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Az állam a középfokú iskolázás terén elismeri
éjszakájában . . . De ez a csillag most is fényt
az
egyházaknak
a történelmi fejlődes folyamán
dérit
—
Es most is csak az usi énekkel
szerzett jogait, sőt többféle alakban adott nagymértékű
ma Hozzád
hazánk
védszentje, anyagi támogatással járul a felekezeti iskolák al t
A u g u s z t u s 2 0 : kiemelkedő nap, rubri- sóhajtunk
kás dátum, ünnepi esemény, nemzeti ünnep a apostola és hőse: Szent István király zengven pitasahoz, fentartásához, fejlesztéséhez.
Az államsegély szétosztásánál a kormány az
magyar nep szemeben! Országszerte nemzeti ama szop ősi énekkel:
igazsag
és méltányosság követelményei szerint jár el
„Ah hol vagy magyarok
ünnepre virradt ma ős P a n n ó n i a
virágos
az
egyházakkal
szemben.
Tündöklő csillaga !
kertjenek kiválasztott nepi. S z e n t
István
hi voltál valaha
Által ános politikai szempontok, erkölcsi tekinOrszágunk istápja !"
n a p j a ! A hontiui lelkesedés morajától vissztetek egyaránt a gyengébb érdekeinek védelmét
Schultz Imre.
helyezik első sorba. Hiszen a felekezetek békés meghangzik ma a hármas bérc, hálaérzelmeink
j
férését
tenné lehetetlenné s a kulturharc veszedelmét
arját hómpölygeti ma a négy l o l y o ! Nincsen
érlelné meg a/, oly irányzat, mely a koresztyén egymagyar bizonyara, kit a mai nap jelentősege
hazak erőviszonyainak arany talanságát az allam
ünnepies hangulatba nem ejtene, akinek a szive
erejével fokozná s tzáltal a gyengebbnek létét,
ma a szokottnál erősebben nem dobogna l e l ! . . .
boldogulásai fenyegetné.
Nagy érdeklődéssel olvastam e lapnak julius '.•-én
A hivek számára s az anyagi segélyforrások
És most meg jobban érezzük és világosabban
megjelent számában a kőszgi evang. felsőbb leány- bőségere nézve evangélikus egyhazunk a katholikus
látjuk, hogy ki nekünk szent István ? hogy a
iskola átszervezése tárgyában kozolt javaslatokat s
Gondviseles adta Ot n e k ü n k ! . . .
És most a szerkesztőség záró szavainak hatása alatt szívesen es református után következik. De az ltjuság novelésére fordított buzgalmunkban ós áldozatainkban
inkább mint valaha zokog végig a Nemzet jelentkezem a Hozzászólásra.
bizonyára nem előz meg bennünket senki sem. MásA középfokú leányiskoláknak megvalósulásba fél milliót megközelítő számunkkal jelentős része
lelken az ősi d a l :
lépő reformja nem ad egységes szervezetei valatnenyi vagyunk a nemzetnek, békés kulturális muukauk
.Hol vagy István király
felsőbb leányiskola szamara. Minden egyes intézetnek értékével a jog mellé érdemet is szereztünk arra,
Téged magyar kíván
kulon-külöu kell kibontakoznia az átalakulás tobbfeie hogy a minket megillető helyen biztosan megállGyászos öltözetben
lehetősége kózül.
hassunk, haladásunk biztosítékaiban rövidségei ne
Te előtted sírván.*
A kőszegi evangélikus felsőbb leányiskolára szenvedjünk s az állam segítő közreműködéséi a
Ez volt az énekünk századokon at — és nézve az újraszervezés kérdése még bonyolultabb, bennünket megillető arányban élvezhessük.
most is igy sóhajtozunk nemzeti na^y létünk meri ott a fejlődés helyes útjára való jutást méltányA kozépfoku leányiskolák újraszervezésénél is
revén, küzdelmes harcaban, a nagy vilagrenges lást érdemlő városi és felekezeti hagyományos érzések, világosan latszik, hogy a/, állain nem szándékozik az
ellentétes törekvések is megnehezítik.
egyhazakat törekvéseikben korlátozni, sőt támogatja
idején !
