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Hirdetések nagyság szerint jutányos árban 

számitutnak meg. 

Fogyasztók szervezkedése. 
A Varotok L. szamara, irta k o s i n s z k y V ik to r . 

Aki figyelemmel kísért ' áruforgalmunknak 

es élelmezesi viszonyainknak mar a haborut 

megelőző időkben is kiáltó visszásságán, szaba-

Jossagat és rendezetlenségét, annak lelkeben 

mar régen forr az eszme, tülekedik a vagy: 

vajtia eljönne a jobb kor, amely megeri es meg-

érleli az eszméknek embernez inelto igazsagos 

rendezéset! Feszültség űl a lelkek mélyen, mint 

a gomolygó felhők méhében vihar előtt, aini 

csak a fejlődés és érvényesülés további folya-

matától függ, hogy azutan mindent pusztító 

zivatar vagy eltet jelentő termékenyítő eső alak-

jaban nyerjen inegenyhülést! 

Jelen mozgalmunk e már-már kitörés előtt 

ailo feszültségnek kívánja megepiteni megfelelő 

bevezető utjat, kivanja a kozgazdasagi elet 

termő talajara termékenyítő esóve alakítani at 

felgyülemlett energiáját ! 

A háborút teremtette helyzettel a poht r 

epen betelt, a mérleg serpenyójetől terheltté 

valt! Mert, ha a reánk szakadt vérzivataros 

időket megelőző békés időkben valahogy még 

csak tűrhető volt a helyzet: a kitört háború 

egyszerre rnerges kelevennyé, tüzes pokolvarrá 

fejlesztette rendezetlen gazdasagi viszonyaink 

aldatlan ügyet ! 

Élelmezési-, lakas- és ezzel kapcsolatban 

közegeszségi viszonyaink és bocsanat a kileje-

zosert: a kereskedelmi es forgalmi szabadsagrol 

táplált frivol felfogasunk miatt egesz nepretegek 

mar a háború előtt is szinte csupán azért dol-

goztak, hogy ugy mond j am : angolokat taplal-

janak, azaz, hogy keveseöb kiszolgalasa mellett 

csak epen sivár létük örömtelen napjait tenget-

hessek; de addig legalabb a puszta megelnetes, 

sőt bizonyos iranyu és fokú jol elhetés is lehető 

volt! Azonban, amig derek vereink a harctérén 

fenn, lenn és mindenütt , ahol honara tört az 

ellenseg, — vérük hullasaval es mindent kockara 

tevő haialmegvetessel vartak es védik a haza t : 

itthon dogleletes parak bűze terjedt el a levegő-

ben es a leneketlen kapzsisag es onzes meg-

döbbentően merész vijjogasa zavarta meg emoeri 

es nemzeti erényeink felemelő harinoniajat ! 

Uzsoraaox raja kelt, akik minden knnelet nélkül 

elhívni kívánjak a munká jukbó l , megszabott 

lizetesukbol elő milliók eleterejet; meg nagystílű 

cegeknel is gyalazatos manipulációról szol a 

fama és sajnos a torvenyszekeknek rovata is 

es a gyors meggazdagodas hiénái predanak 

kezdik nézni a h a z a t ! . . . 

S mindez miben talalja lehetősegenek tápláló 

forrását ? ! 

Abban, hogy a fogyasztók mindezideig 

teljesen szervezetleneK s ennek folytan az érde-

keik mellett való komoly küzdelemre es kitarlasra 

keptelenek, a közvetítés es arfelhajtó kapzsiság 

pedig túlteng és a termelők es fogyasztok köze 

a kozgazdasagi fejlödes hangzatos jelszavti, de 

teljesen a lürügye alatt egyre többen és többen 

furakodnak ahelyett, hogy közöttük ellenkezőleg 

minél közvetlenebb kapocs letesüljón. Bete-

tozesűl pedig az áruforgalmat szabalyozó és 

tisztesseget biztosió törvényeink és rendelkezé-

seink is elégtelenek, hiányosak vagy legalabb 

is célszerűtlenek, hatóságaink pedig tanacstalanok 

es magukra hagyottak, ha ugyan kotteriak 

terrorja í latt is nem á l l anak? ! 

Ez igy nem mehet tovább, nem nézhetjük 

továbbra is közönyösen, hogy kozgazdasagi 

viszonyainkon jövőre is az eddigi kalózkodas, 

fektelen szabadossag uralkodjék amely mellett 

egy ironk szellemes megjegyzése szerint .ókórnyi 

szarva nőtt a leghitványabb csiganak". 

És nem, már annyival inkább sem, mert ez 

nem is csak ami ü g y ü n k : felnotteke eo epkezlao 

maradt eműereke ; hanem inkabo gyermekeinké 

s a haboruban elszerencsetlenedett szegeny vere-

mke, akiknek pedig egeszsege, munkaoirasa, 

boldogulhatasa fokmérője, tartaiomadoja, hazank, 

nemzetünk egesz jovooeli fejlodesi kepessegenek, 

teherbírásánál, illetve, akiket gyamoutam Isten 

es emoer előtt mindnyájunknak szent kote-

lessegunk ! 

De országos szegyen, no meg országos 

szokás is s ennek folytan erkölcsileg is lenetetlen 

túrni, hogy egesz néposztályok szinte kiszami-

tottan csakis azért kuzkodjdnek, nogy eppen 

csak inegeljenek es mkaoo inasoknak, mint 

önmaganak nasznara minden kuuurigenyre való 

jogosítás nélkül pusztd kereső e3 íizeio alanyok 

legyenek es marad j anak ! Viszont, nogy az 

emoerek egy másik tömege meg komoly munka 

nelyett csak abool akarjon inegelni, nogy dr. 

Ivenedi ^ u m t u s ) szerint: folyton a nusok 

zseoeoen kotorász e^ ezt elnevezi gazdasági vagy 

kereskedelmi levekenysegnek. 

Ezek az allapotok és zavaros vizenek kövér 

csukái különben meggyalazoi a ttsztesseges 

termelesnek, munkanak es kereskedelemnek is,! 

Mert igazan felhaborito es bizonyara ezek 

egyikenek sem erdeke, nogy a kozgazdasagi 

tevekenysegnek oar.neiy inezejen is az uzsora 

s a tnegis busásán jovedeimezo semmitteves 

vagy a legfeljebo csak eiegansaoo forinasagok 

kozott vegzett zseomeiszes adja meg a kepfestes 

je l lemző szmet ; nogy eloiordumasson, hogy 

mindennapi kenyerünkbe, tejünkoe, italunkba, 

eppen ugy, mint lenyes cukrászdák süteinenyeibe 

— nem is ritkán — piszkot, korterjeszto vizet, 

romlott burgonyát sto. cscinpeszszcn a lelket-

lenseg; hogy bor helyett papírt, poszto helyeit 

rongyot szállítson a tuizott eleimesseg es úgy-

nevezett imntavendeglokben stb. romlott nusbol, 

anyagokbol es inoslekokool kotyavasszák össze 

a szegeny gyamoltalan emoertars menü je t ! 

A magara nagyatott^ag e vámszedői ellen, 

akiknek a tajekozatlansag okozta g/engeseg 

csak növelte vakmerőségükét, elesztette etva-

gyukat#es akiknek meg a jelenlegi elet-halai harc 

rettenetes verzivatarai sem az inseget vagy leg-

alabb a becsületes magaba szállást, hanem a 

bioliai het kövér esztendőt jelentik, k ívánjuk a 

tervezett szövetségben csatasorba allitani a nemzet 

jobb erzesü es reautalt elemeit! 

A krisztusi szeretet krisztusi művet akarjuk 

jogaiba helyezni es segíteni olt, ahol gyámol-

talanul elhagyottan a gyakorlati elet mezejere 

mereszkedve gyom t ü de j e vérezi labait vagy 

tudatlan Pilátusok kezere kerül t ! 

K munkanak tartozunk a köznek, fajunk-

nak, nemzeti becsületünknek es kulturális es 

egeszsegugyi boldogulásunk lehetősegenek. 

És mindenekfelett azt akarjuk elérni, hogy 

az a köztudat fejlődjön ki és érvényesüljön is, 

hogy a kozelelmezes es kapcsolatos kérdeseink 

így tulajdonkeppen a legrendezettebb allapotokat 

megkívánó közügyek köze tartoznak es amellett 

eppen ugy a koztisztesseg kérdéséi, kulturfok-

merók is, akar a közrend, az egeszseg, rendeszet 

vagy a jogbiztonság ! 

A munka , a toké szedje es biztositsa mél-

tányos kamatjait; az ellen jogos kifogása senkinek 

sem lehet ! De c kamatszedes ne fajuljon uzso-

rává, kovetkezmenyeiben mérges fekelylyé es 

ha mégis ilyenül jelentkezik, nem szabad kimélni 

a műtokest, de sot hasznalni kell és az egész-

séges kornyezetbol ki kell vágni, mint a rákot: 

melyen gyökéréig! 

