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Hirdetések nagysJg szerint jutányos Jrban 

sziimitatnak meg. 

A két éves háború. 
Két éve hogy a világ lángba borúit. Két éve 

hogy az emberek egy borzalmas valóságra éb-

redtek. Két eve hogy a háború gondodataval 

megbarátkoztunk és ket éve, hogy látjuk, érez-

zük és tapasztaljuk a fantaziának s nagy drága-

ságot. 

Ket éve vad és borzalmas háború kellett 

ahhoz, nogy a t'enhéjazo szerb uracsok és a 

nagy szerb államról í'antazálo politikusok földön-

futóvá legyenek. 

Százezer számra kellett pusztulniok az oro-

szoknak hogy kijózanodjanak, miszerint nem 

egyugras Budapest és Becs. 

Ket evi haboru ismertette meg a magyar 

nemzet hős fiait. 

Ket évnek kellett elmúlnia ágyudórgések 

iis fegyverropogások között, hogy a viiag meg-

tudja, miszerint Budapest nincs Ausztriaban és 

hogy a magyar nemzet el es lclegzik. 

Ez a ket ev nekünk magyaroknak ezer-

szeres dicsőséget és fényt szerzett. 

Megmutattuk a vilagnak hogy a magyart 

nem lenet büntetlenül sertegetni es bántani. 

Megmutattuk lelelmetes erőnket es öklünket. 

Megismertettük magunkat, hogy kik és mik 

vagyunk. 

Ket év kellett ahhoz, hogy a világtörténelem 

a magyar nemzet fiait halhatatlanokka tegye. 

Hogy a világ összes nemzetei elismerjek hadi-

lolenyünket es a magyar virtust. 

Ket ev megmutatta, hogy e maroknyi ma-

gyar, mily egyszerre három helyen vodekezik 

£ túlerőben levő betörő ellenseg ellen; nemhogy 

megakadalyozta a oetörest, de ó hoditott terü-

leteket. Olyan tenyek, melyekre ezideig a világ-

törtenelem peldat nem ismer. 

Két ev letelte utan mar pihenésre vágyunk. 

Az egesz világ azt varja, mert kifáradtak az 

összes hadviselő lelek es ujaob sorsdontö ered-

menyek mar alig lesznek. 

A két év hősiessége és fenyes eredmenye 

i már eldöntötte részünkről a kockát, melyet az 

'ellenség a mi javunkra elvesztett. 

Minden további vérontás hasztalan. Az el-

ért eredményeken lenyegeben mit sem változ-

tathat. Par négyzetkilométer ide vagy oda nem 

számit. 

Ha mégis rank kenyszeriti az ellenség, 

vitézül meg fogjak allani hadbaszallt fiaink es 

türelemmel fogjak elviselni az itthonmaradottak 

a vele járó nehezségeket és nélkülözéseket. 

Ha a végzet igy atcarja, ha a let erdeke 

igy parancsolja, legyen meg az Ó akarata! 

Városi ügyek. 
Uu7 916. Hirdetmeny. 

Felhívom a szén kereskedőket, hogy szükségle-
letutet meg a nyári hónapokban szerezzék, be, mert 
a szállítási nehézségek év vege felé fokozodui lógnak. 

Kőszeg 1910 julins 31. 
Jattlbrtts Lujos polgármester. 

34o7 yíö. Hirdetmeny. 
A 1347S/20/Ü 910 H. M. sz. rendelet a gumiab-

roncs készleteket hidieélokra igjnybeveitnok jelenti 
ki, 1910 évi augusztus 10—ig nnnueuuemü és méretű 
uj, hasznait vagy oeska jármüvekre szolgáló gumi- j 
köpeny, gumitömlő, tóm jrguuai Abroncs vagy ezeknek | 
hulladéka tulajdonosuk illetőleg őrzőjük alul a 
Uummiát vételi Bizottság címere tiJudapist V. Széna 
ut öü) beküldendők. A beszolgáltatandó citkekel a 
biriohos nevet és lakhelyei pontosan lel lón le tó cím-
kékkel kell ellátni. A beküldött cikkekről a beszol-
gáltatott anyag nevet, szamát es gyariasi adatait 
(gyártmány, gyártási sza;n es neveti feltüntető kimu-
taias készítendő, melyből egy póldáuy a kereskedelmi 
minisztérium ipari músz»ki osztályaiiak, egy példány 
pedig az átvételi bizottságnak küldendő. A oeszol 
galtatott anyagért a uaro.ulagu bizottság auu meg-
allapttaudo lerites jar, inelyhjz az igazon csomug-
lasi es szállítási kolueg nozzasz imitüaio. Felmontest 
indokolt esetben közvetlen beidvanyra a kereske-
delemügyi miniszter ad F rendelet uom terjed ki 
az allami íniezme iyoK luiajdouabtu levő aiiyagra. 

F rendelet megszegője kihágást követ el, mely 2 havi 
elzárással és 000 koronáig terjedhotő pénzbüntetéssel 
büntetendő. 

Kőszeg 1910 augusztus 3. 

Jambritu Lajos, polgármester. 

««o 9ie Hirdetmény 

a 3. népfólkelő pót-zemle tárgyában. 

Az 1S77 — 1800 évben született helybeli vagy 
helyben tartozkodó népfölkelő köteleseknek pót- illetve 
harmadszori bemutató szemléje 1910. augusztus hó 
29-én le&z a városi sorcsarnok helyiségeiben. 

Felhívom mindezeket jelzett napon délelőtt ',28 
órakor józan s tiszta állapotbanvaló pontos megje-
lenésre. 

A régi igazolvány! lapot vagy a katonaságtól 
bármiként történt elbocsátását igazoló iratot magá-
val hozni köteles. 

A. távolmaradók karhatalommal fognak elove-
zettetni és ellenük a büntetési eljárás is megindul. 

Kőszeg 1910. augusztus 5. 

' Kósityt Jutsel renJórkapiúny 

x ie iy i h í rek . 
A katonai alrealiskola parancsnjkságabin válto-

zás törteink a jovó tanév kezdetével. Jerzabek Nándor 
alezredes, az intézetnek 11 ev óta parancsnoka, egy-
előre szabads igra ment es bevárja felsőbbségónek 
további rendelkezését, amennyiben a habomra való 
tekiutetból felette rendelkezni kivanna, de a p iraucs-
noksagot mir inost adia at régebben kiszemelt 
uiodjáoak, Kuzek Nándor ale/.redesnek, aki az uj 
tanévtől kezdve mar erre végleg kinevezett lesz. Ut 
majd akkor fogjut üdvözölni, most azonban kedves 
kötelességet teljesítünk, und m a távozó ezredes-
parauesnoktól ugy vesz .int bucsui, hogy szeretettel 
emlékezünk meg az ó 11 eves illeni működéséről, 
mely idő alatt nemcsak a reábízott intézetnek veze-
tésében, hanem a varos poigarsagaval és elöljáróival 
való ériutkezésbeu, a helybeli ipar és kereskedelem 
jóakaratú támogalas.ibiu, tarsadalmi téren pedig a 
legbaratsagosabb viszony apolásaval kiváló erdíine-
ket szerzett inaganak es ha nem is lenne a magyar 
al'ampolgarsag megszerzése revén kőszegi polgár, 
akkor is elötoiö helyei biztosított magának e varos 
lakosságán ik emiekeben. 

T 4 r o a. 

Egyedül, búsan . . . 
Egyedül, búsan járok a kertbe', 

Csókolgat a rózsa harmatos kelyhe; 

S ahogy rámb ijlik-íiajlong a rózsa : 

Szivembe árad az illat róla. 

Rózsaillatos árnyán a kertnek, 

Árva szivemben emlékek kelnek ; 

Fmlékek jönnek — s előttem ellép: 

Fzer édes bús virágos emlék. 

. . . Egy testvérlányka — feselő rózsa — 

Felsíró szívvel emlékszem róla 

Miként szerettem : Ő neki adtam 

Az első rózsát — amit én kaptam. 

. . . S hogy volt — volt egykor aki a kertje 

Minden rózsáját nékem nevelte : 

Elsőt, utolsót csak nékem — nekem ! 

. . . Haj, de az a szív porlad már régen! 

Volt. . . volt az aki sorsom vezette, 

Életein útját könnyűvé tette; 

Boldoggá teite — mellettem járva. 

— Annak a szive — porladó szive 

Még a sirbun is legyen megáldva, 

Örökre áldva 1 . . . 
T ó t h n é - M u n k i c s y E l e o n o r a . 

Háborús apróságok. 
xvi. 

Háború és technika. 

Midőn a „Deutschland* búvárhajó Amerikába 
ért, a svéd „Artonbladed" igy irt: „Az első német 
búvárhajó utja korszakalkotó esemény . . . A forgalmi 
eszközök nagyszerű fejlődésének közepette a „Deutsch-
land" utja elsőrendű helyet foglal el Azonfelül fényes 
bizonyságot tesz a német vállalkozási szellem és a 
német tehetség mellett. . 

