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Hirdetések nagysdg szerint ju tányos drban 

szdmitatnak meg. 

A sertés- és zsir-
árakra nézve 

a kormányhatóságtól kiadott rendelet alapján 

városunk polgármestere is közhírré tette a város 

területére érvényes maximális arakat s inost 

mar a közönségen múlik, hogy ezen arakat be-

tartsa es az elárusítókkal betartassa. 

A hatósag képtelen mindenütt ort állani, de 

a fogyasztó közönség közös érdeke, hogy azt 

maga megtegye, mivel az eredmény csak igy 

biztositható s ez egyúttal más élelmi eiKkekre 

és egyeb maximált elelmiekre is kihatással bír. 

A polgármester rendeletet az alabbiakban 

egész terjedelemben közöljük s figyelmeztetünk 

egyúttal arra, hogy a helyi hatóság mindjárt 

az első feljelentésre kerülő esetekben kérlel-

hetetlen, példát statuáló szigorral fog eljárni 

azok ellen, akik azt be nem tartják. 

A mészárosoknak, a henteseknek persze 

nem fog tetszeni, hogy az eddig megszokott 

indokolatlan nagy haszon helyett kevesebbel 

kell beérniók, — megjegyezzük, hogy próba-

számítás szerint, most is teljesen megelégedettek 

lehelnek, ha egy sertésnél 30—40 korona 

hasznot szereznek 24 óra alatt, — de ha 

esetleg megteszik azt amivel fenyegetődznek, 

hogy t. i. lemondanak iparukról, sebaj, majd 

gondoskodik a közönségről a város. Egy-két 

kirendelt katona-mészáros majd ellátja a város 

hetenkint háromszori hussziikségletet önköltségi 

áron s akkor a közönség még jobban jar es 

végeredményeben ez is egyik tanulsága lesz e 

háborús időnek, hogy a közélelmezés legegy-

szerűbb es legelőnyösebb megoldása, a hatósagi 

üzem. 

A rendelet igy szól : 

1. § Olyan sertéseket, melyeknek súlya drbkint 
00 kg-ot meg nem halad (a kényszervágás esetét 
kivéve) közfogyasztásra levágni tilos. 

2. § Sertést levágás végett csak vágósulyban 
szabad eladni. Vagósuly alatt a sertés élősúlya 

és 2000 koronáig terjedhető pénzbüutéssol büntetendő 
Ha megállapítható annak, a nyer 'ssjguek összege 
amelyet e teites cselekményével illetéiteleuül eiért 
az alkalmazaudó pénzbüntetés 2000 koronán felül a 
megállapított nyeresjg kétszeresével felemelt ossze-
gig terjedhet. 

Utasítom a rendőrhatóságokat ós városi állat 
orvost, hogy ezen kormányrendeletet és az ezen 
alapon megállapított árak betartását szigorúan hajt-
sak végre. 

Kőszeg 1(J10 juiius 15. 

darabonkénti 2 kg. levonással értetődik; és az ez 
alapon kiszámítandó vételárból 4'0 levon uuló. 

Sertést hizlaló vagy állattartó részére csak 
minden levonás nélkül szainitou elísulybwi szabad 
eladni. A sertéseket az elalis előtt az utolsó ÍJ 
órán belúl nem szabad sem etetni, sem itatni. Hiz-
lalásra szánt sertésnek csak a diraojnkénti 00 kg-nál 
nem nehezebb jertes tekintendő. 

Élő sertésért olyan esetben, inikor az eladás 
nein az átvétel helyéről történik i OJ k^-uil nehe-
zebb, de legfeljebo OJ kg sulyu hulal j va,ry állat-
tartó reszére való eladásnál él > suiy kii torain n mként 
0 korona 12 fillér. 

Bármely sulyu sertésnek levágás céljából való 
eladásánál vagósuly (2- es 2 kgi\ vdm i u t 4'/« le 
az élősúlyból) kilogrammonként ti Koron i 93 iillér 
koveteluető. 

Leölt sertéseknek egészóeu vagy féldarabokbau 
való adásvételére nézve a legmagisabb ár méter-
mázs tűként 740 korona-

Termelő és viszonteladó kozt a termelés helyén 
lent felsorolt áruk maximalis ára Kilógrammonkint a 
kővetkező: a fiáj 738 K, szalonna 7 02 K, friss 
sertéshús 612 K, disznózsír 9 — K, az elkészített, 
sózolt, tustolt, főzött, paprikás szalonna 9— K. ; a 
sertéshúsból készült áruk koziil: füstölt hus 7 05 K, 
húsos kalbász 7 20 K, füstölt sonka 8' 10 lv, veres, 
majáskulbász és présüurka 4 50 K, top jrto 30J K, 
belsőrészek 3 00 K. 

A kiskereskedelmi, tehát azon maximális ár, 
melyen a fogyasztóknak az arut eladni kell, a 
következő: a haj ara kilogrammonként 8 20 K,\ 
szalonna 7 80 K, friss sertéshús 0'80 tv; sertesbus-' 
ból készült áruk kilogrammonként: füstölt nus 8'50 K, ] 
füstölt sonka 9 — Iv, húsos kolbász 8'— K, véres, 
májaskaibász, présüurka 5— lv, topjrtö 4 — lv, 
kocsonyának való 3 — K, bürke 2"— tv, beisó rísz, 
(máj, tüdő, vese, velő, nyelv) 4.— lv, főtt sonka, 
13'— K, disznózsír 10'— lv, elkeszilett sjzott, füstölt, 
paprikás, szalonna 10— lv. 

Aki az 1. rendelkezését megszegi, azameuyi-
ben cselekménye súlyosabb b intető rendel kezes ala 
nem esik, kihágást kovett el és 2 hónapig terjedhető 
elzarassal és 00U k-ig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő. 

Aki a jelen rendelet hatálya alá eső ciükért a 
megállapított árnál magasabbat követel, vagy ígér, 
•Ifogad vagy szolgáltát, vagy aki a rendelkezést 
eiijalsza, vagy annál közreműködik, amennyiben 
cselekménye súlyosabb rendelkezes ala nein esik, 
kihágást követ el és 0 hónapig terjedhető elzárással 

A tennényszükséglet 
megállapítása. 

Az 1910. évi buza, rozs, kétszeres, árpa és zab-

termés zár ala vétele targyában kiadott, továbbá a 

vásárlási igazolványokról szóló rendeletek megengedik, 

hogy a termelő saját gizdisági szükséglete cimén 

terményeiből a szükséges mennyiségeket visszatartsa 

és hogy az, akinek gazdasági szukségletés saját 

termése nem fedezi, vagy aki maga nem termelő, 

vásárlási igazolvánnyal gazdasági szükségletére ter-

ményeket vásárolhasson. Ezek az ismert rendeletek 

a gazdasági szükségletek címen visszatartható vagy 

megvasaroiható termények mennyiségét tételesen 

nem szabjak meg azért, mert a gazdasági és gazdál-

kodási viszonyok különböző es elterő voita miatt az 

egesz országra nézve egységes szabályt erre nézve 

inegállapiuui lehetetlen. Mivel azonban a termelő 

felelóssegre vouüaló azért, ha a megengedhetőnél 

loobet tart vissza, a vásárlási igazolvány kiadására 

jogosult ü i ló tág pedig Köteles erre ügyelni, üjgy a 

szükségesnél nagyobo mennyiség vásárlására igazol-

ványt ne adjon, a fold.uivelesagyi miniszter az érde-

kelteket a következőkről tájékoztatja : 

A gazdasági szükséglet megállapításánál a ter-

ményben kiszolgáltatandó járandóságok címén azt 

kell számításba venni, hogy rendesen mennyi eseledje, 

alkalmazottja vau a gazdának és ezek részere szerző-

dés szerint mennyi és milyen terményt tartozik 

kiszolgaltaim, számításba veendő továbbá, hogy a 

jövő évi augusztus hó 15 ig számítva, hány olyan 

T á v o a. 

A sorshoz. 
Szemedbe mondom bátran, hogy 

Igazságtalanul — 

S kegyetlenül bántál velem: 

Sors! te hatalmas Ur! 

Kegyetlenül, kezed reám: 

Csapást-csapásra mért, 

És soha meg nem hallgatál, 

Szivem hiába kért . . . 

Vagy tán sokat kívántam én? 

Uh sors, csak azt ne mond! 

Nem kértem én, hogy életem : 

Sugárba, fénybe vond. 

Nem kértem, hogy adj kincseket, 

Hatalmat, hírt vele 

S amerre járok, utamat — 

Virággal hintsd tele. 

Nem kértem, hogy érdem felett: 

Gazdag s boldog legyek ; 

Csak azt: hogy ugy arathassak, 

Minő magot vetek. 