Városi közgyű lés . 

— 191Ö. julius o. — 

Talán századok óta elő nem fordult óriási ár-
vizről való jelentések, es a/, ezzel kapcsolatos ügyek 
voltak napirenden, mégis csak kevés erdeklódésl 
tanúsított a képviselőtestület, melynek csak egy 
ötödrésze jelent meg, wi lenben leijes utániban — 
meg ne ijedjenek, meg a uszti főorvos is — a tiszt-
visolő-tagvk A kepvisetok elmaradasa laian annak 
tulajdoniihato, hogy az arviz okozia sajat káruk meg-
szüntetései surgősebbuek tarlónak, — a tisztviselők 
teljes sza.uu inegjelenese pedig annak, hogy latnt s 
hillaui akarlak, mnyeu sors var egy varost alkal-
mazottra, na dü eves szolgalat után — a kapu elé 
helyezik. 

A közgyűlésnek kimagasló esetnéuye azonban 
nem ez volt, Uanem a polgármesteri jelentésnek, eló-
terjesztésekuek szó neUuli, ima, egyhangú elloga-
dasa, pedig hat, legyuuk őszinték, leit volna sok. 
mondanivaioja az úgyek beüatj ismerőjének, elfért 
volna némi Kritika egyes dolgokról, melyekről az 
arviz mosta le a íeluietesség es vakbizalom vako-
latát, — de ugylálszik senkinek sem volt kedve 
htabavaió rekruuiuaciokkal loglalkozni akkor, midőn 
válságos időkben a varosra szakadt csapasokat egyei-
értő muukaval keil, a tapasztalatokon bölcsen okuiva, 
megszunlelnt, akkor is, mikor azi látják, hogy hala 
rozoit irány es celiud.itossag, halálos erő es niggadt 
megfontolás nyilvánul meg a varos vezeiosegeoeu. 

Nem is jutna eszünkoe most e ueiyeu a meg-
szokott Uumorizaiassal prooaikozui. Egesz valónk 
átérzi a ue.uzei súlyos heiyzete kozepetle bennünket 
éri e helyzetei sulyosoiio csapasi es e varos polgá-
rainak érdemui beiudualo, nogy ilyenkor uem vezeii 
mas goudolat, rniui megszokod komoly elhaiarozas-
sal és egyelértó muukaval miudeul jova tuum ami 
akar elmúlt idő* üioajaooi, akar elemi csapasok 
kovetkezieoeu mosi sürgősen helyrehozni kell, nogy 
varosunk, jo Unene* uiegíeieióeu, is.uel visszanyerje 
rendezeltseg MOk, gondosság inak, szepsegouok kulsó 
lalóképel es euuek sikeres vegrenajlasa is hirdesse e 
varos kullurajai, polgaraiuak a csapasok súlya a l a l l 

is megnyilvánuló uiggadl, ouérzeles, haladó, oiikor-
mauyzasra vaio ratermeilsegei. 

Jamoriis Lajos polgármester megnyitván a köz-
gyűlést, előadja, hogy a varosra szikadt borzaim ts, 
vizozouszeru viziradas okozli karok tellek szúksj 
gesse a julius havi k izgyii.es nuglartasál és részle-
tesen beszámolván az azola történtekről és előkészítő 
muiikalaiokrol, lelhatainuzasl ker a legsürgősebb 
part-, üld - és kozie^edesi vedó munkalatok teljesité-
sere, a leimeruló kolisegekre nezve pedig a folyó 
szamlahiiel igeuybeveleiere — A közgyűlés e jelén-
tesekel es az elolerjesziesi egyuiugulag tudomásul 
vette, a kert hiiel: megadta, mely a számvevőség 
alul kulou elkouyveleudo lesz es a magi kebeléből 
Fruchtl Kde kir. tanácsos, nyűg. allamvasuli üzlet-
vezetőt, volt ineruokol es Mulier Ferenc fa- es 
épilőszakeriól küldötte ki a tanács kiegeszitésére, 
hogy azt szakludasukkal támogassák es tudomásul vette 
azt is, hogy a vegleges munkálatokra vonatkozó 
terveket es koiuégvetcsekei vegrehajtas elolt a kép-
viselőtestület elé kerül. 

Emelkedett szavakkal megemlékezett a Í J 
vudaszzaszloalj itt alioinasozo pótkeretének liszlikara 
es legeuysóge altul az árvízveszély alkalmával tanú-
sitoti oníelaidozo, oator- es siker** elet- s vagyon-
meutő segélynyújtásáról es azt indítványozta, hogy 
Hohm Adoil szazados parancsnoknak, Mulier l'al 
ioüadiiagynak, áiegi Ernő gazdaszali századosnak a 
kővetkező különösen bu -go altiszteket es vad.iszokat: 
liaioicb zászlós, kuippel, Kosler, Maltausch, Hlava-
cek íovadaszok, Kupler.schmied, Illing, Jochmanu, 
iieier, üorner szakasxvezelők, Hessel, Michel, Mlibeck, 
l'iucn, Nellllug alvad.iszok, tlennig, Plecek, Janecek, 
Falge vadaszok, Uop la es Cuwalowszky egyéves 
onkenleseknek a varos őszinte koszonele és nalája 
kilejezicssek » ezen liaiarozal az allomasparanesnok-
sag uiján lulterjeszlessek, mihez a közgyűlés lelkes 
eljenzessoi üozzajaruli. 

Polgármester ezután Bieguer József városi 
inunkaleiugyelőliek a nyugdijazUtását indítványozza, 
lekiniuiiei magas korara s meri egyáltalában, de 
kuiouonen a most folyamaiba kerülő munkalatok 
kepzeitebb es tiaulabo szakmunkáéról igényelnek, 
amihez a közgyűlés színién egyhangúlag hozzájárult 
es reszere a 30 évi szolgai it uianí HO'/t os nyugdijat, 
vagyis ÖÖU kor. es lakbernyugdijat állapitvaii 



meg, ez évre meghagyta lakás- told- és fa illet-
ményeit, három évtizedes munkásságáért pedig el 
ismerését és köszönetét nyilvánítja. 

Ezen nyugdíjazás folytán azután azt indítvá-
nyozta u polgármester, hogy a városgazdái tisztviselői 
állás visszaszerveztessék, a XI . fizetési rangosztályba 
soroztassék, melynek hatásköre az épületek, hidak, 
uttestek, csatornák és minden tartozékainak ellen-
őrzése, jókarbuntartásu és a városi gazdasági teendők 
ellátása lesz, ezen állás id iglenes betöltésire pedig 
l'lreich Gyula felső épitőiskolát végzett építési rajzolót 
javasolja, kinek javadalmazására a rendszeresített, 
költségvetésbe is foglalt mérnöki állás javadalma 
áll rendelkezésre mindaddig, mig végleges meg-
választása után rendes illetményei élvezetébe jut. — 
A közgyűlés ezt az indítványt is és az ezzel kap-
csolatos szabályi endeletmódositást egyhangú helyes-
léssel elfogadta. 

Következett ínég három utólag napirendre ki-

tűzött lárgy. 
Tudomásul vétetett a belügyminiszter határozat i, 

mely szerint Auguszt János főjegyző-helyettes polgár-
mesternek, ez utóbbi működéseért, nyugdíj illetmé-
nyen felüli nyugdíj megállapítása ellen beadott feleb-
bezést t lutdsitotta. 

Tudomásul vétetett, hogy a törvényhatóság a 
mult évi gyámpénztari szám tdásokat jóváhagyta. 

Tudomásul vétettek a város kezelésében levő 
alapok vagyonmérlege, melyek jóváhagyás végett 
felterjesztettnek. 

Ezzel a közgyűlés befejeztetett. 

Városi ügyek. 
9io Hirdetmény. 

Közhírül adom, hogy a keddi és pénteki hús-
hagyó napokon a húsiparban előállított állóképes és 
hosszabb előállítási időt igénylő húskészítményeken 
kivul a szarvasmarha, borjú és sertés levágásából 
nyert és emberi táplálkozásra alkalmas mellékter 
mékek szabadon forgalomba hozhatók. Ezen állati 
melléktermékek : az agy és gerincvelő, a nyelv, a tüdő, 
a szív, a máj, a hasnyál mirigy (borjutnirigy Bries), 
H pacal, a burjufodor, a lép, a vese, a tőgy, az orr, 
a csont, a marhakorom, a borjulej, a borjúláb és 
sertésfej, sertésköröm, sertésbörke (kocsonyahús). 
Egyébb állati testrészek melléktermékeknek nem 
tekinthetők. 

Kőszeg 1916 julius G. 
Jatnlmts L >JÜS, polgármester. ' 

2̂ 33 Hirdetmeny. 

Közhírül adom, hogy a hadrakelt hadsereg 
egészségügyi intézetei részére ápólonői tanfolyamot 
nyit a magyar szt. korona ország kin ik V. K. E., 
melyre az önkéntes jelentkezés nálam jelentendő be 
Célja ezen intézménynek, hogy a magyar katonák 
ápolása megkönnyittessék. 