Ha elgondoljuk, hogy a háború két esztendeje 
alatt a technika mennyi meglepetést okozott, ugy 
bátran állithatjuk, hogy a háború egy szükséges 
rossz. Legalább öO esztendővel előbbre vitt. A 
páncélos repülőgépek, gépfegyverrel, bombákkil fel 
szerelve; a 42-es mozsarak ; a nagy csatahajók tét-
lensége és a buvárhajók tökeletes teljesítményei; 
vasúti hidak gyors és tökéletes épitése; évek óta 
használhatatlan nagy mozsarak gyors eltüntetése és 
használhatósága stb. mind olyan boszorkány munkák, 
melyekkel bekeidőbeu semmit vagy igen keveset 

I foglal köztünk. A technika ezen remekeit mind a 
: német vállalkozási szellem és tehetség szülte. A 
nagy világháború közepette, midőn az entente li.ital 
mak a németek leigázásán kívül még a haboru 
utáni gazdasági háborúval is fenyegetódznek, a nagy 
német birodalom a technika csodalatos felkészült-
ségével ós tehetségével győz és tizet. Előttük nincs 
akadály és örökös munkaval ós vasszorgalommal az 
eddig ismert lehetetlenségeket valóra váltjak. 

A háború csak mogedfi és megerősíti Német 
országot ós iparával önkénytelenül is b.-hálózz i az 
egész világot. 

Ez a háború, ha s/.iilt csodákat és hősöket, 
csakis a németeknél található. Ma már nincs előttük 

lehetetlenség, ők le nem gyózhetók. Maga a haboru 
az összes hadviselő telekel megtauilolla szorgalomra 
és takarékosságra. 

A fokozatos fejlődés természetes folyománya, 
hogy a tökéletes is tökéletesebb legyen. Ez persze 
lassú és gondos előzmények es tanulmányok ered-

• menve, ineiyekhez evet, sót evtizedek kellenek. A 
haboru megkivauia a minden tereli s/abad mozgást, 
az akadaiyok leromoolas.it es a gyors előremenetel 
feltétlen oiztositas.it. A háború megmutatta es meg-
tanította a népet, a nemzeteket, hogy a technika 
lassú ós fokozatos fejlődése energiával ós vasakarat-
tal rohamosan előre tolható. A szükség es kényszer 

'csodákat szul es lerombolja az ősz szobatudosok 
eddig körülveti nimbuszát, kik évekeue keresztül 
kísérleteznek, hjgy a/.ok a', aú ; » r rji'.jr / i i n ; / 
használhatók legyenek. 

A technika teren elért- eddigi eredmények a 
nagy Neuietbuodaloiu fényei es hatalmai dicsőítik 
és hirdetik. Ok voltak azok, kik a kéteszlend >s 
habomban a technika jovo fejlődését gyors irammal 
előbbre toltak es maris kihasználjak. Alig hisszük, 
hogy e teren ujabo meglepetés erje a világot, mert 
az eddig elert eredményűt ÖO év munkáját előztek 
meg. Míg inasok alszanak es egy tökéletesebb techniká-
ról almodnak: aduig a német vállalkozási szellem es 
tehetseg éber es működik. 

X V I I . 

A jövő háborúja. 

Az orosz „Kuszkoje SIowo" Skugarovski orosz 
generális kővetkező cikkót közli: 

A most folyó haboru mikénti befejezéset senki 
nem tudhatja; azonban bátran meg alkothatjuk a 
jövő háború képét, mely ugyanesak ezen az alapon 
log megindulni. Az a h.iboru unnál gyorsabban érke-



Elóleptetes A helybeli in. kir. adóhivatal rokon 
szenves és buzgó tisztviselőjét, Kapuv János adó-
tisztet, a pénzügyminiszter a N. fizetési osztályba 
léptette elő. 

Nemet had eremmel kitüntetett kőszegi 18-as 
honved. A király megengedte, hogy Pecsák Fái törzs-
őrmester a német császár által neki adományozott 
német hadi érdemrendet elfogadhassa és viselhesse. 

Kitüntetes Brückler Gusztáv ácsmester, mint 
hudi szolgálatra bevonult utász-őrmester az orosz 
fronton teljesített szolgalatot. Hidak építésénél, rob 
hántásánál ós egyéb veszélyes vállalatoknál teljesített 
kitűnő szolgálatai elismeréséül Őfelsége a koronás 
ezüst érdemkeresztet adományozta neki. 

Kitüntetetek A másodosztályú ezüst vitézségi 
érmet kapták a 18-as honvédek sorából igen sokan 
és özek kézül Palkó János őrvezető, Heiier Ferenc, 
Janzsó Mihály tizedesek, (Jarnauf Károly törzsőr-
mester ismerőseink. 

Miniszteri köszönet. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter köszönetét nyilvánította Freh Alfonz kő-
szegi ny. kath főgimnáziumi tanárnak, ki a kőszegi 
kath. főgimnázium tanulói javára 2000 korona tőké-
vel alapítványt tett. Ugyane-ik köszönetét nyilvání-
totta a miniszter Freh Mari i kőszegi iakosnak, aki 
ugyanerre a oélra 1300 koronás alapítványt tett. 

Elhunyt huszarszazados. Bányay Lajos a szom 
bathelyi ll-es huszárok szazadosa, ki főhadnagy 
korában átmenetileg itt is állomásozott és kiről 
tuájuk, hogy a ÍM as honvédek sorából lett igen 
bravúros lovashuszárrá és aki a harctéren sokdicső-
séget szerzett a magyar huszár névnek, a harctéren 
megsebesült, a katonai érdemkeresztet kapta és 
midőn sebesüléséből kigyógyult és újra készült a 
harctérre, Budapesten a Hungária gőzfürdőben hirtelen 
szívszélütos érte és meghalt. Visszaemlékezve a 
rokonszenves és hivatását buzgón betöltött huszár 
lisztre, melyen fájlaljuk váratlan elhunytát. Teme-
tésén az ezred küldöttsége is jelen volt. 

A szent János-hiri építéséről ós a vasutas árva-
ház felé vezető kocsiút megnyitásáról még soká 
nem adhatunk hírt, az ott észlelhető készülődést 
tekintve, mert az még ma is olyan kezdetleges, mint 
volt az árvizokozta első napon, amikor pedig ugy a 
hídépítésre, mint az utmegnyitásra nézve már egy 
azon véleményen voltak szakértők és nemszakértők. 
Állítólag munkaerőhiányban rejlik a lassúság. Ki-
vételes időket élünk, hát legyünk kivételesen hosszu-
hosszu türelemmel. (Lapzártakor értesülünk, hogy az 
árvaházhid felé való kocsiközlekedés már megnyit.) 

Meghalt egy 12-es vadasz Lorenz József a no ve, 
öreg népfelkelő, 4Ü éves volt, Podmovklany cseh-
országi községből való, ki már a fronton is volt és 
gyengélkedés miatt üdülésre a pótkerethez került 
vissza Itt kedden este hirtelen szivszélütés érte, de 
minden segélynyújtás hiábavaló volt, többé eszmé-
letre nem jutott, elhunyt. Három gyermekkel vissza-
maradt szegény özvegy siratja a kőszegi temetőben 
orokre nyugvó kenyérkeresőt. Mindennapi dolog ez 
most. Ma Kőszegen, holnap másutt. Egyetlen viga-
szunk, hogy nem egyedül gyászolunk. A 12. vadász-
zaszlóulj pótkeretparancsnoksága kötelességtudó kato-
nahoz méltó temetést rendezett az elhunyt bajtárs-
nak. Egy szakasz vadász a zenekarral vonult ki a 
temetőbe, hol dr. Ratzenböck Karoly katona lelkész-
tanár végezte a gyászszertartást, utánna pedig meg-
ható búcsúbeszédet mondott. A tisztikar és a legény-
ség egy-egy hatalmas koszorúval díszítette az elhunyt 
katona egyszerű fekete iakoporsóját. A temetésen 
jelen volt az állomásparancsnokság, a 12-es vadászok 
tisztjei, a hatóság és nagyszámú közönség. 

