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Magyarország feladatai

dualisztikus szerkezetével s kerülünk mindent,'
Nagyon szép gondolat es a komoly kritiami a Németországgal való baratságot alterál- kát is sok tekintetben kiallo terv Naumonnak
a B a l k á n o n . , hatná. Ámde ne kivánja tőlünk senki, hogy !
kózepeuropai kocepcioja, ámde, ahogy sok neAkármeddig tart is még a háború, az lemondjunk a világháború ama nagyszerű ered-' met elkepzeli ezt a tervet, az csak abban az
ententenak minden erőlködése ellenére biztos- j menyeiről is. melyeknek megvédese, apolasa 1 esetben volna megvalósítható, ha mi magyarok
sággá! megállapítható, hogy a bukaresti szerző- nemcsak nekünk magyaroknak, hanem Ausztri- veletlenül Poroszországot laknók, Nemetorszagdés, mely — mint azt a bolgár vendégek előtt jának és hatalmas szövetségesünknek Nemetor- nak pedig nem Berlin, hanem Budapest lenne
gróf Tisza István is nyomatékkal kiemelte, — szagnak is elsőrendű érdeke, sőt mi több, elo- a fővarosa.
épp ugy fenyegette a mi monárkiánk jövőjét, dázhatatlan köteleségük is.
Nem akarnánk félreértetni. Még a legsúmint amily jogtiprást jelentett Bulgáriával szemMert mindazt, amit Ausztria és Németország lyosabb idokban is feltetlen hívei voltunk a
ben, ma mar csak egy széjjeltépett papiros a Balkanon avagy a távolabbi keleten elerhet, dualizmusnak s a Németországgal való szöcsupán. Bulgária nemcsak a tőle elrabolt Mace- csak velünk és áltálunk érheti el. A aki akar vetségi frigyért is mindenkor helyt állottunk.
dóniai szerezte vissza, hanem északi hatarait Bécsben akár Berlinben gyengíteni akarna azt Álláspontunkat es politikai meggyőződésünket a
Magyarországig előre tolta. Közvetlen szom- a kivételes helyzeteit, melyet országunk földrajzi háború tapasztalatai csak még inkább megerősíszédai lettünk a diadalmas Bulgáriának, amelyen fekvése és kifürkészhetetlen gondviselés e ha tettek. Ámde epp.:n a dualisztikus szerkezetnek
keresztül a velünk fajrokon másik szövetsége- ború folyamán revelált a magyarnak, az gyöke- es a szövetségi viszonynak a vegleges megsünkkel, a törökkel is biztos és közvetlen rében tamadna meg a központi hatalmak kele- szilarditasa erdekében óhajtanunk kell, hogy
összeköttetest nyertünk. Lehet-e hát még beszélni ti erdekeit.
Ausztria es Németország teljes értékeben eszbukaresti békeokmányról, amikor Szerbia állami
A maradi eszméktől szabadulni nem tudó timaljak azt a hatalmi, kózgazdasagi és kultuönállósága megszűnt, amikor Görögország kény- osztrák es német politikusoknak sem volna rális jelentőséget, melyet tolrajzi helyzeténei és
telen partfogói ellen védekezni és Románia a szadad erről megfeledkezni, valamint arról sem, a fentebb felsorolt egyeb kiveteles előnyöknél
balkáni Hamlet szerepére lett kárhoztatva ? A hogy a másik hatalmi pilier éppségben lartása- fogva egyedül csak Msgyarország biztosithat
és állandóan
a központi hatorok—bolgár baratság is mind bensőbbé válik, ban is jelentős szerep vár a magyarra. Nem végérvényesen
talmaknak.
ellenben Oroszország évszázados balkáni befo- tudjuk, mi es milyen lesz a felszabadított Lenlyása megszűnt.
És a bukaresti
szerződés gyelország uj berendezkedése.
pusztulását jelző romokból plasztikus körvonaEgyelőre még csak az vehető konkrétumnak,
Hirek a h á b o r ú r ó l .
lakban bontakozik ki az európai Kelet uj ren- hogy Lengyelország nem kerül ujbol orosz rabdezésének ragyogó formája, melynek Magyar- ságba. És nekünk vegre is ez a legfontosabb.
A mon irchia es Romania megegyezése M i-jyar
ország földrajzi helyzetén kívül a magyar bolgár- De a legmegfelelőbb nemzetközi rendezés mellett ország Ausztria és Komania között a német-román
török vérrokonság és a három turáni
nép is minél szorosabbra kellene fűzni a kulturális megegyezéshez hasonló gazd isagi inegegyezes j«>tt
históriai emlékei, mindenek fölött pedig az ér- és a közgazdasági kótelekeket Lengyelország és létre a kölcsönös áru kicserélés szabalyoz.isa dolgában. Az egyezmény colja i monarchia és Kománii
dekek teljes azonossaga kivételes jelentőséget Magyarország között, mert eppen az osztrák és
kereskedelmi íorgalinának előmozdítása, megkönnyíés ellenállhatatlan erőt kölcsönöznek.
a német erdek teszi kívánatossá a lengyel-magyar tése es a köles >nos átviteli forgalom lehetővé tétele."
Nem az egyoldalú, sovén magyar nézőpont baratság intenzív ápolását.
Bdkehir. A szociáldemokrata sajtó Círey külügyszolgál ezen igazság dokumentálására. A legA história ujjmutatása, hogy Oroszország miniszter legutóbbi nyilatkozatával azt látja igazoltpartatlanabb szellemben kezeli dualizmus is sok legerzekenyebb oldalán es a Keletet a központi nak, hogy Anglia hajlandó békét kötni, ha Belgium,
kedves vágynak
a
feláldozására
kényszerit hatalmaknak megnyitó Balkanon a magyar nem- Szerbia es Montenegró függetlensége biztosíttatik.
A lapok szerint ez a nyár meghozza a béketárgyabenünket. Sok sok eszményhez csak azért nem zet oly népeknek lett szomszédja, amelyekhez lasokat. l'étervári előkelő körök v •leménye szerint
ragaszkodunk, hogy speciális érdekeink ös.sz a história es a faji kötelékeken kívül őszinte nem le»z harmadik téli hadjárat, a háborút még az
hangba legyenek hozhatók a kettős monarchia baratsag es az érdekazonosság eros kapcsai fűzik. ősszel befejezik.

T á r c a ,

Háborús

apróságok.
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Fegyencek a fronton.

H ő s e i n k , kik a föld alatt élnek . . .
Ott küzdenek, izzadnak, fáznak
Az árokban, hóban, esőben ásnak
A vitézek, fiatalok, vének,
Hőseink, kik a fold alatt élnek.
Vérüket ontják, királyért, hazáért,
Mindent elszenvednek, otthonért, családért.
Tündöklő példái a magyar erénynek,
Hőseink, kik a föld alatt élnek.
Sorukat ritkítja a rideg halál,
üreget, fiatalt egyaránt kaszál.
Ok csak tűrnek, ettől sem félnek,
Hőseink, kik a föld alatt élnek.
Térdre asszonyok, térdre gyermekek,
Hálaimától könnyezzen szemetek!
Templomban róluk zengjen az ének,
A hősökről, kik a föld alatt élnek.
Ha majd zúg a harang és itt lesz a vége
Az iszonyú harcnak és megjön a béke,
A magyaiok Istenére esküdjünk,
Hogy boldogságukért mindent megteszünk.
Mindent, mindent, — ha majd visszatérnek,
Hőseink, kik a föld alatt éltek.
CHEKNEL YICTOK.

duljon hozzájuk. Alakítson belőlük egy fegyenclégiót, mely örömmel fog elpusztulni".
A komolyabb és kevésbbé szenzációt hajhászó
lapok, mint á "Figaro", "Le Tomps" a maguk részéről már elintézték a kérdést. S igen helyesen. A
fegyencek nem bátor emberek. Erény nélkül nincsen
igazi bátorság: csak vakmerőség, hazardiro/ás. A
katona vitézsége: áldozakészség és lemondás, — ez
a szellem hiányzik a fegyenceknél, akik nagy bűnöket követtek el, hagy ne kelljen vágyaikról lemondani. S vájjon mit szólna hozza a francia katona,
ha egysorbau kellene küzdenie rablókkal és gyilkosokkal.

