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Hirdetések nagyság szerint jutányos árban 

számitatnak meg. 

Aratunk. 
Megkezdődött széles Magyarországon a-i 

aratás hetekig tartó, országraszólo ünnepe. 

Bizony nem munke ez az aratas szamunkra, most 

a háborús időben, hanem ünnep. Ünnepeljük az 

erőnket, a hatalmunkat, a végső, donto győzel-

münket ebben a néhány hétben, amikor az eles 

kasza előtt rendekbe hajol a sargaíejü kaiasz. 

Nagy ünnep az aratas, mint ahogy az ango-

loknál nagy ünnep egy hadihajó vizrebocsátasa. 

A mi ellenállási erőnk, a mi megdönthetetlen 

hatalmunk, a mi győzelmünk biztosítéka, ez az 

aratas. Es ugylaiszik iden, a haboru második 

aratása, in ig sokkal nagyobb ünnep lesz, mint 

az eddigi diadal jk voltak. Az entente elen Ang-

lia val mar arra sem számított, hogy mi élelmi-

szerrel, eleiemmel es gazdasagi erővel ket esz-

tendeig birjuk, d j az íd^i aratas ugy latszik, sőt 

nemcsak ugy latszik, hanem egeszen bizonyos, 

vegleg ledönti a négyes szovetseg összes remenyeit, 

halomra dönti az összes terveket, amelyeknek 

lől'eltetele mindig az volt, hogy a központi 

hatalmak kifogynak az élelemből, ehezni kez-

denek es akkor kénytelenek lesznek az entente t 

győztesnek elismerni. 

Az idei aratas fogja vegleg bebizonyítani, 

hogy az entente erre nem szainithat. Eddig még 

hiaba volt j ó termesünk, nem voltunk annyira 

szervezve, mint ahogy mar az elmúlt aratasi 

idóben, de a most következőben a multak osz-

s«s tapasztalatait felhasználjuk es olyan gazda-

sagi epületet emelünk a termes, mint alap főié, 

amelyet az entenie legeroseöb rohama, legvadabb 

dühe sem tud rombadönteni. 

Magyarország regi, fontos és nenez prob-

léinaja volt a belterjes gazdasag. Földünket es 

földünk terinedenyseget nem tudtuk eleggé 

kihasználni es ezert az orszig ter.nekenysege, 

termelese mindig alul maradt ertekben es arány-

lagos mennyisegoen, de/eseoo termifölddel oirö, 

szegenyebo országod term-'lese mögött. Enn*k 

a háború uian nem szabad megmaradnia. 

A naboru megtanított oennünket arra, hogy igen 

nagy fontossaga van a termesnek, a termeles 

minöségenek, a termes mennyisegenek es a 

gazdalkodas belterjesebö voitanak az ország 

lejiodjsere, az ország tekintelyere es hatalmára, 

ila Magyarországon ma mar beiterjesebb gaz-

dálkodás volna, es nem a föld kiuzsorazasa 

volna az ország gazdasagi iranya, akkor egesz 

bizonyos, hogy meg kenyerjegyekre sem volna 

szükségünk. Akkor valooan annyit termelne az 

ország, hogy nemcsak a magunk szükséglétét 

ludnoK teljesseggel fedezni, hanem a legnagyobb 

könnyűséggel es a magunk nélkülözésé nélkül 

is el tudnók látni szövetsegeseinket is gibona-

val, sot sok egyebbel is. 

M íutan pedig a haboru uian sok maganér 

dekbe, sok magánügybe fog az allam úgyis 

beavatkozni, miután kiderült e haboru folya-

mán, hogy mindenesetre jo, ha az allam az 

ország eletenek legnagyobo reszet kezeben tart-

ja, vagy arra legalab is lenyeges befolyást gya-

korol, Kell, hogy az allam a belterjes gazdalko-

das behozatalara is megfelelő akciót indítson. 

Az allamnak magában is erdeke a belterjes gaz-

dálkodás nemcsak közvetve, hanem Közvetlenül 

is az adok reven. Mert a beiterjesebb gazdal-

kodas nemcsak a gazdasagi elet megerősödését 

jelenti, hanem egyszersmind a jövedelem emel-

kedései is es így az állami adójovedelem is 

nagyobb lehet. 

A legfontosabb közérdek tehát a beiterjesebb 

gazdalkodas behozatala az orszagban, es remeljük, 

hogy az idei aratás és a haboru eddigi tapasz-

talatai ra fogjak birni a kormányt es az allamot 

arra is, hogy a beiterjesebb gazdalkodast propa-

galjak, meghonosítsak, megvalósítsak. 

Ha ez tenyleg meglesz, akkor a háborúból 

nemcsak mint erkölcsileg elismertebb, komolyan 

méltányolt ertekesebb nemzet fogunk kiderülni, 

hanem mint hatalmas, megalapozott gazdasagi 

elettel biro, több jövedelem nei es nagyöbű 

nemzeti vagyonnal rendelkező agrar ország is. 

A városok helyes 
pénzügyi politikája. 

A varosok a kovetelmenyeknek, amelyeket 

a mindennapi elet egyre f0.<020Jó fejlödesevel 

támaszt velud szemben, csak ugy tudnak meg-

felelni, hogyha helyes pénzügyi politikát foly-

tatnád. A varosok kezdenek kínom es ki kell 

nöniok abool a keretből, amelyoen eddig mozogtak 

t. i a helyi kozigazgatasnad jol-rosszul vaio 

végzéséből s mindikaoö helyet Kell hogy adja-

nak annak a toredvesned, a nely rajuk szociál-

politikái, humanitárius, higie í u u s sto. feladato-

kat ró. 

Az 1CJ12. evi L V i ü . t.-cikknek is, amely 

a varosok vezetosegeoen oly gyökeres változást 

vitt keresztül, ez az egyid célja; az alla.n tenat 

elvarja, sot el is kell varnia oizonyos injrtedöen, 

hogy az egyes varosom önallo eieiet eljenek, 

feladatodat onallöan oldjanak meg es csa* ott 

lorduljanak nozza támogatásért, a:iol a cel, a 

feladat meghaladja a varosodnak a cel eleresere 

allo anyagi es erdoicsi erejet. 

A varosod ezelőtt is togialkoztak kulturá-

lis, szociális stö. teiadatod megoldásával, de 

mindezt nem ontudatosan, nanem a viszonyok 

kenyszeritö hatasa alatt lettek. 

Hogy a varosok mindenütt atertették-e a 

fenti törvény fentemutett intencióját, azt ered-

minyeköen az ido rövidségé s különösen a mosi 

közbejött haooru miatt meg nem lathatjuk. Nem 

ok nelKul való azonban epen most, mikor a 

haboru kuionosen nu namtarius es nepnevelesi 

szempontoKbol fokozott mertedben tamaszt íge-

nyeket a varosokdal szemben, felhívni a varosok 

Ügyeimet arra, nogy az összes iranyban lel-

adatudnad csadis ugy tuJnad megfelelni, hogyha 

nelyes pénzügyi poiitidat folytainak. A legszebb 

terv is dugaoa do.net, ugyanis, nogyna anyagi 

oazisa nincs, vagy ha nem eleg eros. 

A helyes pénzügyi politida első es legtöbb 

delleke a teladatok iád nelyes feiisnerese. ive 11 

egy iranynak, celnad lennie, amely szerint kell 

ezt a poiitidat iranyitani. Ha vaianol nem érvé-

nyesül az az eiv, hogy csak addig nyujtozzunk, 

ameddig tadarónk er, ugy ez elsosoroan a 

városoknál van így. A varosoknak ugyanis min-

dig a leladatodnoz kell alkalmazkodnia. Helye-

seoben hozza alkaimazdodma a pénzügyi 

politidanak es nem megfordítva, inert míg az 

ellenkezője egyreszt a pénzügyi politika teren 

a teljes stagnaciot es minden programul kifej 

lődesenek meggatlasat eredmenyezne, addig 

másreszt utjat v*gna minden városi tervnek es 

reformnad is. Eieg icnne ugyanis mindig a 

kedvezőtlen pénzügyi ueiyzetre hivatkozni, hogy 

minden, különben talpraesett idea halvaszüles-

sék. Mi következik tenat eoool? Az, hogy ott, 

ahol a takaró nem eleg hosszú meg kell toldani 

egy ügyes pénzügyi művelettel vagy uj jöve-

delmi források megnyitásával. 

