani nem lehet.
régen elavult, részint felemás módon reformált
Mindehből világosán következik az, hogy
magyar adórendszerre, hanem a haladottabb a mi asszonyainknak valamennyire hálásaknak
európai államok adórendszereire is.
kell lenniök. A háborúban őreájuk csak a kikeLe kell számolnunk azzal bizonyossággal, rülhetetlen munka vár. Egyébként maradtak a
hogy a háború áldozatai köze kerül mostani régi viszonyok között eppen ezért simulniok
adórendszerünk is es ez az áldozat talán az, a kellene az adott helyzethez és tartózkodniok
melyet legkevésbé sajnálunk, ennek romjain kell minden olyan dolgoktól, ami a nemzetnek
amúgy is túlságosan igénybe vett erőit fogyasztja.
fogunk legkevésbé keseregni.
Itt van a többek között a ruházkodás kérNem
a háború szülte, de a háború
növelte
szinte mérhetetlenül és legyözhetetlenül naggyá désé. Sokan panaszkodnak es jajdulnak fel, hogy
a drágaság kérdését. Ezzel az óriással való bir- a fényűzés nemhogy alábbhagyott volna, hanem
kózásunk nem ér véget a haboruval.
Olyan inkább megnövekedett. E réven pedig ezrek és
külföldre.
kérdés ez, a melynek alapos targyalasara az ezrek vándorolnák ki az ellenséges
drága
eddig lefolyt sok meddő vita utan nem árt a Nemcsak a jobbmóduak pénze vándorol
ruhakra, hanem még a hadisegélyek nagyrésze
jövőben jobban felkészülnünk.
Es itt lesznek a részletkérdések változatos is Igazan megbecsülni való és jelentős tehát az
és szinte véget nem érő sorozatban. Az ipari a mozgalom, a mely a közelmúltban indult meg
demobilizácsió után az ipainak uj mobilizaooja. s a mely hadat üzent a fényűző ruházkodásnak.
A hadsereg szükségleteinek további rendszeres Minden asszonynak meg kellene jegyezni azt
ellátása.
Ha valahol, ezen a téren vannak a az aranyigazsagot, hogy a ruha nem teszi szebháborúnak igazan megszivelendő és a jövőben bé, legfeljebb föltűnőbbé azt, a ki magára veszi.
ruhában is
okvetlenül értékesítendő tanulságai, kapcsolat- Az igazi szépség a legegyszerűbb
ban ezzel a közszálitásoknak, a középitkezések- kitűnik. Ez a véleménye minden férfinak s aki
nek a háború után roppant szélesre táguló ellenkező véleményen van, az csupán a női nem
alacsonyabb szellemi nívóját akarja beigazolni.
perspektívája.
Es a haboruban elpusztult kisipari műhe- Holott nyilvánvaló, hogy a női nem értelmi
lyek restaurálása, a mely hasonlíthatatlanul fon- színvonala semmivel sem alacsonyabb mint a
tosabb az elpusztult karpáti falvak felépítésénél férfiaké. Erre az értelmi színvonalra appellálunk
és a háborúból hazatérő kisiparosokkal együtt amikor arra kérjük asszonyainkat, hogy a ruháza háborúból hazatérő munkások uj elhelyezke- kodásban legyenek takarékosak es egyszerűek.
Ezt kivanja a mai szomorú helyzet es az ordésének rendszerbe foglalt megoldása.
Mindezek utan sorra kerülnek majd a kóz- szág anyagi érdeke.
gazdasagnak, különösen az iparnak a haboru
pillanataban félretett, azóta reszben feledésbe merült, de részben a háború alatt még égetőbbeknek bizonyult kérdései: kisipari szövetkezetek
ügye, a munkásbiztositási bajok orvoslása, ezzel
együtt a szociális biztosítás egyéb ágainak kiépítése, többek között a biztosításnak az önálló
iparosokra való kiterjesztése és még egész sora
a fontos és fontosabb részletproblémáknak.

Asszonyokról—asszonyoknak.

Hirek a háborúról.*
Bethincourt elfoghlása. A Maas nyugati partján
Bethincourt és az attól délnyugatra ép oly erősen
kiépített Alsace és Loeriuo nevű támaszpontokat elvágtuk a francia harcvonaltól. Az ellenség gyors
visszavonulással igyekezett a veszélyből menekülni,
de a sziléziaiak útját állták, ugy hogy a franciák
itt súlyos véres veszteségeiken kívül sebesiiletlen
foglyokban 14 tisztel ós kerekszámban 700 főnyi
legénységet, továbbá 2 agyút és 13 gépfegyvert
vesztettek.

A nemetek ujabb sikerei a francia fronton A
A világháború eseményei korában figyelemForges
pataktól délre Haucourt és Bethincourt között
reméltó az a tény. hogy például Szerbiának
általunk elfoglalt francia állasok ellen intézett ellenMontenegrónak sőt Belgiumnak még az asszony- támadások az ellensegre nézve veszteségteljeseu
népe is ra volt kényszerítve arra, hogy a lóvesz- összeomlottak. A sebesületlen foglyok száma itt 2ö
árokbeli faradságos munkát es szenvedést meg- tis/.tről és 549 főnyi legénységről 36 tisztre és 1231
ossza a férfiakkal. Nem mint vöröskeresztes höl- főnyi legénységre, a zsákmány 2 ágyura és 22 gépgyek jutottak el az asszonyok a tüzvonalig, ha- puskára emelkedett. A Bois de Corbeauxtól délre
további erődházaknak elfo«lalá«a alkalmával bélfőn
nem azért mert a férfiak elfogytak. Segíteni éjjel 232 foglyot és egy géppuskái szállítottunk be.
kellett tehát a harcoló katonáknak torlaszok eme- Az ellenségnek Oluttaucourt irányából intézett eilenlésében,
védőművek
építésében,
kocsiknak, tamadáeai a keleti partról indított hatásos oldalozó
agyuknak a sártengeren való keresztűljuttatásá- tuzunkben meghiúsultak. A Maas jobboldalán az
ban, nehéz őrszolgálatban. Hogy ez mit jelent ellenseg hiába kísérelte meg, hogy a Cote de I'oivre
délnyugati szélén elvesztett területet visszaszerezze.
a nő fizikuma vagypedig tarsadalmi elhelyez- l>ou»iurnoul erődtől délnyugatra az ellenseg kénytekedése szempontjából, azt még a legedzettebb len volt további vedelmi müveket átengedni, amefeminista sem tudja elkepzelni. Csakis az, aki lyekből néhány tucat foglyot és néhány géppuskát
a szenvedéseket végig elte. Csakis az tudja mér- hoztunk vissza.