A toulousi fogház hatezer lakója kérvényt intézett
az igazságügyminiszterhez,— bocsássa őket szabadon
— hogy harcolhassanak a hazáért.
Az igazságügyminiszter még nem döntött és
a francia újságok hasábokon át foglalkoznak a kér
déssel, vájjon teljesíthető e a kérés. És csodálatosképen uKadnak lapok, melyek — bizonyára a szenzáció kedvéért, — a fegyencek pártjára állanak.
— Emberekre van szükségünk — írja az "Eclair"
VII.
— és a fegyházak önkénteseiből kitelne egy harmincezer főből álló hadsereg.
Léghajók közreműködése a csatában
A „ Liberté" ankétot nyitott a kérdés eldon
tésére és első cikkének élére Jules Vallés. a népA léghajók nemcsak fddei itő szolgalatra és a
szerű párisi újságíró mondását iktatja: — Mindig tulajdonképeni harc megkezdése előtti működésre
bámulattal néztem a fegyencek tiszteletreméltó arcát. vannak hivatva, hanem van komoly szerepűk magáA fegyencek kérését különben nem kisebb ban a csatában is. A léghajók szerepe a csatában
ember irta, mint Eieudonné, a Bonnot Garnier auto- főleg az, hogy az ellensegnek a front mögötti mozmobilos rablók bambijának illusztris tagja, aki dulatait zavarja és e mozdulatokról a vezérkarnak
ugyancsak épületes érvekkel bizonygatja, hogy a jelentést tegyen.
gyilkos anarkisták társasaga nem megvetendő." —
Ha ezeknek a légi cirkálóknak csata közben
Azt hiszem nem túlzok. — írja, ha kijelentem, hogy nagy veszélyt jolentenek is az ellenséges léghajók,
egy fegyenc nem jobb és nem rosszabb, mint bárki megtelelő fegyverzettel ez ellen is védve vannak.
más. A társadalom, a közönség megvitathatja majd,
A léghajók tulajdonképeni akciói a csaták alatt
van-e igazság állításomban. A cselekvés perceit mindig az átkarolások megakadályozására irányul,
éljük, oda akarunk menni ahol a halált osztogatják, (iyors mozgékonyságuk folytán és azért, mert képesek egész nap a levegőben maradni, abban a hely— ennyit talán megérdemlőnk".
Ez az irás sok franciát meghatott. Leveleket zetben vannak, hogy az oldaivéduek használt lovasEgyr-egy légi
irtak a lapoknak, — jó lenne megengedni a bűnö- csapatokal •rdaea tamogaihatjak.
cirkáló
mintegy
700
kilogrammnyi
bombát visz
söknek, hogy a kitűnő alkalmat felhasználja, a bemagával,
ezenkívül
inas
lövegeket
is,
ami
nagy csacsület útjára térjenek, l'ersze, a legveszedelmesebb
játok
megsemmisítésére
elegendő.
frontra kell küldeni <»ket, hogy ott elpusztulva,
A tüzérpárbajban is igen kedvezően befolyábecsületes emberek életét inontsék meg a haza
solják a légi cirkálók a harc kimenetelét, ha a felszámára.
A fegyencek bátrak, - mondja Dieudonnéha, vonuló ellenséges tűzéiségre bombákat hajítanak e.>
elszánt emberekre van az államnak szükségé, for- ezzel igen gyorsan elhallgattalak öt.