tíz ad talan jelentőséget és nagyobb jogosult- azokat Ily körülmények kozt felélénkült a leánygimÉs ebben az ádáz küzdelemben készül az ságot olyan érdeklődő h tzzászólásáuak, ki a közeli
názium szervezesére irányuló buzgóság is az egyhaország megülni nemzeti ünnepét: szent István viszonyok zavaró halasától távol allva tisztában lat zakban. Egymásután keletkeznek, rom. kalh. jellegű
király napjat — talan nem oly fényes poinpa- hatja azokat a szempontokat, a m :lyek u Ikúl a kér- leánygimnáziumok. A reformátusok is sürgősen átalaval mint a közelmúltban és a s z e n t
J o b b - desnek teljesen tárgyilagos és körültekintő magitHéso kítottak ngy debreceni, mint miskolci felsőbb leányiskolájukat leánygimnáziummá. Ezek az iskolafenhoz zarandoklók kevesebb tomegevel, de hiszem, alig lehetséges.
Terinés/.ftes, ha anyagi eszközök bőségével nem lató egyházi hatosagok élvezik mar és saját céljahogy nagyobb ünnepi komolysággá!, "mélyedő
rendelkező egyházunkban első gondolatul a „pénz" ikra hasznosítják az allam segítő közreműködését.
vallásos ahitattal, erősebb
bizodalommal
s tolakodik öntudatunkba, s visszariasztva beunukut az
Mi evangélikusok meg eddig nem siettünk a
nemzetünk jobb jóvójeben való hittel. Ünnepe- erőnkön felül akarás lendületétől, a valamit-tevésnek, kulturális munkának erre az uj terére; még nem
lünk, — ünnepelünk ebben a kataklamás, vilag- a cselekvésnek azt a minimumát keresleti velünk, a jelentkeztünk az ailam erejének ez uj ennen minket
megremegtető vilagban.
Ünnepeljük
a z t , unt az anyagi gond nyűge nélkül vállalhatunk u n illető részére; s az erőviszonyok aránytalanságai pár
gunkra.
évi visszamaradásunkkal a magunk rovására maris
akit nekünk az Isten vezérül es istapul adóit,
Érdekes paradoxon: a kőszegi evang. felsobj nagyobbítottuk.
aki a magyar nemzetet apostolként a keresztény leányiskola újraszervezel ?u -k ügyében a le,' 11ig is ibb
A kőszegi evang felsőbb leányiskola fenntartó
hitre térítette, a magyar allamot a nemzeti színvonalú, s legnagyobb s/.abásu terv m igvalósítása hatósagáuak jutotl az a nemes feladat, hogy a
királyság megállapításával megszervezte es a jar a legkisebb kockázattal, s nyújtja messze jövőre felsőbb leányiskoláknak ujraszervézéso s leánygimtörzsek laza szövetségéből egységes nemzetet nézve a legtoob biztosság H. Az szólesni ki ugyanis náziumokká bővülése ügyében az ország evangélikus
az érdekeltseg koréi a legtávolabbra, s egyesíti az
teremtett, mely azóta 900 év viharait szeren- anyagi érdekek, a nemes ambíciók, az alkolo erótó- részének erdekéi megvédje, jogai valóra váltsa.
Kózok latasuiik mai felekezeti tagol tsagábau
csésen kiallotta, túlélte
- és amelyért most nyezők közreműködését a legnagyobb mértékben az
feltétlenül megillel bennünket az országban legalább
újból az élet-halál hárc folyik. Szent István intézmény javára.
egy evangclikus leánygimnázium. S oly nagy jelenZavaróan hat az a jelenség, hogy az intézetnek tősége van egy ily intézet szervezésenek, hogy a
örökéért harcolunk!
Kőszegről való elvitele is s/.óba johel. Közművelődési kőszegi evang. felsőbb leányiskola átalakításának
Harmadszor virrad ránk a háború alatt a
alkotás bele szövődik annak a városnak érdekeibe, targyalásanai minden egyéb mellékes cél, érdek és
nemzeti ü n n e p : Szent István napja. Harmadik érzésébe, ambíciójába, amelyben elhelyezést nyer s
lehetőség teljes kizarasa mellett mindenek előtt azt
eve, hogy
folyik a véres világháború,
— nem vihető el onnét jogos érzé .euységek sérelme nél- keli megvizsgálni, mikép volna lehetséges a kőszegi
amelyhez sem méreteiben sem tegyveres erejé- kül. Az az anyagi és erkölcsi nyereség a uely ez intéz evang. felsöob leányiskolának leánygimnáziummá
ben es borzelmaiban hasonlót még nem ert a inényt elhódító városnak jut, kiegyenlítődik a vjsztes való kibővítése?