A városoknak soh'sem kell telniük az adós-

ságtól, helyesebben a hitel igénybeveteletől. Csak 

disztingválni kell tudni >k a produktív es az 

improduktív hitel között es ha ezt tudjak, akkor 

addig, inig okosan igenybe veszik a produktív 

hitelt, teljes erővel küzdenek az improduktív 

hitel ellen, amely végeredmenyben csődöt ered-

ményezne. 

Vannak ugyan a modern élettel jaró olyan 

városi reformok es intezmények, amelyek mar 

eleve kizárnád minden produktivitást, i lyenek: 

a szociális, higiénikus, kulturális stb. reformok 

es intézmények, szóval az úgynevezett: jóléti 

reformok es intézmények, de ezekkel nem aka-

runk most foglalkozni. 

Az itt elmondottakra azt hozhatnák fel sokan, 

hogy a varosokat eppen a hitelnek túlságos 

igénybevétele nyomja s ezort valt szükségessé 

par evvel ezelőtt a korm ínynoz fordulni sagitségért. 

Igazud van, adid ezt nund jak . Csak ezek 

elfelejtened egyet, azt, nogy tulajdonképpen mi 

is idezie elő a varosodnad ezt az elviselhetetlen 

adossagba való keveredeset? Nem egyéb, mint 

a varosod helytelen, inarol-holnapra való gaz-

daikodasa, a minden terv nélkül való kóltekezese, 

a hitei könnyelmű igenybevetele, a luggő 

kölcsönök szadadatlan egymasra halmozasa, ugy, 

hogy a lejaro kölcsön Kamatait is mar egy uj 

tuggokolcsonnd kellett rendezni, amelyből szem-

feny veszteskepen egy kis tóredek valami 

kulturális vagy szociális célnak is jutott, szóval : 

nelytelen pénzügyi politika folytatasa. 

Helyes pénzügyi politika^helyes pénzügyi 

program.not teielez fel. Ez fnntossag tekintete-

ben karöltve jar a varosod feladatainak helyes 

felismeresevel s működésükben egymásra vannak 

utalva. Helyes pénzügyi programm nélkül ugya-

nis nem lehet helyes várospolitikát folytatni, 

viszont a feladatoknak fel nem isinerese egyal-

talan néldulozhetőve tesz minden pénzügyi 

prograimnot es poliiidat, mi/el teljesen elegseges 

ilyendor a beveteled es kiadasod egyszerű össz-

nangöan tatta->arol gondoskodni. 

Erre eklatans példa legtöbb varos közel-

múlt gazdalkodasa. A legutóooi időkbísn ugyai is , 

inidor a varosod Kezdted rájönni arra, hogy 

ugy a városi polgárság, mint az allam inkabo 

intezmenyes működést var tőlük, mint egyszerű 

helyi kozigazgatast. egyszerre hozza kezdted 

fogni az elnanyagolt kulturális, szociális stb. 

feladatod megoldásához. ívuitui palotakat, városi 

vigadódat, epitettek, vizvezetedeket, csatornazast 

létesítetted, s mindent anélkül, hogy vallalkoza-

saiknak biztos pénzügyi alapja lett volna. A 

momentán penzszűkseglelet kielegitettek a penz-

mtezeted, de'ininelyt a pjnzKrizis következteoen 

ezek megvontak tolűd a tovaboi hitelt, egyszerre 

összeomlott az egesz kartyavar. Igen, mert egesz 

pénzügyi tevekenységüd a napi bevételek és 

Kiadasok egyszerű eikönyvelesében állott, az 

ilyen nagyobo feladatod megoldásához nianyzott 

a inesszeoo jovore kiható, a fokozodó köve-

telményeddel számolni es ezek anyagi bazisait 

biztosítani tudo pénzügyi politikájuk. Pénzügyi 

politidajak nem is lehetett, mivel egyaltalán nem 

volt pénzügyi program injuk, amelynek egyedüli 

célja, leiadata a meglevő jövedelmek szaporítana, 

vagy ott, ahol ez sem eiegséges, uj jövedelmi 

források megnyitasa lett volna. 

Elengednetlen szüKsegoa deliek, hogy a kor-

mány a varosok pénzügyi politikajanak a 

gyakorlasaban — különösen mikor azok uj jöve-

delmi forrasokat nyitnak meg — ne legyen 

kerekkotoje, na.ie.n minden erejevei segítse, 

tamogassa okét. Ne gya.ndodjéd tehát lelettűd, 

nanem csak tlgyelje, ellenőrizze okét. Ezen 

belül engedje okét saját erejük, tehetsegük es 

képességükhöz merten fejlődni. 

Ilyen módon nem allana elő az a helyzet, 

hogy a varosoknak a kormány mankóján kell-



jen járniok, hanem a kormány a feladatukat 

helyesen átértő, helyes pénzügyi politikát foly-

tató városoknak mindig biztos es erős tamasza 

legyen. 
\ Vár. U p Miimáf», irta Ur. Csiby AnJor városi Un»c*os 

Város i ügyei*. 
iTöt* 'in Hirdetmény. 

Felkérem a város hazafias közönségét, hogy a 
kint'k Ócska ruhaneműje, gyapot, vagy rongy, ócska 
iakaró pakróc, ^umi vagy kautsuk — tárgy áll ren 
,;,.|kezésére a/t f évi julius hó 20 ig szolgáltassa 
be a rendőrlegényséifi szobába, honnan összegyűjtve 
u Hadsegélyző hivatalhoz küldetnek el. 

Kőszeg 1910 junius 24. 
Jtlinbrita Lijv>. polgármester 

jár. «i»; Hírdetmeny. 

Dr Stur Lajos kőszegi ügyvéd hősi halált halt 
tia, Stur László m. kir. hondéd hadnagy emlékére 
létesitett 1000 koronás alapítvány kamataira pályázatot 
hirdetek Pályázhatnak Kőszegen állandóan lakó oly 
szegény és gVámolitásra ér lemos családok, hol az 
atya vagy családfenntartó a in. kir. 18. vagy 20 
gyalogezredben szolgálva a lnretéren elesett, vagy 
..tt szerzett betegségében elpusztult. Szóbeli vagy 
i i^beli pályázatok polgármesternél adandók be 
julius G-áig-

Kőszeg 1916 julius 1. 
,1 mltrits Lajos polgármester. 

Óriási árviz 
pusztított városunkban e hó 26.-;»n, hétfőn este 8 
urakor. Majd minden évtizedben fordul elő nagyobb-
mérvu áradása a Gyöngyösnek, különösen 1815-ben, 
lS40-ban, 1S64 ben, 1891 ben voltak igen nagy ar-
vizek, de ilyen rohamosan, ekkora óriási víztömeggel 
egy sem volt és ezer szerencse, hogy nem éjjel 
álmában lepte meg a lakosságot, különben alighi 
mull volna el emberélet- ós állat-veszteség nélkül. 

