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cimzendák.

Hindenburg.

Hindenburg neve eddiií mindig rettegésbe
ejtette az oroszokat, és Hindendurg most mar
Nem kell politizálni ahhoz, hogy Hinden- nemcsak Kurland felől fenyegeti az orosz arcburgról Írhassunk. Hindenburg ina már nem vonalat, hanem — mint azt hivatalosan jelen
politikai
szemely,
hanem szimbólum, amely tették — meglátogatta a volhyniai frontot is.
felül all minden politikán, véleményen és ellen- Hindenburg tehát most mar megérkezett oda,
látszott,
véleményen, ő mar megszemélyesítője a mi ahol a helyzet a legkomolyabbnak
ahova
az
oroszok
minden
muníciójukat,
pergoküzdelmünknek az orosz kolosszus ellen.
Amikor ez a hatalmas világháború meg- tüzüket és katonájukat ósszepontositottak.
Most már bizonyosak vagyunk bnne, hogy
indult, ez volt az általanos vélemény — ma
történnie
kell valaminek, hogy történni fog valami,
már inegvallhatjuk — hogy az oroszokat, akik
sokszoros tuierrőt képviselnek velünk szemben ! ami a mi szamunkra örvendetes, az oroszok
semmiképen sein fogjuk tudni fentartani. Az számara szomorú meglepetés lesz.
Hindenburg azt mondta, ho^y a háborút
első hadvezér, akinek neve a katonai könyvből
az
idegek
döntik el. Ezt mar eddig is láttuk,
es irodakbol a nagyvilágba kikerült, Hindenburg
volt. Mindig ott tudott lecsapni, ahol egyatalaban mert ahanyszor mi eredményt ertünk el, annyinem vartak és sonasem törődött, hogy vele szor zúgott fel az idegesség az ellenséges sajhányszoros túlerő all szemben, nekik vágott és tóban, de ellenfeleink sikerei soha nem okoztak
győzött. És győzött nem egyszer, hanem ahany- zavart a mi sikereink maradandóak, es ezért nem
szor tamadott, és ezzel megdöntötte azt a tév- tudtak ellenfeleink a sikereiket kiaknázni, hiszen
hitét is, hogy először talan veletlen segítette öt mi nyugodt idegekkel vártuk a pillanatot mindig,
mikor egy — egy részletsikert ismét vereséggé
diadalra.
változtathatunk.
Nagyszerűen tudja felhasználni
katonáit,
De az idegek háborujaban épp ugy kell
és ebben rejlik az egész hadviselés lenyege.
dolgoznunk, mint az emberekkel. És amint a közEddig valósaggal irigyeltük
szövetségesünket,
donti hatalmak mindig tudnak pihent katonahogy neki van Hindenburgja, aki minden alkaanyagot vetni minden frontra, ugy tudtak most
lommal rakoppintott az orosz medve körmére,
es mindig döntő csapast tudott mérni az ellen- pihent idegeket is odakoncentralni, ahova szükségre, olyan csapast, amely mindig lényegesen séges lett.
Hindenburg
honapok ota nem mozdult.
megváltoztatta a helyzetet.
Frontján a március Káropatkin fele offenzívat,
A mult hét óta azomban már nekünk is
amely vérbe fult, kivéve, semmi nem mozdult,
van Hindenburgunk, illetve Hindenburg nemcsak
egy eve, ő tehát kipihenhette az idegeit, most
német
szövetségeseinké, hanem a mienk is.
rajta a sor, hogy a pihent idegek dolgozzanak.
Hiszen eddig is önbizalommal, nyugalommal
A magyar nép halaja órok időkre ugyanoly
néztük az orosz hadsereg erólkódesét, amellyel
mertékben fog megnyilvanyulni, — a magyar
embereinek százezreit feláldozván el tudott emi
történelem ugyanolyan fennyel lógja történelembe
valami
aránytalan nyereseget es
eredmenyt,
beiktatni.
azonban most amióta a jelentesekben az egesz
orosz harctér, dletve annak túlnyomó része, mint
Hindenburg tabornagy arcvonala jelenkezik. sok- Szeretetadományokat a frontra szállít a Hadkalta nyugodtabbak vagyunk es ö n b i z a l m u n k
segélyző Hivatal Átvételi különítménye
sokszorosra lellokozódott,
Budapest, IV., Váci-utca 38. szám.
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T á r c a .
Nyári hangulat.

Felujjong u lelkem, amikor itt vagy már:
Te mindent érlelő — te forró, te szent — Nyár!
Almomból a madár ébreszt vidám dallal ;
Arcomra a rózsát ráfesti a hajnal.
Merengve hallgatok a pacsirtaszóra;
Ölembe hullatja szirmait a rózsa.
Illatok a légen átlebegnek, szállnak ;
Színt kapnak lelkemben a halavány vágyak.
Imádságba kezdek halkan, gondban — és — és :
Áthatja a lelkem valami nagy érzés.
Érzés, áhítatos, a lélekben hangzó:
Lilaalkonyatbau — imádságharangszó.
Nyár, nyár forró tüzes mámorba ejt a lég —
S megreszket a szivem egy gondolatra még . . .
De aztán — szemembe könny szökik hirtelen:
Rászállt a lelkemre — bús őszi sejtelem . . .
Tóthné-Munkácsy

Eleonora.

A holnap asszonya.
Mi magyarok ínon büszkék vagyunk ezer éves
alkotmányunkra, melynek eredetét a vérszerződésig
tudjuk visszavezetni, ennek alapján arisztokratáknak
érezzük magunkat az európai népek között. Szabudságtisztelők és szabadságvédők vagyunk és jogainkra
igen-igen féltékenyek. Segítettük, bátorítottuk más

nemzet szabadságharcát es önérzetünkben nőin fogad
tunk el leckét másoktól. Tudtuk, hogy még nincs
minden magyar embernek teljes politikai jogi, de
hisszük, hogy belátható időn belül élérjük ezt is és
a különböző politikai pártok közt szinte csak arra
az időpontra nézve különböznek a vélemények,
amelyben e jogkiterjesztést életbe kívánják léptetni.
Sajnos, a magyar asszony jogegyenlőségének
szükségére nézve nem oly megértő aköztudat, amint
azt a magyar nő múltjával és jelenével bőségesen
kiérdemelte. A „lovag, is" ember „meubecsüli* asszo
nyát, de sohasem ismerte el önmagával egyenrangú
n'nk, egyenlő értékűnek Az asszony másodrangú
ember, „ura" után lépked az uton és sok helyen es .k
utána és fiai után nyúl az ételhez. A müveit osztály
féitiu csupán szórakozásaiban keresi a nő tarsaságát.
Az országban pedig a karzattal kell beérnie.
A közhit szerint az asszony maga sem kiván
jobb sorsot, teljesen meg van elégedve helyzetével,
bogy ez ndiu áll, kitűnik azokból a régi okmányokból," amelyek bizonyítják, hogy a régi magyar
asszony — holott 1848 előtt a mainál több joggal
rendelkezett: követet küldhetett az országgyűlésbe
és Kossuth Lajos is e.-y asszony követe gyan úit
került oda teljes önérzettel követelte j >gaiuak kiterjesztését. Ma, mikor a mindkét nemre kiterjedő
iskolakötelezettség lehetővé tette érlelmessóge fejlesztését, mikor a gazdasági fejlődés, a háziipar
legtöbb ágának gyáriparrá fejlődése, sok százezer
asszonyt szólított ki otthonából, a magyar nő önérzeteifokozódolt és tudatossá vált. A háborús kor
izzó levegője gyors hajtásra kényszerítene a magyar
nő gazdasági önállásának zsenge növényét és bármily kevéssé örvendetes e fejlődés okozója és hirtelen
menete: evvel most már számolnia kell mindenkinek,
feministának és a feminizmus ellenségének egyaránt.
A háború készületlenül kényszeruetlo bele a nőt
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A szőlőbirtok vagyonadója.
Az adója vasiatok ellen elhangzott felszólalások
között igen figyelemreméltó a Magyar .Szőlősgazdák
fógyesületének a képviselőházh >z intézett memoranduma is, amelyben a viszonyok általános ismeretetésevel mutatja ki, mégse helytelen és igazságtalan dolog
volna, lia a javaslatok torvényerőre emelkedése után
a szőlőbirtokok vagyonadóját ahhoz nem értő közegek becslése alapján vetnék ki.
A szőlőbirtokot értékelni ugyanis végtelenül
nehéz. A szőlő egyvalóbm óriási befektetést igénylő
földterület, amelynek e h.iszn i azonban sokkal kétségesebb, mint bármely mis mezőgazdasági művelés
alatt álló területé. Homoksivatagokból varázsolt dráija
pénzen szőlőbirtokokat egyrészt a fö'dbirtok szerz >si
vágy, amely még benne élt m 'g a város" e nberbon
is, másrész a sajalsagos tulajdonsába a mtgyar embernek, hogy legjobban s/.ereii mindig a magi termését, u maga termékét fogyasztani. 11i m >st esai
a befektetést tekintjük, minden imgyar szőlőbirtok
valóban kin -sot ér. De hogy a szőlőt vagyonnak
lehessen tekinteni, ahhoz igazán m ir sok kétség fér.
A szőlőkulturával járó és évről-évre növekedi Költségek annak d ieár.1, hogy u szőlőterületek m i is
értékesek és egykönnyen meg uem szerezhetők,
egyáltalában nincsenek arányban a szőlöv.igyon
értékével, így hasonlat magyarázza meg a dolgot.
A szőlő körülbelül olyan vagyonértéket képvisel,
mint a dúsgazdag baukar pénztarszekrényében fekvő
értékpapírok között izok a részvények, amelyeket
részint luxusból, részint könyörülelességből, de .u ;g
inkább azért vásárolt öss/.e tulajdonosa jóval az árfolyam értéken alul, mert esetleg valami véletlen
szereuese folytán a részvények is visszanyerhetik
értéküket.
A legtöbb szőlőbirtok egy-két holdas. Ezreket
költött rá a tulajdonosa, nyári lakot épitetett a szőlő
legszebb helyére, ámde minden kiadás azzal a g>udolattal történt: uem bánom h i ratizetek is, esak
annyi bor teremjen, amennyi mag unnak elég. Az
ilyen birtokokat tehát nem lehetne csak összehasonlítva sem megadóztatni. A szomszédságban levő
szőlőt merkantil alapon művelik, ott csuk haszonra
torek zenek. Sajnos, a legnagyobb faradság, a leg
több áldozat sem hozz i meg a kívánt hasznot, de a
szomszéd szőlő mágis csak szótő, ellenben a másik
szőlő csak egy kis pihenőhely, ahol legtobbnyire a
rabszolgamunkában elfáradt városi ember visszaalmodja azt a falusi csendet, amit fiatalabb korio.ni
könnyezve elhagyott.