varos kárvallásával. Az a kérdés: Kőszegen legyen 0
A jogcim feltétlenül megvan reá. A kerület ez
világ!
a/, uj intézet, vagy Szombathelyen, Sopronban V amint intézetet a kormány rendeleteinek megfelelően szerA k ü z d ő , szenvedő nemzet kiált fel Hozzad felvetődik rögtön veszélyezteti a tárgyilagosságot, köz- vezte, tartotta fenn s kénytelen azt újraszervezni.
és kiseri ahitattal és bizalommal jobbodat, hogy vetlenséget, nyíltságot, s a veisengés, pártoskodas, Az állam nem vonhatja meg segítő hozzájárulását.
védje és erősítse meg alkotásat és örökét s szavazatszerzés izgalmaiba húzza le az egész ügyei. Az intézet eddig is élvezte az állam segítségét a
A hely kérdésétől el nem választható széthúzá- személyi illetmények kiegészítésénél. Hogy mikép
könyörögjön érettünk Nagyasszonyunknál, akisoknak, kicsinyességet nek nem szabad akadályul szol elakálna ez a tamogatás a jövőre nézve, az majd a
nek orszagodat s népedet örökségül hagytad: gálniok abban, hogy mind izok, akik a döntés jogában
megtelelő hivatalos tárgyalásokon lóg eldőlni; de
részesek, tisztán, világosan lássák az intézet ujraszer természetesen nagy mértékben fog függni utói, milyen
.Tekints István király
vezesének nagy jelentőségét a maga teljes valóságában. jelentőséget nyer az iutézet az állam egyetemes
Szomorú hazádra
A duniiutuii evang. egyházkerület saját buzgal- nevelő munkájának szempontjából.
Fordítsd szemeidet
Kégi országodra
mából és erejeből liS'Jií-beii állította lel a kőszegi evang.
S mar ebből az egy okból is kiemelkedik annak
Ketnenységunk v.igyon
felsőbb leányiskolát. Az intézet tehát immár 17 év szükségessége, hogy a kőszegi evang. leánygimnáKenned s Máriában
óla szolgaija hűséggel és elisineresre inéi tó eredmény- zium nagyaranyu az egész ország protestantizmusa
Mint magyar hazánknak
Hu királynéjában.*
nyel a protestáns hazalia* nőnevelés magasztos ügyét. hoz méltó iniiitaiutézot legyen, s mint egyetlen a
A protestáns egyházi s nemzeti közérdek szen- maga nemében, országos jelentőseget érjen el.
. . . Szent István népe és országa — a vedne rövidséget, ha a felsőbb leányiskolái intézmény
Ez a követelmény elengedhetetlenné teszi, hogy
keresztény magyar nép — mindig is hittel országos njraszer vezérnek alkalmit a duuautuli egy az intézetben nagyméretű, legalabb is 1J0 növennézett a Szent Jobbra, mely nekünk utat muta- házkerület az ő kulturális hivatásiban es inuukaja- dékre berendezett luteruaius szerveztessók, miként
azt maga az intézet igazgatója javasolja.
tott s amely mint a múltban, most is megfogja ban korlátozná, visszaszorítaná.
A reform célja nyilván a középfokú nőuevelő
A város kicsi aboz, hogy a leánygimnáziumot
óvni
minden
vész es vihar közt nemzetét!
iskolák színvonalának, ertekének eiujlese. Ez a nagy megtöltse. He ideálisán alkalmas aria, liogy nagyIstenbe es a Szent Jobba; nemzeti létünkbe és szabású ujitas a kőszegi iskola hivatását nem hogy
szabású nevelőintézet helyeztessék el benne. A szép
az igazságosságba vetett hitünk erzeteben le- kisebbítene, hanem elleukezokép fokozza s valósággal fekvés, vidék, egészséges iriss víz, levegő, dicsőséges
borulunk a te nagysagod előtt és áldjuk az ' országos jelentőségre emeli.
