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Hirdetések nagyság szerint ju tányos árban 

számitatnak meg. 

A termés. 
Emlékezzünk vissza a regi jó , visszatérni 

se lutszo, békeidőkre. Március, áprlis havában 

o jo bekeidőkben mar nagyon neztuk az eget 

es mar nagyon vártunk a földmivelésügyi mi-

nisztérium, áltálában a kormány ajkaról valami 

bűvös kijelentést, hogy milyen termést várha-

tunk. Ez volt már akkor a logfontosabb tava-

szi probléma, mert ettől függött a jóvo ev kepe. 

Nyomor lesz-e, vagy jólét, küzdelem lesz-e vagy 

rendes élet, miden remény és varakozas a ter-

meshez volt kapcsolva. 

Mennél inkább igy all ez ma a háború 

második esztendejében. Alig tudjuk elkezeni, de 

ne is akarjuk elkepzelni, hogy mi lenne akkor, 

ha a háború második esztendejében h'abu néz-

nénk az egre. Mar vártuk a hivatalos kijelen-

téseket a termésre vonatkozólag és a múlt heten 

meg is kaptuk őket. Gróf Tisza István minisz-

terelnök egy hirlapi intervjuban nyilatkozott a 

napi kerdesekrol, es közben megemlítette, hogy 

a vetés-jelentesek nagyon kedvező reményeket 

nyújtanak, de meg jobban kiemelte a termes 

fontosságát az a teny, hogy Bethmann Holweg 

német birodalmi kancellár nagy beszedében fog-

lalkozott a birodalmi termessel. 

Meglepően örvendetes és biztató, hogy 

mind a ket korinanyelnók kijelentése szerint az 

utolsó esztendőkben egyszer sem volt olyan j ó 

a vetés-jelentés, mint az iden, sem Magyaror-

szágon sem Németországban es igy olyan ter-

mesre lehetünk elkészülve, amely a jóvo evben 

ismét biztositani íog bennünket, a nagy garral 

még ma is hirdetett kiéheztetéstől. 

Bármennyire is hatalmas és szép eredmény 

az, amit lassan-lassan lepésrol-lepésre kivívnak 

a nemetek Verdun alatt, ez a ket jelentes min-

den harcteri jelentesnél szebben hangzik. 

Bethmann Holweg még azt is hozzátette, 

hogy az 1915. evi német termés nagyon gyen-

ge volt, meg is kibírtak a németek, mennyivel 

nyugodtabban, mennyivel több önbizalommal 

nezhetünk most a j övő év elebe, amikor mar 

megvannak a rendszereink arra, hogy mikep 

elelmezzüK a lakossagot, de nemcsak a rendsze-

reink vannak meg, hanem az eszközeink is, 

amivel elehnezosi kérdéseinket megoldhatjuk. 

Sajnos a mai idő nem alkalmas arra, hogy 

reformokat léptessünk eletbe mezőgazdaságunk 

teren, sajnos nincs hozza eleg munkaerő, elég 

gepanyag, inas célokra kellenek ma a gepgya-

rak, de bizonyos az, nogy e habomnak, mely 

annyi mindent reformalt és relormal, reformot 

keli teremtenie a int mezőgazdasagunk terén is. 

Mert nem szabad megegyszer elkövetkeznie 

annak a helyzetnek, hoy mi tisztán a jó Isten-

től, az Egek Uratol varjuk a jo termest. Ne-

künk magunknak kell gondoskodni arról, hogy 

ha az időjárás nem is egeszen megfelelő, ak-

kor is kikapjuk a televény földből, azt a ma-

gyar termest, amely kell az ország inegél-

hetesehez. 

Feltétlenül belterjesebb gazdálkodásra van 

szükség a háború utan. Az allam egyik nagy 

problémája lesz vélemenyünk szerint az, hogy 

u gepgazdalkodast, az öntözést, es a belterjes 

gazdalkodasnak minden fajtajat meghonosítsa 

nálunk a haboru után. Sokat tanulhatunk ebből 

a haborubol, de mindenesetre tanulhattuk azt, 

hogy az ország letenek fundamentuma, sót tá-

lán egyik legerősebb fegyvere az eleiem, amely-

lyel az ellenállást a vegletekig lehet fokozni, 

Magyarország földje az Aeteus földje, 

amelytől újra es újra erot kap a hős aki harc-

ban all. Ezt a földet nemhogy elhanyagolni 

nem szabad, de minden erőnk megfeszitesevel 

a legnagyobb termelesre kell képesse tennünk. 

Akkor azutan midig szembe nézhelünk minden 

veszéllyel. 

Hirek a háborúról. 

Perflotuz az olasz fronton. A tengermelléki arc-
vonalon a tüzérségi harc szerdán és csütörtök éjjel 
igen élénk volt Este Selziől keletre újból elfoglalt 
állásaink ellen pergőin/, indult meg. Az erre kővet-
kező ellenséges táraadást visszavertük. A Monté San 
Michele délután mindenféle kaliberű agyú heves tüze 
allatt állott. A tolrauini hídfőnél ós éltől északra 
tüzérségiiuk erős hatást fejtett ki az olasz állások 
ellen. Flitschnél csapataink elűzték az ellenséget. 
Az olaszoknak a Korabon területén birt égy taraasz-
az alpini csapat egy megszálló részét elfogtak. A 
tiroli harcvonalon a helyzet változatlan. 

Olasz harctérről. A doberdói fensik délnyugati 
szegélyén ismét heves hircok fejlődlek. Selztől 
keletre az ellenségnek nagyobb arcvonal-szélesség-
ben sikerült állásainkba behatolnia, de raidőu a 
támadást folytatni akarta, csapataink ellentámadásba 
fogtak es az ellenséget régi árkaiba űzték vissza, 
majd elkeseredett kézitusábau ezekből is kikergették. 
Eszerint összes sredeti állasaink birtokuukoau vau-
nak. 13U olaszt elfogtunk. A tüzérségi tuz, a tenger-
melléki arcvonal számos pontján igen heves volt. A 
kariuthiai arcvonalon a harci tevékenység igen cse-
kély volt. A Col di Lanán nehéz mozsaraink a 
tüzelést folytatták. Az ellenséges tüzérség tevekeny-
sége csökkent. A íSug.ina szakaszon az olaszok a 
Votló és Koncegno közti összes állásaikat kiürítették 
— amelyekben SOK. hadianyagot találtunk — és 
Koncegnóba vonullak vissza. 4 

Az amerikai szenátus a haboru ellen. A Frank-
furter Zeitung jelenti Newyorkból: Mann képviselő, 
a kepviselóha/.i ellciuck vezére beszedebeu a üaboru 
ellen foglalt állást es a leghatározottabban elLnzte, 
hogy az Egyesült Államok és Németország között 
megszakítsak a diplomáciai viszonyt. Beszédét az 
egesz haz élénk helyesléssel fogadta. Tumsend sze-
nátor, aki (.íore szenátornak a búvárhajó harcra vo-
natkozó inditvauya iolutt nem szavazott, kijelentette, 
hogy ellenzi a háborút. 

Amerika kivansaya. A Times jelenti New-York-
ból : Gerard berlini amerikai követet újból utasítót 
iák, ne hagyja kétségoeu a német kormányt Amerika 
magatartasa dolgában, amely magatartás azon a 
követelésen nyugszik, hogy a buvárh ijó-baboru 

T á r c a , 

Háborús apróságok. 
i. 

Ki nyeri a csatát? 

A kédés nem olyan egyszerű, a milyennek lát-
óik. A legiobb ember azt felelné rá, hogy az nyeri 
a csatát, aki a csata után is vagy azon a helyen 
vau, ahol a csata előtt volt, vágy még előbbre ju-
tott és ott foglal állást, ahol megelőzőleg az ellen-
ség pozíciói voltak. A szimpla esetekben igy is vau, 
de a világtörténelemben már azelőtt is voltak igen 
nagy ütközetek, araik után nem volt ilyen szimpla 
a döntés. Meg vau írva a katalaunurai ütközetről, 
melyben a rómaiak és Atilla álltak egymással szem-
bún, hogy mindkét ellenfél ugyanott végezte, ahol 
kezdte, a véres csata után sem a rómaiak, sem a 
hunok nem érezték magukat győzőknek, elsáncoltak 
magukat, tovább álltak egymással szemközt s azu-
tán mindakét tábor ellenkező irányban elvonult. Az 
ujabbkori történelemben a boiodinói ütközetről, arait 
Napoleon vivott a Kutuzov vezérelte oroszok ellen, 
nem döntötte el még a történetírás, hogy ki volt a 
győztes. Napoleon nem tartotta győzelemnek de 
mégsem volt hajlandó seregét hátrább mozdítani, 
inert ezzel bevallotta volna a vereséget. Viszont 
Kutuzov mereven ragaszkodott ahhoz, hogy ő győ-
zött s csak hosszas rábeszélés után vitte vissza a 
sereget Moszkva mögé. A csata utáni mozdulatok 
lehat Napolonnak adtak igazat, de a későbbi fojle 
menyek Kulozovnak. Ezekre a régebbi eseményekre 
azt mondhatjuk, hogy a hírszolgálat hiányossága 
miatt nem tudhattak biztosan a hacoló felek hogy 
voltaképpen ini történt velük. Azonban a legújabb 
időkben is voltak olyan ütközetei, amelyeknél maga 
a csata nem mulatta meg az eredméuyt. 