És . . . Es, ugy-e, a bú, a baj, 

ürömmel száll felém; 

S azt a magot — mit aratok — 

lhzony — nem én vetém!. . . 

Tóthné-MunkAcsy Eleonóra. 

Éjjel a Doberdón. 
— Irta: Mernyei zászlós. — 

Felejthetetlen napok lesznek a jövőben azok 
is, melyeket az Isonzó mellett a Karszton oltunk át 
gránát-, srapnel- ós szikladarabok esőjében. 

Monf dcone ós Duinótól északra a fensikon egy 
falu terül el, melyben élő lény most — a romokban 
heverő házai körött — alig található. 

Igénytelenségénél fogva a földrajzi könyvekben 
alig esik róla említés s ma inár ő is helyet kíván 
magának a történelem lapjain. 

Ez a falu : Doberdó. 
A doberdói fensik lejtősen ereszkedik a trieszti 

tengerobölig, ahonnan Monlalcoue látható s a regényes 
duinói várkastély, mely jó célpontul szolgál az olasz 
ágyuknak. 

Az átélt véres napúkon nem gondoltunk a hol-
napról. Mindenki Dante poklában képzelte magát s 
kivette részét a lejátszódó tragédiából. 

A nap rolleksz sugárzásában a kiállhatlan forró-
ságtól sokat szenvedtünk. 

Az ivóvizet kétkerekű taligán hozták fel hoz-
zánk, de abból alig kottyant a sok ezer katonának. 

Szomjunkat azonban enyhítette a gazdátlan, 
dúsan termő fngefa gyümölcse, a tea, a kávé és a 
petánci ásványvíz. 

A tengerből kiemelkedő pára sürü ködalakban 
feküdt reánk s alig láttunk tíz lépésnyire. 

Volt eset, mikor a reánk zuduló zivataros 
esőben bőrig ázva harcoltunk a tárna ló olaszok ellen, 
hogy megtarthassuk azt a magaslatot, melyen álltunk 
s melynek bírásáért annyi vert ontott a talián. 

S ahol ezer év előtt még {hatalmas őserdők 
borították az Adria mellett elhúzódó fensikot, ahol 
a bölény s barlangi medve biztos menedéket talált 
üldözői elől, — ott most a puszta sziklák kőzött 

halomszám feküdlek s fekszenek napokig az olaszok 
hullai. 

Állandó vendégeink voltak a tengermelléki 
óriási legyek s szuuyogo*, a harctéri malária posiá-
sai, valamint a szerte szaladgalo patkányok es 
egerek. 

A felfedezett barlangokban az iszap között 
talált régi állaiok csoutm iradvanyai s közben egy-
egy apro urna sokat regélhetnének egy régen itt 
lakott nép kulturájaról. 

Az ilyen barlangok beváltak jó fedezéknek és 

raktározó üeiyiséguek. 

Ha nappal a tahánok nem támadtak, a doberdoi 
sziklás hegyvidékre néma csend borult. De ha el-
érkezett az est, benepesull a taj is, — élénk nyüzs-
gés forgás tamadt, azzal a benyomással a távolból 
uezöre, mintha a fold méhéből a kitörő manók 
inváziója a világ ineguódilasara indulnának ; pedig 
azok bátor katonáink valauak es sorakoztak a lattanok 
ejjeh tamadásan ik megtoresere, ami rendesen dere-
kasan sikerült is. 

Egyik éjjel tartalékban voltunk a front mögött. 
Mar hajnalodott, mikor a távolból morajlásszeru 
zúgást hallottunk s Kíváncsian varluk annak okai. 

Molinári bakák voltak. Azok jöttek vissza mint 
győző* az ejjeli uikozetbol, iszonyú átkot szórva a 
becstelen taliánra. 

— Mi baj testvér, miért e szitkozódás? 

— Hát hogyne szidnánk, átkoznánk a szem-
telen taliant, mikor meg verekedni sem lehet becsü-
letesen a hepe hupás területen, a szerte ropiuidó 
szikladarabok esőjében ; csak volnánk velők szemben 
a síkon,tudom, nem felejtenék el a magyarok Istenét! 

Állásunk fölfedezése végett sokszor egész raja 

jelent ineg fölöttünk az ellenség vészmadarainak, — 

— mely alkalommal nagyszerű jelenetnek voltunk 



Vá ro s i ü ^y ^k . 
ü l ma Hirdetmeny. 

Közhírré teszem hojjv a mezőgazdasági munkára 
kiadott orosz hadifoglyok "felsőbb hatósági rendelet 
folytán nap keltétől nap nyugtáig tartoznak dolgozni. 

Kőszeg l'JIG julius 14 
Jambrits L<ijos't p o l g á r m e s t e r . 

2o?o»i<; Hirdetmeny 

Közhírré teszem, hogy Kőszeg szab. kir. r. t. 
városba.1 a f hó 24. országos állatvásárra hasított 
korion allatoknak (szarvasmarha, juh, kecske, sertés) 
felhajtását betiltottam. 

Kőszeg 1916. julius 19. 
Jambrits Lajos p o l g á r m e s t e r . 

időleges munkást fog gazdaságiban a termelő alkal-
mazni, akik rtV.óre az ottani munkabér viszonyok 
figyelembe vételével szintűit termény járandóság lesz 
kiszolgáltatandó. 

A gazdas igi sz ikséglet számba vételénél a 
termelő vetés forgóját figyelembevéve számításba kell 
venni vető-magot. Vetőmagul egy-egy kat. holdra 
annyit lehet számításim venni, mint amennyit ott 
rendszerint egy-egy kat. holdra vetőmagul felhasz 
nálni szokás. Mivel azonban »z őszi vetés etpusztu 
lása esetet is figyelembe kell venni, az ilyen vetés 
pótlására szükséges vetőmag is számításba vehető 
•lyan mennyiségben, mint amilyen mennyiséget a 

termelő ezen* a cimen rendesen az előbb években is 
visszatartott. Ha az Őszi vetés sikerül, természetesen 
köteles a gazda a vetés pótlására visszatartott mennyi-
séget fölöslegként tovasszal beszolgáltatni. 

A gazdasági szükségletek számbavételénél a 
legtöbb körültekintést z állatállomány szükségleté-
nek megállapítása igényel. E tekintetben az az első 
szempont, hogy csak a rendes állatlétszám vehető 
számba, vagyis az, amely az illető gazdasági üzem 
méreteinek és a békében"tartott állatlétszámnak lé 
nyeges eltérés nélkül megfelel. Az allatok eltartása 
tekintetében különösen hangsúlyozza a miniszter, 
hogy a legtakarékosabb adag számitásnak kell irány-
adónak lenni, mert amikor az abrak-takarmányt a 
hadsereg ló.illományának okvetlenül biztosítani kell, 
az itthon levő állat-állománynak csak annyit szabad 
adui, amennyi a munkaerő biztosítása érdekében 
kvetlenul szükséges. Olyan helyeken és olyan idő-

szakokban, ah 'I és amikor az állatállomány a béké-
ben sem fogyasztott abrak takarmányt, ilyent ma 
számításba venni épen nem szabad. A hizlalásra 
nézve is az áll, hogy az sem terjeszthető tul a gaz 
das;ig eddigi hizlalásának keretén. A miniszter 
kiemeli ismét, hogy búzát és rozsot az állatállóraány 
részére gazdasági szükségletként számításba venni 
egyáltalán nem szabad és aki állatokat búzával, vagy 
rozzsal etet, a vonatkozó rendelet értelmében szigo-
rúan büntetendő. 

Mivel megeshetik, hogy a vevő va'amennyi 
terményből való szükségletét nem tudja egyazon 
termelőtől beszerezni, ugy az ellenőrzés, mint a vevő 
és az eladó érdekében egyaránt indokolt, hogy a 
vasári.isi igazolványt kiállitó hatóság — ha a venni 
szándékozó nem nyugtatja meg őt afelől,hogy szük-
ségletét mindenféle terményből egy termelőtől fogja 
beszerezhetni — minden terményre nézve külön-külön 
állítja ki a vásárlási igazolványt. Megeshetik az is, 
hogy a vevő kevesebbet vesz a termelőtől, mint 
amennyire a vásárlási igazolványa szól, s a vevő a 
vásárlási igazolványát átadván az eladónak, a termelő 
a termés hovaforditásának megvizsgálásákor, eladott 
terményként többet fog igazolni, mint amennyit 
valóságban eladott. Epeit ezért felhívja a miniszter 
a hatóság figyelmét, szigorúan figyelmeztetni kell a 
közönséget arra, hogy ha kevesebbet vesz, mint ameny-
nyit a vásárlási igazolvány szerint vehetne, mielőtt 
az ügyletet megkötné, az előbbi vásárlási igazolvány 
beszolgáltatásával a kisebb mennyiség vásárlására 
kérjen igazolványt 

:u78*ti« Hirdetmeny. 