múlt, patriarchalis szellemű, munkás, művelt lakosisteni gondviselést, azért, hogy ily fényes csillaság, a nagy világ zajos forgalmátót védett békés csend
Stráner Vilmos szerkesztése mellett a Sopronban megjelenő
got tainasztott magyar hazánk beborult egén. I .Evang. Egyh. K'«t* cimii lapban nemrégiben a/, ev. fe'söbb leánv- és nyugalom talan sehol som egyesítik oly teljességben
Lelkünk melyéből meg vagyunk győződve arról, ! iskolára vonatkozó ag megjeleni cikkeket mi i« leközölvén, az ugyan- a leánynevelő intézel kedvező elhelyezésének feltéte
ezen lapban e liáten megjelent ezen ügyet igen érdekesen fejtegető leii, mint épen Kőszegen.
hogy e tündöklő vezérfény nélkül a magyar cikket is átvesszük, mert e kérdésnek alapos megismerése bennünket
Az intézetnek, Undaker igazgató tervének megnemzet is — mint sok mas — elvérzett, el- közel érint, de azért IN, mert ann.ik i lusztris szerzője a nőnevjlés felelően, több holdnyi területet koll rendelkezésire
teren közismert jeles szakférfiú * így veteménye komoly megfonmorzsolódott volna a szazados küzdelmek sötét tolásra érdemes.
bocsátani. Ez uiou ne.11 csak a i.sti nevelés SZ-JU
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JR kőszegi evang. felsőbb leányiskola
átszervezésének kérdéséhez.*)

Városi ügyek.

Az a lehetősig, hogy az intézet egyszerűen pol- ,
gári leányiskolává fejlődik vissa, nem látszik való-!
18«J5 sin
Hirdetmeny.
színűnek.
A felsőbb leányiskolából alakult polgári iskolá-1 Az liSSö—1897 évi alkalmasnak talált népfelkelőkötelesek figyelmébe.
hoz azonban evang. tanitónőképzőt is lehetne szervezni. Ez a nyolcosztályos intézet szintén fejlődést
Az 188ő. évtől 1897. évig bezárólag terjedő
jelentene. És megfelelő módon érvényesülne a pro- időközben született, továbbá a népfölkelésről vagy u
Ha u kormány csak nehézkesen nyújtaná az testáns jelleg is. Igaz. Csakhogy megmaradhat-e az hadiszolgáltatásokról szóló törvény alapján kirendelt
wlaiui se«itsoget a néptelenséggel küzködő, vidéki intézet Kőszegen? Nem kerülhet ő az egész ügy a (igénybevett), de ezen szolgálatból időbözben elbo'„'
iv kis evangélikus leányiskola wáiaár*, bi»o- városok versenyének hinárjaba? Emellett megfonto- esátott összes 1865—1897. évi születésü magyar
nviira "b'>-"g-'s, tető jóakaratát fogja tanúsítani oly lást követel még néhány je enség. Evangélikus tani állampolgárok (munkások, kocsisok, hajcsárok, stb.),
leánygimnázium iránt, amely, amellett, hogy a toképző vau keletkezőben Szarvason. A tanitónőkép- ha a megtartott népfölkelési bemutató szemlén,
j,j- ,'.,tans gyakorlatias érzetet, egyszerűséget, köte- zök tulprodukciója már is félelmetes. A női kereske- népfölkelési felülvizsgálaton, pótszemléu vagy utólességtudást, kulturális hivatottságot s a közjóra delmi iskolák s g i m n á z i u m o k szervezésével a leány- szemlén népfölkelési fegyveres szolgálatra alkalmasnak
:.iii\ u>> ii*-.:.
g> kőzetet tanúsítja, miutaszerüsége• ifjuságuak társadalmi, vagyoni tekintetben kedvezőbb találtattak, 1910. évi augusztus 28-án (legkésőbb
vei példaadóul .szolgálhat.
viszonyok kozt élő része, moly eddig egyéb pályák délelőtt 11 óráig) — amennyiben rióvszerint felmentve
Hbl '.I u szempontból kell az anyagi teherből hiján a tanítónőképző felé tolongott, most már a nincsenek — a népfölkelési igazolványi lapon feltüna gyorsabb boldogulást ig-írö kereskedelmi iskola s tetett in. kir. honvéd kiegészítő, illetőleg cs. és kir.