A gazdasagi problémák között természetesen az egyes államoknak egymásközt való elhelyezkedese a legfontosabb. Ez az oka annak,
hogy az eljövendő beke valamennyi problémája
között elsősorban a közepeurópai szövetséges
allamok egymáshoz való gazdasági viszonyának
kérdése foglalkoztatja az elméket legregebben
és legintenzívebben. Ennek a kerdésnek immár
egész irodalma van, nemzetközi összejövetelek
egész sorozatán kíséreltek már meg a kérdés
tisztázását. És ennek dacára meglehetősen tájékozatlanul áll vele szemben a legközvetlenebbül
érdekeltek közvéleménye. A szövetséges NémetRe* a verduni alUndo eroditesaken Bázeli táv'
országgal való vámunió kérdése, mint lehetőség, legelni s megalkotni azt az íteletet, hogy az
asszonyoknak
mégis
csak
jobb
ugy
—
ha
nem
irat jelenti, hogy a Douaumont és Uardoumoutbefeszkelte mar magat a köztudatba, nálunk is

megállapítás,i. c) hegybírói jelentés az állam által matlan" minősítésért s volt olyan, aki szinte ellenállhatatlan könyörgéssel vívta ki magának a bosorokilátásba helyezett rézgalicról.
zást,
erős akaratának jelét már ezzel is igazolván.
Kőszeg, 1810. április 12.
Istenem,
ha az angol katonafogdosók ezt láthatnák !
Az elnökség.
— A szemle eredményét nem lévén szabad közölni,
csakis azon lelkes főgimnáziumi ifjak neveit jegyezzük fel a jövő számára, akik ifj ui hévvel és lelkes
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hazaszeretettel hazájukért tettekre vágynak. Ezek :
A fémtárgyak beszolgáltatása tárgyában.
Adler Manó, Antal István, Bánovits Ödön, Bögothy
A magyar Szent Korona Országai fémközpont János, Freyberger Miklós, Uirardoni Bobért, Gayer
jának megkeresése folytán felhívom a közönséget, János, Horváth László, Kondor Ferenc, Lehner
hog mindazok, akiknek birtokában használaton kívül Károly, Laczkovics László, Magdics Imre, Nagy
álló vagy nélkülözhető vörös- és sárgaréz, nikkel, Iván, Noe János, Szidoly Elemér, Szameez Károly,
bronz, lombak tárgyak vannak, bocsássák azokat Szluha Márton, Szlávik Jenő,
Schwell László]
önként Lauringer Elek megbízott vaskereskedő utján Wukovícs Karoly.
A koszeyfalvj iskola keritésu ügyében a polgárA törökök fenyes gzozelme Április 9-én reggel a hadseregünk rendelkezésére, mert csakis ennek az
az ellenség másfél óra hosszat tartó tüzérségi elő actiónak sikeressege esetén számíthatni arra, hogy mester csütörtökön eljárt a helyszínén ós arról győkészítés után a Tigris partjáról egész haderejevei a kormány a háztartási fémtárgyakat requirálástól ződött meg, hogy annak megépítése előtt a szomszéd
birtokosokkal a szomszédos viszonyt illetőleg kell
tamadást intézett Felahie melletti állásaiuk el.en legalább időlegesen eltekintget.
A magyar nép a háború alatt hazafiasságának az érdekeltekkel megegyezni. Egyben aziránt is intézA harc hat ura hosszat tartott. Kezdetben sikerült
az ellenségnek óriási veszteségük árán lóvészárkaink és áldozatkészségének már számtalan jelét adta, s kedett, hogy ott a közkutak rozoga védőtetőzetét
egy részébe behatolni, de vitéz csapataink szurony- igy bi/.ton feltehető, hogy ezen felhívásnak is meg lebontsák és eternittel fedjék és örömmel fogadta a
nyal az ellenségre vetették magukat, s igy azokat, lesz a kellő foganatja. Kastélyokban és egyszerűbb kőszegfalvaiak azon elhatározását, hogy az iskola
akik adásainkba behatoltak, valamint a segítségükre háztartásokban, padlásokon és pincékben egy kis épület területének feltöltéséhez 100 szekér földnek
érkezetteket, visszakergették árkaiba. A csata nap igyekezett és jóakarat mellett tömegesen találni az odafuvarozását ajánlották lel.
ián este lövészárkaink egy részében ós azok előtt olyan fémtárgyakat, amelyeknek a tulajdonosaik
Kerelem Kőszeg városának közönsegehez. Az
tobb mint 3ÜUU halott ellenséget számláltunk meg. hasznát nem veszik, illetve amelyek könnyen nél- itthon felmerülő nyomor enyhítésére s főkép az
A foglyok beszelik, hogy az ellenséges csapatok külözhetők, vagy más anyagból való tárgyakkal árvák érdekében fordulok a város közönségéhez.
kozul a harc során a legsulyosabo vesztességet a helyettesíthetők.
Néhány évvel ezelőtt itt is megalakult a VorösA fémtárgyaknak az országos
fémközpont
13 angol hadosztalv szenvedte, amely kizárólag ankereszt Egyesület. Főképen kettős célt tűzött ki
golokból állott és amely annakidején a Dardanel- gvüjtő helyére önként való beszolgáltatása által magának egyrészt a sebesültek ápolásában és elláláknál harcolt, legutóbb pedig az Irak frontra került. nemcsak hazafias cselekedet mivelünk, de saját tásaban kivant segítségére lenni n hadseregnek, mire
Visszavert olasz tamadas. A harcvonal egyes anyagi érdekeinket is helyesen szolgáljuk, mert 1.) különösen a háboru elején volt nagy szükség, másszakaszain az élenkebb ágyuharc tovább tart. Uiva- az önkéntesen beszolgáltatott fémtárgyakért jóval részt az itthoninaradtak gyámolitását s főkép a hadi
nál az ellenség, amely egyes előretolt árkokban és megasabb értéket kapunk, mint a requiráltakért, árvákról való gondoskodást tekinti feladatanak. Az
egy védőfalnál Speronetól délre megvetette a lábát, 2.) a beszolgáltatott fémtárgyak árát azonnal kész- előbbi célt a Vöröskeresztes kórház szolgálta, az
tízi-n állásokból ismét elűztük. Az olasz támadást péuzben kifizetik, mig requirálás esetén csak hó- utóbbinak megvalósítását első sorban az u. n. koronapok múlva juthat a tulajdonos a requirált tárgyak