mindenféle munkakörbe, mert fenn kellett tartania
Önmagát, családját és a no nzet gazdasági életét. A
kozgazdiság fontos tényezőjévé lelt, de Minden
lépésnél, minden tnuukájaban belebotlik egy súlyos
a k a d á l y b a : saját politikai jogtalanságába.

Számtalanszor állott eddig szakképzettség nélkül
muukaba, most pedig arra éored, hogy a kiképzés
lehetőségét elzártak elóle csaknem mindenütt, ahol
jól fizetett munkához vezet. Az állam az iskolákra
szánt amúgy is csekély összegnek csupán KIS toredékét költi lányiskolákra, « legtöbb szakiskola: gizdasagi, erdészeti, bányiszati akaJ\niák, felső ipirisKolak, a kertészeti tanintézet, a vidéki gimnáziu nok,
az egyetem jogi fahultasai stb. csup m hun >vendeieket fogadnak be. Kizárják a nőket a szakképzésből
még a szakszervezetek is, teljese í érthetetlen, megfoghatatlan elvek szerint, meg a legősebó női
foglalkozásokból is, mint pl. a cukrászipar szakmunkájából. Szakképzettség hijáu pedig természeteién
rosszabb díjazással kelt beérniük, a munkaidók p;dig
sietnek ezt KiaKuázui a férfiak és a esekelysz ima jó
kiképzést nyeri no kárara.
K/.eken a mindenkit sújtó gazdasági bajokon
esak törvényhozási uton lehet segiieni, hogy ez
megtörténjék, azt a nők esak akkor fogjak kivárhatni,
ha valasztójogUK lesz. Csak ennek segitseg jvol
érhetik el, hogy minden iskolái megnyiss inak a nőt
előtt és hogy az az elv érvényesüljön törvény utján:
a munkái értéke szerint és nem ahhozkepesi kell
díjazni, hogy uó vagy férfi végezte-e?
Magyarországon régebben a nó maganjogi helyzete jobb volt, iniut inas országokban, másutt nem
rendelkezett a fér|es asszony saját vagyona és Kereset J fölött, nem ismerték a házastársak közs/.erzeinónyét, az ozvegzi jog sem volt annyira méltányos,
mint nálunk. Annál sajnálatosabb, hogy még külföldön
állandóan javult a no magánjogi helyzete, nálunk

Nagjwn óvatosnak kelt tehát annak lennie, aki
a szfllnl.irtükokiit. mint vagyonérteket meg akarja
becsülni A svájci stílusban felépített présházak még
nrm jelentik azt. hogy a korultttle fekvő szőlők
valóban vagyont is képviselnek, mert a vagyon nézetünk szerint az. amely hasznot haji. A ki a szolét
f. l tudja becsülni, annak tisztaban kell lennie elsősorban a szőlőművelés évről évr<- Hraporodó terheivel
i s azon körülménnyel, hogy a legtöbb szőlő bizonyos
es/lendő múlva ni gérett kivágásra és a krumplival
való beültetésre. Csakis néhány lelkes embernek ko
s/ (illetjük azt. hogy a mostani nehéz viszonyok
k zt Magyarorszánun meg van szőlő. Kzt kuli kiindulásul venni, amikor a szőlő vagyonadójáról van szó.

ingatlan telekkönyvi rendezése vevőt terheli, — és
azért a város semminemű felelősséget sem vallal.
8. Vevő az ingatlanok birtokába ugy amint
jelenleg birtokoltainak a váülár befizetésekor és a
szerződés kiadásakor lép. A diflg a város, azontúl a
vevő köteles fizetni a közterheket.
A birtokbavétellel átszáll a bérleti jog vevőre
mindazon jogokkal amik a várost illetik és amiket
jogszabályaink egyébként biztosítanak a vevőnek.
9. A varos feuntartia magának a jogot a leg
nagyobb ígéret el vagy el nem fogadására nézve,
tetszése szerint. KI nem fogad .s eseten vevő a váróstul semminemű igények megtérítését neui követelheti-.
Kőszeg, 1916. juiius hó 29 ik napján.

Jambnts

Varo3i ugy$k.
3633 mtJ

Hirdetmeny.

K liirré teszem, hogy ipartelepe*, vállalatok,
intézetek, szövetkezetek és egyéb köziutézetek részére
kii >ii vásárlási igazolvany ki nem adható; ezeknek
liszttel való oHáttsa csupán a torvényhatóság, illetve
a város utján történik

Kőszeg, 1910 augusztus 9.

Jamftrits Ijajus

polgármester.
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Hirdetmeny.
Közhírré teszem, hogy a ragadós száj- és
k römfájás miatt elrendelt zárlatot a mai napon
feloldottam.
Kőszeg, 1916. augusztus 10.

Jambrite Ltljos,
i.V'7 isié

polgármester.

Arveresi hirdetmeny

LijoS,

polgármester

H e l y i hírek.
A polgármester tegnapelőtt Budapestre utazott,
hogy a gabonafélék beszerzése ngyeben a miniszter
végleges döntését újból szorgalmazza és egyidejűleg
a liszieilátas és más fontos kérdésekben az elintézést
szemelyes tnformacióadassal siettess.;.
Kituntetes. Lányi József nyugállományú ezredesnek, aki mozgósításkor helyben a 18. honvéduép
felkelő ezred 3. hadtapzaszióalját szervezte és azóta
a harctéren ennek élén áll, Őfelsége legfelsőbb megelégedése adatott tudtul, a Signum laudis adoinanyozása mellett.
Kituntetes. Őfelsége a haretéreu teljesített kitűnő
szolgálatok feletti elismerése jeléül nemes Traon
József 83-as századosnak a hadiékitményes Signum
Laudist adományozta.
Kituntetes. Sobotka Vilmos számvivöhadnagynak, aki a„ helybeli katonai reáliskola kőtelékebe
tartozott, őfelsége a harctéren teljesített kitűnő
szolgálatai elismeréséül
a hadiékitményes arany
érdemkeresztet adományozta
Kitüntetes. A hadsereg főparancsnoka Katona
Béla e. e önkéntes címzetes tizedesnak, a 28. számú
tauori tarack-ütegnél teljesített kiiunő szolgalatai el
ismeréséül a másodosztályú vitézségi ezüst-érmet
adomanyozta
Hadnagyi kinevezes es athelyezes.
Őfelsége
Freyberger Sándor budapjsti tüzérezredbeli zászlóst
hadn.ig,'ya léptette elö és egyidejűleg az itt állomá
sozo 24. számú hegyitűzérutegnez helyezte át. Kinevezese már 1910. jauuar elsejétől szauntólag történt.

