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Gondoskodás 
a háború rokkantjairól. 

Kisebb fajta háborúkban a társadalom meg-

elégedhetett azzal, hogy felállított egy vagy ket 

menedékházat s azokban elhelyezte a haboru 

félkezű, féllábú hőseit. Az idei haboruban az 

ilyen fajta gondoskodás túlságosan kevésnek 

latszik, mert hiszen milliónyi embertömeg meg-

mozgatásáról van most szó s ezzel aranyban 

ezrekre és ezrekre lesz azok száma, akik testi 

j e g ü k e t áldozták fel a hazaért, társadalomért. 

Most tehát jóval tóbbet kell tennünk, jóval 

többet meg az esetben is, ha a larsadalom szi-

gorúan a józan ónzes alapjara helyezkedik. A 

Harctér hőseinek nemcsak a gondtalan megél-

hetését kell biztosítani, hanem arról is gondos-

kodni kell, hogy a rokkantak es benak is munkás-

tagjai legyenek jövőben is a társadalomnak. A 

társadalom legértekesebb egyedei hagytak ott 

regebbi munkakörüket, amikor a harctérre vitték 

okét, nem szabad tehát ekkora értéket veszen-

dőbe hagyni ; a társadalomnak biztosítani kell 

a maga reszére. A rokkantakról való gondosko-

dásnak ezután tenat olyan irányt kell szabni, 

hogy aki mar félkézzel, vagy féllábbal, tehát 

csökkent inunkakepesseggel, de máskülönben 

egyéni hajlamainak, szellemi frissesegének teljes 

birtokaban s elegendő munkakeszseggel meg 

tud felelni regebbi hivatásának, annak alkalmat 

kell nyújtani arra, hogy azt be is tölthesse. 

Rendkívül rokonszenvesnek latszik előttünk 

az az idea, amely a rokkant kérdést össze 

akarja kapcsolni a demokratikus fóldbirtokpoli-

tikai akczióval. A demekratikus földbirtok politi 

ka kerdese regen megerett es csak igazán 

erthetetlen okok akadalyozzak azt, hogy mind-

eddig nem tudtunk megtelelő kielégítést adni 

a fóldmivelö nép alsó rétegeiben tapasztalható 

rajongó foldszeretetnek. Nem tudtunk kielégítést 

adni azért, mert erre a földszereletre már egy 

csomó spekuláló uzsorasnak alapjait raktak le 

es egy csoino kis koponyájú fiskális lett ennek 

a segitsegével milliomos parvenuve. A közvetítés 

elhalaszta a haborukat minden okos, demokrati-

kus birtokpolitikái akció elől, ugy hogy azok, 

akik ezzel a kérdessel önzetlenül foglalkoztak, 

utóbb maguk is megundorodtak a foldbirtok-

politikánk demokratikus szinetol. 

A haboru azonban sokat változtatott a hely-

zeten. Ujabb, nemesebb erzesek sarjadtak ki az 

emberekből, amelyeket addig kell minden jo 

ügy szolgalataba allitani, amíg a hagyományos 

ellanyhulas be nem következik. A hadikorha-

zakban egesz vígan folyik a katonák mezőgaz-

dasagi oktatasa s azok szép sikerrel végzik is 

a tanfolyamokat, megkapnak minden szükseges 

elméleti es gyakorlati utbaigazitast, sőt olyanok, 

akiknek ugyan közük volt a mezőgazdasághoz, 

de a különleges viszonyok folytan nem juthat-

tak hozza modern mezőgazdasági ismeretekhez, 

most egyszeriben tanult gazdakka nevelődnek. 

Az ilyeneknek természetesen meg kell adni a 

modjat annak, hogy polgári foglalkozásukhoz 

hazaterve, a szerzett ismereteket kamatoztatha-

sak. Otthonrol es főidről kell részükre gondos-

kodni s ennek csak a közérdek togja látni a 

hasznat. Egy sereg modern ismeretekkel rendel-

kező kisgazda osztály all majd *a haboru utan 

a nemzeti termeles szolgalataba. A haboru nagyon 

rest ütött, nagyon sok tényt idezett elő ezeknek 

a reseknek a betömése, hianyoknak a pőtlasa 

csakis a nemzeti termetes intenzivitasanak toko-

zásává! lehetseges. Klo kell tehát inmdekepen 

mozdítani azt az akciót, hogy a rokkantak 

közül azok, akik arra hivatottak, a haboru utan 

a mezőgazdasági termelés szolgalataba állhas-

sanak. 

Hirek a háborúról. 
A nemetek elohaladasa Verdunnel. A 304 es 

magaslattól egészen a Maasig terjedő szakaszon loko 
zuti harci tevékenység volt. A Bois-de-Corbeaunól 
és a Cumieres erdőtől délre német csapatok egesz 
kiterjedésükben elfoglaltak a francia állásokat. A 
Mórt llomtue déli csúcsa ós Cumiéres falu kózott 
sebesülellen foglyokban 35 tisztet, közöttük több 
törzstisztet és 1313 főnyi legénységet szálitottunk be. 
A Cumieres falu ellen mtézett kel ellensuges láma 
dast visszavertük. 

Egy olasz pancelerod elfoglalasa. Hatalmunkba 
került a l'unta Corbin páncélerőd. Areieretól nyu-
gatra csapataink kierőszakoltak az átkelést a Posiua 
szakaszon es birtokukba keriielték a déli parton 
emelkedő magaslatukat. 

Namat bolgár csapatok górog földén Német és 
bolgár liaderók a célból, hogy az antant csapatos, 
altal szándékolt meglepetes ellen biztosítsak magukat, 
megszállották ebben az összefüggésben fontos Stu-
ma menti Kupel szorost, Oyenge gor jg őrségeket 
visszavonulasra kényszeritettuuk, egyebkent agorjg 
felségjogok érintetlenek maradtak. 

A bolgaru* elorenyomuiasa g o r o j fáidon. Szalo-
nikibol jelentik, Hogy a bolgárok a Kupel-szoroson 
kivul negy megerősített gorog erődöt szállották uieg, 
ahonnan a gorogjk gyenge ellenállás utan visszavo-
nultak. A bolgárok Kavalla felé a Seres es Sluun-
vocgyben hatolnak előre. 

An.igo es Arsiero olasz varosokat tel jesen 
e-foglaltu*. U ezaszari es királyi Fensége, Jeiu 
főherceg vezérezredes vezeriete Tirolból elóuyu.uuii 
haderők elfoglaltak Asiagot es Arsierot. Az Arsie-
rotól és/.akkeletre eso térségén csapataink elűztük 
az ellenséget Uailioból es rohiuiinal elfoglalták az e 
helysegtól északra levő magaslati allásokat. A Mente 
Halbo es a Monté Fiara birtokunkban vaunak. Asia-
gotol nyugatra, az Assa-szakadéktól délre kezdodo-
leg az eltoglal Puuta-coróiui cródmuig zárt harcvo-
nalban állunk. A l'osiua patakon at előrenyomult 
erök elfoglaltak a Monté Priaforat. Az olaszok ujabb, 
kétségbeesett kísérletei, hogy a liettalatól délre levő 
állasainkat elragadjak, üiaoavalók voltak. A támadá-
sunk kezdete ou eltelt fel hónap alatt 30.388 olaszt, 
közöttük 0'J4 tisztet fogtunk el és 2^9 ag^ut zsák-
ináiiyultuuk. Ma reggel tobb tengeri repülőgép számos 
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Mese — az életből. 
— Kőszegre vonatkozó emlékeim sorából. — 

Irta Schultz Imre. 

