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Kincs István
25 éves papi jubileuma.
Kőszeg szab. kir. varos közönségé ma
társadalmi- és valláskülönbség
nélkül
járul
szeretett, tisztelt apatplébanosa ele, hogy felszentelésének 25 esztendős évfordulója alkalmával meleg szívvel köszöntse. Jambrits Lajos
polgármester vezetésével a tanács, a ro.n. kath.,
evangélikus és izraelita hitközség, a szt. Benedek
rend, l'őszegi Hitelszövetkezet, Kőszegi Ált.
Tak, Pénztár, a korház, a nóegyletek, az apat
altal alapított és vezetett számos egylet küldöttségé, az állami hatóságok, hódoló tisztelettel,
ragaszkodó szeretettel üdvözli népszerű, neves
apatplebanosat. A polgármester a mai napra
mindezek neveben elmondja üdvözlő neszedet
es méltatni fogja az alkoto, szervező, a harmo
nikus peldas papi eletenek eredmenyes munkaját,
az iránta őszintén aterzett tiszteletet és nagyra
becsülest.
Kincs István 1807. december 20-an született
Felsőőrön j ó m ó d ú kovácscsaládból. 1891. j u h u s
16-án felszenteltetett, 1 évig Vasszentmihalyon,
3 evig Nagyszentininalyon, 4 evig Kőszegen
káplánkodott. Az 1899. evöen Kőszeg sz. kir.
varos plébánosa
lett. Ü . ö m u j j o n g a s
kiserte
viragokkal teleszórt uton plébániájára, melyből
nagyszabasu, nemes tervek indultak a megvalósul as fele. Minden reszleteben átdolgozott, szeles
biztos alapokra fektetett, szilárdan megépített,
szemet-lelket gyönyörködtető, impozáns munka
eredményei izmosodtak, növekedtek hatalmasra.
Kincs István meg kaplankoraban megalakította a kath. legényegyletet es a ker. szocialista
munkásegyesületet. Szerencsés kezéoen összegyűjtötte, egyesítette a szétforgácsolt erődet,
faradhatatlanul
dolgozott, segített,
tmacsolt,
vigasztalt testet-lelket felüdítő inodon ; e nellett
ráért irni regenyeket, noveilakat, tanulmányokat,
színdarabokat.
Mig a körülötte elo társadalmat szervezte,
egyesítette, formálta, a j ö v ő nemzedeknek is
bőségesen juttatott tartalmas léikéből, meleg
szivéből, nagy gondolatokkal telt fejéből, melyeknek gazdag mélyéből sohasem fogyhat el a kincs.
Mar tizenhet evnek tanítónői mentettek erőt es
vigaszt e kiapadhatatlan, pazarlón boseges, üdítő
forrásból, melynek áldásos, gyógyító ereje az
eletbe messze kisodort nóvendekeinek mindenkor
elérhető marad.
A kisipar, kiskereskedelem becsületes művelőinek, a kisgazdaknak, a kitaníttatott tehetséges
fiataloknak
szazai, az eröskaru,
aranyszívű
apátplébánosnak
köszönhetik
boldogulásukat,
mert jóságos, de ellenállhatatlan ereje még a
rideg töket is az ideálok szolgálatába kényszeritette.
Midőn észrevette a kisemberek tőkeszegénységét, 1900-ban megalapította a Kőszegi Hitelszövetkezetet. Paratlan tehetsege a kis 00 000
koronás szövetkezetből 9 ev alatt hatalmas
másfelmilliós intézményt letesitett, mely a kisembereknek megbecsülhetetlen szolgalatot tett.
Mentett, segített,
nem
engedett
tönkretenni
becsületes embert, ha nehez, fojtogato kezekbe
került. A háború alatt ez a vállalat latta el a
város nagy részét kifogástalan liszttel. E vallalkozassal a város, a szövetkezet, a közönség
egyaránt jól jart. Kőszeg közönségének a lisztellátás torén panaszra oka nem volt.
Pénzügyi tehetségének iskolapéldája a Jézus
szent szive temploinanak 7000 koronás alapja,

melyet 17 év alatt 91.0o0 koronára növelt.
Minden alap, mely kezelésében áll, most szilárd,
rendezett, biztosan hatalmas.
Legnagyobbszei ü alkotasa mégis a kath.
helyi autonomia megszervezése volt. 1900. évben megalakult a kőszegi rom. kath. hitközség,
mely önállóan intézkedik belügyeiben es átvette
Kőszeg sz. kir.
városának
kegyúri
jogait.
Vagyonát a püspök felülvizsgalata mellett önalloan kezeli, a hitközségi adot kiveti, plébánosát,
tisztviselőit választja, az oktatásügyben a felekezeteknek biztosított jogokat gyakorolja, inas
autonom
felekezettel egyenlő jogokat elvez.
Most mar nem választhatnak más vallasu városi
kepviselök kath pleoanost, nem is kegyuraskodnatnak felette. Kőszegen a katholicizmus
azon az alapon all, melyre egesz Magyarországon
elsősorban jogosult; de ennek a termeszetesnek,
magatói értetődőnek tekintnető jognak kivivasa,
mely utan az igazságosság es egyenlóseg onöninagatól is kívánkozik, erihetetlenül nehez.
Kőszeg apatplébanosanak is szívós, nehez kuzdelmebe került, de acélos lelke legyűrt minden
akadaiyt, legyőzött sok szűk, elfogult koponyát.
Most mar mindenki elismeri a pontosan kórvonalozott autonomia eletbevago, hasznos fontosságát.
A sokoldalú apatplebanos, ki jelenleg is
38 különböző egyesületnek vezetője, tevekeny
működésé mellett az iroda.o.nmai is raer foglalkozni. írói működéséről nem az en gyenge
tollam
hivatott
bnaiatot mondani, hiszen az
egesz Magyarorszag olvasókozonsege
ismeri
zamatos, termeszetes keresetlenseggel megirt
könnyed eloadasu, mely humorral megírt munkait.
A leanymamak lia, Magyar eg alatt, Kom a
romdk felett, Testverek, A vadon gyermeke
stbi regényei sok szép orat szereztek irodalmi
híveinek. Gyönyörű tarcainak egész légióját
ismerjük. Kimerithetetlenül tartalmas leiKcöol
boseges gazdagon ömlik a kimeríthetetlen humornak, a harmonikusan muzsikáló életleifogasnak
felüdito, csevegő forrása. Kéziratos es kiadott
színmüveit csak kevesen ismerik, inert csak a
kőszegi apacazárda novendekei adjak elo e
remek, nevető szeretettel csipkedő,el-elkomolyodo,
mely eletigazsagokkal telített játékos színműveket, melyek a kőszegi közönségnek mar sok
elvezetes órát szereztek. Uti tanulmanyai a nagy
megfigyelőképesseggel megáldott írónak, mindent
felölelő, figyelembe vevő, könnyed modorú előadasaban kellemesen hasznos ismeretekre tanítanak.
A hihetetlenül
sokoldalú
apatplebanos
kedvesen magyaros egyéniségé, az őszinte híveknek ezreit szerezte meg a maga szamara az
egesz országban, sot minden világrészt megjárt
útjaiban a messze külföldön
is.
Jubileuma
alkalmabol társadalmi es valláskülönbség nelkul
sietnek ragaszkodasuknak, tiszteletüknek őszinte
kifejezest adni a varos, az intezetek es egyenek.
A mai
döbbenetes
világégésben
ilyen
plébános kell a magyar hazanak es egyháznak,
hogy bekötözhessük a lajo sebeket, megállíthassuk a könnyek aradatjat, hogy az ezerfájdalmű
anyak, arvak, nyomorultak szivét
megerősítsük, hogy meleg maradjon szivünk es
sziklaszilardan, Istentváró leiekkel álljuk e nagy,
keserű megprobaltatast.
Ragyogjon előttünk
hoc Slgno vinces!

k i n c s e s lélek! In
Dr Frayherger Jeni.