Igy például 1870-ben, augusztus hatodikán 
vívták a németek és a franciak egyik legfontosabb 
csatajukat, a spichernil. A harc egesz nap alll és 
mind a két felre egyre változó eredménnyel, Ahol 
a nemetek támadtak, ott visszaszorították a franciá-
kat, ahol a franciák lamadtak, ott visszanyomtak a 
németeket. A későbbi ellentámadások mindig az 
erwdoti helyzetei állítottak vissza, ugy, üogy este 
kilenckor a két ellenseg körülbelül ugyanott volt, 
ahol reggel a harcot elkezdte. Azóta kiadott emlék-
iratok bizonyítják, hogy a németek es a franciak 
egyképpen legyőzőiteknek érezték magukat. A vég-
eredmény azonban az volt, hogy a franciák mégis 
elvonullak s mert az eleinte rendezett sorokban in-
duló visszavonulás futassa fajult s a németek erről 
értesülve, üldözni kezdték őkel: a spicherm utkozett 
fényes nemet győzelemmé lelt, melyről a francia 
vezérkarnak a üaboru után kiadotl nagy kritikai 
müve igy nyilatkozik:- A francia vezér, Frossard 
tábornok, akit nem győztek le, azt hitte, hogy le-
győzték s ennek következtében el is vesztelte a 
csatát, inig a német vezér, v. Zastrow láboruok, akit 
félig legyőztek, nem akart belenyugodni abba, hogy 
legyőztek s ezen az alapon meg is nyerte a/, ütkö-
zetet. Ez a spicherm nemet győzelem tilka. 

Utóbb is, a uéiuet-francia háború folyamán 
sokszor ertek el a francia v eroduieuyeket, de mert 
a sok vereség demoralizálta őkei, valósaggal nem 
hitték el s a j á t eredményeiket s ennek következtében 
csakugyan mint legyőzőitek hagytak el a csatatere-
ket- A győzelem tehát nem aze volt, aki kivívta, 
hanem aze, aki hitt benne, liogy kivívhatja. Ez tette 
erőssé a nemeteket 70-ben, ez nagy erejük ma is. 
A Lodz mellett bekerített német hadtestek leguiabb 
esete a peida rá. 11a orosz sereg kerül ugyauabb a 
helyzetbe, mint a nemetek olt, akkor az oroszok 
fele fogsagba esik s a seregnek csak szomorú ma-
radéka menekül. Így történt az orteisburgi és 
tannenbergi ütközetben, ahol az oroszok mindig 
csak három oldalról voltak körülvéve. Do mert a1 

végső eredméuyben nem bíztak, raeg kellett adniuk 
magukat. A németek ellenben igenis bízlak az utol-
só percig s valóban, .ujgurteut a csoda: auelyeit, 
üogy ők marad'ak volna az ellenség kezében, ők 
ejtettek orosz foglyok it ezrjnkint és zsákmányolták 
annyi agyút, amennyit raigukkil tudtak vinni. És 
győztek, ámbár a harc utau visszafelé luladlak. S 
az oroszok, akik a harc folyamán sok kilométert 
lettek meg előre, meg voltak verve s a német győ-
zelem utolagos győtnölose L )dz elfoglalasa lelt. 

Ilyen íurcsasagokat mutogat a háború Még ma 
is, pedig van távirat, van telefon, van repülőgép. Es 
mogis vaunak csodák! 

11. 
A páncélvonat. 

A most folyó nagy világháborúnak egyik cso-
dája a páncélvonat. Egy hadi páncélvonat ad : 
mindössze 3 -4 kocsiból és valamennyi rendkívül 
erős — mint ahogy a neve is mondja — páncéllal 
van borítva. A páncélvonat nemcsak szállítási köte-
lezettaegeiuek tesz eleget, vagyis nemcsak mint 
közlekedési eszközt használjak, hanem egyszersmind 
egy mozgó vár szeropét is betölti. 

Schober Frigyes vasutezredbeli főhadnagy volt 
a parancsnoka a- egyik cs. es kir. páncélvonatnak. 
Kitűnő szolgalatokat végzett ez a vonat a San folyó 
menten harcoló csapatoknak, nein inultelnap, hogy 
a vitéz Schober főhadnagy ne tette volna *magat 
hasznossá a hadseregnek es akárhányszor veszélyez-
tetett nagyobb orosz csapatokat. A legkülönbözőbb 
dolgokat szállította: munkasokat és építkezési anya 
gokat, megrongált erődítéseink kijavítására a legelső 
tűzvonalba. Visszafelé azután sebesülteket vitt a 
hadtapterulet belsejéb. Mas alkalommal élelraicikke-
ket ós ruhaféléket vitt a küzdők reszére. Egy vissza-
vonulásukkor több ilyen páncélvonat jött elszállítani 
az utóvédeinket, hogy embereinket minél jobban 
kíméljük. Az orosz lovasság azonban sokkal h iuu-



mostani formáját meg kell «Öntetni niindaddig. 
amíg a tengeralattjáró hajók eljáraeának szabályo-
zás a dolgában ineg;Ulap>das jön létre. 

Ostromállapot Goroyorszayban. Az antant-barát 
a Venizelosz part folytonos izgatása következteben; 
Gunarisz belügyminiszter a legutóbb tartott minisz-
tertanácson azt" a javaslatot terjesztette a kormány 
elé bogv Athénben hirdessék ki a hadi állapotot. 
\ minisztertanács ülését felfüggesztették és Skulu-

disz miniszterelnök a királyhoz ment, hogy jelentest 
tegven a kormány elhatározásáról. A király hozza-
járult az előterjesztéshez. A kormány, a miniszter-
elnök visszatérése után folytatta tanácskozását és 
elhatározta, hogy Athénben ki fogja hirdetni az 
ostromállapotot. 

Tórokök a szuezi csatorna ellen. A torok 
főhadiszállás jelenti: Irak front: A 25-ére virradó 
éjszaka az általunk tett előzetes intézkedések alap 
ján a Felahio irányából Kut el Amara felé igyekező 
ellenséges hajót elfogtunk. A kapitányt és a legény-
ség egy rés t megsebesítettük, másik részüket 
meg ltu'k A gőzösön nagy mennyiségű élelmi- és 
hadiszer és egy géppuska volt. Kut el Amaránál 
t-gyébként nincsen változás- — Kaukázusi front: 
A obi szárny 011 és a centrumban nincs jelentős 
e>< :aé:.y A balsz.irnyon, a Csévélik szakaszon az 
t- < g támadasat megállítottuk. — Egyiptomi front: 
A szuezi csatorna ellen nyomuló haderőnk négy 
e.,enséges lovas-szakaszt szétszórt. Néhány foglyot 
ejtettünk, azonkívül nagymennyiségű hadiszert, muni-
c" ; es élelmiszert zsákmányoltunk. Veszteségünk 
teljesen jelentéktelen. 

Amerika keszüloddse Az amerikai lapok berlini 
táviratokat közölnek, mely szerint a Németországgal 
való megegyezés lehetetlen. Amerikában folytatják 
a hadi készülődéseket. 

Az orosz hadserey ujjaszervezese A turini 
Stampa cikku* ir az orosz hadsereg újjászervezéséről. 
A cikk szerint az irtózatos offenzíva utan egy-egy 
orosz hadtest 28 000 emberéből csak átlag 7 ezer 
maradt, ezek koziil is csak 2—3 ezernek volt fegy-
vere t'S hiányos felszerelése Az ágzuk nagyrésze is 
elveszett, a megmaradtak municióhiánnyal kuzdóttek. 
Ma az urosz hadsereg erősebb mint volt 1915 május 
előtt. A kereteket kitöltötték, az embereket jól fel 
szerelték. A nehéz ágyukat nem szaporították, hanem 
a gépfegyvereket. Ma egy-egy ezrednek 8 gépfegyvere 
van. A raktárak tömve vannak. A régi 31 hadtest 
helyett 00 áll harcrakészen és nagyszámú lovasság, 
továbbá rengeteg páncélautó áll az orosz hadvezető-
ség rendelkezésére. 

