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Ryilttér sora 40 fillér 

Hirdetések nagysdg szerint ju tányos drbun 

számitatnak meg. 

Törvényjavas latok az uj adókró l . 

A pénzügyminiszter folyó hó 14-en több 

adójavaslatot terjesztett a kéviselőház elé. És 

pedig: a jovedelemado részleges életbeléptetésé-

ről, vagyonadóról, a bélyeg-és illeték drágulásáról, 

a I l i . osztályú kereseti adónak az 1917 —1918. 

evekre való érvényesítéséről, végül a nyilvános 

számadásra kötelezett vállalatok kereseti adója-

ról. Az adójavaslatoknál a kormányt az a szem-

pont vezeti, hogy az allami jövedelmeket annyira 

fokozza, hogy a hadikólcsónök kamatait ezek-

ből fedezheti. 

A jövedelem-adó. 

A 10,000 koronát meghaladó összes jöve-

delem után a jövedelemadó életbeieptetese 1917. 

január 1-én történnék. Az erre vonatkozó eredeti 

javaslatot azzal egesziti ki a mostani javaslat, 

hogy a hadsegités celjara igazoltan adott ön-

kentes adomanyok a nyers bevetelből levonhatók. 

Vallomást adni csak a 10,000 koronán felüli 

összes jövedelem lesz köteles. Nem esik ennek 

az adónak a hatálya alá a közszolgálatban levők 

illetménye, a magánszolgálatban levőknél pedig 

a 10,000 koronát meg nem haladó összeg. A 

jövedelemadó utan semmifele más allami vagy 

helyhatósági ado, illetve pótadó ki nem vethető. 

A javaslat megokolasa szerint a nogy hadi-

kolcsönból esedekes 6 milliárd korona eddig 

300 millió korona évi uj kamatterhet von maga 

utan. Ennek a fedezetére a szesz és a dohány 

aranak emeléséből az államkincstár jövedelem-

többlete már eddig evi 80 millió koronát bizto-

sított. A szesz további drágitasa ujabb 40 millió 

korona beveteli többletet tesz elérnetove. 

A jövedelemadónak a 10,000 koronát meg-

haladó jövedelemre vonatkozóan való eletbelép-

teteset a megokolás allandó jellegűnek jelenti ki. 

Ehhez járul az 50,000 koronát meghaladó 

vagyonokra nézve egy kiegészítő vagyonadónak 

a behozatala is. A jövedelemadóból mindössze 

évi 35 millió koronát, a vagyonadóból pedig 

csak évi 25 millió koronát remél a pénzügy-

miniszter. További évi 30 millió korona bevé-

teltöbbletet remél a kormány a nyilvános 

számadásra kötelezett vállalatok és egyesületek 

fokozottabb megadóztatása utján. Végül 33 

millió korona evi bevételi többletet vár a meg-

okolás a belyegilleiék fokozatainak megfelelő 

einelese utján. 

Érdekes a megokolásnak az a része, mely 

ugy szól, hogy csak a haboru tartama alatt 

igyekeznek kímélni a 10,000 koronát meg nem 

haladó, illetve el nem érő jövedelmeket. Vagyis 

az allami bevetelnek az 5000 korona inegadoz-

tatasa iranyában való fejlesztésére a haboru 

után alkalmasint szintén sor fog kerülni. 

A vagyonadó. 

A vagyonadóról szóló törvényjavaslat szerint 

az adókótelezettseg a magyar állampolgárok 

egész vagyonára kiterjed, amennyiben a vagyon 

az 50,000 koronát meghaladja. 

Adóköteles vagyonnak tekintendő a többi 

közt a bányák, a kohok, a velük összekötött 

jogok érteke, továbbá a mezogazdasagi es erdei 

termelesnek ingó, vagy ingatlan vagyonban 

fekvő üzemi költsége, úgyszintén az ipari es 

kereskedelmi ingó es ingatlan vagyonban fekvő 

üzleti töke. Kivétetnék a a bútorok, a haziesz-

közök, es azok az ingó targyak, amelyek más 

után mar adóköteles vagyonnak tekintendők. 

Tókevagyon alatt értendoK: a belföldön vagy a 

külföldön fennálló és kamatozó, vagy nein ka 

matozó tökekövetelesek, a takarékbetetek, az 

adóköteles, vagy adonuntes kölcsönkotvények es 

záloglevelek tókeerteke. Továbbá a részvények 

tókeerteke. A belföldi, vagy külföldi pénznemek-

ben fekvő készpénz. A törvény rendelkezese alól 

mentesitve van az életbiztosítási tőke. A vagyon-

adó mértéke a következő: 50,000 koronánál 

600 korona, 100,000 koronánál 192 korona, 

500,000 koronánál 1780 korona, 1 millió koro-

nánál 4240 korona, 2,400.000 koronáig 12,000 

korona. 

2,400.000 koronán felül fel százalek fize-

tendő aképen, hogy a fokozatok 100,OoO 

• koronánként emelkednek. 

A javaslat 6 hónapig terjedhető pénzbün-

tetéssel sújtja azt, aki valótlan nyilatkozatot tesz, 

vagy ki vagyonát azzal a céllal viszi ki a külföldre, 

hogy elvonja az adókötelezettség alól. 

/ 

A hadinyereség adó. 

Ez alá az ado ala esnek a nyilványos 

számadasra kötelezett vallalatok és egyesületek, 

tekintet nélkül arra, hogy vállalati székhelyük 

külföldön van-e, vagy pedig az ország területen. 

Belföldi vallalatoknal a nyereségtöbblet teszi az 

adóalapot, vagyis a nyersanyag, amely az 1914. 

augusztus 1-tól 1910 december végéig a háborút 

megelőző atlagos nyereséget meghaladja. Újonnan 

keletkezett ilyen vállalatoknál a befizetett alap-

töke és a mérlegszerű tartalékalap 6 százalékat 

meghaladó nyereség esik adó ala. 

Az adó a belföldi vallalatoknal a nyereség-

tóbbletnek ama része utan, mely a saját töke 

5 százalékat nem haladja meg, a nyeresegtobblet 

10 szazaleka. A 10 szazaiékot meg nem haladó 

nyereségtöbbletnek pedig 15 százaléka s ez igy 

folytatodik mindaddig, amíg a 35 százalékos 

kirovást el nem érik. 

A külföldi vallalatoknal a 200,000 koronát 

meg nem haladó nyeresegtóbolet után az adó 

a többletnek 20 szazaléka. A 400,000 koronái 

meg nem haladó tJbblet utan 30 szazaleka, az 

1 millió koronát meghaladó nyereségtöbblet 

utan a többlet 40 szazaleka. 

A bélyegadó. 

A bélyeg- és illete<iekre vonatkozó javaslat 

az első lokozatban (vakokra) a bélyegilletéket 

atlag 100 sza*£lekkal, a második fokozatban 

(okiratok) 43.00 szazalékkai, a harmadikban 

(szerzodesek) szinten 42.00 szazalekkal drágítja 

meg. Oly kötvények szelvényeinél, amelyek meg 

a jelen törvény életbelépte előtt allittattak ki, 

tovabbra is az eddigi tórvenyes rendelkezések-

nek megfelelően rovando le a dij. 

Hábo r ú s apróságok . 

x v . 

A Bocche di Cattaró. 

Az utóbbi hetek harcaiban sokszor került szóba 
a Bocche, a monarchia legdélibb tengeröble. Bocche 
tulajdonképpen olasz szó. A bocca szóból szármázik, 
amelyik, szajat jelent. Aminthogy olyan is a cattarói 
obol alakja, mint egy nyitott szaj. A sziklak kozé 
szorított szült La Catene a garat hozzá s a legbelső 
öböl a bendő. Cattaró a legideálisabb hadikikötő. 
Eddig nem használhatta ki a monarchia ugy, ahogy 
kihasználni lehetne, mert hátulról nem volt eléggé 
megvédelmezve. Ahogy katonáék mondják nem volt 
Jnnterlandja." Most már ez is vau s hogy a mienk 
a Lövésen is, ineg a Vermács is, a környék két 
legmagasabb hegycsúcsa, mi uralkodunk véges-végig 
az Adria keleti partján. 