pedig Magyarországon Budapesten VT. Andrissy »t
és 110 főnyi legénységet fogtunk e!. Déltirolban
Amerika }egv zeke Angliához. Washiuurtoni tiivir.it csapataink ellenállhatatlan erejű tüzérségünk hat- 12. és (iyőrött Árpád ut 32. Bővebb felvilágosítást
szerint Wilson elnök ujabb tiltakozó jegyzéket hatos támogatasa mellett elfoglalták az Armenterra hivatalomban szerezhetnek.
Kőszeg 1916. május 19 én.
intéz Anglia blokádja ellen.
gerincen (Sugnna völgytől) Vügereuth fensikon, a
K ú s z t y i J ó z s e f rendürkapitttiiy
Orosz szornyusegek Legutóbb érkezett hivat,t- Terregnolo völgytől északra és Kovret (lioveieto)
lo.s jelentések szerint a sitaki kerületnek uz oroszok délre az ellenség első állásait. Ezekben a harcokban H 4 5 / 9 1 6 .
Hirdetmeny.
által megszállott falvaiban levő muzulmán lakosság 0.) tisztet Ós több mint 2500 főnyi legénységet fogEgy helybeli bormérésben (kapás korcsmában)
egv részét az ellenség lemészárolta. Erkenisz es tunk el, 11 gépfegyvert es 7 ágyút zsákmányoltunk
borkimérés
idején egy bútordarab alá csúszott naHasszisz falvakat felgyújtották és a mintegy olRJ, s egy ellenséges repülőgépet lelőttünk.
gyobb
papirpénzösszeg
találtatott.
emberből álló lakosságút, a nőkkel, gyermekekkel es
Verjük az olaszokat Dél-Tirolban Dél-Tirolban
Igazolt
tulajdonosa
átveheti a leiidőrhatóságnal.
aggokkal együtt élve elégették.
csapataink tuinadásai kiterjedtek. Az Armenterre
Kőszeg
1910.
évi
május
hó 16 án.
Forradalmi hangul <t Oroszorszauban Napok óta hegyháton, a Vilgereuth fensikon eljutottak az
Kőszegi József rendőrkapitány.
tömegesen szöknek al orosz katonák Komániába. ellenségnek S.iglio d' Aspio i'osto, Costa d' Ágra
Beszélik, hogy az orosz alkalmatlanokat a frontról Mariona hadállásáig s behatoltak a Terragnolo szafehér oéduiávaí hazabocsátottak. most azonban vala- kaszon Piazzaba és Yaldugaba. Elűzték az olaszokat
mennyit behívták. A lakosság korében, különösen Moseriből ós éjszakai rohammal elfoglaltak ZugnaMos/.kvában, nagy a f -rrongás. A lakóssáy és a Tartat. A harcokban az olasz foglyok száma 141
Az alispan 10 eve9 jubileuma, llerbst (Jé/a várreniKirseg ko/ött heves összeütközésekre került a sor, j tisztre, 7i'0U főnyi legénységre emelkedett, a zsák- megyénk alispánjának 1(3 éves alispáni működésének
amelynek folyamán sokan meghaltak és megsebe- mány 17 gépfegyverre és 13 ágyura. — Szárazföldi jubileumát ünnepelte hétfőn a törvényhatóság ós ez
sültek. Moszkvi utcain véres borzalmak játszódtak ós tengeri repülőjárműveink egy erős raja kedden alkalommal számos küldöttség tisztelgett nála. Kőszeg
le. A nép tüntet, nagy tömegekben vonul l'el az ut- éjjel es szerdán reggel Velencében, Mestreben, Cor- város tanácsa teljes számban Jaiubrits Lajos polgárcakon és a háború befejezését követeli. Megdlapit monsban, Cividaleban, Udineben, l'erla Carnilben es mester vezetése alatt szintén megjelent nála és a
ható, hogy az orosz nép a háború folytatása ellen Trevizoban a pályaudvarokat es egyé>.b telepeket következő lendületes beszéddel üdvözölte: „Nagyvan és hogy forradalom van kitörőben.
bőségesen bombázták.
Mindenütt, de különösen ságos alisp in L'r! Kőszeg szab. kir. város is eljött
Amerika Mexi*o ellen. Az Egyesült Államok L.'dineben, ahol mintegy 30 ellenséges agyú hatas- Nagyságodat üdvözölni abból az alkalomból, hogy
kormánya kedden fontos tanaesk >zast tartott, melyen talanul intézett lepülöjarmüveink ellen elhárító tüze- már egy évtizede áll nemes Vasvármegye élen.
Gyenge és csekély az én erőm ahhoz, hogy ereda mexikói kérdésekkel foglalkoztak. Üir szerint lést, erős h.itást tigyelteK. meg repülőink.
ményekben gazdag ténykedését méltatni tudj un, do
ultimátumot küldtek Mexikónak.
További eredmsnye az olasz e leni győzelmeknek.
Japán Am r.ka ellen. A Novoje Vremja jelenti: Dél-Tirolban csapataink lamadással birtoKöi vettek hiszen nem is szorul cz méltatásra akkor, mikor a*
Atnenka >s Japán között a viszony kiélesedett az az Aschtaohe es a Lainp (Astico és Lenop) völgy elért eredmények maguk monduatuak bírálatot a
amerikai bevándorlási torvény miatt. A washingtoni ozotli Maggio hegyhátat, elfoglalták a Lainp völ- sikerteljes es mindig a k.»z javára szolgáló működés
japan követet megbízták: tiltakozzék az amerikai gyen átkelve Platzertol (Piazza) délkeletre a Costa- fölött. Mi kőszegiek, egy felette örvendetes tényt
kormánynál a torvény ellen, amely szerintük Japán bellat és Moschiertől délre Zugnatortát es az ellen- kell hogy megállapítsunk s ez az, hogy Kőszeg
szab. kir. város fejlődése éppen összeesik Nagysagod
ellen irányul.
ség tobl) ellentámadását vertek vissza Tobb mint
alispáni működésónok idejével, inert hiszen varosunkAmerika energikusan follep Anglia ellen. Az ítüü ujabb foglyot, közöttük 1_' tisztet szállítottunk
ban éppen ez idő alatt látnak napvilágot olyan
amerikai kormánynak az amerikai postaforgalom be és 18 löveget, valamint l s gépfegyvert zsákmáintézmények, melyek elválaszthatatlanul kap solodmegakadályozásáért Angliához intézendő tiltakozó nyoltunk Az olasz vezérkar u lió itj.-arol ós 17.-érői
nak abba a nagyszabású áldásos tevékenységbe, mit
jegyzékét rövidesen elküldik.
kelt jelentései, amelyek célzata nyilvánvalóan az,
alispán L'r a Vármegye ólén az elmúlt 10 év alatt
Folftgvvérzik az összes angol kereskednimi go- hogy a visszavonulás által kellett benyomást eny- kifejtett. — Nemcsupáii a kötelesség, az elöljáró és
zosoket. A Daily News jelenti Parisból: Most már hítsék, önkényesen koholtak. Az ellenség vesztesé a felsőbb hatósag iránti tisztelet az, ami minket ide
úgyszólván valamennyi kereskedelmi hajót tölfejy ij-'il csak az tudja felbecsülni, ki a harctér birtoká- hozott, haneiu az igaz nagyrabecsülés, a meleg,
vérezték. A lap fölhívja az angol kormányt, hala- ban marad, az olaszok pedig nincsenek abban a őszinte, tiszteletteljes szeretet érzete ad érteket ós
déktalanul rendelje el az angol keresked 'lenn gozö- helyzetben. Mi azonban, minden egyes derék kato- lelket a mi megjelenésünknek, hogy Kőszeg szab.
sok folfegyverezését is, az angol kereskedelmi Holtát nánk vóráldozatáuak legteljesebb értékelése mellett kir. város közönsége és tisztikara is osztozzék az
ez fogja leginkább megvédelmezni a búvárhajó is kijelentjük, hogy vesztesegeink, gyalogságunk egykori kőszegi közigazgat isi gyakornok ós kőszegi
ügyessége, tüzérségünk tuza itasáuak hatalmas oltámadásoktól.
járási főszolgabíró alispánkod isanak jubiláló öröméFranciak a kieheztetesi terv csődjéről. A „Temps" talmi és a vezetőség hadi tapasztalatai következte- ben. Eljöttünk, hogy igaz lélekkel üdvözöljük ez
vezércikkben foglalkozik Delbrück államtitkár le ben, rendkívül csekélyek.
ünnepélyes alkalomból, kórjuk, hogy tartsa meg
Ket olasz pancelerodot foglalturu el. A dél-tiroli Kőszotf szab. kir. városát tovabbra is jóindulatában,
mondásat al s azt hangoztatja, hogy ebből neiu szabad optimista következtetéseket levonni, mint a leg- harcvonalon tan adasuuk fel tartóztam itl mul tértnyert. minket pedig szeretetében s adjon a jo lsicn a mi
több francia lap teszi. Ha kevesebbet beszéltünk , Az Armenterra hegyháton az olaszoknak hat tama- Vármegyénk és magyar Hazánk javara és boldoguvolna a németek kieheztetéseről — irja a „Temps* dasát visszavertük. Az Astach ós a Laimp völgy lására szolgáló áldásos tevékenységéhez erőt és lan— talán tobb agyút gyártottunk volna. A német között előrenyomult haderőnk az etleuseget az egész kadatlan kitartást." Az alispán mély meghatottságáhadseregnek mindene meg van, amire szüksége van. h írevonalon hátrább uzle es birtokaba vette a Campo ban csak percek mula tudott szóhoz jutni. A legA kiéheztetés! hadjárat teljesen csődöt mondott, Moloin és a i'oraru olasz panceleród müveket. Az melegebb rokonszenvvel köszönte meg az üdvözlést
különösen azóta, mióta a központi hatalmak utat Etsch völgyében az olaszom Marco és Mori helysé ós szeretettel emlékezett meg Kőszegen megkezdett
geket kiüríteni kényszerültek. A támadasunk kezdete közigazgatási pályájának és főszolgabírói működésétörtek a Halkánon.
A nemetek terhoditasa Verdun körül. A Maas óta ejtett foglyaiukszáma eddig tobb, mint lÜ.UUU nek idejéről, mely kitörölhetetlen emlékeket, szerenyugati partján az Avocourt Esnes országút mind főnyi legénységre s 19(i tisztre, a zsákmány ó l tetteljes vonzalmat plántált szivében és ezt meg is
két oldalán levő francia arkokat az erdő déli csu- gépfegyverre és ti 1 agyura emelkedett.
fogja őrizni eges/, eletében. Nagy örömmel tapaszesának magasságáig elfoglalták,
tisztet ós l'JO
talta a varosnak ujabbi időben kulturális es egyéb
főnyi legénységet foglak el. Az ellenségnek a ;íl>4
téren tortént fejlődését, melyet tőle telhetőleg minv'üi'Oisi
es magaslat ellen intézett ujabb támad sa igen
dig baraUágo* érzülettel és a város iránt érzett
1 isi, 910
Hirdetmeny
jelentékeny veszteségei mellett összeomlott
szeretettel hivatalos kötelességből is támogatott, de
Fenyes győzelmeink az olasz fronton A Doberdói a hadi rokkantak, özvegyek ós árvák keresőképes- a köteles felügyeleti jognál többet magának nem
vindikálhat, mert tudja, hogy ez a város vezetőinek
fensik szakaszán bevált egri népfölkelő ezred Mon
sége érdekében.
érdeme,
kiket ezért teljes elismerés illeti. Kéri, hogy
faié net> | keletre henvoumll az olaszok árkaiba
A in. kir. kereskedelemügyi miniszter ur elrenjuttassák
el hálás érzületének és köszönetének
ó tisztet és különböző lovasezredekből való 150 delte, hogy hadirokkantak, ha gőzgép kezelői vagy
őszinte
kifejezését
a megtisztelő üdvözlésért Kőszeg
f"ii\ 1 legénységet elfogott és egy gépfegyvert zsák- gőzkazán fűtői szolgalatba óhajtanak lepni, az eddigi
varos
kozönscgének,
melynek mindenkor igaz hivo
mányolt. San Martinótól nyugatra a hétfőn elfoglalt 0 hónapi gyakorlat helyett csak 3 havi gyakorlatot
marad.
—
A
küldöttség
tagjai lelkes óljenzéssel
állásunkat az elienség minden annak visszahódítá- tartoznak teljesíteni ós a gözkazan és gözgépkezcloi
köszönték
meg
az
alispán
szép
szavait.
sára irányuló erófeszitesei dacára, megvédtük és tanfolyamra laudíjmentesen vetetnek fel.
megerőltettük. Itt 3 tisztet és 1>0 főnyi legénységet
A Hemington írógép Társasig ezég a hadirokEloleptetes es kitüntetes. Dr. Dreiszker Ferenc
lógtunk el, egy gépfegyvert és sok euyéb hadiszert kantaknak - ezek k <zotl különösen a meg vakult és nópfólkelöi szolgálatra bevonult körorvosról csak
zsákmányoltunk. A gorzi hídfőnél, l'lavánal és a félkarú kalonak, valamint katonai személyek özve most, hogy Szalonikiból rövid szabadságra jott haza
tolnieini szakaszon tüzérségünk az ellenség fedezé gvai es árvái részére ingyenes gépirói tanfolyamokat édes atyja látogatására, jutott tudomásunkra, hogy
keit erőteljes tüz alatt tartotta. Kzen a harcvonalon rend' zelt be. Ily tanfolyamok ugy a társasig fűi utó kiluuö szolgalatai elismeréseid Őfelsége legmagasabb
különböző gyalogsági vállalkozások során egy tisztet zelónel valamint összes fiokiutézetéuél tartatnak és megelégedését adatta tudtul a hadiékitményes Sig-