ezzel teljesen visszavertük.
nás gyűjtés mozdiija eiő. Amióta pedig megszűnt a
egyenértékéhez.
kórh áz — eltekintve kisebb kiadásoktol, milyenek a
Nagy harcok Szalonikinel A görög bolgár határon
Kőszeg, 1910. április hó 12.
szeretetadományok
vagy a hozzátartozók hollétéről
a német-bolgár és francia csapatok kozott megkez./
imbrits
Lajos
S.
k.
polgármester.
való
tudakozódások
okozta költségek stb. — a Vörösdődött ütközetek hevessége fokozódott. Egyes ponkereszt
pénze
majdnem
kizarólag a hiboru okozia
tokon már nagyobb kötelékek állanak harcban,
nyomor enyhítésére és a hadiarvák eltartására foramelyek górog területen folynak. Athénban azt hiszik,
Hirdetmeny.
dittatik. Ennek a célnak előmozdítása elöl, azt
hogy a szalonikii dontö ütközetek megkezdődtek.
Ebzárlat
tárgyában.
hiszem, egy kőszegi sem zárkózhatik el, inert hisz
A Zeppelinek oriasi tuzbombai. Londonban nagv
Közhírré teszem, hogy Kőszeg város területére kulonlege* városi erdőkről van szo, sőt városi szüknyugtalanságot okoz a Daily Mail jelentése, hogy a
40
uBpi
ebzárlatot rendelelek el. Ezen idő alatt ségletről, sürgős szükségről, mely hamarabb fog
Zeppelineket óriási tuzbombákkal szerelték fel,
valamennyi
kutya megkötve tartandó, vagy pedig jelentkezni, mintsem gondolják. Már eddig is k6.
amelyeknek pusztitasa rettenetes s amelyek olyan
harap.is
ellen
biztos szájkosárral ellátva pórázon 1000 hadiárvát mutattak ki Vasiuegye területén s u
súlyosak, hogy egy-egy Zeppelin csak ket darabot
a sz nn még emelkedni fog ; Kőszegen is mar öO-et
vezetendő.
vihet magúval. Londonban erősen tartja magát az a
is meghaladja számuk. A Vöröskereszt szukos anyagi
Ezen
rendelet
ellenére
szabadon
járó
kutyák
hír, hogy a Zeppelin-támadások azért mar.idtak ol,
viszonyai közt csak háromnak ellátását vállalhatta
kiiríatnak,
tulajdonosuk
ellen
pedig
a
büntető
elmert Vilmos császár kívánta, hogy várjanak a támamagára,
a nyomor enyhítésére pedig csak néhány
járást
folyamatba
teszem
dások kivitelével.
husito csöppet nyújthat. Lehet, hogy a háború után,
Kőszeg,
1910.
április
15.
Anglia megkezdte Hollandia blokádját A holland
ha rendezettebb viszonyok lesznek, a kormány hatJ imbrits Lajos, polgármester.
partoknak és kikötőknek szigorított blokád alá helyehatósan tud segíteni, ami kötelessége is lesz, bár a
zesét az angol tiotta szombaton délben 1- órakor
társadalom áldozatkészségére akkor is óriási szükség
kezdte meg.
s igy kötelességűufc elóre gondoskodni; egy a/onban
Belgium biztositasa. A Daily Mail értesülése
bizonyos, hogy szükség van m o s t . — Epen azért
szerint Anglia.Franciaország ésüroszorszag együttesen
sajnálattal kell megemlítenem, hogy épen most kezd
biztosították Belgium gyarmatait és I irtokait. Erről
Iskulalatogatas. Gyurátc Ferenc ev. püspök és lanyhulni az érdeklődés a Vöröskereszt iránt, meg
a napokban egyezményt irtak alá.
Vargha Lajos egyházkerületi leányiskolái felügyelő nagyobb sajnálattal kellett hallanom, hogy éppen a
A papa bekekózvetitese
A .Kölnische Yolks- e héten városunkban időztek az ev. felsőbb leány- k o r o n á s a d o m á n y o k alól vonjak ki magukat
igen sokan, még pedig azzal a megokolással, hogy
zeitung" irja: A pápa megfontolás tárgyává teszi, iskola látogatása céljából.
megszűnt a kórház. — II sz a koronás gyűjtés eddig
hogy diplomáciai uton bizonyos kérdéseket vessen
A bérmálás napjat a megyéspüspök városunkban sem a kórház céljait szolgálta! S ha megszűnt a
fel Bethmann llollweg Asquit beszédei kapcsán,
junius 12.-ére, pünkösdhétfőre tűzte ki, korlevelében korház, akkor már nem kell gondoskodnunk árváinkamelyekben sok egyező pont v a u : így alkalmas k i jelzi azonban, hogy a bérmálás szentségéhez ezúttal ról? Még szomorúbb, hogy sokan beiratkoznak a
i n d u l á s volna található béketárgyalások megkezdésére.
csak azok bocsáthatók, akik legutóbbi alkalommal Vöröskereszt tagjai kozé azzal a kötelezettséggel,
Franciak h trculnak az olasz fronton Csapataink kimaradtak, vagy szabadságolt és bevonuló katonak,
hogy 0 éven át 2—2 koronát fizetnek tagsági dijul,
tegnap a Formae állásban történt előrenyomulás al- de a tanuló ifjúság összessége ezúttal sorra nem
mikor pedig fizetésre kerül a sor, megtagadják azt.
kalmával abban a meglepetésben reszesultek, hogy kerülhet.
Hogy ezzel mennyi kellemetlenséget is okoznak,
az ellenséges oldalról francia beszédet t és éneket
A vai megyei hsztszukseglet tárgyában pénteken azzal nem törődnek. Különösen bántó ez a tartózhallottak fölzúgni. A magyar osztrák csapatok igen tiszti értekezlet volt Szombathelyen az alispán elnökkodás olyanok részéről, kiknél néhány korona nem
örülnének, ha a fianciák is megismerkednének a lete alatt, melyen polgármesterünk is részt vett, hol
játszik szerepet s különösen akkor, ha ezzel a hideghős tiroli védőkkel.
bejelentette, hogy a város szükséglete legfeljebb séggel szembeállítom azt a melegen érdeklődő kész1 5 0 0 0 0 ember a franciak verduni vesztesege julius l-ig van biztosítva és kérte a hiányzó mennyi séget olyanok részéről, k i k talan felmentve érezhet•Jó nég\szngkilométernyi területnyereséggel a németek segnek kiutalását.
nek magukat az adományozás kötelessége alól és
kesére 3ÓUÜU francia hadifogoly jutott. A Midi francia