Este 7 óra után érkezett a hatósághoz sürgöny 
az o>ztríik határszéli Kirchschlagból, hogy nagy viz-
áradat hömpölyög lefelé. Erről azonnal értesítették 
a tűzoltóságot és katonaságot, hol nyomban a 
készenlétről gondoskodtak. Nyolc ura tájt félelmetes 
gyorsasággal emelkedett a víz. Az Eisner-féle nemez 
gyárban egymásután vonták fel a főzsilipnek reke-
szeit. Mikor két rekesz szerkezete ellenállott, a 
hatóságtól robbantásra való engedélyt és anyagot 
kért a gyár, de mig kiküldötte eljárt, addig mégis 
sikerűit a rekeszeket felvonni és ennek köszönheti a 
gyar, hogy az óriási árvíz telepét össze nem rom-
bolta. Igv is partvédelmi és egyéb kára mintegy 
.">000 korona. A tartósan emelkedő ar mar az Eituer-
rétet is ellepte és bejutott a sorkertbe, sőt a Sziget 
elcjéic. mely városrészt eddig minden árvíz megkímélt. 
Legvadabban hullámzott a vasutas árvaház előtti 
részen Müller Fe.-enc fűrésztelepén keresztül. Mint 
apró léceket felemelte a leghatalmasabb farönköket, 
egész rakás deszkát, temérdek tűzifát es elsodorta a 
Széchenyi ligetre és a malomarkot majd szinig meg-
töltötte íaneinüekkel. Meg többet is elsodort volna, 
ha fel nem t artóztatja a l'amer utcai uj betonhid. A 
kis rozoga, már lebontásra ítéli burut egy pillanat 
alatt elsodorta. Itt a rohanó víztömeg behatolt a 
Szent Domonkos női szerzet kertjébe s nagy pusztítást 
okozott a vetetnényekben, eliszaposodva a gondosan 
kezelt kertet, — innét atcsapott a (Jyömorey-kertbe 
es alámosva az összes intézet-utcai telkeket elhatá-
roló falkeritést, azt legtöbb helyen ledöntötte s igv 
jutott a víz az Intézet-, majd a Kert-utcába es ennek 
oss/.es kertjeibe. A villamos telep gépháza is megtelt 
vízzel és iszappal s itt is csak katonai munkaerővel 
sikerült helyrehozni az üzemet. A Széchenyi-ligetnek 
malom- és vadárok közötti sétányát szétrombolta, a 
a Stipkovits féle malom furdókabmjait ugy elvitte, 
mintha kártyából összerakott lett volna es csudalatos 
módon a Gratzl rétig sodorta. — Itt azután oly 
elementáris er ivei dolgozott az ár, mint e városrészen 
minden ilyen alkalommal. A két viz közötti sétány -
töltést ismét áttörte s egy-kettőre kilátszottak a 
mintegy 15 évvel bevert hatalmas pilóták. Ezt ter-
mészetesen megelőzte a bencés kerthez vezető hídnak 
elszakadása mindkét parttol, a szinte mintegy 15 
évvel ezelőtt megépített partvédő betonfalnak be-
omlása és a hirtelen ide-oda csapó hatalmas vizerő 
ott pár pillanat alatt recsegve szedte szét a kórház-
hoz vezető hidat, melyet a közeli káposztásig el-
sodort. Most a káposztasok, a korház, a vásártér, a 
Kreyberger féle szappangyár, a Szova-kert, a Czeke-
gyártelep került méteres viz alá, majd mint minden 
arziznél, a Király-ut is, de ezúttal nemcsak az An 
gyal korcsmáig hanem a laktauyaig. 

Legtöbbet szenvedtek, mint máskor is, a vásár-
téri kis Földszintes házak, melyeken keresztül folyt, 
udvart, kaput rombolva, járdát felszedve és ellepte a 
mélyen fekvő lakásokat az ablakig. A segítségre ki-
vonult katonaságnak itt akadt a legtöbb dolga 
Gyermekeket, állatokat kellet menteni. Itt a viz el-
jutott a Jenő főherceg-utcában a Linzer-házig, a 
városi bikaistálót is veszélyeztetve. A nagy esőzések 
folytán a hegyekből leszakadó víznek csatornáit 
inegduzzasztotta a Gyöngyös magas vízállása és ez-
úttal is elöntötte a honvedlaktanyai ós az e mogolli 
területet. Mindenütt egy és másfél méteres magas 
sagban rohant az ár és megnehezítette a mentést, 
melyben a katonaságon kívül a polgármester, helyet-
tese és a főjegyző is serénye*' rósztvett. 

A félkilenckor erkezo vonat utasai a pálya 

udvaron rekedtek és az éjfélkor érkező vonat utasai 
megborzadva nézték a viz alá került varos félelmetes 
latóképét és a városba, házaikba és lakásaikba kíván-
kozó utasoknak jajveszékelő sokaságát. Az este 
Szombathelyre utazott rendőrkapitány e vonattal jott 
vissza és mindenekelőtt egy vadászkatonái gazoltatotl 
át a mély vizzej borított aszfaltos uton a honvéd 
laktanyába, honnét személyszállításhoz kocsi kiren-
delését kérte. Ennek azonnal megfeleltek és egy 
egyfogatú vadászkocsi mindaddig közlekedett a 
Király-ut járható részéig, míg az összes utasok be-
szállíttattak. 

Időközben apadni kezdett a viz és ekkor a 
rendőrkapitány és a főjegyző Bohm Adolf vadász-
századossal es néhány vadásszal sorra bejártak az 
összes veszélyeztetett helyeket es segitseget nyúj-
tottak mindenütt, hol erre még szükség volt, a koz-
lekedésre veszélyes helyekre pedig katonai őr állít-
tatott ki. Hajnali 3 óra felé a Király-ut már víz-
mentes volt, a vásártéri lakok és másutt is a viz 
kimerítéshez fogtak, sőt egyes házakban mar sziva-
tyukkal is dolgoztak. Igen sok helyen bedőlt adeszka-
es fal kerítés, a pincékben pedig majd minden ház-
ban jutott víz. Hajnali 4 ora felé tobb vizbefult 
katona es polgár felett sajnálkoztak, de reggelre ki-
derült, hogy csak kósza hír volt, — senki sem 
hiányzott, emberéletben kar nem esett, összesen 3 
suldo és egy kis kecske fulladt a vízbe és vagy száz 
apro csibe. 

Heggel valóságos búcsújárás folyt a város el-
öntött területén és a hidak korul. A hatósag kény-
telen volt mindenütt katonai őrszemeket kiállíttatni 
es az utakat és hidnyilásokat elzárni. Legalább 400 
házban történt jelentékeny kár, de ennek összeget 
kiszámítani lehetetlen. Legalabb 200.000 koronara 
lehető a magauvagyon megrongalasa, — a varosnak 
kara pedig nidakban, partvédő művekben, megrongált 
jardak, csato' uak, árkok sto. legalabb 100.000 korona. 
Hogy vetésekben, takarmányoau mennyi kar esett, 
azt meg hozzávetőlegesen sem lehet megbecsülni. 

A vizaradást okozta legnagyobb kár azonban 
csak ezután következeti. Szerdán délelőtt a szent 
János hidat követő bal parton, a Munkás-utca előtt, 
oriasi partszaiadás torlent nehauy alamosott harsla 
bedőlése által és mert ugy estek a mederbe, hogy a 
vizel a part felé sodorlak, az aradal az egész kocsiut-
leruletet vájta ki. A veszély fennállását ugyan mar 
reggel észlelték és ennek íeuforgasát mar 8 órakor 
jeleztek a városi gazdanak, — ez azonban sürgősebb-
nek tartotta a szenabeszállitást intézni. Del fele 
Kuttel Dezső gyógyszerész értesítette a fenalló 
veszélyről a rendőrkapitányt, ki rogton a polgár-' 
mesternek tett jelentest, mire mindketten nyomban 
kisiettek a hídhoz es felismervén a veszélyes helyzetet, 
azonnal kocsin a varosba sietlek a vadászokhoz 
segélycsapat kirendelése vegeit, ami azonnal meg-
történt és Böhm százados, valamint Muller főhad-
nagy buzgó kozreműk dese mellett, miben Guikovszky 
orosz ezredorvos mintegy 50 orosz fogoly katonaval 
is segített, estig folyt a partvédelmi munka, de a 
gyakori szakadó eső, az újból emelkedő ar le nem 
küzdhető akadalyt gördített a munka sikeres elvég-
zése ele E sie lele a polgármester Gombos h>ruó 
főjegyzőt Szombathelyre kuldólle az államepitészeti 
és kuliurmeruoki nivatal értesítése végett, 
repedezni kezdett a balparti pillerfal, majd a hídhoz 
felvezető úttest, Muller főhadnagy viszarendelte ulasz-
katonaii es par perc múlva, a meglazult úttestnek 
nyomása altal is szorítva, agyuszeru robajjal szakadt 
a pillerfal a vizoe, olyannyira, hogy a vasbelouhid-
nak faszerkezete szabadon alít es egesz súlyával a 
kel középső lópilleren nyugodott. Ezzel megszűnt a 
közlekedés. Érdekes, hogy 1—2 perccel elobo Biritz 
vendéglős esodorös fogatát kocsisa minden áron meg 
átvezetni akarta es csak erélyes közbelépés akada-
lyozta meg. A terhelt nagy szeker és az ezt voulato 
hatalmas allatok alighanem elpusztullak volna 
kocsistól együtt, ha meg átengedne. A hatósag az 

Mas nap délben megérkeztek Hvozdoviis mű-
szaki tanácsos es Karolyi kulturfőmernok, akik szak-
szerű ulasilast adtak a partok és főleg a veszélyez 
letett szent János bid biztositásara, mely utóbbinak 
baloldali partpillerjét reitenes erővel alamosia az ar, 
mivel a 'iyongyősnek egész vize a túloldali meder 
ehszaposodasa folytan ide sodródott. 