Helyi hírek.

Ha az ellenséges ütegeket sikerült elhallgattatni,
akkor a IÓKI cirkálók saját tüzérségüket tamo^atjak
a/, ellenseges gyalogságra való tuzelésbftt es igy
igen nagy részük lehet a végleges győzelemben.
Miután a németen kivül egy nemzetnek sincsenek felfegyverzett legi cirkaioi, ezekben nagyon
jelentékeny hatalmi tényezőt kell látni, amely nemcsak szárazföldi és várcharban használhaío, hanem a
tengeri habomban is jelentékeny szerepük lesz.
A flotta csatarendje olyan, hogy az egy osztályhoz tartozó hajók együtt aikotlnak egy forrná
eiól. A léuhajók feladata, hogy kikergessék a legnehezebb fegyverzetű hajókat, melyek lehat a legveszedelmesebbek és ezeket igyekezzenek ártalmatlanná tenni. Az eredmény itt sokkal biztosabb, mint
szárazon. Mert a léghajó, amely sebességét szaba
lyo/hatja, megállhat éppen a hajó fölött és torpedó
agyújából kilőhet a fedélzetre egy bombát, amely
ha nem is sulyeszti el a hajót, de mindeneseire
hasznavehetetlenné teszi. Egy hátránya van azonban
» légi cirkálónak és ez az, hogy nagyon függnek az
időjarastu . ami más fegyvernemnél nem létezik,
legalább is nem ily nagy mertekben. Teimészeies,
hogy a légi cirkálók ép ugy mint a szarazfoldi harc
ban, a tengeren is drótnélküli tátiróösszekotletésbon
vannak a tengernagyi hajóval.
A légi cirkálókat tehát részben aktiv támadó
legyverul lehel felhasználni a csauiban, részben
azonban más szerepe is van. Ez a másik szerep a
visszavonulási ut oivágása. A légi llotta ugyanis

bombákkal megrongálhatja az ellenfél frontja mögött
Egy kis leányka, aki 1914. augusztus elsején
levő vasutakat, hidakat és közlekedési eszközöket született, vagyis a németek mobilizációjának első
és igy uz ellenségnek legalább is meguehezeti a napján, a szent keresztségben a Mobilia nevei
visszavonulást, sőt mikor a sereg hátrál, aktive is kapta. Hemélhetöleg a leányka nem lesz nagyon
résztvehet a hátrálás inegakasztasaban, bombákkal szótartó a Kigoletto hires áriájához „Doune e mobile"
zavarva meg a visszavonulás rendjét.
kezdetű Verdi dallamhoz, mely kitűnő magyar forEk-y ellenfele van csak a német legi llottának, dításban igy hangzik: „Az asszony ingatag."
a repülőgép k flottája, amelynek tökéletesítésére
Leggyakoribb a népszerű és dicső hadvezér,
főleg a franciak fektetitek nagy suiyl. Ezek a repülő- Hindenburg után való elnevezés; még pedig Hindengépék \ líoban eredményesen tudnák megtámadni aburg, Hindenburga, vagy Hindenburgia. Hasonló
légi cirkal0K.it,ha valamivel stabilabbak volnának. esetet észlelhetni az 1870 71-es porosz francia háború
De a legi cirkáló gépfegyverei és bombái sokkal után. Ma is élnek még egyes asszonyok, kiket
előbb hatnak, mielőtt a repulőgép eléggé megköze- Sedánianak neveznek. A híres sedáni ütközet napján
lítené a léghajót. A repulőgep nagyon érzékeny születtek, vagy legalább is abban az évben és igy
szerkezet es egy jól találó golyó miatt lezuhanhat meg van ennek a divatnak az a rossz tulajdonsága,
az egész gep.
hogy mindenki tudja, milyen kori az ilyen név
A légi cirkálók teli it hatalmas és veszedelmes viselője.
fegyverek, amelyek a nemeteket, akik urak a foidön
A német 5. vadászzászlóalj inarkotányosnőjének
es vízen, úrra teszik a levegőben is.
a sedani ütközet napján kis fia született. A zászlóalj parancsnoka, e«y ezredes volt a keresztapa és a
VIII.
regementpater a Sedán névre keresztelte. A kis fin
neveltetéséről mindvégig a zászlóalj gondoskodott, a
Mars mint keresztapa.
katonai szolgalat után, melyet természetesen az ötös
A háború ala't született gyermekeknek (úgy- vadaszoknál töltött le, hivatalnok lett. Még ma is él
nevezett hadigyerek) a keresztnevük fogja elárulni, .Németországban egy hölgy, akit Blücherine Yiktorine
hogy Mars, a g .rög mylhologia háború istene volt
Achzenhundertdreizehn Schmidt-nek hívnak. Ez iga
a keresztapjuk. Németországban igen gyakori az eset
zan paratlan eset, hogy valakinek évszám legyen a
hogy az újonnan érkezettek igen különös keresztnevet kapnak, például Hindenburg, Hindenburga keresztneve. Lgyancsak 1813. évben egy földműves
avagy Zeppelin, Zeppeliné, Taunenberg, Warschau nek ikrei születtek és a boldog apa az egyiket
Kanomé, a masikat Bombardine neveztette.
Belgrád, \ ilua, Longwy stb.