Mohamedan temetes volt kedden. A katonai 
tartalék kórházban inegh alt a 31 éves nos Hassanoff 
Aptrachman Mychnyecko Perenskoj) illetőségű orosz 
tatár. A tatárok mind a próféta vallásának követői. 
Egy ilyen tatár már nyugszik a temetőben, de akkor 
a katonai evangélikus lelkész temette. Ezúttal a 
pozsonyi hadtestparancsnokság egy mohamedán lelkeszt 
küldött ki. Ez vegezte az egyszerű, de hosszantartó 
gyászszertartást, melyet csak azután végzett, hogy a 
koporsó, már a sirban és egy réteg földdel boritott 
volt. A teinetesen az állomás es kórház parancsnok-
ság is jelen volt es a vadászok egy szakasza adta 
meg az ellenseges katonanak a katonát megillető 
tiszteletet 

Husi halait halt az orosz fronton Czeller László 
foldink, Lauringer Elek vaskereskedő volt segédje, 
ki mult év májusban vonult be. Már tizedes volt és 
az ezüst vitézségi érmet is kiérdemelte. Hősi halálát 
is tulbátorsága okozta. Míg bajtársai hason csúszva 
közeledtek az ellenség felé, ő állva haladt előre. 
Akkor érte egy halálos haslövés, mikor az ellen-
séget megpillantva parancsnokához sietni akart. 
Haláiu mély sajnálatot keltett. Nevét a hazáért halt 
ifjak emléktáblája fogja megörökíteni. 

A koszeyi jaras jegyzői mult vasárnap a város-
háza termében tiszti értekezletre gyűltek össze, mely 
alkalommal dr. Ouary Leo helyettes főszolgabíró első 
ízbe i érintkezett a jegyzői karral. Megismertette 
hivatalvezetésének főirányelvét és abban a szellem-
ben kérte közreműködésüket a járás lakossága kozigaz-
gata -á ;ak támogatására, jelezvén egyúttal, hogy az 
ügyek gyorsabb elintézése érdekében a kitűzött 
tárgyalási napokon kivul meg gyakrabban fog a járás 
összes kozsegeiben megjelenni, — egyben pedig is 
mertette a lakosság élelmezése körűn fontos teendő-
ket, a fembeszülgáltatásra vonatkozó rendeletet és 
inas fontos ügyeket. 

Jatekonycelu hangverseny van készülőben. 
Siebeneieher Kudolfnó, a jóhiru és széphangu desszaui 
operaénekesuő, a Stettner kor nálunk már nagy 
tetszéssel szerepelt művészeinek közreműködésével 
klasszikus operaestélyt szándékozik rendezni a hely-
beli ket nőegyesulet javára, ürömmel üdvözöljük a 
tervezett estélyi. Mar majdnem esztendeje nem volt 
részünk magasabb zenei élvezetben s így a közönség 
bizonyára urummel fogadja a jelzett hangversenyt, 
mely ezuttal is a jótékonyság mellé szegődik segitő-
társul. Nőegyleteiuket mostanában erősen igenybe 
veszi a jótékonyság gyakorlása, szükségük van anyagi 
támogatásra. Hisszük, hogy műértő közönségünk 
méltányolja a nemes célt s mindent meglesz a jóté 
konycélu inuwszestély sikere érdekében. Az ilyen 
johungz.isu inűvesznevek mint Siebeneicher, Kasz, 
May stb. és a Stettner kör tagjai igazi zenei mű-
élvezetről biztosítanak bennünket. 

A gabonabeszerzes nehézségei miatt, az ország 
összes városai fordultak a minisztériumhoz, hogy 
mint kevese', vagy nem termelő területek máshol 
szerezhessék be szükségletüket. Városunk az alispán 
utján kérte ezt, Szombathely is, de ez eredményre 
nem vezetett. A polgármester dr. Freyberger Jenő 
tanácsnokot küldte fel a minisztériumba informálásra, 
akit azza| nyugtattak meg, hogy ez ügyben a 
miniszter azon városokra nézve tog kivételes intéz-
kedést tenni, melyek területén kielégítő termelés 
kimutatva nincsen és az ilyen városok két esetleg 
három járás területére kapnak vásárlási igazolványt. 
Városunk lakóssagi tehát bátran kötheti le egyelőre 
a kőszegi járásban kapható búzát és rozsot a polgár-
mester által igazolt mennyiségben és amint a 
miniszter leirata leérkezik el is vitetheti és őrlési 
igazolvány mellett megőrőltetheti Akik nem maguk 
gondoskodnak liszttel való ellátásukról, azok a város 
által a H T tői beszerzett lisztet a megszokott 
hsztelárusitóhelyekeu fogják hetenkint kiosztva meg-
kapni, a varosh iz m kiállított lisztbevásárlási ív alap-
ján. Az erre vunatkozó hirdetményt a polgármester 
jövő héten fogja közzé tenni. Takarmányozási célra 
való gabouabeszerzés az egész ország területén van 
megengedve. 

A katonai szabadságolásokra nézve a hatóság 
azt a szigorú ren leletet kapta, hogy a csak rövid 
id i előtt bevonultak és a fronton tartózkodók szabid-
s.igolasi iránti kérvényt ne lássak el igazoló vagy 
pártoló véleménnyel, mert az ily kérvények kedvező 
•Üntésést ugy SMB nyerhetnek ós csak ok nélkül 
szaporítj tk a polgári es katonai hatóságok munkáját. 

Az öreg nepfelkeió kötelesek újbóli szemléje 
Kősz-g varosa és a kőszegi járásra kiterjedőleg e 

zik, minél nagyobb a szövetségesek eredményei 
ebben a haboruban. Ha Németorsaágot nem győzik 
le véglegesen, ugy 10 - 2U év múlva egy uj háború 
keletkezik. Ezt az időt az összes hatalmak had-
seregük fejlesztésére és megerősítésére fordítják. A 
jövö háborúja az eddigi borzalmakat sokban felül 
fogja tuulni. Melyik hadseregét állítja majd fel 
Oroszország ? A statisztikai évkönyv szamai és a 
jelenlegi haboru tapasztalatai alapján elérkezünk az 
eredményhez, hogy Oroszország hadiereje a jövő 
háborúban J0:100. Tíz év muha Oioszorszégnak 
több mint 200 milliója lesz, míg Németországnak 
még 1(M) sem. Következőkép Oroszországnak tobb 
mint k> ós Németországnak kevesebb uiiut 20 millió 
katonaja lesz fegyver alatt. 40 millió katouanál leg-
alaob 4ui000 tisztre van szükség. Ennyi kiképezett 
tisztel szerezni lehetetlenség. Szukseges tehát a 
tiszti kiképzés bevezetése. Az összes ifjak, kiknek 
egy, li i nem is teljes középiskolai képzettségük vau, 
k >teizsek mint tisztek szolgálni. Csakis a testi 
I gyatkozasuak vétetnek ki ez alól. Az összes tan-
inUztekbeu a katonai tudományok előkészületei be-
ve/.t lenduk. Leányok és gyermektelen özvegyek 
reszere a noi munkakötelezettség (gyárak, cipészek, 
szabók stb ) az ország szoigalauua bevezetendők. A 
40 millió katonából 2ő-30 millió a gyalogság, 1—2 
millió a lovasság, ö millió tüzérség, 1 millió utászok 
és különleges technikai csapatok, végül ö millió had-
táp szolgalat legyen. A hadsereg rendelkezzek 100 000 
agyúval, 1 millió gépfegyverrel, 10.000 autóval. Tuzér-

hó 29, 30. és 81.-én lesz. Ekkor állanak újból 
mérték alá a 39 —50 évesek, illetve 1S66—1877-beu 
szülöttek. A szemlehely ismét a városi sorcsurnok 
épületben lesz. Augu ztus 29 ón délelőtt 8 órakor i 
Kőszeg városi helybeliek és idegenek, azután Léka 
augusztus 30-án sorra kerülnek Nagvcsömöte, Boros-
tyánkő, Nemescsó, Pörgoiénv, augusztus 31-én 
Rohonc, Városhodász, Alsószénégető, Kőszegszerda 
hely, Csajta, Bándoly körjegyzőségei. 

Az aszfaltút most már olyan rossz állapotban 
van, hogy minden felhangzó panasz teljesen igazult. 
Különösen a legtöbbet használt felső királyuti rész 
annyira hiányos, hogy a hatóság ezt tovább nem 
tűrheti. A jókarbantartásárt évi általányt fizet i 
város. Igaz, hogy a kötött szerződésben a háború 
mint vis major szerepel, de akkor az ál talány fizetés-
képiel nséiz is az lehet. Lehetetlen azonban, hogy 
a kisebb javításokra ne lenne elegendő munkaerő. 
A közutak fentartásu is van olyan fontos, mint 
a néhány hold fold megmivelésével kapcsolatos 
foglalkozás. Bizonyára vannak tehát felmentett 
aszfaltmunkások is. Példa rá a mult esztendő, mikor 
némi javítást végeztetett a vállalat. A jelzett ut 
most már olyan állapotban van, hogy aligha javít-
ható. Egyes szakaszokat egészen újra kell aszfal-
tozni. Ugy halljuk, a hatóság már ismételten meg-
sürgette a vállalatot. Ha nem használ, szüntesse be 
a fentartási járulékot. Hogy néz ki majd az aszfalt-
út a közeledő átadás évében, ha ilyen elhanyagolt. 