Kőszeg szab. kir. város adóhivatala a szombat-
helyi m. kir. I'éuzűgyigazgaiósag 7148 11. 910 sz. 
rendelete alapján közhírre teszi, hogy az 191 ti évi 
házadó kivetési lajstromok 1916 évi julius 20—julius 
27 ig H napi közszemlére a városi adóhivatalban 
vannak ki»éve és a hivatalos órák alatt az érdekeltek 
által betek int hetők. 

Megjegyeztetik, hogy a közszemlére kitételnek 
a felebbezési határidő megállapítására nincs kihatása, 
mert a kivetés ellen irányuló és' a közigazgatási 
biróság adóügyi bizottsághoz intézendő felebbezósek 
az adoiv kézbesítését követő 15 nap alatt pénzügy 
igazgatósághoz adandók be. 

Kőszeg 1916 juiius 19. 

Junibrits L íjurt, p o l g á r m e s t e r 

3113 túr, Hirdetmeny 

Miután a városban levő gabona és liszt feles-
leget folyó hó 23-an a hadsereg részére rekvirálják, 
julius hó 22 tol kezdődő hatállyal a póküzletek csak 
kenyérjegy ellenében adhatnak bárkinek is kenyeret. 
Aki kenyérjegy nélkül szolgáltát ki kenyeret, a leg-
szigorubban büntettetik. Jegy nélkül tehát a kato-
naság sem kaphat kenyeret. 

Miről a rendőrhatóságot ellenőrzés végett s a 
pékmestereket utasítóin. 

Kőszeg 1916 juiius 21. 
./(linbrits LIIJOS, p o l g á r m e s t e r 

3213 1910 

Szeretetadományokat a frontra szállít a Had-
segélyzö Hivatal Átvételi különítménye 

Budapest, IV., Váci-utca 38. szám. 

Hirdetmeny. 

Kőszeg szab. kir. város adóhivatala a szombat-
helyi m. kir. Bénzűgyigazgatoság 24732/11. a 916 sz. 
rendelete alapján közhírre teszi, hogy az 1916 évi 
egyéni földadó felosztási jegyzék a városi adóhiva-
taliban f. évi julius 21—tői — julius 28—ig 8 napi 
közszemlére ki van téve, s az érdekeltek által a hiva-
talos órák alatt betekinthető. 

Kőszeg 1916 julius 21. 
Jambritts p o l g á r m e s t e r . 

.cieiyi h i rek . 

tanúi, rnikor a repülőgépek golyóinktól tai ilva, 
s/éditö magasságból frontunk mögött a f >ldie'zuhantak. 

Egyszer éjjel a távolból jövő kattogásra leltünk 
figyelmesek. Az olaszoknak — l'arsival rendszerű — 
léghajója jelent meg fölöttünk, fényszórójával be 
világítva állásunkat; de fényszóróink ellenvilau'itásá-
Iwn utat tévesztve, délre fordult s mint a lapok is 
hozUtk, I'ólában leszállásra kényszeritették. 

Ahásra kevés időnk jutott. A taliánok nem 
igen h tgytak arra időt S tkszor megesett, hogy 
katonáink álltukban szundikáltak, de a legkisebb 
neszre már éber figyelemmel vizsgáltak az ellenség 
mozdulatait. 

Sötét komor éjfélben az állásunk elótt álló őr-
szolgalatra kirendelt katona megszólalt: „Zászlós ur! 
Ott i drótakadály mögött valami mozog." 

— Merre? — kérdezem. 
— Ott ahol az a sölét folt látszik. 

Nem mozoi; ott semmi — feleiéin. 
Ueá rövid ülőre megint csak jelenti, hogy arra 

mégis ss ik kell valaminek lenni", mert ujri meg-
mozdult. Erre, hogy meggyőzzem, az elsütött világító 
pisztoly lényében látható valami nem volt inas, mint 
a sziklák repedéséből kinőtt csenevész bokrocska. 
Hiába a esah ka fantázia a harctéren, az éj sötétjé-
ben is uzi játékát, mert minden bokrot, minden ki 
álló szirtet, ellenségnek tekint. 

he azért megtörtént, hogy a talián az éj leple 
alatt robbanó aknát csempészett sziklás fedezékünk 
alá, melynek vzető drótjára az őrjáratból visszatérő 
k ttonáink akadtak. Kgyszer hajnalhasadáskor egy 
tábornok j >tt hozzánk állásunkba. — Éppen akkor 
egy talián hason mászva drotakadályunkat vágta. 

— Ne lojjétek agyon — mondta a tábornok — 
csak a lábába. Megtörtént. Katonáink a sebesült 
taliánt behozták. Tisztjelölt Volt. 

Mit ccinal maga itt ? kérdezte tőle parancs-
nokunk. Maga itt az életével játszik. 

A talián, aki a német nyelvet bírta, azt mondta 
„Kérem, én a tiszti vizsgára készültem. Feladatom 
volt, hogy exi a drótakadályt elvágjam; h i ez 
sikerül, kineveznek tisztté." 

Sebét bekötözték, megkínálták cigarettával, 
utuil o utumíljogv.i fogadott. 

Kincs István |ubileumat, lelkipásztorkodásának 
negyedszázados évfordulóját Kőszeg város közönsége 
külsőségben keresetlen egyszerűséggel, lelkes meg-
nyilatkozásban azonban meghatóan impozánsan ünne-
pelte meg es most már az ettől is retteget jubiláns 
is elmondhatja, hogy a köztiszteletnek és megbecsüles-
nek ez a szerény kerete nem lepte túl az ö egyéni-
ségében is mindenben megnyilvánuló igénytelenseget. 
Mikor Jambnts Lajos a plébánia szerény fogadó-
szobájában az egybegyűltek élere állott, ott voltak a 
városi, megyei, ahami hatóságok es hivatalok fejei, 
az egyesületek es intézmények vezető férfiai, a tan-
intezetek képviselői es növendékei, összesen mintegy 
ötvenen es mikor az ünnepeltet az egybegyűltek lelkes 
eljenzéssel köszöntve, belefogott üdvözlő beszédébe, 
jól mondotta, mikor azzal kezdte, hogy íme itt van 
a város egész közönségé es hogy a legfenyesebb 
kituntetes az, midón egy polgártárst a város osztatlan 
szeretete es tisztelete veszi körül. Igen szép es len-
dülettel elmondott üdvözlő beszedeben egyébként 
igen helyesen fejtette ki a jubiláns lelkipásztori és 
társadalmi eredményes nagy tevékenységét és nem 
feledkezett meg arról sem, hogy benne az országosan 
ismert írót is ünnepelje. A lelkekböl fakadó hosszan-
tartó eljenzes fejezte ki a szónok méltató szavaival 
való benső együttérzést. — tzt követte még Bobuss 
Katalinnak a kath. nőegylet neveben egy hatalmas 
virágcsokor átadásával mondott üdvözlést, — a kath. 
leánynevelő intezetek es a növendékek küldöttsége 
élen pedig ugyancsak virágajándekok kíséretében 
Früchtl Mariska tanítónő üdvözölte a népszerű tan-
intézeti elnököt. — Kincs István apátplébános nem 
előre elkészült beszéddel, hane u a tőle megszokott 
talaló es a dolog velejere tapintó szellemes és ötletes 
megjegyzesekkel beszelt az ő ünnepeltetéséről. Szava-
iból inkább az csendült ki, hogy igaz, hogy nagy 
tervekkel kezdette meg plebánosi es Kőszeg városi 
polgári kötelessegeit, de ó ugy érzi, hogy nem sikerült 
neki nagy ünneplesre méltó alkotásokat létrehozni, 
sőt ellenkezőleg, sok kezdeményezése ellentállásra, 
sok jó szándéka kritikara talált s megnehezítették 
alkotó törekvéseit, de ő ebben is megnyugodott és 
abban is, hogy kevesebb eredménnyel beérje és e 
mellett arra törekedett, hogy a bármely téren meg-
nyilvánult kritika ne zavarja meg a békés és barátságos 
együttműködés lehetőségét; ezt akarja a jövőben is 
mégtenni s igy akar továbbra is a varos minden jó 
is üdvös ügyének munkatársa lenni, legjobban pedig 
azt szeretne, ha ő jubilálhatna a várost, mint sok 

sikeres nagy alkotással fejlődésében és boldogulásban 
megerősödöttet, ezt a jubileumot segítse a Mindenható 
Isten! — Ezután a nagy ünnepi küldöttség mindén 
tagjának megjelenését egyenkint is megköszönte, 
mellyel a lelkes ünneplés veget ert, de a resztvettek 
emlékezetében mindenkorra élni fog. 