Szeretetadományokat a frontra szállít a Hadsegélyző Hivatal Átvételi különítménye
Budapest, IV., Váci-utca 38. szám.
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Az idei gabonatermés zár alá vétóin, a háztartási és
gazdasági gabonaszükségletek mikénti biztosítása és
beszerzése tárgyában.
A m. kir. minisztériumnak 1750 1910. M. F. sz.
rendelete értőimében minden termelőnek 1910. évi
buza, rúzs, kétszeres, köles, árpa és zabtermése közélelmezés és közszükségleti célra zár alá van véve.
A termelő z.ir alá vett terméséből csak saját házi
és gazdasági szükségletét tarthatja meg, a többi felett
tehát nem rendelkeznetik, azt a vásárlásra jogosultnak köteles maximális áron vásárlási igazolvány
ellenében eladni, illeive feleslegét a hi'óságnak f. évi
október hó lő ike után bejelenteni.
Aki nem termelő, vagy, akinek saját házi és
gazdasági szükségletét lenn *se nem fedezi, uz, 1910.
évi október hó ló. napjáig a polgármester állal
kiállított vásárlási igazolvány alapján jogosítva van,
há/.i szükségletére buzit, rozsot, kétszerest, kolesi
és árpát, gazdásági szil ;ségletére pedig buzat a város
területén Készáru vét el utj m, minden közvetítő kizárásával, bármely termelőtől vásárolni. Ugyancsak a
polgármester által részére kiállított vásárlási igazolvány alapján pedig jogosítva van, f. évi október hó
ló-ig gazdasági szükségletére bárhol az ország területén rozsot, kétszerest, kölest, árpát és zabot vásárolni. A vasarlásra jogosult köteles a vásárlás alkalmával a hatóság altal részére kiadott vásárlási
igazolványt az eladónak átadni. A vásárlási igazolvány át nein ruházható és ennek alapján kizárólag az vásárulh it, kinek részére az igazolvány
szól. Ugy a bazi mint a gizdasagi szükséglet megállapításánál az HI17 évi augusztus hó lő. napjáig
terjedő idő velietó számításba. Házi szükséglét ennen
mezög izilasaggal vagy más őstermeléssel fog.alk >zo
fogyaszto havonként és fejenként búzából, rozsból,
kétszeresből és árpából együttvéve csak 18 kg-ot,
nehéz testiinunkával loglalkozó pediglen 18.5 kg-ot,
inas fogyasztó pedig csak 10 kg-ot vehet számításba
azon szemelvek után, akik a fel háztartásában rendszerint termeszeiben ellátást elveznek. Azt, hogy
kölesből a fogyasztó mennyit vehet számításba,
kérelmére a polgármester állapítja meg. Ugyancsak
polgármester állapítja meg azt is, hogy gazdasági
szükséglet ciinéu a fél mennyit vasarolhat, de a
vásárlási igazolvány 500 kg nal kisebb teleiről nem
szolhal.
Miután ugy a i'enut hivatkozott, valamint a
2117,1010 F. M. sz. miniszteri rendeletek értelmében
minden egyes háztartásnak jogaoan áll, az 1910. évi
augusztus nó 10 napjától 1917. évi augusztus hó ló
napjáig terjedő időre, a miniszteri rendeletekben
megszabott gabonamennyiségei, ugy háztartási uiint
gazdasági célra közvetlenül u termelőtől megvásárolni, figyelmeztetem a varos közönségét, hogy ezen
jogaval — ki csak teheti — éljen. Az általa megvett
gábona ugy a népszov tség gabonaraktáraiban, mint
a helybeli malmokban i» elraktározható lesz, amenynyiben odahaza megfelelő hel>e nem volna. Csak
hangsúlyozni tudom mégegyszer is, hogy lehetőleg
mindenki maga igyekezzek gabonái vásárolni. Ugy
a háztartasi, minta gazdásági szükségletekre beszer
zendő gabonahuz bevásárlási igazolvány szukseges,
mely bevásárlási igazolványok a városházán fognak
kiállíttatni. A vásárlási igazolványok, amennyiben
fel gabonái vásárolni f. evi szeptember tio ló ig nem
tudott, vagy azt lnszi, hogy október hó l ó cig sem
tud, ugyancsak a városházán -zeptember hó ló éig
leadandok, feltüntetésével annak, hogy esetleg mennyi
gabonat voll mégis képes beszerezni, mi, Ua egesz
évi szükségletét nem fedezne, a hiányzó mennyiség
beszerzéséről a halóság gondoskodik; akik szeptem
ber hó l ó é i g vásárlási igazolványaikat a halósagnak
be nem adjak, olyoa vetetne*, mini akik gondos
kodlak s így ha lóság i ellaiasn nem szorulnak.
Felhívom azérl a város közönségét, hogy mindazok. kik maguk akarnak vásárolni, valamint azok
is, kik nem vásárolhatnák maguk, —kikiio* ellátásáról a varos lesz köteles g mdoskoni—f h» li" tol
e hó vegéig liezaiólag a varoslia/.áu (fóldsziuli orszoba)
mindenkor a hivatalos órák alalt, a vásárlási iga/.ol
vany kiállítása, illetve gabona eliálasra való felvétel
végett sajal erdekükben jelentkezzenek. F jelentkezes
alkalmaval bemondando le-./, a családfő, illetve a vásárló neve. foglalkozása s az is, hogy a háziariásoau
hányan élveznek természetben ellátási.
Tájékoztatásul kozlotn még azt is, hogy a vásárolt
gabona es .k őrlési igazolvány ellenében adható al
őrlés veget a malomna*, mely őrlési igazolványokat