Ma a világ legcsendesebb, legbékésebb népe 
lakja a Boschét, de még néhány évtizeddel ezelőtt 
is a legveszedelmesebb rablóíészeknek tudta min-
denki. A Bocchesianereket, ahogy magukat az öböl 
körül lakók nevezik, övükben handzsár, kezükben 
puska nélkül el se lehetett képzelni. A nép, amelyik 
évszázadokon keresztül vad harcokat vívott a kör-
nyező törökökkel, albánokkal, cruagorcokkal, arnau-
táKkal, nem is esoda, ha elvadult erkölcseiben. De 
mihelyt beköszöntött a monarchia uralmával a rend, 
csend és béke, éppen olyan hamar meg is szelídült, 
amilyen gyorsan azelőtt haragra lobbant. 

Ez a vidék Európa legrégibb, historiailag meg-
állapított 040iuéu)eiuuk u színhelye. Skodrában, a, 

mai Skutariban, Teuta, a félelmetes Agron király 
telcsége uralkodott 228-ban Krisztus születése előtt. 
Teuta királynő népe elfoglalta Issa, a mai Lissa 
szigetét s mikor a római szenátus köveleket küldött 
Skodrába, követelve, hogy azonnal hagyják cl a 
szigetel, ezeket a parlamentóreket megölték. Erre 
kitört a haboru, a romaiak átkeltek az Adrián, el-
kergették Teuta királynőt Skodrából, Agron népe 
erre Khizinumba, a mai Kisanoba menekült, ahová 
a rómaiak nem tudtak őket követni, mert nagy 
hegyek állták utjukat. Csak llH) esztendővel később, 
(Jentius az uiolso illír, király bukása után vált 
római gyarmatta a Bocche. De csak a Bocche. A 
mögötte fekvő országrészekben korlátozatlan, vad 
szabadságban éltek a szerb törzsek, akiket már szent 
István uralkodása idejében egyesitett Csaszlav zsupán. 
Ennek az utóda, Prelitnir, volt az első dukljai király. 
Duklja voit a neve a mai Moutonegrónak, amelyik 
akkor is, mint most, közvetlenül a háború olőtt, a 
Uocchetól a Skodrai-tó deli partjáig terjedt. I l it 
ilyen korforgások vannak a történelemben. Prelimir 
már olt tartott, aliol sok évszázaddal később utóda 
Petrovics-Nyegus Miklós s ugyanugy bukott abban 
a nagy hadjáratban, melyet a Boccheba betört rabló 
szaracénok ellen Sámuel bolgár cár indított 1002-ben 
Krisztus utan. Volt azután ez a viaék a szerbeké, a 
normánoké, majd Vittore Pisaui admirális meghódí-
totta Velence számára. Mikor azután Nagy Lajos 
magyar király megverte Volencét, Cattaró ós környéke 
a magyaroké lett. 

Nagy Lajos halálával újra a szerbek kezére 
került, akik felismerték a Bocche nagy hadászati 
értékét és Erzegnoviban, a mai Castoluouvoban ha-
talmas erődöt építettek az értékes kikötő védelmére. 
Majd jöttek a törökök és kiverték a szerbeket; 
jöttek a velenceiek és elzavarták Hadzsi bég csapatait. 
Az ozuiánsiig még sokáig vívott érte elkeseredett 

harcokat, a velencei helyőrség számtalanszor verte 
vissza Cattaró falui alól, de a túlerőben lévő török-
ség végül is győztes maradt s a városban tirtózkodó 
Lázár szerb carral együtt fogságba ejtette a Fran-
cesco Sennienio parancsnoksága alatt álló helyőr-
ségét. Ezutáu 14S esztendőn keresztül maradt a 
torok uralom alatt a Bocche, Cattaró kivételével. 
Cattaróba nem tudták betenni lábukat a törökök, 
mert a velenceiek a mögötte levő hegyeken, különö-
sen a mai Lovcsenen, bevehetetlen erős állásokat 
készítettek s agyúikkal elpusztították a város felé 
közeledő ellenséges gályakat. A törökök veresége 
s Buda felszabadítása után ismét a velenceieké lett, 
majd San Marco köztársaságának bukása nyom in a 
franciak vivtak erte véres harcokat. Egészen rövid 
ideig, néhány hétig uralkodtak Cartaróban Napoleon 
csapatai. A moszkvai csata után azonban I. Petro-
vics Péter montenegrói vladika, Nikita egyik őse 
kiverte őket. 1813-ban a párisi béke kapcsolta azután 
Dalmáciával együtt Cattarot és kornyékét Ausztriá-
hoz, a mögötte fekvő terület a monteuegróiaké lett. 

Ez a Bocche története. Sok-sok esemény van 
benne, mely ugy hasonlít a mai idők eseményeihez, 
hogy akar csak ki kellene irm a történelemkönyvből 
s bele lehetne illeszteni a jövő esztendei képes 
kalendáriumba. 

XVI . 

Hegyi háború. 
A hegyiháboru a haditudományok magas isko-

lája. Manapság már minden nagyobb hadsereggel 
bíró államnak jól fegyverzett és jól képzett hegy) 
csapataik vannak. Mert míg ezen kellékkel nem bírt 
egy akármilyen nagy hadsereg, a legkisebb hegyi-
nemzettel som tudott megbirkózni Ma inár a hegyi-
hadsereg a szükséghez képest nemcsak gyalogosok-
ból áll, hanem kibővült a lehető legkülönbözőbb 

T á r o a. 



A habomban elesettek hagyatékának illeték 

kedvezést'rül a javaslat ugy intézkedik, hogy 

az cuvenes leszármazottak és a házastárs örö-

kösödése eseteben illetékmentesek azok a hagya-

tékok amelyeknek a tiszta értéke a 20,000 

koronát meg nem haladja. A 20,000 - 50,000 

koronáig terjedő tiszta értéknél az illetek egy-

negydet. azontúl pedig 100,(>00 koronáig felét 

rójjak ki. 

A harmadosztályú kereseti adó. 

Ez a javaslat az 1910. évre kivetett har-

madosztályú kereseti adó érvényességét 1917 — 18 

es 1919 evekre meghosszabitja. 

A vállalatok kereseti adója. 

A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 

kereseti adója az 1909. évi VII. törvénycikk 

XX . szakasza helyébe a következő adókulcsot 

iktatja: Ipari vállalatoknál és szövetkezeteknél 

általában 10 százalék, más vállalatoknál 12 

szazalék az adó, ha az adóköteles évi nyereség 

a vállalat saját tőkéjének 10 százrlékat meg 

nem haladja, 12, illetve 14 százalékot tesz az 

adó a nyereség ama része utan, amely a 10, 

illetve 15 százalékos tőkehozadék köze esik; 

14, illetve 16 százalékot tesz a 15 és 20 sza-

zalekos tőkehozadék utan; 10, illetve 18 százalékot 

a 20—25 szazaiékos tőkehozadék utan. Végül 

18, illetve 20 százalékot a 25 százalékot meg-

haladó tőkehozadék után. Sajat tőke alatt a 

befizetet alaptőke és azok az alapszabályszerü 

tartalékalapok értendők, amelyek a vállalat kizá-

rólagos tulajdonát teszik. 

Városi ügyek. 
27k. '.u« Hirdetmény. 

K'izhirró teszem, hogy veszet tségi zárlatot a 
mai napon feloldottam. 

Kőszeg 1916 junius 21. 
Jaml'rits L íjos, polgármester 

Helyi hírek. 
Az aratasi munkalatok biztosítása érdekében 

megyei értekezlet volt az alispán elnöklete alatt az 
összes városi és járási főtisztviselők és a gazdasági 
egyesület részvételével. Városunkból Jarnbrits Lajos 
polgármester volt jelen. 

A kőszeg —szombathelyi vasút r. t. ez évi 
közgyűlését szombaton d. u. tartotta a városház 
termében ('zeke Gusztáv elnöklete alatt. Freyler 
Laji s ügyvezető alelnök a következőkben ismertette 
űz 1915. évi üzleti eredményt: Összesen 297.657 
személy szállíttatott, 45,339-el többet mint 1914-ben, 
s ezért befolyt 114-OsO korona, 4262 koronával több 
mint 1914-ben, a teheráru s/.állitás.sal együtt 185.834 
k<>rona volt a bevétel, 16 448 koronával több mint 
1914 ben, mely j >vedeletnből 34 695 korona, az idő-
ké i kamatokkal 35 556 korona tiszta nyereség ére-
tett el. Ebből az elsőbbségi részvények után 6%-ot 
fizetnek osztalékul, Kőszeg városa pedig a birtoká-
éin levő törzsrészvények után 15.UU0 koronát kap — A 
k"/tfyűlés ugy az igazgatóság, mint a felügyelő* 
bizottság jelentéseit egyhangúlag tudomásul vette s 
végül egy megnresedett igazgatósági helyre két évi 
időtartamra dr. Kovács István v. t. főorvost válasz-
totta meg. 