Kös/eg vái.'sára jutó részt is megítélni.
az egyetemi pályákra vezető gimnázium felé tart. kiegészítési kerületi parancsnokság székhelyére népfölK - 4 v.tros.i mindenkor a legnagyobb figyel Ez az áramlás a tinitón .képző közönségének anyagi kelési tényleges szolgálatra bevonulni i.irtóznak.
, n ,. t ós mi gértést t a n ú s í t o t t a K u l t u r á l i s kérdések iránt. teherbíró képességét mind lejebb szállítja.
Mindazok a fent említett születési évfolyamokba
Az evang. felsőbb leányiskola főgimnáziummá való
tartozó
egyének, kik önkéntes belépés fosytin a in.
Felesleges lenne mind • í tépelődés és kishitűség.
. .lesének ''M-ién b i z o n y a r a legelső helyen számi tkir.
honvédségbe
vagy a cs. és. kir. közős hadseregbe
i arra a nagy á l d o z a t k é s z s é g r e , a melyet a kath. A messze időkre szóló nagy alkotásoknak az idők (akár mint egyévi önkéntesek is) fent megjelölt
fiugimnázi i n 10 évvi'l fzcl.itu főgimnáziummá való megértése, a kemény akarat s az erők egyesítése a napig besoroztattak, tényleges szolgálatra szintén
„i ^,'ii. z szükséges uj épületének emelésékor legelső feltétele.
1616. évi augusztus 28 án kötelesek bevonulni.
K >zeii varosa részéről élvezett.
A dunántúli evang. egyh izkerület buzgó áldozatA bevonulók bevonulásuk alkalmával erős
A nagyszabású leánygimnázium nem létesülhet készséggel vette ki részét a magasabb nőnevelés lábbelit, legalább két inget, két alsónadrágot, két
K - -g v.i .s inak ÍÍT'MI számottevő tám tgatása nemes munkájából is, midőn kőszegi intézetét, az pár kapezát vagy harisnyát, két törülközőt és kot
iK-ik .i A h /ott áldozatok nemcsak azt fogják majd országnak ezt az egyetlen egy evangélikus felsőbb, zsebkendőt, valamint evőeszközt és tisztítóeszközt
tanúsítani, hogy a város mindenkor nyomós tettekkel leányiskoláját megilkotta s magas színvonalra emelte. hozzanak magukkal. A bevonulás napján elfogyaszfejezi ki a k zművelődés ügye iránt érzett ideális
Közoktatási kormányunk az idejét múlt felsőbb tott élelemért l korona térítési ossz 'g jár.
lelkesedését s az igazságosság és méltányosság egyenlő leányiskolát érettségi vizsgi itta! befejezte, egyetemre
A lábbeli és a fehérnemű értéke, amennyiben
meleg őrzésével veszi katholikus és evangélikus pol- jogosító kozepiskolavá, főgimuaziu nm i fejlesztette ki. azok a katonai szolgálatban használhatóknak minőg osag.inak kulturális törekvéseit pártfogásába; hanem
síttetnek, a helyben szokásos árak figy dombé vétele
Nehogy azonban az egviráuyu fejlődés szera is. hogy anyagi kérdésekben a re ális gondolkodás
mellett megtéríttetik.
telenségbe csapjon, az áll. fels »bb leányiskolákat csak
nyugod biztosságával számit.
A bevonulás alkalmával a népfölkelésia igazolott alakítja át leánygimnáziummá, ahol ezi a varos
A varos anyagi hozzájárulása ugyanis nemcsak megtelelő kulturális fejlettsege es szükséglete inog- | ványi lap birtokosa a vasutakon hirmadik (gőzhajon
második) osztályon ingyen utazik; ez a népfölkelési
kulturális kiad is, hanem nagyon előnyösen elhelye- okolttu teszi.
igazolványi lap azonban a vasúti-, gőzhajó állomáson
zet tőkebefektetés is Vegyünk csak Í J tagu tanári
Másutt a gyakorlati iranyu kereskedelmi iskolát i jóval a vonat vagy hajó elindulása előtt az állon? ás
testületet, s 120 növendékre való internátust számí- szervezi a felsőbb leányiskola mellé. Ott pedig, ahol
tania. ez évente, hozzávetőlégesen 200 ezer K for- a fejlődés feltételei nem látszanak biztosítva, az jegypénztáránál lebélyegzendő.