A turista egyesületnek ma délelőtt 11 órakor csak emberbaráti szeretetük sugallatot követve áldoz
lap megállapítása szerint a franciák a hadifoglyokon lesz a valasztmanyi ülése és ezt kovetöleg ',,12 uak a jótékonyság oltárán Fogadják hálánkat külökivul halottakban és sebesültekben 35000 embert órakor évi közgyűlése, ezúttal a főgimnáziumban.
nösen azok, kiket mint idegeneket semmi sem köt
vesztettek. L'guuiezen forrás szerint ma már a
A kath. h tkozsegi székház építéséhez Opaterny Kőszeghez s mégis segítik a helybeli Vöröskeresztet
franciák összes verduni vesztesége 1ÖOOÜO emberre Flóris műépítész ujabb terveket keszitett. Az egyik- feladatának teljesítésében. Azt hiszem, eleget mondtehető.
ben különösen a színházi epületrész van igen elő tam. Érthetően megjelöltein az egyesület célját, legnyosen megtervezve és külső homlokzatának barokk- Ialább senki se mondhassa, hogy nem tudja nnra
stylje, valamint bejárói és lépcsőházi elhelyezése és i adja pénzét. Újból kérem tehát a város közönségét,
kivitele igen sikerültek és impozánsak, de a költsé- elsősorban azokat, kik nem ismernek nélkülözést,
geket illetőleg az « célra szánt és számításba vett karolják fel az ügyel, nehogy esetleg derék harco1649 916.
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összeget messze meghaladja; készített azonban egy saink itthon maradt gyermekeinek nyomorogniok
igen célszeru, egyszerűbb kivitelre való tervet is, kelljen. Adomanyokat elfogad Kóth Jenő könyvkeFelhívom, hogy mindazok, akik a háború alatt
mely viszont jelentékeny megtakarítást tüntet ki, reskedése is és lehet adakozni azzal a kimondott
haszonhajtó foglalkozást kezdettek, illetve azt uznek
de az eddigi tervek osssehasonlitásával mégis csak .céllal is: a katonák itthonmaradottainak szamára.
és ezen foglalkozás után adóval meg megróva nem
Befejezésül még egyet! Egy egyesület csak ugy tud
lettek, foglalkozásakat, ideértve az alkalomszerű az emiilett nagyobb stylü az, melyet megvalósítani eredményes munkát végezni, ha tekintélyes számú
foglalkozási és uzleteK közvetítését is, jelen hirdet kívánatos lenne, mert nemcsak hatalmas monumen- tagokkal bír. Minél löbb taggal rendelkezik az
mény közzétételétől szamitandó 33. nap alatt a tális alkotás lenne, hanem évtizedekre kiható időre egyesület annál élénkebb a működése, annál hatászombathelyi kir. pénzügyigazgatóságnál okvetlen alkalmas és tarsadalmi i-zukséget képező középület, rosabb és eredményesebb a munkája. Aki leheti
jelentsék be, mert különben jövedéki kihágást — olyan, aminő egy törekvő kulturvarosban nem jelentkezzék tagnak is. Dr.l Jerecs Szaléz egy 1. pénztáros.
követnek el és a megállapítandó ado 8 szorosáig biányozhalik és ha meglesz, akkor igen gyakran
azon fogunk töprengeni, hogyan is lehetett ezt
terjedő pénzbüntetéssel rovatnak meg
Balekfogasra jöttek városunkba e héten az
ebben a régi varosban oly sokáig nélkülözni.
Kőszeg. 1910. április hó 8.
| újságokból eléggé ismert báró Splényi ügynök és
Nepfolkelo szemle volt pénteken és szombaton
Jamln its lMjOS, S. k. polgármester
u. n. titkara, ki Wagner szerkesztőnők mutatkozott
a sörkert helyisegéóen. Az 1898. évbeli ifjak kerülbe. A rendőrkapitány sorozáson lévén elfoglalva, a
tek bemutatásra. A bizottság polgári elnöke volt
polgármesternél jelentkeztek és a katonai állomásSomogyi Miklós varmegyei lőugvesz, a katonaság
töos 9ie
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parancsnokság pártoló sorait igyekeztek megszerezni.
részéről Weöres Elemér őrnagy, dr. Dukesz Miksa
Kőszeg város hegyközsége f. é. rendes koz- főhdn., i)r. (Jábor segédorvos a városrészéről Kőszegi Igy azután tetőtől talpig elegánsan és fogaton ellág) ülését 1910 április 24. én d. e. 11 órakor saját .József rendőrkapitány, dr. Kovács István v. t. főorvos, togattak a hadseregnek szállító üzletemberekhez és
hivatalos helyiségében tartja meg, melyre a hegy a járás részéről Szakonyi István tb főszolgabíró és kegyes leereszkedő nyájassággal hajlandóknak nyiközség tagjai ezennel meghívatnak.
dr. Lauringer János járási orvos. Az ifjúság szinte latkoztak a lövészárkokba a katonák szórakoztataTárgy sor: tt) tt választmany jelentése az 1915. megható lelkesedéssel állt mérték ala és ebben sára küldendő .olvasmányok" kö'tségére az illetőre
progressszív alapon kivetett kvótát elfogadni. Mikor
Í I L h T l i ! ! 1 ' é " ~ * f®hnentvény iránti javas- kulönosen a főgimnázium tanulói tinitek ki. A gyen- a rendőrkapitány, ki az efféle megpumpolásokra soha
lata. b.) az l'Jlb évi működési terv és költségvetés gébboket alig lehetett megvigasztalni az „alkalengedélyt nem ad, sőt az ilyenek lehetőséget teljeközö't levő francia erődítések elestével a verduni
állandó erődítések első vonalában az első.rés támadt,
amely három kilométernyi kiterjedésű.
Beke-gyüleseket
tartana* az olasz szocialisták.
Az olasz kormány a szocialista pártnak megengedte,
bogv május 1 én'egész Olaszországban beke-gyule„ekét tarthassanak. Egyedül Kómában tobb mint
30 gyülést fognak tartani.
Mayyar-osztrak sikerek az olasz fronton. A
magyar-osztrák csapatok a Stilsit hágónál sikeres
támadás után mély fronton elfoglalták az olaszok
állásait. A magyar osztrák csapatoknak ugy az
Isonzó-, mint a deltiroli harcvonalon támadásaik
sikereseu haladnak előre.