Nagy égiháború, Jegesé es tűzvész. Hétfőn este 
9 óra után óriási zivatar vonult el városunk felett. 
Félelmetes villámáramok cikázták be az égbolto-
zatot, hatalmas dörrenések váltották fel surü egy-
másután, felhőszakadásszerű tartós nagy eső szakadt 
alá, majd pedig ot percig tartó mogyorónagysagu 
jégeső keveredett közbe. Másnap örömmel tapasz-
taltuk, hogy a szőlőkben és vetesekben csak kevés 
helyen okozott kárt. Legtöbbet a Kálvária- és Gan-
ser dülők szenvedtek. Kevessel háromnegyed 10 előtt 
villámgyujtotta tüzet jeleztek. Laus József fatelepe 
mögötti gazdasági épületbe ütött be a villám és fel-
gyújtotta az ott felhalmozott mintegy 15 szekér 
szénát és a hirtelen fellobbant tűztől az épület is 
és a faraktár is tüzet fogott, mely csakhamar hatal-
mas lángokkal világította be majd az egész várost. 
A 12. vadaszzászlóalj pótkeretének néhány szaz 
katonaja Böhm Adolf százados es Ivuhn E. főhadnagy 
vezetésével jelentek meg elsőknek a vé.̂ z színhelyén. 
Kőszegi József rendőrkapitány is azonnal ott termett 
és az előbbiekkel együtt intezkedett a tűz tovább-
terjedhessenek meggátlásaia, ami a katonák és a 
polgárok egy részének közreműködésével biztosítani 
sikerült. Időközben megorkezett a tűzoltóság is 
Marton Karoly főparancsnokkal és miután azt láttak, 
hogy a tüzet elszigetelő és lokalizaló munka sikeresen 
folyamatban vau, főleg arra törekedtek, hogy a motor-
fecskendővel vízzel lássák el az oltási munkálatokat, 
de e tekintetben sok nehézséggel kellett kuzdeniok. 
A közeli kutak hamar kiürültek és előfordult, hogy 
egyik-másik házban elzárták a kutakhoz való hozzá-
jutást és a tűzoltóság sem maga nem alkalmazta az 
erővel való behatolast, sem karhatalmat nem vett 
igénybe. A vész helyére való késő érkezését az 
oKozta, hogy csak egy pár városi lo voit itthon és 
nehezen sikerülL néhány elofogatot szerezni, l'edig 
milyen egyszerű lett volna a szivatyukat mintegy 
4UU lepes távolságra az aszfaltos utou par pillanat 
alatt emberi erővel odatolni. Hat meg, ha a motor 
fecskendővel a királyuti kerteken át a Gyöngyös 
medréből nyomták volna oda a vizet! Ennek keresz-
tülviteléhez nem hiányzott a munkaerő, mert idokoz-
ben még a tuzeruteg legénysége is megjetent és a 
tomlófektetésben a polgárság is kozremütodott volna. 
Nem lett ugyan belőle b;»j, hogy nem így történt, 
mert a megelőző nagy eső, a kedvező szélirány és 
a nagy katonai munkaerő teljesen biztosította a ve-
szély gyors megszuutetéset, csakhogy tűzvésznél min-
denkor a lehető leghatásosabb segítőeszközt kell 
alkalmazói, mert hirtelen kedvezőtlenre változhatik 
a helyzet. Az oltási munka reggelig folyt, de még 
délelőtt is sűrűn kellett a nagy parazshalmokat 
öntözgetni. Elégett a regi hutso gazdasági epulet kb. 
150 métermázsa szénával, egy waggon menyezetnad, 
ket raktárépület a benne volt deszkákkal es egyéb 
épületfával, állvány fa, néhány felvonó gép es gazda-
sagi eszköz, károsult szamadása szerint 44.000 kor. 
értekben, a szomszédoknak, pedig a keritesek lebon-
tás, i okozott kb. 1000 korona kart, mely összegek 
biztositás révén részben megtérülnek. A kivonult 
katonaságot általában, de kulouosen néhány vadász 
altisztet nagy elismerés illeti onfeláldozo kitartó 
munkájukért s termeszeteseu első sorban az őket 
vezető tiszteknek, nemkülönben a helysziueu gyorsan 
megjelent katonai reáliskolái tuzkészulUegnek, mely 
Kipper József vivótanár vezetese alatt működött. — 
Baleset erte Somogyi István rendőrbiztost. Mikor a 
tuz szinhelyere sietett, a nagy sotetsegbeu a Lauriu-
ger raktar előtti csatorna nyílás kőfedölapjaöa bot-
lott meg es jobb lábat oly súlyos sebesules érte, 
hogy nyomban orvosi segelyt volt kénytelen igénybe 
venni és azóta otthon gyógykezelés alatt áll, de ué-
hány nap múlva mar ismét szolgalatba léphet. 

Eg> nagy kapukulcsot Ulaltak a legutóbbi tűz-
vész alkaluiaüol. Jogos tulajdonosa átveheti a rendőr-
hatóságnál. 

fegyvernemekkel, ugy hogy bátran megállhatja helyét 
a legkopárabb hegycsúcson is. Az osztrák-magyar 
és a vele vállvetve küzdő német hadseregeknek a 
kárpáti harcokban nemcsak a vadul özönlő orosz 
tömgekkel kellett megküzdeniük, hanem olyan ádáz 
hegyi hóviharokkal is, melyről eddig ismereteink 
nem ludtak és melyek a lehető legnagyobb ember-
feletti vitézséget, kitartást és bátorságot követeltek. 

A kárpáti harcoknál ínég súlyosabb megpróbál-
tatásokat kellett kiállaniok a montenegrói harcokban 
és a még mai nap is erősen folyó olasz offenzívában 
derék katonáinknak. 

A világháború előtt kicsiny, mondhatnánk 
gyenge csapatok voltak csak hegyiháborura kiké-
pezve. Az a néhány tiroli császárvadász zászlóalj 
édes keveset tudott volna tenni magában, dacára 
kitűnő kiképzésüknek. Felszerelésük azonban már 
korántsem volt olyan kitűnő; mindössze hókopeny 
és hócipők tették őket a gyalogos csapatok felszere-
lésétől me^különböztethetöve. Számtalan sok olyan 
felszerelési cikket kapnak ma a hegyekben küzdő 
csapataink, melyeknek a háború előtt híre-hamva 
sem volt. 

<>yalogcsapat gépfegyver nélkül nem tökéletes 
egy modern háborúban. A rzállitás pedig sokkal 
súlyos tbb terheket ró egy hegyi csapatra, mint egy 
sikfoldun harcoló csapatra. A bár különböző, de 
azért valamennyi jól ismert szállító alkalmatosság 
itt mind mind csődöt mond. Majdnem kizárólag teher 
hordó állatokkal bonyolíthatják lo a teherforgalmat. 
A imgv munka kisebbik részét azonban gépek 
végzik A hegyi agyukat és gépfegyvereket apró 
részek.x. szedik ós rakják fel az öszvérek vagy hegyi-
lovak hátara. Tudvalevő dolog, hogy a hegyes vidé-

keken való száliitásokhoz nem minden fajta ló 
használuato. Legjobban az alacsony növésű boszniai 
lovak váltak be. 110-120 kilónál többet azonban a 
legerősebb hegyi lo sem bír ki. Szegény allatok 
ágyanesak ki veszik részüket a sok mindenféle 
cipelni valóból. Agyún és gépfegyveren kívül ők 
szállítják a muníciót, világító eszközöket (fényszóró-
kat), megfigyelő műszereket, távbeszélőket, s.untáts-
eikkeket, meg ki tudná felsorolni, hogy mi mindent. 
A hegyi trén munkája rendkívül nebez, mert szinte 
csigalassus.tgu a szállítás. 

A nehéz ágyuk részére vagy épitettek vasúti 
síneket, melyeken könnyebb volt a felszállitás, mint 
a rossz es járhatatlan utakon, vagy pedig darukkal 
vonszolták fel a hegycsúcsra. 