Azon behívott uépfölkelésre kötelezett; aki a
galmat jelent olyan értelemben, hogy legalább ennyire iskola visszafejlesztésetói >•• u idegenkedik.
kitűzött
határidőre és helyre be nem vonul, kárhakelt becsülnünk azt a pénzösszeget, amely az
A dunántuli evang. egyházkerületnek is tennie talommal vezettetik elő s a katonai behívás iránt
egyházkerület, valamint az állam pénztárából tanári
kell valamit a kőszegi letsőbb leányiskolájával. tanúsított engedetlenség megbüntetéséről szól ) 1890.
javadalmazás s egyéb cimm, az internátust növenVálasztania .;ell: előbbre megy e kulturális hivatásá- évi X X I . t.-cz. 4. § a értelmében két évig terjedhető
dékek ellátási költségeiben, iskolai,
felszerelés",
nak utján, vagy lemond, kitér az egyenes hiladás börtönnel büntettetik.
ruházati kiadásaiban, növendékek elhelyezése, látoakadályának meglátására ?
A in. kir. honvédségije vagy a cs. és kir. közös
gatása, hazavitele alkalmával élénkülő forgalomban,
E
kérdés
azoudan
most
mar
nem
Kőszeg
varohadseregbe
önként belépni óhajtó
uépfólkelésre
kitulröl jut 1\ 's/.eg városába s ott a polgári haladás
sát illeti, sót már nem csupau magái a dunántuli kötelezett a törvényes korlátok között a cs ipattestet
és jólét ügyét mozdítja elő.
ev. egyházkerület sem ; az most mar a hazai protes- maga választhatja, a tényleges szolgálatra történt
A kőszegi evang. felsőbb leányiskola termesze tantizmus egyctemeiiek s a nemzet harmonikus bevonulása után azonban csak azon csap ittesthez
lesen leánygimnáziummá való kifejlődése Után is fejlődéséuek az ugye.
kérheti felvételét, a hova mint uépfólkelésre kötelejogos tulajdonosa marad az intézet eddigi alapítváAz egyenes haladás ülj a tisztán latható. Egy- zett beosztását nverte.
nyainak, s fokozott
mértékben remélhet ujabb előre arról van szo, hogy a kerület elvi határozatot
Mindazok a népfölkelésre kötelezettek, kiknek
adományokat és alapítványokat.
hozzon a kőszegi iiil.zeieuek szerencsés ujraszerve- népfölkelési igazolványi lapjuk szerint Máramaroszéseben az erötényezuket megszerezze és egyesítse. s/.igetre, Beszterczére, illetőleg a honvédséghez
Kétségtelen, megvalósítható az intézet újraszerMa esak azt kell kimondani, hogy a kerület beosztott azon uépfólkelésre kötelezettek, kiknek az
vezése másféle módon is.
kőszegi felsőbe leányiskoláját gimnáziummá egészíti osieki A) honvéd kiegészítő parancsnoksághoz kellene
T o v á b b é l h e t a f e l s ő b b l e á n y i s k o 1 a *i, az 1. usztaiy 1916. szeptember 1. én már az uj bevonulniok, figyelmeztetnek.hogy nem Máramarosa m a i j e l l e g é b e n , s V I I . o s z t á l l y a l v a l ó szervezet érteiuiooeu nyitja meg, a kifejlesztést a szigetre, hanem Szatmárnémetibe és nem Beszterczére,
hanem
in e g b ő v u l é s s a t a u t e r v m ó d o s i t a s a u t a n I \ 111. osztály lelailitusaval 192d szept. 1 en végzi be.hanem /dalira, illetőleg uem Osijekre,
Pozsegira
kell
bevonulniok.
e l i n t •• / . e t l n e k l e h e t t e k i n t e n i az e g é s z
Ennek
határozatnák
kiuiondasa egyelőre
Kőszeg 1916 augusztus 16
á t a l a k í t á s t . N aga az az általán >s türelmetlen- ; semmi gondot, anyagi terhet uem o*uz a kerületnek.
ség, .amely a felsőbb leányiskola újraszervezését | Minthogy ugvauis a latin nyelv tamtasa csak az
Á<W*</í .Józsvl rendőrkapitány.
sürgette, kétség; • nál bizonyítja, hogy az általános, V. osztálybau kezdődik, a testület mostani összeHirdetmeny
nevelő iranyu, semmiféle praktikus célt nem szol tételében is végezüeli a nevelés és tanítás muukajat l*.VtMi«.