Csüloriuk délben hozzáfogták a vadaszok utá-
szai e munkahoz Muller tohadnagy vezetésével, toob 
száz zsak homokot doblak e pillér ele, bámulatos 
gyorsan nagyszerű védőfalat építettek a vízben állo 
k.itonak, köveket hordtak melléje is föléje, látszott 
is az irad.il erejének gyöngülésé, mire az idejoit 
mérnökök azon remeuyben ulaztak haza, hogy a 
hidal megvédem sikerűi, de sajnos, esteteie hirtelen 
összes hozzájáró uiakat elzaralta, minden iránybu 
katonaórség aliitiatott ki és a polgármester azonnal 
intézkedett a híd melletti területen egy szukséghid-
nak az építésére. A másnap újból eljolt műszaki taná-
csos a szabadon álló baloldali hidteslnek aladucolásat 
rendelte el, amihez az ezzel megbízóit Laas Jozsel 
építőmester tegnap hozzáfogott. A szent János híd 
helyreállítása mintegy 12—15 000 korouaba fog 
kerülni, hozzászámítva a szukseghidat és a kivájt 
parireszek kitöltését. 

A háborútól megkímélt város, ime, az elemi 
csapást.>1 ugyanannyit szenvedett, mintha az ellenség 
agyuzásauak es rombolásának lett volna kitéve. Nagy 
gond és nagy telier szakadt ezzel a varosra. 

H e l y i h í rek . 
A katonai lóteren történt hiányok megtekinté-

sére e héten városunkban időzött Sxégner Ottó 
mérnök-alezredes s a zok pótlása iránt intezkedett. 

Palat in Gergely pannonhalmi fő i s ko la i tanar hétfőn 
érkezett városunkba ez évi vukációs látogatására. 

Augusz t János nyűg. főjegyző helyettes polgár-
mester részére megállapított nyugdíj határozat ellen 
beadott felebbezést a belügyminiszter elutasította. 

Hosi halalt halt az orosz harctéren Grész Béla 
honvédzászlóaljunk daliás, vitéz főhadnagya, aki az 
első offenzíva alkalmával is többszörösen kitüntette 
magát és súlyos karsebbel tort vissza. Hónán maradt 
karja dacára újból harctéri szolgálatra jelentkezett 
oly időben, midőn újból nagy túlerővel szemben 
kellett küzdeni és ott e véres harcok közepette lelte 
hősi halálát, mély gyászba borítva ifjú, áldott álla 
poiban levő nejét és minden barátját és ismerősét, 
kiknek örökre felejthetetlen marad o legendás vitézu 
tiszt. A harctérről visszatért hű szolga hozta meg 
szomorú hírt. 

A hirtelen elhunyt D reher M o r nyug. államvasuti 
ellenór temetésén a rokonok részéről Dréher Berta 
bócsi lakos és Schaeffner Béla huszárzázados buda-
pesti lakos volt itt. A temetésen a szombathelyi 
államvasuti üzletvezetőséget Hidó Béla fűtőházi 
ellenőr, iljukon barátja képviselte, a helybeli állo-
másfőnökséget Hettlinger József hivatalnok, de ott 
voltak a nyugalmazott vasúti tisztviselők közül is 
többen, a hatóság részéről pedig K íszegi József 
rendőrkapitány. Az egyházi szertartást Kincs István 
apátplébános végezte káplánjaival. Tetemét a henc 
sek kriptája melletti sírban helyezték örök nyugi 
lomra. Tekintélyes örökségére eddig igényt tartanak : 
Dréher Gyula, Berta és Olga bécsi lakosok, Schaetí 
Béla huszárszáz idos és öccse Károly, ki jelenleg i 
harctéren mint főhadnagy teljesít szolgilitot és 
képviseletét dr. Szovják Hugó ügyvédre bizta, 
jelentkezelt még dr. Buby Béla zombori ügyvéd i> 
mint igénylő. Ingóságainak részletes leltári felvéte-
lénél végrendeletet is találtak, melyet egymaga irt 
alá s mely szerint vagyonát a Bécsben lakó lianm? 
unokatestvérére és az anyai ágból életben levő három 
Schaeffner testvérre hagyja és a 00000 koronát 
meghaladó összegnek 5U*/#-ából 25%-ot a Vörös-
keresztnek, 20 o-ot az országos rokkant-alapnak, 
5%-ot pedig temetési költségeire, mig ingóságainak 
elárverezéséből bejölt összeget egyenlő részekben 
azoknak, akik utolsó óráiban neki szolgálatot tettek. 

Chernel Miklós egyeves ónkentes , Chernel István 
ha, egyike azon érettségit tett ifjaknak, akik inult 
évben elsőknek jelentkeztek katonai szolgálatra, ki-
képzés utáu a wolhyniai harctérre kerult, hol mint 
huszáron kén tes nehéz küzdelmekben veit részt, 
Századának legutóbbi harca ota nem adott életjelt 
inagaról és kik vele volt ik és bátor viaskodásáról 
hozlak hiri, valószínűnek tartják, hogy a túlerőtől 
visszaszorítva más csap ittesthez került, avagy orosz 
fogságba jutott. Az aggódó szülök minden irányban 
tudakozódnak utánua és aggódásukkal eg?sz szívvel 
együtt éreznek a közkedvelt Miklós huszár barátai 
és ismerősei. 

Hala lozasok. Maitz József polgártársunk, Mailz 
Ede dr, p >rg dényi plébános édes ityja, tia mellett 
élvezett nyugalmából kiszólítva, junius 21 én 71 éves 
korában tüdőgyulladásban meghalt. A megboldogul-
tat l'rnap délutánján a plébaniabeliek nagy részvéte 
mellett temették el. A boszentelést Unsz Milyás 
lekai esp res vég'zte a környékbeli pipság és taní-
tóság segédletével. 

Kozege s í s e g i es epites1 v í z s j a i a tok megtartására 
tett előterjesztést a rend irk ip.t niy a városi t.»n i;s-
hoz, mely szerint orvosi és építő szakértői hazan-
ként! együttes vizsgalat alapján történjen intézkedés, 
főleg a szegényebb sorsú lakosság egészségének biz-
tosítására, másrészt a lakhatatlanná lett helyiségek 
emberi lakásra való megszűntetésé, esetleg lebon-
tására. 

A vadaszzasz lóa l j tisztik IM , altisztjei ós legény 
sége a város és vidékén *k árvízveszélyében nyújtott 
segélyt oly készséggel, buzgósággal és lank idatlau 
kitartással végezte, hogy nagy halára kötelezte ezért 
a város és vidék lakosságát. Kőszeg városa bizonyari 
meg fogja találni a módját, hogy elismerésének 
méltó formában adjon kifejezést és e*t fentartjuk 
magunknak is azon időre, midőn nóvszerint vala-
mennyiüket kellőképen méltathatjuk. 

A Peter Pal napi gyűjtés az országos Vörös 
kereszt javára igen szép eredményt ért el, dacára 
annak, hogy a tervbe vett intézeti parkünnepjly el 
maradt. Nőegyleti hölgyeink a jóm ) luiknal és inte-
zeteknél 000 koronán fölül gyűjtöttek, — l'óter IVd 
napján délben megtartóit katon izenekari korzón 
pedig ifjú hölgyeink kedves buzgósága 300 koron in 
telul eredményezett. Igen kedves látvány volt. Eisner 
Mariandii csacsifogatának rögtönzött gyermek-omui 
busszá való forgalomba helyezése, ami in íjd 100 K al 
hozott a nemes célra. A katonoreiliskolában kulon 
is gyűjtöttek. 

Az ebjegyek megváltására kitűzött volt határidő 
tegnap telt le. Eddig összesen 120 eb részére vál-
tották meg Minthogy összeírás szerint 20J uál több 
eb van a városban, igen sok kihágási eset fogja a 
szegények pénztárát 20 —20 koronával gyarapítani. 
A „kutyavilágnak" ez talán az egyetlen jó oldala. 