Az olasz hadseregben maguk a katonák von-
szoltak fel egy-egy nehezebb agyút. 3—4 század, 
vagyis 5—000 embernek csurgott a verejteke, míg 
elérték célúkat. Így könnyebben megérthető az 
olaszoknak aránylag hegyi ütközetekben teljesen 
váratlan — óriaai vesztesege, t. i. az agyuk közelé-
ben mindig nagyobb mennyiségű embert fogtak el, 
mint mas esetekben. 

Neiu kevésbé nehéz a magyar hegyekről a 
sebesülteknek leszállítása. Nein marad mas hátra, 
minthogy a sebesülteket drótkötélpályán eresszék 
le vagy pedig, ami még sokkal veszélyesebb, szánkó-
szeru hordágyra fektetik lo a beteget ós a hegy 
oldalán lecsúsztatják. Ez utóbbi módszer a leggyor-
sabb, de a betagre semmi esetre sem tesz jo hatást, 
és ezenkívül gyakran szereneaétlensegek történnék' 
E néhány adatból is láthatjuk, hogy az olasz fronton 
harcoló katonaiukat csak a legnagyobb fokú dicséret, 
hala, köszönet és a legmélyoub csodalat illeti meg.' 

A város főnyereménye. E g y iűron szép és érté-
kes selyemhimzésü kézimunkás (lerband-diszcukor-
dokozt nyert a város, országos jótékony célra át 
vett 10 darab egy koronás sorsjegyek egyikével. A 
jegyzék szerint 100 koronára értékelik. A polgár-
mester 100 drb. 50 filléres sorsjeggyel kisorsoltatja 
Pétor-Pál napján az országos Vöröskeresztegylet 
javára. A város nyereménye líóth Jenő könyvkeres-
kedőnél megtekinthető. 

Peter-Pal napjan, mint már inegirtuk, az egész 
országban gyűjtéseket rendeznek az országos Vörös 
Kereszt-egylet céljai javára, tekintettel arra, hogy a 
jelen háborús időben nagyarányú és milliókat felölelő 
emberbaráti tevékenységet kell kifejtenie. Városunk-
ban csak szerény keretben mo/.gó ünnepélyt rendez 
az erre felkért város, de fényét az fogja emelni, 
hogy a katonai alreáliskola parancsnoka o napra és 
e célra átengedte a nagyszerű intézeti parknak fel-
használásút, rossz idő esetén pedig az intézet nagy 
termeit, de növendékeivel is hozzájárul az ünnepély 
érdekességének emeléséhez, nemkülönben a 12 es 
vadászok és zenekaruk közreműködése is eredményes 
vonzóerővel bír. A rendezés teendőit Kőszegi 
József rendőrkapitány és dr. Freyberger Jenő városi 
tanácsnok végzik és a tanács által felkért helybeli 
hnlgyek, nemkülönben a Vöröskereszt helyi eli fiók-
jának elnöksége és választmánya fogják őket műkö-
désűkben és a városhoz és az ügyhöz méltó ered 
mény elérésében segíteni. A nap pi ogrammja a követ-
kező : Délelőtt 11 órakor főtéri hangverseny, hol meg-
szállott 20 filléres árért művirágot fognak hölgyeink 
árusítani I). u. 3 órakor a vadászzenekar közreműkö-
désivel rendkívül érdekes tornászati- és más látvá 
nyos gyakorlatokat mutatnak be a kat. reáli k. növen-
dékei, akik énekelőadásokkal majd tréfás, ötletes verse-
nyekkel is szórakoztatni fogják a közönséget, mely 
nekik egyúttal tanévzáró bucsu ünnepélyük is. A park-
ban a délután folyamán hangversenyszerü zenekari elő-
adást tart a katon >i zenekar, a korzó alatt pedig bűtfe 
áll a közönség rendelkezésére. A parkban való be-
léptidij személyenkint 1 korona, a családjegy ára 
pedig 3 korona. Rossz id járás esetén a hangverseny 
és novendékmutatványok, valamint a bűffé az intézet 
rágás termeiben lesz. Külön meghívókat nem külde-
nek szét. Mindenki szívesen látott vendeg, aki a 
gyönyörű parkban rendezett jótékouycélu ünnepélyen 
részt venni akar s hol a buffe is szigorúan szabott 
árak mellett fogja a közönséget ellátni. 

A varosmajor baepitese, az odatervezett bírósági 
palota kérdése, mely már vagy husz esztendeje kísért 
és melyet a háború amúgy is bizonytalan időre el-
odázott, most újra olyan stádiumba jutott, hogy 
esetleg még a háború utan sem építik uieg. Dr. 
Waisbecker Antal örököst i ugyanis igen előnyös 
árért, állítólag 28 000 koronáért, ajánlották fel az 
ígazsáuügymiuiszternek a Chernel utcai járásbirósági 
házat és a miniszter azóta mar ki is küldte az illető 
referenst es szakértőt, akik ugyan a tervbo vett 
építés mellett nyilatkoztak, de ugy halljuk, hogy a 
miniszter a takarékosság elvén aliva, tekintettel 
arra, hogy 2000 korona bért fizet helyis gért a hiva-
tal és egyhamar kedvezően építeni nem lehet, a 

i megvételt még akkor is előnyösnek tartja, ha csak 
néhány évig használja, igy tehát nem lehetetlen, 
hogy meg hosszú ideig ott marad a bivalal, sőt ha a 
házat jokarba helyezteti, még igen jövedelmezővé 
is lehet, esetleg meg az adóhivatalnak is adnak 
helyet és természetbeni lakasokat és fogházat is 
létesítenek. Nekünk nincs okunk ezen sajnálkozni. 
Ürömmel látnók a városmajor beépítését, de imnt 

, ismeretes, oly építkezés és utcanyitás torténnek 
| ott, mely városszabályozási szempontból igazán nem 
I kívánatos, — tehát okos.tbb ha egészen elmarad. 

Érettségi vizsgalatok voltak pénteken és szom 
baton a főgimnáziumban. A harctérről és acsapattes-
tektől tanintézeteikhez vezényelt VII. osztályú tanulók 
hat heti tanfolamban végezték el a VIII. osztály 
tananyagát és valamennyien sikerrel vizsgáztak és 
jelesen és jól tették le az érettségit. E vitéz ifjak a 
következők. A frontról jöttek: Balogh László, 
(iestetmer Alajos, Hermán Nándor, Hollós Ödön, 
Klandusz Kezső, Klemm Lajos, Nemes István, Szabó 
Márton, Szluha Dénes, Varogas Ferenc, Weiszenbeck 
József, Wolfer (iyula. Csapattestek tői: Adler Manó, 
Antal István, Uauovics Ödön, Szapári Miklós, 
Freyberger Miklós, II .Izmaim István, Horváth Endre, 
Horváth László, Léhner Károly, Szlávik Jenő, 
\ arga István. 

Kamarai tiles lesz kedden Sopronban. Kőszegről 
Freyberger Sándor kamarai tag vesz részt ezen, 
kinek egy országos jelentőségű ügyben tet t indítvá-
nya is targyaltaim fog. Ez a bőmagykereskedők 
árdrágító központi szervezete ellen szól, mellyel 
szemben a kiskereskedők megvédeliuezését kívánja 
elérni. 

A vasmegyei kulturegylet e héten tartotta évi 
közgyülésst, melyen a jelentéseket a muzeuinról és 
a könyvtárról tudomásul vették. Az egylet vezető 
ségéuek ujraalakulásánál nagy részi a régi alapító 
tagokat választották újra. Igazgatója újra báró Miske 
Kálmán, a természetrajzi tár óre Chernel István 
lett, a választmányban Kőszegről dr. Bárdos Rémig 
és Kőszegi József újra választattak, uj tagul pedig 
Jarnbrits Lajos polgármester. E közgyűlésen kegve-
letes megemlékezéssel Chernel István emelte ki » 
nemrégibez elhunyt dr. Waisbecker Antal hirueves 
kőszegi botanikus és szakíró kiváló érdemeit azon 
működésével, hogy Vasmegyu flórájának teljes her-
báriumát készítette el a múzeumnak, melynek ez 
egyik nagybecsű gyűjteménye és indítványára nevét 
az épület csarnokában elhelyezett márványtáblán 
örökí t ik meg. 