A fémbeszolgaltatasra vonatkozólag a hon-
védelmi miniszter által közzétett, ez év végéig ter-
jedő elhalasztó határozat ugy értendő, hogy ac azon 
fémekre vonatkozik, melyekre nézve az átadás el-
hal. .sztása iránt kérvényt intéztek hozzá Kőszeg 
városban tegnap kezdődött a bizottsági átvétel és 
eltart csütörtökig. 

Gyermek szini előadás volt hétfőn az Eisner-
gyárban. Rendezte pedig Eisner Márián, a sokat 
megbámult kis csacsifogit boldog tulajdonosa. „Hó-
fehérke" volt a darab enne, de mert a gyár körül 
elég közreműködő műkedvelő rendelkezésére nem 
állott, akár mint a Burgsziuház cenzora, kitörölte a 
darabból — egyet kivéve — az összes törpéket és 
maga személyesítette a „legidősebb törpenővér" címen 
az összes törpéket, a „Hófehérke" címszerepet pedig 
illendőségből reáruházta a kis Grenng Lizi vendégére. 
A közönség a család, a vendégek és gyári alkalma 
zotlak gyermekeiből állott és akik részt vettek 
csodálattal beszélnek arról, hogy a kőt kis leány 
mennyi művészi érzékkel játszotta el a híres mesét 
tárgyaló kis színművet. Belépüdij persze nem volt, 
de a kis Márián azért nem elégedeti meg a sok 
tapssal, hanem végigtáuyérozla a kis társaságot és 
9 K 9 f-t gyűjtött össze a városi hadi árvák javara. 

Egy hadiözvegy vallaUuzo szellemet dicséri azon 
tény, hogy igen jól megválasztott helyen, a főtéren, 
a kávéházak és vendéglők közelében, a vásártér és 

i főforgalmi gócpont központján, szóval a várkör fő-
téri részének közepén, a Nuszbaum divatáruház 
melletti kis boltocskában dohánytőzsdét, modern 
magyarul „trafik" ot nyitott, természetesen a miu-
deuféle mellékeikk árusításával kibővítve ós így 
tcreksJk családja részére annyi keresetre szert tenui, 
hogy ne legyen kénytelen az alaiuizsnás hadisegély* 
ből tengődni. Ezt az életrevalóságot példaként mutat-
juk be a mi hadi özvegyeinknek, mert aki a példát 
nyújtja, nem a kőszegi siránkozó és panaszkodó 
asszonyok sorából való, hanem — szombathelyi. 

A mi hetivasaros piacunk átlag 20 — 30'/»-al 
drágább mint .Szombathely vagy Sopron, mely ket 
városnak árjegyzései figyelembe vehetők a mi szein-
pontuukbol. A hatóság ugyan mindenkor elnézte, ha 
itt kb. 10%-al drágább volt, inert amúgy is gyéren 
latogatott piacunkra így akarta a behozatalt elő-
mozdítani. Hogy mégis 20 —30 és néha még ennel 
is több % al nagyobb az árdifferencia, ennek ki-
zárólag a vevők az OKUÍ . Hiába közismert, hogy a 

tej 40, a tej lel 140, a turó 80, a vaj 800 fillér, a 
bevásárlók mégis ennél magasabb összeget fizetnek. 

ségi muníciónak a háború kitörésekor legalább 50 
millió és gyalogsági muníciónak 5 milliárd löveg 
készen feküdjék. Békében Oroszországnak 2' , — 3 
millió katonát kell fen tartania, ami 1 milliárd több 
letet jelent a budgetben. A jövő haboru előkészítési 
munkalatul oly gazdasági és pénzügyi erőfeszítéseket 
kívánnak hogy a had ügy miniszter arra egyedül képtelen 
és ezért szükséges — egy magasabb hatalmú előter-
jesztő bizottság miatt — egy katonai készultségü 
minisztérium kiképzése. 

XVIII. 

A tusz. 

Rongyos kis galíciai falucskába értünk. Sem a 
külseje, sem pedig, amit hallottunk róla, nem volt 
valami bizalomgerjesztő. Főhadnagyom kiadta a 
parancsot, egy túszt kell fogni. Az inégis jobban ért 
ennek a népnek a nyelvén, kiszen ő is közéjük való. 
Az majd megmagyarázza a parasztoknak és a zsidók-
nak, hogyha a hatonaság ellen bármilyen merény-
letet mernek elkövetni, ugy ő fog lógui. Tusz gvanánt 
természetesen mindig á legértékesebb embert választja 
ki a katonaság. 

Négy embert magam mellé véve elindultam a 
i póp * haza felé. Kis útbaigazítások után csakhamar 
; oda is érkeztünk. Jövetelünkkor ijedt arcokat és rohanó 
, alakokat pillantottunk meg. Egy alázatoskodó asszony 
sietett elibunk és minden áron le akart rázni magáról. 

Oly feltűnően ki akart tessékelni az ajtón hogy 
most már szinte kötelességemnek tartottam a házat 
átvizsgálni. Két emberemet a kapuban hagyva, 
beindultam az első szobába felfedező korutainra. 
Csodák csodája, a szobában a legkülönösebb villamos 
készülékeket találtam Hm ! Minek ide ebbe a ron-
gyos istenmögötti falucskában eg drága ós uj szikra-
keszűlék és az elemek V Eleget láttam már itt, 
benyitottam a következő szobába. Ott ült a pópa 
fehérkendövei az álla alatt. Előtte egy paraszt boroi-
vával nyeste a pópa őszentsége hosszú szakállát A 
földön levő hosszú hajfürtök arról bizonykodtak, 
hogy a fickó nyiratkozott. Orthodox papoknak nein 
szabad borotválkozniok és nyiratkozniok. Egy embe-
remet elszalasztottam a csapatomhoz, hogy jelenbe 
a láttotakat felettes hatóságomnak. Én pedig egy 
második emberemet őrnek hátrahagyva, elmenteta 
tovább túszt keresni. 

A falunak bírája nem volt, inár tavaly átszökött 
az oroszokhoz. Vezetőm, utasításomra a kozsog 
legidősebb zsidójahoz vezetett. Jövetelünkre a falu 
zsidósaga összeszaladt és olyan bődületes lármát 
csaptak, hogy majd megbolondultam. Nagy nehezen 
tudtam csak lecsillapítani az izgatott tömeget, meg-
nyugtatván őket, hogy senkit sem akasztatok fel. 

A hetvenéves oreg patnarka lábaim elé borulva 
könyörgött, hogy ne bántsam. Szakállat és hajat 
tépve midőn megtudta, hogy miről van szó. De neui 
használt semmi szó, semmi könyörgés, az oregnok 
velünk kellett jönni. Igyekeztem neki meguiagyurazui 



\7 eladók mind azt mondják: hát mit tehetünk 
arról. hogyha annyira tolakodnak ós a rendes árá-
nak hegyébe Ígérnek? mi megelégszünk a kőszegi 
árakkal és elismerjük, hoijy elég szóp árt fizetnek 
itt de mikor többet kínálnak, hogy utasítsuk >zt 
vissza ? A megfigyelés az eladókat igazolja. Mult 
heti Vásáron néhány zsák burgonyát hozott be igy 
asszony- Mikor kilóját 00 fillérért kínálta, 50 asszony 
tülekedett érte. Hát miért legyen olcsóbb, ha ilyen 
4r mellett is életveszélyes tülekedés folyik érte. 
Mikor a rendőrkapitány közbelépett azontúl 40 fillér 
lett az ára. Azt mondták a bevásárlók : hja, mert a 
kapitány ur jelen van, de ha elmegy megint 00 fillér 
j0Sl!. — Hiszen éppen ez az! A bevásárlók n e 
f i z e s s e n e k t ö b b e t . Ha a hatóság nincs jelen és 
természetesen nem lehet mindenütt jelen, a bevásár-
lók is segíthetnek magukon. Csak tessék össze-
tartani- Ha e g y e t l e n e gy sem vett volna 60 ért, 
uz ár magától is leszállott volna. — Igy van ez a 
vajnál is. 8 korona kilója a főzővajnak, jól tudja ezt 
mindenki- (Sopronban csak 7, Szombathelyen 7 40). 
Mégis annyira egymásra licitálnak a bevásárlók, 
hogy 9 10 K ár Tesz belőle. H i felelőségre vonat-
nak, azt mondják: ha én nem adom, adja a másik. 
No lám! Ezen alapszik az egész piaci áralakulás. 
Nem felfelé, hanem lefelé licitáljanak! Igaz, hogy 
igy néha nem az egyiknek, hanem a másiknak jut 
akár a vaj, akár a krumpli, sebaj, de a közérdek azt 
kívánja, hogy a piaci árt ne fokozzuk saját tel-
hetetlenségünkből. Mult hetivásáron még a túróért 
is, mely 80 fillérjével amúgy is hallatlan magas 
áron kel el, ennél is magasabb árt kínáltak és 
fizettek. Itt jegyezzük meg még azt is, hogy mikor a 
zsír ara 10 K, semmivel sem indokolt, hogy a csak 
fele ennyit érő vaj 8 koronánál drágább legyen. 
Azt mondják, hogy 10 K-ért nem lehet zsirt kapni"? 
Dehogy nem. Még egyetlen panasz sem történt a 
hatóságnál ezen felüli árkövetelésért. Csak egy 
panasz érkezzék a hatósághoz, ez oly példás bün-
tetést fog az eladóra mérni, hogy valamennyinek 
i'megy a kedve az árdrágítástól. Attól ne féljenek, 
hogy elrejtik és nem lesz kapható. Ezen is segít a 
hatóság ha szakiparos vagy tömeges zsír elrejtő 
ellen irányul a panasz. Azonban néma gyereknek az 
anyja sem érti szavát! 