Ónként jelentkezhetnek első sorban hivatásos 
ápdónők, ha a hadra kelt seregnél teljesítendő 
szolgálatra alkalmasuk, másodsorban igazolvánnyal 
még el nem látott segédápolonők, ha legalább 8 
hónapig betegápolást szolgalatban teljesen kielégí-
tően működtek. 

Tovubbi felvilágosítások esetleges jelentkezés 
esetén hivatalomban nyerhetők. 

Kőszeg I'.IIG julius 4-én 

.lamhritf IMJO.«. polgármester 

2947 un; Hirdetmeny. 

Közhírré teszem, hogy Kőszeg városban sertés-
orbáne szórványosan fellépet. 

Felhívom a gazdakozunséget, hogy észlelt meg-
l>etegedéit azonnal jelentsék ós ólaikat hetenként 
alaposan tisztogassák. 

Kőszeg 1 Ulti julius 4. 

Jumftrits Lajos polgármester. 

Helyi hirek. 
Lapunk előfizetői közül tisztelettel kérjük mind-

azokat, akik hátralékban vannak, hogy az előfizetési 
összeget beküldeni szíveskedjenek, különösen azokat, 
akik ujev óta figyelmeztetés dacara sem küldték azt 
be. Gondolják meg, hogy jelen időben nekünk is min-
dent előre kell megfizetnünk Akik e felhívásunkra 
sem tesznek eleget kötelezettségűknek, jövő hétén 
postai tnegbi/.ást küldünk. Kíméljenek m»'g beunün 
kei e munkától és magukat a felesleges költségtől. 

Pnmicia. Hollós II. (Fruhstück) Udefonz a 
bencés rend uj tagja, mult vasarnap mondotta el 
első szentmiséiét a bencés templomban fényes segéd-
lettel. Az ujmisés mint mar megírtuk, most került 
ki a pannonhalmi főiskoláról, hol a legszebb ered-
ménnyel végezte el tanulmányait. Keinek szent-
beszéd szakította meg a szentmisét, melynek befeje-
zése után az ujmisés áldást osztott. A manuduktori 
tisztséget Bárdos Kernig dr. fogunn. igazgató töltötte 
be A fiatal ujmisés bencéstanár a pápai bencés 
főgimnáziumhoz került 

Kituntetes. I'rikopa János, az orosz front egyik 
hadtápszázaduhoz beosztott népfelkelő hadnagy, ki 
már a báboru kezdettji óta teljesít kitűnő szolgalatot 
és mar c^yizbeu Őfelsége legm igásabb elisme-
rhet érdemelte ki, most ujólag ugyanezen kitünte-
tésben re.szesuit, vagyis inegkaptu a második illetve 
tuusl hadiekilinéuyes Siguum laudis érdemrendet. 

Halálozás. Özvegy Schátzl Gusztávné szül. Frey 
ler Hermina folyó evi julius hó 7-én életének Sd 
özvegységének 43. evében meghalt. Temetése ma' 
délután lesz az Arpádtéii gyászházból. A nagykiter-
jedésű Schatzl család legidősebb tagja száll vele', 
sirba. — 

Stur Laszlo hadnagy emlekere, ki mult év julius 
7-én Galíciában hősi halalt hull, dr. Stúr Lajos; 
ügyvéd, közéletünk uépszerű vezérférfia és neje! 
Horváth Etelka 4000 koronás ulupitvunyt tettek le j 
városi kezelesbe uzon célból, hogy u hazájáért hu-
taion elverzeti ifjú vitéz halalozásu nupjun ezen 
o.sazeg kamatait olyan családnak juttassák segélyül, 
melynek fenntartója a 18. vagy 20. honvédgyalog-
ezredoől u harctéren eleseit. Ez évben uz ulapitvá-
nyozok : özvegy Motufáu Junosné és özvegy Scliroth 
Gyuiunónuk juttatták a/, alap 1GU korona kamatjait, 
mert csak ez, a két pályázó jelentkezett. 

Az „öregek" potsorozasat elhalasztottak. A hon-
védelmi miniszter április huvuban u ÜlJ —őU évesek 
harmadik pótsorozasal augusztus Jl-töl szeptemuer 
liu 1^-iko kozotli időre rendelte el meglurtuui. Ezt 
.i terminust u non védelmi miniszter most uugusztus 
2lJ tol szeptember 2l-ig időközben rendelte el meg-
tűr luui. 

Jutalom A pénzügyminiszter elismerését fejezte 
ki Gömbös Ernő főjegyzőnek és udóugykezelőnek 
eredményes ós pontos munkuteljesiteseért és részere 
00 korona működési jutulmut utult ki. 

Ujabú arvlzveszely fenyegette u varost mult 
szombat este. Lekáról jeleztek a vízáradatot, mire a 
hatosag az osszos érdekelteket ertesitette es u katona-
sug es tuzoltosug keszenieterol is gondoskodott, 
tényleg szeiulátomust növekedett a Gyöngyös vize, 
esti 9 oruig mintegy 80 centimeterrel, de uzuiáu 
gyorsan upadni kezdett es a veszely károkozás 
uelkul mult el. 

Az arvjzkarok helyreallitasa képezi most a 
hatósutf legfőbb gondját es ezek kozott is első sor-
ban a szent János híd megmentése és rendbehoza-
tala. A polgármester számos szakértővel tárgyúit, de 
ezek meg vegieges véleményt nem udüattuk, mert 
tauulmányozuiok kell u liyongyös mikénti szabá-
lyozását, nemkülönben a haluk szerkezetét, a meder-
lenék szinvonalat, esesét, a vízfolyás sebességét s 
meg ezután keszuhetuek részletes tervet es költség 
vetest. Ez uz oka annak, hogy egy hét leforgasu 
otu semmi egyeu sem történt, mint u híd gyenge 
alátámasztása es a uieilerpulerek egyikeitek kővel 
való korulrakasa, valamiut u viztolyusuak a kozép-
nyilásra való átterelese. Laas József vallalkozonak 
ugyan az volt a szándéka, hogy az úttestre feszített 
traverzekkel megtamassza a hídnak buloldult szaoa-
don fuggo részét es ilyképeu 2—3 nap alatt a 
konuyebosulyu kocsik forgalmat tegye lehetővé, a 
tanács tagjai azonban amellett foglalta* állást, hogy 
u hidut nem ideigleues torgulumru, hunéin vegieges 
rendes használatra kell megépítem, a kétszeres muiisa 
.ízért is mellőzhető léveu, mert a kocsik közlekedése 
csekély kerülővel u vasú tus árvaház melletti hídon 
lebonyolitüuto, sot meg egyszerűbben a muukas-utca 
melletti kocsiúton, ha uz uieu előtti purtbeszakadast 
gyorsan helyreaimjatw. amit umugy is meg kell tenni, 
ukosaöb leual miudeueKetolt ezt u luuukut végezni, 
hogy uzuiau u kocsiforguiom koilallan biztositasa-
vui, nyugodlun es el nem humurkodvu ugy hozzak 
helyre a szent János híd főpillérjeit és ugy meg 
epitsek u bedőlt purt pillérjeit, hogy a jövuOeu az 
ilyen árvízveszelynek biztosan eilentailhussou. Való-
színűleg így is iog megtörténni, mely esetben a 
polgármester u gyors keresztülvitel érdekében nugyobb 
szamu katonai munkaerőt es u varosban szerez íeto 
összes logutokut ukurja e muukaűoz biztosítani. 
Mindazonaital folytatják a hiduak erósebb táma-
szokkal vulo alutuiuasztasal, vulosziuuieg vusuti 
talpfákból készített kei hatalmas oszloppal, melyek-
nek most készítik betonos megulupozusut. Gondos 
vizsgalatot igeuyeliiek u fopilierek fapilolás alap 
építményéi. Ezeken nyugszik a kel iopillér es a 
híd nagysuiyu vas betonos szerkezete s kérdés, VUJJOII 

meggv ozodtek-e ezek kifogástalanságáról akkor, midőn 
a jelenlegi igen súlyos hídszerkezetet reuhelyeztek. 
— A beomlott balparti pillerriek és annak szárny 
faluiuuk széjjelrnailottl anyaga igen gondos meg 
vizsgálást lesz szükségessé. A híd ulépítménye 
tanulságul szolgai urru, üogy az ilyen épiikezésuél 
mennyire szigorúan kell ügyelni a mikénti épilő 
munkára es lelhasznalando anyagra. Jelenleg turst 
Kobert fOmernok irányítása ulupjan Muller fótiad 
nagy vadasz uiaszai dolgoznak a hiduul, hol tegnap -
eloti óta Ulreich Gyula, a varoshoz most alkalmazott 
szukerto városgazda gondoskodik mindenről, amit 
a varosnak a munkaiatokhoz szolgáltatni kell, de 
egyben rész tv esz és ellenőrzi is a vallal kozo által 
teljesítendő munkálatokat. A város ezen uj műszaki 
közegének mosi bőségesen nyílik alkalma a beléje 
helyezett üizalomnuk megfelelő tevékenységre. A 
Széchenyi-liget, és mtlomközli sétány helyreállításá-
hoz csuk u tervek elkésziieso es elfogadása után 
tognuk. 