A jövő országos vásáron, j u l i u s 27-én a városban
A S?ent János hidat az eddigi gerendatámaszok
észlelt
száj és körömfájás folytán a hasított körmű
helyett vasúti talpfakból készített és betonalapra
allatok
felhajtása tilos lévén, a marhavásárra csak
helyezett kút talpfa-oszlop biztosítja, ügy, hogy most
lovakat
lehet
felhajtani.
mar a partvédő illetve a hidat a parttal összekapcsoló partpillér építése teljes biztonságban eszköRusa Bela a kőszegi járás foszolgabirója ellen
zölhető. Remélhetőleg most mar egy kissé gyorsabb a szombathelyi rendőrhatóságnál történt feljelentés
tempóban fognak e munkálatokkal előre haladni. A folytán súlyos bűncselekmények miatt kéthete nyomó
Gyöngyös patak mérnöki felvételével is már elké- zas indult meg, melynek következtében itteni hivaszültek s most már módjában áll az ezzel megbízottak- talában és hivatala melletti hálószobájában haz
nak a partszabályozó vagy helyreállító munkálatok kutatást tartottak a szombathelyi rendőrség kikülmikénti teljesítésére tervet kidolgozni. Az évtizedek döttei az itteni lendőrhatóság által kiküldötteknek
alatt szerzett tapasztalatok réven bizonyara most közreműködésével, mely néhány szaz botrányos tar
ügy segítenek a bajon, főleg a katonai reáliskola talmu levél között megtalálta a bűncselekmény el
elején és a bencés kerttel szemközti területen, hogy követését bizonyító Írásokat is. Kusa Béla masuap
ugyanazon károk többé ne ismétlődjenek. A külön- 14.000 korona kölcsönt szerzett itt és Szombathelyre,
böző időben volt nagyobb árvizek mar eléggé vilá- majd Budapestre utazott,
hová a szombathelyi
gosan mutatták azt, amin eddig a szakértők és érde- nyomozó detektívek is követték, de ő megelőzte
keltek okuln; nem akartak, hogy milyen rendezést ezeket és valami Bergernénál, — kivel mar évek
kivan ut a megáradt Gyöngyös és elég sokszor meg- óta bizalmas viszonyban él és kitől házassági ígéret
ismétlődött egyazon kártétel, hogy végre saját kárán fejében pénzt is kölcsön kapott, — megsemmisítette
Jamhrits Lxijos polgármester.
okuljon mindegyik. A varosnak pedig most az lesz azon leveleket, melyekért a detektívek odautaztak.
a kötelessége, hogy egy fokozatosabb biztonságot Fz ugy Bergerné, mint Kusa Béla letartóztatását
2uso 9iu.
Hirdetmeny.
nyújtó allapotot teremtsen, még ha nagyobb beruhá- vonta maga után. Bergernét magukkal hozták a
zást
is igényel, mert a 1U—ló évenkint ismétlődő detektívek Szombathelyre, Kusa Belát pedig akkor
Közhírré teszem, hogy a szórványosnak megkárszeuvédés
még drágábbá teszi a patak és malom tartóztatták le, mikor a pesti vonattal odaérkezett.
allapifott >zaj és körömfájás járványos jellegűnek
köz
tti
sétányok
fentartásat.
A rendőrség azonnal átkísérte a kir. ügyészség fogállapíttatott meg. Ennek fo.y: ui a julius 3 an kiadott
házába.
Letartóztatása ellen felebbezelt, de a vádrendelkezésen fenntartásával megtiltom mészárosokAz I9i6 17. evi iermeny-, illetve lisztszŰKseglet
nak, henteseknek, marhakereskedóknek, herélőknek, megszerzése ügyében a polgármesternek mai szamunk- tanács a fogvatartást indokoltnak talalta. Azóta mar
uiiskárokiiak, a városdeli idegen istállókba való ban közzétett hirdetményére e helyütt is figyelmez- többször hallgatta ki a vizsgálóbíró, de ő hol tagad,
11 teoeteJ L Az I g é n varos terület'! zár alá helyez tetjük a város közönségét és ajánljuk az abban fog- hol ellentmondásokba keveredik. A vizsgálóbíró
• U M, értesítem a gazdakoz mséget, hogy a hasított lalt rendelkezéseknek pontos betartását, ami minden- végzése alapján ujabbi hazkutatas történt a helybeli
k«irinu állatoknak engedéllyel való elszállítás módo- einek saját érdeke is, de azért is, mert a mulasztók rendőrhatóság által, bizonyos levelek és mas bizo
zatait a vároM állatorvosnál m gtudhatjak.
megbüntetését súlyosabba tették és a hatóság a koz nyitekok megszerzése végeit. — Frrol a szomorú
Kőszeg litlO julius 14.
érdek megóvása miatt igen szigorú eljárást kénytelen szenzációról egész hasábokat közöltek, a napilapok,
tele borzai nas és undóritó adatokkai, mi azonban
Jumltritfi Lajos, polguriiieiier
követni.
a
jó ízlés nevében tartózkodunk attól, hogy azokat
Az intezeti hidat is megvizsgáltatta e héten a
részleteiben
reprodukáljuk, sot elitéljük azokat a
pozsonyi katonai építő ügyosztály a katonai alreállapokat,
akik
ezt
a szenzációt a közerkölcsiség rovásara
iskola parancsnoksagának megkeresesere. A helyszíni
kiaknáztak.
—
Városunkban
nem keltett oly nagy
szemlén a kiküldött mérnek, alrealiskolai parancsnok
Katonai szemle. Csütörtökön városunkban időzött, és a polgármester vett reszt. Megallapittatott hogy szenzációt ez az eset, kivéve talán azon szuk korben,
lovag Boxbcrg Frigyes vezérőrnagy a helyben állo- az arviz ennek a hídnak a pillérjeit is annyira meg- melyben néhanapján megfordult. A varos társadalmi
ma>ozo L'4. tüzérüteg lóanyagának felülvizsgalatára. rongálta, hogy azokat gondosan helyreállítani kell, életében alig vett részt, legtöbb idejét máshol, főleg
Szombathelyen töltötte. Knzugyekoen sem volt része.
A kőszegi jaras foszolyabiroi hivatalának veze- szintúgy azon partrészeket is, melyeket az árvíz Csak egy évig képviselte az upacazardat a város képtésével dr. Békássy István főispán megbízta dr. kimosott.
viselótestületeben, de akkor is csak ritkán jelent meg.
Az elosertes es a sertesterme^ekert követe ható
(íuar\ Leó varmegyei másodfőjegyzőt, aki a hivatal
Egyaránt szomorú és vegzetes sorsa azért nem keltett
ve/.. té.sét átvette. A kőszegi toszolgabiróság erős legmagasabb arak. A korn.iny hosszas sürgetésre meglepetést, mert az itteni társadalom fiatal korától
képes>egu, kipróbált nagyszorgalmu tisztviselőt nyert maximalta az élősertés a. iparai s a törvényhatósá- lógva ismerte és egyeseket kiveve, nem felejtette el
dr (Ju.iry Leó helyettes főszolgabíró személyében, guk fejeire bízta a kiskereskedelmi árak megálla- botrányokkal teli életét es mert e felett sokan, még
akinek munkássága elé sok reménységgel tekinthet pítását. Az alispán megállapította az élősertésért, illetékes helyen is szemet hunytak, lehet, hogy ez
husért, szalonnáért s minden fajta feldolgozott husa kőszegi járás.
növelte benne a prepoteus és magát immúnisnak
és zsirárukért kérhető maximális árakat egész Vasképzelő magalartast és bűnös cselekedetekre való
Jubiláns papok. Városunkban ma ünneplik —
megye területére. A megállapított arszabas a követmerészséget, melyekre nézve megjegyezzük, hogy
figyelemmel a inai komoly helyzethez, csak egyszerű
kező: Az élősertésért oly esetben, mikor az eladas
nem a hivatalt érintők, — ott csak 000-on felüli aklas/erény keretben — a közszeretetben álló városi
nem az átvétel helyéről (az istálló, vagy szállás)
plébaiiosnak, Kincs István e. apátnak 2ö éves papi i
restanciat találtak, de az elszámolandó pénz, mintegy
történik, a 00 kg.-nal nehezebb, de legfeljebb 90
jubileumát. Tegnap tudta meg, hogy a varos tanacsa'
14 000 korona, a pénztárban megtaláltatott. A cselek •
kg. sulyu, hizlaló vagy állattartó részére való elés a helybeli intézmények képviselői együttes a
menyek csak magauéletere vonatkoznak és a büntető*
polgármester által vezetett küldöttségben fogják adasnal élősúly Kilogrammonként ti K ÍJ fillér. '— törvénykönyvnek, „tnogfariAsés* es „magzateihajtas"
üdvözölni s mindjárt utánna járt, hogy meg ezt is Bármely sulyu sertesnek levág.is céljából való eladá- fejezetehez tartoznak. Ebből most mar megértik,
megakadályozza, mert mint irondja, ó a 2ó évi sanal vag isuiy kilógramaioukónt ti K 1)3 fillér köve- hog} mód nem bocsatkoznatuu^. resztetekbe, ami