Kitüntetes Hausmaninger Károly, 83 as ezred-
bei i alezredes, kőszegi háztulajdonosnak, őfelsége u 
Ferenc József Rend tiszti keresztjét adományozta. 

A katunai a l reabskola t isz t je i rő l , kik a harctérre 
vezényeltettek, sajnos, sok szomorú hírt kellett eddig 
feljegyeznünk. Többen közülük hősi halált leltek a 
becsület mezején. Most jól esik egy életben maradt 
bátor harcos fényes kitüntetéséről megemlékezni, 
mert csak most tudtuk meg, inidőn itt lakó családja 
körébe jött, hogy a család szaporodása feletti öröm-
ben részt vehessen és azután újból a harctérre 
induljon. Ez Boldea Gergely tanár százados, ki 
mozgósításkor az öl . gyalogezredhez vonult be. 
Mult év ősszel magyar és román katonákból álló 
századával egyike az elsőknek volt Iwangorod be-
vetőiénél és a hős századosnak ekkor Őfelsége a 
hadiékitmóuyes Vaskorona rendet adományozta, amely 
magas rendjel alantas tiszteknek csak ritkán jut. 
Ezt megelőzőleg a Signum laudist és katonai érdem-
keresztet kapta, a német császártól pedig a Vas-
keresztet. Az iwangorodi harcokban bal karján 
súlyos lósebet szenvedett, de eoből már kigyógyult. 
Szerényen elhárít magatói minden érdemei, — azt 
mondja : kötelességet teljesített es szerencséje volt. 

KituntetdS. .laross Istvánt, a kőszegi postahivatal 
főtisztjét, ki a háború kezdete óta a harctéren tel-
jesít postai szolgálatot, Ot'elség az ellenség elotl 
teljesített kitűnő szolgálatai elismeréséül, a hadi 
diszitményes koronás arauyérdemkeresztet adomá-
nyozta, — a hudióiszitniényes arany érdemkeresztet 
I>edig megkapta Schrainuiel Gusztáv volt kőszegi, 
legutóbb szombathelyi postasegedtiszt, ki szinten 
mar huzamos > időn át a harctéren teljesít pjstai 
szolgálatot. 

Kituntetes. Tangl Adolf nemrégiben katonai 
szolgálatra bevonult ifjú iparművészünk, ki a tél 
lölyaináu súlyosait megsebesült, de szerencsésen 
meggyógyult és már egyizbeu megkapta vitézségéért 
az ezüst érmet, most azt olvassuk a U. K.-ben, hogy 
újólag ugyanezen kitüntetésben részesült. 

Haláloz s Kannossy Vince kőszegszerda helyi 
nyugalmazott plébános életének 7ő-ik évében par 
heti gyengélkedés után hétfőn meghall. A meg-
boldogult l'J12 ota lakott Kőszegen és jótékony-
sággal sietett szűkölködő e noertársai segiiségérj. A 
mult évben a Kelcz-AdeiiTy arvahazu.il 14'JJO koro-
nás alapítványt lett. Temetése szerdán volt nagy 
részvét mellett. 

Hosi halalt szenvedtek Sjitz András nezsideri 
sz.irmazasu j)ineér, voll kőszegi csipkegyári munkás, 
a 13. honvédezredbeu, — szintúgy / itsik KJZSŐ, 
ifjú pincér, Xaisik cipeszmestjjr lia, iniudkotten a 
wolhyniai nagy harcokban súlyos in megsebesültek 
és előbbi Krakóbuti utóbbi Wien ben katonai kórházban 
hunyt cl. A 2U éves Zatsik mull év julius 15-én 
vonult be és sajátságos véletlenne a sorsnak, éppen 
egy évre ra, ez év julius lő ón halt meg. 

A fjyimnazium ertesitoje az elmúlt tanévről már 
mult hó vegen jelent meg és bár közkézen forog, 
mégis feljegyezzük belőle a háborús időre való jelen-
tosegböl, hogy e kiváló tanintézetünk létszáma az 
elozo évhez kepest nem változott, sót 9-el szaporodott, 
midón általában a középiskolákban apadás észleltetett, 
aini az intezet közkedveltséget igazolja, — de ugyan-
csak a haborúra való tekintetből kiemelendő, hogy a 
tanulók sorabol 63 vonult be katonai szolgálatra, kik 
közül mindazok, akik tanulmányaikat bevonulásig b j 
nem fejezhetlek, e tanév vegen resztvettek az elrendelt 
potlo tantolyun m es mindnyájan sikeresen kiáltott 
vizsga uuin ereitsegivel vonulta* vissza, ki a harctérre, 
ki a csapattestéhez. Az intézet által rendezett ünne-
pélyek mind hadi-jótékony celt szolgálták, a főgim-
názium tanári k-ira társadalmi téren vette ki részét a 
háborús erdekek támogatásában, az intézet igazgatója 
pedig a város közélelmezésének egyik legfontosabb 
részéDen, a lakosságnak lisztellátásában, a kath. nép-
szövetség helyi szervezetében, soha el nem évülő 
erdemeket szerzett magának. — A tanulmányi ered-
meny az ertesitöben toglalt kimutatás szerint igen 
kedvező. 363 tanuló közül csak 52 van Ismétlésre 
kötelezve, de ezekből is 37 augusztus 30. és 31.-én 
tehet pótvizsgát, a feltetlenül elbukottak száma tehát 
tulajdonkepen csak 15. A tiszta jelesek, a vastag 
betűsök száma átlagos százaléka 12%-nál valamivel 
több, az egyes osztályok közül kitűnik a Vl-ik, mely-
ben 34 tanulóból 12 es a III., melyben 68-ból II es 
az l-só, melyben 48-ból 7 lett tiszta jeles. Az ez évi 
ertesitőt Vaszary Kolos hercegprímás, a rendnek ez 
évben elhunyt örök- es boldogemlékü egykori tanárá-
nak es főapátjának kitűnő arcképe disziti, kinek 
paedagógiai es lelkifőpásztori működéséről, lelki és 
szellemi kiválóságáról Nagy Balázs tanár irt igen szép 
emlék-cikket. 

A városi villamos telep egyik gépének mult év 
bt n megrepedt főtengelye, mely miatt az üzem egy 
ev Ota oly sok nehézséggel megküzdeni volt kény-
telen, vegre pótlásra talált. Az uj tengely a diósgyőri 
acélöntődéből kedden érkezett meg, hétfőre pedig itt 
lesz a Ganz-gyári központi főszerelő is, hogy azután 
az egy ev óta munkátlan álló gépet üzemképessé 
tegye. Jövő hó közepe táján már ez termeli a villa-
mosságot es pihenteim fogja ikertestvérét, mely oly 
sokáig egyedül húzta a terítet, sebet is kapott és 
tuég így is helyt állott, de pihenése természetesen 
csak iegteijübb 24 órai felváltó munkateljesítés lehet. 



Katonai szemlet tartolt szerdán az itt elhelyezett 
24. hegyi tüzérüteg felett lovag Cwiedenek N. ezredes 

Az Elektro Bioskop inai műsora: Felvételek a 
világháborúról. Diadalmas szerelem. Színmű 4 
felvonásban, a s.ép Henny Portén a főszerepben. — 
Az apja leánya. Vígjáték 3 felvonásban. 

Rokkant katonak mint cséplőgép es lokomobil goz-
gepkezelok. A in kir. rokkantügyi hivatal éitesiti a 

'gazdákat arról hogy a rokkantügyi hivatal állományá-
hoz tartozó rokkant katonák kőzűi nagyob számban 
vannak olyanok akik cséplőgép, és lokomobilgőzgép 
kezelőkké vannak kiképezve és a kik a cs. és kir. 
hadügyminiszter rendelete értelmében mint gépészek 
1916 november 80-áig szabadságolhatok, — ennél-
fogva felhívja a rokkantügyi hivatal mindazokat a 
kik rokkant katonákat mint gózgépkezelőket a folyó 
évi oséplési idény alatt alkalmazni akarnak, hogy 
ebbeli hajlandóságukat lakóhelyűkhez legközelebb 
eső a in. kir. rokkantügyi hivatal budapesti duna-
balparti rokkant iskolája (váczi ut 57. Budapest) 2. 
in. kir. rokkantügyi hivatal csaszárfűrdői gyógyinté-
zete Budapest. 3. m. kir. rokkantügyi hivatal kassai 
intézete. Kassa. 4 in kir. rokkantügyi hivatal po-
zsonyi intézete Pozsony. Tekintve a kiképzett rok 
kantak csekély szamát ajánlatos azokéért minél előbb 
jelentkezni. 