Tengeri es leyi tamadas Anglia ellen. Április 
25 én virradatkor nyílt német tengeri haderők részei 
great yarmouthy és a lowetovli erödinüveket és 
katonailag fontos terepeket jó eredménnyel ágyúzták. 
Ezután ellenséges kis cirkálók és torpedórombolók 
csoportját vették tuz alá. A cirkálók egyikén nagy 
tüzet észleltünk Egy torpedórombolót és ket ellen-
séges előőrs hajót eisülyesztettunk. Az utóbbiak 
egyike King Stephen angol halászgőzös volt, mely 
mint ismeretes, annak idején vonakodott a tengeren 
bajba jutott L. 19. nemet léghajó személyzetét meg 
menteni. A hal.iszgőzös személyzetét elfogtuk. Egy 
idejüleg, az április 24 röl 2ö-re virradó éjjel egy 
leglinjóraj megtámadta Anglia keleti grófságait, a 
cambrigdtei es norwichi ipartelepeket, a lincolni 
vasúti telepeket, a wointertoni, ipawichi és harwichi 
ütegeket, valamint ellenséges előőrs hajókat az angol 
tengerparton jó eredménnyel bombáztuk. Az összes 
léghajók a leghevesebb lovetésük ellenére, sértetie 
nul tértek vissza a hazai kikötőikbe. A flandriai 
tengerészeti harci repulőosztagunk repülőgépei április 
23 én korán reggel a dünkircheni kikolölelepeket, 

erődítményeket és repülötelepet hatásosan bombázták. 
Mindannyian sértetlenül visszaérkeztek. A flandriai 
tengerpart előtt április 24.-érői már jelentett előőrs 
harcok, április 25.-én tovább folytak. Eközben a 
tengeri haderő egy angol torpedózuzót súlyosan 
megrongált és egy segédgőzöst elsűlyesztett. Az 
utóbbinak tisztjeit és legénységét elfogták ós See 
bruggebe szállították. A német hajók e vállalkozás-
ból is sértetlenül tértek vissza. Az ellenség a fland-
riai tengerpart területéről ismét visszavonult 

Anyol tenyeralattjaro elsülyesztese. Az E 22. 
angol búvárhajót az Északi tenger déli részén hadi-
hajóink elsülyesztették. 2 embert megmentettünk. 
Egy német tengeralattjáró ugyanezen a napon, 
ugyanezen a vidéken az Arethusa osztályhoz tartozó 
egyik angol cirkálót torpedoval eltalálta. 

Terjed az ir forradalom. A dublini helyőrség 
kedden még képtelen volt kiuzni a felkelőket a 
megszállott postaépületből, városházárót, törvény-
székről ós a ket pályaudvarról. Arbesböl, Svordból, 
Luskból ujabb lázongasakat jelentenek, amleyek 
komoly jellegnek, Spring líice washingtoni angol 
követ feuyegdL > lovaiot v ip itt, a i i t lybM tudatjak 
vele, hogy in i l u u r t ó í u nt Oua n MIO )l rosszul -
bánnak, áz angol követel más hivatalos szu mélyek-
kel együtt halálra Ítélik. 

Városi ügyek. 
I ^ S Ü I U Hirdetmeny. 

Arató és csóplőgépészok részére ezidőszeriut 
szabadságok, illetve ideiglenes felmentések meg nem 
engedélyezhetők, mert ezek most még tul koraiak 
volnanak, de a hadvezetőséggel folyamatba tett 
targyalások lolyainauyakeut knaias van arra, hogy 
az arató és csépiógepeszeü a mult evhez hasou loan 
hivatalból a legkiterjedtebb mérvben és oly időoen 
lógnak szabadságoltatni, hogy az illetők a gépek 
esetleg szükséges javításai is elvégezhessek. Annak 
biztositass vegeit, hogy az arató es cséplögépészek 
altalanos szabadsagolasarol intéíkedő kormányrende-
let megjelenése uián az igenyjogosultak késedelein 
nélkül azonnal szabadságolhatok legyenek, az érde-
Kelleket tigyelineztetem miszerint a szabadsagolas 
jogcímet igazoló iratokat w. eredeti okmányok eset-
leges elk.illodasanak kikerülése végett lehutőleg 
másolatban) mindenki mar most küldje el aunak a 
h.idbavouuliuak a címére, a ki cséplési és aralo 
gépmunkára szabadságol ;:iJó lenne. 

Kőszeg, 1910 április hó lO.-eu. 

JOLtnb)'ít< LiljoS, 8. /»'. polgármester 

is35»i6 Hirdetmeny. 

A m. kir. minisztériumnak 1303/1910. M. E. 
sz. rendelete alapján Kozinrré teszem, hogy a Magyar 
Szent Korona Országainak területén jelenleg hasz-
nálatos egységes kozepeurópai idoszauiitas 1910. évi 
május hó 1. napjától kezdve, 1910. évi szeplembor 
hó 30. napj.ug bezárólag akként módosul, hogy az 
uj időszámítás az eddig általánosan hasznait egysé-
ges középeurópai időszámításhoz képest egy óraval 
(00 perccel) előbbre lesz. Az előbbi bekezdésben lóg 
lalt reudelkezeshez kepest, az 1910. évi május ho 
1. napja mar az 1910. évi április hó 30. napjan 
— az egysege^ kozepeurópai időszámításban kifejezve 
— ejjel 11 orakor kezdődik, az 1910. évi szeptember 
hó 30. napja pedig — az uj időszámításban kifejezve 
— egy óraval éj fel utan ér csak véget. 

Kőszeg, 1910. évi április hó 27.-én. 

J ml/iits Lajte S. k. polgármester. 

rabb ott termett, mint várható lett volna. Katonáink 
pillanatok alatt elhelyezkedtek a reájuk váró páncél 
vonatokban és elrobogtak. Kivéve Schober főhadnagy 
vonata. Ez a vonat nem mozdult el helyéről, hanetn 
megvárta, hogy az ellenség lőtávoíba érhessen, 
ekkor a páucélkocsik törésein elkezdett tüzeltetni és 
az orosz lovasság nagy veszteség hátrahagyásával 
visszavonult Másnap éjjel Schober főhadnagy azt a 
parancsot kapta, hogy öt kocsiból álló vonatjával 
védje ínég a vasúti állomás épületét és a pálya-
testet. A vonatból semmiféle kis fény sem szűrődött 
ki és az volt feltehető, hogy a bennelévők alszanak. 
A támadók is ezt hitték és két szotnya (század) 
kozák indiánus módra meg is támadta a vonatot. 
Schober főhadnagy és emberei nem aludtak és lestek, 
hogy a muszka mikor jon közelebb. Nem sokáig 
kellett várni, mert egyenesen a vonatnak lovagoltak. 
Erre vártak csak a mieink. Midőn körülbelül még 
sok száz méterre lehetett a kozákcsapat, egyszerre 
csak felvillant a vonat egyik ablakából a villauyos-
retlektor fénykévéje es a többi nyílásain száz törők-
ből okádta magából a halait hozó golyót. Az oroszo-
kat a váratlan tüzelés megrettentene, de nem tágí-
tottak, mert segítő gyalogságot vártak Kis idő 
múlva meg is érkezett néhány szazad gyalogos és 
kezdtek ostromolni tomott sorokban a vonatot. Erre 
Schober főhadnagy a vonatját teljes gőzzel neki 
indíttatta a tomott soroknak. Az oroszok aránylag 
óriási veszteségek halrahagyásával rohantak él a 
vonat közeléből. Schober főhadnagy, miután látta, 
hogy sikerült utóvédeink menekülését biztosítani, ő 
is a menekülésre gondolván, vonatat visszaindittatta 
állásaink felé, azonban a tüzelést menetközben sem 
szüntette be. Azóta az oroszok előtt nagy tekintélye 
van HZ osztrák magyar páncélvonatoknak, vagy 
auiuu a muszkák elneveztek: ördog-vasuuiak. 