Köszönetnyilvánítás A város polgármestere ez 
uton köszöni meg Kisner Mária által rendezett gver 
mek színielőadásból a városi hadi árvák javára át-
adott 9 K 9 fillér adománygyűjtést. 

Tüzet jeleztek mult vasárnap reggel Csánits 
építőmester házának istálójában. A helyszínen meg-
jelent tűzoltó és rendőr nyomban elfojtotta ós igy a 
veszélynek gyorsan véget vetettek. Valószínűleg 
elektromos rövidzárlat, jobban mondva elhanyagolt 
vezetékből történt kiszikrázás gyújtotta meg az alatta 
fekvő zsup szalmát, mely majdnem egészen elégett. 
Egyéb kár nem történt. 

Sertése 'adasoknal még igen sokan nem értik a 
közzétett ármegállapitó rendeletet. Ez abból követ-
keztethető, mert gyakran fordulnak a hatósághoz és 
peres ügyek keletkeznek belőle. Ha élő állapotban 
továbbhizlalásra adatik el, az élő suly ára 612 K, ha 
levágásra adatik el (de csakis 00 kilón felül) u*y 
092 K az ára, de az élő súlyból 22% és 4% le 
vonandó — ha pedig leölve (két fél darabbal adatik 
»'l 7'40 K az ára. Csak a hus 012 a szalonna 7 02 ér 
vehető át A kicsmybeni kimérésnél a hirdetmény-
ben kiirt árakat kell eladónak és vevőnek betar-
tani. Ezen áraknál olcsóbban e.adni — a rendelet 
nem tiltja. 

EngedelyneUuli szeneladas ípargyakorlasert történt 
feljelentés a hatóságnál a télen. Az illető azzal véde-
kezett, hogy szívességből szerzett olcsóbban szenet, 
amit a hatóság méltányosnak is talált, de a feljelentő 
beigazolta, hogy a szénnel kereskedő még igy is elég 
tisztességes haszonra tett szert, me:t kedvezményes 
árért és fuvarért tudott szenet szerezni, eközben pedig 
feljelentett iparengedélyt szerzett magának. Igy az 
iparszerü üzletgyakorlás beigazolt lévén, az illető 20 

hogy mi a hajaszálát Feni görbítjük meg, ha ő a 
falu népének megmagyarázza hogy ne merjenek 
ellenünk merényletet elkövetni. Az ő személye mint 
a zsidóság vezetőj biztosítja ezt nekünk. "Hogyan 
biztosithutoin én ezt Tiszt Ur! Ki vagyok én? Egy 
szegény zsidó vagyok, akivel a parasztok nem törőd-
nek. A parasztok különben mind jó eincerek, akik 
nem csinálnak semmi rosszat, ha nincsenek berúgva. 
Engem fognék lelőni vagy felakasztani, aki mindig 
tiszteltem a császárt, tiszteltem a liszt urakat, tisz-
teltem a hatalmat és jó hazafi ós tiszta életű vallásos 
zsidó voltam világéletemben 

Három napot töltöttünk a faluben anélkül hogy 
valami baj történt volna. A negyedik napon paran 
esőt kaptunk az indulásra és igv ón öreg zsidóm it 
is kieresztették a fogságból. Éppen az utolsó inbu 
lasi parancsot vártain, midőn egyszer csak elébem 
toppan az öreg palriarkta. Alázatosan mosolyogva áll 
elébem. 

„Szabae a kezét megszorítanom?" Hogyne, tes-
sék csak, de tulajdonképen miért akarja? Tiszt ur, 
Maga engoin. . . nem ütött meg! Ezért szeretnék 
köszönetet mondani. Engen t . i . . .már egyszer..nem 
is olyan régen egy orosz tiszt megvert..-őneki bo-
csássou meg az Úristen. Magát pedig jutalmazza meg 

Katonának nem szabad érzékenykedui, de ez 
egyszer mégis egy könyet töröltem le szempillátnról. 

korona pénzbirságra ítéltetett. Felebbezés folytán az 
alispán felmentő Ítéletet hozott Most már a feljelentő 
a miniszterhez felebbezett, ez meg az elsőfokú ítéle-
tet hagyta helybe. Ennek természetesen meg az lesz a 
következménye, hogy a gyakorolt ipar után vissza-
menőleg megadóztatni fogják. Y.i esetben tehát az a 
tanulság, hogy szívességi áruszerzésen nem lehet 
nyerészkedni. 

A száj es köröm fajas miatt elrendelt zárlat 
mielőbbi feloldása várható. A városi állatorvos már' 
bejelentette a ragadós betegség megszűntét. 

Trant, a spychologus detektív A detektivtörté-
netnek az az irodalmi színvonalú hajtása, amely 
Conan Doyleből kiindulva, már sok kitűnő és érdekes 
művel gazdagította az irodalmat, uj változatban tűnik 
fel Halmer és Harg amerikai írók műveiben. Alapjuk 
egy elmés lelemény: a modern psycho physiologiai 
kutatás eredményeit alkalmazzak alapmotívumául ; az 
ö detektivjük egy kitűnő psyoholomts, a ki a kísérleti 
lélektani megfigyelések és jelenségek pontos meg-
figyelésével dolgozik s ezzel fejti lel a legbonyolultabb 
bűnügyek szálait. Ezt az ujlajta detektiv-tortónetet 
most a magyar közönséggel i< megismerteti Kadó 
Antal kitűnő vállalata, a Magyar Konvvtár. A rend-
kívül érdekfeszítő, de mindig irodalmi színvonalú 
tönténeteket Benedek Marczell fordította a nála meg 
szokott gondossággal. A füzetet a L impel K. (Wodia-
ner F. és Fiai) czég adja ki ; ára 00 f. 

Ket szemüveget bőrtokban, orcsiptetőket, találtak 
a város terulotén Igazolt tulajdonosa átveheti a 
rendőrhatóságnál. 

Az Elektro-Bioskop mai műsora: Berofí gróf 
bandája. Érdekfeszítő kalandor-dráma 3 részben. — 
A kégviselő ur. Vígjáték 3 részben. 

Vidéki hírek. 
Szombathely város polgarmesterene* a városi 

közgyűlés egyhangúlag ós nagy ováció közepette 4000 
korona jutalmat szavazott meg azon rendkívüli fára 
dozásórt, melyet a város lakossága élelmezése érde-
kében oly eredményesen fejtett ki, hogy amellett, hogy 
a legszükségesebb élelmieket a piaci árnál olcsóbban 
lehetett kapni, még 100 000 koronán felüli tiszta 
hasznot szerzett eddig a városnak és egyúttal meg-
bízta azzal, hogy tegyen előterjesztést munkatarsai-
nak kellő jutalmazására. 

A híres Felician ifjúsági enekkar, mely már 
Kőszegen is kétszer hangversenyzett, ma vásárnap 
Szombathelyen a kultúrházban a kat. sajtóholgy-
bizottság állal rendezett jótékonycélu hangversenyen 
fog közreműködni, amidőn a műkedvelők zeneműveket 
előadnak és Dr. Vass József Szt. Imre kollégiumi 
igazgató ünnepi beszédet tart. 

A szombathelyi protestáns egyhazközseg lelkesz 
jetolese. A szombathelyi protestáns egyházközség 
lelkészjelölő közgyűlést tartott. Miután felolvasták a 
megboldogult Kiss dános fiának, Kiss Jenő theoló-
giai tanárnak levelét, hogy u lelkészségre uein ref-
lektál, Valkó Miklós törvényszéki biro javaslatára 
egyhangúlag ós egyedül Kapi Béla körmendi lelkészt, 
a jól ismert kitűnő szonokot jelölték. A választás 
augusztus 20 ikan lesz. Ez azonban tisztán forma-
ság, mert jelölés után Kapi Béla egyhangú megvá-
lasztása bizonyos. 