Az erdui uta* oly rossz állapotban vuuiiuk uz 
elmúlt hetek turtos esőzései folytan, hogy a fale-
szulliuis a lelsó erdőből teljesen szünetel. Csupán a 
szabóhegyi vágásból lehet szállítani, de itt meg a 
mindig uKudeivoskodo Weigl birtokos zurja el az 
utal, — ujru peroe szállva a varossal az ul uiiatt. 
Furcsa, hogy a jelouiegi komoly idokbeu is ilyen 
nehézsegok támasztasara vau kedve azzal a közön-
séggel szemben, mely lermelesét jó dragáu megíizetve 
élvezi, de feltehető, Hogy a hatosag erelyos fellépése 
vegei vet ennek a makacs fejű konok perlekedőnek. 

A legközelebbi országos vásár e hó 24 -én lesz 

Remélhetőleg megszűntethető lesz uddig az egyetlen 
udvarban fellépell szaj és körömfájás, mely esetben 
az e hó 10 ig elrendelt zárlat feloldható lesz és nem 
ukudályozza a murhavásár megtartását. Amennyiben 
a hatóság a zárlat további fenntartását nem hirdeti 
ki, a marhavasár feltétlenül megtartatik. 

A zölb bab arat a hatóság a piacon egy K-bun 
állupitotta meg kilónként és csuk a sulys/.erinti el-
adást turi. Azok a kistermelők, akik mégis dragábbuti, 
sot 2 koronáért is bocsátották árub a, azokat mind 
megbüntette. S 1111 derült ki ez ügyek rondőrbirósági 
tárgyalásánál ? — Az, hogy helybeli fogyusziók ott-
honukban keresik fel a kistermelőket s ott fizetik 
meg '1 koronával kilóját, vagy űrmértékben veszik, 
ami meg drágább, holott jol tudják, hogy e cikk 
máskor 40 -50 fillérbe került s így nem indokolt, 
hogy most négyszer annyi legyen uz áru, mikor 
Budapesten most is csak 00 fillér, Szombathelyen 
pedig legmagasabb ára 88 tiller. Bevásárló asszonya-
ink drágítják a piacot, mert meggondolás nélkül 
minden ar inegadasára képesek. Hiszen elég gyakran 
előfordul, hogy 4—5 íiliért fizetnek egy darab közepes 
burgonyáért, ha keves van u piacon, csuk uzért, 
hogy uzért is neki jusson, ne inasnak- A kőszegi 
piacon semmiféle elárusítón sem történik sérelem. A 
hatóság amúgy is magasabb árakat lür meg, mint 
amennyit másutt elérhetnek. 

A hetivasaros piacra nézve a rendőrhatóság 
lapunk uijun arra figyelmezteti es kéri u piacon be-
vusarlókat, hogy tartózkodj in tk uz egyes elárusítók 
megrohunusátói, jumi az élelmiek áremelését idézi 
elő és ne kövessék uzt u színién igen hátrányos és 
nem is illő eljárást, hogy egy ulkuvusban levő vevő-
nek kon kurrensé ve legyenek. Ez valamennyi be-
vusurlóuuk közös érdeke. Előfordu hat, hogy talán 
így egyszer masszőr a kívántakat be nem szerez-
hetik, de ez nem olyan nagy baj, mint az, mikor 
az egymásra licitulássul, tülekedéssel és inegroh más-
sal az összes bevásárlundók áruit szöktetik felfelé. 
Oly időket élünk, midőn közérdekből lemondani, 
nélkülözni kell tudni. Arrz is kéri és figyelmezteti 
a hatóság a bevasarlókat, hogy uz ismert legszük-
ségesebb élelmiek u. m. tej- gyümölcs- és fózelék-
félekuek urait tartsák be szigorúan, mivel u hatóság 
umugy is magasabb árakat tur meg, mint másutt 
kapható s ígj szinten a mesterséges árdrágítást idézi 
ulo uz, hu ez ismert urakat lulfizetik. Minderre pedig 
uzert is figyelmeztet, meri u vevőket e tekintetben 
szigoruuu ellenőrizteti, és u rendelet ellen vélóke l 
feltétlenül megbünteti. 

A sóhivatalhoz mint, közismert felebbezósi forum-
hoz vulo utusitusrol ed Ug uzt hutuk, hogy speciális 
magyar találmány. A -Szt. János híd körüli munka-
latok revén mosi kiputlant, hogy külföldön is hasz-
nulutos. A híd előtt ugyanis egy póznára kiszegezett 
figyelmeztető tábla tuni fei a most sűrűen arr.tjárok-
nak, melyen ez a felirat ull: „Gute Ratschláge wolle 
inun im Salzamte ubgebon."" (Jo tanácsokul szíves-
kedjenek u sóhivalalnal beadni; Magától erletódik, 
üogy ezt a figyelmeztetést bizonyara az idézte elő, 
üogy uüáuy kíváncsi ott lűlekedett, az mind egyuital 
tanácsokkal okvetlenkedeit, amint az általában és a 
raéró embereknek különben is szokása. A mi jó 
vadaszkatouaink, kik olyan sokat fáradoztak a híd 
megmeiitese korul, így proüultuk ezt a kellemetlen 
muiikatcllai lozlutasi kiküszöbölni, de alighanem 
joboan sikerüli nekik a üiddai, mint a hívatlan 
tanácsadókkal elbánni. A soinvatairól pedig most 
mar tudjuk, hogy misuit sem ismeretlen lelebbezési 
loruui. 

A „Cziczezbeiszer szörnyű at-tozodasai", melyek a 
„Borsszem Juuko~-baii szollak megjelenni, bátran 
lelveneiué a kőszegi esetet is gyujteményebo. Egy 
furfangos polgártársunk, aki egesz nap nemcsak a 
pipáját, de a p trugrulusokut is lágja, üogy egy egy 
kieszeli apró raoulisztikajál érvényesíthesse, az árvíz 
veszély uuui azzal jelent meg a varos polgármestere 
elöli, Uogy: .ugyebár tekintetes nagyságos uram, 
alázatosan instálom, amit a viz az ember földjére 
hoz, az az övé, azt neki a jó Istenke küldte? mivel 
pedig így van, hal adjon nekem erről írást, meri az 
igen jo, Uu kezuel van." — A polgármester cs tk azután 
erteite meg a furcsa kérdést, mikor megtudta, hogy 
néhány boglya szenat sodort az árvíz a kérdező part 
mellem leikére s természetesen felvilágosította, hogy 
nincsen olyan hatalommal felruházva, uogy uz lsien 
kuldotle ajándékról tulajdonjogot biztosito aktát 
kiállítson. — A jo öreg atyafi jobbra-balra hümmögött 
s fület vakarva elégedőllenui távozott. — Időközben 
meg a rendőrkapitánynál jurt a vizuruduttól elsodort 
öt bogiya széuauak tulajdonosa s elmondván, hogy 
arviz eiolti napon azon a környéken másnak szénaja 
hazahordasra Készen nem állott, kétségtelen, hogy az 
ovet hordta a szomszédhoz, aki azt neki a jogos el-
tulajdonítás címén kiadni nem akarja. A rendőr-
kapitány jol ismervén a szomszédot, mindjárt tisztá-
ban volt a helyzettel es a károsult mellé rendőri 
adolt azon megbízással, hogy győződjék meg a 
helyszínen es szomszedokn.il a* panusz mibenléteiül 
es igazoltassa a jo öreg pipássui a nála t Hált széna 
jogos tulajdonát. — Ez káromkodva tiltakozott minden 
beavatkozás ellen, vorle a mellét, hogy amit az Isten 
akar, abban embernek meg kell nyugodni s meri a 
karos végre megunta a dolgot, arra az elhatározásra 
jutott, hogy vigye a fráuyu, u több: kár mellen majd 
elszenvedi ezt is, de m'elóti lávozott azt mondta az 
öreg rókáiiak: „Jol van, tartsa ineg, h i azt hiszi, 
hogy Isteu küldte magának, de éu is vallásos emoer 
vagyok es azért fogon a Mindenhatóhoz imádkozni, 
hogy dögöljön bele minden állat, amelyik o szonaüoi 



eszik." A* öreg összerezzente szörnyű átok hallatára 
és a másik pillanatban erős és gyors elhatározással 
mondotta szomszédjának: „vigye el a szénáját, de 
hamar." — 