Egy idtgen utas halala a Struc-szalloban. Két 
héttől ezelőtt üdülésre jött városunkba Droher Mór 
nyűg- állainvasuti ellenőr, aki asztmatikus baja miatt 
már sokfelé keresett itthon és külföldön gyógyulást. 
Egjik nap szélhűdés érte és a szobaasszony a közeli 
dr. Havas Gyula orvost hivta a beteghez. Ez egy-
oldalú agyszélütést állapított meg, melynek következ-
ménye: beszélőképességének korlátoltsága, esetleg 
pár nap alatt megszünhetik, amiért is ápolására egy 
diakonissza nővért rendelt melléje, ki éjjel-nappal 
gondozta, de se nem beszélt, se nem evett, teljes 
apá t i ába esett, nehezen lélegzett és negyednapra 
ú jbó l i szélhűdés érte, melynek következtében másnap 
kiszenvedett. A rendőrhatóság még első megbetege-
désekor pontos leltárt vett fel a nála talált pénzről, 
értékekről és ruhanemüekről és mindent lezárt. 
Iratai között talált feljegyzés szerint 100.000 koronát 
meghaladó értékpapír vagyona van valahol depo-
nálva. Személyazonosságának a megállapítása végett 
a rendőrhatóság a talált jegyzetek alapján minden-
felé sürgönyöket küldött, de igy sem lehetett többet 
megtudni , minthogy a baranyamegyei S ik lós melletti 
Csikhsi pusztán született magyar államvasuti nyűg 
ellenőr. Hozzátartozója gyanánt edd ig I >reher Karoly 
bécsi sörmester nyomoztatott ki. A 66 éves korában 
elhunyt idegen a halottas házban történendő fel-
ravatalozá iáról egyelőre a hatóság gondoskodott, a 
nála talált értékek és jegyzetek átadatlak a hagya-
téki hatóságnak. 

Szerb fogolykatona szökött meg hétfőn délben a 
tartalékkórházból. Paics Zsivoin, öl éves, hadifogoly 
ruházatban. A rendőrhatóság azonnal táviratilag 
értesítette a közeli rendőrhatóságokat és csendőrórsö-
ket, de eddig még nem sikerült elfogni. 

AZ EST. A magyar újságok között Az Est az 
egyetlen, amelynek kiváló munkatársai mindig min-
denütt ott vannak, ahol helyes és pontos értesüléseket 
szerezhetnek be lapjuk, a magyar közönség és a 
külföld részére. Az Est éppen igy kiterjesztette 
tudósító szervezetén minden magyar vidékre, sót még 
a kisebb helységeket is bevonta kálózatálu. A töké-
letes szervezettség ereje letörülhetetlenűl rajta van 
Az Est minden egyes példányon, aminek legbiztosabb 
mértéke az oUasó közönségnek Az Est-tei szemben 
megnyilvánuló, s állandóan fokozódó bizalma és 
szeretete. Ezért lett a legelterjetebb magyar lap Az 
Est, a világsajtó egyik leghatalmasabb organuma, 
amely a külföld előtt is forgalommá nőtt s amelyről 
az egész müveit világon tudják, hogy hírszolgálata 
a legmegbízhatóbb és elterfedtségc is Európa legelső 
lapja kozé emeli. 

Csak 2 0 fillér! Péter és Pál napkor délelőtt 
11 órakor katonai térzene lesz, a mely alkalomkor 
a város ilju hölgyei perselyekkol gyűjtést rendeznek 
a Vöröskereszt javára s csak 20 tillért kérnek majd 
a jókedvű adakozóktól. 

Hirek a h ábo rú r ó l . 

A olasz f rontrol . A doberdó fcnsik északi sza-
kaszán élénk aknavető és tüzigránátharcok fejlődlek 
ki A Dolomit harcvoualon az ellenségnek egy éj-
szakai támadása meghiusult. Buiredounál, a Brenta 
és Astico közti harcvoualon csapitaink az olaszok 
s/támos előretörését újra visszaverték többek közt 
egy erős támadást a Monté Melattatol északra. 

A Busibollotól délre elfoglaltuk a legközelebbi 
hegyhátat Itt az ellenség háro n ellentámid isa meg-
hiusult. Ezen harcokban tobb mint 700 olaszt, kőztük 
2ó tisztet fogtunk el, 7 gépfegyvert és egy akna-
vetőt zsákmányoltunk. 

Az orosz ellenoffenzíva. Lopusnótól keletre az 
ellenség nagy túlerővel tamadtu állásainkat. — A 
bevált Kaposvári 44. gyalogezred kitűnő tüzérségi 
támogatás mellett tartalékok igénybevételé nélkül 
verte vissza a kilenc rajvonal mélységében támadó 
rohamoszlopokat. Az ellenseg súlyos veszteségeket 
szenvedett. Egy, ezen a vidéken éjszaka megkísérelt 
Unnadás is meghiusult. 

Ellenoffenzivank sikerei az oroszokon Wolhynia-
ban a LokaCitól északkeletre cs délkeletre vívott si-
keres védelmi harcokban csapataink eddig 1300 oroszt 
fogtak el, 1 orosz ágyút és 3 gépfegyvert zsákmá-
nyoltak. 

Logischintól délnyugatra a csatorna-állás ellen 
intézett eros orosz támadások az ellenség nagy vesz-
teségei mellett zárótuzünkben ossz omlottak. Az ellen-
ség további fáradozásai Kolky mellett és attól nyu-
gatra a Styr vonal ellen általában eredménytelen 
maradt. Umzyatinnál a harc különösen heves. 

A kovel- lucki ut és Tu rya között csapataink 
továbbnyomulnak előre. A Turyától délre vissza-
vertünk ellenséges támadásokat. Az oroszok Goroc-
now irányában nem folytatták előrehaladásukat. 

Az olasz vezerkar ofTenzivank ere jerol Az olasz 
v e z é r k í r IS iki jelentése ezt mondja: A tartós 
elkeseredett harc azon állásokért, amelyek az asiagói 
medence déli szegélyén birtokunkban vannak, bizo-
zonyitjK, hogy az ellenség szívósan követi offenzív 
tervének e r e d e t i koncepcióját. Állandó S Z Í V Ó S tá-
madási kedve arról tanúskodik, hogy a keleti arc-
vonal eseményei a trenintói harcvonalon való offen-
zív tevékenységét nem csökkentették. Az ellenség 
eddig ezen harcvonalról nem vont el erőket és tekin-
tettel a folyamatban levő erélyes ellenoffeuzivára, a 
jövőben ozt még kevésbé tehetné. 

Angol-francia visszavonu as Szalonikinál Szalo-
nikiről érkező távirat szerint az angol-francia csapatok 
visszavonullak a Struinától. — Sarrail még mindig 
u e m mondott le a m a reményéről, hogy sikerülni fog 

a görög hadseregd bevonni a konfliktusba. Tegnap 
az ellenséges csapatokkal Ejuunea -Oszinkupa vidé-
kén összeütközések voltak 

Ujabb presszió Göiogorszagra. A „Matin" és az 
„Echó de Paris- az ententenak Görögországgal izem-
ben ujabb szigorú rendszabályairól imák. Követelik 
a parlament feloszlatását, uj választásokat, Hunarisz 
és Skuludis mellőzését, valamennyi görög kikutfi meg 
szállását és a vasutaknak stratégiai célokra való át-
engedéséi. 

8 — 1 0 ezer orosz pusztult el Csernovicnal. A 
csernovici hídfő e l fog la l ásá t az oroszok még nálunk 
sem tapasztalt rettenetes emberpazarlással erőszakol-
ták ki. Egyedül egy magyar-osztrák lovasezred állása 
előtt, egy visszavert tömegroham után 128 orosz tiszt 
holttestét szedték össze. A/, essze, orosz veszteség 
itl legalább nyolc—tízezer embor volt. 

Megalakult az olasz kormány. Boselli elfogadta 
a kormanyalakitast és miután megalakította az uj 
kormányt, annak tagjai letettek az esküt es átvették 
a kormány vezetései. — A király a kormány mog-
alakulasa után visszatért a főhadiszállásra. 