Öngyilkos fogoly. Megírtuk, hogy Dimics Péter 
szerb fogoly Jakon felgyújtott egy kazlai, fegyvert 
szerzett és azután megszökött. Mint értesülünk, Dimics 
Péter nem tudott messze jutni a szökésében, s végül 
is önmaga büntette meg magát. A lopott fegyverrel 
Nádasludanybau (Fehérmegye) agyonlőtte magát. 

i-íeti ttroaika. 
Selborne lord a haboru vegeröl. A Berliner 

Tageblali hagai tudósitoja jelenti, hogy a legutóbb 
visszalépett miniszter Selborne lord egy össze-
jövetelen következőkép nyilatkozott a háború végé 
ról: „Ne higyjuk, hogy a háború vége közel vau 
azért, mert kritikus helyzet előtt állunk. A munka, 
mely előtlüuk fekszik, éveket kivan. Mi azon fel-
adatnak, melyre inagat az egész ország kötelezte, 
csak kezdetén vagyunk. A nemzet köteles minden 
részében a végső erőfeszítésre. 

Magyar Borbeszerzesi Részvénytársaság. A Magyar 
Cipőgyárak Országos Egyesülete a Budapesti Bőr-
nagykereskedők Egyesületével együtt a kereskedelem-
ügyi miniszter hozzájárulása u?ollett 5000J0 koron i 
alaptőkével uj részvénytarsáságot alapított, mely ne k 
célja a cipőgyárak és cipeszkisiparosok részére ugy 
a polgári, miut katonai lábbelihez szükséges bőrt és 
segédanyagokat megszerezni és szétosztani, főleg 
azonban ezen célokra a külföldről bőrt behozni. A 
részvénytársaság altruisztikus alapú, az 5 szazaiékot 
meghaladó nyereség lelett a kormány rendelkezik 

Kiviteli tilalmak A román kormány kivitili 
tilalmat bocsájtott ki az í lei repce- és répatermésre, 
továbbá a birka irhara. — Svédország rendes hus-
exportját a/, eddigi kivitel 30 százalékára redukálta. 
— Hollandia a gyapjú kivitelét vetette ujabban tila-
lom alá. — Oroszországban 3 évre eltiltották a kész-
és nyersbőr kivitelét. — Svédországban a lószőr, 
nyerslószőr, elkészítve vagy feldolgozva, sertésszór 
és sörte kivitelét. 

Bavonult tisztviselő* illetményei. Ajulius 30 -án 
megjelent kormányrendelet újból szabalyozza a 
tényleges katonai szolgalatra bevonult állami és 
vármegyei tisztviselők, altisztek és szolgák illet-
ményeinek kimuta'ását. A rendelet szerint polg ill. 

kiutalandók-- 1. az olyan tisztviselők, altisztek és 
szolgák részére, akik rendes (egy, két, három vagy 
négy évi) tényleges szolgálati kötelezettségüknek 
idejét 1910. aug:i- tus 1. előtt már betöltötték, 1916. 
augusztus elsejétől, illetőleg a lakáspénzt — amennyi-
ben ez más időponttól kezdve esedékes — az 1910. 
augusztus elsejét követő legközelebbi esedékességi 
időponttol kezdve ; 2. az olyan tisztviselők, altisztek 
ós szolgák részére p''dig, akik rendes (egy, két, 
három vagy négy évi) tényleges szolgálati kötelezett-
ségű kneL idejét 1910. évi augusztus hó 1-je után 
töltik be, a rendes (egy, két, három vagy négy évi) 
tényleges szolgálati kötelezettségűk idejének leteltét 
követő legközelebbi esedékességi időpontoktól kezdve. 

A katonai szabadságolások. Az alig egy-két 
hónap óta fronton levő katonák szabadságolását 
kérték néhány hón ipra általános természetű okok 
miatt. Mivel az ilyen hiabavaló kérvények csak a 
parancsnokságok munkait fokozzák, a belügy-
miniszter felhívja a varmegye alispánját, utasítsa a 
községi és városi elöljáróságokat, hogy ily ügyekben 
kivételes ok nélkül ne adjanak hatósági igazolást a 
szabadságolási kérvényekhez. 

A femrekviralas hataridejet a honvédelmi min. 
1910. december 31-ig kiterjesztette- Csakis ezen idő 
lejárta után rendelkezhetnek az addig be nem vont 
fémtárgyaikról a tulajdonosok. A kereskedelmi min. 
pedig bizottságot nevezett ki a fémrekvirálás ellen-
őrzésére ós ezt felhatalmazta, hogy az üzleti köny-
vekbe, levelezésbe és raktárakba betekintsen. 

A kendermagtermes biztosítása. A kormány 
biztosítandó az 1917. évi vetéshez szükséges ken-
dermagot, rendeletet bocsátott ki, amelynek értelmében 
mindenki, aki 10 kataszteri holdon vagy ennél 
nagyobb területen termel kendert, köteles a kender-
vetés területét és annak helyét az illetékes községi 
elöljáróságnál augusztus 10 ig bejelenteni, azok pedig, 
akik tíz kataszteri holdon vagy ennél nagyobb 
tei ületen kendert termelnek, kötelesek a vetésterület 
egyötödét kitevő területen az 1910. évi augusztus hó 
5-ik napjáig 150 cm. vagy önnél nagyobb magas-
ságot elért kendert magnyerés végett lábon hagyni, 
a megérés idején levágod kóróból a magot ki csépel-
ni, a nyert kenderuiennyiséget bejelenteni és a 
visszatartható vetőmagon felüli mennyiséget a Hadi 
Termény Részvénytársaságnak beszolgáltatni. 

A vas huszfiilerek forgalomba kerülnek, A kor-
mány a törvényhozás jóváhagyása utólagos kieszkoz-
lésének fentartása mellett 50 millió koronát meg nem 
haladható összeg erejéig 20 filléres váltópénzek 
fognak veretni vasból. Egy kilogramm vasból 300 
darab 20 fillérest vernek. A vas-huszfilléresek külsője 
ugyanolyan lesz, mint arégi nikkelé, amelyeket a 
pénzügyminiszter egy második rendelete értelmében 
1917. január 1-ig tel-jesen kivonnak a forgalomból. 
Nikkelpénzeket a kincstári hivataloknak ezentúl nem 
is szabad forgalomba kiadni. 

Lakber-hadiado Parisban. A párisi városi tanáss 
megállapodott a kormánnyal, hogy a jelentékeny hadi-
segelyösszegek előteremtése céljából a napi 5 frankot 
meghaladó szállodai és más lakbérekre 5"„-os adót 
vetnek ki, mert sem az állami szubvenciók sem a 
város eszközei nem elegendők a hadisegélyek fede-
zésére. 

Az adoreform Ausztriaban Ausztriában is állan-
dóan foglalkoznak most a háborús kiadások fedezése 
céljából ujabb adók behozatalának gondolatával. Az 
eddig fölszinre ker ilt terv szerint nagyobb adókulcsot 
fognak életbeléptetni a kozvetetlen személyi adót 
illetően. Igy növelni fogjak a személyi jöv.-adót, a 
járadek-adót, sőt az érvényben lévő halinyere->ég-adót 
is ki fogják terjeszteni. Ujabb jövedelmi forrást fog 
teremteni az osztrák kormány a száll'tó-adó behoz i-
taiával, amely a fuvarlevél értékösszegének 10—15 
százaléka közt fog mozogni. Minderre nézve a döntés 
legkozelebbre várható. — Az ausztriai Nőmet nemzeti 
szövetseg az osztrák miniszterelnöknek és a pénz-
ügyminiszternek emlékiratot nyújtott át, amelyben a 
hadikotcsonok kamatszolgaitatás inak biztosításira a 
vagyonadó, a jaradékadó és az ingatlanadó reformját 
sürgette. Ezenkívül részesedést kíván a szövetség az 
állam javara a kartelnyereségoől, főleg a cukor-, a 
petróleum-, a ozesz és a vas kartel nyereségéből ós 
a szénuagykeroskedciinet az államkincstár javára 
államosítani óhajtja Nagyobb illeték behozatalát 
javasolja a részvénytársaságok tőkefelemelése esetén, 
további a ineuetjegyadÓL, a borzeadót és a tantiéme-
adót jelölte kézenfekvő jövedelmi forrásnak. 