A Vöröskereszt Peter-Pal napi gyűjtésén adakoz-
tak : Kisner Kamill és ifj. Kitner Gusztáv 100 K.-t; 
Kőszeg város és Kőszegi Tak. P. 50 K.-t; Czeke G., 
Kőszegi Hitelszövetkezet, Kőszegi ált. Takp., Mohr 
Vilmos, Szombathelyi Takp. Fiókja 20 K.-át; Izr. 
kitközség, Mick ós Brózer úrhölgyek, Fóliák Sándor, 
R. Kath Plébánia, Schaar József, Spanyik Emilnó, 
Szt. Benedek rend, Toger Károly né, Tipka Ferencné, 
Waldmayer Károlyné 10 K t; Bobuss Katalin 9 K-t: 
Freyberger Sándor, Gratzl János, Horváth Mátyás, 
Dr. Kovács István, Küttel Dezső, Dr. Lauringer J., 
Popper Ignác, Nussbaum Ferenc, Rosenstingl .lakab, 
Hóth Jenő, Róth Sándor, Seháffer Lipót, Skriba S., 
Tangl Adolf 5 K-t; Deulscit Arthur, Kovács Viktor, 
VVentzl Edéné 4 K-t; Dr. Deutsch Lajos, Biritz J., 
Fuchs János, ozv. Kirchknopf Mihály né, Lauringer 
Elek, Linzer Mihály 3 K.-t; Adler Simon, Adler 
Testvérek, Dr. Dukesz Miksa, Dorner Ferenc, Frűchtl 
Ede, Uerencsér Uzornó, llacker Samu, Mayer János, 
i)iV. Korner Jánosné, Simon Antal, Dr. Szovjak H ; 
2 K-t; Lendvay Károlyné, Loek Jakab, Scherinann 
István, Schwarz József 1 K t. E szeretetadomáuyo-
kért, valamint a korzógyujtésen névtelenül adakozók-
nak adományaiért, Bobuss Katalin és Rákosi F.-né 
eredményes fáradozásaiért, a helybeli uemeszzivü 
urleányok gyűjtéséért, Róth Jenő urnák a jegyek 
eladásáért és a Gerbeaud-doboz kiállításáért, Pis>eu-
berger Imre urnák faradozasáért, a vadászparaucs-
nokságnak a zenekaréit, Eisner Kamill urnák az 
átengedett csacsi fogatért hálás köszönetét nyilvánítja 
a helyi bizottság nevében: Dr Freyberger Jenő v. 
tanácsnok, Kőszegi József rendőrkapitány. 

Kimutatas az egyes adományokról, melyek május 
és junius havában a jótékony nőegyesület rendel-
kezésére állottak és a vasutas árvahaz beteg katonái 
és u bevonult katonák. beteg családtagjai kozt fel-
osztatott. B e v é t e l : Április hóról maradt 18825 K, 
2 adomány 8 K-val 10 K, 13 adomány 5 K-val 05 K, 
101 abomány 4 K-val 404 K, 5 adomány 3 K val 
ló K, 05 adomány 2 K-val 130 K, 0 adomány 1 
K-val 6 K, utólag beküldött inult havi adományok 
25 K, Vöröskereszt 3 árva számára 00 K, az ev. 
jótékony nőegyesület egy árva számára 8 K, egyes 
adomanyok 18*56 K, Stettner-Beyer csalad elhalá-
zott testvérük, Stettner Gusztáv emlékére 50 K, 
összesen 985 81 K. — K i a d á s o k : A vasutas arva-
náz kátonái kozt súlyos betegev számára és uzson-
nára 3%*90 K, kórházi kiadások 18'J 60 K, a pinka 
fői árvaháznak 0 árva számára 120 K, katonák beteg 
családiigjai számára tej és élelmicikkekre 235 80 K, 
egy árva gyerek felruházása az utazási költségekkel 
21'12 K, pünkösdi sör katonák részére 17'29, összesen 
HS0 77 K, pénzmaradvány 5 04 korona. E'.eken kivul 
Sebestyénné Cákról 10 drb. lojast ajándékozott, 
Kobelrauschué Locsmándról '/2kg. vajat, dr. Lauriu 
gerné 1 kosár cseresznyét, Biritzné, Czekené, Fuchsué, 
Weorosné, Schreiner, Gamauf hetenként tejet. N'ala-
uiennyi adományt hálásan köszöni Freyler Kornélia, 
a jót. nőegyesület elnöknője. 

Orosz foyolymunfásainkból tizet elvont a vár-
megyei gazdasági bizottság aratasi munkák teljesí-
téséhez. Elismerjük, hogy ehhez joga van, de vegre 
is, Kőszegen és vidéken kell az aratómuukás ! — 

Pályázati hirdslmdny. A m. kir. posta ós távírda 
műszaki főfelügyelőség javítóműhelyéhez Budapesten, 
folyó évi szeptember hó folyamán 20; és pedig 10 
bentlakó és 10 kintlakó tanonc vétetik fel. A tanuló 
idő négy év. A fetvétel egy évi próbaidőre történik. 
A bentlakó tanoncok felügyeletért, ellátásért, előzetes 
havi résztelekben évi 4X0 koronát fizetnek. A kint-
iaké tanoncok évi 40 korona tandijat fizetnek. Tanon-
cul felvehető, aki a közép, vagy polgári iskolának 
legalább négy osztályát sikerrel elvégezte, élete 10. 
évet még nem töltötte be. Bővebb felvilágosítással a 
postahivatalok szolgálnak. _ 

Az Elektro Bioskop mi i műsora: Felvételek a 
világháborúról. — A kopenhágai gyermek. Egy kis 
tuoztszinéssnö drámája 4 részben. — Eljegyzések 
végeladása. Vígjáték. 

Gyermektelen házaspar kitűnő ingyenlakásra 
tehet szert a házmesteri dolgok elvégzése fejében. 

Penzbeszedo- és hivatalszolga allast szerezhet 
erre alkalmas jól írni és olvasni tudó fiatalember. 

Sertesorbánc elleni vedekezésre megjött az oltó-
anyag. Bass Rezső városi állatorvos már megkezdette 
az oltásukat és nála jelentkezhetnek, akik sertésüket 
e vész ellen beoltani akarják. 

Vidéki hirek. 
Kinevezes a haboru tartamara. A hivatalos lap 

tegnapi száma közli, hogy a honvédelmi miniszter 
a háború tartamára dr. Gueth Gyula volt egyéves 
önkéntes tizedest, a felsőőri kerület népszerű ország-
gyűlési képviselőjét u 31. honvédpótzászlóalj beosz-
tásába, a 18 népfelkelő parancsnokság nyilvántartá-
sába népfelkelő hadapróddá nevezte ki. 

A felsovasi ev. egyházmegye közgyűlése Német 
8zentmihalyon. A vasi felső evangélikus egyházmegye 
ezévi rendes közgyűlését Hrabovszky István felsőőri 
kir. közjegyző, egyházmegyei felügyelő és Bayer 
Teofil fóesperes elnöklete mellett csütörtökön tar-
totta meg Néinetszentmihályon, melyen Kőszegről 
Bayer Teofil, B dikó Lajos, Freyler Lajos, Czeke 
Gusztáv, Terpláu Kornél, Hammer Gyula, Marton 

Károly, Karnor Frigyes és Báez Kálmán vettek 
részt. A ezütörtoki közgyűlés gyámintézeti istentiszte-
lettel vette kezdetét, amelyen Dorner Frigyes pin-
kafői lelkész tartott alkalmi beszédet. A közgyűlés 
ezután teljes terjedelmeben elfogadta a főesperes és 
Rajter János alesperes évi jelentését. Németh Samu 
felsőlövői iskolák állapotáról tett jelentést, amelyet 
ugyancsak egyhangúlag vettek tudomásul. A köz 
gyűlés ezután egyházmegyei gyámintézeti elnöknek 
megválasztottá Geiszlinger Pál felsőőri ev. lelkészt. 
Gyámintézeti célokra a gyülekezetek az elmúlt évben 
9800 koronát gyűjtöttek. A közgyűlés ezután meg-
választotta delegátusait a folyó evben Nagykanizsán 
megtartandó egyházkerületi közgyűlésre. Kiküldettek 
C'zipott G. szentgotthárdi és Pummer Adolf rohonazi 
lelkészek, Kolionczi Pranger József udvari tanácsos, 
az Osztrák-Magyar Bank nyugalmazott vezértitkára, 
Freyler Lajos egyházi felügyelő, Hamtner Gyula, 
Leyrer Samu és Rehliug Samu. A közgyűlés kegye-
lettel áldozoti Stettner Gyula felsőlövői esperes, Kiss 
János volt szombathelyi lelkész emlékének s halá-
val emlékeztek meg Széli Kálmánról, a szentgott-
hárdi gyülekezet mindenkori pártfogójáról és érde-
meiket jegyzőkönyvileg örökítették meg. Végül a 
közgyűlés elhatározta, nogy a jövő évi egyházmegyei 
közgyűlést Hohoueou fogják megtartani. 