szolgalatot nem tartja olyan halarallomasnak, hol telhető. — A leolt sertéseknek egészben vagy fél- amugy sem a nyilvánosság ele való, mikor előreünneplésre még csak egy percig is megalijuuk, mikor darabokban való adasvetelére nézve a legmagasabb láthatólag zári tárgyaláson tesznek, csak tárgyalhatók.
ezerny i más a teendő, — végre mégis meg kellett arat az alispán 7 441 K-ban állapítja meg. — A ter- Legjobban jellemezte sorsát annak a kis szombatnyűg dnia a megváltozhatatlan száudékbau, mert e melő és viszonteladó k<>zt a termelés helyén aru- helyi krajcáros újságnak a szerkesztője, ki a szomfigyelmességet rendezők meg arra hivatkoztak, nogy landó aruk maximális arát a következőkép állapítja batuel^i ouuos életei alaposan isméi i, midőn azt irta,
a 20
papi hivatás, egybekötve az ő nagyszabasu meg az alispan kilogrammonként: A haj ára 7'3S K, „nogy hosszú évek titkos buuos üzelmeiről hullott
eredménye^ e» üdvös hitközségi es szociális teve- szalonna 7 02 K, fris^ sertéstius 0"f2 K, disznózsír le a lepel. — Csak az a kar, hogy a lapokban
kenyM'gevel kier . -melle azt, hogy Jó évi munkássága y K, elkészített, sózott, füstölt, paprikás, lőzott varosunk nevéhez fűződik a szenzáció, hololt Szomután néhány percre azért megálljon, hogy híveinek szalonna 'J K. A sertéshúsból készült aruk kozul: bathely volt annak a fófeszke.
és tisztelőinek ünneplő jó kivánatait meghallgassa. Füstölt üus 7'tió K, húsos kolbász 7 JO K, fűstolt
Mas időkben és más viszonyok között amugy is sonka 8'10 K, veres, májas kolbász es préshurka
Korán kezdte. Egy kis cselédleány jott kedden
nagyobb keretben tortenuek. — L'gyancsak ma 4Ó0 K, top irtó 3 00 K, belsó részek 3 00 K. A kis- a váiosoa es több üzletben öevasarolgatotl. A felsőbb
toüb ismerősünk — az ő iskolatarsai — is jubil.iluak. kereskedelmi, tehát azon maximális árat, melyben a leányiskola szakácsnőjének feltűnt a f3 eves leány
Wallner József a nagypösei kitűnő és rokousze.it es fogyasztottuk az arut adui lehet, a következőkben könnyelmű penzszórása és igen okosan, nem sajnálta
esperes plébános, — dr. Ems József volt kőszegi allapitja meg az alispán kilogrammonként, liaj 8 20 K, .i fáradsagot, ez n körülményre a rendőrség ügyeimét
k.iplan, szombathelyi szemináriumi igazgató, a kiváló szalonna 7 Sj K, friss sertéshús 0'80 K. A sertés- felhívni, időközben egy helybeli úriasszony néhány
hiltudos, — Wehofsits Gyula volt kupfal vai, most husból készült arukból kg. ként: Füstöli hus 8.50 K, száz korona papírpénzt talált egy katekizmus kis/.a
vasvorosvari plébános, — L irauth tiyula nyugal- füstölt sonka 'J K, húsos kolbász 8 K, véres, májas - kitott lapjai kozott, melyet a hatósaguak atadott s
mazott györvárosi plébános pedig, aki uéháuy eve kolbász es presaurka ó K, topörtő 4 K, kocsonyának minthogy a kis cseledleáuynál volt egy katekizmus,
varosunk lakója, ez évben,, 75 eves korában, teijes való 3 K, bürke J K, belső rész 4 K, főtt sonka 13 K, melynek néhány lapja hiányzott, keisegteleu, hogy
testi es szellemi lrissességben éri meg az aranyinises disznózsír 10 K, az elkészített,sózott, füstöli, paprikás o hudatta el. A kis leány elmondta, hogy hol szolgait,
jubileumát. Szeretettel es őszinte tisztelettel köszöntjük szalonna 10 K. — Az alispán árszaoalyozó rendelete honnét és miként lopta a pénzt, de mire a hatosag
valamennyioket. — Ad multos annosl
tegnap lepett életbe. Az alispán felhatalmazza a távirati megkeresésére válasz jott, kiderült, hogy
polgármestereket es foszolgabirakat, amennyiben azt nem mondott igazat ós mire mostouaanyja ideérPrimicia van ma. vasárnap varosunkban. Palkó tapasztalnak hogy a viszonyok változása folytán az kezett, hogy a fiatalkorul gondozásába vegye, olyan
• l a n o s t , a szombathelyi
egyházmegyének a becsi ekként megállapított arak a helyi viszonyoknak meg összekuszált leti a helyzet, hogy a hatosag Somogyi
l'azuianeumban jelesen végzett papuóvendékél julius nem feleinek, azokat saját teiüietukon alacsonyabb István rendorbizlost küldötte ki a helysziuere a
'•» en a l'azmaneum kápolnájában szentelte pappá a arou
megállapíthassák. — Arra figyelmeztetjük a nyomozás pontos uiegejtese végett. A leánynál talait
hercegprímás megbízásából Kohl Medárd dr. tol közönséget, hogy az ezen áraknál dragabban elárusítót pénz o44 korona, beigazoltan kiadott 21 koronát, de
szentelt püspök. Az ilju pap julius 10 an Kőszegen azonnal jelentsek fel, mert ez esetben a vevő bün- 42 koronárol nem tud szamot adni. A nyomozás
a Jézus Szive templomban mulatja be első szent- tetlen marad.
megailapuulta, hogy a lopást özv. Gregovits Józsefué
inisealdozat.it; manuduktora Kincs István apátplébáElveszett ora Kohonc vagy Kőszeg környéké- repcesarudi lan.os karara követte el, h »l szolgalatban
nos, szónoka Huszár M. rabakovacsii plébános lesz. nek hegyeiben elveszelt egy ezüst tula óra. 10 K aliolt. Egy penzerszéuj bol nyolc koronát, 000 K át
Szabó István orszagyulesi kepviselo, es. és kir. jutalomban reszesul a becsületes megtaláló, ba azt pedig egy katekizmus lapjai kozé elhelyezve az agy
asztalitok, varosunk szülötte, e heten családjával akar Kőszegen Kransz József röíöskereskedésében a szalmazsakjabol, hol elrejtve volt, tulajdonította el.
varosunkban időzött, szokott évi latog itasara. Jelenleg Király-uton, akar Szombathelyen Hosszú u. 10. szám Az itt megjeleut mostohaanyja bemondasa szerint
a \ oroskereszt központi vezetőségei léi teljesít szol- alatt Kardos Samu iskolaigazgatónál vagy a neki múlt évben Sopronban is követett ei lopást, sót
legkozeleboi jegyző égnél átadja.
galatot.
ezért buutetést is szenvedett s még korabban a
Köszönetnyilvánítás. Waldmayor Károlyné által horvatgytroli tanító ól ezüst őrat lopott, auiiert is
Eyan Alfréd szombathelyi üzletvezetőt polgármesterünk a város közönsége nevében táviratilag a Kőszegi Turista- es Szépitőegylet részére adomá- javító iniezetbe való elhelyezését kivauja. A rendőrüdvözölte azon alkalomból, hogy Őfelsége a Vas- nyozott JO koronáért hálás köszönetet mond az hatóság az ügyet atudta az erre illetékes soproni
törvényszék fiatalkorúak bírósagának.
korona Kend harmadosztályú hadiekitményes rend- egyesület elnöksége.
Kaionakincstari taryyak jogtalan megszerzésére
jelevel tünlette ki.
igen meleghangú levélben
Kerekparlopas. Csütörtökön Heidenreich Lajos
figyelmeztették bizalmas levélben a karáusebesi 18-as
köszönte uieg a város ügyeimét.
honvédparancsnokságot, mely ez alapon a helybeli Uüvarabol ellopták Horváth Mátyás vendéglősnek
Allaniseyely A varosok rendőrségi államsegélyérendőrhatóságot kereste meg a nyomozás teljesítésére. javuas vegeit un elhelyezett vörössávos keretű keréknek utolsó részletét is kiutalta a belügyminiszter.
Ez e heten meg is történt és a feljelentett itt lakás- párjai. A rendőrség m-ginditotta a nyomozást az
Kő* eg varosnak az eddigi 7500 koronához még
sal biró altiszt helyiségében tenyleg talállak is u ismeretlen teites ellen es jutalmat ad annak, ki
2Ő00 koronát.
szokottnál nagyobb mennyiségű egyenruhákat és nyomra vezetni segíti.
Gubacstermekek átvételére kapott hatósági meg- bakancsokat, de nem olyan nagy készletet, amint azt
Az Elektro Bioskop m u m ű s o r a : Felvételek a
bizást Freyberger Sándor helybeli szap|>angyaros, a feljelentés jelezte. Mindazonaltal a talált tárgyak világháborúról.— India titkai. Dráma 1 felvonásban.
•aki bőráruk átvételére is miniszteri felhatalmazással leltári jegyzékbe vétettek és az ezredparancsnokság — Amor íukogniloja. Vígjáték 3 részben. Enoh
b.r. A gubacs kizárólag csak neki adható el.
dolga lesz a továbbiakbau eljárni.
Kaiser a lószurepbeu.