Kőszeg szab. kir. r. t. város nyilvános magán árverésen eladja a kőszegi 1 számú telekjegyzőkonvvben 130. hrszám és a kőszegi 99. számú telejegyzőkonyvben 131. hrszám alatt felvett ingatlanokat a
rajtuk épült a Várkörön (Főtér) fekvő 01. számú
házzal együtt a következő feltételek mellett:
1. A kikiáltási ár 12000 korona.
2 Bánatpénzül 1200 korona készpénzben, vagy
állami értékpapírban, vagy valamely helyi pánzintézetnél elhelyezett betéti könyvecskében az árveréssel
megbízott városi tisztviselőnek az igéret megtétele
előtt átadandó, vagy az árverést megelőző napokban
a város pénztárába letétbe helyezendő, mely esetben
Prohle Vilmos a debreceni egyetemen. A közokaz árverés napján az árverező kezéhez az árverés
tatásügyi miniszter Proliié Vilmos főgimnáziumi
megkezdésekor a letéti jegy adandó át.
A legtöbbet ígérőnek bánatpénze letétbe helyi- tanár — l'rohle Henrik volt kőszegi, most pozsonyi
zendó illetve abban meghagyandó, a többi árverező leikesz oeuse — koloszvári tudományegyetemi magau
tanarnak, a debreceni tudományegyetem bölcsészeti
bánatpénze az árverés befejezésekor visszaadatik.
3. A vételár a képviselőtestületi jogerős határo- karán a torok nyelv és irodaloiubol, kulonos tekinzatitól számított 8 (nyolc) nap alatt készpénzben a, tettel a török kútfők ben található torok-magyar
varos pénztáránál minden külön felhívás nélkül be vonatkozások ismertetésere, egyetemi uiagantauarra
fizetendő Késedelem esetén 6 % késedelmi kamatot történt képesítését tudomásul vetto.
kell a vevőnek a város javára fizetni A vételár teljes
Ernuszi József dr., Vaszármegye volt főispánja,
befizetése utón a bánatpénz visszaadatik. Beszámí- a vármegyei közélet egyik legkiválóbb vezérfórtia, ki
tásnak csak akkor van helye, ha vevő a bánatpénzt számos közintézménynek élén állott ós a jótékonyság
készpénzben tette le.
és kultura szolgalatában mindenkor az elsők kozott
1 Az árverés helye és ideje Kőszegen, a város- volt, mult hétfőn szivszelulés folytan hirtelen meghazán, a polgármester izobájában 1910 évi augusztus halt. Kihunyta mélv részvétét keltett mindenütt. A
hó 27. napján délelőtt 10 órakor lesz.
meg csak öö éves életkort ért ferfiu meg sok üdvös
•') Az árverés napjától számított 15 nap alatt munkának hivatott vezére lett volna s így elhunyta
utóaj ialatnak van helye. Az utóajánlat a városi nehezen pótolható urt hagy maga után, de emléke
tanáCMi il ir.isbau adandó be. Csak oly utóijánlat meg soka fog élni mindazok köréően, akik a/, önzetlen
fog figyelembe vétetni, melyben a legnagyobb ígéretet es üaLarozolt irauyu, egész szívvel és emberséges
10' „ át felülmúló igéret tétetik és ennek a beigért szivjosággal teljesített kote esseget megbecsülni tudjak
árnak 10', a bán itpénzul letétetik.
Temetése szerűan volt Óladon óriási részvét mellett,
Az utó ijánlat alapján a város ugyanezen feltéte- hol az összes vármegyei testületek és lutózmények
lek mellett ujabb árverést tart, amely ellen azonban képviselői voltak jelen. Kőszegről a város képmár további utóaj mlatnak nincs helye.
viseletében Jamorits Lajos polgárin, és Kőszegi József
0 A varos felelősséget vállal az eladott ingatla- rendőrkapitány volt reszt és az osz édesatyjáuak,
nok zálogjogi tehermentességéért és permentességeért Krnuszt Kelemennek, valamint özvegyének a varos
és a jelenlegi birtokallapotért, azonban vevő a szol- részvétet fejezték ki. Városunkból még jelen voltak
galmi jognt tűrni tartozik. A zálogjog kitörlésére Czeke Guíztáv, Kisner Kamii, dr. tiuary Leo, Buss
alkalmas okiratot a város a képviselőtestület hataro- Bezső. retemét az Krnuszt család oladi Kastélyának
zatanak joger .re emelkedésétől számított 30 napon parkjaban levő csaiadi sírboltban helyeztek orok
belül köteles vevőnek kiadni.
nyugalomra. K ipi Béla leendő szombathelyi ev.
7 A szerződéskötés, átírás és mindennemű leikesz magas szarnyalásu megüató gyászbeszédet
telekkönyvi u^y rendezése, különösen a 131. brsz. mondott koporsójánál.

nem haladt a korral, nem módosult a gazdasági
viszonyok változásával. Mar másfél évtized óta dolgoznak törvénytudósaink egy uj polgári törvénykönyv
tervezetével, ebből azt a reményt meríthettük, hogy
ismét visszahelyezik a magyar nőt régi magánjogi
helyzetébe, amelyben az európai nők kozt legbecsültébu, léginél lányosabb helyzetű volt, hittük hogy
ebben a törvénykönyvben, amely megveti a magyar
nő jövőbeli helyzetének alapjait, törvényalkotóink
figyelembe viszik e modern törvényhozás tanulságait.
Keservesen csalódtunk ! A tervezet szerint a feleségnek jövőben is parancsol az ura, ové a „döntö" szó
a családi ügyekben A nő változott gazdasagi helyzetét csak annyiban veszi tudomásul a törvényjavaslat,
amennyiben háromszoros kötelességgel ierheli meg,
a hazi rendbeutartasa mellett szükség esetén köteles
férjét inunkajában támogutui, sót önallóan is keresni.
Meg ezen a tervezeten is rontott a képviselőház
jogi bizottsága, amely u teljesen semmibevette a nök
kívánságait. E bizotUag eliárasa azt a korántsem
örvendetes, de megdönthetetlen meggyőződést szolgáltatta a magyar nőnek, hogy nincsenek a törvényhozásban jogainak szószólói, védői és nem is lesznek
addig, míg önmagának nem lesz beleszólása a törvényhozásba.
A háború okozta élólmczési nehézségek kétség-

telenul bebizonyítottak, hogy a férfiak képtelenek
kozmegeleg. désre elinlczuiezt a mindennél l'ontosabb
ügyet. A fugyasztok és a togy.isztasi cikkeket felhasználó háziasszonyok kivauságail a vámpolitikai
kerdések eliutezeseben bem vettek eddig sohasem
tekintetbe a kormányok, mert hiszen a nők nem
valasztok és így nem gyakorolhatnak befolyást a
kormányok sorsára.
Magyarországon, a gyermekvédelem klasszikus
hazajaban is megtűri a férfi kormányzat, hogy fejletlen gyermekeket rogyásig fogjanak be gyári üzemek
muukajaoa. Az anya pedig politikai jogok hiján nem
védueti meg a saját testéből való testét, sajat
szive vérét.
Serényen szervezik most a közegészségügyet,
talán kezdik belátni, uiily végzetes tévedést követett
el az államhatalom, mikor nemcsak kizárta a nő
közreműködését az ailamugyékből, felhasználatlanul
hagyva nagy morális értekeket, de teljesen elhanyag o l t a a n ő gazdasági helyzeteitek biztosítását, képessegeinek érvényesítését, holott ez lett volna az a
szuard talaj, amelyen egészséges nemzedekek jövője
megalapozható. Csak a nő gazdasagi helyzetének
biztosításává!, képességeinek arvényesulésével jutha
tünk arra a tisztább erkölcsi alapra, amely az egészséges uj nemzedék nélkülözhetetlen előfeltétele. A