A vasi felső egyh. tanítói kozyyüles Nemetszent-
mihalyon e hó hó 5-en tartatott meg Karnor Frigyes 
elnöklete alatt. Tartalmas megnyitójában a hadba-
vonult kartársakról és az egyesület első elnökéről, a 
mennyiben elhunyt Sieitner Gyula esperesről emlé-
kezeti meg és a tanítóegyesület 90 éves fenallásáról. 
Schmidt János lelkész „Háború es iskola** címen, 
Hammer Gyula „A Szemről egyetmást" tartottak 
igen erdekes es tetszést arató érlekezest. 

Fogsayba jutott 83 •as zászlós A hadügyminiszter 
által kiadott legutóbbi vesztesegilajtsrom közli, hogy 
Eder József 83. gyalogezredben zászlós, aki Nemes-
csóbau 1887-ben születeti, orosz fogsagba esettl és a 
transzbajkáli Piestschankaba internálták. 

Lekan a nagy vizáradas különösen a hercegi 
íurészlelepeu okozott óriási kárt. Az ar behatolt a 
gepüazba s ott sokat rongált, a fatelepről pedig 
messze elhordta a faraktár nagy készletét, mintegy 
50 000 kor. értékben. A megrongált hib.it Paton.iy út-
mester par nap alatt vadászkalonák segítségével 
nelyruálluotta. A uulomépulelnek oldalfalazalát alá-
mosla az ar es ledouiólle- Ü hercegsége sürgősen 
jelentést letetett magának az arvizokozta községi és 
uradalmi karokról es személyesen intezkedott azok 
gyors rendbehozataláról. 

Oriasi jeyeso kiszámithatatlan karokat okozott 
Nagygencsen es Bozsokou mull szomo.iton este és 
kuiouoseu a velőseket teljesen tönkre telte. 

104 evei leány, aki a mezon dolgozik Kovács 
Katalin andorhazai h íjadon vallait nehéz 104 esz-
tendő nyomja mindamallett különös adományképpen 
a Gondviselésnek, nem nagyon érzi az egy évszazad 
súlyai. Ez a leány, aki Napoleontól vógigélle a 
kozbeeso törtenelmi eseményeket, a világháború 
maaodik aratóéveben harcos rokonait helyeliesiti a 
mezon. Mini muraszombati tudosilouk írja, a 104 
eves leány teljesen egeszséges, birja a munkát, csak 
a hallású es a laiasa gyengült meg kissé. 

A munnaberek maximalasa. A szombathelyi jaras 
területén Sinkovich Elek főszolgabíró megallapilotia 
a maximális uapszamok oszszeget, amelyuel magasabb 
nem koveielbeió, Az árak ezek: kaszálásért 5 korona, 
aralaserl 8 Korona, cséplésért es takarításért 6 kor. 
kapalascrl úgynevezett „kel rendesnek' 3 korona, 
„egyrendesnek' 1 korona 50 fillér. Asszonyoknak 
cseplésert, aratásért es hordásért 4 korona, serdült 
munkaképes gyermekeknek cséplésérl 4 korona. Az 
arak ehalas nelkul ériendók. 

Heti krónika. 
Az országgyűlés az állam összes tisztviselőinek 

és alkalmazottainak drág.isagi pótlékát 1916. nov. 
1-től kezdve raugoszlaly szerint 3 4 , 3 0 es 25"/»-hI 

felemelte és legkisebb Összegnek 000 korona pótlékot 
állapított meg. 

Az országgyűlésén Andrássy Gyula gróf aziránt 
interpellált, hogy a jelenlegi külügyi es háborús 
ügyek intézésében vouják be az ellenzék vezérférfiait 
is. Tisza miniszterelnök elismerte ennek a szükség! s-
seget, kijelentette, hogy nem rajta mult, hogy eddig 
meg nem lörtenhetetl es késznek nyilatkozott ezt 
lehelövé lenni. — Az elleuzeki párlok közötte iniatt 

leles ellentelek keleikeztek, mert Karolyi Mihály gróf 
nem helyeselte a fuggetlensegi part eieu álláspont-

Ijat, amiért is a partelnoksegről lemondott s vele 
'együtt loub volt Jusstpárti képviselő is kilépett. 

Az elö sertes es a zsir aranak maximalasa A 
hivatalos lap közli a kormány rendeletei a sertés 
vúgas korlátozásáról, valamint az élő sertésekért és 
sertéstermékekért követelhető legmagasabb árak 
megállapításáról. A rendelel lényeges rendelkezései 
a kővetkezők: 1. 00 kilónál kőuuyebb sertést nem 
szabad levágni, tehát malacot sem. 2. A hizlalásra 
szánt 00—00 kilós sertés maximális ára 0 korona; 
3. a levágásra szaul sertes maximális ára 0 K 80 611. 
4. A leöli serlés maximális ara egészben vagy fél-
darabokban 7 K 00 fillér, az olvasztott zsir maximális 
ára 8 K 50 fillér. Ezek az árak azonban csak a 
nagykan való forgalomra, a termelő és viszonteladó 
kozott ervenyesek ; a fogyaszio közönség számára a 
maximális arakat mmdeuull u helyi hatóságjk álla-
pítják meg. Aki a megszaboll árnál nagyobb árat 

kér vagy fizet, G havi elzárással ós kétozor korona 
pénzbüntetéssel sújtható. De nem büntethető az, aki 
a.törvénytelenül követelt árt megfizette, vagy be-
igárte, ha a maximális árat túllépő elárusítót u ható-
ságnál feljelenti 

Ál lami anyakönyv i k ivonat . 
S z ü l e t é s e k : Májusban 

Lainp József—Müller Teréz: Mihály. 
Vagl Frigyes—Fröhlich Lujza: Elza. 
Maitz Károly —Kleindienst le réz : Pál. 
Jesztl József—Schinidt Stefánia: Hildegrád. 
Horváth Gyula—Kányási Teréz: Erzsébet. 
Schatzl Sándor—Molnár Lídia: László, 
néhai Gamauf Lajos—Kappel Karolina: Gusztáv. 
Stierling István—Karner Emma: Mária. 
Kappel Lajos—Just Maria : Maria. 

Juniusban: 
Borbás Gábor—Zlatarics Jozefin : László. 
Fagler Nándor—Polgár Margit: Rikhárd. 
Szakács Mihály—Szentkuli Rebeka: Ferenc. 
Hochsinger Anna : Margit. 
Schreiner Ede—Rabacher Borbélya: Ede. 

H a l á l o z á s o k : Majusban : 

Horváth János 07 é. zenész, m íjzsugorödás. 
L'nger Teréz, 5 é., cseléd gyerm , rángógorcs. 
Heilig Ida, 8 é., szívbillentyűk elégtelensége. 
Pelsák József, 50 é., kisbirtokos, szívbaj. 
Brader Karoly, 0 é., pékmester gyerm., agyhártyalob. 
Maitz József, 77 é , kisbirtokos, aggkor. 
Stessel Károly, 50 é., könyvelő, tüdőlob. 
Decker J .-né Németh M. 04 é., telekk. özv., guiuőkór 
Balogh László 2 éves, gégelob. 
Feigl István 70 é., városi szegény, agakor. 
Seper Franciska 11 é., agyhártyalob. 
Horváth József, 07 é., ny. soproni tanító, szivszélutés. 
Franer Antal né Meitzner M., 72 é., bélrák. 
Gamauf Terez, 8. é., tudővész. 

Juniusban: 

Fuchs Mihálynó Kogler M., 80 é., végelgyengülés. 
Maitz Lajos, 2 hónapos, gyomorhurut. 
Parii József, 3'/j e., vasutas gyermek vizbefullás. 
Weber Vilmos, 3 hónapos, raugógörcs. 
Temlin Antalné Miskey Eleonóra, 84 é., aggkór. 
Rodler Janosné Scheer Róza, 54 é., májlob. 
Freyler Káliuauué Marion Lujza, 75 é., tüdőgyull. 
Ecker Flóra, 77 é., nómetzsidáuyi szegény, aggkór. 
l'reisz Józsefné Grubanoviis Katalin, 94 é., aggkor. 
Tömíts Lajosne Kraiy G , 08 é., agyvérómlény. 
Dreher Mor, 08 é , nyűg v. ellenőr, agyvérzés. 
Bauer János, 55 e , napszámos, tüdőlob. 
Hochsiuger Margit, 13 napos, gyengeség. 
Racz Karolyne Oswaid ErzséOei, 76 é., aggkór.. 
Huoner Antal, 72 e., zong >ramester, sztvszeluiés. 
Weber János, 57 é., lekai kozs. szegény, tudóvész. 

Hírek a h áború ró l . 