Csernovic ujüuli megszailasa A keleti front leg 
délibb szárnyán az oroszok uj sikert vívtak ki. Tobb 
napos küzdelem után néhány helyen átkellek a 
Pruth szakaszan és visszaszoritoiták az ott álló magyar 
es osztrák csapatokat. Ennek szükségképen az volt 
a kovt.tkezmenye, — hogy Csernovicot kiürítettek es 
az oroszok harmadszor is bevonullak Bukovina 
fővárosába. Az előrehaladó orosz offenzivanak ez az 
eredmény külsőleg sokat mutató vívmanya s kétség-
telen, üogy az oroszok iparkodni fognak azt politikai 
szemponiuol kiakuazui. Pedig a dolog ugy ail, hogy 
Habar el kell ismerni az oroszos. sikerét, uem szabad 
azl lúlbecsulni, hiszen nem eloszor törteink, hogy a 
haboru óta az oroszok átkelte* a l'ruth vonalán, 
anélkül, hogy ennek doulo jelentősege lett volna a 
üadműveletek fejleményeire, liukovuu maga olyan 
terület, amelynek birtoka a harctéri helyzet eitolodasat 
nem bolól^asolja kűlóuoseoüen; Csernovic közvetlenül 
a harcvonal mogoti feküdt s miután napokon at ki 
volt téve az ellenséges ütegei tuzeuet, mihelyt az 
oroszok átlépték a Pruthot, celszeruuek látszott a 
varost feladni, mert KUlonoen egeszeit felesleges 
modon kilelte*, volna azt a pusztulásnál. 

Romania vedaintezkedese. A bukaresti lapok 
jeluntese szerint a íegutoooi koronatanacsou, amelyet 
a királyi palotában Uirtotia^, elrendeltek, nogy a 4 
hadtest készenlétbe he'yezve a romár—orosz natúrt 
meg az esetleges betoresek ellen. 

Az olasz h a r c t é r r ő l : Csütörtökön az agyutuz a 
Doberdo fensik északi szakaszan időnként igen heves 
volt. Az ellenségnek állásaink ellen ismételt gyalog-
sági tamadasait a Mrzl Vrü-tol delkeletre vissza-
vertük. A Plocken szakaszon péntekén reggel élénk 
luzerségi harc kezdődőit. A Dolomit Uarcvoualou 
meghiusult az elleuseguek a Croda del Ancona ellen 
uilezett ujabb támadása es ugyanez volt a sorsuk a 
Primolano területen. A hataron csapataink tobb 
magas csúcsot szalitak meg. 

Repülőin* sikerrel b a m b a z U * Vdlencat. Juuiua 
22-en este tengjreszeii repuiogepek egy csoportja 
Moutalcouo meneti eredmenyesei! oomoazoti eiieu-
seges állásodat. — Jumus 2d. au reggel egy tenge-
részeti repulogépraj megtainadta Velencei. A Nieolo-
Alberoui erodöeu, a gázgyárban, de különösen az 
arzenaiöau nehéz bombákkal számos telitalálatot 
ertek el es nagy tüzeket idezlek elő. A repulögepek, 
amelyekel hevesen, de eredmenyteleuui oomoaztak, 
sertetleuul térlek vissza. 

Az orosz f i ont legújabb eseinenyei. A Czero-
mosz völgyben az oroszok elonyoiuuloban vaunak 
Kuly tele. Egyéokenl Bukovinában es Kelet Gahcia-
bau a helyzet változatlan. Állasaink ellen Hadziwi-
lowtól delkeletre es északra az ellenség tegnap szá-
mos helyen támadást íulezetl. Mindenütt vissz iverték. 
A Linsingen tábornok paraucsnoksaga alatt harcolo 
haderők Goroehovtol északkeletre az oroszokat tovább 
vutetiék vissza. Lokacynál csapataink tobb, mint 
400 foglyot es 4 orosz gépfegyvert szállítottak be. 
Az ellenség többszöri wioretoresei elteltére támadá-
sunk Lucklót nyugatra es délnyugatra előrehaladtak. 
A Beresteczko-brody-1 vonal előtti arcvonalon az 
oroszok előretöréseit könnyűszerrel visszavertük. 

Az orosz offenzíva cél ja: Lemberg A Corriere 
delia Seia pétervari távirat alapján közli, hogy az 
orosz hadvezetőség nyíltan beismeri, hogy offenzivá-
jatiak igazi célja Leuiberg visszafoglalása. 

Uj orosz csapatok a f ronton. Schachuba japán 
alezredes az orosz frontról Tokióba érkezeti s ott 
kijelentette egy újságírónak, — hogy az oroszok 
Higatol Komáméig terjedő frontjukon 2 milliónyi uj 
csapatot helyezlek el. Besszarabiából érkező utasok 
beszélik, hogy Nikolajevics nagyherceg nagyobb 
csapatlal a vothyniai frontra érkezett u Kaukázusból. 

Elieniamddasunk az orosz fronton. Wolhymában 
a Linsingen tábornok vezérlete alatt alló nemet is 
magyar-osztrák haderő az ellenseg leghevesebb ellen 
ullasa dacára újra tért nyert. (Jriziaty-nál csapataink 
szívósan ellenállva, az oroszok negyedik tomegtáma-
dasát teljesen visszaverték. — Ez alkalommal külön-
böző hadosztályokhoz tartozó 600 oroszt fogtunk el. 
Lucktól északnyugatra az ellenség előnyomulá-
sunkkul szemben erős ellenállást fejtett ki. A támadá-
sok folyamatban maradtak. Itt és (Jriziatynál az 
oroszok mintegy 1000 foglyot vesztettek. 1 úrijától 
délre előrenyomultunk. Bothmer gróf tábornok had 
seregénél, a helyzet valtozatian. 

Olasz kudarcok a Balkánon. A Wojusa ulsó 
folyásánál az olaszokat tüzérségünk tüzelése a Keresi 
hidfőfeladásara kényszeritette. Az olaszok védőmüveit 
szétromboltuk ós nagymennyiségű erődítési anyagot 
zsákmányoltunk. 

Mexikó ultimátuma Amerikahoz Caranza tábornok 
ultimátumot intézett az l'nióhoz amelyben követeli, 
hogy az amerikai csapatokat 9 napon belül vonják 
vissza a mexikói területről, ellenkező esetben hadi-
allapotban levőnek tekinti Mexikót az Unióval. Az 
ultimátum megérkezése után amerikai hadihajók 
indultak Mexikóba, hogy elhozzák az ott tartózkodó 
amerikai állampolgárokat. 

Az orosz offenzíva letörese A Kölnische Zeitung 
haditudósítója jelenti lapjának, hogy az orosz fronton 
megkezdett német ellentámadások ujabban nagy ós 
fényes sikerekkel jártak Kiselin községnél az oroszok 
kitérése menekülésszerű futássá változott. Ellen-
offenzivánk megindulása óta csupán Kiselin vidékén 
375 négyzetkilométer területet hódítottunk vissza. 
Az oroszok üldözése tovább folyik. Az orosz lapok 
leplezetlen őszinteséggel ismerik be, hogy az orosz 
hadsereg offenzívája rendkívül véres veszteségeket 
eredményezett emberanyagban. A Novoje Vreinja 
rendkívül súlyosnak mondja az orosz veszteségeket. 
A Tagesanzeuger tudósítója jelenti a harctérről, hogy 
Lucktól lefelé csapataink elhárították az orosz táma-
dást, melyet véres veszteségeik mellett vertek vissza 
és ezzel elhárult minden veszély az orosz fronton, 
mely a szövetségeseket fenyegette. 

Az oroszok vjsszaszoritasa. Visniovczyktól nyu-
gatra az ellenség újra nagy haderővel támadott. 
Rohamoszlopai részben tüzérségünk zárótüzében, 
részben pedig a német és magyar osztrák gyalog 
sággal folytatott harcokban omlottak össze. Az oroszok 
súlyos veszteségeket szenvedtek. Burkanovnál csapa-
taink az oroszok éjszakai támadásait verték vissza. 
A Volhyniábau harcoló sz >vetséges haderő Goroehov-
tól északra, a lokaby—kisielina vonaltól keletre, 
valamint Sokulnil további haladást ért el. Ugy ezeken 
a harctereken, mint Kolkinál is az oroszok nagy 
szívóssággal ismételt összes ellentámadásai meghiú-
sultak. A harcvonal északi részén, eltekintve sikeres 
német járőr-vállalkozásoktól, semmi sem történt. 
Lunimiectől dere a Pripjeten keresztül vezető vasúti 
hidra bombákat dobtak repülőink. Liusingen tábornok 
hadcsoportja: Az oroszok előretörései Logischvtől 
délnyugatra a csatorna állás ellon ép ugy meghiú-
sultak mint a Kolkitól nyugatra ellenünk intézett 
ismételt támadások. Sokul és Linievka között csapa-
taink elfoglallak az orosz állásokat és azokat erős 
ellentámodasokkal szemben is megtartották. Az 
ellenség arra irányuló erőfeszítései, hogy a Lucktól 
északnyugatra elert eredményeinket vitássá tegye, 
sikertelenek in iradtak. A Turya mindkét oldalán 
és tovább délre a svinuchy—gorochovi általános 
harcvonalon tul tovább is visszaszorítottuk az elleu-
séget. Bothmer gróf tábornok hadseregónéi az ellen-
ségnek a hajvoronka—bsbulincei vonalból (Przevloká-
tól északra) elleuűnk indilott támadásait az oroszoknak 
igen súlyos veszteségei mellett visszavertük. 