A mai hangverseny, melyen ismét alkalmunk lesz
a nálunk előnyösen ismert Siebeneicher operaénekes
párt: Siebeneicher Elza, a desszaui színház énekesnőjét
es Siebeneicher Rezsó, a i2-es vadászokhoz bevonult
igen kellemes hangú operaentkest hallani, nemkülönben Kász Konrád hegedűművészt, ki minden alkalommal sok gyönyörűségét szerez hallgatóinak, városunk
előkelő köreiben általános érdeklődést keltett és minthogy a tiszta jövedelem mindkét jótékony nőegylet
javara lesz, bizonyára anyagilag is fényes sikert fog
aratni. A közreműködőket Kárpáti Sándor soproni
kepezdei tanár, a nálunk szintén előnyösen ismert
zeneiniivesz fogja zongorán kísérni. Az érdekes hangverseny a főgimnázium dísztermében lesz és műsora
a következő. 1. üalkine: Szerenáda hegedűre, Kász
Konrád. 2. Wagner: Erzsebet-áriája „Tannhauser'-ből,
Siebennicher Elza. 3. Leoncavallo: Prológusa „Bajazó - ból, Siebeneicher Rudolf. 4. üurra: „Nyári ej", kettős,
Siebeneicher Elza es Rudolf. — Szünet. — 5 Hubay:
„Hejre Kati!" Csárdajelenet, Kasz Konrád. 0. Weber:
Oceánária BOberon--ból, Siebeneicher Elza. 7. Löwe:
„Der Nöck" (A viziszellem), Siebeneicher Elza és
Rudolf. 8. Drdla: Hegedüábrand a „Hoffmann meséi"
című operából, Kász Konrád. 9. Verdi: Kettős a
„Trubadur-bol, Siebeneicher Elza es Rudolf. — Kezdete este 8 órakor.
Bukovinai
menekültek érkeztek Vasmegyéba
tegnap hajnalban. S.uvnislau és kornyékének öreg
zsidó polgarai, többnyire asszonyok es gyermekek,
akik az orosztól való félelemből meneküllek és ugy
mondják, a keresztény lakosság azért nem menekül,
mert reszben nem b.uitjuk, reszheu úgyis russzohtek.
Egy részuh. a kőszegi jaras lobő kozsegjbe nelyozteieit el, ezek kozoll vau Kohonc, Csajta es Nemescsó
50—50 személlyel. Varosunkba 99 személy irauyitlatotl, kiket a hatosig veit át és egyelőre.a csip-tegyar
üresen álló nagy termébe helyezett el. Érkeze-mkkor
a gyermekeknek kenyeret osztotiak ki. Műiden
személy uiáu naponkint egy egy korona ellátási
összeget fizet ki nekik a városi péuztár, a uibjl sajat
maguk kötelesek ellátásukról gondoskodni. A munkabíróknak megfelelő munkát fog a hatóság szerezni,
hogy feularlásukrói jobban gondoskodhassanak. A
varos állal előlegezett összegeket visszatérítik, — csak
legyen türelme ezt bevárni, meri az ilt voli olasz
menekültek uiau meg most is öJOO korona követelésének kiutalását hiaba surgjti a péuzszűkségoou
*zenvedö varos.
Liszteladasi artekezlet volt mult hétfőn a polgármesternél, melyen az összes eddig is liszlelarusilassal foglalkozók jelentek meg. A polgármester ismertelte a jövő ellátási évre vonatkozo remtelkezeseket
és hogy a lakossagnuk eloszlásra keruló liszt kizaroiag csak a halosag kiutalása alapjait lesz kapható, a halosagilag megállapított árak mellett. Valamennyien kijelentetlek, hogy u varos állal kiutalandó
lisztnek elarusilasat a jövőben is valialjak. A kalh.
Népszo.eUég hoiyi szövetkezete is elvailalta.
Húséi ídas volt csütörtökön a városháaz hatósági
husszékeben. Ezúttal csakis egységes kilónkénti negy
korona ár mellett. A mintegy 100 kiló kitűnő minőségű hus egy óra alatt fogyott el.
Zsírt adta* el a városházán tegnap felkilós adagokban maximális öt korona árért. A jelenleg nagy
zsirhiányban szűkölködő lakossig tömegesen vette
igenybe a nem vart zsirbes/.erzeszi alkalmai, de sajnos,
ezúttal csak ket ineterinazsa állott rendelkezesre s így
aligha lehetett mindenkit kielégíteni. Ez a ket mázsa
is nelyi mtezinenyek reszere lekötött volt, de az illető
intézők a zsirhiányra való tekintetből ezt a mennyiseget a városi eloljaroság közbenjárására átengedte a
kisemberek közti kimérés céljára. Remelhetöleg a város
tovabbra is gondoskodni to,' a zsiriuány enyniteséről,
nehogy a varos szegenysorsu lakossaga valóságos
kálváriát legyen kenyielen végigszenvedni, inig gyermekeinek egy kis rántott levest vagy főzeléket táplálékul adni kepes. A liszttel való ellátás mellett ez legyen
a város elöljáróságának feladata, meg akkor is, tia a
közönség eziranyu tevékenységét rendszerint a legnagyobb hálátlansággal honorálja.