rum Laudis érdemrend adományozásával, u májusi
előléptetések során pedig főorvossá léptetett elő.
Elöleptetes. Katona Joakim, kőszegi osztálymérnökséghez beosztott államvasuti mérnők, tart.
ntászh iidn agy > ki a mozgósítás óta katonai szolgá
latot teljesít ét; mint megírtuk, a gor/.i hídfőnél
súlyosan megsebesült, teljesen gyógyultan e héten
pivid szabadságra városunkban időzött. Az újévi
előléptetések során főhadnagy lett és a Siguum
Laudis érdemrendet is kapta kitűnő szolgálatai el
ismeréseül.
Elöleptetes. A jelenleg itt állomásozó 12.
vadászzászlóaljnál Bunzl Lipót zászlós hadnagygyá
léptetett elő.
Kinevezes es athelyezes. A pénzügyminiszter
Weisz János helybeli kir. adóhivatali gyakornokot a
királyhehneczi kir. adóhivatalhoz a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű kir. adótiszttó kinevezte.
Salamon Ernő liösi halált halt honvédszázados
teteme tegnap erkezett Kőszegre. Holnap helyezik el
örök nyugalomra a helybeli temetőben nyugvó szülei
melle.
Az idehelyezett hegyi tuzerutegnek eddig ideiglenes parancsnoka Beitlich Ferenc tart. tüzérfőhadnagy
volt. F héten érkezeit ide a véglegesen kinevezett
parancsnok, Keiske Rezső kapitány.
Iskolalaiogatas. ti héten varosunkban időzött
Maruzsák Hal felsőleányiskolai főigazgató Budapestről,
az itteni evang. felsőbb leányiskola látogatása céljából. Teljes elismerését fejezte ki az intézet igazgatójának és tantestületének.
A városi villamos telepet e héten műszakilag
felülvizsgálta Schmiedl Simon üanz' villamos társasági főmérnök, a telep azon ídöszerinti építésvezetője
és teljes elismeréssel nyilatkozott a telepnek jelenlegi
súlyos viszonyok közötti akadálytalan üzembetartasa
felett. Jelezte, hogy jövő hó elejen végre elkészül az
egyik gépnek múlt évben eltört főtengelye s hogy ez a
gep mar junius hó folyamán ismét üzemképesse lesz.
A hatóságnál tett látogatása alkalmával feleinlitelte,
hogy a vállalat számos vidéki üzeme mellé a városok
müjéggyárat állítanak fel, igy Celldömölk is, ami
az áramerőnek nappali felhasználásával magát a villamos müvet jövedelmezőbbé teszi, a jéggyártás pedig
szintén jelentékeny hasznot hoz.
A főgimnáziumban a tanév előadásait tegnap
fejezték be és holnaptól kezdve junius l-ig megtartják az osztályvizsgá kat. A Te Deum junius 3.-án lesz.
A főgimnázium hadbaszolitott ifjai kozul tíayer
János, (iirardoui Kóbert, lletényi Elemér, Horváth
László, Magdics Imre, Molnár József, Nagy Iván,
Schwell László, Szametz Károly, Szidoly Elemér,
Szluha Márton VIII. osztályosok inult vasarnap
miniszteri megbízás alapján az intézet igazgatójatói
kiállított érettségi bizonyítványt kaptak. A bizonyítvány kiosztását ünnepélyessé tette dr. Bárdos Komig
igazgatónak a hazáért és királyért hadbavonuló ifjakhoz intézett szívhez szóló, lelkesítő beszéde. Továbbá
a k ivetkező besorozottak is megkapták tegnap osztálybizonyítványukat: Adler Manó, Antal István, Banovies Ödön, Freyberger Miklós, Léhner Karoly,
Szlavik Jenő VII. osztályú, Vukovits Károly Vl-ik,
Kondor Ferenc, Lackovits János, Noe János V-ik
osztály belyiek.
Áz uj esküdfszeki ciklus kőszegi tagjai A szombathelyi királyi törvényszéken junius 5.-én kezdődik
az uj eskudtszéki ciklus, amely mindössze két bűnügyet fog tárgyalni. A törvényszéken kisorsolták az
esküdteket, akiknek névsorában városunkból a következők foglaltatnak: Horváth Béla korházi gondnok, Kováts József ipart, elnök és Németh Imre
takarékpénztári pénztáros.
Uj csendorormesterek. A honvédelmi miniszter
a következő máshova vezényelt csendőrörőket lépteié elő őrmesterré: Turóc/i Bálint, Kőszeg, Turi István,
Itohoncz, l'ap János, Kőszeg, Minolics Péter, Kőszeg.

A 83 ásón katonanvja Szombathelyen i8,ooo K
tisztajövedelmet eredményezett, melyhez tudvalevőleg
Kőszegről is 1200 koronaval járultak hozzá. Az itt
gyűjtött s mult héten kimutatott adományokra vonatkozólag meg felemlítendő, hogy Eisner testvérek
nemezgyára nem 50, hanem 100 koronát adakozott,
továbbá hozzájárultak meg Pfetfel János kir. körjegyző
ll» kor. és Schöner örnagyné szinten 10 koronával.
Ösztöndíj. Néhai dr. Waisbecker Antal családja
2XH) korona ertékü ö'o-os hadikölcsön kötvény letétele mellett tanulmanyi ösztöndijat alapított az elhunyt es nejének emlékére, melynek kamatait 1917.
évtől kezdve a városi tanács javaslata alapján a
csilád fogja adományozni és melyre elsőbbsége van
a Waisbecker-Szovják családok leszármazottjainak.
Vasúti nyári menetrendünk valószínűleg már legközelebb megjavul azon éjjeli vonatpárral, mely béke
idején is különösen az idegenforgalom es a Szombathellyel való csatlakozás érdekében mindig igen előnyösnek bizonyult. A vasút helybeli igazgatósaga már
elküldte ez iránti beadványát az üzletvezetőséghez,
hol készséges jóakarattal helyezték kilátásba e vonatpárnak mielőbbi forgalomba helyezését. Az egyik
Szombathelyről fog indulni kb. éjjel 11.15-kor, a másik
Kőszegről éjfél után.
Az epitosi bizottság e héten tárgyalt le néhány
építési ügyet. Az építési engedély megadását javasolta
Csizmazia Ferencnek és Steininger Sándornenak keritesépitesére, Edler Jánosnak istálóépitésre, Eisner
testvérek nemezgyárának a gyárral szemközti réten
építendő gazdasági epületre.
Huskimeres volt e héten a városi husszéknél
jelezve, mert egy kényszer-vágott darab marha beszállítása jelentetett be, mikor azonban a városi állatorvos megvizsgálta, azt közfogyasztásra alkalmatlannak
találta, amiért is a hatóság ellenőrzés mellett a dögtéren elásatta.