1. 
Mily különös az élet? Mily titokzatosak az élet 

utjai ? Csupa romantika és probléma, amelyet meg-
érteni nem, csak megcsodálni tudunk! 

Kégen volt. Még csak gyerek voltam, rövidnad 
rágós kis gimnazista, mikor megismerkedtem vele. 
Együtt jártunk a bencések algimnáziumába, abba az 
egyemeletes, zöldre mázolt, görbe épületbe, amelyet 
azóta le is romboltak. Matyi, az én barátom, fekete, 
joszivü, eleven fiu volt. 

Egy özvegyasszony egyetlen fia, reménye. Áldott 
lelkű, jóságos asszony, akit ugy szerettem, akárcsak 
édes anyámat. Olyan jól éreztem magam náluk, 
mintha otthon lettem volna Sokszor felkerestem őket. 
I >e sokat tudna regélni az a kis deákszoba, amely-
ót-" oly zavartalan, boldog órákat töltöttünk együtt. 
Nagyon szerettem azt a szerény házat. Egyszerű, 
sárgás falu ház, négy ablukkal a (iyöngyösre . . . 
lagas üveges veranda volt a kertre néző oldalán, 
erre nyillott Matyi szobája is, ahonnét gyönyörköd-
tünk a remek képen, amelynek a fehér rámás ablak 
volt a kerete . . . Matyi és én a legszorosabb barát-
ságban éltünk. Mi ketten mindig együtt voltunk. 
Szerettünk egymás lelkébe nézni s ez nekünk az 
őszinte szeretet legmelegebb forrasa volt, amely nem 
apad ki a későbbi években sein. Egyik óv teli el a 
másik után gondtalanul, vidáman. Egyszer csak tör-
tént valami. — El kellett válnunk. — Az élet — 
elsodort minket egymástól, de csau testileg. A lelki 
I közösség továbbra is fennmaradt, barátsagunkat a 
távolság esak fokozta. Sok-sok levelet valtottuuk 

egymással: ez volt szerető s .ivünk aranyfouala, 
telefondrótja! 

II. 
Egy alkalommal a „Nyugati" előtt álltam. Vár-

tam a villanyost. Szokás s.érint olvasgattam, ha nem 
csalódom ép a „Kőszeg és Vidéke" volt. Egesz el-
merültem gondolataimban s képzeletem gyermek, 
deakkorom boldog soha vissza nem térő éveit vará 
zsolta elém, amikor valaki nevemen szélit. Csodák-
csodája kit látok: Matyi! Volt szörnyű csodálkozás 
és végtelen orom, csók, ölelés. 

Hogy kerültél ide? Hová mégy? — És ozer 
kérdés váltotta fel egymást. . . Végre megállapod-
tunk abban, hogy este találkozunk — a „London-
ban"*. l'gy is lőn ! . . . Késő este volt, amikor elbu 
csuztunk egymástól. Legnagyobb sajnálatomra nem 
sikerült itt marasztalni. Nagyon szerettem volna, ba 
csak néhány napra is otthonomba hivni! Azóta sem 
láttuk egymást — mig a sors különösképpen össze 
nem hozott minket! Ennek érdekes története van! 
— Elbeszélem 

III. 
A stanislaui pályaudvaron álltunk mi sebesültek. 

Lehettünk ugy kétszázon felül. Vártuk a vonatot. 
Hideg volt, kemény, cudar téli idő; Nem birtam 
sokáig állni. Kel és alá sétáltam. — Egy velem egy-
idős tiszt jutt szemben, mankóra támaszkodva, sápadt 
volt és erősen megszakállasodott. Tisztelegtem! Ahogy 
tekintetünk összetalálkozott, valami olyasféle érzés 
támadt bennem, mint mikor egy régi ismerőssel ta-
lálkozik az ember. — Ejnye de ismerős ! Csak nem 
ő? Visszanéztem, hogy mégegyszer megnézem, de 
eltűnt.. . Talán egy kocsiba szállt. Különös nyugta-
lanság ós kíváncsiság vett rajtam erőt. Csak még 
egyszer találkoznék vele. Akármi lesz, de meg kell 
tudnom. . . Beszállni! — 

Én is egy vöröskeresztes kocsiba kerultem. 
Elhelyezkedtem. Csakhamar összeismerkedtem tár-
saimmal. Barátságos, bizalmas diskurzusba egyeled-
tuuk . . . Vonatunk kirobogott a pályaudvarból. 

Adieu Gal íc ia ! . . . Megyünk hazafelé! Ha z a . . . 
Istenem! 

IV. 
Egyik galíciai állomáson leszálltam, hogy egy 

újságot vegyek magamnak. Azután betértem a res 
taurációba. Alighogy belépek, megpillantom az ón 
tisztemet. Ott ült egy asztalnál, — egyedül. Kitűnő 
alkalom - gondoltain magamban. Egyenesen hozzá-
léptem, tisztelegtem s azután megszólítottam : 

— Engedelmet kérek főhadnagy ur, ha nem 
csalódom nemde Cinege Mátyáshoz van szerencséin ! 

Kíváncsi voltam a válaszra. 
Káin meresztette a szemét, mintha valakit kém-

lelne s aztán különös hangon szólt hozzám: 
— Igenis az vagyok. Honnét ismer? 
— Kőszegről, főhadnagy ur. l'gy-e nem ismer? 
— Persze, hát így még az édes anyám is alig 

ismerne rám! 
— Szervusz! — s ekkor ugy nézett rajtam vé-

gig a főhadnagyom, mintha meg* volnék bolondulva. 
— Szervusz Matyiin. Hát most sem ismersz ? Én 
vagyok — a Jenő! A . . . . Jenő! 

— Oh ! Szervusz édes öregem — és magához 
ölelt. — Ülj ide le mellém kedves barátom ! 

— Hát mi bajod v Megsebesültél ? 
— Nem, kérlek csak beteg vagyok : sárgaság, 

fagyás, reuma.. . Egyszóval mindenféle nyavala. 
— Hát meg is látszik rajtad! 
— Te, amint látom lövést kaptál ? 
— Eltaláltad. Bizony jól eltrafált a tnuszkája ! 
— Honnan, honnan? 
— Amint tudod Staniszlauból. 
— Na igen, de . . . 
— Buczaczról — a „Divízión* Sinitatsanstalt"-

ból. Ott feküdtem 3 napig, ahogy a frontról oda-
érkeztem. Hala Istennek, hogy elkerültem onnét . . . 

— Buczacz — arrafelé jártam ón is! Nemde 
a Strypa mentén, domboldalban épült város. Néhány 
érdekes épület is vau benne. Emlékszem rá! Ha jól 
tudom, valami zárda is vau ott. 



bombát dobott a San Giorgio di nogarai pályaudvarra 
* HZ ottani katonai telepre.A pályaudvar épületében 
négv találatot figyeltünk meg. 

Olasz varoson kiürítésé A Loiriere della bera 
közléseiből meg állapitható, hogy a \ al-Sagunabol 
menekültek között aggastyánok vannak. A "'irgen-
töl északkeletre, északra és délre levő, helységek 
kiürítését 21-én rendelték el. A lakosságnak két ora 
alatt kellett a helységeket kiüríteni. Az élö állatokat 
és kocsikat a hadvezetőség átvette. 