férfi felelősseg nélküli, korlátozatlan nemi élete, a
nő lealacsonyilása merő élvezeti cikké, az alkohol
korlallau fogyasztásának lehetösege „heledizigleo"
megrontják az ártatlan jovo uemzedeicekol és fölötte
sürgőssé leszik, hogy a torvéuyalkotásbol kivegyék
részűkel az eitelmes, ouludalos nők, korunk nemi
éieleuck Augias-istálióját csak az ő kozreinukodesukkel lehet megtisztítani. Csakis oly országokban,
ahol a nök teljesen egyenjogú vaia->ztopolgarok,
sikerült megalkotni azokat a torvényeket amelyek
vulóbau emberhez méltó társadalmi viszonyokat
teremtettek: az alkoholfogyasztás tilalmit, munkabér
minimumok és munkaidő törvényes szabályozását a
leényok védelmi korának fölemelését, fertőző nemi
betegségeiiek szigorú megtorlását stb.
Hogy megkezdhessek a tarsadalini helyzet
javításának korszakalkotó nagy munkáját, a nőknek
türelmetlenül sürgetniük kell azt a szerszámot, amelynek segítségével ez a munka elvégezhető: a választójogot. 11a a vihig tuiudtJii Uijuii minden asszony
egyonteiuen és egyértelműen fog muukához, meg
tudjak teremteni a/.l a világot, amelyben élni érdemes,
amelynek benépesítését örömmel vallaihatjuk, amely •
beu az emberek nem dúljak fel egymás oékéjjt,
boldogságát, nyugalmat.
Mellerné-Mlskolczy
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tenger, ugy hogy egy hadihajó, amely ott elsüljed
V i d é k i hir*k.
Egy orosz fogolytabornok szökött meg az éjjel f
nem
is is merül el egészen, mert árbocai kilátszanak
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Feltolovo uj lelk««:enek beiktatasa. Méreteiben a vízből.
szökést, fejedelmi sjándék kilátásba helyezéseért
Ki a „rirüüneberger- ? Erre a kérdésre egy
k ivetítette és va;ószinüleg polgári ruhát szerzett be impozáns és hensőségéoen meleg szép ünnepe volt
az elmult vasárnap Felsőlövőnek. Az evang. egyház elmés német újságíró szerint lehetetlen egyszerűen
\yiiuu)zásiikrH minden intézkedés megtörtént.
nagytekintélyű uj lelkészét, Heyer l'eotil volt kőszegi inegte élni. Az őrszem számára drüekeberger a
A fematveteli bOottsag tegnap fejezte be öt napi
lelkészt iktatták be fényes ünnepség keretében uj gyalogos, uki a raj vonalban van. A gyalogos számára
működését. Ezúttal már csak kevés fémet adtak át,
stalluinába. A vároekába érkező lelkjszt a váró* Irückeberger az utász, uki a futóárkot ássa, az
az ismételt gyűjtés, bizottsági átvétel és a helyi
m ert
határánál az egyház nagyszámú küldöttsége fogadta
utász számára a tüzér, aki hatul áll az ágyú mellett,
feinátvételi megbízottnál való leadás ugylátszik már
Hrabovszky István felsőőri kir. közjegyző, egyháztü'.ér számára az egészségügyi osztag automobil teljesen kimerítette a nélkülözhető fémtárgyakat. Ezenkerületi világi felügyelő vezetése alatt. A lövői temptúl bizonyára már csak rekvirálással lehetne még lomba Dreiszker János kukméri ev. lelkész, kerületi vezetője, az egészségügyi osztag automobilvezetője
szerezni.
j ulesperes vezette be az uj lelkészt és ugyancsak ő számára egy auinmohilns parancsért iszt, viszont ennek
a bahnhofA varos fóteri erkélyes sarokházát e ho 27-en végezte a beiktatási szertartást is. Beyer Teotil ezután a számára a buhnhofkommandáns,
kommandáns
számára
az
a
katona,
aki
otthon
végez
árverés utján fogja eladni. A szomszédtulajdonos 12,000 magasszárnyalásu
imát, majd
beszédet
intézett
irodai szolgálatot, és ennek a számára végül minkoronát igért be érte, de minthogy közvagyont képez, |híveihez.
denki, aki nem jár katonaruhában.
csak nyilvános árverésen adható el és esetleg utóajanOrosz fogsagban. Vas tírnő műegyetemi hallgató,
latot is tehetnek. Az árverési feltételek lapunk mai |
VegHbocsato level a népfelkelőknek.
Mint a
tüzér hadapród, Weisz Adolf rohonci takarékpénztári „Külügy-Hadügy" legutolsó szama irja, a m kir.
számának hivatalos rovatában olvashatók.
Villamos sötétség uralkodott kedden este váro-| könyvelő ha orosz hadi fogságba került az Olykánál honvédelmi miniszter elrendelte, hogy a felülvizsgilat folytán minden népfölkelési szolgálatra alkalmat
sunkban és akik a hold ós csillagok fényével meg vívott harcokban. Ufából adott hírt magáról.
elégedve nem voltak, gyertya- vagy petroleuinA varmegye ipartanacsa. A vármegye közigaz lannak osztályozott és elbocsátott népfelkelésre kiéféímvel pótolhatták, mert a villamos telepen az áram- gatási bizottsága megválasztotta a varmegye ipar- lezetteket ezentúl végeibocsátó levéllel kell ellátni
fejlesztés géprongálás miatt szünetelt. Csak éjjel 11 tanácsának tagjait. Rendes tagok: Kaiser Lajos és és ezek többé nem szemlekötelesek.
és Legáth
Ket milliárd hatszaz millió a magyar betéti allo
(ira felé sikerült a zavart megszüntetni. Az egy eszten- Weber József, póttagok : Czeke Gusztáv
dőóta üzemen kívül helyezett gépnek már 3 hete meg- Gábor lettek.
many. A Statisztikai közlemények megállapítják,
jött az uj főtengelye, de a központi vezetőseg mai
hogy a folyó év első napján 854 f>83,555 korona volt
Vadaszati engedely tilalmi időben A földmivelésnapig sem küldhetett arra képesített szerelőt, ki e
ugyi miniszter leiratban értesítette a vármegyét, hogy pénzintézeteinknél takarékbetét gyanánt elhelyezve,
gépet üzemképessé tegye, — mert hiszen Kőszeg
a műit esztendei 708.08178 koronával szemben. A
engedelyt adott Kupprecht Tasziló városhodászi
folyószámla betéti állomány összege 1.017 228,458 Kvárhat és a háború miatti munkaerőhiány nagyszerű
lakosnak az óhodászi. rohonci és incedi bérelt vadászról 1.780 5441,431 koronára szökött f I. így tehát kétkifogás!
.
.
.
területeken három, tenyésztésre alkalmatlan gyenge
milliárd hatszázharmincötmillió a megyar betéti álloAz állatforgalmi zárlat, mint a inai hivatalos
szarvasbikát október 16-tól december 3l-ig terjedő
mány a milliárdos hadikölcsönmüveletek beleszámíhirek sorábpn olvasható, feloldatott. A ki és bevitel
időben, továbbá szarvasteheneket, üszőket és borjukat
tása nélkül.
tehát ismét korlátlanul szabad
minden állatiéiaugusztus 7-tól október 15-ig és 1917. január l-től
hajtásra nézve.
Megbüntetett nők. Mint a prágai lapok irják,
Köszönetnyilvánítás. A kőszegi takarékpénztár február 15 éig a tilalmi idó alatt is lőni vagy lövetni.
Kutteuburg
cseh városban szokatlan módón igyekez200 koronát adományozott a vasutas árvaház sebesült
Porul jart betörök. Lékán, az ottani csendőrségre
nek
a
női
erkölcstelenségeknek
gátat vetni. A nőkkatonái részére, inelyért hálás köszönetet mond a napokban két veszedelmes betonit vittek be. Hernek
—
kiket
éjjel
erkölcstelen
magaviselet miatt
Freyler Cornélia, a kőszegi jótékony nőegylet elnök- ezog Mihály 21 éves facér cipészsegéd és Holfmann
előállítanak
—
kötelességük
másnap
nyilvánosan az
nője.
Károly soproni lakatos, ez utóbbi a katonai szolgálat
utcákat söpörni Néhány „jobb" házból való nő ez
A megkerült ezresbanko. Krötzl Károly egy el- aló. lepett ineg, Kőtfalváu betörtek Schmidt Marton
ellen tiltakozott és ezeknek megengedték, hogy headott darab marha után bevett pénzösszeget, mintegy lakásába. A botörök az utcára nyíló ablak üvegeit
hette nyilvános épületek előcsarnokát és lépcsőzetét
5000 koronát, azzal tett zsebre, hogy elmegy Felső- nyomták be és azon keresztül hatoltak be a lakásba.
tel mossák.
pulyára marhát venni, tínnyi pénz birtokában azon- Az uvegcsöröinpölés zajára a házban lakó Holczer
Ket hajó csodálatos kalandja. Már a háború eleban felébredt benne az „inaskodásra" való vágy és Gizella felébredt és segítségért kiáltott. A segélyő két Sehranzot, a Frigyest és a Károlyt szemelte kiált sra csakhamar ott termettek Schlögl Alajos, jén is óriási feltűnést keltettek az Emdennek hőski magának társaságul és ezekkel korcsmáról-korcs (Jsánits Lajos és Hödosy Ferenc rőtfalvai lakosok, tettei a keletázsiai és indiai vizeken Minden üldözmára menve annyit ittak, hogy végre egy korcsma akik a menekülő betörőket lefülelték és átadták a tetés ellenére is hónapokon át réme volt ellenségeinknek és merészségével, ügyességével mérhetetlen kárt
istálójában kerestek pihenést és kijózanodást, tíz csendőröknek
okozott nekÍK, inig végül egy nagy angol páncélossal
utóbbit Krötzl érte el legelőbb, mert felébredvén,
folytatott aránytalan küzdelemben a Szumatrától délre
azt tapasztalta, hogy bugyelárisa helyzete zsebében
fekvő Kceling szigetek táján elsülyedt. Közben azonmegváltozott és mikor ijedve megolvasta pénzét,
ban egy 40—50 emberből álló különítmény szétromépen egy ezresbankó hiányát fedezte fel. Lármájára
bolta itt Angliának utolsó táviró összeköttetését
azonnal rendőrt hivattak, aki mindaddig, míg a
Ausztráliával,
tíz a partraszálló szakasz Mncke sorNevelesi segitseg az állami alkalmazottak gyermerendőrbiztos