ugyancsak a városházán állítják ki. Ezen őrlési igi
soívány nélkül a malmok senkitől gabonát öriéfft,
darálnsra és bármely egyéb feldolgozásra el nem vállalhatnak. A malmok eziránt külön fogúik utasíttatni.
Felhívom végül a teimelő gazda közönségét,
hogv f évi október íió ló. napján birtokában levő buzu,
m/s, kétszeres, köles arpe és zabkészletét, a majdan
általam kitűzendő hataridőre, a városhazán különbem
jogkövetkezmények terhe mellett bejelenteni el ne
mulassza.
„ , ,
Kihágást k"\et el és hat hónapig terjedhető elzará>sal és 21KMi> koronáig terjedhető pénzbüntetéssel
büntethető a/, a termelő, aki a/. 1910. évi termését
olyan részére adja el. akiről tudja, hogy a jelen rendelet szerint va»arlási jogosultság i nincs aki vásárlási
jogosultság nélkül, vagy annak túllépésével szerez
gabonát; aki Őrlési engedély nélkül őröl vagy őröliet
gabnat stb.
Kőszeg, rJIG július hó ÍJ én

i i c i y i hírek.
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A kószegvideki árvízkárokat a hétfői közigazgatási bizottság ülésén llvozdovits Antal műszaki
tanácsos, az államépit'-sze.i hivatal főnöke a következőképen ismertette : Az árvizek egyes közutakon
oly rongálásokat okoztak, hogy a pozsony—varasdi
állami közút kőszegi szakaszán a kőszeg lékakirehschlagi, a felsőőr—borostyánkő—lékai, a felsőőr
aibói, a nagyszentniihály—máriafalvai törvényhatósági közutakon forgalmi akadályok állottak elő,
mert a pozsony—varasdi állami közút Kőszeg város
vámuti szakaszán a Szent János Ilid baloldali hídfőjét és szárnyát az árviz elsodorta, a kőszeg—léka
— kirehschlagi törvényhatósági közúton több műtárgyat elvitt és megrongált, ezt az utat kb. 0 kin.
hosszúságban elöntötte és a hegyekről lerohanó víz
egyes helyeken hordalékkal eltorlaszolta. A felsőőr
—borostyánkő—lékai th. közutat Léka községben az
ár elöntötte, agakkal, törmelékekkel telehordta s
lobb hidat megrongált. Az ideiglenes helyreigazítás
iránt a közlekedés lebonyolítása érdekében a következőkép intézkedett az államépitészeti hivatal főnöke.
A kőszeg—kirehschlagi th. közúton ideiglenes átjárókat készítettek, a hidj a vitást megkezdették s a
hordalékot eltakarították. A borostyánkő—lékai kozuton ideiglenes átjárót készítettek és Lékáu helyreállítottak a megrongált átkelési szakaszt. A karokat,
melyeket 21.844 koronára beesül, mar bejelentette a
kereákedelmi miniszterhez. Ezeken a károkon kívül
u rohone — kethelyi törvényhatósági utou az uttestet
részben elsodorta az ár s noha itt közlekedési akadály
nincs, sürgős helyreállítást igényelnek az utak. Az
összes közutakon a közlekedés ina már akadály
nélkül lebonyolítható. A pozsony—varasdi állami
utón, a kőszegi vámut végszakaszán a közlekedést
mellékutakon bonyolítják le a munkálatok befejezéséig.
Vasmegye állat állomány a. Az összeírás szerint
van Vasmegyében.
bika, 10409 bikaborju, 90419
tehén, 54059 usző, IO'JL'O ökör és 22750 tinó van.
Az egész állomány 1910. évben 197U10 darab, inig
1914 ben 302000 darab volt. A lóallomanyban van
190 mén, 007 csikó, 9070 kanca, 3915 kancacsikó,
1983 hereit és 1013 herélt csikó. A lóállomány 1910ban volt 17338 darib, 1914 ben pedig 21199 darab.
A sertésállományban van 1910. évben 12833* darab,
amelyek közül 88937 malac, inig 1914-ben a sertésállomány csak 120150 darab volt. Kos, juh, bárány
volt 1910-ban 21517 darab, 1914-ben pedig 22307
darab. Szamár van 173, volt 153, öszvér van 9, volt
ó és keeske vau 744, volt 571. Az állatállományok
minősége természetesen megromlott, ugy, hogy a
sulyveszteség jelentékeny, azonban a törvényhatósági
állatorvos jelentése szerint, különösen az idei jó
takarmány termésre, mintegy ket esztendő alatt az
adatállomány minőség tekintetében is eléri uzl a
uivot, amelyen a háború kitörése előtt alt.
Lezuhant pilóta. A herényi repülőtéren saüiortokon reggel borzalmas szerencsétlenség tortént.
Lichtl József repülőezredbeli katona egyedül szállt
tel az egyik gépen s a magasban keringett. A repülőusztag legenysége 5 ora 10 perckor megdöbbenve
iatla, hogy a repulogep kalimpálva zuhan le mint
egy 250 nieW magasból. Egy perc al itt a földön
terült el a gép összeroncsoltat). Az előrohanó katonak
a gep romjai alol Lichtl József pilotanak mar esak
összetört holttestét húzhatták ki. A délelőtt folyam in
a polgári és katonai hatosag vegyes bizottsága szállt
ki a szerencsétlenség színhelyére. Megállapítottak,
hogy a gépnek technikai hibája nem volt s így a
hzerencsétlensegért senkit sem terhel felelősség.
A kárpáti falvak
felepitesere Vasvármegye
összesen 219.110 koronát gyújtott, jóval többet mintha
a tervbe vett 3",0 os pótadót vetették volna ki. Ezen
összegből három ovod.it fognak felállítani, 00,000
koronáért tenyészállatot vesznek a segélyezendőknek,
a felesleget pedig a falvak újjáépítésére fordítják.