T i s z a I s t v á n gróf a bekekilatasokról. A „Berliner 
Tagblatt" munkatársa beszélt Tisza István gróf 
miniszterelnökkel a békéről. — Kétségtelen — mon-
dotta Tisza hogy az utóbbi hónapokban az objektív 
békefeltótelek megerősödtek, amelyek különben a 
mi részünkről már régen megvoltak. A legutolsó 
lieki íeltétel, amelyet talán még óhajtunk, a napok-
ban fog kialakulni: az olaszok elűzése a monarchia 
területéről. Hogv a béke szubjektív előfeltetelei adva 
vannak e, azt l'oincaré és (irey legutóbbi kijelenté 
seiből nem lehet megtudni. Most epugy, mint eddig, 
ellenségeinktől függ a béke helyreállítása. 

Beszarabi iban újra mozognak az oroszok Nagyobb 
orosz haderő az utóbbi napokban megkísérelte, hogy 
fut árk kkal és asnamuvekkel közelítse meg besz-
irábiai arcvonalunkat. Ütegeink es aknavetőink tüze 
az ellenség munkáját meghiúsította. 

Oriasi nemet tengeri győzelem. A német tenge 
r >/eti vezérkar jelenti: Nyílt tengeri hajóhadunk 
május 31.-én megütközött az angol hajóhad szám 
ban jelentékenyen túlnyomó főró zével Délután es 
éjjel nehéz, számunkra sikeres harcok fejlődtek a 
rSlageruck és a Horn szikla között. Amennyire eddig 
ismeretes, megsemmisítettük a „Warspite" nagy 
hadihajót, a „l^uenn Mary és az „Indefatigable" 
cirkálókat, ket páncélos cirkálót — amelyek való-
színűleg az Achilles osztályhoz tartoznak — egy 
kiscirkálót, a „Tarbulent", „Nestor" és az .Alcaster" 
uj torpedóromboló vezérhajókat, nagyszámú torpedó-
rombolót és egy tengeralattjárót. Számos más, nagy 
angol csatahajó is súlyosan megsérült, többek kozott 
•i „M.irlb .rougír nagy hadihajót torpedólövések 
talállak A mi részünkrul a „Wiesbadeu" kiscirkálót 
és őfelsége „Pommern" hajóját sülyesztette el az 
ellenséif. Őfelsége „Frauenlob" hajójának és néhány 
torpedóhajójának sorsa eddig még ismeretlen A 
nyílt tengeri hajóhad befutott kikötőinkbe. 

V«rdun ostromlasa A folyótól keletre csapataink 
rohammal megrohanták és elfoglalták a Cailette 
erdőt és a két oldalán csatlakozó árkokat. Az ellen -
sédnek ma regifel a Yauxtól délre nagy erőkkel 
keresztülvitt ellentámadása ineghiusult. Eddig 7ti 
tisztet és több mint 2<J00 főnyi legénységet elfog-
tunk továbbá ."] ágyút és legkevesebb 23 gépfegyvert 
zsákmányolt unk. 

Az antant tanud Szalonikinal loffre környezeté-
bői kiszivárgott hírek szerint Joffre parancsot adott 
Sarrail tábornoknak az offenzíva megindítására. Az 
'•>s/.'s >z"rb csapatokat Szalonikibau vonták össze. 

toroszt tartó munkaadókat, hogy az orosz foglyoknak' 
az utcán sétálni, a városban céltalanul csavarogni 
szigorúan tilos, hogj este 8 Óra után — kiveve, ha 
munkából jönnek haza, — a város utcáin nem mu-
tatkozhatnuk, mert az utcán sétáló, vagy a lenti 
időn tul ok nélkül kimaradó oroszt a katonai őrjarat 
elfogja, lezárja s a munkaadó az oroszt vissza nem 
kapja, sem helyette mást nem kap — Nyomatékosan 
figyelmeztetem a vendéglősüket és italmérőket, hogy 
szeszt orosz foglyok részére egyáltalában nem szól-
altathatnak ki. Különösen figyelmeztetem a munka-
adókat arra, hogy vasár- és ünnepnapokon sem hagy-
hatják el az orosz foglyok a munkaadó ház körletét. 

Kőszeg, 1'JIG. junius hó 2-an 
,! inbíita LujJü S. k. polgármester . 

2439 uiG Hirdetmény. 
Közzéteszem, hogy a város tulajdonát képező 

alsóhatár, Brückl, jegyző, gubacs, felsőhatár, bika és 
csikórétek f. évi szénatermésének eladása I. évi ju 
nius hó 4.-én nyilvános árverésen történik. 

Az árverés kezdete délután J órakor az alsó 
réteken és délután 4 órakor a felsőrétekou. 

Kőszeg, l'Jlti. május hó 31.-én. 
./ »ibritf Lajos, polgármester . 
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a vasutmenti birtokosok figyelmébe. 

A vasúti vonal mentén lévő birtokosokat figyel-
meztetem, hogy a mezei termények a vasutuzleti 
rendtartás 99. §-a alapján a pályatói lehetőleg távol 
rakandok le, azok a termelők pedig, kiknek birtokán 
a termény a birtok keskeny^égéuél fogva a pályától 
legalább 90 méter távolságra i-lhelyezhető nem volna, 
terményüket a lehető legrövidebb idő alatt a hely-
színéről hordassak el, addig azonban az elhelyezett 
termény és a vasút közti tarlón széles sávokat 
szántsanak fel. A lábon alló terményekbeu a száraz 
tarló altal okozott tűzkárok lehető megakadalyozása 
veg.jtt a pályaszomszédok a pálya és a foldbiriok 
elliatarolasánal barazdal húzzanak. 

Kőszeg, 191Ü. május "29. 
Kosieyi .lutucf rendórkapiUnj. 

Város i ugy^k . 
24«3wi« Hirdetmeny. 

A cs. és kir. katonai parancsnokság, illetve a 
helybeli állomasp irancsnoksag megkeresésére intéz-
ked tem már, hogy a varosban munkára kiadott orosz 
foglyok miként tartoznak öltözködni és viselkedni. 
Minden a városban alkalmazott orosz fogoly külön 
igazoló jeggyel is el van látva. Figyelmeztetem az 

— Kitaláltad. Kéttornyú bárokktemploma van. 
Szerettem volna megnézni. l)e erre már nem volt 
időm 

— Melyik ezrednél vagy ? 
— •')- es ..Frigyesbaka" vagyok, pécsi ezred. 
— Hát Te, Matyim? 
— Kn a 20 as honvédeknél . . . Ilanein hát . . . 

oh bocsáss meg. lám milyen szórakozott vagyok — 
igyál! Poharat! . . . Tölts Jenő! 

Jókedvű boro/.gatás közben betoppan ^gy szép 
szálas legény es jelenti: „főhadnagy ur tessék jönni, 
beszállás van." 

— .ló van Ferkó! Töltsd magadnak Fe r k ó ! . . . 
— Isten éltesse főhadnagv uramat! 
— Fizetek! 
— Igenis — — 
— Jenőkém, de most vendégem vagy. Vedd a 

cókmókodat és jöjj at az éu kocsimba. A mozdony 
utáni 4. tiszti kocsiban vagyok. De siess! Viszont-
látásra. 

V. 
A ket jo barát: Matyi és Jenő ismét együtt 

vao ! Osssebozu őket a tora szeszélye, játéka I Mas 
f' le ve. hogy utoljára találkoztak — a „Londonéban. 
Akkor aligha gondoltak, hogy egyszer még i gy 
találkoznak I > hogy is gundolták. Meg csak nem is 

álmodták! Alomnak is rossz álom . . . Most együtt 
mennek hazafelé! Kgyütt, mint a nemzet harcosai, 
h >sei Milyen boldoguk. Kgész elfeledik, mi velők 
történt, ahonnét jönnek, amin tul estek! Elmúlt . . . 
N *m is igen beszélnek róla. Nem arról, hogy minő 
k.dv triaszerű utakon jártak a hősöknek világában, 
amíg a nemzetek létét hánytató hullámok valaine 
lyike kivetette őket az elet halálnak nagy forgata 
gából! 