Hirek a háborúról. 
A király a nemzethez. A Budapesti Közlöny a 

következő legfelsőbb királyi kéziratot intézte a 
miniszterelnök cziinére a nemzethez : M isodik évfor-
dulóját éljük azoknak a napoknak, amelyekben 
ellenségeink engesztelhetted őrülete harcba kénysze-
rítőit bennünket. Mélyen fájdalom bár, hogy iiyeit 
hosszú ideig tart az emberiségre suiyosodo nehéz 
megpróbáltatás, fölemelő elégtétellel tölti el keblemet, 
ha erre a tusára visszatekintek, amely a monarchia 
megtorholetlen erejébe vetett bizalmamat újra, meg 
újra igizolja. A ellenséges túlerő folyton rnegnjuló 
támad.isait dicső szövetségeseinkkel vállvetve, hősie-
sen visszaverő bátor méltóan otthon is azt a lelkes 
kötelességérzetet tanúsítja a nemzet, amely egyedül 
méltó a mai írngy es komoly időkhoz. A győzelem 
kivívására irányuló egyetlen nagy elhatározásban 
egyesülve, férfias elszántsággal hoz meg a dicsőséges 
és állandó béke Kikuzdésére szükséges minden áldo-
zatot, a haza javára szükséges rendszabályok helyes 
megértésével viseli el a gazdasagi eleinek a háború 



Szombathelyi Jakarékpérutár 

j ^ é s z v é r i Y t a r s a s á g 

kőszegi fiókja, 
K ő s z e g , k£i i*ály-ut ($. s z á m . 

Stpucz s z á l l o d a mállott . 
E l f ü i T S C l i betéteket jelenleg n e t t ó 4 % - o s kama-

tozass.il betéti könyvecskére és folyw-

számlára A kamatozás a betétet követő napon kezdődik, 

betét kifizetéseket IclinonJas nélkül eszközöl. 

Leszámítol: ~ — a ' i ' ' r a s o s üzleti es inagánvál 
tökat mindenkor a legelőnyösebben-

Folvósit : r e n J e s és törlesztcses jelzálogkölcsönöket 
£ földbirtokokra és városi hazakra ; m a g a -

s a b b 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 k a m a t ú 
k ö l c s ö n ö k k é v á l t o z t a t ( c o n v e r t á l ) . 

Értékpapírokat: ""f11 •"•folyamon veszes elad, 
— tőzsdei inegbizatasokat ellogad . 

S z e l v é n y e k e t ! költségmentesen bevált, sielvény-
- ivekot a szelvény utalvány (talon) 

alapjan díjmentesen beszerez 

Át l l t a l áSOka t lelizetéseket eszközöl a világ bar-
— mely piacún teljesen díjmentesen. 

Értékpapírokra: all;ln>'- magan papírokra 
— — előleget ad 

Sorsolás alá esö értékpapírokat arlölyamvesz-

tesseg ellen bizto-.it 

Ertékoapirokat értekeket .ízesre es keze-
r * lesre átvesz. 

Tekintettel, hogy hazank lognuKyobb pénzintézetével a 

Pesti Hazai Első Takarékpénztár K,'yesulettel szoros össze-

köttetésben áll, mindenfele takarékpénztári es banküzleti 

megbízást a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 

Mint az Klsö Magyar Altalanos biztositu tarsasag ügynök-

sége mindenféle biztosítást ellogad és felvilágosítással kész-

s ggel szolgai. Kozpont: Szombathelyi (regi) Takarékpénztár 
Szombathely. A lakul t : 1837-ben. 

A l a p t ő k e 1,600 000 kor . T a r t a l é k o k : 400 .000 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 t ö ké i 2 ,250 .000 k o r o n a . 

Németh Sándor zálogintézetében 

o v t i o v o c l e s z a u g u s z t u s h ó 1 9 é n 

d l V v L V < v (szombaton) megtartva. 

Ha szüksége van 
körlevelekre, számlákra, cégnyomásos 

levélpapírra, borítékokra vagy levelező-

lapra, továbbá meghívókra, műsorokra, 

belépőjegyekre, falragaszokra, azután 

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

gyászjelentésekre, táblázatokra, árjegy-

zésekre vagy bármely a könyvnyomdá-

szat szakmájaba vágó munkára, akkor 

forduljon a legnagyobb bizalommal csak 

Rónai Frigyes 
könyvnyomdájához 

Kőszeg, Várkör 39 . (Roth Jeno-fele ház), 

hol minden felsorolt és fel nem sorolt 

nyomtatványt a mai kor igényeinek 

megfelelően csinos, modern és ízléses 

kivitelben a legolcsóbb árak mellett 

« :: :: szerezhet be. :: :: :: 

Közigazgatási nyomtatványok nagy raktára. 
„Jíöszegvidóki J<épesnaptác", „Sün-

ser íBezirkskalender" ós „ftecwatski 

0<alendac Sv . jRntona 3>aduanskoga" 

kiadóhivatala. 

Nyomatott Rónai Frigye* könyvnyomdájában Kőszeg 

Tüzifa-árverés. 
A R ő t f a l v a — R e n d e k vasúti 

állomástól 2 kilométerre fekvő Futiri 

vágás 

tifczita a i i vasra 
ca 600 ürm3 kemény hasábfa, 

augusztus 7-én d.e.8órakor 
árverés utján el fog adatni. 

Hercegi Erdőgondnokság Léka. 

Ajánlunk azonnali szállításra a l e g j u t á n y o s a b b 
n a p t á r a k m e l l e t t : 

Gép-, henger- és autóolajat, 
gépzsiraiékot, kocsikenocsot 
é s m i n d e n f é l e g a z d a s á g i g é p e k h e z 
s z ü k s é g e s k e n ő o l a j o k a t s z a v a t o l t 

j ó m i n ő s é g b e n . 

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. sz. 
Sürgönyeim : Interurbán telefon 

W E I S S E F E T T B u d a p e s t J ó z s e f 14-50. 

Emelkednek értekeink Romániában. A tőzsdén w 
német, magyar ós osztrák értékek 1-'—15 koronával 
emelkedtek. Bukarestbon a hangulat bizakodó. Alta-
lános vélemény, hogy a román háborús hangulat a 
ruszofilek, anglofilek és frnkófilek végtelen manőve-
rének volt tulajdonítható, amit azonban illetékes 
k<>rök már megfékeztek. Hománia és a központi hatal-
mak jó viszonyát semmi sem befolyásolhatja. 

Az angol-francia offenzíva osszeomlasa. Miután 
u Sommeterületen megindult angol-francia támadás 
— most egy hónapja tart, mely időn belül ellenfele-
ink korábbi dicsekvést szerint a döntésnek már 
minden körülmények között bt* kellett volna követ-
keznie, érdemes vizsgálódás tárgyáva tenni, hogy mit 
IS értek el tényleg ez alatt az idő alatt. Előnyomu-
lásuk, a német arcvonalon mintegy 28 kilométer 
szélességben és átlag négy kilométer mélységben eg.v 
darabon benyomták. Ez a siker uz angoloknak, óv;^ 
tos becslés szerint legkevesebb 230 ezer emberükbe 
került. A francia veszteségek felbecsülésére a jelen 
esetben ugyan biztos adatok nem állanak rendel-
kezésünkre, de noha a franciák a harcban ügyesebbek, 
mégis nekik is erös vesztességeik kellenek, hogy 
legyenek, minthogy a harcokban ók vették ki a 
fűrészt. Ellenfelein <. összes vesztesége tehát mintegy 
350 ezer főnyi emberre rúghat, míg a mi vesztesé-
geink, bármilyen sajnálatosak legyenek is, ezzel 
számszerűleg egyáltalán össze sem hasonlíthatók. 
Emellett az offenzíva lassú előrehaladása következ-
tében bőségesen volt időnk arra, hogy jelenlegi első 
vonalaink mögött ismét kiépítsük azokat az állásokat, 
amelyeket elől elvesztettünk. Ezeknek az adatoknak 
teljes világításbahelyezésére meg kell meg említeni, 
hogy a Maas területén, Verdunnél a harcok első 
hónapjában több, mint kétszerakkora területi nyere-
séggel szemben még 60 ezer főnyi veszteségünk sem 
volt, inig a franciáknak ugyanott, ugyanazon időben 
legkevesebb 100 ezer emberük veszett uda. 

A Oeutschlaod elindult. Szikratávirat szerint a 
Deutschland tengeralattjárót kereskedelmi hajó kedden 
délután 5 órakor indult vissza a baltimorei kikotő-
ből Európába. 

A nemetek hevesen vívjak Verdunt. A németek 
befejezték előkészületeiket, a melyek Verdun ujabb, 
rendkívül heves ostromát célozzák. A nemetek 2000 
ágyút összpontosítottak, amelyek szakadatlanul ont-
ják a tüzet Verdun védőműveire A legborzalmasabb 
támadások v Souville és a Lauffe erődök ellen irá-
nyultak. A német csapatok világos az utolsó és 
döntő támadást kezdetté* meg Verdun ellen. A német 
trónörökös határozott célja: az utolsó tainadással 
hatalmába keríteni a várat. 