Cigányok garázdai:.odása Tömordun. Az elmúlt
héten, a surányi határban cigányrablók ütötték föl
lejüket, péntekre virradóra pedig Tömörd községben
követtek el három bet' r ses lopást, melyek után az
erdőben ütöttek tanyát, füzet raktak, aminek füstjét
észrevette Chernél Antal nagybirtokos ordőőr\ aki
rögtön gyanította a cigányok ottlétét és értesítette
arról a csendőrséget. A kőszegi csendőrség és a kős/.egi
12-es vadászkatonák 20 tagú különítménye Knippl
ló vad ás/ vezetésével nagy készenléttel indult a cigányok üldözésére. A kutatásuk sz »m >at estére meghozta az első eredményt. Az üldözők a toinördi
határba tartozó Grádics erdőt körülfogták és kezdték
szorítani a cigányok körül a gyűrűt. Este fél 11 óra
tájban rájuk is bukkantak, amint tűz mellett a lopott
baromfiakat lukmározták. Mikor a cigányok észrevették, hogy leifedezték rejtek helyű ket, futásnak
eredtek. Az egyiknek, akiről később 'megállapították,
hogy Erdélyi Kepási Gyula, sikerült is elmenekülni*
A második, Erdélyi Sztojka Gyula vad hajsza után
megadta magát, a harmadik, Horváth Pepi József
azonban a mezőn át a szomszédos erdőnek vette
útját futás közben előkapva hatlövetű revolverét,
amelyet fenyegetöleg emelt
távolból az uldoző
Sárvari Gergely népfelkelő szakasz vezetőre. Sárvári
meglátva a gyilkos szerszámot a cigány kezében,
ismételten megadásra szólította fel s mikor az nem
használt, 184 lépésről kétszer rálőtt a cigányra, aki
a következő pillanatban élettelenül zuhant a mezőre.
Az esetről vasárnap reggel értesítették a szombathelyi kir. ügyészséget és vizsgálóbírót, valamint a
köteles fegyverhasználatról a hadbirósagot. A szombathelyi kir. ügyészség részéről a helyszínére vasárnap este kiszállottak dr. Zrínyi Miklós vizsgálóbíró,
Kalmár Szilveszter kir. alügyesz, dr. llechinger Ede
kir. törvényszéki jegyző, a csendőrszárny parancsnokság részéről Mészáros János csendőrőrnagy, továbbá
a boncolást végző orvosok és pedu Szombathelyről
dr. Dános József, Kőszegről pedig dr Havas Gyula.
A helyszínén megejtett vizsgalat kétségtelenül megáll. ipitotta a fent előadottak valódisagat, a boncolás
pedig, hogy a csendőrgolyó elsőbben a veszedelmes
cigány torkát, a második pedig szivizoinzatát roncsolta
szet és mindkét lövés halálos volt. A kézrekerult
rablót beszállították a kir. ügyészség fogházába, elmenekült társa ellen pedig folyik a Hajsza.

jelölés látható, alatta-a magyar jegyszöveg, azután a
cégjegyzés és a büntető határozat. A jegynek o
részétől jobbra guilloehe okkal ellátott hullámos
keretben eszmény i ..ugyermekfoj van, alatta guillocheviguette, melyne.v sötéten színezett alapuyotnásából
fehér „10" es szám emdkedik ki, alatta pedig szabadon a „Korona" sz » áll. A/, alapnyomáson a "10" os
számot feltüntető domborny omis guilloche-alapp il
van egyesítve, amely a jegyszóveg alatt tojásdad
keretben a római „X."-e> szamot mutatja. A másik
oldalon német felírás. A jegy kép kék A tarka alapnyom ison, dombormŰBzerü „i0"-es számok és dülényidotnu csillagok váltakoznak
A jegynek legszélső
jobb negyedében guilioche-rajzzal övezett keskeny
keretben tarka betűkkel nyomtatva az értékmegjeió
lés nyolc különböző nemzetiségi nyelven olvasható.
A kavesiükseylet biztositasa A közélelmezési
biztosító kozpontok péntekien ismét szaporodtak. A
kormány megszervezte a kavéközpontot, mely a kávé
köze Hátast biztosítja. A kormányrendidet értelmében
a kávékészletek a központnak bejelentendők és a
kávéközpont havonként és egy hónapi hatállyal
megállapítja és a kereskedelmi miniszter jóváhagyása
után a közigazgatási hatóságok utján közhírré teszi
azt a legmagasabb árat, mely a kávéért a nagykereskedelmi forgalomban, valamint azt a legmagasabb
árat, amely a kávéért a közvetlen fogyasztas céljait
szolgáló forgalomban követelhető.
Kivegzett hazaarulo reichsrati kepviselo. A/.
Insbrucker Nachn -hten jelenti, hogy Bap:isti reichsrati képviselőt, akit a trienti hadbíróság az olasz
földről való visszatérése után hazaárulásért halaira
ítélt, csütörtökön kivégezték.

Megszokott hadifoglyok. Köszegdoroszlóról és
Lukácshazáról két kei orosz hadifogoly megszökött.
Taviratilag »zolitottak fel a rendőrséget a szökevények
nyomozására.

.licci jxromiS'A.
A nemet termes kedvező

Berlinből

táviratozzak

hogy a hadi élelmezési hivatal közlése szerint a német
termésre vonatkozó adatok messze túlnyomóan igen
kevezöek. A kedvező időjárás csanem mindenütt potolta a talaj hiányos művelését- A széna és lóhere termes a legtöbb helyen nagy hozadékot adott. Esőzések
akadályozták ugyan a betakarítást, de csekély kivétellel a minőséget nem rontották. A téii árpa araiásat
már megkezdték a rozs a melegebb időjárású kerületekben mar érik. Hacsak ezután az időjárás k- dvezötlen
nem lesz, Németország igen jó középtermésre számit
hat, mindenesetre olyanra, amely nyerstakarmany,
kenyértermény és takariuany gabona dolgában jóval
meghaladja a tavalyi kedvezőtlen termést. A leggyenOrosz kudarcj<
A Stoclud alsó folyásánU is
gébb az uj termési évben is a hússal és zsirril való újra meguiusuiiak az elleaség több t i n i l i s a . A
ellátás lesz, de minden megtörtént, hogy a fogyasztó- Stochodnal li íreoló szó véts igos tud-ró a legutóbbi
kat ebben is egyenletesebben és simábban láthassak el. kél napon 2J0J embert fog itt el ós 12 gépfegyvert
Megszűnt a lorexvilalas A honvédéi.ni iniuisz zsákmányolt. O lertynél, K -let ti iliciáb iu, egy m igvar
ter a hadügyminiszterrel egyetérióleg rendeletet -osztrák repülő egy KaUrmtuu ropűlőgepjt lelőtt.

Hírek a háborúról.