Gyulai Pal kóltemenyei. A Magyar Könyvtár, 
Radó Antal népszerű vállalata legújabban egy kivá-
lóan becses füzettel bővült; Gyulai Pál válogatott 
költeményeinek gyűjteményeivel. Gyulai költészete 
ma már irodalmunk klusszikus kincséhez tartozik, a 
mult század magyar lírájának Arany mellett tán leg-
kiválóbb jelensége. Hatása s az érték, melyet tulaj-
donítunk neki, az ilővel folyton fokozodik, ma talán 
még többen és mélyebb megértéssel olvassák, mint 
keletkezésekor. Az új, válogatott kiadas, melyet Csá-
szár Ernő állított össze nagy gonddal és megértéssel 
s melyhez ugyanő magvas kis tanulmányt is irt, el 
fogja terjeszteni mindenfelé, oda is, a hova eddig 
nem jutott el. A fűzet a L impel R. (Wodianer F. 
és Fiai) czég kiadasában jelent meg ára 60 f. 

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

Vidéki hírek. 
Szentelyí potlek tanittoknak A kultuszminiszter 

Luibersbeek Tódor városhodászi ág. uv. elemi nép-
iskolai tanító részére 1916. junius 1 tői kezüődőleg 
további intézkedésig évi négyszáz, Ziermann Nlih dy 
őribukkosdi ag. ev. elemi népiskolai tanító részére 
pedig évi hatszáz korona személyi pótlékot engedé-
lyezett. 

Szombathely husszükseylete. kiskos István pol-
gármester okos, gondos előrelátásból a sertés árának 
maximálása előtt biztosította a város közönsége 
részére a hus es zsír ellátás folytonosságát. Még május 
hónap- Baranya megyében lekötött a város részére 
kilencven darab sertést kilogrammonként hat korona 
ötven filléres árban. A varos a kilencven sertést ma 
veszi át. 

A kormány Szombathely kozellatasaert . A város 
közgyűlése a piaci rendtartás tárgyalásával kapcso-
latban kimondotta, hogy eltiltja a piacon kívüli adás-
vételt, amely egyrészt rovására esik a piacnak, más-
részt pedig csökkenti a varos bevételét. — l'gvan-
ekkor kérelmezte a kormánytól a polgármester részére 
a maximális árszabás jogát. A leirat jóváhagyja a 
közgyűlés rendelkezését, amellyel megtiltják a piacon 
kívüli vásárlást, illetve eladást. A leirat fölbatalma 
zást ad a vármegye alispánjának, hogy a polgármes-
ternek jog it adjon az árak maximálására. 

A tomordi, vassuranyi es a lekai rablasok három 
haramiaja közül az egvik Répási Gyula megszökött 
a csendőrség elől. Sorsat azonban nem kerülhette 
el, mert péntek este a vépi korcsmában a község 
bírója fölismerte és a csendőrökkel elfogatta. 

m . 

Heti krónika. 
Megalakult a Karolyi part. Brisztol szálló kül"ii 

helyiségben gróf Károlyi Mihály elnöklete alatt meg-
alakult az egyesült függetlenségi pártból kilép tt 
diszidensek külön pártja, mely Justh Gyula indítvá-
nyára a .Függetlenségi és 4«S as párt" címet vette 
fel és elnökéül gróf Károlyi Mihályt választotta meg. 
Az alakuló gvülésen gróf Károlyi vuzolta a kilépés 
okát és az uj pártalakulás szükségességét, melynek 
során Apponyit és társait a függetlenségi eszmék 
kerékkötőinek nevezte. 

A hadsereg széna es szalma szükséglété. A had-
ügyminiszter a hadsereg reszére az 1916 17. gazdasági 
évre szükséges széna- és szalmakészletek biztosításá-
nak megkönnyítése végett a katonai parancsuoksá-

R 

Az uj l i t z tárakat rondelelileg Alapította meg a 
, kormány. Minthogy a termények arait emelték, előre-
látható volt, hogy a liszt is drágább lesz. Nem lehe-

tetlen, hogy azért, liog.\ a fogyasztókat liszttakarékos-
,ságra szorítsak. Dunántulra a nagybani árak a 
következők: buza finomliszt 95 50. főzőliszt 59*90, 
kenyérhszt 41 47, rozsliszt 4585. A kicsinybeni el-
árusitás mintegy 10°/'o al több lesz, ugy hogy előre-
láthatólag 105, 06, 46 és 50 fillér lesz e négyfajta 
lisztnek az ára. Feltűnően drágább lett tehát a finom és 
rozsliszt. Ebből az*következik, hogy minden fogyasztó 
ugy tesz jól, ha szükségletét maga veszi ós őrölteti. 
(Szinte halljuk az öreg Eitnert, akit perbe fogtak, 
mert egy koronáért adta a finom lisztet, amint krigli 
söre mellett mondja: nohát, dahabcesz, most a 
kormány is azt teszi amit én !) 

Figyelmeztetjük a varos lakossagat, hogy a 
kényéi-magvakon kivv.il gazdasági szükségletre, állat-
tenyésztésre való szükségletét előjegyeztetni el ne 
mulassza. Azok is jelentsék be szükségletüket, akik 
utóbb szaporítják állatállományukat, nehogy évköz-
ben mutatkozzék ennek hiánya, midőn a hatóság 
már aligha pótolhatja a bejelenteni elmulasztott 
hiányt. A baromfiak számára is történhetik ilyképen 
gondoskodás. 

A femrekvira las újból elrendeltetett. Városunk-
ban az e célból kiküldött bizottság: báró Miske 
Kálmán elnök, dr. Freyberger Jenő tanácsnok, 
Somogyi István rendőrbiztos és Heidenreich Lajos 
szakértő, augusztus hó 5.-étől 10 ig veszi át a féme-
ket a városház reodőrlegénységi szobájában és az át-
vett mennyiségről elismervényt ad. A bizottságnak 
jogiban áll házankint és lakasonkint is ellenőrzést 
gyakorolni. 

A holnapi országos vasar, mely egyébként is 
mindig a leggyengébb, ez évben még a szokottnál 
is lanyhább lefolyású lesz, mert a száj- és köröm 
fájás miatti zárlat tolytán sem szarvasmarha, sem 
sertéslelhajtás megeng -dve nincsen Legjobb lettvolna 
meg sem tartani és helyette pótvásárt kérni, amit 
inosi már aligha lehet elérni és h i el is érhető, — nem 
sokat ér egy pótvásár sem. 

Gyümölcskereskedők telepedtek le városunkban 
vagy bevásárló megbízottakat foglalkoztattak itt, 
akik még azt a kevés termést is, ami az idén van, 
nap nap után elszállították Ausztriába. Máskor nem 
törődött vele a hatóság, de most nemcsak, hogy 
elvonja az amugyis is gyér piactól, hanem még ár 
drágító hatással van arra a még kevesebbre, ami 
nem az ő kezükre jutott. A rendőrhatóság iparüző 
jogosultságukat nyomozva, rájött arra, hogy ipariga 
zolványuk nincsen és van közöttük olyan, ki már 
29 év óta gyakorolja jelentékeny összegű gyűmolcs-
kiviteli kereskedelmét, de ez adózás alul ugy vonja 
ki magát, hogy lakóhelyén, hol gyümolcskereskedést 
nem uz, csekélyösszegü kereseti adót fizet és e címen 
másutt csak mint bevásárló szerepelvén, ha inog is 
rovatott adóval, azt felebbezésre törölték. A felelő 
ségre vont gyümölcskereskedők a hatóság előtt 
kijelentették, hogy ez évben alig volt forgalom és 
mert gyümölcs sincs, abbahagyják és jövőre majd 
engedélyt szereznek, a 29 év óta itt gyümolcskeres-
kedést gyakorló azonban nem volt ily belátással, 
hanem makacsul ellenállott azon kijelentéssel: azt 
tesz amit akar, ő otthon adót fizetés mint magyar 
állampolgár ott vásárol, ahol neki tetszik, és iparenge 
délyt szerezni, vagy adót fizetni nem hajlandó. Ezt a 
rendőrhatóság 50 koronara megbüntette iparkihágás 
miatt és figyelmeztette, hogy napról napra ellenőrizteti 
és minden nap uj kihágási eljárást indit ellene. Felleb-
bezést jelentett be, de másnap újból megjelent, hogy 
megfizeti a pénzbírságot, ha leszállítják, de mikor 
belátta, hogy igy célt nem érhet, lefizette és csak 
azt kerte, hogy az ítéletet ne közöljék a pénzügy-
igazgatósággal. Pedig ezt is hiába kérte. Aki sok sok 
ezernyi forgalmat és hasznot szerez itt, az járuljon 
hozzá a közterhekhez is. 