H e l y i liirek.

Városi ügyek.

fának elkótyavetyélését. Érdemes k izérdekü és szo- célú állami sorsjáték támogatására A húzást visszaciális feladat megoldására vállalkoznak e pénzinté- vonhatatlanul f. évi junius hó 15.-én a lottójövedéki
zetek, melvre a város tőke és kezelő személyzet igazgatóság (Budapest, I X , Vámpalota) tartja meg.
hiányán nem vállakozhatik. Csak sikerüljön nekik Sorsjegyek az os /. g előzetes beküldése mellett a
létrehozni, mert sok nehézséggel jár a vontató erő m kir. lottójövedeki igazgatóságtól (Budapest, IX.,
és kezelőszemélyzet megszerzése és fenntartása.
Vámpalota) portómentesen küldetnek, ezenkívül kapOlcsó huskimeres volt e héten három esetben hatók a dohánytőzsdékben, bank és váltó üzletekis a városházi hatósági husszékben. A marhahúst ben, posta , vám- és adóhivatalokban és vasúti állo2 60 és 2 J0 ért, a sertéshúst 3 20 és 2 00-ért mérték másokon. Kgy sorsjegy ára 4 korona.
ki ós természetesen mindhárom esetben egy-két óra
A mozinak mai műsora: Háborús felvételek.
alatt elkelt minden az utolsó csontszilánkig.
„A gyémántékszer." (I>etektivdráma 3 felvonásban.)
Postai hírdetmany. A kereskedelemügyi minisz- Az első gyermeke. (Vígjáték. I
ter a hadseregfőparanconokság hozzájárulásával megengedi, hogy a tábori postai csomagokban ezentúl
A hetfoi vasar csak annyiban különbözött mis nem romló élelmiszerek és élvezeti cikkek, u. in.:
időbeli tavaszi vásártól, hogy csaknem kizarólag a kávé (szemes vagy poralaku), cukor es cukorfélék,
falu népe vásárolgatott a csekély számban eljött csokoládé, teasütemény (kakesi, toa, kétszersült,
Hárman állunk alkonypirba burkolva:
sátoros kereskedőktől, — a középosztálybeliek csak továbbá mindenfajta konzerv leforrasztott dobozokban
Kálváriatemplom, én és kápolna.
szállíttassanak. Ezenkívül >zabad a tábori postai
nézőközönség gyanánt forgolódott a sátrak között.
Ahol állunk — zöld hogyormon — méla csend,
A ruhakereskedők ezúttal nem jöttek el, a csizma- csomagokban mézet is elhelyezni, ha az pléhtubus
Esti tájon ezüst fátyol libeg lent.
diákból is csak tizenkét szombathelyi ós négy ban, vagy dobozban akként vau csomagolva, hogy
Testem szobor, lelkemen szent kábulat,
robonci, holott máskor ötször ennyi is volt L'siz ki nem üirölhetik.
Mellyel nézem, oh természet, bájidat.
mákért 80—110 koronát fizettek és a falu népe neiu
Ebzalatot rendelt el a hatóság 40 napra, mert
Némán csüng a kis kápolna harangja,
sokat alkudozva fizette e hallatlan árakat. Könnyű, veszettségre gyanús esetek fordultak elő.
Ezüsthangját
messze már nem hallatja.
neki, hiszen az 1500— 2000 koronáért eladott tulkon
Elhullott libát hozott forgalomba egy helybeli
tehenén sokszorosan beszedte e többletet! A csiz- magántenyésztő, de oly képen, hogy levágott nak lásNincs, ki többé estimára konditsa,
madia is meg van elégedve, mert ez sohasem 'kapott sák ésmintha „tréfi" kényszerűségből kerülne eladásra
Ott
porlad már rég a mo os kősirba.
munkájáért annyit mint most, mikor annakjértékét Erre a turpisságra rájött a jóhiszemű vevő és megKis
kápolna tövében vau sirdombja,
a bőr- és talpárakkal hozza összhangjaiba. — Az tette a feljelentést a hatóságnál, hol a szakértő
Fakult
iras fakeresztjén azt mondja:
állatvasaron kevés volt a felhajtás. Az amúgy is boncolási vizsgálattal minden kétséget kizárólag
magas árakat ez még jobban felfelé szöktette. Több- megállapíthatta, hogy kolerában ellmlt liba Beteg
E zöld ormot itt legjobban szerette,
nyire élősulyárban vettek a ker skedők. 3' - 3 20 állat be nem jelentése és forgalombahozatala miatt
Mig a földön élt e jámbor remete,
koronáért kilónként. Négy öt hetes malacért 45— 55 az elkövető ellen megindittatott a kihágási eljárás.
Fedje hát — mi földi része — itt e hant,
koronát. Még sohasem volt ekkora ára az állatnak
Lelke úgyis mennyben talált orok hont.
Baleset tortént e héten a nemezgyárban. Schloglj
és általában az a vélemény, hogy még ennél is
Mikor este leérkeztem a völgybe
drágább lesz. A felhajtott 541 darab szarvasmarhából Henrik kallómunkás forgásközben kente a hajtószijat,
Soká forgott eszemben a remete;
333 darai), 204 sertésből 212 darab, 127 lóból 88 holott ez szigorúan tiltva van. A sebesen forgó SZÍJ
S villamfényes, nyüzsgő utcán bolyongva,
darab cserélt gazdát. — A rendőrségnek főleg a elkapta jobb karját, azt szétroncsolta és csonttörést
(iondolatim elszálltak a sírdombra.
cipősátraknál akadt dolga olyanokkal, akik alku is okozott. A súlyosan sebesült a helybeli kórházba
szállíttatott
es
innét
a
szombathelyibe
orvosi
műtét
nélkül — „vettek" cipőt.
Mi űzhette ki a csendes magányba,
céljából. A hatóság ez ügyben megindította a vizsA hadseyélyes asszonyok tömegei lepték el e gálatot.
Neui szól arról semmiféle krónika;
héten a belvárost minden nap. A szolgabiróságnál
l>e megmondja a Golgotha temploma,
Katonabakancsok tömeges lopasa miatt nyomozó
a hadsegélyek revízióját intézték, ez okból jöttek be eljárás folyik a közeli vidéken a helybeli rendőrig
Melyhez közel fáradt lelkét vonszolta.
a szerdahelyi, csöiuötei, csói, lékai, borostyánkői, figyelmeztetése alapján és inert a nyomok a városba
Sokan járjuk e foldon a Golgothát
szénégetői és pörgöléni körjegyzői kerületek köz- is vezettek, a rendörbiztos a nyomozást itt is beS
nem találjuk a fájdalom balzsamát.
ségeiben hadsegé.yben részesülők. A? asszonyok vezette. Ez eredményre is vezetett. Már egy egész
Te
remete megtaláltad — ugy vélem —
ezen tömeges megjelenése mutatta szembeötlően, sereg katonabakancs jutott a rendőrség kezébe,
Az
Isten és a természet ölében !
Sz.
milyen sok polgártársunk van mo«t katonaruhában, melyek részben a 12. vadászzászloalj helybeli pót
ki a lövészárokban, ki a hadtápvonalon, ki fogoly- keretétói, részben más csapattestektől származnak.
őrségen vagy hadununkaheiyen és azt is, miért vau Akiknél találtattak, azok potom árért, 8—10 koron lért
szukség annyi sok millióra és ujabbi és ujabbi hadi- vették a már kinyomozott tettesektől. Elképzelhető,
kölcsönre. De azért jól élnek ott is, itt is és ami hogy a katonai kincstár kára mily tetemes összegre
fő, nemcsak győzzük, hanem győzünk is !
A lekai jegyzövalasztasiol eddig azért neiu
rug, midőn tudjuk, hogy egy egy pár bakancs
A tejetvizezok, jobban mondva a tejbamisitók 40—48 koronájába kerül. E'z ügyben a nyomozás adtunk hirt, inert erről annyiféle tudósítás jutott
hozzánk, hogj nehéz volt megállapítani, melyik
egy része felett e héten ítélkezett a rendőrbiróság. még folyamatban van.
felel még a valóságnak. Az egyik pláne olyan jele10') és 200 koronás pénzbirsággal sújtotta a lelketlen
Köszönetnyilvánítás. Dr. Waisbecker Antai urnák
kufárokat. Egyik esetben, melyben a tejhamisitó elhunyta alkalmával 2U0 koronát adományoztak a netekről és kiszólásokról szól, melyek alig bírják el
mellét verve azt erősítgette, hogy téved a vizsgalat hozzátartozók a kőszegi jótékony holgykoszorunak. a nyomdafestéket. Kgy bevet ve az összes adatokat,
és mindenre esküdözött, hogy ártatlan, a hatóság A kőszegi takarékpénztár a helybeli hadiözvegyek ugylátszik Görög segedjegyzőnek többsége lehetett,
váratlanul a fejés idejében jelent meg az illető falu- és árvák segélyezésére 100 koronát és a vasutas ár- de ez a többség nem kívánta a szavazólapokkal való