KI kell hinnünk, hogy a múlt életét elfeledték, 
mint akik olyféle veszedelembe mentek keresztül, 
amelynek undorodasától elvesztik a rájuk való vissza-
emlékezést! K helyett inkább a távolabbi múltról, a 
a íetuuő Ixtlüogságról, a soha vissza nem térő, gond-

•tielyi nireis. 
Orszaggyuiesi kepviselonk eloleptetese. Seherr-

l'hoss Be la grof, országgyűlési képviselőiik, ki mint 
volt aktív huszarkapitauy a háború kezdete óta tel-
jesít katona: szolgalatot, a legutóbbi előléptetések 
során őrnaggyá neveztetett ki. 

A foyimnaziumb m tegnap delelőtt volt az évzáró 
ünnepély es bizonyitvany-kiosztás.» Ezt megelőzte a 
bencesek templomában tartott ünnepélyes Te L)eum, 
melyen az ifjúsági eiiekkar a pozsonyi f-elicitas ének-
kar styljeben enekelt, nagy hatást keltve. A díszterem-
ben egybegyűlt ifjusagnak a tanári kar élén dr. Bárdos 
Rémig igazgató mondott igen tartalmas buzdító búcsú-
zót, egyben az itjusag háborús jótékonyságáról is 
elismerőleg beszámolva, — utána pedig a jutalmakat 
osztotta ki. Az egyes osztályfőnökük külön is búcsúz-
tak az ifjúságtól, szintén lelkükre kötve jövő boldo-
gulásukra irányuló kötelessegeiket. 

A tanitonokepzoben e heten fejezték be a képe-
sítő vizsgálatokat. Elemi tanítónői képesítést nyertek: 
Ambrus Lrzsebet, Bekecs M. Stefama nővér, Bierbauer 
Lilly, Biszkup Marta, Bleier Magda, Bottlik Ilonka, 
Czizek Margit, Ertl Ulga, Hanz ttelka, Halász Irma, 

talan, szép időkről: az ártatlan, vig gyermek, deák-
korrol regélnek f Az ifjúkorról, — amely ott játszó-
dott le a kőszegi hegyek aljau, a kedves (Jyongyus 
mellett, a kai varia kozeleben . . . Egyik emlek valtja 
fel a másikat. Az emlékezés szárnyán ott vaunak 
most abban a hegyalatti, patakmeuti, csendes, mo-
solygós, romantikus varosban: Kőszegen. Kőszeg! 
Mennyi boldogság, mennyi édesen fájó einlek fűződik 
e névhez! . . . Kattog a vonat kereke, de gyönyörű-
séges zene, valósagos diadal-induló! — — 

Olt ülünk a vöröskeresztes tisztikocsi félhomá-
lyában a hordágyon. Néha kitekintenek a vonat ab 
lakán, amely elé ujabb meg ujabb képeket varazsol 
a rolianó vonat ele. Tekintetű* elvész a messziségbe. 
Vájjon most mire gondolnak V Talan a boldog viszont-
látás, avagy a uiogottük letűnő háborús világ kepéin 
tűnődnek ? idebenn néma csend, félhomály. Csak a 
kerék ritmikus csattogasa hallatszik es a gozolgő 
tea muzsikál a spirituszláugon. Közbe-közbe felhaj-
tanak egy egy pohár bort. Összecsendülnek a poha-
rak, egv beolvadnak a szivek. Szemük ragyog az 
örömtől és halovány borostás arcukat pirosra festi a 
iaz: az örömláz. Körülöttük sürgölődik az ügyes 
fickós tisztiszolga. Előkerülnek a hátizsákból a jó 
falatok . . Egyel Jenő! . . . 

VI. 
H a v a s a l j a ! Magyar földon, magyar ég alatt 

robog a vonal. Mintha gyorsabban, vígabban repülne. 
Hogy is ne ! A betegek es sebesültek arcáról is el 
tun a komolyság, a viszontlátás öröme elsimítja 
róluk a barazdakat, amit a háborús élet gyötrelmei 
szántottak. Ami hőseink arcán is ott vibrál a végte-
len orom sugara s nemes homlokukról valami ki-
mondhatatlan erzelem varázsa verődik vissza. Egy-
egy kitörő mely sóhaj, egy odavetett szó, egy meg-
értő tekintet, egy edes mosoly árulja el, hogy közös 
gondolaton vaunak s hogy kuzon, szem érzelem 
ringatja őket! . . . VII. 

Masnap délután, megérkeztek Nyíregyházára. 
Lehetett Ü ora, amikor a vonat megállt a barakváros 

Hlavitza Anna, Karay Emmi, Kollárs Anna, Köhler 
Antónia, Kovács Maca, Kovács Olga, Mészáros trzsi 
Nemeth Emmi, Pásztor hrzsi, l'issenberger Mimi' 
Poller Mariska, Sass Vilma, Seidl Rózsi, Schermann 
Aranka, Szakáts Juliska, Szollár Ilus, Tallián Mariska 
Teke Irma, Warga Erzsi, Weszelly Adrienne. 

A vadaszzenekar hangversenye. A ÍJ es vadá 
szok zenekara, mely oly gyakran kellemes zeneélve-
zetben részesít, ma vasárnap este a főgimnázium 
dísztermében vonós-zenekari hangversenyt rendez a 
külön hirben közölt igen érdekes műsorral s mert 
olcso a belépti-díj s a jövedelem jótékony célt szol-
gálja, remeljük, hogy Kőszeg város zenekedvelő 
előkelő és jótékonyságot gyakorló közönsége mind 
ott lesz, meg azért is, mert ezzel tartozunk a ÍJ. 
vadászok parancsnokságanak, mely e zenekart létre-
hozta és lentartani törekszik és ami nemcsak a ka-
tonák öröme, hanem a polgári lakossagé is. Ezen 
okból nemcsak figyelmeztetünk e hangvsrsenyre 
hanem kérjük is a közönségét, hogy annak sikerét' 
számos latogatassal biztosítsa. A hangverseny érde-
kességét emeli, hogy S i e b e n e i c h e r Kezsö bari-
tonista a harctéren szerzett betegségből felüdülvén, 
néhány szép dalt fog előadni. Az ó kitüno ének-
tudasa, művészi eloadasa közismert. A közönség 
bizonyára nagy örömmel fogja üdvözölni. 

A mai katona vonos zenekar i hangverseny (kez-
dete délután fel 0 órakor a főgimnázium dísztermé-
ben) műsora a következő: 1. Kéler Béla: Csokonay-
nyitány. 2. a) Eilenberg: Mandolinen-szerenada. b) 
Hrmaly: Szereuada. 3. Strauss: „A szép kek duuán". 
Keringő. 4. Suppé: „Banditenstreiche." Nyitány, 
ö. Bion: „Blumengefluster". Jellemdarab. G. Ertl: 
„Musikalische Momentautnahmen*. Potpourri. Belépő-
díj : Ülőhelyek 2 lior. es 1 kor. ÖU hl., állóhely 1 K. 

Városi közgyűlés lesz jövő csütörtökön a folyó 
ügyek elintézése végett. 

A haromszogeio fe lmeres. mint már egyszer 
jeleztük, ez évben újból Kőszegen lesz és hogy a 
polgármester ez erdemben eljárt a minisztériumban 
azon célból, hogy ugyanezen alkalomból a várossza-
bályozási tervhez szükséges városi térkép ugyanazon 
mérnököktől elkészítessék. A miniszter meghagyásából 
tegnap ez ügyben ertekezett a polgármesterrel az ide 
kiküldött szombathelyi felmeresi telügyelö, Palasthy 
Bela állami háromszögelö-mernök. A vele történt 
megállapopascól a jövő városi közgyűlésnek fog jelen-
test tenni. 