odaért
mindnyájukat
megfigyelte,
hajóhadnagy
vezetese
mellett egy alig tengerképes,
mire megindult n nyomozás, és végre a bekisérés keinek. Fontos szociális rendeletet adott ki a kormány
kizsákmányolt
vitorláshajón,
az Ayeshín, majd egy
az
állami
alkalmazottak
gyermekeinek
nevelését
előpillanata a társakat is kijózanítót •a. Még ők segítették megkeresni az ezrest és meg is találták az mozdító segítségekről. A lenyleges szolgalatban álló kis Lloydgőzösön az angol blokádvonalat áttörve,
istáló csatornadeszkázata alatt. Az ezresbankó tehát tisztviselők és rendszeres évi fizetést élvező altisztek 'ezer veszély között eljutott az Indiai Óceánon át a
meglett. Most már csak az a kérdés, iniképen sike- és szolgák nyugdíjjárulékából befolyó bevetelek egy : Vorostengerbe. Innen részben vitorlás csónakokon a
rült azt oly gyorsan megtalálni? tírre inajd a bíróság részét tudvalevőleg az allami alkalmazottak gyer- 'tengeren folytatták kalandos utjukat. rész ien a hasonlóan vészterhes arabiai sivatagon át sikerült Torokadja meg a feleletet. K r ö t z l Károly esetéből azonban mekeinek nevelésére kell fordítani.
országba jutuiok, miközben az angoloktól felbérelt
aligha okulnak azok, akik hasonlóra képesek.
Háborús iskolai adatok gyűjtése.
A kultusz6 5 meter villamos rézhuzalt loptak el csütörtökön miniszter utasította a kereskedelmi, tanítóképző es vad beduinhord íkkal t >bb napon át tartó heves ütködélben egy óra tájt a Szent János híd melletti villa- polgári iskolakat, hogy az 1910—17. iskolaévek zetbe is kellett bocsátkozniok. Hőstettekben és a
mos vezeték szerelésénél. A rézhuzal az első munkas- háborús adatait Jegyezz K fel, gyűjtsek össze s egy legváltozatosabb kalandokban ebben a háborúban is
ház kerítése mellett feküdt kihúzva es pár pillanat összesítő ivet küldjenek fel a minisztériumba, egy páratlanul gazdag az tímden Ayesha uija. Szerencse,
alatt tűnt el, mikor HZ őrzésre bízott egyén néhány másikat őrizzen meg az iskola s az összegyűjtött ihogy ezeket a történelem számára olyan író jegyezte
percre eltávozott. A rendörbizlos beható nyomo adatokat alkalmas iskolai uuuep keretéoeu legyek fel, mint Mücke, az Ayesha parancsn »ka, aki éleméuyeit és tetteit egy nagy íróhoz méltó m ű v é s z e t t e l
zást folytatott több irányban is, de eddig eredményre kőzze
'tudja
előadni. Nem száraz, többé kevésbbé muló
nem vezetett. A rendőrhatóság a nyomravezetőnek
A
mult
evi
gabona
orlese.
A
hivatalos
lap
a
érteku
riport ez a két könyv, hanoin minden időkre
husz korona jutalmat és feltétlen titoktartást biztosit.
kormánynak az orie*i tanusitvauyokra voualkozó szóló gyönyörű regény, teli linóm humorral, költői
Felhívás a nemet hadkötelesekhez. A rendőrkapi- korábbi rendeletét pótlólag azzal egesziu ki, hogy a
leírásokkal, meglepő fordulatokkal. Nincs az a Vernetány a belügyminiszter rendelete alapban felhívja a malom vállalatok nemcsak az lUlti. evi, hanem az regény, mely vele versenyre kelhetne, mert ezekben
Kőszeg varos területén tartózkodó 18t»Ó —18'J7. évben 1015. evi termésből származó búzát, rozsot, két- is sok az ismeretterjesztő részlet, a lélekemelő len
született németbirodalmi védköteleseket, hogy össze- szerest, kolesl, árpát es zabol is orlesre, darálásra es dület s mindez nem mese, hanem élő valóság, sőt
írásuk végett a rendőrkapitányságnál augusztus 15 ig zúzásra, háutola*ra és bármely egyéb feldolgozásra történelem. A haditengerészeti életnek, a sivatag
jelenkezzenek
csak az elönt őrlési tanúsítvány átszolgaltalasa viszoutagsagainak élvezetes leinüsa l)r. Gáspár Ferenc
Az Elektro-Bioskup mai műsora: Felvételek a mellett vállalhatnak.
tollara emlékeztet, tíz a regenvszeruség és a művészi
világháborúról. — Az orvos felesege ; színmű 3 felköntös az, ami ezt a két könyvet eddig is oly kerevonásban Henny Portemiel a I szerepben. — Én, te, „ Általános nosülesi engodely a katonasagnal. A z setté tette (5 millió példány fogyott el néhány hét
6. Vígjáték 1 felvonásban. — Kedden: Felvólelek a „Őrszem" ciuiu katonai lap írja: A hadvezetőség alatti s ami kiemeli a közönséges hadi irodalomból
világháborúról. — tígy férfi és árnyéka; dráma 3 mindazok szamára, akik a háború alatt a tényleges és hisszük, hogy klasszikussá fogja tenni. Mások is
felvonásban Waldemar l'sylanderrel mint gonosztevő szolgálati kötelezettségűknek megfeleltek, vagy pedig irtak az tímden Ayesha hőstetteiről. Hasonló kalanés hajóstiszt; a női főszerepben tíbba Thomsen. — mint póttartalékosok első katonai kikepeztetésüket dokon átesett tengerészek uj ibban Mücke módszere
elnyerték, u törvényes szoigalati ido, illetve a nyolc
Leleplezés; vígjáték.
szerint írják meg riportjaikat, de a mester stilusanak
A viiaghaboru naplója, a Magyar Könyvtár becses 1heti katouai kiképzés leteltével -- áil&Jauos házas- elevenségét egyik sem tudja megközelíteni. Miiekének
és nagy érdeklődést keltő háborús sorozata újonnan sági engedelyt adoll ki. Az említett időpont ulán végig érdekfeszítő előadasa utolérhetetlen. Samilyen
megjelent X . füzetével most már az 1915. évi októ teliát a házasságot meg lehel kötni kerl katonai mohón ma, a világháború közepette elkapkodták
ber—november—decemberi
eseményekig
viszi a [engedély nélkül is. tíz időpont letelte előtt azonban fiatalok és felnőttek, hölgyek és férfiak egyaránt,
háboru anyagát. Közli az e hónapokban lefolyt ese- la házassagkoteshez minden egyes esetben a felső olyan érdeklődéssel és élvezettel fogják olvasni ezmények történetét a hivatalos jelentések adatai alap- parancsnokság engedélye szükséges, tí rendelkezések után is nemzedékről nemzedékie. Az .tímden "nek
ján s közöl számos érdekes cikket Szerbia elleni olFeu- nem vonatkoznak azokra az altisztekre, akik lovabb va'amiut az „Ayesha"-nak ára 2 korona 40 fillér.
zivánkról, a bolgárok hadműveleteiről a harmadik szolgalatra jelentkeztek, tízekre uezve az eddigi Kapható és megrendelhető a kiadón d : Kóssavölgyi
Isonzo melletti csatáról, nemkülönben közli Móricz intézkedés az irányadó.
és Tar»a cs. és kir. udvari zeneinu és könyvkeresZigmond egy hareztéri rajzát is. A füzetet a Lampel
Az Északi tenger mélységé
A z É s z a k i tenger, kedőnél Budapest, IV. Szervita tér 5.
K.(\Vodianer F. és Fiai) czeg adta ki; ára 00 f.
különösen déli részen, háuia és Anglia között igen
A preciz enek. A Zeneakadémia próbatermeiben sekély, átlag 35 meter, ami megfelel egy közepes
szorgalmasan készüllek az Operaházban megtartandó ház magasságána';. tígyes tavak, mint például a
évzáróvizsga-előadásra.
Néhány
növeudek
már Starnboigi tó, (75 méter) sokkal inélyebbOK, mint ez
annyira elkészült a szerepével, hogy diszletos szín- a tenger. Nvcv«gia és Skócia kozolt ugyan növekElőrenyomulásunk a karpáti fronton. A kárpáti
padon, teljes zenekarral folytathatta a próbákat tízek szik a tenger mélysége, azonban még mindig uem fronton előrenyomulásunk nemcsak mélységben, hakozé a növendékek kozé tartozott a Zeneakadémiának éri el a Slarnbergi-tó mélységét Olt ahoi a legutóbbi nem szélességben is egyre terjed. Tara idusunk es
egy tehetséges, fiatal éuekesuője, akire a „Tann- I nagy tengeri csata lezajlott. 18—50 méter mélységű előrenyomulásunk a kirlibabai ló völgyétől a belső
hauser" tírzsébet-szerepét bízta a tanárja. A kis- a tenger, ugy hogy a búvárok könnyen atkuiathatjak l'ruth völgyéig terjed. DjUtyntól délnyugatra a feliér
asszony egyszer azt a jelenetet próbálta a diszletes a tenger fenekére sü(yedt hadihajókat. Az tíszaki- Cseremosz inentéu csapataink a Jablonikától délre
színpadon, amikor Erzsébet a k e r e s z t előtt térdel tengur azon a helyen, ahol a „Lusitauia" elsülyedt, fekvő térségig nyomultak előre.
csnugy áriáját énekli. A produkció kezdetben simán, 75 méier mély. tízzel szemben uz Atlanti oceanou
A kárpáti csapatok a Jablonikától keletre emelzökki nés nélkül ment, egyszerre azonban egy hamis elsülyedt „Titanic" 3U00 méter mélyen fekszik a
kedő magaslatokon és Worochtánál tért nyertek,
hang hagyta el a fiatal énekesnő ajkát. Kisasszony 1 tenger tükre alatt.
Legnagyobb mélységeket a
kiáll fel a tanár, mit énekel, hiszen Cé van a kotlá- Cstuidus Oueanuu laiállak, amelynek több pontján 1000-nél tobb oroszt elfogtak és 4 gépfegyvert
ban ! Az intézet egy másik tanára ezzel nyugtatta 1KXJ0 méter mélységet találhatnak. Az Északi-tenger zsákmányolták. Delatynlól délnyugatra Kövess vezérmeg: Hagyd a kisasszonyt. Hat persze hogy (Jiszt közepén, D o g g e r b a u k n a l csak 13 méler mely a ezredes csapatai újra erós orosz olőretöreseket verlek
vissza. Ottnyatól ós Tlumactól keletre az elleuség
énekel (Jé helyett, a m i k o r kereszt áll előtte . . .