bocsátott ki, melynek órtelmébeu a j >vó jen megszűnik
Nagy
orosz
tómagek
veresege.
Buczacztol
a lovak hadicélokra való rekvirálás*, a njly intézke- nyugatra és északnyugatra az ellenség újra nagy
dést fontos mezőgazdasági és ip iri érdekek tették hideröt hajtott a Bothmer gróf tábornok vézényieto
szükségessé. A hadügyi kormány a jövőben szabad alatt állo szovetseges csap itok ellen t i m i l a s r i . Míg
vásárlás alapján szerzi be a lószűkségletét.
a rohamoszlopok egy része mar akadályaink előtt
A Budapesttel
vaio g y u r s v o i a t i összeköttetés
összeomlott, egy másik része állásamkuik egv kesGyújtsunk
gyogynovenyeket,
b<*rackmag
ot
es
szilmegjavítása erdekében nagy mozgalom indult meg
keny darabjába behatolt, de a német ős magyarvamagot!
A
llausegélyező
Hivatal
által
megindított
Szombathelyen a főispán kezdeményezésére. O.yan
osztrák
tartalékoknak azonnal végrehajtott ellen
gyógynövény
gyűjtési
akció
felhívja
az
áldozatkész
Győrig vezető vonatnak a beállítását szorgalmazzak,
támadása
az oroszokat újra kiűzte, ugy hogy az
közönség
figyelmét
arra,
hogy
miként
lehet
a
normális
hogy jelenleg is egy nap alatt lehessen oda-vissza
elleuseg
összes
támidas.n teljesen meguiusultak. 400
időkben
veszendőbe
tneuő,
vagy
elhanyagolt
anyagok
utazui.
oroszt
fogtunk
el.
A Stochod mentén csapataink a
bóla
hadviselésre
nézve
igen
fontos
értekeket
terdmteiii.
Beiratas a babakepzóbe. A szombathelyi tn. kir.
Sarnytól
Kővel
leié
vezető vasút mindkét oldalán
bábaképzőiutézetben az 1910—17. tanév tanfolyamára A mezőkön ingyen virító gyógynövényeket, a birack
egy
taiu
idast
ver.ek
vissza
Egyébként nincs uevea beírások 1916. szeptember 1—3 ig tartanak. A és szilva mágvát esak össze kell szedni és így kis
zeteseoo
esemeny.
felvételhez szükséges: 1. 20—40 közötti életkort faradsággál, anyagi áldozat nélkül hathatósan segítigazoló anyakönyvi kivonat; 2. férjezetteknél házas- hetjük a hadseregei, mely a gyógysz reket m e g k a p j a
A vezerkar cafolata Az orosz vezérkar julius
sági anyakönyvi kivonat; 3. erkölcsi (kozségil es 4. es á bósok özvegyeit, kiknek az értékesítés összege 11 rol szóló jelentőse azt az állítást kockaztatja, hogy
orvosi bizonyítvány; végül jártasság az Írásban és jut. A barack es szilva magjából olajat préselnék, Bruszilow tábornok hadserege az orosz offenzíva
olvasásban. A tanfolyamban 5 tanuló, ki mag it arra mely a gyógyászatban fontos mandula-olaj it helyette- kezdete ota 20000J foglyot szállított be.
Bár az
kötelezi, hogy 5 éven oly megnevezett községben síti. E magvakat teljesen száraz állapotban csonthé- orosz jelentések megbízhatatlansága eléggé ismeretes,
folytat szülésznői gyakorlatot, hol okleveles bába jukkal együtt küldjük be. A csomagokat a post.i és mégis ismetelteu arra kell utalnunk, hogy a foglyoknincsen, lrtO—180 korona államsegélyben részesülhet. vasút bérmentve veszi fel, ha "gyógynövény n tárta nak az a szama, i njlyel az oroszok említenek,
lomra vaunak jelezve, a 11 idseg-lyezó Hivatalnak csaknem megközelítik mind.soknak a északkelflti
A szombathelyi jey aranak einelkedese, A városi
V., Akadémia utca 17. címezve.
harevonalon
alló csap iiokuaK. a teljes létszámai,
tanács elhatarozta, hogy az előállítási anyagok nagyamelyek
az
ehnuil
5 heten belül koaioly hireoau
arányú áiemelkedése folytán a jég árát f. ho 9-étől
U) tizkoronasok. Az Osztrák Magyar B m k julius
,
álltak.
kezdődőleg felemeli. Ehhez képest egy métermázsa 24 én uj tizkorouásokat bocsát ki, amelyek 150 mm.
Svájci velemeny a h .bjru befejezesdrol. Valajeg ara 4 korona 80 fillér, egy nagyiöinbé 12 és fél szelesek es 80 mm. magas ik és egész terjedelmében
mennyi
troulou megkezdődön a döntő csata, mely
k g ) 00 tiller, egy fél tömbé pedig 30 tiilér lesz. vízjeles papíron kettős nyomtatással készültek, a'z
következményeit
ket bónapon oelui meghozza. Az
Nagybani vetelnel, tehát legalább egy vaggon vétő- egyik oldaion magyar, a masikon német szöveggel.
ántáiil
sorsa
lesOlaszország sorsa is A Biseler
iénél, egy vaggon jég ára vidékre 400 koroua, hely- A bankjegy ket oldaláuak rajza és színe egymástól
Anzeiger
szerint
sohase
alliuiiK. még olykozet .i b>koben 400 korona lesz.
teljesen elütő. A magyar szövegű oldalon úgy a
hez,
mint
most,
pedig
még
kicsiny a kilátás.
Oscsavargo Notórius betörő volt Szabó Kertész jegykép rajza, valamint az alap is t a r k a . j e g y n e k
Román
lap
a
j
•uljncai
hircokrol Az L'niversu|
Nadrág -lancsi alsószilvágyi illetőségű ösesavargó, a legszélső bal negyede a magyar szent korona
jelenti,
hogy
az
oroszok
a
Mikulicziuuél
vívott baraki életéből mintegy husz evet töltött fegyházban. országainak diszitménuyel övezett kék színű címerét
cokbau
nem
értek
el
oéll.
A
jabloncai
szoros
birtoHorváth Imre kószegpatyi lakostól készpénzben és ábrázolja, fölötte jobbra es balra a „10" es szám áll
káért
rendkívül
elkeseredett
harcok
folynak.
A
támauksserekbeu mintegy 820 koronát lopott el. Kiss l'ál és a címer alatti vignettán fehér színben, kék alapon
dók
sűrűn
tagozott
rohamoszlopai
nem
tu
llak
sőptei laksotol 277 koionát. A lopások még tavaly az értékmegjelölés „Tíz korona" olvash itó. Kitől
elragadni
a
magaslati
állasokat.
A
Kárpátokban
az
történtek. A lekai csoudórórmester tette ártalmatlanná jobbra, felül, guilloehe okkal ellátott d-réksz >gű
oroszok
nagy
tömegekben
harcolnak.
szaliagou teher felírassál sötét alapon az értékmegs aladta az igazságszolgáltató biróságuak.

Visjmert olasz tamadasok A Hrent.-i és az
Ktscb knzii har<-vonalon az élénk harci tevékunytteg
tart. Krős tüzérségi tüzelés után tobb helyen nagyon
jelentékeny olasz haderő ismét támadásokat intézett
a ('ima Dieci és a Nlonte R-ista közötti védelmi szaka
sznnk ellen. Különösen SZÍVÓS híre folyt a Nlonte
Martától és/ukkeletre, a hol az ellenséi? tíz rohamot
kis.Telt meg, csapataink valamennyi támadást az
ellenségnek legsúlyosabb veszteségeik mellett visszaverték >•- d m M "alias.iuat megvédték. A rostna
völgytől északra fekvő vonalaink heves tüzér egi tuz
ali.ilt állottak. A PiMUbion W eiieseg egy éjszakai
támadását vertük vissza.
Ai ulus; frontrol. A Hrenta
az. Etsch között
több helyen elkeserdettíharc folyik A Cima Chesitól
délkereletre levő vonalaink ellen alpunkból allo nagy
haderő tobb támadást intézett, amelyeket azonban a
17 esés 70 es számú gyalogezredeink osztagai az ellenség legsúlyosabb ves tesegei mellett vertek vissza.
Több mint'sOO halott olasz fekszik árkaink előtt, bjjel
az olutoknak egv ellentámadás* meghiusult. a Monté
Interotto vidékén, a Hrenta vögytől keletre tekvo szaka
sz.iin, N'almorbiánál. Katonainünak itt 4oU olasz adta
meg magát.
5 olasz fegyveres hajol inagsemmisitettünk. Julius
í) éu hajnalban a „Nován:" cirkálónk az otrantói tengerszorosban négy illetőleg valamennyi ez alkalom
mai el fi gott tengerész vallomása szerint öt felfegyverzett űrhajóból alló csoporttal találkozott és lüzérs«'gi tuz/el az uszszes hajókat megs-misitette. Az o.-z
szes . rliajók lángokban sülyed'ek el. Három kazánrobbanás után a legénységből csak
angolt tudtak
megmenteni.
Titani küzdelem a francia angol fronton Az Ancre
és a Somme k >zott az angolok a Baupame-alberti
ut mindkét oldalán délután és éjjel széles arcvonalon
nagy erőkkel tamandtak. Az úttól északnyugatra,
mielőtt még közelharcokra került volna a sor, halomra