Öngyilkost gazolt el a kőszegi vonat mult szom-
baton éjjel 10 órakor a Gulner malomtól mintegy 
1000 in ter távolságban. Üdor Elek 22 éves szombat-
helyi lakatossegédet, ki legutóbb Muller Ede szombat-
helyi építész alkalmazottja volt és mint ilyen a 
rekvirált harangokat szedte le a templomokból. Az 
elg izolas hírének vét le utan Kőszegi József rendőr-
kapitány, Somogyi István rendőrbiztos, dr Lauringer 
János főorvos és Furst Róbert vasúti osziályfótnérnök 
kiutaztak a helyszínére. A vizsgálat megállapította, 
hogy a mozdony kereke Odornak a fejét szelte le 
Beigazolást nyert továbbá a vizsgálat során, hogy 
Ódor öngyilkossági szándékkal feküdi a vonat ele. 
Mar korábban a Gulner malomnál éssrevették, hogy 
a vonat ,elé feküdt. Amikor a malomból feléje köze-
ledtek, Ódor a mez .re futott és odább vetette magát 
a sínekre, ugy, hogy a nyaka szabályosan a sínen 
feküdt. Kihallgatott munkástársain ik, kik esténként 
a vonattal tértek vissza Szombathelyre, azt mondott i, 
hogy ö nem jön haza, hanem Lékára indul, ahol 
hétfőn reggel találkoznak a lékai harangok le 
szedésére, fársai azt is állítják, hogy Odor az utóbbi 
időben állandóan búskomor volt és él-tuntsagról 
panaszkodott. Mindezek alapján a bizottság kétség-
telennek vette az öngyilkosságot és a holtestet be 
szállították a kőszegi h dottasházba, ahonnan hétfőn 
ideérkezett szülei temettették el. 

A Kőszegi Turista- es Szepito egylet ideiglenes 
jelvényei a tagok részére Róth Jenő könyvkereske-
désében 40 fillérért kaphatók. 

A ré t fa lv i völgy turista hidjat . melyet a legutóbbi 
árvíz megrongált, a turistaegylet vezetősége már 
helyre állíttatta ós ujbol atadatott a közlekedésnek 

Ez i* jól fog neki esni, de a reá ügyelő személyzet 
Qt,*. is, kiknek ugy kellett rá vigyázni, mint a szemük 
világára, — hogy is ne, mikor sok ezer embei 
szemének világossága ettől függött. Kamarás Jeni 
műszaki vezető és Sághy Jánös telepigazgató nagyol 
sokat fáradoztak ezen esztendőben az üzem zavar 
talán lentartása érdekében és az elemi csapások 
igy—egy napi (az is érdemük, hogy csak I —1 napi 
üzemszünetek kivételével, elismerésre méltó siker 
eredményezte buzgó és lelkiismeretes törekvésüket. 
— Itt említjük meg, hogy e héten a polgármester 
azon kívánságát fejezte ki előttük, hogy az újraépítés 
alatti szent János hídnál az éjjeli biztonsagot emelő 
villamos lámpát lehetőleg 3 napon belül helyez-
tesse oda. A hidmegrongálás miatt ugyanis ott a 
vezeték is megszakadt. A polgármester nagy meg 
lepetésére a kívánt világítást még aznap tettek 
lehetővé, mely buzgó.,sághyuért a polgármester „kama-
ras"-estélyt rendezett tiszteletükre. 

A szent János hid helyreállítása még mindig 
csak kezdetleges stádiumban vau. E héten lebontották 
az összeomlott partszéli pillérnek még fenmaradt 
baloldali részét, köveket és fövényét fuvaroztak a 
helyszínére ós valószínűleg jövő héten kezdik ineg a 
tulajdonképeni építőmunkát. 

A korházhoz vezető hidat, a Grátzl féle malom 
mellett, tudvalevőleg szintén elsodorta a nagy árvíz. 
Ennek helyébe ideiglenes gyalogjáró hidat építettek 
a 12 es vadászok utászkatouái, mely most már az 
arra fekvő szántókra, káposztásokhoz, a kórházhoz, 
a vasút felé vezető külső koruthoz kényelmesebb 
gyalog- és targoncaköziekedóst nyújt. Az igás foga-
toknak eddig is csak a vágóhíd melletti hídon volt 
szabad közlekedni, moly hidat az árvíz ineg nem 
rongált. Remélhetőleg a kórházhoz vezető híd vég 
leges megoldása csak vasbetonos kivitelű lesz. 

A kőszegi harangok nagy részét mult héten már 
elszállították az ércöntödékbe, hogy ágyucsőnek át-
oiitve harctereken hallassák hangjukat. Legtöbbje az 
egykor közismert Pfistermeister itteni harangöntődé-
jéből való, de volt köztük a soproni Seltenhofer és 
a győri Mendel János cégtől való is. A plébánia 
templomból 5, a bencés templomból 4, a temető 
kápolnájából 2, a kálvária templombol 2, a szent 
Domonkos-rendi apácák templomából 4, a kórházi 
kápolnából 2-őt vittek el. Bárha egykori csengő 
érchangjuk helyett a testükön át küldött hatalmas 
löveg börabölése azt a fület találná el, mely a népek 
békevágyát nem akarja meghallani. 

Gabona es l isztrekvilalas A hatósághoz rendelet 
érkezett, hogy a legközelebbi jövőben katonai ki-
rendeltségek érkeznek, akik a vármegyében a mult 
évi termesből megmaradt feleslegeket a katonaság 
számára rekvirálni fogjak. A kirendeltségnek min-
denütt, malmokban, kereskedésekben, magánosoknál 
jogukban áll a rekvirálás, amihez a polgári hatóság 
is segédkezet nyújt nekik. 

A kenyerhiany meggatlasa érdekében a polgár-
mester szigorúan megtiltotta a pékeknek, hogy 
kenyérjegy nélkül kenyeret adjanak el, mert már elég 
volt abból a visszaélésből, hogy pékjeink azoknak is 
adtak el kenyeret, akik a számukra biztosított liszt-
mennyiséget megkapták. Most persze sok kényes gvoiuor 
kétségbe esik e rendelkezés miatt és a városházán 
egymást követi a sok kérdező. Pedig nagyon egy-
szerű a dolog. Tessék az illetőknek s a j á t l i s z t -
j ü k b ő l a nekik megkívánt kenyeret süttetni. Ez 
a kenyérellátás rendjét nem zavarja. Azt akarja 
a hatóság, hogy augusztus 15 ig meglegyen minden-
kinek „a minden napi kenyere." 

Az orles szabalyozasa. A rendelet értelmében 
— magánfelek részére vámért őrlő malmok kivé 
telével — a malomvállatok, búzából és rozsból csak 
meghatározott minőségű iisztet állíthatnak elő. A 2 
s/.ázaléknal nem tobb idegen keveréket tartamazó, 
hektoliterenként 75 k*. os sulyininőségu huzat az 
euyneinü korpa és hulladék elvonása után (annak 
figyelembevételével, hngy takarmánylisztet előállítani 
t i los) NO százalékra kell kiőrolni és ebből legfeljebb 
a következő háromfajta lisztet hzabad és pedig a 
Haditerraény Részvénytársaság által meghatározott 
minőségben előállítani: I. finom lisztet, azaz a regi 
tipusu nullás liszt minőségének megfelelő tésztalisztet 
tizenöt százaléka erejéig, 2. fozőhszíet, amely nem 
durvább a régi tipusu 2. számmal jelzett lisztnél, 
husz százaléka erejéig; 3. egyfajta kenyerlisztet oly 
mennyiségben, hogy az 1 2. és 3. pontban megjelölt 
lisztfajták együttesen a megőrlés alá vett buzameny-
nyiség összsúlyának <S0 százalékát adják — Egy-
miiiőségü lisztet csak a váinőrlő malmok állithatnak 
elő. Ha a buza hektoliterjének súlya 75 kilograinuál 
nagyobb, a malom a 80 s«á/.alókra való kiőnés és a 
lozolisztre vonatkozólag megállapított arany változat-
lan fentartasa mellett — a hektoliter sulykülönbözet-
nck minden egyes kilogramja után fél százalékkal 
tobb finom tésztalisztet, ós ennek megfelelőleg fél 
százalékkal kevesebb keuyérlisztet állíthat elö. Ha 
pedig a sulyminőség 76 kilograinnái kisebbb, ugy 
minden teljes kilogram sulykülömbség után fél 
százalékkal kevesebb tíuom lisztet és ennek tncgfe 
lelően fél százalékkal több kenyérlisztet köteles a 
malom előállítani. Ha a buza 2 százalékánál tobb 
idegen keveréket tartalmaz, köteles a inalom a keve-
réknek minden megkezdett százalék többlete után a 
kenyérlisztre nézve meghatározott mennyiségetegy egy 
százalékkal csökkenteni és ezzel szemben a korpa 
es hulladékmennyiséget 1—1 százalókkal növelni. 