Hirdetmeny 

Kőszeg varos hegyközsége a f. hó 23-ára ki-
hirdetett rendes közgyűlését nem tarthatta meg azon 
okból, mivel a tagok nem jelentek meg annyian, 
hogy a gyűlés határozatképes lehetett volna. A 
„Kend tartas" 10. $ a értehneüen 1910. május 7.-én 
délelőtt 11 órara a Hegyközség hivatalos helyiségebe 
uj ko/gyuiesl Invunk ö s s z e , mely a tagok szamara 
való tekintet nelkul hozhatja meg határozatait. 

Kószeg, 1'JlO. évi április hó 23.-án. 

Az elnökség. 

Hirdetmény 

az 1800 —1897. évbeli népfelkelők ujabbi pótszemléje 
targyaban. 

A helybeli és ittartózkodó vidéki illetőségű 
1800—1897. évben született es az eddigi szemleken 
alkalmatlannak talált népfelkelők összeírás céljából 
1910. április 28. és 29 -én és május I. es 2 an dél-
után 2 4 - iy, április 30.-án (yasarnap) d. e. 8— ll-iy 
a rendőrkapitányi hivatalban jelentkezni kötelesek. 

Azok is, akik a szemlén való megjelenéstől 
egyebüent fel vannak mentve. Ezek a jelentkezé-
suknél szolgálati vagy alkalmazási viszonyukat hiva-
talosan igazolni tartoznak. 

Akik bármily jogcímen fel vannak mentve 
1916. május ho 8 tol bezftrolay 12-ig szintén jelent-
kezni, felmentésüket és erre való jogosultságuk 
V á l t o z a t l a n fennállását hatóságilag megerősített alkal-
mazási bizonyítvánnyal igazolni kötelesek. 

Egyébként utalok a városházán és nyilvános 
helyisegekben Kifüggesztett erre vonatkozó részlete-
sebb hirdetményre 

Már most is figyelmeztetek arra, hogy a majd 
közzéteendő szemlénel mindenki a r é g i igazolványi 
lapot, vagy a katonaságtól bármiként tortént el-
bocsaiasái :g.uolo iratot magával hozni köteles. 

Kőszeg, 1910. április hó 27.-én. 

K f a f / l Jéatf rcnJúrk«piUny 

i84i 1916 Hirdetmény 

Ajánlati felhívás deputátumfa leszállításra. 

A Szabóhegyi vágásból 300 méter dorong és 
409 méter hasábtának; a vöröskereszti vágásból 27u 
méter hasábfának és 30 méter dorongfának; a sáros-
kuti vágásból 300 méter hasábfának, mint deputátum-
fa járandóságnak a lefuvarozására ajánlatot kérek. 
Ajánlattevők szóbei vagy Írásbeli ajánlatukat alul' 
irott polgármesternél f. ó. inájus hó 7-ig a hivatalos 
órák alatt leadhatják. 

Kőszeg, 1916 április hó 28. 

J IMWITS IJÜJÜS, polgármester. 

Helyi hírek. 
Katonai szemle. A pozsonyi hadtestparancsnok 

helyettese, Gerstenberg Frigyes altábornagy, e héten 
hivatalos kőrútjában néhány órái isinél városunkban 
volt katonák elhelyezése ügyében és autó-kőrútjában 
Kohoncoii is megfordult, az ottani lőgyakorlatok 
ellenőrzése céljából. 

Porosz királyi kitüntetése*. A német császár 
Oibői Eölboy- íhyll Sándor honvédezredest a porosz 
királyi vöröskereszt-érem 2. és 3. osztályával, l)r. \V;iis 
becker Gyula honvéd ezredorvost pedig ugyanezen 
erem 3. osztályával tüntette ki. 

Küldöttség Beyer Tdjfll toesperesnel. A felsőlövői 
evangélikus gyülekezet a Stettner Gyula főesperes 
elhunytával megüresedett lelkeszi állásra Beyer Teofil 
helybeli lelkészt es egy év óta felsővasi ev. egyház-
kerületi föesperest hivta meg, aki azonban erre vállal-
kozni hajlandó nem volt, de midőn most a szems;'-
lyehez való ragaszkodást es közóhajt azzal dokumen-
tálták, hogy mégis egyhangúlag választották meg es a 
nagyon terhes hivatal könnyebu elláthatására seged-
lelkeszi állast is szerveztek, ezen elhatározásukat 
pedig nagyszámú küldöttséggel hozták tudomására, 
már nem volt kepes a szeretet és bizalom e fényes 
megnyilvánulásának ellentállani, hanem mély meg-
hatottsággal es fajdalinas erzésekkel, amiért a kőszegi 
gyülekezet híveit el kell hagynia, a húsvéthétfőn itt 
járt küldöttség vezetőjenek, Hrabovszky István egy-
házkerületi felügyelőnek kitüntető hivő szavaira adott 
valaszában kijelentette, hogy meghajlik akaratuk előtt 
és Istenbe vetett bizalommal törekedni fog mint felső-
lövői lelkésznek méltó utóda lenni az ezzel mindig 
kapcsolatban volt felsőlövői föesperesegi hivatalnak. — 
A kőszegi ev. gyülekezetre nezve nagy veszteseget 
jelent a közkedvelt és nemes hivatását kitűnően es 
eredményesen betöltő lelkész távozása, kit ezenkívül 
a rokoni és baráti kötelek, a szülővároshoz való 
szeretet kapcsolnak ide, azonban mint főesperes 
továbbra is fennáll a szoros kapcsolat és együttmükö-
des es igy bizonyára ebben találnak megnyugvást a 
gyülekezet is, hivei is. 

Eljeyyzes. Sztranyai György tiszarotri uradalmi 
gazdatiszt eljegyezte Struadt Márton leányát, Szil-
váuyi Maria tauiiónót. 

Hazassay. Özvegy Németh Ferencué született 
Koller Maria, volt helyoeli fazekasmester neje, 
W lenben hazassagot kotott Fichtel Jakab gyári 
munkavezetővel. 

A felsőbb leányiskola karpáti ünnepelye. A hely-
beli ev. felsőbb leányiskola hétfőn, május hó 1-én 
délelőtt 11 orakor sajat dísztermében a Kárpátok 
elpusztult falvai javára unuepelyt rendez, melyre az 
intézel ezutou hívja meg a nagyközönséget. Az ünne-
pély műsora a következő: 1. Szózat, éneklik az 
1—\ 1 oszt. növendékei. 2. Ünnepi beszéd, tartja 
Arató István fels. leányisk. tanar. 3. Doppler F.: 
Komanc, énekli llauély Flóra zene tanítónő. 4. l'akóts 
J . : Gyermekimádság, szavalja Zsoliar Gizella III. o. 
tanuló. 5. llubay J . : Nemzeti dal, eneklik a II — VI. 
oszt. növendekei. 0. Sassy (Js.: Levél a San párt-
járól, szavalja Horváth Izabella VI. oszt. tanuló. 
7. Schubert: Változatok, zongorán előadjak Freyler 
Emma es llauély Flóra zenetauitóuők. 8. Himnusz, 
éneklik az 1—VI. oszt. növendékei. — belépődíjat 
nem szednek, de az ünnepély uláu önkéntes ado-
mányokat gyűjtenek az elpusztult kárpáti falvak 
javara. 

Tisztviselői ertekezlet volt szerdán délután a 
hivatalos orak után a városházán. A polgármester 
ez alkalommal értesítette a város tisztviselőit és 
alkalmazottait, uogy az általuk havi törlesztésre 
jegyzett és kiűzetett hadi kölcsön kötvényei kiutal-
tattak és mar a napokban átvehetők. Azután tudo-
másukra adta, hogy az uj nyári idő beosztásával a 
hivatalos órak delelött változatlanul megmaradnak, 
miáltal ugyan a szokottnál egy órával korábban 
kezdődnek, de viszont délután csak ö óráig tartanak, 
tehát egy óraval korabban élvezhetik a nyári szezon 
ozondus levegőjét, (ami szintén megfelel a husz 
szazalekos dragalatos pótlóknak) de arra figyelmez-
tette azokat, akikel illeti, hogy ezen idő a jövőben 
pontosan betartandó és aki ellen e tekintotbeii 
panasz merül fel, vagy mulasztás észleltetnék, az 
ellen rendbírságot fog alkalmazni, esetleg a fegyelmi 
eljárást megindítani. Ugyancsak szigorú kötelessé-
gévé teszi mindenkinek, hogy a felekkel szemben a 
legnagyobb előzekenyseget es lurelmet tanúsítsák, 
ha pedig a felek részéről érné őket el nem tűrhető 
durvaság, vagy oknélkuli zaklatás, ugy jelentsék be 
neki, hogy az ugy beható megvizsgálásának ered-
ménye szerint eljárhasson azek ellen. A tüzifakiosz-
tas alkalmával felmerült panaszok folytán pedig a 
tisztviselők lelkére kotötie, hogy a polgármesteri, 
tanácsi vagy bizottsági határozatokat és rendelke-
zéseket szigorú pontossággal hajtsák végre ós önké-
nyes eljarasra ne ragadtassak el magukat, ha bárki 