Tslhetetlenseg. A piacra jövő vidéki elárusítók 
jól tudják, hogy Kőszegen aránylag drágábban tize; 
nek mindent, mint Szombathelyen, hol az árakat a 
sokkal nagyobb kínálat szorilja le. A cáki Bálintno 
inégis 36 fillérért kínált két deci tejfelt, melynek 
szombathelyi maximált ára 20—24 fillér között vál-
takozó, Kőszegen podig a hatóság változatlanul feu-
tartja a 28 filléres árt. Mivel az ismétolt figyelmez 
tetés sem használt, telhetetlen és aráuytal m ár-
követelésért a hatóság inegbüntetto, mivel két vevő 
őt a h o l i v á s á r o u eljáró r e n d ő r k a p i t á n y n á . feljeleu-



tftte Most detektív r< ndőrt alkalmaz a hatóság, 
aki kizárólag a tulmagas árakat fizető bevásárlókat 
fogja megfigyelni és tettem résnél feljelenteni. Mikor 
u hatóság amúgy is három , négy-, stít ötszörösen 
magasabb árakat tiir meg, mint béke idejében, a 
bevásárló közönség maga miért szökteti fel az árakat 
indokolatlan, tömeges tnegrobanassal és liiiokedessel ? 
Nincsen olyan élelmi cikk, melyet annyira okvetlen 
aznap beszerezni kell. Ha nem tolakodnak rgvtnás 
hátán az élelmi cikkért, hu a tuldrága árkövetelésre 
azzal felelnek, hogy ott hagyjak az eladót, majd 
meglátják, hogy minden olesobb lesz. Ezt azonban 
hiába prédikálja a hatóság a vásáron, és mi a sajtó 
ban, — a nagy közönség irigy és telhetetlen és a 
„nekem csak azért is van" indokolatlanul felszökteti 
az árakat. 

A jövő lisztellatas ügyében szerdán értekezlet 
volt a polgárme térnél, melyen ezúttal a molnárok, 
pékek és kereskedők vettek részt. A polgármester 
ismertette az uj rendeletet, de a lisztellátás mikénti 
végleges szervezését illetőleg ínég csak ezt követő 
értekezleten fogja a városi tanács szándékait elő-
terjesztem. 

A Kőszeg i Á l latvédő Egyesü let a központi egye-
sületben a következő jelentest küldötte: Igen tisztelt 
Elnökség! A világháuorú dermesztő szele szerény 
egyesületünket is eriutette. Tisztikarunkból ugyan 
hadiszolgálatra senki sem vonult be, tagjaink kozul 
is csak kevés, mindazonáltal a komoly gondokkal 
es a sokféle áldozatokat követelő megpróbáltatásokkal 
telített levegő zsibbasztóan hatolt munkálkodásunk 
rendes és elevenebb megnyilvánulására. Azonban 
hala gondos előrelátásunknak, működésünket a súlyos 
viszonyok sem akaszthatták meg. mert kitűzött cél-
jainkat — bár szerényebb keretekben — de a leglénye-
gesebb pontokban akadálytalanul szolgálhatta. Meg 
a háború kitörése előtt Kőszeg szab. kir. város 
részéről ajándékozott szálfákból 310 darab íészekod-
vat készítettünk s igy készletünkből városunk terüle-
tén a múlt évben 68 darabot oszthattunk ki díjta-
lanul részben tagjaink kozoit, részben nyilvános 
kertekben függeszthettünk ki. A „Kőszegi Takarék-
pénztár" évenkiuk részünkre juttatott 00 K n igyielkú 
adományából ós tórzsv.igy inunk kain uaibol pedig 
annyi folyó költség állott rendelkezésünkre, nogy 
4 új „Farus"-etetőt szerezhettünk be s a téli madar-
eteteshez szükség 'S — bar lényegesen megdrágult — 
kendermagot beszerezhettük s a tagjainknak j.iro 
„Allntvédelem" előfizetési járulékát is auyaegyesule-
tunknek megfizethettük. Ilyen módon elértük, hogy 
a háború által anyagilag sokszorosan es súlyosan 
igénybe vett közönségünktől a lagdijakat be sem 
kellett szednünk, hanem módot adtunk uekis, hogy 
azokat a háborúval kapcsolatos jótékonyság ollarara 
áldozhassák. Hazafias kotelesseguiiK.uok ismertük. a 
hadi kölcsön jegyzésében is reszt venni s e célra 
'.R)0 K-at fordítottunk. Kiváló tisztelettel, a Kőszegi 
Állatvédő Egyesület nevében, Cheruel István, eluok. 

geti és hasonló foliratozásra fotkOri a társkamarákat. ( 
A kamara a tisztviselők megélhetését szoros nexus-' 
ba hozza az ország legfontosabb közgazdasági életé-1 
vei. Óriási veszedelmet rejl magában a tisztviselő 
nyomora, amely ellen teljes erővel kell küzdeni 
a közélet minden faktorának. 

A s zomba the l y—p i nka f ő i vasut tar sasag közgyű-
lésé. A szombathely—pinkafői h é. va^ut részvény-1 

társaság ezidei rendes közgyűlés t Szájbély Gyula 
kir. udvari tanácsos elnöklete alatt tartotta meg. Az 
igazgatósági jelentés szerint a személyforgalom jelen 
tékenyen emelkedett, amennyiben 90.507 személlyel' 
tobb szállíttatott, mint az előző évben, ami 14 813 K 
40 fillér többletei eredményezett. A teherforgalomnál 
azonban a mull évben is érzékeny visszaesés mutat-! 
kozott. 22 348 tonna itt a hiány, amely 25 427 K ! 

09 fillérre apasztotta a bevételt. Mindazonáltal uj 
lisztu jövedelem az előző évihez képest 3781 K 71 i 
fillérrel növekedett és az osztalék is a régi maradt. 

Magvaszakadt va s i four i csalad, A főrendiház 
elnöke és u belügyminiszter aláirasaval hirdetményt 
k >zöl a hivatalos lap mai számi, mely szerint herceg 
Batthyany Strattmann Ödön a magyar főrendiháznak 
orökosjogú tagja Körmenden 1914. október 29-én 
elhalálozott s elhunytával a torvény értelmében a 
magyar országgyűlés főrendiházában örökös tagsági 
joggal biro herceg Batthyány Strattmaun család 
Hágában a inagvas'.akad is állott b••, am ;ly tény az 
örökósjogu főrendi családokról vezetett csalad-
könyvöe az illető rovatban fel fog jegyeztetni. 

Tanito-valasztas. Schermann Ede nyugalomba 
vonultával megüresedett a rábakesziuri evangélikus 
tanítói alias Az állasra egyhangúlag Kurncr Gusztáv 
tanítót választották meg, akinek beiktalása jovö 
vasárnap megy végbe. 

Eltűnt 2 0 0 0 0 drama-c igaret la Stelzer Adolf 
roh mei dohánynagytózsdés különféle dohányt es 
cigarettát szállíttatott h it ládában kocsin Szombat 
helyről Kohoncra. A szállítással a roiionci szallitól 
bízta meg, aki egy orosz foglyot ültetett a kocsira. 
Hazaérve, latiak, hogy egy láda 2J 000 dráma-ciga-
rettával, Ő00 korona értükben hiányzik. A lada nyil-
vánvalóan elveszett útközben s ezért annak a koröz-
tetéset elrendelték. 

Tűz. Nágygencsen tegnap Bárdócs Sándor 
istállójában tuz ütött ki. Szerencsére az istálló jan 
volt ö darab marhat in -g ueuteitek, csupán az ott 
tartott ruLunemüek égtek el- A tuz keletkezesének 
okát a csendőrség nyomozza. 

Szombathe lyen a v i l lám agyonsújtott ejy katonát 
Kedden este fél tiz órakor nagy vihír tombolt 
keresztül Szombathelyei!. Héuiitó villa nl;is és dorges 
kísérte a nyári zivatart, amelynek einberaldozata is 
van. A Faludy Fereuc-utcában, a Bierbauer féle 
vendéglő elöli egy csapat 90 es katona iparkodott 
az állomásra. Amint Megállapították, a katouák 
aratási szaoadságra mentek galíciai otthonukba. A 
villám közéjükcsapolt es az egyiket agyonsújtotta. 
Holttestét a késő éjjen órákban a 90 esek kaszár-
nyájába szállították-

Kidobtak a szemet. Tercsiik András ineédi gazda 
haza előtt szép cseresznyefák viritanik s igy történt, 
hogy a napikban, az éjjdi órakoau mjg acarták 
dézsmálni a cseresznyét. A zajra felébredt a gazdi, 
aki kiment az utcára, de amint kilépett a kapun, 
egy ko ugy találta balszeme tájékán, hogy hóuapok 
kellenek mire visszanyeri szemevilágit. A tetteseket 
keresik. 