A csordahajfas ügyében a polgármester vasárnap 
értekezletre hívta össze a gazdálkodó bizottságot s 
elöterjesztven, hogy a tenyésztés érdekében a csorda-
kihajtas most közerdekü s hogy az annak idejen meg-
állapított városmögötti útvonalon végrehajtható, (annak 
idejen azért maradt el, mert nem akadt csordás) a 
Jenó főherceg tájékán lakók pedig a vásártérre való 
lehajtás eseten csatlakozhatnak, a bizottság ehhez 
hozzájárult, minek folytán a kihajtás e hó 13.-iken 
kezdetet veszi. A csordás állatonkint és havonkint egy 
korona dijat kap. Lnnyiben állapította meg a gazdál-
kodó bizottság, ann havi 3— 5<N) korona jövedelmet 
jelent. Valószínűleg az általános drágaságra való tekin-
tetből hataroztak így. (Érdekes, hogy ugyanazon bizott-
sági iagok egy resze megfelebbezte a városi tisztvise-
lők 20/,-os drágasagi pótlekát!) 

A gimnazistak nyár i ra j z tan fo lyama junius 6-án 
délelőtt 9 órakor veszi kezdetét Somló Jenő rajztanár 
vezetésevei. Tanórák minden kedden es penteken. 
Tandíj 10 korona. Mar a jövő tanévben életbelépő uj 
tanrend alapján történik az oktatás. 

előtt, amely a város határában terül el. Messziről 
latszik a sok hosszú fehér faépület, amelynek abla-
kain kiszűrődik a lámpafény. A vonat utasai : » se-
besült és beteg katonak itt mind leszállnak! Egye-
lőre itt mai adnak — megfigyelés alatt. Matyi és Jenő 
is leszállnak — aztán elvalnak egymástól. 

— Majd keress fel ! 
— Igen, Matyim. Viszontlátásra. Jóéjszakát! 

Egy óriási teremben hemzseg a sok v i téz . . . 
Kiosztják a vacsorát, amit jóízűen fogyasztanak el 
az ebes és jógyomru katonak. Utána megfürO'ztik 
A dám kosztumoeu, egy másik terembe tus alá veze-
tik okét. Furdo után a kötözőbe mennek, ahol szép 
ápolónők, mosolygos, lágykezü nőcskék veszik gon-
dozoba a sebesülteket . . . 

Lehetett 11 ora, amikor elhelyezték a barakban 
az újonnan érkezőket. 

Matyi — a tisztipavillonba, Jenő pedig az •"> 
barakba került! 

Harmadnapra Jenő felkereste barátját, aki már 
türelmetlenül varia . . . Azután mindennap összejöt-
tek néhány baratsagos órara! f i s napig voltak együtt. 
Ennek leteltével elkerültek egymástól: Matyi liaaa, 
Jenő pedig a közolesó Sóstó-Gyógyfürdő hadikorhá-
zába. Nehéz volt az elválás, hiszen annyira össze-
szoktak. Könnyezve, csók és ölelés közt bucsusztak 
el egymástól. 

— Írjál édes barátom — szólt a megindulástól 
reszkető hangún. Hangjában volt valami lágyság, 
gyengedseg, mint aminő a gyermekében. Sebében 
gyengeve es lelkében gyermekké vált . . . Es most 
Isten veled! Tartós javulást. A viszontlátásra! 

— Köszönöm. Viszont. Isten vezéreljen ! Légy 
boldog. Edes jó anyád kezeit csókolom, a kőszegi 
ismerősöket szívből udvoz.öm. És ha majd ott jársz 
a regi, kedves helyeken, gondolj reám is! S még 
egy szivessogru kérlek. Ha utad ki vezet abba az 
oreg, árnyas temetőbe, állj meg néhány percre az 
előtt a sir elolt, ahol az én felütjhetutleu, drága atyául 



A vi l lamostelepen a vasárnap délutáni nagy égii 
háború alatt oly erős villámcsapás jutott a vezeték-
be, mely, a villámhárító dacára, valószínűleg attól, 
elszikrázott áram, súlyos rongálást okozott a dinamó 
gépen. Minthogy jelenleg cs ik egy üzemképes gépe! 
van a telepnek, az áramtermelés megszűnt és aznap 
este a villamos világításhoz szokott lakosság kény-
telen volt petróleumot vagy gyertyát szerezni, ami 
különösen a vendéglőkben és kávéházakban siralom-
házas helyzetet teremtett. A helyzetet azonban az 
súlyosbította, hogy a dynaiuó rendbehozatala csak 
8—10 nap múlva volt várható és így a magánvilá 
gitásban egy hétnél tovább eltartott volna ez a kel 
lemetlen állapot. A közvilágításra nézve a telep 
vezetősége igen gyorsan segített. Az Eisner gyári 
vezetéken a nemezgyár turbinjának a segítségével 
termelt áramot az akkumulátorokba vezette és innét 
még vasárnap este ellátta árammal a közvilágítás egy 
részét, a vasutat és részben a katonai reáliskolát. 
Másnap még Muller Ferenc fűrésztelepének a dyna-
móját is belekapcsolták a vezetékbe és akkor már 
az összes magánfogyasztók is használhatták a villa-
mos világítást és erőárainoc, de azon tigyehneztetés-
sel, hogy mindenki igen takarékosan, csuk a leg 
szükségesebbekre szorítkozva vegye igénybe, hogy 
ezáltal az összes magánfogyasztók kielégíthetők 
legyenek. Ez igy is történt és kedden megérkezvén 
ii lianz gyárnak kiküldött szakértője, ki ugyanazon 
hiányt találván a dynanióbau, mint az itteni telep 
iníiVezetője, roglön hozzáfogott a villámcsapás által 
megrongált dynamó-tekercsek kicseréléséhez, — a 
munka azonban olyan komplikált és kényes, hogy 
a rendes üzem legjobb esetben csak ma vagy 
holnap lesz helyreállítható, már t. i. amennyiben 
egy ennyire megterhelt telepnek e^y géppel való 
ellatása rendes üzemnek nevezhető. Ez az eset iga-
zolja, hogy a varos villamos telepe sürgős bővítésre 
szorul, vagy legalább a városban létező erőmüveknek 
esetleges kisegítő bekapcsolhatásának a biztosítása. 
Teljes elismeréssel adózunk a villamos telep előzé-
keny igazgatójának, Sághy Istvánnak és Kamarás 
•Fáiios inti vezetőnek e bulesetnel tapasztalt gyors es 
szakavatott eljárásának, akiknek érdeme, hogy az 
egyhetes villanynélkülözést egyetlen napra redukálták. 
Az okozóit kár biztosítás révén megtérül. 

A negyedik hadikolcsunre vonatkozó mull heti 
hírünkben, egy egyes szaui elmaradasa folytán, a 
szombathelyi takarékpénztár kőszegi fiókján.d jegy-
zett összeg 100.0U0 koronával kevesebbet mutatott ki, 
aminek a helyreigazításával a városunkban jegyzett 
összeg az ötnegyed milliót meghaladja. 

Köszönetnyilvánítás. Ozv. Korner lanosné nyolc 
koronát adományozott a V öröskereszt-Egylet reszére, 
melyért hálás köszönetet mond Chei nel Istvánná 
elnóknő. 