is ilyet kíván tőlük. — Eszyos tisztviselők részéről 
panaszok hangzottak el az elviselhetetlen drágiiság 
miatt, mely a leszállított összegű 20J.o os pótlékban 
még részben sem találja meg fedezetét és elhatároz-
tatott városuk azon országos mozgalmához való 
csatlakozás, mely a kormánynak tudtára adja, hogy 
milyen sérelmes azon igazságtalan és méltánytalan 
intézkedése, hogy mig az állami és törvényhatósági 
tisztviselőknél a törzsfizetésükkel együtt jaró p >t-
lékokra is kiterjeszti a drágasáfi pótlékot, addig a 
városoknál csak a törzsfizetést veszi alapul, pedig 
lehetetlen, hogy a kormány ne tudná azt, hogy a 
háborús adminislráció főleg a városi tisztviselőket 
terheli legjobban és a városokban való megélhetés 
mennyivel drágább. 

Katonai helyorsegünk e héten megszaporodik. 
£gy tüzérüteg idehelyezését rendelte el a pozsonyi 
hadtestparancsnokság, mely valószínűleg már csütör-
tökön foiíja a gőzmalmi laktanyában részere biztosí-
tott férőhelyeket elfoglalni. 

A siriy hu cseled. Két hete temették özvegy 
Thanhoffer Miklósnét született Pados Máriát, volt 
hercegi tisztviselő özvegyét es e héten a halálba 
követte 22 éven át volt hü cselédje, Unger Mária. 
Úrnője elhunyta annyira lesújtotta, hogy búskomor-
ságba esett, életkedvét veszítette és azóta folyton 
izgatott volt, súlyos idegbetegségbe esett, mely miatt 
kórházban kellett elhelyezni, ahol csütörtökön hunyt 
el agyszélhüdés következtében. 

Logyakorl itok. A 12 vadászzászlóalj legénysége 
pénteken és szombaton harcászati lőgyakorlatokat 
végzett a rohonei lő-táborban. 

Penztarrovar.csolasf tartott a polgármester a 
városi pénztárban, egyben az árvatőkékre kiterjedő-
leg is és mindent teljes rendben talált. 

A multheti tej vizsgalatom alkalmával gyanúsnak 
talált tejmintáknak megvizsgálásáról mar vissza-
érkezett a magyaróvári m. kir. kisérleli állomás 
vegyelemzési szakvéleménye, mely szerint két tej-
miula megfelelőnek, négy pedig vizezettnek talál-
tatott. Ez utóbbiak koztil van egy doroszlói, egy 
koszegfalviii és két helybeli (egyik termelő, másik 
viszontelárusitó), kik ellen tejhamisitásért a kihágási 
eljárás megindittutott. Örvendetes jelenség, hogy 
ezen hamisítások is már javulást mutatnak, inert 
ezekben már csak 5 —15°/o víz találtatott, — az is, 
hogy a múlt heti hetivásáros napokon a piacra 
hozott vidéki tejek mind sorjában a hatóság allal 
megvizsgáltatván, egyetlen egy sem volt gyanús. 

A fuvarozasi vallalat, mely főleg a tűzifának 
az erdőkből való leszállítását tűzte ki célul, e héten 
kezdte meg működését. Természetesen, mint kis varos-
ban minden ujitás és vállalkozás, ez is megtermi a 
szokott élcelődést és g nyos megjegyzéseket, hívat-
lan jóslatokat, csak arra nem gondol senki, hogy az 
erre vállalkozó két pénzintézet mily nagy szolgalatot 
teljesít vállalkozásával a nagyközönségnek, talán 
elsősorban a kritizálóknak. Ugyan hogyan kerülne 
le a tűzifa az erdőből, ha ezt a vállalatot nem léte-
sítették volna és mibe kerülne az a kevés itt tel-
jesíthető fuvarozás, ha nem ez végezné?! — Szó 
sincs róla, a városnak, mint fatermelönek lett volna 
kötelessége ilyen vállalatot létesíteni, mert ez eset-
ben ez s íját érdeke is, meg közérdek is. De ki 
fizette volna az esetleges deficitet? A közönség 
Pótadóban. Nos, ha két helybeli pénzintézet viseli e 
kockázatot, akkor nem a közérdeket szolgaija? 
Akármeddig is tartják fenn ezt a vállalkozást, c*ak 
elismerés illeti érte. 

Megtévedt ifjú. Eisner testvérek nemezgyárának 
volt alkalmazottja, egy a legutóbbi népfelkelő szemlen 
besorozott ifjú, katonai szolgálatra való bevonulás 
folytán elhagyván állását, a civilélettől való hangos 
búcsúzkodás szenvedélye rossz útra csábította. Szom-
bathelyen a cégnek egy ismerősénél 240 koronát 
csalt ki es a megbízás igazolására gépírásos levelet 
hamisított. Mikor a cég ezt másnap telefonon meg-
tudta, azonnal feljelentest tett a rendőrségnél, hol a 
nyomban megindult nyomozás kiderítette, hogy a 
magáról megfeledkezett ifjúnak még arra is volt 
bátorsága, hogy Kőszegre visszajöjjön es itteni ked-
ves barataival együtt rendezzen néhány görbe órát, de 
mire a feljelentés megtörtént, a mulatozás folytatására 
ifjú barátaival Szombathelyre rándult. A rendőrkapitány 
erről a szombathelyi rendőrséget is értesítette, hol 
időközben a szombathelyi károsult is feljelentést tett, 
de az eredmény biztosítása végett oda küldte a 
rendőrbiztost is, ki a melléje adott detektív közre-
működésével a három jó barátot együtt találta es a/, 
ottani rendőrhatósághoz kisérte, hol természetesen 
csak a tettes maradt őrizetben. A kicsalt pénzből 
meg 175 koronát találtak nála. - Ez a siker meg 
egy másikat is eredményezett. Ismeretlen tettes ellen 
ugyancsak az Eisner testvérek ceg tett feljelentést egy 
nagyertékü teljesen uj nagyátméretü hajtószijból egy 
darabnak levágása es lopása miatt, mely vastagságá-
nál fogva talpnak is alkalmas. Sokfele irányult a gyanú 
és most ezen ifjú ellen volt alapja. A rendörbiztos 
még Szombathelyen megállapíthatta, hogy ő vágta le 
és egyik mulatótársának adta el és mire a mulatótárs 
hazakerült, a nagyértékü szijrész is előkerült. Magától 
értetődik, hogy a letartóztatott ifjut ezert is felelő-
ségre vonják es hasonlóképen a vevőt is. 

Köszönetnyilvánítás. Néhai Thanhoffer Miklósné 
hagyománya alapján a kath. nőegyesület 500 koronát 
kapott, — a Vöröskereszt-egyesület pedig 90 koronát 
adományozott a hadbavonultak szegény családjai 
között való húsvéti szétosztásra, amely adományokért 
hálás köszönetet mond Bobuss Katalin a kath. nő-
egyesület elnöknője. 

Köszönetnyilvánítás. A Kőszegi Takarékpénztár 
kőszegi születésű és illetőségi sebesültek és hadba-
vonultak szűkölködő családjainak segélyezésére 200 
koronát adományozott, mely adományért halas 
köszönetet mond Cneruel Istváiiné a m. Voroskereszt-
egylet kőszegi fiókjának elnöke. 

Jótékonyság. Binder Kaab Malvin urnő, a Vörös-
kereszt-egylet volt gondnoka, Kőszegről való veg-
leges eltávozása alkalmával az egyesületnek 40 kort. 
adományozóit. 

Jótékonyság, l^uell Manóné egy a rendőrhatóság 
előtt folyt peres ügyből származólag neki megítélt 
15 korona kártérítést és ezen felül még 25 koronát, 
összesen 40 koronát adományozott a városi hadi 
árvák alapja javára. 