Nagy v i z a rada so * a varmegyeben Városszalóna-
kon négy házban nagy rombolást okozot a vizár, 
Oszalonakou is sok hazat megrongált és elvitte a 
község nagy hídját, ugy, hogy a lörgalom teljes m 
megszűnt. Felsokethelyen rettentő a pusztulás, a ha-
zak egyharmad resze veszedelmesen megrongálódott, 
a jeg pedig az egész határt elverte. .Jégeső volt Gó-
borfalvaan is, ahol a kapás és a kaiászos termest egé-
szen eleverte a jég, a szénát pedig a viz hordta el. 
Nagyszentmihályon kilenc malacot sodort el az ar. 
Felsőőrből jelentik hogy a Lapincs és a Pinka folyók 
elöntötték a vi .éket, magukkal hordva nagy mennyi-
ségi szénát és sok hidast, telve állatokkal. A meg-
megujuló viharok m igában Felsöórott is nagy kart 
okoztak. Groduón, Fehérpatakon, Albón és a/, egesz 
Lapincs-melléken mindenütt nagy a pusztulás. 

Az arviz aldozata. A hétfőn árvíznek S/.alónak-
hután emberélet is esett a nagy anyagi kar mellett 
áldozatul.—Such Imre tanító tiz éven aluli Fülöp 
nevű fiat az ár elragadta s a szerencsellen gyermek 
a vízbe fűit. 

Egy ela s e r t * * maradt gazdátlan a nagy arviz 
veszély zűrzavara óta. A rendőrhatóság élelmezésre' 
kiadta annak, akiuek házaba futott s most keresi 
a nagy értés u allat gazdáját. 11a egy hétig ered-
uiényre nem vezel, árverésen fog eladatni. 

A hetfoi nagy arv iz a rőu völgyet is egesz 
szélessegben lepte el és különösen a vasúti töltést 
rongálta meg lobi) helyen. Aznap csak átszállássá! 
lehetett közlekedni. A helybeli osztálymernokség a 
rendelkezésére bocsátott vadászkatonákkal egesz 
Pulyáig lerjedöleg hozta rendbe a pályatestet es 
hogy másnap mar a rendes forgalom felveuető volt, 
diesertílére vali* az osztályuiéruókség iek. — A rőti 
vi.igyben az arviz elsodorta a lurislahidat is és az úgy-
nevezett fekete lud is megrongálódott. A rőti ven-
déglő es község közötti nagy fahidat szintén elsodor-
ta az ar. 

Baleset történt o héten az Eisner testvérek 
nemezgyarában. Kis Káhnan nevű munkás iucselke-
déséből ütlegelés lett az egy helyen munkában ál-
lottak között, ami egy egő spiritusziátnpa feldöutósét 
eredményezte, de egyben büntetést hozott a munka 
megzávurójára, mert jobb karján súlyos égési sebeket 
szenvedett, melyek legalább két heti gyógyulást 
igényelnek. 

A v a r o s G e r b i u d d i s zd .boz nyereményat a Vörös-
kereszt javára sorsoltatván ki, a tegnap megejtett 
húzásnál a 11-es szám lett a nyertes s igy a varos 
nyereménye Cnernel István birtokába jutott. 

S o r o z á s o n történt egy vidéki városban. Egy jó-
huinoru, kedélyes, oreg katonaorvos vezette a soro-
zást. Epp egy sovány fiatalember került a mérce a-
lá. A doktor megkérdi tőle: Átesett—e már valami 
veszélyes betegségen? — Igenis torzsorvos url — fele 
li föllélegezve a fiatalember. — Voltam már kanyaró-
ban, vórhenyben, diftoritiszben, tüdőgyulladásban, 
izületi csuzban... — Elég! — szakítja félbe a torzs-
orvos. — Látom magának olyan erős szervezete van 
mint a vas. Alkalmas ! . . . 

Az E lekt ro B i o skop mii műsora: Felvételek a 
a viisgháboruról. A rohanó ár. Drama 2 felvonásban. 
Menyasszonyom — felesége. Vígjáték 3 felvonásban, 
a főszerepben a szép llanny Weise és Albert Paulig. 

V ideixi h í rek . 
A sopron i kereskedelmi kamara mozqalm i az a l -

lami tisztviselőkért. A soproni kereskedelmi és ipar-
kamara—mint tudósítónk jelenti — tegnap tartott 
közgyűlésén érdekes, országos érdeklődésre számot 
tartó határozatot hozott. Spiegel Szigfrid elnök indít-
ványára a kamara az állami ós ogyeb tisztviselők sa-
n y a r ú he lyzetének megjav í tá sá t s z i n tén f óh ra l á i g s ű r -

l iG t i j&ronika. 
160 ezer ko roná s lopás a va sú ton a Budapest-

kassai vasútvonalon szerdára virradó éjjel a p istuko 
esiból 100 ezer koronát tartalmazó faládát elloptak. 
A pénz a kincstár tulajdoni volt. A lopást Kassa előtt 
vetlek észre,8 rögtön ériesiteiték a budapesti állam-
redőrséget. Éjjel a detektívfőnöknél jelenkezettava-
suti kocsi postaaltisztjo és bevallotta, hogy a pénzt ö 
lopta el s a faladat a gödöllői koronauradalom erde 
jébeu„ásta el. A detektívek automobilon vitték ki a 
tolvajt Gödöllőié a pénz előkeritésére. A lulvaj posta-
altiszt neve Puskás István A detektívek megtalálták 
a faladat a jelzett helyen sértetlen pénztarlalommal. 

A kormány rekvira l ja a talp es banyafat. A kor-

mány rendeletet bocsátott ki, — a hivatalos lap teg 
napi száma közli—amely zár alá veszi a talp és 
mindennemű bányafal ós megállapítja ezek kötelező 
bejelenlését. Mindazok, akik talp vagy bányafával 
ke re s kednek , v a g y i l yen kész le tük van, ko le lesek kész -

letüket julius l-ig i kereskedelmi minisztérium IV. 
szakosztályához különbeni büntetés terhe mellett 
bejeleteni. A bejelentéshez városokban a polgárme* 
terek, községoki) n az elöljáróságok bejelentőlapot 
adnak ki. 

Marhaá l lomanvunk vedelme. A hadsereg fokozott 
hússznkséglete es a háború hosszú tartama olyan 
intézkedésekel tesz szükségessé amelyek az állatál 
lomány védelmérről, különösen pedig az utánpótlás-
rol gondoskodnak. Ez intézkedések legfontosabbika a 
tehén és borjuillomány fentartásanuk lehető bizto 
sitásu, ami csak szigorú vágatási tilalmak kibocsátá-
sival lehets 'gév Értesülésünk szeriül legújabban a 
fóldmivelésügyi miniszter rendeletet küldött az összes 
állatvásári és állategészségügyi hatósághoz, amelyben 
kimondja, hogy ezentúl hasastehenek és háromeves-
nél fiatalabb üsznk, illetve üszöborjuk levágását a 
legszigorúbban megtiltja és az erre vonatkozó régeb-
bi rendeletek érvényben tartásával utasija a husvizs-
gálókat, hogy a megnevez >rt állatok levágását min-
den körülmények közt akadályozák meg. A rendelet 
megszegését kihágásnak minősíti, amelyet fogház-
büntetéssel sújtanak. Az erre vonatkozó tilalom tud-
valevőleg mar 1914. október lő én kiadoll 7Ö12. 
M. E. számú kormányrendelet érvénybelépte ola 
fennáll s az újabb intézkedés csak e rendelet érvény 
belepte óta fennáll s az új ibb intézkedés csak e ren 
delet szigorúbb végrehajtására s a kivételek engedé 
lyézésének korlátozására vonatkozik, amit éppen az 
OMGE, inár tavaly ismételten sürgetett. Az Auszt-
riában május 25-én kiadott hasonló tárgyú kormány-
rendelet fejősteheneknek, tenyészállatoknak, ökrök-
nek és üszoborjukn ik 2' 2 éves korig, bikaborjuknak 
pedig 2 éveu borukig való levágását — kényszerva-
vagastól eltekintve — általában eltiltja, azonban a 
tartomanyi hatóságoknak megadja a felhatalmazasi, 
hogy megokolt esetben es szakértő meghallgatás i 
utau kél évnél idősebb űszőborjuk es okrok lovagi 
sát kivételesen eng-délyezzék, a'i »1 ezt az illa'te-
nyésztési viszonyok lehetővé teszik. 