Letelepedés. Ssikla\ Artúr, magyar államvasút i
Mikor a div.in alul is sepernek. Egy helybeli
főfelügyelő az aradi üzletvezetőségnél, nyugalomba! bortermelő nagytisztogatást végezvén lakószobájában,
vonult és varosunkban telepedett l« állandó lakosul. hol februárban borkimérés volt, a díván alatt 1ÍJ0
A pamerutcai hidepitest e héten kezdették meg. korona papirpén?
talált Véleménye szerint valaA lebontott hid helyén most folynak az alapozási mely vendége ejthette le, melyet' azután lábbal a
munkálatok. A betonból épülő hid Müller Ferenc terve diván alá csúsztattak
A rendőrhatóság őrizetbe
nyomán a város rezsijében készül, de milyen kár, wtte az összeget, melynek e.ves/tet be nem jelen
hogy nem bízatott meg szakember az épités vezeté- tették és közhírré tette, hogy jogosult tulajdonosa
sével, vagy legalább ellenőrzésével, mert a mi jó öreg átveheti.
városgazdánk, bár közismert, hogy az Istentől csak
A mozina< mai műsora: Háborús felvételek.
abban különbözik, hogy amaz mindent tud, de ö „A uiaju.si királynő". (Dráma 4 felvonásban. A híres
mindent jobban tud és arról is, hogy jó az öreg a Saschetto Rita színésznő a főszerepben.) Fekete és
háznál, de egy hídépítés szakszerű felügyelete oly fehér. (Vígjáték.)
fontos, hogy azt reá bízni mégis csak kockázatos
A furdöevad megnyitasa Buziasfürdon Mint
dolog.
értesülünk, Buziásfürdöben, hazánk híres szívgyógyA középiskolák reformja A vallá> és közoktafürdőjében a fürdőd üzeui" május lö én újra megtásügyi miniszter a középiskolák tervezett reform
kezdődött. A közönségnek i fürdő összes elismert
járói nyilatkozott, ami bennünket is közelről érdekel.
gyógy tényezői, a természetes szénsavas, rádiumos
I g y mondja: a középiskolai refom lehetői g a köfürdők, hi legvizgyógyhitézet, Zander intézet stt>. ngy,
zépiskolák egységesítését törekszik biztosítani a
mint béke idején teljes mérvben rendelkezésre álla
negyedik osztályig bezárólag. Ezzel meg van adva!
nak. A fürdőhely távol a harci zajtól való kedvező
az alap a polgári iskola tantervének módosítására, I
fekvése és kitunó klimatikus viszonyai folytán keiazzal a különbséggel, hogy a polgári iskolában nem
lemes és nyugodt üdülőhelyet nyújt. A háború fara
lesz kötelező a latin nyelv vagy második idegenj
dalmai és izgalmai — ugy látszik — igen gyakran
nyelv tanulása. A polgári iskolai reformban az ötödik'
okoztak szívgyengeséget és egyébb szívbajokat es
és a hatodik osztály eltörlését tervezem. Ezzel aj
eiinok tulajdonitható, hogy a hadsereg udules céljá
reformmal nem óhajtok várni addig, inig az egész
bol szabadságolt tagjai már most is szokatlan nagy
középiskolai reform keresztülvihető, hanem noveiláris
számban keresik fel a fürdőt. Sokan vannak, sebeuton óhajtanám rendezni a kérdést. A f e l s ő
sulésok által okozott bénulásobui s csúzos izületi
l e á n y i s k o l á k szervezetével is a közel jövőben
bajokban szenvedők, kiket a radioaktív fürdők és a
óhajtok foglalkozni oly irányban, hogy e z z e l a'
Zander intézet vonzottak oda. A fürdő nemeslelkű
1 e á n y g i ni n á z i u m ok f e j l e s z t é s e és s z a p o tulajdonosa, Muscbong ur a hadsereg tagjairól igen
r í t á s a is b i z t o s í t v a l e g y e n.
liberálisan gondoskodott. A fürdőközönség megfelelő
Mdjalis. fak napja, szederlevelgyüjtos volt e ellátása la hatóságok közreműködése folytán kitűnően
héten a helybeli tanintézetek kirándulasos szórakoz- szervezték és igy a furdőuzein kifogástalan működése
tatója. A polgári fiúiskola és mindkét elemi iskola teljesen biztosítva van. A kitűnő gyorsvonati összetanulói osztályfőnökeik vezetése alatt rándultak ki a köttetés Temesváron át lényegesen hozzá fog járulni
Hétforráshoz, Oházhoz, Klauzen erd< be és gyönyörű ahhoz, hogy a fürdő igen nagy látogatottságnak
napos délutánokon víg gyermekzsivaj töltötte be a örvendjen.
surü lombos erdőt, a kies kiránduló helyeket.
A hetivásárokon az élelmiek beszerzése körül
mindjobban su'yosodik a helyzet. Elmúlt már a
tavaszi munka és a szokott behozatal nemcsak nem áll
vissza, hanem még kevesebb, mini az elmúlt hetek
gyér termelése idején s természetesen ez ár
emelést idézett elő, melyet a hates.ig a város koz
élelmezése érdekében azért nem szoríthat vissza, mivel
Szombathely és Sopron varosok szükségletük biztosítására a város közeli vidékére kiterjedő tevékeny
séget fejtenek ki. Szombathely a vidéki korjegyzők
bevonásával és összevásárló kiküldöttek faluzása
utján igyekszik minden termelést megszerezni. —
Sopron pedig még ratfináltabb trükköt alkalmaz:
finom raffinált kocka és süvegcukrot biztosit azoknak, akik tojást és lejféléket odahoznak és mert
városunkban csak nem raffinált kristálycukor Lipható,
dacára annak, hogy édessége és felhaszuáUiatá a
ugyanolyan jó, a népnek nem kell, tehát vasúton és
kocsin tömegesen Sopronba viszi termékeit, hogy
onnét olyan cukrot hozhasson, milyen neki keli.
De nemcsak városunk közeli vidékéről, S/.ombatheiy
kornyékéről is igy történik az élelmiek elvonása, a
nép odacsalogatása. Sopron teheti, mert a közeli
cukorgyárosok pártolják,
egész Vasmegye pedig
a feje tetejére állhat, küldözgetheti az ezreseket,
jegyezgethet akármennyi hadikölcsönt, a Hitelbank,
mely a cukorkozpontot kezeli, annak kuld ratfiuált
cukrot, akinek akar, vagy akinek olyan protekciója
van mint Sopronnak. Hogy ez milyen karos a var
megye és igy a mi városunk élelmezése tekintetében,
azt megérzi minden háziasszony, különösen mikor a
busdrágaság miatt több tejes ós tojásé tel készítésre
Esterha/y Miklós herceg h idikólcsóne Esterházy
van ráutalva. Vájjon k«'ll e eltűrnie ezt egy vármegyének, egy városnak? — Iiyen súlyos kihatású Miklós herceg, ki a III. h idikölcsónre 10 millió kort.
tényeket nem volna szabad figyelmen kívül hagyni. jegyzett, az elmúlt héten .i Pesti Magvar KereskePolgármesternek, alispánnak, főispánunk vagy akar delmi Bank soproni fiókjánál egy millió koronái
a neh"/. viszonyok alatt sinlodő városi lakosságnak jegyzett a IV hadikölcsönre. Eddigi hadikölcsönközvetlen a miniszterelnök elé kellene juttatnia ezen jegyzései meghaladják a 15 millió koronát.
viszas helyzetnek a feltárását, mert ez egyike azon
Ket szabadsagos katona Horváth József és l'eti
kicsiny okoknak, melyeknek kiszámíthatatlan koz Vince szabadságos katonák vasárnap Incéden egy
gazdasági és közélelmezési következményei ezrt ket lányos háznál összekoccantak, heves jelonetet rögsújtanak és éppen ez okból gyökeres és gyors orvos tönöztek, amelynek véres befejezése lett. A szóval
lást igényel.
tás hevében a felingerelt Horváth kirántotta bajoSzeszesital a tábori csomagban Figyelmeztetjük nettjét s l'eti Vince karjába döfte. A megszúrt ua
a közönséget, hogy tábori csomagokban szeszes ital tonát súlyos sebével a szombathelyi Emberbaráti
(pálinka) nem küldhető. A postahivatalok utasítva Egylet kórházába szállították. Horvathot pedig elvannak, hogy oly tábori posta csomagokat, melyek- esipte a rohonci csendőrség és bekísérte Szombatben szeszesital volna elhelyezve, ne vegyenek fel, helyre, ahol átadtak a katonai p irancsnokságnak.
hanem a feladónak adjak vissza. Gyanú esetén, a
tartalom megállapítása végett, a postahivatalok a
H e c i
k r ó n i k a .
csomagot a feladóval felbontatják. Ha a tiltott tar
talom útközben derülne ki, a csomag portóval terAz országgyűlés ülesezese. A negyedik háborús
helve lesz visszaküldve. I'osta s táv. igazgatóság.
országgyűlést alkalmasint junius hetedikére vagy
Orosz fogolytisztek szökését jelezték c héten nyolcadikára hívják össze A kormány ugyanakkor
Városszalouakról. Ki nem deríthető módon Kósz»g néhány törvényjavaslatot terjeszt a képviselőház ele.
rol tavirat érkezett Szalonakra, hogy a szökevények E j (vasiatokkal azonban a képviselőház csak a
itt elfogattak. Nyilvánvaló, hogy a szőkevenyek bizottságok tárgyalásai után, a pünkösdi ünnepek
valamely segítőjétől származhatott, hogy ekképen a elmultával foglalkozik érdemlegesen. Az országgyűtovál'bi nyomozás beszüntetésével biztosabban el- lésnek két nevezetesebb munkája az indemmtasrol
kerüljék ellogatásukat Ez azonban csakhamar ki és a Horvátországgal való pénzügyi kiegyezés megtudódott és azóta a borostyánkői csendőrörs már el hosszabbiltásáról szóló törvényiavaslatok elintézése
b fogta az erdőkben bujkálókat, az osztrák határ lesz. Alkalmasint beterjeszti Teleszky János pénzügyminiszter a hadi nyereségadóról szóló javaslatot
kő/elében.
is.
Ezeken kivul esik kisebb javaslatok kerülnek a
Súlyos íteletet hozott a szombathelyi kir. tornegyedik háborús ülésszak ele.
vényszék e héten özvegy üyarmati Lajosné volt
A köztisztviselők nyári szabadságideje. A mult
kőszegi lakősnő ellen lopás büntette miatt, melyet
reábízott értékek elidegenítése és elzálogosítása körül évben a köztisztviselők, ujy törvényhatosagiak, mint
elkövetett és melynek nyomozása részben Kőszegre az államiak a háború miatt nem mehettek nyári
is kiterjedt, hol a nevezett és a megkárosított Dan szabadságra. A minisztertanács legutóbbi nyári ülésén
holtamé is lakott. A sikkasztás vadja alul a bíróság foglalkozott ezzel a kérdéssel is. A hozott határoz it
felmentette, de a lopás bűntettéért Ü havi börtönre el szerint, habár a rendkívüli helyzet tuég mindig fönnÍtélte. Megfelebbezte, a kir ügyészség pedig súlyos- áll, mégis a huzamos időn át pihenés nélkül végbításén és a sikkasztas vadja aluli felmentés miatt. zett terhes szogálat megokolná teszi, hogy a köz-