Az orosz fogoly-munkasokat vasárnap délelőtt 
rapportra rendelte a polgármester a városház udva-
riba, meghallgatta panaszaikat, kívánságaikat 
melyeket orvoslás végett jegyzékbe veit és viszont 
szigorúan figyelmeztette kötelességeikre, józansagra,' 
munkásságra, az előirt rendtartásra, rosszullet, 
gyengélkedés eseten pedig azonnal jelentkezni tar j 
tozuak. Általában véve a munkaadók rendben tartják 
a fogoly munkásokat, azért sajnos, hogy egy-két 
esetben olyan panasz is elhangzott, hogy ellátás es 
a napi jutalék kifizetése tekintetében szükkeblüek. 
Az ilyenektől legjobb lenne a fogolyinuukásokat1 

visszarendelni. 

A nemi betegsegek e l ter jedese ellen érthető 
okokból a hatóság a legszigorúbb ellenőrzésre van 
utasítva. E héten hatósagi orvosi vizsgalat alá kerul-

alussza békés álmát, hints fölé nevemben egy-egy 
virágszálat. Ugy e megteszed? Isten veled! 

— Isten veled ! — l tói só csók és kézszorítás 
s a két jóbarát ismét magára maradt . . . A vonat 
megindul. Még egy utol ó búcsúzó: két fehér zseb-
kendőt lobogtat a szél. A másik már alig látszik, 
esik egy apró fehér folt s aztán beleolvad a messzi-
ségbe . . . 

VIII . 
Találkozunk e még ? És mikor ? . . . 
iiózsaszinü tábori lapok váltják fel egymást 

nap-nap után, amely viszi hozza a két jóbarát szív-
beli üzenetét! Egyszer csak érkezik egy hosszú levél, 
— búcsúlevél: 

„• . . Ma indulok. Néhány nap és újból a fron-
ton leszek. És ezzel vége a jó világnak! Kezdődik 
a régi. Ki tudja mi vár ott reám? Isten a megmond-
hatója! Remélem a legjobbat I . . . Címemet majd 
megírom. Aztán keress fel kedves soraiddal, ugy 
mint eddig. Isten veled ! 

Ölel és csókol nagyon szerető, régi barátod s 
gyermekkori társad Cinege Mátyás honv. főhadnagy." 

IX . 
Hát elment! 
Elment, hogy többet vissza sose jöjjön. Elment, 

hogy meghalljon, idegenben, elhagyottan - a hazá-
ért! Szegény Matyi barátom! 

Aztán előveszem levelét, amelyet mint drága 
ereklyét hordozom magamnál. Könnyeim peregnek 
végig uz iráson. Utolsó írása, üzenete! Kigondolta!? 

Egy levelet hozott a posta, feketepecsétes, gyá-
szoskeretü levelet. Ismeretlen írás. Vájjon honnét ? 
A postabélyegző teljesen elmosódva, sehogy sem 
tudtam kibetűzni. Felbontom. Kuszált, öreges betűk. 
Asszonykéz irta. 

Édes Jenőkém! 
Nagyon szomorú hirt kell önnel közölnöm. — 

Végtelen anyai fájdalmamban képtelen vagyok arra, 
hogy az éu veszteségemet ós bánatomat kifejezhes-

tek mindazok a nem nyilvántartottak, akik ellen 
alapos gyanú fenforgott Ezek ko/.ul két súlyosan 
beteg nő találtatott, kiket azonnal a kórházban 
helyeztek el és egyúttal elleuuk a büntető eljárás is 
megiuditt itott. Igen hangosan m> részkediek tiltakozni, 
mikor elő vezettettek, de a/, orvosi vizsgálat után 
igen — csendesek lettek. 

A hadifoglyokkal munkáltátok figyelmebe. A vas 
vármegyei munkabizottsághoz beosztott hadifogoly 
ügyeletes parancsnoka figyelmezteti a munkáltatókat, 
akiknél hadifoglyok vannak, a legszigorúbban őrköd-
jenek arra, hogy a hadifoglyok engedély és igazol-
vány nélkul egyik községből a másikba, vagy pedig 
Szombathelyre ne járjanak, mert kellő igazolvány 
nélküli hadifoglyokat a katonai őrjarat letartóztatja 
és a kellő felügyeletet nem tanúsító munkáltató ellen 
kihágásért megindítják az eljárást és esetleg a hadi-
foglyot is bevonják tőle. Ha mégis szüksége merül 
fel annak, hogy a hadifogoly elh igyja a község 
határát, a munkáltató köteles igazolvánnyá! ellátni, 
amelynek tartalmaznia ke' 1 a munkáltató nevét, lak-
helyét és a célt, amely miatt a hadifogoly megbízást 
kapott községe elhagyására. 

Fanykepnaqyitó-ügyno* járt itt megrendeléseket 
gyűjteni s mikor az egyik megrendelőnek az adott 
foglaló miatt aggálya támadt, hamar a rendörségnél 
keresett segítséget. Az előállított külföldi ügynökről 
azután kitudódott, hogy már három hete lakik egy 
helybeli polgárnál, ki be nem jelentette, amiért tehát 
a lakástadó ellen is megindult a súlyos Következményű 
kihágási eljárás, — az ügynök réven pedig az tünt 
ki, hogy már vagy 20 megrendelést és foglalót kapott 
es hogy a megrendelt nagyított fényképet utánvétellel 
váltják ki cégétől. De hogy mit csinálnak az ilyetén 
előre kifizetett, de nem jól sikerült keppel , arra se a 
megrendelő, se az ügynök nem felel, csupán a meg-
rendeleseket gyűjtető bécsi cég csodálkozhatik azon, 
mennyi együgyü es könnyenhivö ember lakik Magyar-
országon es az intelligenciájáról hires Kőszegen. Pedig 
ugyanolyan nagyítást az itteni fényképészek is készí-
tenek s náluk se drágább, — csakhogy nem tolakod-
nak a házba, — a megrendelőknek pedig csak akkor 
jut eszebe a „nagyítás", ha valami „vigécz" lyukat 
beszél a hasába. Az is érdekes, hogy 3 hét alatt 
egyetlen megrendelő sem kívánta tőle a hatósági iga-
zolást. Vak bizalommal fizettek. Látszik, igen jó mód-
ban élnek az emberek. 

Vizbeful t gyermek A szülői gondatlanságnak es 
a gyermekek csintalanságának lett áldozata a három 
és fél eves Párti József, vasúti őr fia, ki tegnape'őtt 
delelőtt a házban és szomszédban lakó gyerekekkel 
az utcán játszadozva elfutott velük a vasúti hidig, ott 
a hid alá vonultak s tudja a jó Isten mit játszottak, 
de hirtelen csak elfutottak. Később az arra járó báty-
jának mondották, hogy öccse a vízbe esett, mikor 
pedig ez hazavitte a hirt, a kenyérdagasztassal elfoglalt 
anya a szomszédasszonyt kérte, hogy nézzen a gyerek 
után. Ez többek segítségével végigjárta a Gyöngyös 
partjait es az Eitner malom melletti gátárokban faben 
megakadva megtalálták a gyermek hulláját. A kir 
ügyészség a rendőrhatóság bejelentése alapján a 
temetési engedelyt megadta, a vizsgálati iratokat azon-
ban további eljárás végett bekivánta. 