T. olvasóinknak. Az biztos, hogv mindenki sze-
retne egyszerre gazdag lenni. Ez könnyen lehetséges, 
ha sorsjegyet rendel tiorzó és Társa szerencse bank-
hazában, Bédapest, Koronaherceg utca 11 Koztudo-
inasu, hogy a magyar királyi szab. osztálysorsjáték 
a legjobb nyerési esélyeket nyújtja, teljesen meg-

t bízható is, mert a kormány gyakorolja az ellenőr-
zést. Huzas kezdődik május 24 én. 55.000 nyereményt 
sorsolnak ki 14.159000 korona értékben. Próbasze-
rencse ! írjon azonnal a „tiorzó" bankháznak és 
ingyen kap prospektust. 

A mozinak mai műsora: Háborús felvételek. 
„Az elnök leányai." (Dráma 3 részben.; Egy víg-
játék. 

A 18 evesek onk3ntes belepese A hivatalos lap 
kózli a honvédelmi miniszter rendeletét, amely sze 
rint az 1*98. évben született hadkötelesek beléphet-
nek a közös hadsereg és a honvédség különböző 
fegyvernemeihez. Ez esetben kötelezettséget kell 
vállalniuk három, illetve a haditengerészetnél négy 
évi tényleges szolgálatra, feltéve, hogy alkalmasak 
es hogy a bevonulás napját megelőzően legkésőbb 
egy nappal jelentkeztek. A kérvényeket, a megfelelő 
okmányokkal együtt a választott pótszázadhoz kell 
küldeni. 

A harmadik pjlszemle. Az ezideig alkalmatlan 
186(i — 1SÍ»7. évbeli népfelkelők jelentkezése a rendőr-
hatóságnál folyamatban van és inajus 2. áig bezáró-
lag tart. A pótszemle idejét még neui állapitoltak 
meg. A harmadik pótszemlén teljesen ugy történik 
a szemlére kerülők megvizsgálása, mint az előző 
szemlén. Vegyes — polgári és katonai — bizottság 
végzi a sorozást. A bizottság esik háromféle hatá-
rozatot hozhat: 1. Fegyveres szolgálatra alkalmas. 
2. Fegyveres szolgálatra alkalmatlan. 3 Felülvizs 
gálatra utasittatik. Uj dolog a pótszemle utasításában, 
hogy nem küldhető kórházi felülvizsgálatra oly 
egyen, kinek fogyatkozása az előző szemlén kórha 
zilag mar megállapítást nyert. Az alkalmasnak talált 
egyének felmentésére nézve ugyanolyan intézkedések 
állanak fenn, mint az előző szemlék alkalmával. A 
felmentésre javasolt egyénnek azonban legalább 
április 10. lka óta kell alkalmazásában lennie. 

Szőlővenyige mint takarmanypotlo A földmivelés-
ügyi miniszter korrendeletben hivja fel a szőlögaz-
dakat, hogy a szőlőtőkék egy éves hajtásait, venyi-
gét, galyat, amit mindig levagdosnak, takarmány-
pótlóul bocsássák a hadsereg rendelkezésére. A 
venyigét és galyat a katonai élelmezesi raktárak 
veszik át és fizetik ki. Amennyiben a gazdák maguk 
nem szolgaitatják be a venyigét és galyat, elfogják 
rendelni a rekvirálást. 

Köszönetnyilvánítás. Néhai özvegy Thannhoferné 
szulelett Pados Maria a helybeli önkéntes tűzoltó 
egyesületnek 200 koronát hagyományozott, mely 
neuieslelku adományért hálás köszönetet mond az 
egyesület vezetősége. 

l i e u k r ón i k a . 
Vaskereszt a templomtorony tetejen. A tellowi 

kerületben levő liross Kőris község minap felszentelt 
uj templomának tornyára, amely 50 méter magas, a 
háborús idők emlékere egy nagy vaskeresztet helyez-
lek el, amelyen 1915. az évszám. 

Novendekek felvetele a m kir. honvédelmi fu 
lealiskolabt es a Ludowica Akademiaba. A honvédéi.ui 
miniszter pályázatot hirdet a fentnovezett katonai mié 
zetek első árfolyamainak az 1910—17. tanév kezdetén 
betöltendő államköltséges, alapitványos es fizetésen 
helyeire. A felvétel bővebb feltételeit a „Tájékoztató 
a m. kir. főreáliskolába való felvételre pályázok ré-
szere" es a „Tájékoztató a in. kir. honvéd Ludovica 
Akadémiába való pályázás részere" című fűzűtek 
tartalmazzák, amelyeket a pályázni kívánók díjtalanul 
kapnak meg az intézet parancsnokságánál. Itt csak 
annyit emelünk ki, hogy a helyek közvetlenü. a 
polgári nevelésből kilépő ifjakkal töltetnek be. Amire 
pedig kűionos nyomatékkal kívánjuk felhívni az ér-
deklődők figyelmét, az a mostani pályázatnak egy 
magyar szempontból igen örvendetes újítása, mely 
a következőképpen szól: „Minthogy a Ludovica 
Akademiaba eseileg fölös száminál pályázó ifjak, ha 
a felvételi vizsgát a Ludovica Akadémián sikerrel 
leteszik, a férőhelyek számához képest és a cs. ós 
kir. hadsereg részére való ajánlás mellett a wiener-
neustadti cs. és kir. Terézia katonai akadémiába is 
felvehetők, a pályázati folyamodványokban egyuilal 
kulou felemlítendő az is, hogy abban az esetben, ha 
a pályázó a Ludovica Akadémiába netán felvehető 
már nem volna, a szülő, (gyám) beleegyezik abba is, 
hogy a lia (gyamoltjai a cs. és kir. hadsereg részére 
leendő kiképzés céljából ujabb felvételi vizsga nélkül 
a cs. és kir. katonai Terézia akadémiába vétessék 
fel. Ez azt jelenti, hogy azok a pályázók, akik a fel-
vételi vizsga nélkül beléphetnek a cs. és kir. katonai 
akademiaba. Ez a vívmanyszámba meuő ujitas meg-
szünteti azt a sokszor felhangzott panaszt, hogy a 
magyar iljak a katonai akadémiába a német nyelven 
letett felvételi vizsga miatt nem képesek bejutni. 
Csak magyar iljakon, illetve szü'ökon áll tehát, 
hogy ezen ujitas révén mennél több magyar jusson 
a kozos hadsereg tisztikarába. 

G izdasayi tan .cskozas. A német kormány ki-
küldöttei a magyar es osztrák megbízottakkal a gaz-
dásági es vamszerzúdés előkészítéséről e heten 
tanacskozlak Becsben. 

A dragasag Franciaor&zagban A párisi Le 
Journal-bau — mint a Vossische Zeitungnak Zürich-
ből jelentik — llumbert szenátor arról ir, hogy 
okvetlen meg kell oldani az általános drágaság prob-
lémáját, atnelv immár valóságos nemzeti veszede-
lemmé váll. Oriasi veszedelem előtt áll a francia 
nemzet, amelynek a spekulánsok es uzsorások leik í-
ismeretlensege a főoka. Okvetlen elhatáiozó intéz-
kedésre van szükség, hogy a lövészárkokban küzdő 
bátor katonak megtudják, hogy vérüket nem néhány 
gyalázatos kizsákmányoló hasznáért, hanem a hazá-
ért hullatják. 

A virsli es a kenyer erteke. Érdekes ós tanul-
ságos számokat nyerünk, ha a virslit a kenyérrel 
hasonlítjuk össze. A kenyér 100 grammjának tápláló-
értéke 250—270 kalória, tehát akkora, mint a leg-
jobb, legzsírosabb virsli ós fehérjetartalma alig 
kisebb, mint a vizenyős, lisztes kolbászé. Ezzel 
szemben ma a virsli kilogrammja G koronába kerül, 
tízszeresébe a fehér kenyér mai árának. A 4. számú 
szafaladéból ós a ti. szainu kosáorukolhúszból 25 
deka ad a testnek annyi fu'.óértéket. amennyit 10 
deka kenyérrel megkapunk; de inig a 25 deka 
koszorukolbász ára 150 fillér, a vele egyenlő értékű 
kenyér csak 5—0 fillérbe kerül. Es ráadásul, aki 
kenyeret eszik, legalább tudja: mit eszik. A kolbász-
félékről pedig ezt igazan bajos elmondani. 

Angol re^ülogep tröszt. A legnevezetesebb angol 
repülőgépgyárak közül mintegy 40 — mint a l'ag-
lictie Kundschau nak Londonbol táviratozzák — 
„The british aircraft construktors limited" néven 
trösztté alakult. Ennek az egyesülésnek az a célja 
és feladata, hogy legyőzze Németország uralkodó 
fölényét a repülőgép- es léghajógyártás terén. 