A nemetek ismét előnyomulnak Verdunnel. A német 
főhadiszállás jelanti: Az ellenség a Sommetól északra 
igen jelentékeny erőkkel, de eredmény nélkül támad-
ta ineS a Maurepastól a Somineig terjedő szakaszt. 
A Maastól jobbra, a Thiaumont űrödtől északnyu-
gatra és nyugatrB elohaladast tettunk. Elfoglaltuk 
a Souville erődtől északkeletre a hegyőrt és az ellen-
séget az erdős hegységben, valamint a Lauffe erdöcs-
keben jelentékenyen visszaszorítottuk. Sebesületlen 
foglyokban 19 tisztet és 923 főnyi legénységet, azon-
kívül 14 géppuskát szállítottunk be. 

A nemet ek Verdunnel. A franciák kísérletei, hogy 
visszanyomjak azt az éket, amely egyre mélyebben 
nyomul Verdun várovébe, egyáltalán nem sikarülnek. 
Az ék mely 50 kilométer szeles, módot nyúlt a né 
meteknek, hogy egyre közelebb nyomuljanak a var 
magvához. 

Casement kivégzésé. Casement Róbertet az ir 
feikeles fővezérét Londonban kivégezték. 

Újra kitört az ir forradalom. Az alsóházban 
Asquith miniszterelnök az Írországról szóló vitában 
ezt mondotta: Az ország számos részében a sinn-fein 
mozgalom a legélesebb formában megujult. Néhány 
helyen sajnálatos nyilvános tüntetés történt Német-
ors/.aginellett. A katonaság ós a rendőrség azonban 
megfelelő erővel rendelkezik egy uj zendülés mgaka-
dályozására. 

Bekehir. Lapunk zártakor értesülünk, hogy a 
„Novoja Vreiuja" ismert előkelő orosz lap feltűnést 
keltő cikkben azt hirdeti, hogy nagy események vár-
nátok a frontokon és ezt azután a béke követi, mely 
mar nagyon kozcl van. 

igényelte korlátozásait és hiusítja m(»g ellenségeink-
nek a békés lakosság létének rendszeres veszélyez-
tetésére irányuló gonosz szándékait. Szivem, atyai 
együttérzéssel osztja meg minden egyes alattvalómnak 
olv ál hatat. S lelhierovel viselt gondjait, a gyászt 
az elesettekért, a harcban álló szeretteik miatti 
aggodalmat, az áldásos békemunka megzavarását, az 
összes életviszonyok érzékeny súlyát. De a 
inog ttunk levő két hadiév lélekemelő tapasztalataira 
támaszkodva, teljes bizalommal nézek a lassankint 
kialakuló j >vóbo, al ban a boldogító tudatban, hogy 
derék nemzetem valóban megérdemli a diadalt és a 
hívőnek azzal a reményével, bog az L'risten kegyel-
me és igazságossága nem lógja tőlün'; a győzelmet 
niagtugadni. Szükségét érzem, hogy ezekben a komoly, 
de reményteljes emléknapokban kifejezésre juttassam, 
hogy büszke örömmel tolt el a nemzetnek soha nem 
lankadó hazafiúi áldozatkészsége és hogy hálás 
szívvel ismerem el a végleges sikert biztosító elszánt 
magatartást. Migbizom ont, hogy ezt nevemben köz-
tudomásra juttassa. Kelt Becsben, 1(J1G. julius 31. 
Ferenc .lózsef s. k. Tisza István s. k. 

Vilmos császár a kancellárhoz es a hadsereghez. 
A háború második évfordulóján Vilmos császár kéz-
iratot intézett Bethinaun Ilollweghez. — Kiemeli, 
hogy a német csapatok hősies küzdelmei meghiúsí-
tottak az ellenség kiéheztetési törekvéseit, a kiéhez-
tetési politika teljesen csődöt mondott. Az ellenség 
még mindig Németország megsemmisítésére törekszik. 
A császár bízik abban, hogy a győzelmes béke meg 
foja hozni a nehéz küzdelmek gyümölcsét. A császár 
a hadsereghez is lelkesítő hadparancsot intézett a 
háború kétéves évfordulója alkalm iból. 

Keleti front főparancsnoka Hindenburg A német 
császár Őfelsége a keleti fronton ipőzése alkalmával 
«> császári és királyi Felségével egyetértőieg az ottani 
parancsnoklási viszonyok olyan uj szabalyozására 
nézve megállapodás történt, amely számol az álta-
lános orosz offenzíva által teremtett helyzettel. Mind-
két legfelsőbb hadvezetőség megállapodása e tekin-
tetben, hogy a szövetségesek több hadcsoportja 
egyesítendő s ezek egységes alkalmazása céljából 
Hindenburg tábornagy főparancsnoksága alatt fog-
laltatott össze. 

Magyar ezredek diadala. Baranoviczinél a második 
számú (brassói) és a t>4. számú (marosvásárhelyi) 
magyar ezredek nyolcszoros túlerővel levő ellenséges 
támadásokat vissavertek és heves kitartással kitun-
tették magukat. Az oroszok általános vesztesége c 
harcokban erejük 50 százaléka. .Julius másodikától 
a/, oroszok minden rohamát visszaverték. Egyetlen 
egy orosz ezred e harcokban 3000 halottat és sebe-
sültet veszített. A baranoviczi, reánk nézve rendkívül 
fontos vasúti csomópont védelmében, amelyet az 
oroszok a car határozott parancsára igyekeztek ha-
talmukba keríteni, az oroszok tobb, mint 50 000 
halottat és sebesültet veszítettek. 

Ai Adrián elfogott olasz tengeralattjáró. A Gia-
ninló l'ulliuó olasz tengeralattjárót az Adria északi 
részén sértetlenül hatalmunkba kerítettük ós majdnem 
teljesen sértetlenül a pólai kikötőbe vontattuk. Három 
tisztből és 18 főnyi legénységből alló egész személy-
zetét sebesületlenül elfogtuk. 

Az oroszok visszaverese. Molodylovnál, Kolome-
atól északnyugatra, az ellenségre nézve a harcok 
teljes eremeuyteleuséggel végződtek, támadásai meg 
hiúsultak. Buczacznál a harci tevékenység délben 
valamelyest cllanyhult. Welesniovnál az oroszoknak 
egy éjszakai támadását teljesen visszvertuk. Lucktól 
nyugatra és délnyugatra is a ellenség nyilván rend-
kívül nagy vesztesegei által kényszerülve, szünetel-
teti támadásait. Ellenben a leglelső Túrijától északra, 
továbbá a Stochod könyökben Kaszovkánál és a 
Saruiból Köveibe vezető vasúttól északra nem csok 
kent hevességgel folytatja rohamozásait. Mindenütt 
visszavet' uü, részben már tüzelésünkkel, részben kézi-
tus.ilian. Az északkeleti harcvoualon a Pripjettől délre 
julius havabui ÍR) orosz tisztet és 18.000 főnyi legény-
ségét fogluuk és 70 géppuskát zsákmauyoltunk. 

Meghiusult orosz eloretoresek. Csapataink Vel-
leziovnul egy ellenséges osztagot, amely keskeny harc 
vonal reszeli arkainkba behatolt, újra teljesen kiverték 
onnan. Bóbm-Ermolli vezéresredes hadseregi-' Brodi 
loi délnyugatra az oroszok támadó kísérleteit vissza 
utasította. A Saruynál szintén meghiúsultak az oro-
szok előretörései. Az ellenség egyébként aránylag 
cseudesebtien viselkedett, amit mindenekelőtt minden 
mértéket felülmúló nagy veszteségeinek lehet tulaj-
donítani. 

Az orosz uffenziva emberpazarlaía. Az oroszok" 
mostani offenzivájukban julius h . végéig 3í"2 249főnyi 
halottat és sebesültet veszítettek, köztük J8,257 tisz-
tel. Legsúlyosabb veszteséget szenvedtek a szibériai 
alakulatuk. Az Amur vidéki csapatok átlagos vesz-
tesege bO százalék. 

Otosz áttörési kiserlet Keletgalioiábau, Buczacz 
tol délnyugatra, \\ yszniovkynél és Brodytól délre, 
délnyugatra es nyugatra tobb részben erős orosz 
lamadas összeomlott Az ellenség összes erőfeszítései, 
hogy a legfelsőbb luryja és a Sovnoból Köveibe 
vezető vasút kozt a szövetségesek arcvoualát áttörjék, 
az olt harcoló német és magyar osztrák csapatok 
ellenállasán színién megtörtek. Végül ugyanaz a sors 
érte az ellenség több erös előretörését a Stochod 
könyökben, azlan Kosowkánál is. 

Orosz készülődés a teli haboruba. A pétervári 
lapok most terzik közzé először az első intézkedése-
ket a harmadik téli hadjáratra. A kormány agyen-
rnliaH/.allitasokia adott megbízást, mely oktobertöl 
áprilisig lesz foganatosítandó. Japántól 45 milliós 
megrendelést iclle*. 
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