Vegzetes következmenye lehetet t volna egy meg-
gondolatlan pékinas fe^yverkezelésének Egy forgó-
pisztolyt mutogatott egy kocsisnak, aki azt tőle 
megvenni akarta, és a ravasz csettegetésével mutatta, 
hogy jól működik. Egyszerre csak eldörren egy 
lövés, mely a Kovács-féle vendéglő ablakán at a 
szobába hatolt és csak néhány arasznyira a szobában 
ulő vendéglösnótől fúródott a falba. Felelőségre 

sem. Isten akaratában való megnyugvással, de vérző 
szivyel értesítem, hogy az én egyetlen, drága jó fiam 
az Ön gyermekkori barátja; Matyika nincs többé: 
hősi halalt halt! Legalább itthon halt volna meg, 
hogy felkereshetném a siriát szegénynek ! Azt sem 
tudom hol és merre pihen. Hazahozatnám, de tudja 
szegény vagyok és ugyefogyott öregasszony. Csak 
maradjon, ahol van ! Nyugodjanak porai békesség 
len ! Hát maga hogy vau Jenőkém ? Isten óvja! 
öleli és csókolja — a szegény jó nénje: ozv.Cinege 
Kálmánné. 

Szomorú levél! Hogy is válaszoljak rá ? . . . 

Tavasz hirdető, — aranynapsugár csókolja a 
galíciai porhanyós földet és azt a halmot, amelyre 
egy kicsiny kereszt van tűzve. Korhadt fakereszt. 
Egy hős sírja: besüppedt, gaz benőtte. Ki nyugszik 
alatta? . . . 

* * • 
A kőszegi temetőben a Megváltó keresztje előtt 

egy idősebb gyászba öltözött nő áll. Csendesen, el-
fojtottan még zokog Ueszkető kézzel egy virág-
csokrot tesz Krisztu> vérző lábai elé. Olt áll, mere-
ven. Olyan, mint a Mater Dolorosa ! 

„Ali a keserves Anya 
keresztfánál siránkozva!" 

ó is ott áll, panaszszó nélkul. Nem tör ki mély 
fájdalmában, kezeit nem tördeli. Ne higyjétek, hogy 
ninos szive! . . . Nem, éu érzem, tudom, van szive, 
de hite is! Hite; eleven, brzó, rendíthetetlen hite. 
0 másban bízott! Keresztül lát a halálon. Egy szebb 
célt lát, egy szebb élet ;t — és nem a buta végzetet. 
Megcsókolja az Isten ember kezét ós imádkozik : 

. . , Legyen meg a te akaratod . . . itt a földon 
is . . . ne vigy minket a kísértetbe . . . Hiszek . . . 
hiszem a test feltámadását ós az őrok életet. Araen." 

Mese — az életből! Mese, — ami igaz is — 
meg nem is. Mese, — ami meg is történhetett. 

vonatván, azt adta elő, hogy a helybeli zsibárus fiá-
tól vette, ezt meg viszont azt mondja, hogy nem 
apjáé, hanem a náluk volt cipészseg-'dé. A rendőr-
hatóság valamen ivi ellen megindította a/, eljárást 
tiltott fegyvertar.as miatt. 

A kedves szomszudrol megírtuk annak idején, 
miként használta fel s/.o nszédja távollétét és azon 
könnyelműségét, hogy a kulcsokat ajtó alá helyezte 
arra, hogy lakásába hatolt és pénzének egy részét 
ellopta és hogy a cigányasszony kártyában vetette 
ki, hogy „válámi j > szomszéd tette", habár e nélkül 
is jó nyomon járt a rendorbiztos és Marhold Istvánnó 
személyében nyomozta ki a beismerő tettest, kit 
most a szombathelyi kir. törvényszék, figyelembe 
véve bűnbánó vezeklését, csak három heti fogházra 
ítélt. 

Meghod tott orosz asszony, Nagyon csalódnak, 
ha azt hiszik, hogy e inogött valami pikantéria van. 
A mi orosz hadi foglyaink ko/.ul egyiknek felesége 
azt az örömhírt közölte urával, hogy a magyarok 
előnyomulása folytán most mar elfoglalt területen 
van, tehát semmisein áll útjában annak, hogy ut 
levelet kapjon férje látogatásara. Jóizu humorral 
mondta az orosz fogoly: valamikor én hódítottam 
meg a feleségemet, most meg az os/.trák magy >r 
hadsereg hódította meg számomra. .Nátyon jó 
kátoná á mágyárszki kátoná." 

. Madjarul peszilní!" A réten dolgozó két orosz 
fogolyuiunkás közül megszólította az egyiket egy 
felsővigéki német atyafi. Huzos-nyulós hienc-uyelven 
kérdezi, faggatja, de nem felel neki. Végre odaszól 
a másik orosz fogoly: midjárszki pcszilui, azi tud, 
nemecki nem tud! — Csodálkozva elsiet a német 
atyafi és azt mormogja: 1 hab glaubt dass tész 
Buszu száu. 

V i d é k i hirek. 
A dr. Wosinski család gyasza Mélj ség»s gyász 

érte Balf fürdő közbecsült és humánus tulajdonos it, 
dr. Wosinski István örökös római grófot és torzs or-
vost, akinek hitvese, született Siemens Mária póute 
ken Bécsben elhunyt. A nemeslelkü úrasszony 
hamvait tegnap hétfőn délután 4 órakor óriási részvét 
mellett a balti családi sírboltban helyezték örök 
nyugalomra. 7 fia és 3 leánya gyászolja a/, édesanyát. 

Uj vonatok a pinkafői vona'on Juuius elsejével 
uj vonatpárt állítanak be a szombathely-pinkafői 
vonalon. A vonatpár régebben meg volt, csak a 
háborús viszonyok folytán szűntették be a közleke-
dést. Az uj vonat délben 12 óra 40 perckor indul, 
Pinkafőre érkezik 3 óra ló perckor. Pinkafőről indul 
este 8 órakor és Szombathelyre érkezik 10 óra 4'.í 
j>erckor. (Hat a Kőszeg-Szombathelyi vasút nyári 
vonataival ini lesz? Szerk.) 

A Szombathely-f iumei vasút Az egyik fovárosi 
esti lap közli, hogy a kereskedelemügyi minisztéri-
umban folynak az előkészületek a pozsony szombat-
hely-fiumd vasútvonal kiépítése, illetőleg az ege,/, 
vonalon leendő elsőrendűsitése tárgyában. A kivitel 
természetesen csak a háború utáni időben torténnek. 

Nemtelen bosiu . Katalin István, Imre, Jo/sef, 
Berkes Gyula és Takács István pereuyei népfelkelő 
újoncok május 23-án éjjel Perenven Horváth (í vor-y 
és Pörörtő Ltván kapuit és islállóajtoit bel'észiie i k 
s behatoltak azért, hogy ezek fiait, akik agy időre 
fel vannak mentve a bevonulástól, megverjék. Bő-
szkjuk azonban nem sikerült, mert a zajra felébredtek 
a ház lakói s elriasztották őket. A csendőrség felje-
lentést tett ellenük a szombathelyi kir. ügyészségnél 
magauosok elleni erőszak miatt. 

Uj maximálás a szombi the ly i járasban A szom-
bathelyi főszolgabíró a járás területén a tojás arát 
13 filiérbon, a tejfel literjót pedig 1 korona 1<> fil-
lérben állapította meg A felemelt árak junius l étől 
kezdve érvényesek. 

A t ronörököspar családi oromé Zita főherceg 
aszony szerdán délután ot órakor egy fiu gyermeknek 
adott életet. A kiadott orvosi buleltn mondja hogy 
a főhercegnő kozérzulete teljesen kielégítő. Az uj 
szülött főherceg rendkívül erősen kifejlett, ól kilu-
gram su lyu g y e r m e k 



07 éves tisztességes, józan' étetü téglás-

mester magához méltó 

feleséget keres. 
Kora 50 éven felül legyen, rendezett anyagi hely-

zetben álljon. Ha.szükséges, házhoz is házasodik. 