Anglia Hollandia el en. Svájci lapokban jcieutik 
Londonból: Az angol kormáuy szilardan elhatározta, 
hogy minden eszközzel kényszeríteni fogja Hollan-
diát semlegességének feladására, vagy (Jörogország 
sors ira juttatja. Az angol kormány ineg van győződve 
arról, hogy csak a hollam^ai ellenállás legyőzésével 
tud Anglia Németország szivébe döfni. 

Mindennemű 

gummihulladéKot 
legmagasabb n a p i 
á r o n vásáról a 

Magyar Ruggyantagyár R. T. 
Levélcím: Budapest, fópostaflok 206. 



A hadi emlekbelyegek es a posta. A Iladsegélyző 
Hivatal özvegy és árva alapja javára h a d i e m l é k 
b é l y e g e k e t hozott forgalomba. A művészi kivi-
telű * emlékbélveket a m. kir. kereskedelemügyi mi-
inster abban a kivételes kedvezzményben részesítette, 
hogy a postahivataluk a levélküldeményekre ragasz-
tón'hadi emlék bélyegeket a hely és a keli i bélyegző 
lenyomatával elláthatják, mint a rendes bélyegeket. 
A minister intézkedése szerint ezek a bélyegek a 
t.ibon posta utján portómentesen közvetített levele 
zesen kívül a belföldre, Ausztriaba, Bosznia ll.-ree 
govmaba és Svájc/ba szóló postai levélküldeményekre 
ragaszthatok tel ugy, hogy a küldemény eimiratának 
á'tekinthetöségét ne zavarják és helyet engedjenek 
a bélyegzőlenyomatok, jelzöcédulák és szolgalati ineg-
jegyzesek aI k almazására. 

Beküldetett 
Mindazok, kik az elmúlt hétfőn nálam a 

villámcsapás altal okozott tüz oltásánál közre-

működtek, miáltal a tüz továbbterjedhet meg-

gátoltak, fogadjak szives segítésükért halas 

köszönetemet. 

Kőszeg, 1916. junius hó 23-án. 

Kiváló tisztelettel 

Laász József, 

építési vállalkozó. 

Vidéki iiirek. 
Birtokvaltozas. Hirsehenhauser Sándor, dr. 

Havas t í yu l a köMrvos bátyja, megvette Neumann 
Viktortól*annak gersei és szálláshelyi birtokát <HU 
ezer koronáért. 

Mdsfelmill íos adoniany a hadbavonultak csdlad-
taojainaK, Példátlanul bőkezű adományt tett egy 
Szombathelyen is közismert zágrábi emberbarát a 
hadbavonultak családtagjainak segélyezésére, mely 
célra másfélmillió koronát készpénzben nyújtott át 
báró Skerleez Iván horvát bánnak. A nagylelkű 
adományozó Stern Zsiga, a zágrábi bőrgyár rész-
vénytársaság vezérigazgatója, Ueiszt Jenő földbirtokos 
és gyáros sógora. 

A szombathelyi szmievad tegnap nyílt meg a 
renovált tágas nj arénaban a „Tiszavirág" cirnü uj 
operettel Kzt követik a következő előadasok: Vasár 
ii.ip: Tíszavirag. Hétfőn: Kisasszony férje. Kedden: 
Kiskirály. Szerdán: Van e babájaV Csütörtökön: 
Zsuzsi kisasszony. Pénteken: (Jrun Lili. Szombaton: 
Legénybuesu. 

Uj helypenz ta r i fa t léptetett életbe Szombathely 
városa és július 1 tői kezdve már ezen magasabb 
díjtételeket fizetünk a piacra hozott különböző élel-
miek, baromfiak és állatok után. A mostani magas 
arak kétségtelenül elbírják a helypénzdijak felemelését, 
•le azért Kőszegen talán sohasem gondolnak arra, 
hogy ezt a jó példát kövessék, a termelők pedig, 
azért mert Kőszegen olcsobb a helypeoz, azect ha 
elmaradnak a kőszegi piáéról. 

Utazási igazolványok korlátozása Salzburgba es 
S t a j e i b a . A hadsereg főparancsnoksága fontos köz-
Ka zdasagi és közlekedési érdekek előmozdítása céljából 
a külső hadműveleti területek és az ország belseje 
között levő határvonalak uj elhelyezését határozta el. 
A Dunántulról nyugatnak utazó közönséget elsősor 
bun érdeklik azok ukorlátozások, amelyek Salzburgba 
ós Stáierbe szólanak. Eszerint a délnyugati hadszin 
téren kivétettek a külső hamüveleti területből Salzburg 
hercegségben Salzburg és Hallein kerületi kapitány-
ságok, Stájerorszában pedig (Irobming, Liezen, Leoben, 
Bruek an der Mur, Mürzzuse ílag, tirác, Weiz , 
Hartberg és Feldbach kerületi kapitányságok területe. 
A jelzett területekre az utazások tehát, amennyiben 
nem hadműveleti területi határvonalon át történnek, 
igazolási kötelezettség alá nem esik és a szentgotthárdi 
haterrendőrségaz átutazóktól semminemű igazolványt 
nem kér. 

S^abadsagulás es felmentes. A harctéren, illetve 
a hadtáp-körzetben szolgálatot teljesítő egyének 
szabadságolása, illetve felmentése iránt a közigaz-
gatási hatósugok (miniszter, főispán, alispán, polgár-
mester, rendőrkapitány) utján folyamodni nem lehet, 
mert ezeknek csak az illetékes esapattcstparancs-
nokságok engedélyezhetnek rövidebb szabadságot, 
kihallgatáson, szóbeli kérelemre. A harctéren levő 
hadimunkások kivételes esetekben kicserélhetők, de 
csak akkor, ha katonai beosztásuk ezt megengedi 
és helyettük olyanokat rendelnek ki, akik az ő mun-
kájuk teljesítésére feltétlenül alkalmasak és akiket 
a népfelkelő bemutató szemlén a fegyveres szolgá-
latra alkalmatlannak osztályoztak. Figyelmeztetik a 
közönséget arra is, hogy a harctérről, illetve a had-
táp körletből rövidebb időre hazaszabadságolt egyé-
nek szabadságának meghosszabbítása a közigazgatási 
hatóság utján szintén nem eszközölhető ki. 

Az eyetet t szeszes italok aranak maximalasa A 

kormány az ég"tett szeszes italokért a kimérés, vagy 

a kismértékben való elárusitás esetében követelhető 

legmagasabb árak megállapításáról, valamint a rum 

és likörgyártás szabályozásáról korrendeletet boesátott 

ki. Ezeket a körrendeleteket a hivatalos lap mai 

száma közli. 

Kormányrendelet a haszonbérleti földek ber le tenek 
meqhusszabitasarol. Rendkívül üdvös és rétren vart 
rendeletet bocsátott ki a kormány a háború esetére 
szóló kivételes intézked'Nről alkotott törvény fel 
hatalmazása alapjan. Ez a kormányrendelet, a mező-
gazdaságilag müveit ingatlanok haszonbérletének 
meghosszabbításáról intézkedik és lényegében a kö 
vetkezőket tartalmazza: Mezőgazdaságilag mivelt 
ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti szerződések, 
melyek a jelen rendelet életbelépte után, de 1917. 
április 1. előtt járnak le, amennyiben a felek másként 
nem állapodtak meg. vagy a jelen rendeletből más 
nem következik, a lejárattól számított egy év tarta-
mára a jelen rendelet erejénél fogva inegiiosszabbit-
tatnak. Ha a haszonbérlet ideje a jelen rendelet 
életbelépte előtt már lejárt, de az ingatlan addigi 
haszonbérlője a haszonbérbeadó beleegyezésével a 
haszonbérloménynek továbbra is birtokában maradt, 
a szerződés meghosszabitása a folyamatban levő 
gazdasági év végétől számítandó. 