F. évi augusztus hó 6 án, vasárnap, a Szent
galó felsőbb leányiskola hitelét, jelentőségét és vonzó az V. oszt. felállításáig, vagyis 1920-ig; sot amenyiorej t jóréí-zt elvesztette. A kőszegi evang felsőbb ben esetleges személyi változás alkalmajal az uj tau dános hid vagy a Frigyes laktanya körül elveszeti
bán} iskola eddigi jelleg'b -n, a feltétlenül szükséges szek szervezese a gimnazialis tanitasra való tekiuteltei egy vásározónak satorponyváju.
s/ams/eru fejlődést eg\által in nem roinelhetné.
Megtalálója adja át a rendőrhatóságnál. Aki
tortouik, meg egy evig: i'JJl-ig.
nyomra vezet, lutulmat kap.
Az elvi il intés lehetővé teszi az erélyes propaKapcsolni lehet a VII. osztállyal megbővult
Kőszeg 1916. augusztus 14 én.
felsőbb leányiskolához felső kereskedelmi iskolát is. ganda iueguiw .a-.ai az egyetemes egyháznál s altahiK'Wfegi .lóttcf rendőrkapitány.
Ez a megoldás látszólagosán egyszerűbb, könnyebb, ban a társadal n érdekelt köreiben
olcsóbb s a gyakorlatias irányzat követelményét is
Hirdetmeny a szilvaárakról.
A négy ot esztendő, a meddig az intézet a mos- is3o stift
biztosítja.
tani épületben eltör, az idő bölcs felhasználása mellett
Nagybani vétel a termelőtől: Űszi szilva 100
elégséges,
de
szükséges
is
arra,
hogy
az
építkezés
kgr.
20
korona, nyári szilva 100 kgr. 12 korona.
De amíg Kőszeg városa idoaiis elhelyezésül
Aszalt szilva nagybani vételnél: 100 kgr. minőkínálkozik evang. leánygimnázium szá nára. ugyanez az egesz kifejlesztés céltudatos, tervszerű munkával,
evang női kereskedelmi iskolám vonatkozóin egy- az eihamark áas minden veszedelme nélkül hajtussek ség szerint 94, 97 és 100 K, szilvaiz 100 kgr. 120 K.
A kicsinybeiii eladás csak legfeljebb 20 V,-al lehet
általán nem mondható. Kereskedelmi iskola szerve- vegre.
Legaurgósebo
munka
a
Kőszeg
városával
való
magasabb.
zésénél is a nagyarányú fejlődés feltételeit kell
Szilvacefre ára: Nyári szilvából .'}—4°, szeszkeresni es biztosítani; már csak gazdasági szem- tárgyalás megindítása, a teleaugy e.intézése, az épitKezesi
terv
e.s
programul,
vaiaaiiut
10
evre
szóló
tartalom
hektoliterje 13 K, őszi szilvából 5 " , szeszpontból is. A neptelen iskola a legdrágább. A k e kolloegeloiranyz.it
készítése.
tartalmu
hektoliterje
18 K Ezen aluli szesztartalmu
reskedelmi
iskola
látogatottsága
a
CsaK
e
részletek
kedvező
eliutézésének
ered
cefre
adás-vétel
tárgyat
nem képezheti.
messzebb jövőre nézve sokkal k eve s b b é
Akik ezen árakat be nein tartják vagy bármi
l a t s z i k b i z t o s í t o t t n a k , mint a leánygimná- uiényeivel lehet majd a kormánnyal való érdemleges
ziumé, mert amannak célja alacsonyabb es szűkebb, tárgyalás uagyoob sikjrét biztosítani, valamint a módon kijátszák, akar a vevő, akár az eladó, vagy
mint eiiieze. A kereskedelmi iskola könnyen kaphat mostani épuieiuuk lehető legkedvezőbb ériekesitesere aki ebben közreműködik, a 2400,916. sz. M. E. rendelet alapján 6 hónapig terjedhető elzárással és
hamarosan versenytársat az élénkebb kereskudeluiu a megfelelő módot megUilalui
Az ugy.ieK szerencsejére oly férfiú vau az 2000 K ig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő, de
dunántuli vámok M a : Szombathelyen, Papin, Nagy
kanizsan, a leánygimnázium alig, A női kereskedelmi intézet eieu. akit egyem kiválóságai alkalmassá es n 'in büntetik az, aki magasabb art ig ér és fizet, ha
iskolák rövidesen eljuthatnak a t u l p r o d u k c i ó hivatottá leszuck e nagyszabású terv megalkotasára a kihágást feljelenti.