Tusank az oroszukkal. Bukoviuábau a Kirlibabá-
tol északra fekvő magaslaton az ellenség lovasságaval 
csatározás folyik. Koiomeatól nyugatra egy támadásra 
előrenyomuló orosz dandarl tüzérségünk arra kény-
szeríted, hogy ineuekülósszerüen vonuljon vissza. 
Az elleuseg Saozawkatól délre nagy haderővel 
tamadotl. Mindeuull visszavertük, helyeukiut elke-
seredeli kézitusa uiau. Barysnal, Huczacztól nyugatra, 
az oroszok rövid időre behatoltak egyik állásunkba, 
egy ellentámadásunkkal azonban eredeti vedelmi 
vonalunkat visszahóditottuk. VVeroeunél, a Styr felső 
folyásánál, magyar es osztrák csapatok egy előre-
törésük ulkalmaval 11 orosz tisztet ós 827 tőnyi 
legénységé', foglak el es 5 gépfegyvert zsákmányolták. 
Ezen a harcvonalon napok óla kitűnt a mindenkor 
bevált ihercsiensiadii 42-es szamu gyalogezred. 
Lucktól délnyugatra es nyugatra újra a legnagyobb 
veszteségek tneileil hiusult meg a* ellenség számos 
elŐretorese. A Styr szakaszon, a Sokul alatt egészen 
Rafalowkaig az oroszok újra megkezdték támadása-
ikat. Kolkylói nyugatra az ellenség, nagy haderő 
harcbaallitasaval arra törekszik, hogy az északi parton 
szilardau megve-.se labal. Számos helyen visszavertük 
az oroszok e támadásait. Kostiusnoczkatól kétoldalt 
(Cartoríjszklol északnyugatra; es Kolkytól észak 
nyugatra a harcok folynak. Kolkytol nyugatra a 
Styreii at előrenyomult orosz osztagokat támadjuk. 
Lucktól északra, nyugatra es délnyugatra Verveu 
vidékéig (Berescyaniiól északkeletre) az ellenségnek 
nagy erőkkel lett összes kísérletei, hogy eddig elért 
előnyeinket tőlünk ismét elragadja, meghiúsullak. 
Az oroszok, veres veszteségeken kívül foglyokban 
11 tisztet es 1139 főnyi legénységet vesztetlek. Repü-
lőink Lucknál megtámadtak a vasúti berendezéseket 
gyülekező csapatokat. 

Sikereink az orosz fonton. Kolomeánál a harcok 
terjedelme növekedett. A varostól nyugatra az elleu-
ségneK ellenünk intezell erős előretoresét ellentáma-
dással mcgalhtotiuk. l'lumacioi delkelelre, ahol német 
es magyar-oszirak csapatok alloliak harcban, a másfél 
K i l omé t e r ny i széiessegoen ellenünk megindult lovas-
rohaiu tüzérségi es gyalogsági luzunkben osszeomloit. 
Lucktól délre a szövetségesek támadasa ismel tért 
nyeri. Luckloi nyugatra és északnyugatra az oroszok-
nak heves eioreiorcseii visszavertük. Hindenburg 
hadseregeinek tobb partján az ellenség fokozUi tüze-
lését es tobb izben elóretörest kísérelt meg. Ezek 
csak Miuskuél (Smorgoulól északra) vezettek vonala-
lukban vivőit harcokra, amelyekből az ellenségei 2 0 4 3 

orosz fogoly ejtése és súlyos, véres veszteségei 
mellett azonnal ismét kiuztuk. 



Ajánlunk azonnali szállításra a l e g j u t á n y o s a b b 
napiárak mellett : 

Gép-, henger- ós autóolajat, 
gépzsiradékot, kocsikenőcsőt 
és mindenféle gazdasági g é p e k h e z 
s z ü k s é g e s kenőolajokat s z a v a t o l t 

jó minőségben. 

WEISZ LIPÓT és TÁRSA 
disznózsír-, szalonna- és olajnagykereskeJók 

B U D A P E S T , IX., Hentds-utca 17. sz. 
Sürgönyeim : Interurbán telefon: 

WEISSEFETT Budapest József 14-50. 

Ha szüksége van 

körlevelekre, számlakra, cégnyomásos 

levélpapírra, borítékokra vagy levelező-

lapra, továbbá meghívókra, műsorokra, 

belépőjegyekre, falragaszokra, azután 

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

gyászjelentésekre, táblázatokra, árjegy-

zésekre vagy bármely a könyvnyomdá-

szat szakmajaba vagó munkára , akkor 

fordul jon a legnagyobb b iza lommal csak 

Rónai Frigyes 
könyvnyomdá j á ho z 

K ő s z e g , V á r k ö r 39.(Roth Jenó-fele híz). 

hol minden felsorolt és fel nem sorolt 

nyomtatványt a mai kor igényeinek 

megfelelően csinos, modern és ízléses 

kivitelben a legolcsóbb árak mellett 

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

Kozigazgatasi nyomtatványok nagy raktara. 
„Jíoszegvidéki } { épe snap t á c " , „ S ü n -

ser $ez i rkska len ier " és „}{ect>atski 

J ía lendac Sv . jRntona -Jaduanskoga" 

kiadóhivatala. 

Ntg7M»Mi«a b»»4H » hkrrMraa ktuiakari «• álttlAkaa —•—-
k.néJ •!•« )«cJo*t> 

fájJalomssillapitó bedörzsölét 
m«f b»IA«, rhtinn, kő»i\»nv, Influ'nu, urok , b«U és klif ĵá* 

ttb. firb )(>•• 
Dr Uckvcr f*l. 

H o r g o n y - L i n i m e n t . r c 
H o r K o u y - l ' n i i i - l l x p e l l e r pótléka. 

ÜT«CJ* K -•», 1.40, t-. 
Itpbtt* ryMTiiortimkhti kótTMl.aftl u irt*; 
•roetliakos elmi.tt Dr Rl̂ ht»r f«l« £r**7U*rUr»ta. 

Pr4«» I. Kll»t>«th«w. t. 
•HMtM iiMMMi*. 

Az orosz offenzíva v^ inn B i k i v i n i b m az 

oroszoknak egyes elszigetelt előretöréseit oup i t a i nk 

visszautasítottak. Koloineánál a harc változatlan he-

vességgel folyik. Az oroszok a varostól nyugatra végre-

hajtott támadásaikkal nem órtek el eredményt. Esza-

k'ii, Tlumaeztól délkeletre német és inagy - osztrák 

csapatok eredményesen nyomulnak előre. Wolhyui í 

hm az ellenség erős römegtam tdásokkal igyekszik 

előnyomulásunkat feltartóztatni, tl<' mindenütt súlyos 

veszteségeik közt vertük vissza Azokon a helyeken, 

aholy az oroszoknak sikerúlt kezdetben előrehaladni, 

csapataink erős ellentámadásai mindenütt eredménnyel 

jártak. Ezekben a harcokban 13 tisztet és 1883 főnyi 

legénséget fogtunk el. 

Az oroszok Köveinél remelik A döntő ütközetet. 
A Buskoje Slovo írja, hogy k >velnél még nem történt 
meg a döntő ütközet, s ez egyli ir;n ir nem is kerülhet 
döntésre, mert könnyen mogt >ri>ma jetik a németek 
egy olyan támadása, mint a inultb m, a Stochod sza-
kasz áttörésével. A Lombéig elleni h id n iveleteköm 
komoly veszedelem fenygeti a tá u i lókat, ez az oka 
az orosz csapatok lassú előrenyomulás inak. 

Elkeseredett hircok orosz fronton Bukovinában 
nincs jelentősebb esemény. A Enyesztertől délre a 
harc folyik. Sadzawkauál az ellenség túlerővel 
behatolt állasunkba hat kilométernyi kiterjedésben 
Mintegy háromezer lépésnyire odább nyugatra, beren-
dezett védelmi vonalat szállítunk meg és itt minden 
további táinadast visszavertünk. Kolkytól délnyugatra 
és észeknyugatra állásainkat az ellenség összes 
euőfeszttéseivel szemben megvédtük. Buzactól dél-
nyugatra harcvonaluukat hev *s harcok után a Koropice 
datakhoz vettük vissza. A Styr kanyarulatnál, Kolkytól 
északra, szerdán is elkeseredett és váltakozó alakulásu 
harc folyt. 

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

J ^ é s s v é i i Y t á r s a s a g 

kőszegi fiókja, 
I £ ő s%eg , I\i iMly-nt <s. s z á m . 

S t r a í í s z i l l o l i <n 311 a 11. 
E l f o g a d ; b e l c t e k t f t

 jelenleg nettó 4 " ,,-os karna-

tozassal betéti könyvecskére és folyó-

számlára A kamatozás a betétet követő napon kezdődik, 

betét kitizeteseket felmondás nélkül eszközöl . 

L e s z á m í t o l : --"'1 "l-̂ rasos üzleti es magánvál 
tókat mindenkor a legelőnyósebben-

FolVÓSit : rendes es törlesztéses jelzálogkölcsönöket 

— földbirtokokra es városi házakra , m a g a -

sabb kamatú kölcsönöket a lacsonyaob kama tú 
kölcsönökké változtat (convertál) . 