— A rozsból, amelynek minőségi súlya 71 kg., az 
egynemű korpa és hulladék elvonasa után, a megőrölt 
mennyiség 82 százalékának megfelelő egy éges minő-
ségű lisztet kell előállítani. 
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(fokut utasította, hogy egyetértésben a közigazgatási 
hatóságokkal, l u f i n ak odt, hogy az özsz.-s tak ir-
inányf lilék és rétek learat.isa kellően biztositussék. 
A hadügyminiszter kivanatosnak tartaná, ha a katonai 
parancsnokságok, illetőleg azok hadbiztosságai a 
termést a tulajdonosoktól még az aratás (kaszálás) 
megkezdése előtt lábon megvásárolnák és kilátásba 
helyezte, hogy a aratás (kaszálás) valamint a behordás, 
illetőleg fuvarozás munkálatainak végzésére ott, ahol 
erre >zűkség van, katonai munkaerőre és katonai 
fogatok focnak rendelkezésre bocsatatni. A katonai 
munkaerő és fogatok költségei a termények árának 
suly szerinti megállapításánál levonásba hozatnak 
és i katonai segítséggel learatott termények teljes 
egészükben készpénzért a hadvezetőség tulajdonába 
mennek át. 

Megtalaltak a kiüteses tifusz bacillusat. A 
„l-okalanzeiger* berlinben jelenti: Stemper tanár, a 
münsteriegyetem igazgatója, a kiüteses tifusz bacillusát 
megulalta á ruha te tu béltartalmának alakulatában. 

Szeszes italok keszitesenek megszoritasa. A 
pénzügyminiszter rendeletet bocsátott ki az égetett 
szeszes italok előállítása tárgvában, mely lényegileg a 
következőket tartalmazza: Rumot, likőrt és egyéb 
égetett szeszes italokat, ideértve a közönséges pálin-
kát is, 1916. évi szeptember 1. napjától kezdve 
ipar8zerüen csak a kir. pénzügy igazgatóság külön 
engedélye alapján szabad előállítani. Nem tekintik e 
szempontból iparszerü előállításnak, ha italmérési 
engedéllyel biró fél ítalrnérési üzlete forgalmának' 
megfelelő mennyiségben s kizárólag az italmérési 
engedélynek megfelelő kimérés vagy kismértékbeni 
elárusitás céljából, a nagyban való darusítás kizárá-
sával. állit elő rumot, likőrt és egyéb égetett szeszes 
italokat. Engedély, amennyiben cégük törvényszéki-
leg be van jegyezve, csak azoknak adható, kik 
iparigazolvány alapján az említett égetett szeszes 
italok előállításával foglalkozhatnak. Az engedélyt 
az illetékes kir. pénzügyigazgatóságnál kell Írásban 
kérni. A kérvényben a következő adatok tüntetendők 
fel: A folyamadónak neve (cége), lakóhelye; az elő-
állítandó italfajok (csoportonként) bírnak; az a 
legmagasabb ár, mellyel a folyamodó az általa elő-
állított italfajokat a nagykereskedelmi forgalomban, 
vagy ha kismértékben is elárusít, kismértékben eladni 
szándékozik; hektoliterfokokban kifejezve az uz alko 
holineunyiség, melyet folyamodó havonként felhasz-
nálni kíván. 

A vasúti üzletszabalyzat modositasa. A hivatalos 
lap közli a kormány rendeletét, a melylyel a vasúti 
üzletszabályzat néhány pontját módosítja. Módosul a 
1*. szakasz 9. bekezdése akként, ho«y ezentúl az 
élöállatküldeményeket fuvarlevelekkel gyorsamként, 
vagy teheraruként kell feladni és hogy az erre vonat-
kozó fuvarlevelek más tárgyakra ki nem terjedhetnek. 
Magvaltoznak az öl. paragrafusban megállapított 
fuvarozási határidő* és pedig gyorsáruk részére a 
fuvarozási határi lő ezentúl 150 kilométerig legfeljebb 
egy nap, nagyobb távolságnál minden további 300 
kilométer után további egy nap; teheráruknál 100 
kilométerig egy nap, minden további JöO kilométer 
után további egy nap. A rendelet november elsején 
lép életbe. 

D ayabb lesz a posta. Fővárosi lapok híradása 
szerint a kereskedelmi minisztériumban reform ké-
szül. amelynek k vetkezinénye a postai dijak drágu-
lása lesz. Hír szerint a póstavezérigazgatóság október 
elsején fogja életbeléptetni a felemelt postai tarifá-
kat, melyek szerint a levélportót 10 filléml 12 fillérre, 
uz ot hlleres levelezőlapot nyolc vagy tíz fillérre, 
a távirati dijat szavaukint hat fillérről nyolc íiliérre 
fogják emelni. 

Hirek a háborúról. 
Hindenburfl frontján. Az oroszok Rigától délke-

letre folytatják erős támadásai kat, amelyek Állásaink 
előtt véresen omlanak össze ott pedig, ahol egészen 
árkainkba jutnak, ellentámadaisainkkal verjük vissza 
őket. 

Az orosz offenzíva elerte tetofokat A Hrussilov 
orosz tábornok hadseregénél idő'.ő semleges haditu-
dósítók egyértelmű tudósításaiból megállapítható, hogy 
az oroszok offenzívája és a küzdelmek hevessége el-
érte tetőfokát és az oroszok támadása tovább nem 
fokozódhat. 

Az orosz offenzíva vegvonaglasa. Bukovinában 
és a l'rilop nyergtől északkeletre nincs nevezetesebb 
esemény. Zubiené! és Tartarownál a hírei tevékeny-
se»z teunap is váltakozó erősséggel tartott. A galíciai 
határvonalon, a I>nyesztertől északra, helyenkiut elő-
őrsi harcok voltak. Wolbiniuban német csapatok az 
ellenséget a Zwiuiaczevtöl északfelé fekvő Lapalytól 
nyugatra szorították vissza. A Sioehod heszogelésé-
nel, kasovkatol északkeletre, egy magyar-osztrák 
p irtvaz * külonitm *ny meglepően megtámadtaax oro-
szok e^yik előretolt sáncát. Hindenburg tabornagy 
l i a i l e s pi rtjanal az ellenség Rigától délkeletre az Eska 
Katzkaui orszugut mindkét oldalán tegnap megújí-
tott támadásaival sem ért el semmi sikert, csak 
sulyos vesztesegeit fokozta. Orosz járőröket és erósebb 
felderítő különítményeket mindenütt elutasítottuk. 
Einsmger tábornok hadcsoportjáuál Sokultói északra 
a Stocbod folyó könyökében osztrák magyar csapatok 
rövid előretolé»sel az oroszokat uz első vonalból kive-
tettek, azután tervszeiuen állásaikba tértek vissza. 
Lucktól délnyugatra német csapatok Tereskovics-
Jelirmsov altulauos vonalban álásaikat isiuét előretol-
tak. A* e l l e n s é g , u a|90 Láván, Yeiiden körnzékén 
fokozza tuzeiesei. 

, Bukovinában a Kapui magaslaton az oroszok 
ujabb előretörését visszavertük. A l'rislop nyeregtől 
északra fekvő magaslatokat megtisztítottuk az oro 
szóktól. Tarturovnál a Itorcok folynak. Zabienél, De-
latyntól délnyugatra az oroszok tobb támadása omlott 
össze. A Lipa torkolatszogében az ellenség tobb napon 
át tartott tüzérségi előkészítés után támadott. Wer-
benen tul fejtartóztattuk az előretörését, azonban 
ujabb fenyegető átkarolás elől, kiugró állásainkat 
Beresteeko vidékére vetettük vissza. Odább északra 
nincs változás. 

Heves tüzérharcok az oltsz fronton. A Barsola 
szorostól keletre fekvő hadilasaink állandóan nehéz 
tüzérségi tüz alatt állanak. Nagy olasz haderőt, amely 
ezen a szakaszon a kod leple alatt megközelítette 
harcvonalainkat, nagy veszteségükkel vertük visza. 
A Fleinsztal harcvonalon az olasz tüzérség tüzelését 
szembetűnő módon fokozza. 

Az Adrián. A 14-ről lő re virradó éjjel egy 
torpedójármüvünk a középső Aerián egy olasz buvar-
hujót, 12 órával később a déli Adrián egy ismeretlen 
nemzetiségű búvárhajót semmisített meg. Mindkét 
búvárhajó legénységéből senkit sem lehetett meg-
menteni. 