xieci k r ó n i k a .

Hirek a háborúról.

tegnap nn<?y tömegekben támadott. Egyik támadd
csoportja Ottnyától nyugatra első vonalunkon tul
hatolt előra, de a magyar-osztrák csapatok ellen• támadásai újra teljesen visszavetették, mely alkalommal 1UJ0 oroszt elfogtak. Tlumaeznál a védelmet
a/ ellenségnek egy tularóben végrehajtott támadása
elol a kóz>fgtől nyugatra fekvő területre helyeztük
át. W'arlelkátol délre csapataink megtisztították az
- ellenségül a Szereth balpartját, miközben 700-nál
i l.b or szt elfogtak és ö gépfegyvert zsákmányoltak.
Sulvos orosz vesztesegek a Stochod

menten

A

Xabyetól délre fekvő magaslatokon az osztrák-magyar
csapatok az oroszoknak egy támadását az ellenség
sulyo.o veszteségei mellett verték vissza. Az oroszok
csak Delaty vidékén bocsátkoztak élénkebb harcba.
K ves- vezérezredes hadseregét Nisnyovtól északra
az
rosxok újra hasztalanul támadták Valamennyi
helyen
közelharcban viss/avortnk
őket. Zalos
cetól délre ujabb harcok fejlődtek ki Lucktól nyugatra és északnyugatra az ellenség az e hónap 8-án
szenvedett balsikerek után csendesebben viselkedett,
ellenben a Sarnyból Köveibe vezető vasútvonaltól
északra toiuegeit újra éjjel és nappal szakadatlanul
támadásba hajszolta a Stochodou at. Kohamoszlopaik
tobbnyiie mar akadályainknál összeomlottak. Az
oros/.ok itt az egész vonalon súlyos vereségeket
szenvedtek. Veszteségeik újra itten nagyok.
Az oroszok ujabbi tamadasa. A Kárpátokban
küzdő csapataink Zabyetől délre újra erős orosz
támad isokat vertek vissza Stanislautól északkeletre
és Monasterczyskától délnyugatra az ellenség újra
túlnyomó erővel támadott. Uelyenkint ugyan sikereket eri e , de VÓKUI kemény küzdelem után inegalla>ra kényízeritettük. Az ezen a területen kuzdő
csapataink éppen most érik el azokat a terepszakaszokat, amelyeket, tekintettel az ellenfél csapateltolásaira, szamukra kijelöltek. Az oroszok Delatynt és
rysuiieniczát megszállották. Stanislauból is* harc
nélkül vonultunk ki. Zalosezetól délnyugatra orosz
tömeg támadásokat ellentámadásokkal vertünk vissza.
Hasonlóképpen véresen visszavertük az ellenséget
Trosczyaiuczenél. A koszopkai Stochod ívben egy
osztrák-magyar osztag az ellenség egy előretoít
állását elfoglalta. Fath tábornok csapatainál tüzérségünk zárótuze meghiúsította az ellenség ujabb
átkelési kísérleteit.

tűzvészt 25 mérföldnyi távolságról is lehetett látni. Ajánlunk azonnal; szállításra a l e g j u t á n y o s a b b
napiárak m e l l e t t :
A védőütegek tüzelése teljesen hatástalan volt, összes
repülőjárműveink sértetlenül vonultak be.
Olasz

eloretöresi

kiserletek.

A

tengermelléki

harcvonalon az olaszok megújították a IMava szakasz
elleni erőfeszítéseket é« a Görztől keletre fekvő magaslatokon levő uj állásainkat is tekintélyes erővel
támadták meg. Mindezeket a támadásokat visszavertük. Hasonlóképen meghiúsultak az ellenség előtörései
a 1 )olomitokl>an
A nemet

kancellar

es

államtitkar

Becsben

A

Magyar Távirati Iroda jelenti : Bethmann-Holhveg
német birodalmi kancellár és Jagov külügyi államtitkár Bécsbe érkeztek, ahol az aktuális kérdések
tekintében eszmecserét fognak folytatni a monarchia
vezető államfórfiaival. A kancellár és az államtitkár
elsőbben Burián külügyminiszterrel fognak tanácskozni. A birodalmi kancellárt a király külön kihallgatáson fogadja.
Verdunt kiürítik. Párisi jelentés szerint Verd un
város tanácsa a francia fővárosban titkos ülést tartott, amelyen tudomásul vették a francia hadvezetőségnek a Város kiürítésére vonatkozó határozatát.
Romania

nem

tesz

semlegesseyi

Honvedeink kitüntetéséi. A hivatalos lap két nap

alatt 1UU0 kitüntetett honvédnek nevét közli. A két
nap alatt kimutatott ÍOKJ kitüntetésből 900 ezüst
érmes és ü aranyérmes. Legtöbb kitüntetést találunk |
a trencséni ló ős, a kolozsvári 21-es, a marosvásárhelyi 22 es honvédeknél, a székesfehérvári 17-es
népfelkelőknél, továbbá a 16 os besztercebányai |
honvédeknél.

Szerkesztösegi posta.
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Velence bombazasa. Olasz nagy h irci re])ülőjar
müvek Kiumeben e hónap elsején tett látogatásai a
'J erői 1U ére virradó éjjel repülórajaiuk, összesen 21
tengeri repülojáriuű Velencében viszonozták, ahol az
arzenalra, pályaudvarra, katonai jelentőségű és gyári
telepekre barom es fel tonna összsúlyban pusztító
halassal bombákat dobtak. Egy tucat tűzvészt id ztek elő, ezek között két igen nagy terjedelműt a
g) apuig, arbun es a városban. Ezt* az utóbbi kél

ós mindenféle gazdasági g é p e k h e z
szükséges kenőolajokat s z a v a t o l t
jó minőségben.

nyilatkozatot.

A legutóbbi minisztertanácson a román kormány
beható tárgyalás alá vette a semlegességi nyilatkozat
kérdését. A kormány, hir szerint, egyelőre húzódik
ilyen nyilatkozat megtételétől. A minisztertanács
felfogasa szerint Komániának továbbra is meg kell
maradnia várakozó álláspontján.
Angol behivo 60 évig. A Daily Mail jelenti: Az
angol hadügy miniszterim rendeletet bocsátott ki,
melynek értelmében a 41—60 éves katonai kiképzésben részesült férfiak a hadsereg kötelékébe behivandók.