lőttdk Őket Az attól keletre, San Felmaison fala 6*

a M nnetz erdő déli szélén, heves harcok fejlődtek
ki. Az ellenség ismételt kísérletei, hogy a Troneis
erdöeskét ismét kezére kerítse, nagy és véres vesz
te.sége mellett 1U0 fogoly visszahagyásával meghiu
sultak. A Soinmetól délre a szerecsen-franciáknak a
La Maizonette magaslat ellen ínt-'zett rohamát megsemmi.sitó tuz^'l fogadták. A tüzérségi tevékenység
az egész h uetTiileteu jelentékeny volt. Bellov és
S.-nv«couit kozott zárótuzünk lehetetlenné tette az
ellensi gnek mind *n támadási sz 'indékát.
Angol fi ancia kudarcok. A Somme mindkét
oldalan újra heves Imre tort ki. A Mainetz erdőcske
Longiiyval szakaszon az angolok pé:itek reggel tá
inadiak és megismételték erőfeszítéseiket a tronesi
erdőcske ellen, ahol tartalékaink gyors előretörése
már este érzékenyen találta őket. Az első kísérleteket véreseu visszavertük Most uj támadások vaunak
folyamatban. A franciák Barieux vidékén és Kstréestől nyugatra intézett tegnapi hiábavaló támadásukkal az utóbbi napok számos balsikeréhez ujabb
csalódást tűztek Sem ők maguk, sem fekete barataik
nem tudtav egy tapodiat sem elóreha'alni. A Maistol keletre a franciák vt—tahóditásl klaérietei meghiúsultak. Soueville erőd vidékén tüzüukkel akadilyoziuk meg a t imadást és Laufeet erődnél simán
vis>za^ertük azt. Az arcvonal többi részén vissza
vertünk szuiios eüenséges járőrt, illetve erős fel
deritó osztagokat. Oulschnél, H'CulnauU és Marclikirchtől nyugatra uéinet járőrök foglyokat szállítottak be. *
Nemet búvárhajó 4 angol hajót elsüiyesztett.
Kgyik német búvárhajó julius 14-én az Kszakitcng-ren
iiiegsemmisitelt egy, korull>elul 7tKHJ tonnás angol
srgédcirkálót, Ugyanezen búvárhajó támadással elsu
lyesztett három felfegyverzett őrhajót, amelynek
legénységét elfogta és egy ágyút zsákmányolt.

Ajánlunk

legj utányosabb
mellett:

a z o n n a l i szállít.isra a

napiárak

Szombathelyi

Jakarékpétutár

j^cszvcnytársaság

Gép-, henger- és auioolajat, kössegi fiókja,
gopzsiradékot^ kocsikenőcsöt
I \ o s z e g , K i i ' á l y - n t <s. s z á m .

Strasz szállói*

és m i n d e n f é l e gazdasági gépekhez
szükséges kenőolajokat s z a v a t o l t
jó minőségben.

WEISZ LIPÓT és TÁRSA
disznózsír-,

szalonna-

és

olajnagykereskedök

B U D A P E S T , I X . , H e n t a s - u t c a 17. s z .
Sürgönyeim :
WEISSEFETT

Interurbán telefon
József

Budapest

14—50.

malJatt.

t l f o j r a Ű : b e t c t e k c t jelentet; n e t t ó 4
Unu0-os
2
1 tozásNal
betéti
könyvecskére és folyó
számlára A kainatozas a betétet kóvetö napon kezdődik,
betét kifizetéseket felmondás nélkül eszkózól
;l a rasos
l '
üzleti és
maganvál

Leszámítol: tok.it mindenkor a legcltmyosebbenFolVÓSÍt :
rendes é> tórlesztéses jelzálogkölcsönüket
*—1
L földbirtokokra es városi házakra , m a g a sabi) k a m a t ú k ö l c s ö n ö k e t a l a c s o n y a b b
kamatú
kölcsönökké változtál (convertál).

Értékpapírokat:
v é s z é * eiad,
—*
t izs.lei megbízatásokat c 11 • > 1 .
Szelvényeket • költs.'v.mentkJS'.ii b e v á l t , szelvény-—I
_
" iveket a szel vényutalvány
alapján díjmentesen beszerez

italon;

Á t l l t a l á S O k a t
lefizetéseket eszközöl a világ bar^
— mely piacán teljesen díjmentesen

ul:irai
Értékpapírokra:
L
előleget

I t l l l - L A K K
_K e i 1-L a k k"-nál jobb máz nincsen
Asszony mondja: ez a kincsein!
A padló úgy fénylik tőle
Nem is kell sok máz belőle ;
Kevés munka, semmi kin,
Marna, vagy porszürke szin,
Figyelmet csak arra tegyen,
I l o g y az mindig „ K e i l - L a k k " legyen
Ajtó mosdó, ablakpárkány
Oly tehér lesz minta márvány,
Ha f e h é r K e i l Lakk*-ot veszünk,
S vele mindent jól befestünk.
Konyhabútor, asztal, szék,
Itt van „ K e i l - L a k k " azúrkék,
Kertibutort fessük zöldre,
< iyerinekeknek örömére.
„K e i 1-L a k k"-ból van minden szin,
Kék, piros, zöld-rozinarín.
Szóval: ház vagy nyárilak,
Mindig legyen ott „ K e i l L a k k ! "
Mindenkor kaphatók:
I

B i g i T

J ó z s e f

e^x-nel

ma a

ad.

« " papírokra

Sorsolás alá eso tcssc.; l'IIj i n/iuv.t
Értékpapírokat cs c,tcsekct "rzcsro cs

kczc

*

'
'
lesre átvesz.
Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb pénzintézetével a
Pesti Hazai Klso l'akarékponztar li;yesulettel szoros összeköttetésben áll, mindenféle takarékpénztári es bankűzleti
megbíz ist a legelőnyösebben bír lebonyolítani.
Mint az Klso Magyar Általános biztosító t a r s a s a ; ügynöksége mindenféle biztosítást ellogad és felvilágosítással keszs ggel szolgai.

Központ: Szombathelyi (regi) fakarekpenzlar
Szombathely. Alakult: 1837-btín.

A l a p t ő k e 1,600.000 k o r . T a r t a l é k o k : 4 0 0 . 0 0 0 k o r .
T a k a r é k b e t é t e k 15 m i l l i ó k o r o n á n f e l . i l .
S a j á t tórféi 2 , 2 j i ) . Ü J 0 k o r o n a .

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal.
N*£j<t«ruea baTtli t B»rnár«n kttt^lkaol wfcliLltWanUd«u
kinél nlnt l««)okb
fájdalomcsillapító bedörzsölét
lorghtlAa,

roranik, koatV«ny,

tnfln'nu,

Mrok-, n e l l

«•

fck«<4)ii>

•III. -K-I ibí>n

Szombathelyen: Kaiser

La.

Hargony-Linlment.

flTLns

< - l * n i i i - K x | » c l l e r p6tiék».
K -*), 1.40.
!-jriVTM»ri4r.'.iih»n i w t
lenül u ,.Kr»mj
oro»t;»u»ot" cimií't l»r Ili i.inr
Ry^yfrertlrewa
K O P ^ O I I J

flSBESTCEnENTPflLfl
versenyen
minőségű

Dr Ri.'bMr r*lo

1. Riií Ji.-;u«ir. ».

kívül legkitűnőbb
tetőfedő
anyag.

Azonnali szállításra
minden

mennyiségben

Ha szüksége van

kapható.

körlevelekre, számlákra,

cégnyomásos

levélpapírra, borítékokra vagy levelezőlapra, továbbá meghívókra, műsorokra,
belépőjegyekre, falragaszokra,

Köszönetnyilvánítás.

Védjegy

Védjegy

étlapokra,

címkékre,

azután

névjegyekre,

gyászjelentésekre, táblázatokra, árjegy-

Mindazon számos részvétmognyilvánulásert, melyben szeretett édesanyánk ill.
nagyanyánk

zésekre vagy bármely a könyvnyomdá-

özv. Schatzel Gusztávné

forduljon a legnagyobb bizalommal csak

szül. Freyler Hermina
elhunyta alkalmával részesültünk, nemkülönben azoknak, kik a temetésen részt
vettek, halas köszönetét fejezi ki
Kőszeg, 1916. julius ÍJ én
a gyászoló család.

szát szakmájaba vágó munkára, akkor

„ A T L A S "
Asbeatcemsatpala^yár
Réazv

-Tara

Sürjsnyeio
FalatUs Buáapest.
E::p:nti Ireia
Oyar: Budafok

Rónai Frigyes
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