jában és istálópróbát vett. A vegykisérleti állomásnak vaházban ápolt sebesültek részére húsvéti adomány- választást, minek utána a flancosabb Klémin-párt
beküldött ezen tejminta teljesen kifogástalannak ként 100 koronát juttatott egyesületünknek. A nagy- látszott többségben levőnek és így ekként mondatott
találtatott. Bebizonyult tehát, hogy a piacra hozott lelkű jóltevőknek hálás köszönetet mond Freyler ki a rálasztás eredménye. Görög pártja inegfelebbezi
a választást, valószínű, hogy a felebbezést aláírók
tejében 33" „ viz volt, még pedig „az egészségre Kornélia elnoknő.
többséget
is képeznek, de ez meg sem bizonyíték
ártalmas viz." Itt felemlítjük azt is, hogy egy főKöszönetnyilvánítás.
Néhai
dr.
Waisbecker
Antal
annak,
hogy
a választás napján is igy alakult a
városi javíthatatlan tejhamisitó ellen a közig, hatóság
„csalás" miatt telt feljelentést a bíróságnál, hol hat örököseinek 200 K kegyes adományukért hálás kö- többség A választás megfelebbezésénél érdemesebb
a kath. nőegyesulet elnöksége. a választási eljárást a törvény betűje szerint előhónapi elzárásra és 1503 korona pénzbirságra ítélték, szönetet mond
mely ítéletet a felsőbb bíróság is jóváhagyott. —
Mindent a hadseregnek! A honvédelmi minisz- készíteni és ezzel elejét veszik az állítólagos „önNálunk a közönség a hatóságot szidj t, amiért meg térium H a d s e g é l y c z ő Hivatala egy magyar gazda kény kedés"-nek.
akadalyozza, hogy vizes tejjel becsaphassák és azt szakszerű, üdvös ajánlatára a hadviselesre nézve
A szombathelyi mészárosok mult héten sztráj
prédikálja, hogy „jobb a vizezett lej, mint semiiyen elsőrangúan fontos akciót indított és sürgősen kéri koltak Bezárták üzleteiket és megszüntették iparukat,
sem". Nem sajnálj i se a pénzét, se a gyomrát, sem Magyarország gazdatársadal inának áldozatkész segít inert a magas állatárak miatt képtelenek voltak a
a csecsemő egészséget, tudja lsleu hány esetben ogy- séget ebben az akcióban. A ló és szarvasmarha hatósag által megállapított árakat betartani. Mikor
egy kedves gyermek elpusztulását, csak meg.egyen tavasszal elhullatja téli szőrét. Kz a szőr az állatok elj írásuk tor vényei lenességére figyelmeztettek, ami
a megszokott kavéja. — Egyik helybeli tejelárusitó- nyírása vugy vakarása utján könnyen összeszedhető, iparengedélyük megvonásával is jár, tárgvalasba
nál vizes tej találtatott. Mikor megjelölte, hogy hogy azután a hadvezetőség takaró és nemez gyár- bocsátkozták a hatosaggal ós próbaszámadás es
kitől kap naponkint 10 litert, a rendörbiztos lesbe tása ra használhassa. A hivatal kéri tehát a gazda- próbavágás után abban történt megállapodás, hogy
állott és megvárta a szállítás idejét, hogy a lej- szövetséget, hogy a? említett szőröket gyűjtse össze a marhahús elejét G kor., a hátulját 0 kor. 40 f -ért,
szállítót is ellenőrizze Ez azonban valahogyan meg- és 5 kg.-ou felüli mennyiségeket közvetlenül a a borjúhúst 5 kor. 00 f ért adják s azóta megszűnt
tudta ezt és teje aznap kifogástalannak találtatott. Hadsegélyző
Hivatal
Átvételi Különítményéhez, a sztrájk.
< -sak éppen annyi volt megallapiihaló, hogy 10 liter (IV., Váci utca 38 ) a kisebb csomagokat pedig a
Jotekonysag Dr. Hosenberg Cyuláné, a nemrégihelyet' csak belet hozott és mikor kérdőre vonatott, gazdakörök vagy szövetkezetek vezutősége utján
ben
elhunyt
megyegyűlési képviselő spanyol szarhogy miért csak hetet, azt felelte, mert a tehenek küldje fol. A küldemények „Táborban levő katonak
mazásu
neje
a hadi rokkantak és azok családjai
többet nem adtak. Nem furcsa tehenek ezek? I gy részere szánt szereletadoinány" megjelöléssel vasúton
javára,
elsősorban
a földművelő szegény nép támomegijedtek a rendőrbiztostól, hogy menten barom és postán díjtalanul szállíttatnak.
gatására
200.000
kor. alapítványt tett le a várliterrel kevesebbet adtak, de viszont azzal kedvesHangszereket
a
katonaknak!
A
hazafias
magyar
megyénél.
kedtek, hogy jobbat adtak. — Szállítsa le a közönség
Karpatoknak nézték az Irottkót. A robonci csentejszukségletél mostanában,
inikor
kevesebb a társadalom legyen segítségére a harctéri hősöknek
hozadék, felére s. akkor majd mindenkinek jut és gondűző hangszerekkel váló ellátásában. S/.ajharino dőrök Városszalónak határán barom gyanús embert
nem ingerlik a megrendelésekkel elózonlött termelőket nikák, huzósharmonikák, okarinák, hegeduk, réz- és fogtak el, akikről utóbb kiderult, hogy oros foglyok
fafuvolak, klarinétek, tárogatók, citerák, gramofonok es a feldbachi stájerországi fogolytáboráéi szöktek
a tejhamisitásra I
, kellenének minél nagyobb számban. Aki csak teheti, meg. A jámbor muzsikok a robonci hegyeket KarpaA városi tuzif.it megrendelők a nekik biztosított küldjön egyet mást a Hidsegélyző Hivatal átvételi toknak vélték, amelyeken átjutva, visszatérhetnek
mennyiséget az eddigi kozhirrététel dacára sem vet- különítményének. (Budapest, IV., Váci-utca 38) vagy hazájukba
tek át. A pénztári hivatal már csak e hó 20-ig őrzi adja le továbbítás céljából Róth Jenő konyvkeresmeg a bárcákat és ezen időn tul más jelentkezőknek désében.
Szerkesztősegi posta.
fogja kiadni.
Jotekonycelu magyar állatni sorsjáték. <3 os. és
T. M . F. B o r o s t y á n k ő .
Kósiónjiik. A húsvéti számnak
A pannonhilmi fomonostori konvent felhívja a királyi Felségének legfelső elhatározása alapján a
tartottuk fenn
főgimnáziumok azon V I , VII. és VIII. osztálybeli budapesti m. kir. lottojovedóki igazgatósag mind-n |
L é k a . Igy nem k-iolhető Me* »«j«t felelő^gere *em.
tanulóit, akik a pannonhalmi Szent-Benedek-Kendbe másfél évben jótékouycólu állami sorsjátékot rendez,
lépni óhajtanak, hogy ez iránt való kérvényüket az melynek tiszta jövedetmét közhasznú és jótékony
első félévi iskolai értesítővel, keresztlevelükkel és 'célokra fordítják. A budapesti m. kir. lottójövedéki
orvosi bizonyítványukkal felszerelve, lehetőleg gitn igazgatóság jelenleg a X X X l l . állami sorsjátékot
Prohászka püspök tórtenelmi nevezitessegü indítnáziumi igazgatósaguk utján, f. évi május hó 1 ig rendezi 475.000 K készpénz nyereménnyel. A főványa.
A Gazdaszövetség évi reud-s közgyűlésén
küldjék be a főmonostori perjeli hivatalnak — Pan- nyeremény 200000 K és még 14884 nyeremény van
Prohászka
Ottokár székesfehérvári pzspok történelmi
non bal mára.
30.000, 20000, 10 000, 5000, 1000, 500 stb. nyerenevezetességű
indítványt terjesztett elő. Bizonyos
Fafuvarozasí vállalatot létesít az Altalános Taka- ményekkel. Az összes nyereményeket készpénzben
inezőgazdasagi
területeket örökre vegyen berbe az
rékpénztár a Hitelszövetkezettel együtt, hogy az fizetik ki. A sorsjegv roppant olcsósága és a sok
állam,
ezek
sorában
elsőbben a hitbizományokat,
erdőkből való Uizifaicszallilást biztosítsa, másrészt, kedvező nyerés folytan a köz javára működő emberegyházi
javakat
és
közalapítványi
birtokokat. Ezen
hogy ellensúlyozza a falefurvarozas mértéktelen drá- baráti intézmények érdekében felhívjuk t. olvasóinbérbevett
birtokok
egységes
tervezet
szerint kisebb
gítását, vagy, mert a fat leszállítani uern lehet, a kat a jelenleg rendezos alatt álló X X X jótékony-