Ajanlatok a kőszeg-szerdahelyi biróhoz küldendők. 

Mindennemű 

gummihulladéKot 
l e g m a g a s a b b n a p i 

á r o n v á s á r ó l a 

Magyar Ruggyantagyár R. T. 
Levélcím: B u d a p e s t , f ö p o s t a f l o k 2 0 6 . 

Egy jóra való fiu 

tanoncul 
felvétetik Dorner Ferenc vendéglőjében Kő-

szegen. 

Kiadó lakás. 
A. hercegi várban. Őméltósága Bőitek 

alezredesné által birt 

ez év november 1-től kezdődőleg kiadó Érdek-

lődők forduljanak megtekintés végett Konrád 

András várgondnokhoz Kőszeg, (hercegi vár 1.) 

és az ajánlatok, 1916. év julius hó 15 ig hercegi 

Felügyelőség Lakompak küldendők be. A lakás 

csakis évre, félévi felmondással adatik ki, e 

célból kötendő szerződés alapján. 

Herceg Esterházy Erdöfelügyelösége 
Lakompak. 

S z o m b a t h e l y i j a k a r e k p é i u t á r 

j ^ é s z v é n v t a r s a s á g 

kőszeg i f i ó k j a , 
l io*y.< '£ . K i r á l y - n i <1. 

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

E l f o g ad : be,ctckl't nettó 4 -OS luma. 
tozassal beteti könyvecskére és folyó. 

szaniUra A kamatozas a betétet követő napon kezd .Jik, 
betet kifizetéseket telmonJas nclkul eszközöl 

Leszámitol: 
tukat mindenkor a legelőnyösebben 

Folyósít: 1 
földbirtokokra e« városi hazakra . m a g a -

sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb kamatú 
kölcsönökké valtoztat (convertál). 

Értékpapírokat: 
t 

Szelvényeket: 
1 — rak< 

alrfpjan dijnn-nteson beszerez 

Átutalásokat, 
mely piacún teljesen dij;nentesen 

Értékpapírokra: 
* ' el eiíet ad 

Sorsolás alá esö » ^ 

Értékpapírokat ^ erUkekct 'r"í,tc 

* ' lesre átvesz 

Tekintettel, hô y hazank legnagyobb pénzintézetével a 
Pesti llaz.11 Klsö rakarekpenstár Kcyesulettel szoros össze-
kottete sben all, mindenfele takarékpcniun c> banküzlet 

menbiz st a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 
Mint az I lsó Magyar Altaíanos biztosító Ursasag ügynök-
sége mindent- le biztosiUst cllogad es felviIagositass.il kesz-

s ggel szolgai 

Központ: Szombathelyi (regi) Takarekpenztar 

Szombathely Alakult: 1857-ben. 
Alaptöke 1.600 0i)0 kor. Tarta lékok: 400.000 kor. 

Takarékbetétek 15 mi l l ió koronán felül 
Sajat tökei 2,250.000 korona. 

a kőszeg-szombathelyi helyi érdekli vasút részv.-társ. 
1916. évi junius hó 24.-én délután fél 3 órakor 

Kőszegen, a városháza közgyűlési termében tartandó 

XXXIV. évi rendes közgyűlésére. 

Napirend: 

1. Az igazgatósag jelentése az üzletkezelésről. 

2. Az 1915. évi számadás és mérleg előterjesztése, megvizsgálása és meg-

állapítása. 

3. A felügyelő bizottság jelentése. 

4. Határozathozatal a tiszta nyeremény felosztása és a felmentvény meg-

adása felett. 

;>. Egy igazgatósági tagnak 2 évi működési időre való választása. 

Kőszeg, 1916. évi junius hó 4-én. 

Az igazgatóság. 

F a e l a d á s * 
Főméltóságu Herceg Esterházy hitbizományához tartozó dcrföldi erdőgondnok-

ság Ausserewald nevü üzemosztályában 1915/16. évben kitermelt 

500 méter erdőn fekvő puha hasáb es 
ÍOO 99 '» 99 fl dorong ttizifa 
110 c m-re lerakásolva ajánlat utján eladatik. — írásbeli ajánlatok junius hó 31-ifl 
a lakotnpaki hercegi Erdőfelügyelőscghez küldendők be. A beérkezett ajánlatok fölött 

az Igazgatóság dönt, miről vevő ertesitve lesz. 

Megtekintés végett venni szándékozók, Hábán Antal c s á v á i főerdőőrnél 

jelentkezzenek, kí is a helyszínén a faanyagot bemutatni fogja. 

Eladási feltételek: Vevő tartozik a vétel összegét a vetel napjától kezdve 10 

nap alatt a lakotnpaki pénztarba befizetni, a vett tűzifa anyagot az e célra a dérföldi 

erdőgondnoksag által kijelölt utakon 1917. évi január 30-ig a vágásból kiszallitani. 

Az uradalom a taanyag atadása után azért semmi szavatosságot többé nem 

vállal, viszont vevő a fuvarozásért vagy azok által elkövethető károsításokért az 

erdőtörvény értelmében szavatol. 

Lakompak, 1916. május 11-én. 

Herceg Esterházy Erdófelügyelösege, 
Lakompak. (Sopron m.) 

H á z e l a d á s . 
A rohonci utcában levő 6. sz sarok-

ház (jelenleg Kiss-fcle vendéglő) azon-

nal o l c s ó n szabad kézből eladó. 

Bővebbet e lap kiadóhivatalában. — 

M E G H Í V Á S 

Az üzleti számadás és mérleg, ugy az igazgatóság és >t Felügyelő bizottság jelentése 

a közgyűlést megel-ízőleg 8 nappal a társaság pénztáránál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

A közgyűlésen az a részvényes bir szavazati joggal, aki részvényeit vagy részvé-

nyeiről szóló letétjegyét (20. és 28. 8 nappal a közgyűlés előtt a társaság pénztáránál 

letette. 

Egy részvényes saját letett részvényei után 20 szavazatnál többet nem birhat, egy-

nél több meghatalmazást nem vállalhat, és a meghatalmazót megillető szavazatokkal együtt 

sem birhat többel 40 szavazatnál. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Nyomatott Uónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszeg. 

„flTLflS" 
flSBESTCEHENTPflLfl 

versenyen kívül legkitűnőbb 

minőségű tetőfedő anyag. 

Azonnali szállításra 

minden mennyiségben kapható. 

Védjegy Védjegy 

„A T L A S" 
A s b e a t c e m e n t p a l a g y a r 

R e s z v - T a r a 

Sarginycin Teltfon 
Pa'.aUw Buiapeit. 179 60 

Eatptntl iroda Eudapeit, V , Dorottya u 6 a 
Oyir: Buiifo* Oyir: Budafok 

' V.*r.a«TO.a b*»U« . kar »i»dftk»«4 *m UuJOu •«•*.» ~ 
ktaaJ •!»« 

fájdalomcsillapító bedörzsölét 

m«klMa, rk.au*. kHiv»T, laflarnus ««rok , adl- «a kMfiJ*. 
• ib. .a»l*it*.i 

Ur KK-bur Ml. 

Horgony-Liniment.rC 
H o r g o n y - l ' n i n - K x p e l l e r pótlék*. 

tWefc,. K 1.4<1, » -. 
Kapható ij»»infr'*r»l!>«r kotT.tl.aül u ArMy 
kmi.UIi01 -imiott l>r Kirht*r ffl» 

r*ra*a 1, Kli.aJ'.ibau I. 
I^MMl ntHMa 
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