Dr. Richter fele Aiuer-Linimenf Capsici compos 
Ez a szer az Anker-Pam-Expeiler pótlására szolgál, 
rendkívüli bevált háziszer, amelyet fájdalomcsillapí-
tásnál, bedorzsölésnel, köszvény «iel, rheumatikus 
fájdalmaknál, meghűlésnél, megbénulásnál, Isclnas-
nál síb. a legjobb eredménnyel alkalmaznak. Az 
Anker Liniment nagy elterjedtsége a legjobb bizo-
nyítéka ezen szer kitűnőségének s egy házban sem 
szabad hiányoznia Ezen szer kulönöseu olyan 
egyénekuek ajánlatos, aitik sokat tartózkodnak a 
szabadban, akik gyakori időváltozásnak és igy 
köunyeu meghűlésnek vaunak kitéve. 

V i d é k i h í rek . 
Mikes püspök díszdoktori oklevele. Az innsbruki 

egyelem hittudományi kara, az egyetem egykori 
növendékét, Mikes János gróf szombathelyi megyés-
püspököt díszdoktori oklevéllel tüntette ki. A dísz-
doktori oklevelet Iunsbrukbol külön küldöttség 
hozta kedden Szombathelyre. Az ünnepies aktus 
alkalmából a püspöki palotában a vasvar-szombat-
helyi 9zékeskaptalau tagjai, a greiniális papság és a 
püspöki szeminárium növendékei, elöljáróik vezeté-
sével, akiknek jelenlétében P. Müller József inns-
bruki dékán jelvényeivel felékesítve, klasszikus latin 
beszéd kiserelóben nyújtotta át Mikes püspöknek a 
díszdoktori oklevelet. A püspök ugyancsak klasszikus 
latin beszéddel köszönte meg a személyét ért ritka 
kitüntetést. A székeskáptalau és az egyházm gyei 
papság nevében Horváth István címzetes püspök, 
nagyprépost, a szombathelyi teológiai főiskola nevé 
ben pedig Tauber Sándor »lr. apátkanonok a szemi-
nárium rektora üdvözölte Mikes püspököt, P. Andlau 
jezsuita provinciális a jezsuita-rend üdvözletét tol-
mácsolta. Délben a püspökvárban díszebéd volt. 

Megyespuspo*ünk vöröskeresztes kitüntetese. 

Őfelsége 1910. évi április 18-án kelt legfelsőbb ol-
hatarozásával, Ferenc Szalvátor fő ierceg őfenségé-
nek, az önkéntes egészségápolás főfelügyelőjének 
előiejesztésére dr. Mikes János gróf megyéspüspök 
nek a hadiókitményes vörös kereszt I. osztályú 
díszjelvényt díjmentesen, legkegyelmesebben ado-
mányozta. 

Az uj szombathelyi penzügyigazgato. Szigetváry 
(Jéza min. tan. pénzügyig izgató nyugdíjazása kér-
vényét elfogadták s a szombathelyi m. kir. pénzügy-
igazgatóvá Uryneusz Györgyöt nevezték ki, aki 
nemrégiben e pénzugyigazgatuságuál mint igazgató-
helyettes működőit néhány éven át. 

Kószegszerdahely es Bozsok községek hazafias 
közönsége a húsvéti ünnepekre a ssombathelyi lovas-
sági laktanya kórházaiban ápolt sebesült hősöknek 
szép ajándékot itfattalí. Kőszegszerdahely 1XJ, 
Bozsok pedig 32ü tojást, ezenfelül az első 10 kg., a 
másik 15 kir babot adott át a nevezett kórházaknak. 
Csak egy felszólításba kerül s a derék nép ismét 
szívesen adakozott. 

Egy ni'llio a negyedik had.kölcsönre Hazafisá-
gának legszebb tanújelét adja és követésre méltó 
példával jár elol a Muraszombati Takarékpénztár: a 
negyedik magyar hadiliólcsönre kerek egy millió 
koronát jegyzett. 

Elfogott szokeveny orosz foglyok. A napokban 
Kőszegdoroszlóról megszokott három orosz fogoly. 
\ szökevényeket az alhói csendőrség elfogta és át-
adta a katonai parancsnokságnak. 



Krematórium Győrött. A mult hetekben Győrött 
elhalt Csongrádv Károly volt ügyvéd. Most leibon-
tott végrendeletében összes vagyonát, mely ket nagy 
bérházból és tekintélyes összegű tőkékből áll, egy 
Győrött felállítandó krematoriumra hagyta. Amíg a 
krematórium felállítására sor kerül, a hagyatékot 
Győr város köteles kezelni 

Állami anyakönyvi kivonat. 
Március hörol. 

S z ü l e tése k: 
Hádám Kezső ezipészmester — Meiszner Teréz: Margit 
Kruhwirth Antal betűszedő — Nóvák Mária: Andor 
Varga Györgv őrmester — Csánits Mária: Ferenc 
Wurst Kamii* — Sehlögl Emília: Mária 
Tarka Teréz szakácsnő: László 
Bognár János iskolaszolga — Imre Krzse: József 
Mészáros F hivatalszolga —Németh G.: Ferenc József 
Haffel Anna cseléd : Ilona 
Stipkovits István — Tillhof Borbálya: Margit 
Maitz Lajos — Oswald Anna: Lajos 
Gáspár Anna cseléd : Mihály 

H á z a s s á g o k : 
Takács János czipész — Huber Mária 
Szakács Mihály pályaőr — Szentkuti Rebeka 
Lakinger Ferenc tisztiszolga — Bittér Karolin 
Marth Károly czipész — Kappel Amália 
Fűit Ferenc téglás — NVigh Veronika 
Jókai Kurucz László katona — Bella Franciska 

H a l á l o z á s o k : 
Uietrich Anna apáca, ő6 é, agyhártyalob 
Trattner Károly czipész, G3 é, hashartyagvuladás 
Stettner Uttó magánzó, 71 é, agyszélutés 
ozv. Ecker Ferenc né - Deckelmann Ágnes é, aggkór 
Ekamp Katalin Oő é, szivbaj 
Tarka Ferencné — Kulcsár Lujza 60 é, tudőlob 
Kandveg Erzsébet 2 hónapos, bélhurut 
Horváth Anna 70 é, szivbaj 

Karner Ferenczné — Scheck Teréz, J4 é, hólyagrák 
Molnár Imre 24 napos, rángógorcs 
özv. Teml Tamásnó — Walter Bóza, 77 é, aggkór 
ozv. (ineisz Mihalyné — Tangl Júlia, 68 é, agyszélutés 
ozv. Kandweg József né — Wurst Mária, ő.'i é, hasrak 
Hochecker .lános kőműves, S0 é, aggkór 
Koroknai Ágnes 3ö é, gumokór 
Mihailovic István ny. ezredes, 50 é, gyomorrák 
Sumits József kalauz gyermeke, 4 é, agyhártyalob 
Kenner Janosné — Schláffer Mária, 50 é, tüdővész 

Április horol. 

S z ü l é t és ek : 
Temmel Menyhért cipész — Milos Anna: Antal 
Kolossváry Sándor — Rónai Elza: Sándor 
Randweg Mihály czipész — Maitz Katalin: Jozefa 
Kampits Gyula vendéglős — Reiner Franciska: Olga 
külic* István kórjegyző — Kovács Ilona: Irén 
Weigl Mátyás festő — Topfer Krisztina: Gyula 
Witzmanu Ferenc cserepes — Kogler Johanna : Flórián 
Sule József pályaőr — Varga Rozália: Kálmán 
Eigen Pál — Tegyei Lujza : Károly 
Gamauf Lajos — Kappel Karolin: Ferenc 
Maitz Károlyné — Kkiudiust Teréz: György 

H á z a s s á g : 

Teke Sándor képezdei tanár — Cziczka Mária 

H a l á l o z á s o k : 
Kappel Sándorné Guttman Teréz, 21 é, tiidővész 
I>r. Waisbecker Antal ny. orvos, Öl é, aggkór 
I>r Galgóczy Emiiné Czigler Magda, Sl é, tüdőlob 
Thanhoffer Miklósué Pados Mária,83é, agyvérömlés 
Stettner Gusztáv ny. adótiszt, 68 é, aggkór 
Gamauf Lajos szőlős, 40 é, tüdővész 
Sabad Anna varrónő, 78 é. aggkór 
Czingráber Mária. 37 é, bélfekélyek 
Wurst Karoly, 4 hónapos, bélgorcs 
özv. Hatvan Józsefné Böhin Borb., 77 é, agyvéromlés 
IIut 11 esz Pál, 10 é, vizbefulás 
Schreiner Gusztáv czipész, é, szivbaj 
ozv. B mer Józsefné Satosics Borbálya 6'J é, tudőlob 
Unger Mária cseléd, 43 é, agyszélutés 
özv. Wernitz Győrgyné Glatz Mária, 70 é, tüdögyuladás 
Schermann Mihály alafás, 63 é, agyvérömlés 

Köszönetnyilvánítás 
Mindazoknak, kik felejthetetlen fiunk 

P a l i 
gyászos elhunyta alkalmából részvétüket 
fejeztek ki s koszorúkat kiildtek s ez által 
mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, 
hálás köszönetet mond 

Kőszeg, 1916. április 27. 

a gyászoló Hutflesz család. 