"Vidéki i u r e k .

Kiadó lakás.

Pápa mellé egy pusztára kerestetik idősebb
tisztviselők, I n egyéni viszonyaik mogkivflnj'lk, íz
ügymenet megzavarása nélkül ideg'ik íoluditÓNéru
i
szal'adsiiglian részesüljenek. Kb!>ól a szemponti)'!
kiindulva a minisztertanács a bírákat kivéve, akik A h e r c e g i v á r b a n , Őméltósága Bőitek,
nek szabadságidejét a törvény szabályozza,a köz30 K fizetéssel. — Bővebbet a kiadóhivatalban.
alezredesné által birt
szolgálat többi áfában alkalmazott tisztviselők e/idei
nyári szabadsagának maximumát négy hétben álla
l a k a i *
é s
k e r t
' * I I
pitotta meg A humánus gondolkodásra vulló miniszX X X I I miigyai- k i r á l y i
tertanácsi határozatot bizonyára az egész országban ez cv november 1-tól kezdödőleg kiadó. Érdekörömmel fogadják a köztisztviselők, akiknek nagylődők forduljanak megtekintés végett Konrád
részet a háborús intézkedésekkel jaro idegölő munka
András vargondnokhoz Kőszeg, (hercegi vár 1 ) K/.''n p.'nz-Korsjáii'k rumélhető íisztu jövedelme küzliaaznu
már úgyis nagyon megviselte.
es
az ajánlatok, 191(5. év julius hu 15-ig hercegi
A maijyr.r n>elv tinitasa a szei b ai iskolákban.
jótékony riMok™ fog fordíttatni.
A meghódított Szerbia iskoláiban eddig csak a Felügyelőség Lakó mpuk küldendők be. A lakas Kíi»u -or^i itt'knak ó.«/«>.imi li 333 nyeremenye v,m, mi-Iveknek
í'usí-m órti'kM 475 003 koronára rui; keszpenzben
német nyelv volt kötelező tantárgy, most aztán csakis évre, felévi felmondással adatik ki, e
magyar nyelv tanítását is kötelezővé tették, sőt a célból kötendő szerződés alapján.
Fónyeremeny £ 0 0 . 0 0 0 korona készpénzben.
koz.szolgálat nyelvében is alkalmazni fogják a maTováMiá:
Herceg Esterházy Erdöfelügyelosege
I fünycrrnii nj — ui.IKHI kor. kt-»/p, ?U nyi'r. á ifeo K 4.»oc> K ké.ip,
gyart is. A Macsvaban valószínűleg teljesen magyar
I
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— 2ü.U00 .
.
4U .
. lio .
B.uuo .
lesz a közigazgatás,
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— ln.ou' .
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.
. 100 . lOoou „
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Lakompak.
•>00" .
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-HHl „ „ o „ 10.00(1 „
Kormányrendelet a hivatalos pecsetnyomok es
.'> nyer. á looü K
&,0iA> .
.
•.'.'•00 „
„ 20 „
IMMMI ,,
,,
belyagzok készítéséről A hivatalos pecsétnyomókkal
.
.
MO .
2 (i .
.
12 «W> „
„ |0 „ 120.(Hto ,,
„
1
2
' - - '-""' •
•
- 14S8T) nyer, összesen 17'hmi K kés/p
es bélyegzőkkel elkövethető visszaélések meggátlása1
érdekeben a kormányrendeletet bocsátott ki, amelyHuzas visszavonhatatlanul 1916 evi junius ho 15-en.
M«jkii-ruen b»T4Ji a h»r. w»r«n ktudrtk».| ét
alMn
nek értelmében olyan pecsétnyomói, vagy bélyegzőt,
kinél mai !«c>a*ti
J & T Egy sorsjegy ara 4 korona
3MI
a mely akár polgári, akár inas közhatóság, k özhivaSorxjcijvek ii/. ints/ej; elózele* beküldte mellett u m:tgyar kir.
fáj alcmssillapitó bedörzsöléi
tal, vagy közhitelű személy e minőségének jelzésére j
loltójöv«d -ki iiía/gntó^áglól liudn|ii)*teii ( YMmpaluta) portomeniar(ti&lA«, rbennié, ko«í*nv, inf'.u^nifc, l«r«k-, m«U- ti kél/éj4j
te«eu küldőinek, ••cenkivül kaphatók valamennyi posta-, adó-,
szolgál, csak posta utján kézbesített és hivatalos:
•lb. eécl' it'»n
vám- és KŐhivatalnAI, h D«>ze« vnhiií állomásokon h » legiőhh
pecséttel ellátott hivatalos írásbeli megrendelésre,
l>r Ki ht#r félé
dohányt"*'sdélx'n
váltó-ü/letbeii. Játéktervet ingyen
I».'tszabad készíteni.
meiitve küld
Vasút Athén es Szaloniki kozt. Athént és Szalo
A magy. kir. Lottojovedéki
igazgatóság.
nikit összekötő vasúti vonalat május '24 én nyitják
H o r g o i i , v - l * a i u » K x p e l l e r pótlék*.
meg. Hz az első vasúti vonal, mely Görögorszagot
ÜT«KJ* K
l.éÜ, »•-.
összeköti Európával.
K»ph»ió ryóftjmerlirikbkii
'»oi»»tI»nal u Ar»«y
A kormány maximalta a burgonya arat A kororo«já»coi nmutl I)r Ri-t'»r filé
l*rí*'» 1. Rli(ib*tliélr »
mány maximálta a burgonya árát és szabályozta
Szombathelyi
Jakarékpén^tar
laMlMtl iiéttUm
forgalombahozatalát. A rendelet lényege a következő:
J^cszvciiYtársasag
A burgonyára megállapított legmagasabb ár az UÜG
évi termésből származó burgonyán, amennyiben az|
191 fi évi augusztus 15. napjáig nem kerül forgalomba,
nem vonatkozik. A legmagasabb ár az 1915 évi ler
illésből származó burgonya tekintetében 191ti in;iju>.
Uirulv-úi
h#..
napján tul is érvényben tuar.id. Ehhezképest az1
Strucz szállocli mellatt
1915. évi termésből származó étkezési burgonyáért,
nevezetesen a rózsa, hópehely, magnum bonum, kifli,
Elfogad:
nettó 4 • ,,-os k.un.i—
tét
k ö n y v e c s k é r e é i folyótovábbá a sárgahéju husu burgonyáért követelhető
v e r s e n y e n kivül l e g k i t ű n ő b b
szamlaru A kamatozás a betetet kovetó napon kezJ "»Jik,
legmagasabb ár métcrmazsaiikiiit 11. miiiden inas
betét kiti/etésekel leimondás nclkul eszki.z.il
minőségű
tetőfedő
anyag.
burgonyáért követelhető legmagasabb ar pedig méterL e s z á m í t o l : - •;
ütWti és magánválmázsánkónt
korona.
tókat mindenkor .i 1«
Mozg népkonyhák Bud .pesten. A hadsególy/ö
F o l y ó s í t : r i : K k s " törltsztésesjelxálogkölcsönöM
bizottság népélelmező osztálya elhatározta, hogy a
—
maga• •<« -. >-.
ni i' — w ryj :
IIír I I
sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb kamatú
főváros utcáin mozgókonyhákat járat, amelyek a •