É r t é k p a p í r o k a t : •"•folyamon v é s z é i elaJ , 
_ tőzsdei tnegbizatasok it ellogad . 

S z e l v é n y e k e t : költségmentesen bevá l t , szelvény-
—• iveket a szelvényutalvány (talon) 

alapjan díjmentesen beszerez 

Á t u t a l á s o k a t , le^eteseket eszközöl a világ bar-

— mely piacan teljesen díjmentesen. 

É r t é k p a p í r o k r a : illliimi" niagan papírokra 
——— előleget ad 

S o r s o l á s a l á e s ö értékpapírokat arfolyanvesz-
tesseg ellen biztosit 

É r t é k p a p í r o k a t értékeket örzesre és keze-
lesre átvesz 

Tekintettel, hogy hazatik legnagyobb pénzintézetével a 

l'esti Hazai Klsö Takarekpcnztar esulettel szoros össze-

köttetésben all, mindenfele takarékpénztari es b.inkuzleti 

megbíz <st a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 

Mint az Klsö Magyar Általános biztosit.) társaság ügynök-

sége mindenféle biztosítást ellogad es felvilágosítássá! kési-

s ggel szolgai 

K o z p o m Szombathelyi (regi) Takarekpenztar 
Szombathey . A l a ku l t : 1337-ben. 

Alaptőke 1,600 000 kor. Tar ta lékok: 400.000 kor. 
Takarékbetétek 15 mi l l ió koronán felal. 

Saját tökei 2,250.000 korona . 

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 

liccsu | helyben 
1916. julius 

hó 12.-én 

tó- szarvasmarha- és temjészmalacvásár 
t a r t a t i k. 

Azonkívül minden szerdán ós szombaton nagy sartésvásár. 

Nyomatott Hónai Frigye* könyvnyomdájában Kőszeg. 

Az északi fronton kezd kedvezően alakulni a 
helyzet, moly június negyedikétől kezdve néhány 
héten át tagadhatatlanul az orosz legyvereket kisérte, 
lassanként ujia uiegfurdult, az orosz offenzizát min-
denütt megállítottuk és ellenoffenziván'; a front két 
igen nagyfontosságú szakaszán jelentős sikereket 
jegyezhet fel Volhyniában Linsingen tábornok elleu-
offenzivája állaudo'tért nyert, b.tr az oroszok szinte 
kétségbeesetten igyekeznek tartani pozícióikat es 
sietve odavetett csapatokat küldtek az előnyoinulo 
szövetséges tömegek ellen. Ezek a friss orosz csapa-
tok is verségeket szenvedtek s a szövetséges táinidás 
állandóan előrehalad, Bruszilov lassankint elveszti a/.t 
az egész teriih't' t, amelyet olyan óriási áldozatok árán 
eikerült megszereznie. A másik nagyfontosságú front-
rész ahol a szövetséges ellenoffenzíva megindult es 
jelentős sikereket ért el, Délkeletgaliciában van Stanisz-
lautol keletre, két nap óta már nem huszonhét hanem 
harminc t kilométernyire, tobb mint tiz kilométer-
nyire keíetre a nevezetes Tluinactól. Ezen a froutré-
hzeii látszott par nap el tt e legveszede.mosebbnek 
uz orosz offenzíva, a szövetséges hadvezetőségek 
nagyon jol tudták, hogy innen kell elsősorban vissza 
vetni. >k az ellenségét. Ez meg is törtint: Bothmer gról 
szövetségei csapatai Tluma -tói délkeletre több mint 
husz kilométer szélességben tíz kilométenél mélyeb-
b i nyomták vissz i az orwsokat Qjraa eredmény ez, 
melyen jelentősége még csak a továbaiak során fog 
teljes nagyságban kibontakozni. 

Polg írjogot kap az oro9Z paraszt. A Duma 
t rvényjavaslatot fogadott el, amely szerint a parasz-
tokat ugyanazok a polgári jogok illetik meg, mint a 
többi osztályokat. 

A bukovinai harco<. Bukovináaau az óriási hőség 
dacára a harcok rendkívül hevest,n folynak. A l'utna 
folyó völgyében az oroszok erősítést kaptak, igen 
nagy tömegben táraadui kezdtek, azonban a magyar 
és osztrák nehéz agyuk ós gépfegyverek megsemmi-
sítő tüze visszaver'e őket. Kirlibabánál a magyarok 
és osztrákok támadtak. Az irtózatos harcok huszon-
négy óra óta folynak. Közben ádáz kézitusára került 
a sor. A csata még nem dőlt el. Az oroszok attól 
tartanak, hogy Bukovinát ismét hamarosan ki kell 
üríteniük. Kolomeánál néhány nap ota újból heve-
sen harcolnak. 

Az angol francia offenzíva. Az angol-francia 
tátnadasok a Somme mindkét oldalán általában nem 
ert el a folyótol északra semmiféle előnyt. Az ellen-
ségnek ez rendkívül nagy, véres veszteségeket eied 
ményezett. A Maastól nyugatra kisebb gyalogsági 
harcokra vezettek a franciáknak azon kísérletei, hogy 
a ;iU4 es magaslaton elfoglalt árakrészeket ismét 
elragadják. A Maastó1 keletre az ellenség továbbra 
i> a Thiaumont erőd és a Freide-Terre elleni hiába-
való támadásokban merült ki. Egyik támadása alkal-
masai mintegy hatszáz méternyire az erődtől délnyu-
gatra átmenetileg benyomult elől.tikunkba, ahonnan 
azonban rögtön ismét kivertük. 

Az angol-francia offenzíva első kudarca. Az első 
axgol-fraucia jelentésekből kiderült hogy az angol-
francia offenzíva a Sominetól egészen Bapaumeig 
sehol sem sikerült mélyebbre jutniok, mint a németek 
első vonala. 

Az offenzíva sorsa — Franciaország sorsa A 
svájci lap»k tu 1 >sitásókat k iölnek Franciaország-
ból azt jelentik, hogy égisz Franciaországban nagy 
izgalommal várják a harctéri híreket. A nép meg vau 
győződve arról, hogy ennek az offenzívának a kime-
netelétől függ Franciaország sorsa. 

Az angol hivata'os az angolok offenzivajarol. A 
Beuter ügynökség jelenti Az angolok és szövetsége-
seik ne varjúnak az angol hadsereg offenzivajától gyors 
sikerekéi, mert nyilvánvaló, hogy a felkészült nemet 
seregekkel szemden esik lassan nyerhetnek tért. Az 
angol hivat dos jelentés cs ik természetesnek raiuisiti, 
hogv az angoloknak rendkívül szívós ellenállasokra 
kell találniuk és ezek legyőzéséhez türelemre és kitar-
tásra van szükség 

Elkeseredett tnrcok a francia fronton A tenger-
parttol az Ancre patakig a tüzérségi tevékenység idö 
Kozonkint lokozódott, egyéként nincs változás. Az 
Ancre patak és a Somé kozott, úgyszintén inuen délre 
a harc tovább folyt. Thiepvalnal az angolok csekély 
előrohaladását ellentámadásokkal kiegyenlítettük. To 
vábd ilélre egy eloretolt árok kiugrójabau sikerült az 
ellenségnek lábát megvetnie. A Somme völgyben kiii-
ritetliik llem falu maradványait. Bellois-en-Santerret 
a franciák elfoglalták. Estreesnel a harc folyik. Francia 
gáztámadasoknak neui volt semmi eredménye. Az 
Aizne területén az ellenség keskeny harcvonalon Ville 
mi Buistól délre sikertelen támadást kísérelt meg, 
amely komoly veszteséggel járt ránézve. A Maas bal-
parljan ránknézve kedvező kisebb gyalogsági harcok 
voltak. A folyó jobb partján, a Vaux erődlől dél 
nyugatra fekvő erdőben ellenséges előretöréseket 
éppen ugy visszautasítottunk, mint az ellenségnek 
tegnap kora hajnalban a Batterie de Damloup vissza-
I glalasat eelzo kísérletéit. A Thiaumont mü kornyé-
ken a nyugodt harcukban tegnap főnyi foglyot 
ejtetünk. Chasellfiöl i\euvillitől kelelra) egy német 

id-ritö osztagul fogollyal és jelentékeny zsákmánnyal 
té.t vissza állásaiba. 

Az angol főhadiszállás jelentőse A főhadiszállás 
jelenti: A harc továb tart. Jobbára erső pontokért 
folyó helyi liarcokr >1 van szó Egyes helykén könnyen 
• ioreuyomultuuk. l'ért nem vesztettünk A németek 
vesztesége súlyos. A foglyok szama meghaladja 
a tiUÜO-eL 

MexikO megüzente a háborút, l'árisi la|>ok newyor-
ki jelonUisj szerit — amelyet a Hivas ugynukség 
„undeultílé továbbit — Mexikónak az Egyesült Álla-
mukhoz miézeu hadüzenete útban van. 
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