Egy tanonc 
és egy 

háziszolga 
felvétetik Lauringer Elek 
vaskereskedésében Kőszegen. 

Ntcm«m«a bivált t htr<l4r«a kfcxdBkaM U UulAtaa mi 
ktaél •>!•> 

fájdalomcsillapító bedörzsöld* 
m̂ bBIAa, rkeama, kft.rvenv, Inflorntk, tarok , »M»U <• kMfijij 

•tb. Mwtríbaa 

I>r HJ hior ML« 

Horgony-Liniment. ctpaid 
compos. 

H o r g o n y - l * a i u - K x p e l l e r pótlék*. 
ütpkjo t -ie, r-. 

K.pbuí Kjr<VRr«ffriAr»kb»n T\trr koiY.ilmttl u .,ini| 
sr«Ml4abo(': cimieti Dr. Klrbtor f»l. fjlirr«»nrlirh«B 

I*r*C> 1. KlU»h«beu. ». 
ii*NkMi i. mau»< 

O R V O K O K 
ajánl ják mint kitiinő háziszert a 

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

K Ö H Ö G É S , 
rekedtség, elnyál-
kasodas, görcsös 
és szamárköhögés, 
hurut, légcsőhurut 
ellen, valamint hűté-
sek megakadályozá-
sára, enelfogva min-
den katona szíve-
sen fogadja! 

Kaiser Félé 
Me l l= 

Karamellák 

a .3 fenyővel". 

Riníl * '''•-'ve ^ biionyitv 
UIUU toaoktul a legjobbra igazolják bistoa hatásukat 

i's közkedveltségüket. 

Csomagja 20 fillérért, szelence 60 f.-ért kapható 

S C M A A R J Ó Z S E F • isz .rkereskcdésében, valamint 

LENDVAY LAJOS és KÜTTEL DEZSŐ gyog*r-

LtMsissskaJi Kőszegen éa u tassss .pr igjraMrtánkbaa. 

X X X I I mnKiAr k i r á l y i 

jótékonycélú államsorsjáték 
Kz«>n [I 'n/-M(ir^ját i K r emé lhe tő IÍXUH JIVCTL.'LIUN küzhu*7.uu ,'.g 

j ó t é k o n y c é l o k r a fut; f o r d i i t u t a i . 
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Fönyeremeny 2 0 0 . 0 0 0 korona keszpenzben. 
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" " Í S 0 • 2 - ' H Ü S S nyer, összesen ITTHAI K kés/p" 

Huzas visszavonhatatlanul 1916 evi junius ho 15-en. 

l í t / T Egy sorsjegy ára 4 korona 
Sors jegyek az ímtücg e lözeto* bekü ldése m e l l e t t n m a g y a r k i r . 
l o i t ó j ö v i i d ó k i iu ' . í /g . i t i 'nágió l Budapes ten ( V á m p i i l o t i i ) p o r t o m e n -
fBHi'ii k ü M m i i f k , • • leok ivU l k a p h a t ó k v r f lm i ionuy i pUMta-, a d ó - , 
VHIU- xóhivata l l i iU, a ÜS.I.'I vasut i á l l omásokon « u Ing iö l i b 
( l ( i h ú n \ t " »d.'liHi) ÓH vá l t ó -Q / le tbon . J á t ó k t e r v i - t i ngven ÓH l ió r -

moutvH k ü l d 
A mágy. kir. Lottójovedeki igazgatóság. 

S z o m b a t h e l y i J a k a r é k p é n ^ l a r 

i ^ é s z v é R v t a r s a s a q 

kőszegi fiókja, 
Ko«x<>«r. K i r á l y - i i l ii. 
S t r u c z szálloda mellett 

E l f o g a d : b ^ c k u t jelenleg nettó 4 " CJ-os kamu-

— to«és«a betéti könyvecskére és íolyó-
s iumlara A kamatozás a betétet követú napon kezdődik 

betet kiűzetéseket felmondás nelkul eszközöl 

L e s z á m í t o l : 2 — 3 Oalatl CS magánvál-
tokát mindenkor a legelőnyösebben. 

F o l y ó s í t : renJ«» é* toríesztésesjeUálogkolcsonóket 
— - város maga-

s a b o k a . n a t u k ö l c s ö n ö k e t a l a c s o n y a b b k a m a t ú 

k ö l c s ö n ö k k é v á l t o z t a t ( c o n v e r t á i ) . 

É r t é k p a p í r o k a t : • 
— — — tőzsdei megbizatasok.it e l logaJ 

S z e l v é n y e k e t : ^ • ' "> 'gm«ntcsci i bevá l t . NMívcny) 

ivekot a szel vény uta lvány (talon 

alapjan díjmentesen beszerez 

Á t u t a l á s o k a t , •̂"-'••̂ seket t-/k.,zui .» vii...; har-mely piacán teljesen dij'iienlcseii. 

É r t é k p a p í r o k r a : l " i m i - manan papi fokra 
L L előleget ad 

S o r s o l á s a l á e s ő •rlekp»p'r0k»t .:>. ...s/. 
tesseg ell.'ii biztosit 

É r t é k p a p í r o k a t es ür,L<*kJl • " c s r e keM-
l o r e átvesz 

Tekintettel, hogy hazank lennagyobb pénzintézetével a 

Pesti Hazai Első Takarekpcnztar Egyesülettel szoros ossze-

kótteté shen all, mindenfele takarékpénztári és banküzlet 

inegbiz ist a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 

Mint az Első Magyar Altalanos biztosító társasai^ ugynok-

te^e muulenfóle biztosítást eltogad és felvilágosítássá! kész-

s ggel szolgai 

Központ: Szombathelyi (regi) Takarekpenzíar 

Szombathely. A l a k u l t : 1857-ben. 
Alaptöke 1,600 001) k >r. Tartalékok: 400.000 kor. 

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

Árverési hirdetmény. 
Répcekethely község tulajdonát képező vadászterületnek 

U M l i i ^ x a t i j o g a i 

a községi elöljáróság Repcekethelyen az iskolaépületben 

1916. május hó 7.-én (vasárnap) d. u. 4 órakor 
nyilvános árverésen a legtöbbet igémnek 10 évre bérbe fogja adni. 

A répcekethelyi volt úrbéresek tulajdonát képező önálló 

vadászterületnek vadászati jogát az úrbéresek elnöksége Répce-

kethelyen az iskolaépületben 1916. évi május hó 7.-én (vasár-

nap) d. u. 5 órakor nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek 

10 évre szintén bérbe fogja adni. 

Az árverési feltételek a körjegyzői irodában betekinthetők. 

Répcekethely, 1916. április 24. 

Az úrbéresek elnöksége. Községi Elöljáróság. 

Njoawtott Kötni Krigyos könyvnyomdájában Kőszeg 

Gyakornokot 
f e l v e s z R ó t h J e n ő könyvkjreskedósc 

K ő s z e g e n . 


	Kőszeg, 1916. április hó 30-án
	36. évfolyam 18. szám
	Felelős szerkesztő és kiadó: RÓNAI FRIGYES
	A termés
	Tárca
	Háborús apróságok
	I. Ki nyeri a csatát?
	II. A páncélvonat
	Hírek a háborúról
	Városi ügyek
	Kőszegi József, rendőrkapitány
	Jambrits Lajos, polgármester
	Helyi hírek
	Eljegyzés
	Házasság
	Tisztviselői értekezlet
	Megtévedt ifjú
	A mozinak
	Vidéki hírek
	Heti krónika
	Állami anyakönyvi kivonat március hóról
	Születések
	Házasságok
	Halálozások
	Állami anyakönyvi kivonat április hóról
	Születések
	Házasság
	Halálozások