Mozga lom a het ivásárok tenntartasa mellett. A 

kormány rendeletet bocsátott ki a heti vásárok kor-
látozása tárgyában, vagyis, hogy h Jtenkmt csak egy 
vas.ir szabad. Mar akkor hangsúlyoztuk, nogy a nagy 
neptömegek osszeverodésével es igy nagymérvű élei 
miszerlogyasztással jaro orszig JS v.isirai korlátozása 
megokult, de a városi eleim -zés biztosítása céljából 
az eddigi hetivásárok fenntartását szükségesnek t irt-
juk. A tapasztalás ugyanis amellett szol, — hogy a 
üelivásaros napokon az élelmiszerpiac gizdagabo szo-
kott lenni. Gyor varos tanácsa a miniszterelnökhöz 
es a kereikedelmi miniszteruez felír, hogy a kelszeri 
(szerdai ós szombati) hotivusirok iuegt inasat tovaob 
ra is engedélyez-e, „mert a vár >a latosságáuak élel-
mezesótiol e ket alkalom nyujtassék hetenként," A 
kormány uj vasárreudelele julius 1-ével lép életbe. 

Megrendítő szerencset lenseg. A körmendi vasár-
ról egyurt mduit haza kedden délután nyolc don-
dorfai es egy rabagyariuati lakós. A vasúiról Kulo-
ion leszállottak s a Kata túlsó partjára akarlak jut-
ni, hogy utat rövidítsenek. A rabagyar.nati Bjldizsar-
fele malom mellel mind a kilencen egyszerre ültek 
csónakba, falau a közepe tajan járhatlak az erős ara 
dasban levő KUio.nben is seoesfolyasu víznek., amikor 
a csónak lclboruil s vaUmeuayie.i a vizoo estek. A 
sebes ar magával ragadta szerencsétlen áldozatait s 
iniudosze csak háro.a embernek sikerült partra jutnia, 
hatan odaveszlek. A borzalmas szenosétlenség hírére 
osseluloliaK, a közeli falból az emberek s rötgou kere-
sésükre luduitak. Az éjszitca folyatnui egy hullai 
foglak ki a vízből s megáiapitoták, hogy az FrastUK 
József kondorfai gazdálkodué. 

Hírek a háborúról. 
Korai orommamor Italiaban A inagy.ir oszirik 

csapatoknak az asiagói fensikrol történt önkéntes 
visszavonulása leírhatatlan örömet keltett egész Olasz-
országban- Milánó, l'adua, Velence lobogódiszben 
úsznak és mindeuűtt az olasz fegverek győzelmét 
unnepuk es a szövetséges otf mziva kudarcáról regélnek. 

A bolg rok e lonyomulas i go rog füldón A M itin 

szalouikii tudósilója jelenti: A bolgárok elónyomulása 
g rog területen gyorsan és eredményesen h ilad el ire. 
N igy az elégedetlenseg az ántánt soregében Sarrail 
ellen, a ki négyszer kapott Párisból utasítást az offen-
zíva megkezdésére, de még mindig halogatja a tárna-
dast. 

A franciak Verdunnel 2 millió embert veszhettek. 
A francia kamara titkos ülésén jelentési teltek a 
francia csapatok verduni veszteségeiről. Eszerint a 
franciak Vcrduu védelmiben eddig a foglyokkal együtt 
kel millió embert ve zitetlek. 

Jakobeny Kufy kozott orosz hullahegy jk e.nsl 
kedneii. Ideérkezett kiteles hírek SZ TInt bukovinai 
frontunkon a legkitűnőbb csapataink helyzete •) iko 
beny és Kuty között az oroszok tá n 11 is.iit rendkívül 
vérss veszteségeik mellett vertük vissza. E'.en a 
harc vonalon bevehetetlen állásúink előtt valóságos 

hullahegyek emelkednek. 

Az amerikai mexikói haboru A mexikói kormány 
közölte a latin államok köztársaságával, hogy az 
Egyoüült Államok eljárása miatt a háború elkerülhe-
tetlen. A perui állam válaszában reméli, hogy u 
háború elkerülhető lesz. két Másik allam hangsúlyozza 
hogy lelkesedéssel kitart Mexikó mellett. Az Egyesült 
Államok azzal a tervvel foglalkoznak, hogy elren-
delik a kikótőzárt a Moxikóoa való kivitel in'gika-
dalyozasa céljából. 

Eggttfl 
1> V , Jf, 
V 



A sü tő ipa rban t i los az ejjeli m u n k a A kormány 
a háborús torvénvek felhatalmazása alapján rende-
letet bocsátott ki", mely szerint a kenyérnek, kenyér-
nemueknek, úgyszintén minden más péksütemény-
nek előállításához szükséges bármely munkát tilos 
esti G órától reggeli G óráig terjt dft időben végezni. 
A tilalom mindenkire kiterjed, aki kenyeret, keuyér-
nemücket, vagy más péksüteményt a háztartáshoz 
nem tartozok részére eladásra állit elő. Tehát a 
tilalom kiterjed a vendéglősökre, kávésokra, koresmá-
ro«u ra i s a furdőintézetek tulajdonosaira is. A tilalom 
alá esnek a cukrászok is oly sütemények előállítása 
tekintetében, amely készítésével üzletkorukbői 
folyólag a pékiparosok is foglalkoznak. A másod-
fokú iparhatóság a tizenkét órai tilalmi idő kezdetét 
és végét hatóságának egész területére, vagy ennek 
egy részére kiterjedően a rendelettől eltérően á'la-
pithatja meg szükség esetén, de a munka megkez-
désére reggeli G óránál későbbi időpontot megáilapi 
tani nem lehet. 

Hirek a háborúról. 
Győzelmes harcok Sokulnal. A Kutytól északra 

fekvő magaslatokon orosz támadásokat az ellenség 
súlyos veszteségei mellett visszavertük. Harcvona unk 
t bbi részén (ialiciában a nap csendesebben telt el. 
Wolhyniaban a harci tevékenység főkép tüzérségi 
tüzelésre szorítkozott. Sokoltói nyugatra és Xatur-
czynál heves és ránk nézve eredményes harcok 
folynak. A foglyok száma junius lG-ika óta G1 tisztre 
és' 11.097 főnyi legénységre, zsákmány 2 ágyura 
és Ö4 gépfegyverre emelkedett. Hothner grof tábor 
nok hadseregénél a helyzet általánosságban nem 
változott. 

E l lenof fenz ivank az o r o s z f r on t on Kutynál az 
ellenség támadását ugyanolyan balsikerrel ismételte 
meg, mint mar előző napokon. Egyébként Bukovi-
nában és Kelet-Galíciában nincs ujabb esemény. 
Novo-l'ocajewtól délnyugatra előőrseink az oroszok 
ot éiszakai támadásait vertük vissza. Torcyntól nyu-
gatra egy erős orosz támadás tüzérségünk és gyalog-
ságunk tüzében omlott össze. Sokultól keletre német 
csapatok r diammal bevették Liniewka majort és több 
más hadállást Linsingen tábornok hadcsoportjanál 
rohammal elfoglaltuk Sokultól nyugatra Liniewka 
falut és a falutól délre levő orosz állasokat. Egyébként 
lényeges változás nem történt. 

Olasz t amada sok Az olaszok az Etsch és a Brenta 
kozt tobb helyen támadtak, igy a Yal d ú Főseiben, 
a Pasubion, a Monté Hasta ellen és Monté Zebio 
előterében. Mindezeket a támodásokat véresen vissza-
vertük. A M mte llasta ellen nagyobb erővel az olasz 
clőret rések alkalmával 530 olaszt fogtunk el, köztük 
lő tisztet. A karinthiai arcvonalon az ellenség a 
l'iocken szakaszon megismételte meddő erőfeszítéseit. 
Támad isai főképpen a Freikopfel és a nagy l'ahl 
ellen irányultak Holyenkint kézitusa fejlődött. Az 
"ssz 's állások szilárdan bátor védelmezőik birtokában 
maradtak A tengermelléki arcvonalon a tüzérségi 
h a r c helyenkint meglehetősen élénk volt. Uepülöink 
bombákat dobtak l'reviso, Monté del Nun », Vieenza 
és l'adu i pályaudvaira, valamint más katonai ren-
deltetésű telepeire. 