e r é l l y e l megakadályozza, ez esetről tudomást szerzett,
azonnal telefonon figyelmeztette mindazokat, akikről
feltehető volt, hogy e látogatás kiszemeltjei lehetnek,
hogy a cimeres és fiakkores vigécokneknek fel no
üljenek, hanem a jótékonyságnak szánt áldozatk é s z s é g ü k e t elsősorban a helyi érdekeknek
tartsák
fenn, ami sikerrel is járt, de egy két helyen mégis
lépreraentek az ,,előkelő idegeneknek", hol a telefon figyelmeztetés
megjelenésüket« meg nem előzhet t e .
Sajnos, hogy erre még szukség van, akárkinél is,
mikor
a jótékonyság szolgalatában ily költekező
főúri eleganciával kopogtatnak be és könnyen ki
s z á m i t h a t ó , mennyi juthat az adományból a tulajdonképeni jótékony célra.

A kőszegi kálvárián.

V i d é k i hirek.

£Leci k r ó n i k a .

birtokokká alakítandók és ezek bérletére előnyben
részetitendök a foldtelenek, n hősi balált haltak özvegyei és szülei, a harctéren elmebetegséget szerzett
hősük hitvesei, esetleg olyanok, akik a külföldről
visszavándorolnak és megbízhatóknak találtatnak.
Az állami bérletek 15—35, de legföljebb 300
katasztrulis hold terjedelemben örökre adandók bérbe
az arr.i érdemeseknek Ha a társadalom kezébe veszi
ezt az eszmét, akkor a Limanovanál és Doberdónál
megsebesült vitézeknek nem kell verklivel koldulniok,
mint Solferino után. Ks ha ezt az es inét megvalósítjuk akkor olyan alkotást viszünk keresztül, amilyen
nemzetgazdasági szempontból 184S óta nem történt.
Probászka püspök szavait zugó tetszés és éljenzés
fogadta, melv után az indítványt a (lazdaszövetség
egyhangúlag magáévá tette.

, turisták megerőltető túrák előtt és után, egyáltalában
mindenféle utazó egyéneknek, mert ez a szer gyors
és biztos segítséget nyújt. A harctéren levő katonák
számára ezen szer egyáltalában nélkülözhetetlen.
Tábori levélben is könnyen küldhető.
Kapható
gyógyszertárakban, vagy
közvetlen dr. Richter
„Zum Goldenen Löwen" cimü gyógyszertárától,
Prág, I., Elisabethstrasse 5. — Szétküldés naponta.

NkCynrrUéa tavUl a karcttrea ktudök^í *a tiialák— mtmMm
kinél Biat l«ooM>

A negyedik magyar hadikolcson. A pénzügyminiszter az utóbbi napokban megbeszéléseket folytatott a nagyobb budapesti pénzintézetek képviselőivel s ezek során megállapítást nyert: elérkezett az
alkalmas idő a negyedik magyar hadikölrsön ki
bocsátására. Kz előreláthatólag a hó végén mégis
történik. Kzuttal hat százalékos járadékot bocsát ki
a kormány és tíz éven belül visszafizetendő hat és j
fél százalékos pénztárjegyeket.

faj aijmcsillapito bedörzsölét
a««kti4a, rfcaama, k6atT*ny, inflni-nia, tarok-, ull- Ü kMíiJáí
•Vb. «arlfib*a
Dr Ricktar fala

Horgony-Liniment. zz.

H o r g o n y - P a h i - H x p e l l e r pótlék*.
ŰTegja K -tO, 1.40, t-.
Kapható gjróeyizertárakbaa »»»C7 koi»»«leB61 aa ..Araay
•roaalkahoi elmx«tt Dr Rlthuir f»n (jr«(rn*rMrtiH,
Prtga I, Kli»nf.» a»u. t.
•apMtéatl uttttUM

Felemelt maximalis arak. A hivatalos lapban
megjelent a kormány 125 1910. számú rendelete,
amellyel az 1U1 ti. évi termésből származó tengeri
valamint hüvelyesek maximalis árát felemeli. Az
1910 évi termésből származó tengeriért a magyar
korona orszagainak egész területén követelhető legmagasabb ar közönséges és kevert tengerire nézve, kerestetik pusztára — Bővebbet e lap kiadóha a száilitás ideje 1910. augusztus és szeptember
hivatalában.
hónapja, csöves állapotban 22'50, morzsolt állapotban
30 K métermázsánkint tiszta sulyban. Ez az ár
havonkiut 80 fillérrel emelkedik és a legutolsó
X X X I I mng.iar k i r á l y i
hónapokban, 1917. májustól kezdve. 28 90, illetve
34 koronáig emelkedik. Az 1910. évi termésből szármázó száraz (érettl babért, bersóért és lencséért ko
vetethető legmagasabb ár a következő lesz: bab 50,
;
K / D M |> •n'-ITI>r«jál» k rxnélhetó 'I«/T.I | .\>»d"line kiizliao/nu «'•!•
borso 00. lencse 0(i K métermázsánkint tiszta sulyjóiékony
rélokri fog fiirilittattii
ban. A zsákok arat külön fel lehet számítani, de az
o
«/«**en
14 8Si nyeremenye un, ra«lyt>knek
őrzé>, gondozás, szállítás dija a maximális árba bele
,ri«'k» 475 303 koronara m* keszpenzben
van értve. Aki *z 1915. évi termés megmaradt készleteit mint 1916. évi termést igyekszik forgalomba Fönyeremeny Í O O . O O O korona készpénzben.
hozni, hat hónapig terjedhető elzárással és 2000
Továl'i'á:
I fo«Trrrm»'NY — «I.»«I kor. kraip.
u NJFF. a 900 K
t.TOK K k r a i p .
koronáig terjedhető pénzbirsaggal büntetendő, azonI
.
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. ; Urtv'i nyer, úsazesen 47í> i»m K kts/p
Uj időszámítás. Németország gazdaság-politikai
okokból ul nyári időbeosztásra vonatkozólag tárgyalj
Huzas visszavonhatatlanul 1916 evi junius ho 15-en.
kiküldötteinkkel, s mint jelentik, az uj rend április
, ^ J F " Egy sorsjegy ara 4 korona
30 an éjjei 11 órakor lép életbe, amikor is egy
oraval kesőbbre kell igazítani az órákat s minden Sor»j-i;vi'k a/. im^ceK elö*el«'» li»kiild>*»« mellolt a nuiKyar kir.
i£>tv £>tti'>-áiftúl Kudap««to>i (VAmpalota) purloiiifnvasút, posta stb eszerint indul. A 11 órából 12 lesz. lottojiWed.'ki
l«wn kQldntllpk, - i'-nkn Í1I katihaink valanixanTi ponta-, udó ,
Ez az időbeosztás, amit a nyári idő jobb kihaszná- »áiuDÚliivittaltiAI, a öaxico va>nii álloináiwikuii • a li giülili
lásával és sok vilagiUsi anyag megtakarításával j d<diHii\t'•/Kdólifii i'« válló-ii'li'll'-ri. Jal«kler»et ingyen •'<• bér•ent»' kQld
indokolnak, szeptember 30-ikán éjfélig tart s akkor
A
magy.
kir.
Lottojovedeki
igazgatóság.
ismét 11 lesz a 12 órából.