Heves tüzerharc az egész olasz fronton. Az ellen 
ség tüzéségi tüze a Bancola szoros közelében levő 
állasaink ellen ínég tart. Az ehhez csatlakózó szakasz-
ban az Aschpach-völgyig a tüzérségi haicigen élénk. 
A Dolomit-arcvonalon, a Pelegrino völgytől északra, 
a Mar molata-területen, a karinthiai harevonalon, a 
Seebach- és a Raibl szakaszon állásaink igen heves 
tüzérségi tüz alatt állottak Olasz gyalogsági osztago-
kat, amelyek a Seebach-v >lgyben előnyomultak, visza 
vertünk. 

A ketszeres szerződésszegő Olaszorszag ellen. A 
német olasz viszony alakulása, amelynek koronájául 
most már esak a hadüzenet hiányzik, a legtalálóbuan 
bizonyítja, hogy Olaszország mint lett lassanként uj 
szövetségeseinek akaratnélkuli rabszolgájává. Ugyan-
az a Sontiino, aki a mouarhia és Olaszország között 
kitört háború megkezdésekor annyira szuk egesnek 
tálalta a német olasz alattvalók védelmét, hogy evég 
bői szerződést is kotott, most a párisi gazdasatíi an-
tant konferencia halasa alatt kénytelen az olasz érde-
keket feláldozni. 

20 000 spanyol mozgositasa. A folyton tetjedő 
sztrájkmozgalom az antant és a portugál ügynökök 
üzelmeinek tekintendő. A kormány igen szigorú sem-
legességet tart fenn s nyilván ezért dolgoznak az 
antant ügynökök. A kormány vasmarokkal igyekezik 
elfojtani a sztrajkmozgalmat és 20.000 főnyi katona 
ságot mozgósított. 

Fenyes török győzelmek. A törökök a legutóbbi 
harcokban, amelyeket Nizrata mellett az olaszokkal 
vívtak es amelyek az olaszok megfutamodasával 
végződtek, 200 olasz tisztet és 0000 főnyi legénységet 
fogtuk el és 24 agyút ejtettek zsákmányul. Mizrata és 
Diedabie városok az önkéntesek kezében vaunak. 
E két hely és a partvidék kozott egyetlen olasz sincs 
már. Egyiptom nyu^ati részén önkénteseink küzdel-
mes harcokban állanak, amelyekről meg nent érkez-
tek részletek. .Julius 15-én egyik repülőgépünk meg-
támadott egy angol repülőgépet, amely megrongálva, 
az ellenséges vonalak inogott leszállott. Az Eufrai 
szakaszon önkénteseink és repülőosztagaink sikeres 
rajtaütéseket intéztek az ellenség taboraira és had 
tápvonalaira. Az utóbbi körleten élelmiszerrel erősen 
megrakott 7 h tjót zsákmányoltunk. 

1916. El. 

XII. A. 29. 

jRrlejtési hirdetmény. 
A kőszegi kir. járásbíróság hivatali es fog-

hazhelyisegei lutesehez szúkseges keineny tűzifa 

biztositasa végett 

1916. évi szeptember hó 11. (tizenegy) 

napjának délelőtti 9 órájakor 
a kőszegi kir. járásbíróság hivatalos helyisége-

ben ^Chernel-utca 12. sz. 1. emelet 7. ajtó) ár-

lejtés fog tartatni. 

Az 1917. evre a hivatalos helyisegek fúté-

sehez 86 m\ a fogház helyisegek reszere l o 7 in" 

összesen 90 7 m J tűzifa van tnegallapitva, azon-

ban esetleg tobb vagy kevesebb szükségeltetik. 

Felhívatnak mindazok, akik az arlejtesben 

reszt venni óhajtanak, hogy a fent kitett hatai-

iJoben es helyen szeinelyesen vagy 1 koronás 

bélyeggel ellátott szabályszerű zart ajanlataikat 

az arlejtesre kitűzött ora előtt a Kir. jarasbirosagi 

irodaban adjak be. 

Banatpenzül egyidejűleg a vételár 5%-ának 

megfelelő készpénz vagy elfogadhato értekpapír 

teendő le. 

A közelebbi feltetelek alulirt kir. járásbiró-

sagi irodaban a hivatalos orak alatt mindennap 

megtekinthetők. 

Kir. Járásbíróság Kőszeg, 1916. évi julius 

hó 20.-an. 

Szerdahely Károly, 
kir. jarásbiró. 

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

Gép-, henger- ós autóolajat, 
gépzsiradékot, kocsikenőcsőt 
és mindenfé le gazdasági gépekhez 
szükséges kenőolajokat s z a v a t o l t 

jó minőségben. 

W E I S Z L I P Ó T é s T Á R S A 
disznózsír-, szalonna- és olajnagykereskedők 

B U D A P E S T , IX., Hentes-utca 17. sz. 
S ü r g ö n y e i m : Interurbán telefon : 

WEISSEFETT Budapest József 14—50. 

Szombathelyi Takarékpénztár 

J^észvénvtársaság 

kőszegi fiókja, 
K ő s z e g , tv i i ' á ly-u t ($. s z á m . 

S t p u o z s z i l l o . l i m e l l e t t . 

E l f ü i r a d : b c , c t e k e t je lenleg n e t t ó 4 1 „-OS kama-
° tozassal betéti k o n y v e c s k re es f o l y o -

s z a m l a r a A kamatozás a betétet k ö v e t ő napon k e z d ő d i k , 
betét ki f izetéseket fe lmondás nelkul e s z k ó z ó l 

L e s z á m í t o l : ~ — a ' a ' r ; l s o s üzleti es m a g a n v á l 
tokát mindenkor a l e g e l ö n y o s e b b e n -

F o l V Ó S i t : r e n d e s és torlesztéses j e l z á l o g k ö l c s ö n ö k e t 
— földbirtokokra es varost h á z a k r a . m a g a -

sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb kamatú 
kölcsönökké valtoztat (convertal). 

É r t é k p a p í r o k a t : n a p i ir,"oly-»in°» veszet eud, 
— _ tőzsdei megbizatasok. i t e l l o g a d . 

S z e l v é n y e k e t : ^ , , ' t s ' í?mca tosen bevait, szeivény-

ivek t a s z e l v e n y u t a l v i n y ( t a l o n ) 
a lapjan díjmi-nte^en beszerez 

Á t u t a l á s o k a t lef ixetcsekrt e s z k ö z ö l a vi lág bar-
— mely piucan teljesen dí jmentesen 

É r t é k p a p í r o k r a : -llUm!- papírokra 
L előleget ad 

S o r s o l á s a l á e s ö " " " p a p í r o k a t ár fo lyam . e s z -
tessék ellen biztosit 

É r t é k p a p í r o k a t C N értekeket - ízesre es k e z e -
* * lesre átvesz . 

tekintette l , h o g y h a z a n k l e g n a g y o b b pénzintézeté vei a 
l 'esti Hazai Első l 'akarekpenztar Egyesüle t te l s z o r o s o s s z e -
kottetesben all, mindenfele takarékpénztár i es bankúzlet i 

megbíz >st a l e g e l ő n y ö s e b b e n bír lebonyol í tani 
Mint az Első >1 a g y a r Al ta lanos biztosito U r s a i a g ü g y n ö k -
ségé mindenféle biztosítást e l l o g a d es fe lv i lágosí tással kesz-

s gge l s z o l g a i 

Koxpom Szombathelyi (regi; Takarékpénztár 
Szombathely A lakúi t : 1857-ben. 

Alaptőke 1,600 000 kor. Tartalékok: 400.000 kor. 
Takarékbetétek 15 millió koronán feUI. 

Sajat tökei 2.250.03J i t jrona. 

Ha szüksége van 

körlevelekre, számlákra, cégnyomásos 

levélpapírra, borítékokra vagy levelező-

lapra, továbbá meghívókra, műsorokra, 

belepöjegyekre, falragaszokra, azután 

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

gyászjelentésekre, táblázatokra, arjegy-

zesekre vagy barinely a könyvnyomda-

szat szakmajaba vágó inunkara, akkor 

forduljon a legnagyobb bizalommal csak 

Rónai Frigyes 
könyvnyomdájához 

K ő s z e g , V á r k ö r 3 9 . ( R o t h Jenó-fele h á l ) , 

hol minden felsorolt es fel nem sorolt 

nyomtatványt a mai kor igényeinek 

megfelelően csinos, modem es izleses 

kivitelben a legolcsóbb árak mellett 

» :: :: szerezhet be. :: :: :: 

Közigazgatasi nyomtatványok nagy raktára. 
,J<öszeg\ridéki J<épesnaptác", „Sün-

ser JBezirkskalender" és „}{ervatski 

J{al«ndar Sv . JRntona tfaduanskoga" 

kiadóhivatala. 

Nyomatott Rónai Frígyo* kenj vnyoindájábaa Köszog 
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