cselédleány,

jótékonycélú államsorsjáték

Korgony-Limment. zz

„flTLflS"

kőszegi fiókja,

ASBESTCEnENTPflLfl

Azonnali szállításra

s/egényebb népusztályt levesse' és főzelékkel látják
el. l'gv tervezik, hogv félliter f zelék es tészta ara
1Í0 fillér lesz.

minden

mennyiségben

kölcsönökké változtat (convertál).

kapható.

Értékpapírokat:

S z e l v é n y e k e t : költségmentesen bevált; szelvény — ivek»t a szelvcnyutulvany (talon)
alapján Jijmcnte^eii beszoroz
Á t u t a l á s o k a t , le,izetcsekct vszk«.zoi a mi.^
.i. mely .
tesea
v 111
É r t é k p a p í r o k r a : lU "'"
" i'«r«i"kr*
eli'lc^i-t aJ
S o r s o l á s a l á e s ő tess..; 1..I11 biztosit

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik
férjem, ill. atyánk

Stessel

felejthetetlen

jó

Védjegy

Védjegy

Értékpapírokat

Károly

*

elhalálozás i alkalmával fájdalmunkat részvét kifejezésükkel vagy szíves koszorú
adományokkal enyhíteni igyekeztek, ez
uton is hálás k s/onetunket fejezzük ki.
Kőszeg. 191fi május 17-én
A gyászoló család.

Eíípsnti iroi*
3rar £--iaf:li

Jövő

lesre

ru^ o.
átvesz

megbiZ 'st a legelőnyösebben bír lebonyolítani.
Mint az Klső Magyar Általános biztosu . Ursasag ügynöksége mindenféle biztosítást ellogaJ es felvilágosítássá! keszs ggel szolgai-

Asbcstccmentpalagyár

Központ: Szombathelyi (regi; Takarekpenztar

-Társ

Sarjonycin
?».atias Budapest

^

*

Tekintettel, h o g y hazánk
legnagyobb
pénzintézetével a
pesti Hazai Klső T a k a r e k p e n z t a r E g y e s ü l e t t e l s z o r o s ..sszek o t t e t é s b e n all, m i n d e n f é l e t a k a r é k p é n z t á r i e s
banküzlet

„ A T L A S"
R C S 2 V

*•»«
«ud
t izsJei meKbuaUsok.it cltogaJ

Telefon

179 60

Szombathely. Alakult: 1857-ben.

Budapest, V , Sorsttja t Ci

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 ü l .
Sajat tökéi 2,230.000 k o r o n a .

Syir: Zadafok

hó 1.-én esedékes koronajáradék szelvényeit a

Szombathelyi

Faeladás.

takarékpénztár

Kőszegi fióKja
hélvegmcntescn minden
levonás nélkül

már

m á j u s JO-i kától

Koncltosagu Herceg Esterházy hitbizományához tartozó dórfoldi erdögondnoksag Ausserevvald nevü üzemosztályában

1915 16. évben kitermelt

500 mecer erdöii fokvö puha hasáb es
ÍOO
„
„
dorong tűzifa
M
M
110

c m-re

lerakásolva

ajánlat utján eladatik.

— írásbeli ajanlatok

junius hó 31-ifl

a lakompaki hercegi Erdőfelügyelőscghez kiildondők be. A beérkezett ajánlatok fölött

b e v á 1 t j a.

az Iga/.gatósag dönt, miről vevő értesítve lesz.
Megtekintés végett

venni

szándékozók,

Hábán

Antal

csávái

főerdőórnél

jelentkezzenek, KI IS a helyszínén a faanyagot bemutatni fogja.

Mindoxuiexnü

gummihulladéKot
legmagasabb
á p o n vásáról

n a p i
a

Magyar Ruggyantagyár R. T.

Kiadási feltételek: Vevő tartozik a vétel összegét a vetel napjától kezdve 10
nap alatt a lakompaki pénztarba befizetni, a vett tűzifa anyagot az e célra a dérföldi
erdögondnokság altul kijelölt utakon

1917. évi január 3'J-ig a vágásból

Az uradalom a laanyag átadása után azért semmi szavatosságot
vállal, viszont vevő a fuvarozásért

vagy

azok

altal

elkövethető

kiszállítani.
többé

károsításokért

erdőtörvény értelmében szavatol.
Lakompak, 1916. május 11-én.

Herceg Esterházy Erdófelügyelosege,
Lakompak (Sopron tn.)

I<• • v»• l<• i.11 B u d a p e s t , f o p o s t a H o k 2 0 6 .

Nyomatott Hónai Frigyes kCnjvnyoindájában kőazeg.

nem
az