Sgy cselédleány

jótékonycélú államsorsjáték

Gazdasagi kenyszer Oroszlengyelorszagban A
hadsereg főparancsnok rendeletet bocsátott ki Oroszlengyelorszag katonai kormányzás alatt álló részén,
a g.tzd;tsagi munkák elvégzése érdekében. A rendelet
életbe lépteti i gazdasági kényszert. Mindenki kote
les megművelni földjét, termését behordani és értékesíteni. A helyi gazdasági bizottságok a gazdákat
ellátják munkaerőkkel és megfelelő gépekkel is.
Cukorgyár Gtórott. Komoly csoport Győrött uj
rendszerű alapon cukorgyár építését tervezi. A
vábalkozók tervbe vettek, hogy a répatermelőket a
gyár allal elert haszonban részesítik és pedig a k k é p ,
hogy
részvénytőke 10" 0 an felüli jövedelem fele a
répatermelők k »zt arányosan felosztatnék. A vállalat
részvénytársaság alaklaban létesülne.
A t«|h:any es a kecsketenyesztes. A tejhiány
fol ytonos növekedése a szakköröket hosszas töpreug^s után a háboni második évének vége felé arra a
gondolatra indította, hogy jó lenne a kecsketenyésztés fellendítése utján csökkenteni a nagy tejhiányt.
Koppély (iéza még a mult évben igen érdekes
tanulmanvban hívta fel az ország gazdakozonségének
fittyeimét arra, bogv nálunk a kecsketcnyésztésnek
milyen na^y hibái vannak A kecske nálunk mos
toha állat, melyet a legpiszkosabb odúkban tartanak
a legMlányabb elehéggel táplálnák, miért is nálunk
a kecske teje élvezhetetlen. Németországban azonban
ig«n «.agy gondot fordítanak erre az állatra, a tehén
;.:.'ílett kap helyet az istállóban, tápláléka jó, miáltal teje JOIZU es élvezhető. A céltudatosan tejelesre
nevelt kecske tejmennyiségét jó eredménnyel lehet
növelni. E»zy tehen ár iból öt kecskét is lehet venni.
A tehén átlag 15 liter tejet ad. a kecske legszűkebb
számítás szerint 7 litert, vagyis 5 kecske 35 litert,
20 al tobb»t mint egy tehén. A kecske tapláléka
olc-óbb, ellátására különben könnyebb rokkant ka
tonák lennének alkalmasok.
Or Richter fele Anker-Liniment Capsici compos
Ez a s/er az Anker-Pain Expeller pótlására szolgál,
rendkívüli bevall báziszer, amelyei fájdalomcsillapításnál. bedórzsölésnél
k szvény.jél,
rheumatikus
fájdalmaknál, meghűlésnél, megbénulásnál, Isehiasnál síb a legjobb eredménnyel alkalmaznak. Az
Anker Einiment nagy elterjedtsége a legjobb bizonyítéka ezen szer kuutiősegének s egy házban sem
szabad hiányoznia. Ezen szer különösen olyan
egyéneknek ajánlatok a k i k sokat tartózkodnak a
nxabadban, akik g y a k u i i időváltozásnak és igv
könnyen meghűlésnek vannak kitéve. Így p é l d á u l :
katonák, gazdászok, erdészek, vadászok, foldinivesek,
halászok, hajósok, kivaudorlók stb. és azonkívül

Egy tanonc,

Családi házat
kerttel keres bérbe vagy megvételre

Szilágyi fényképész Kőszeg

Szombathelyi Xakarékpéiutar
J^észvcnytarsaság

kőszegi fiókja,
Kortxcg, K i r á l y - ú t

Strucz szálloda mellett
E l f o g a d : betét
eket jelenleg n e t t ó 4 0 0 - o s kamatozással
betéti
konyvecski'-re es folyós z á m l á m . A kamatozás a betétet kóvetú napon ke-ídódik,
betét kiluetesekei lelinondás nélkül eszközöl
2 - 3
dáirasos
üzleti es magánval— —
túkat mindenkor a legelőnyösebben
rendes es torleszteses jelzálogkölcsönüket
földbirtokokra es városi h á z a k r a , m a g a sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb
kamatú
kölcsönökké változtat (convertál).

Leszámítol:
Folyósit:

Értékpapírokat
•
—

na

:

P ' árfolyamon ves. és elad
tőzsdei megbizatasok.it ellogad

Szelvényeket:

költségmentesen b e v á l t , j e l v é n y
— ivek i a szel vény utal vany (talon
alapján díjmentesen beszerez

Átutalásokat,—

leliíetc-ekct eszközöl a világ barmely piacán teljesen díjmentesen

Értékpapírokra:

ttllan
"magan
előleget ad

_

Sorsolás alá esö
Értékpapírokat

C , r t c , k

tesség

és a „Kőszeg és Vidéke" részére egy

lapkihordó
felvétetik e lap nyomdájában.
• ihutatrfinmr,(im xrmwrnl •

JÓ

PAJTÁS

papírokra

Wroltal
árfolyam veszellen biztosit

es

értekeket
lésre átvesz

őrzésre

es

Központ: Szombathelyi (regi) Takarékpénztár
Szombathely. A l a k u l t :

1857-bei.

A l a p t ő k e 1,600 0 0 0 k o r . T a r t a l é k o k : 4 0 0 . 0 0 0 k o r .
T a k a r é k b e t é t e k 15 m i l l i ó k o r o n á n f e l . i l .
Sajat tökéi 2,250.000 k o r o n a .

V l <1 j II k
katonáinkat

a 25 é v ó t a

kitűnően

bevált

M i l l i ó e m b e r használja saját javára

Kaiseríélé KÖHÖGÉS,

Mell=
karamellák
a .3

fiffln

fenyővel".

kozjegyz

UlUU

rekedtseg,
elnyálkásoüas,
görcsös
és
szamárköhögés,
hurut,
légcsőhurut
ellen, v a l a m i n t h ü l é sek
megakadályozásara, e n e l t o g v a minden
katona
szívesen f o g a d j a !

h
bizonyítvány W l l l O t t i l és
magáa legjobban igazoljak biztos hatásukat
••s közkedveltségükét.

Csomagja

20 f i l l é r é r t ,

s z e l e n c e 60 f.-ért

kapható

SCHAAR

J Ó Z S E F

fímcrkcreakeJctében.

valamint

LENDVAY

LAJOS

.szcreszckncl

Kőszegen

KÜTTEL

DEZSŐ

gy .g>-

es az os<«es gyo^vszertarakb »n

Fizessen elő
a Vasárnapi Újságra!

a l e g k e d v e s e b b Képes o v e r m e H l a p .

A

VASÁRNAPI
ÚJSÁG
• legrégibb, legkedveltebb
illusztrált hetilap.
ÖTVENNYOLCZADIK

Szerkeszti H O I T S Y

ÉVFOLYAM

PÁL.

Előfizetési á r a : egész évre 2 0 korona,
félévre 10 korona, negyedévre 5 korona.

Mutatványszám ingyen.
Előfizetéseket elfogad

a „Vasárnapi Ujsáif kiadóhivatala
Alulalvúnysxdm

inyyenl

Nyomatott Hónai Frígjei kou>Tnyomd^ábau &6«zeg

keze-

Tekintettel, hogy h a z a i k legnagyobb
pénzintézetével a
l'esti Hazai Klső Takaré'<pénzi»r E . y e Jleitel SZO-JS összeköttetésben áll, minden .le tak:>.c'<penztan es banküzlet
megbixHSt a l e ^ e l ő n y ö ^ i ' o j t . i b'< lebonyolítani.
Mint az Klső .Magyar Á l t n o s biztosító társasag ügynöksége mindenf> ; le biztosítást ellogad és felvilágositassal keszl ggel szolgai.

gépnél egy

berakó-leány

<).

(FRANKLIN-TARSULAT)
Budapett, IV., EgyHom-utcn 4.