Szombathelyi Jakarékpéiutár 

J^észvércytársaság 

kőszegi fiókja, 
I\őszeg f K ^ ' á l y - u t <5. s z á m . 

Strucz szálloda mellott. 
I I f o i Z a d : lietéteket jelenleg nettó 4 0 o-os kam.t-

tozassal betéti könyvecskére e* folyó-

számlára. A kamatozás a betétet követő napon kezdődik, 

betét kitizetesekel felmondás nélkül eszkózol. 

Leszámítol: -—** »láirAsos üzleti és magánvár 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tókat mindenkor a legelőnyösebben 

FolVÓSÍt I rendes és törlesztéses jelzálogkölcsönöket 

í — - — földbirtokokra és városi házakra ; m a g a -

sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb kamatú 
kölcsönökké változtat (convertál). 

Értékpapírokat: ^ fo lyamon vesz e- elad, 
— — i izsdei megbízatásokat el lo^ad. 

S z e l v é n Veket ' k'Usi'^nentesen bevált , s/elvény-
— iveket a szelvényutalvány (talon) 

alapjan díjmentesen beszerez 

Á t l l t a l á S O k a t lelizetéseket eszközöl a világ bar-
— mely piacan teljesen díjmentesen 

Értékpapírokra: aluni- IIU-'m i , ; iP'r«kra 1 előleget ad 

Sorsolás alá esö ^ k ^ p i r o k a t árfolyam vesz -
tesse ; ellüil biztosit 

F V t é k O a O Í T Ó k a t értékekel " izósie es keze-
" * lesre átvesz. 

Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb pénzintézetével a 

Pesti Hazai Első Takarékpénztar Egyesülettel szoros ossze-

ku.tetésben áll, mindenféle takarékpénztári és bunkiizleti 

megbíz ist a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 

Mint az Első Magyar Altalanos biztosító társaság ügynök-

ségé mindenféle biztosítást eltogad es felvilágosítással kcsz-

s> ggel szolgai. 

Központ: Szofiiíjaíh6lyi (regi) Takarekpenztar 

Szombatheiy Alakult: 1837-ben. 
Alaptőke 1,600.000 kor. Tartalékok: 400.000 kor. 

Takarékbetétek 15 mill ió koronán fel.il. 
Saját tökéi 2,250.000 korona. 

ju.efci krónika. 
Tisza a kisbirtokodról . Felfogásom szerint mon-

dotta — az egyik túlzás epuuy hiba volna, mint a 
ni;isik. Azt el kell ismerni, hogy birtok-viszonyaink 
gyí keres feltorgatása nem biztosítaná a nemzet 
j(ívűjének megalapozását. Viszont azt is el kell ismerni, 
h"gy a jelenlegi birtokviszonyok nem kifogástalanok 
!« ezeknek megjavítására a kormány és a tarsadalom 
közös :tkei"j* szükséges. Sajnos, a magyar nagy-
I.irtuk nem tudja a kellő produkciót ós a kellő 
jövedelmet felmutatni, mintha a szakértelem nem 
volna mi'K< sokkal inkább azért, hogy a szükséges 
tőke hiányzik. A birtokpolitikánál tekintettel keli 
lenni a nemzeti szempontokra is. A napszámos- és 
er.elédnép elnéptelenedésének kérdésével foglalkozik. 
A statisztika azt mutatja, hogy lü.UOU holdnyi 
területen sokkal tobb család talál megélhetést, ha 
ez a fold kisbirtokokból áll, mintha ez nagybirtok. 
Kbből lats/ik, hogy ugy katonai szempontból, mint 
a nemzet jovójo szempontjából a kisbirtok rendszere 
a/, elónyosebb A kisbirtokpolitikának abban az 
iramban kell mozognia, hogy a kisbirtokokat sza 
poritani keli ott, ahol ennek helye van. Természetesen 
ii- lytelen volna ezt mesterségesen fokozni, a viszo-
nyok és kellő kautélák figyelmen kivul hagyasával. 

Mayyar szerzetes ta la lmanya Németh István 
irgalmasrendi szerzetes, a pécsi irgalmasok rendhá-
zának tagja, aki jelenleg egyéves Önkéntes a 

ai< gezredben, sokat toglalkozott a vegytannal. 
,\Í..>t egy érdeke* találmánnyal kísérletezik. A fosz-
forres/.kaló anyagot ugyanis annyira érzékenyítette 
a fény iránt, ho«y segítségével ^gy ideális fotograf.tló 
lemezt készített, amely előhívás és rögzítés nélkül 
r1 glon masolhat. A lemez előállítása néhány fillérbe 
kurul és a lemez nagyon sokszor használható, mert 
a kép egy kot nap alatt eltűnik. Azt mondják, ho^y 
hadászati szempontból ia fontos lesz, mivel a puskák 
felvillanó fényét és mennyiségét éjjel szemlélhetővé 
teszi. A szukferfiak eddig dicsérettel adóztak a szerény 
papnak es buzdítják a további munkálkodásra s azt 
hiszik, hogy ha sikerül az egyenletes rögzítés az 
(iveiz™ ós az érzékenység fokozása, olyan találmány-
nyul fogunk s to inbcná l lan i , ame ly dicséretére válik 
a derék szerzetesnek é» a magyarságnak. 

666 1916. tk. szám. 

H i r d e t m é n y . 
A kőszegi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 

a dunántuli h. é. vasút zalabér sa rva r bükk-kőszegi vonala reszére az ezen vonal 

altal erintett alabbi összes községek hataráoan, valamint csatlakozás folytán pótlólag 

a sopron-koszegi h e. vasút részére Rötrendek kozseg hataraban és pótlólag a szom-
bathely-koszegi h. é vasút részére Kőszeg város határában szolgalmilag igénybe vett 

illetve kisajátított birtokterületckről elkészített összeírás, terkep és egyem kimatatás 

hitelesítésére a következő hatarnapok tűzettek ki, ú gym in t : Rötrendek közsegre és 

Kőszeg varosra nézve 

1916. évi ju l ius hó 13-ik nap j ának délelőtti órá ja 

Kőszeg vasúti állomásra. 

Értesíti az érdekelteket, hogy azok, kiknek a kisajátítás, térfogat, valamint 

a birtokusszeirasokba bevezetett szolgalmak vagy jogosultságok ellen kifogasaik 

vannak, erre vonatkozó észrevételeiket a fentebbi határnapon a hitelesítő bizottság-

nak előterjeszthetik. 

Azokat pedig, kiknek a kisajátított területekért járó s az egyéni kimutatás-

ban kitüntetett kártalanítási vagy kisajatitási összeg mennyiségére nézve vannak 

ellenvetéseik, vagy akik ezen összegekre bármilyen címen igényt tartanak, fölhívja, 

hogy ellenvetéseiket s illetőleg igényeiket ezen telekkönyvi hatósághoz 1916. évi 

ju i lus hó 12-ig annál bizonyosabban jelentsek be, mert a birósag tekintet nélkül a 

később jelentkezők észrevcteleire és igényeire a kisajátítási és kártalanítási összeget 

az egyeni kimutatás adatainak megfelelően fogja kiutalni, a kisajátított területekre 

bekebelezett vagy felülkebelezett terheknek törlését pedig hivatalból fogja elrendelni. 

Az egyéni kimutatás, terkep és birtokösszeiras a telekhivatalban felek altal 
megtekinthető. 

Kelt Kőszeg, 1916. évi jun ius hó 1.-én. Szerdahely Károly s. k. kir. jbiró. 

A kiadmány hiteléül : 

Takó, 
kir. jbir. irodatiszt. 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszeg. 

U % I c t a i 1 1 1 e 1 1 e z 6 * . 

Hawr lan t Káro ly 

könyvkötészete és papirkereskedése 
f. hó 20-tól kezdve Varkor 37. szám alá (a 

polgári fiúiskola epülete) helyezem át. 

Midőn 

ezt tisztelt vevőimnek szives tudo-

másara adom, köszönöm az eddig belom helye-

zett bizalmat és egyúttal kérem abban a jövő-

ben is részesíteni. Kuszeg, 1916. j un ius hó I6. an. 

Tisztelettel 

Hawrlant Károly, 
könyvkötő. 
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