A „megszamlalhatatlan" oroszok.
A
Novoje
T. M E Borostyánkő. Hogy ne sietnénk gyönyörű,
Vremja írja: Megszámlálhatatlanul sok sorkatonaság hangulatos versét kiadni ! Bár inét; ősz idején sem
lógja elhagyni augusztus közepén az oroszországi lenne késő, inert az abból arado verőfényes melegség
kaszárnyákat. — 2UU napi kiképzés után a csapatok még az ősznek eljöttét is felejtetné velünk. Kéza frontra mennek.
esokoló üdvözlettel.
Veres harcok Gorznel. A g .rzi szakaszon az elSch. J Budapest. Köszönjük. Igen szépek ezek
keseredett harcok tovább folynak. A gorzi hídfőben az apróságok Legközelebb felhasználjuk. Cz. M.
az Isonzótól nyugatra kuzdu csapatok vasárnap dél- még 1914 ben súlyosan megsebesült. K. V. Volhyniáután óta nagy túlerőben levő elleuséges csapatok ban érdem keresztes tüzérhadnagy. S. A. hadnagy
számos támadását véresen visszaverték. Ez alkalom- orosz fogságban vau. Dr W. A olasz fronton segédmal 2932 olaszt, köztük 72 tisztet lógtak el. Hogy a orvos. 1'. link mindegyike fronton. Kettőjük könnyebhídfő bátor védőit, akik ellen az olaszoknak egyre ben megsebesült, egyik orosz fogságba
került.
megujuló duhos támadásai irányulnak, a nagy Mielőbbi teljes gyógyulást
kívánva, szeretettel
Veszteségtől megóvjuk őket, kedden éjjel az Isonzó üdvözöljük.
keleti partjára vontuk vissza. A doberdói fensikon a
Tobb polgár. Nem kell mindjárt mindent elhinni.
Monté San Michelen és San Martinónál az ellenseg Meggyőződtünk arról, hogy panaszuk teljesen alapösszes tamadásai az olaszok legsúlyosabb veszteségei
talan — erről a helyszínen Önök is meggyőződhetmellett hiusultak meg. Hasonlóképpen odább délre
nek — amiéit is, különben is igen izetlenűl megirt
is erós olasz támadasok omlottak össze teljesen
panaszukat közzé nem lehetjük. Ha mégis kívánják,
tüzelésünkben
Itt az összes állások csapataink
tessék illedelmes hangon megírni.
birtokában maradtak.
Sorpatriota. Ha nem sajnálja agyárba kifáradni,
Az Isonzo hidakat felrobbantottuk
Az Isonzó- majd meglatja, hogy nem ugy van. Ott igen szívesen
hidakat, amelyek már régen ki voltak téve az ellenség fogjak informálni.
tuzelesenek, csapataink
felrobbantottak. Most az
Hadköteles Az augusztusi 28-ikára való bevoIsonzó alkotja közöttünk és az olaszok kőzött az nulási felhívás eddig csak a főváros területén adatott
elvalasztó határt. Mint a Karszthegység leguagvobb ki Vasmegye területére külön hirdetményt fognak
részen, itt is az Isonzó balpartját választottuk * ter- közzétenni, de kétségtelenül ugyanezen határidőre
meszeles védelemnek.
fog szólni.
Nagy küzdelem Gorzert. Gorz vidékén a heves
harcok tovább folynak.
Kedden délután egyes
ellzuseges osztagok a várost elérték A Monté Sau
Michelen es San Martinonál az ellenség ismételt
tamadasait az olaszok súlyos veszteségei mellett
lesz augusztus hó 19-én
utasítottak vissza. A magyar királyi székesfehérvári
(szombaton)
megtartva.
l í . bonvedgya 1 ogezred ez alkalommal különösen kitüntette magat.

Gorz kiürítésé. A gurzi hídfő feladása következtében
.-alít helyzetnek megfelelően csapataink kivonul:.u a var .sbul ós a doberdoi fensik ellen tortént
ujaöb ola>z tamodások véres visszaverése után hadállasaink szükséges kiigazítását az ellenség á l u l
mag nem zavarta, hajtottuk végre. Ezen a területen
csapataink i legutóbbi napokban négyezeregyszáz
olaszt foglak ei. Az ellenségnek a gorzi hídfőbe való
6 regflnktt már nem lehetett
eiiavontani Az olaszok tegnap a legnagyobb erő1 sz.iesiket irányították a l'lava szakasz ellen. Tizen
kél órán ,ii tartó tüzérségi tuineg tüz után az
eliem g cy
Zagorát négyszer támadta meg,
a Plavatoi keletre fekvő magaslatokat pedig három
s.-or Mindezen rohamuk meghiúsultak csapataink
szi.ard ellenállásán. — Csapataink közt a 22-ik os
52 ik í.'auiu gyalogezredek újra kitüntették magukat.
A iroii harcvonalon az ellenség tobb támadó kísérlet • a dolomitokban és három tamadasa a Pasubio
kerületen lekvó állasaink ellen meghiusuit.

Gép-, henger- és autóolajat,
gépzsiradékot, kocsikenocsot

árvetés
Zongorákat

Szelvényeket'
J

alapján díjmentesen

yiimon
vesz és e u j >
megbizatasok it elfogad .

koltsigmentesen b e v á l t , szelvényivek'it a sxelvényutalvány ( t a l o n )
beszerez.

Á t l l t a l á S O k a t

letizeteseket eszközöl a vil.ig baimely pmean teljesen díjmentesen

'

allami

- '"'s

Értékpapírokra:

elöteget ad

Sorsolás alá est)

ma an

«

papírokra

értékpapírokat
arfolyamvesxtesség ellon biztosit.

Értékpapírokat

értékeket
azosre es k e z e .
'
'
lesre átvesz
Tekintettel, hogy h a z a n k legnagyobb
pénzintezetével a
Pesti Hasai Első Takarékpénztár K.'yosulettel szoros összeköttetésben ull, mindenfele takarékpénztári es b.tnkúzleti
megbíz >st a legelőnyösebben bír lebonyolítani.
Mint az Klsó Magyar Altalanos biztosilo társasag ügynökségé inindenf.'le biztosítást eltogad es felvilágosítással keszs ggcl szolgai.

Központ: Szombathelyi (reji) Takarékpénztár
Szombathely

Alakult: 1837-ben.

A l a p t ő k e 1,600 0 0 0 k » r . T a r t a l é k o k : 4 0 0 . 0 0 0 k o r .
T a k a r é k b e t é t e k 15 m i l l i ó k o r o n á n f e l i l .
Saját tökéi 2.25J.OJO <orona.

Ha szüksége van
körlevelekre, számlákra,

cégnyomásos

levélpapírra, borítékokra vagy levelezőlapra, továbbá meghívókra, műsorokra,
belepöjegyekre, falragaszokra,
étlapokra,

címkékre,

azután

névjegyekre,

gyászjelentésekre, táblázatokra, árjegyzesekre vagy bármely a könyvnyomdászát szakmájába vágó munkára, akkor

pianinókat, harmóniumokat tattok raktáron

forduljon a legnagyobb bizalommal csak

jónevü cegektol. Átjátszott zongorák nagy válasz-

Rónai Frigyes

tékban. Ellogadok orgona es zongora hangolást,
javitast,

ujrabörozest

mellett

jutányos

árért

jótállás

könyvnyomdájához

Hasznait zongorakat becserélek.

Peppert N. fia Szombathely

Kőszeg, Várkör 39.(Roth Jenó-feie hü),

Paragvári-utca 7. sz.

hol minden felsorolt és fel nem sorolt

Tűzifa eladás.
$

F. hó 29-ikén d. e. 9 órakor a Léka
község felett fekvő Venegano vágásban 4000 tirrn. tűzifa hasáb lesz
ab erdei vágás 8 koronával eladva.
Hercegi Erdőgondnokság
Léka (Vasmegye)
Nyomatott Kóoai Frigye* köuy vnyomdájában Köazeg

nyomtatványt

a

mai

kor igényeinek

megfelelően csinos, modern es izleses
kivitelben
::

::

a
::

legolcsóbb
szerezhet be.

árak
::

mellett
::

::

Közigazgatási nyomtatványok nagy raktara.
,J{öszegvidéki J t é p e s n a p t á r " ,
ser $ezickskalend«r"

és

„Sün-

„JCscwatski

J{alendar S v . JRntona -Jaduanskoga"
kiadóhivatala.