Román bolgár görög szovetseg. I'étervári diplo-
máciái k >r ikl»en tudni vélik, hogy az athoui események 
következtében Iiom:iuiában nagy irányváltozás állott 
be. Az Utró citnu lap pedig azt k »zli, lioxy ltornánia-
Bulgária és Görögország között szövetség van léte -
sültben, amelynek célja a balkáni államok függet-
lenségének a védelme. 

VédjeKy Védjegy 

PIANINO vagy ZONGORA 
2 hóra kölcsön kerestetik. — Bővebbet 

e lap kiadóhivatalban. 

Stgjiiserbtn btrlll » kuttfru kktdttkMl «• UttláfcM 
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fájtlalomc8illapitó bedörzsölét 
htlia, rbsanik, koatvi'nr, influ»m«, Mrok-, Ü kM#*j4* 
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Korgony-Liniment. 
I>r lil. niar-Ml* 
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l l o r i j o a y - P a i i i ' l i X p c I l e r pótléka. 
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Pr«*r» 1, K!i»jJ.»in»ir. t 
•apaattatl i . « U M I t 

Ha szüksége van 
körlevelekre, számlákra, cégnyomásos 

levélpapírra, borítékokra vagy levelező-

lapra, továbbá meghívókra, műsorokra, 

belepőjegyekre, falragaszokra, azutan 

étlapokra, címkékre, n é v j e g y e k r e , 

gyászjelentésekre, táblázatokra, árjegy-

zésekre vagy bármely a könyvnyomdá-

szat szakmájába vágó munkára, akkor 

forduljon a legnagyobb bizalommal csak 

Rónai Frigyes 
könyvnyomdájához 

Kőszeg, Várkör 39.(Roth Jeno - fe le ház), 

hol minden leisorolt és fel nem sorolt 

nyomtatványt a mai kor igényeinek 

megfelelően csinos, modern es ízléses 

kivitelben a legolcsóbb árak mellett 

:: :: :: szerezhet be. :: :: :: 

Kozigazgatasi nyomtatványok nagy raktára. 
„J<oszeguidéki Xépesnaptár" , »Sün-

ser íBezirkskaleniec" és „^ísruatski 

J<alendar Sv. jRntona ífaduanskoga" 

kiadóhivatala. 

660 1916. tk. szám. 

I l i r d e t i i i e i i v . 

A kőszegi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 

a dunantuli h. é vasút zalaber sarvar bükk-kószegi vonala resze.e az ezen vonal 

altal erintett alabbi összes községek hatarában, valamint csatlakozás folytán pótlólag 

a sopron-koszegi h. é. vasjt reszére Rőtrendek község hatarábtn es pótlólag a szom-
bathely kőszegi h. é. vasút reszere Kőszeg varos határában szolgalmilag igénybe vett 

illetve kisajatitott birtokterületekről elkészített összeírás, terkep és egyeni kimutatás 

hitelesítésére a következő hatarnapok tűzettek ki, úgymint : Rotrendek közsegre es 

Kőszeg varosra nézve 

1916. évi julius hó 13-ik napjának délelőtti órája 
Kőszeg vasúti állomásra. 

Értesíti az érdekelteket, hogy azok, kiknek a kisajátitas, térfogat, valamint 
a b.rtokosszeirasokba bevezetett szolgalmak vagy jogosultságok ellen kifogasaik 
vannak, erre vonatkozo észrevételeiket a fentebbi határnapon a hitelesítő bizottság-
nak előterjeszthetik. 0 

Azokat pedig, kiknek a kisajatitott területekért jaró s az egyéni kimutatás-

ban kitüntetett kartalamtasi vagy kisajátítási összeg mennyiségére nezve vannak 

ellenveleseik, vagy akik ezen összegekre bármilyen cimen igényt tartanak, fölhívja 

hogy ellenvetéseiket s illetőleg igényeiket ezen telekkönyvi hatósághoz 1916 évi 

juilus ho 12-ig annál bizonyosabban jelentsék be, mert a bíróság tekintet nélkül a 

kesobb jelentkezők esz.eveteleire es igényeire a kisajátítás, és kártalanítási összeget 

az egyen, kimutatás adatainak megfelelően fogja kiutalni, a kisajatitott területekre 

bekebelezett vagy fel ül kebelezett terheknek törlését pedig hivatalból fogja elrendelni 

Az egyéni k.mutatas, terkep es birtokösszeiras a telekhivatalban felek alta'l 
megtekinthető. 

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

A kiadinany hiteléül : 

Takó , 
kir. jbir. irodatiszt. 

Nyomatott Kánai Frigye* könyvnyomdájában Kőweg. 

Szombathelyi Jakarékpérutár 

J^észvénytársaság 

kőszegi fiókja, 
K ő s z e g , K ' r ú l y - u t <s. s z á m . 

Stpucz szálloda mellett 
Elfotrad : be t® t eke t je'en le8 nettó 4 " ()-os kttmu-

° tozassal heteti könyvecskére és folyó-

számlára. A kamatozás a beletet követő napon kezdődik, 

betét kifizetéseket felmondás nclkul eszközöl. 

Leszámítol: uzlct! 
tokát mindenkor .1 legelonyoscbben-

FolVÓSÍt : r c n J c s LS
 törlesztéses jelzálogkölcsönöket 

Z — földbirtokokra és városi hazakra , m a g a -

sabb kamatú kölcsönöket a lacsonyabb kamatú 
kö lcsönökké változtat (convertál) . 

Értékpapírokat: n a ( M Tfolyaino.1 v e s / e * c l a J , 
" tőzsdei menbizatasok.it ellogad. 

Szelvénveket • -mentesen bevált , szelvény-
1 1 ivek' t a szelvenyutalvany (talon) 

alapjan díjmentesen beszerez 

Á t u t a l á s o k a t letizetcseket eszko/öl a világ bar-
- 1. mely piacán teljesen díjmentesen 

Értékpapírokra: llll,n ITUgán w irokra 

_ előleget ad 

S o r s o l á s a l á e s ő : N . • »» tosse; ellen niztoíit 

Értékpapírokat értékeket őrzésre és keze-
' * lesre atves/. 

tekintettel, hogy hazank legnagyobb pénzintézetével a 

Pesti Hazai Első Takarékpcnztar Ji,ryes ülettel szoros össze-

köttetésben all, mindenfele takarékpénztari és banküzleti 

megbízást a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 

Mint az Klső Magyar Általános biztosító társaság ügynök-

sége mindenféle biztosítást ellogad es felvilágosítással kesz-

s ggel szolgai. 

Központ :Szombathe ly i (regi) Takarekpenztar 
Szombathely A lakult : 1867-beü. 

Alaptöke 1,600.000 kor. Tar ta lékok: 400.0!)0 kor. 
Takarékbetétek .5 mi l l ió koronán felül. 

Saját tökél 2,250.000 korona . 

t l x l e t a t l i e l y e z é s . 
Hawrlant Károly 

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

polgári fiúiskola épülete) helyezem at. 

Midőn ezt tisztelt vevőimnek szíves tudó-

mására adom, köszönöm az eddig belem helye-

zett bizalmat es egyúttal kérem abban a jövő-

ben is részesíteni. 

Kőszeg, 1916. junius hó 16. án. 

Tisztelettel 

Hawrlant Károly, 
könyvkötő. 

„ A T L A S " 
Asbeatcomcntpa lagyar 

Reszv -Társ 
Sarfínycim T«Á«fon 
Pt'.atlu Eiiapeit. 179 60 

S::p:ntt Iroda Budaptit, V, Tsrottya o Ca 
3yar Budafok 3yan Budafok 

minden mennyiségben kapható. 

flSBESTCEHENTPflLfl 
versenyen kivül legkitűnőbb 

minőségű tetőfedő anyag. 

Azonnal i száll ításra 

„ A T L f l S " 
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