veszedelmébe s ez esetben nyilván a kereskedelem és megvalósítására Aki meleg szívvel, nyitott szemKőszeg, 1916. augusztus 17.-én.
fővonalaitól távolabbra eső kisebb városok iskoláiban inet j irta tueg az eiet nagy iskoláját, sukat látott,
Kottegi József rtn«lőrlc»pUany.
kiv i lik meg a visszafejlődés. A kereskedelmi iskola tapasztalt; a legeisok. kőzött van a üazai noneveles
Hirdetmeny
a mai kor alkotása s igy sokkal b i z o n y t a l a n a b b vezető munkásai köreben, s a külföldi, főképen 3518 wis
j " V i felé halad, mint a tobb százados mullu gim- németországi viszony ok alapos ismeretét is érteke- a gabonavásárlási engedély
kiterjesztése, őrlé-ii
názium, amely be nem latható időkig megfogja sit ueti az ugy javára, okos, óvatos a meggondolás- igazolványok es a vam, a hatósági lisztelárusitás és
őrizni vezető tisztet s vonzó erejét a középfokú bau, művészi izlesu es lenduletu a tervezésben, erős
liszteliatás, liszt és kenyérárak stb tárgyában.
is* i tzas toron. Az evangélikus egyház nyilván azért az akarás bau es szívós a cselekvésben.
1. üabonavásárlás a sárvári és vasvári járásokii<-//. i anyagi áldozatait iskoláira, hogy sajat ifjúságát
Neiuzeiunk n így küzdelme korlátoz bennünket ban. 59424 yiö sz. K. M. engedely alapján Kőszeg
ne\e<j • az elet nagy küzdelmeire s a produktív munka abban, liogy egész íigyeliiiuukiel közművelődési varos lakóssaga sárvári és vasvári járásokban is
mind u terén kedvező elhelyezkedésre segítse; ineg- kordos leie lorduijuuk. Ue azért észre kell vennünk,
vásárolhat háztartási szükségletére gabonátidzve azt a protestáns érzés, gondolkodás jellem hogy a Konstellációk nagyszabású intézmény lete.si
2. Örlesi igazolvány es a vám. Gabonát őröltetni,
erősségében; a kereskedelmi szakiskolában fog erre t«'scre valtak alkaimassa. Nincs elvüsztogetui való id »
daráltatni
stb. csak őrlési igazolvány
ellenében
nyilván a legkevesebb mód, alkalom és lehetőség
szabad.
Az
őélési
igazolványokat
a
Városházán
állít\Vas
mán
von
der
Mmule
ausgeso.ilágeu,
n
kínálkozni. Az evangélikus jellegnek alig vau értelme
ják
ki.
A
malmok
vám
fejében
az
örlendő,
vagy
Giut keiue Ewigkeit zuruck."
kereskedelmi szakiskolában. Meg lehet az átalakítás
egyéb célra feloolgozandó gabonából tíz százalékot
kérdését oldani a felsőbb leányiskola teljes feláldo*
Arató
Frigyes,
vesznek ki. A vam tehát pénzért ineg nnni váltható,
zasavul is.
« pononyi alt. U'tsóbb lcanyak í^ugalojt. sem órlópcnz nem követelhető.
pontjából lehet példás viszonyokai létesíteni, hunom
•I gyakorlati isabb iránvu munkásság is sztbidaDb
tért nvt-r. s Konvlm- és gviiiuöles kertészet, méhészet,
w " /.liisiig, sertézhizlalás. baromfitenyésztés célszerű
l„ rtMiJ.'zésé'vel az internátus fenntartásának anyagi
biztosítékai is megerősödnek.

3. Ilatócági liszt elárusitás ós liszeüátás. Azokról,
kik gnbouát venni nem tudnak, vagy nem akarnak,
a hatóság fog gondoskodni. Ezek tehát lisztszükségletük biztosítása végeit, mint megelőző hirdetményemben is közöltem, legkésőbb f. évi szeptembef
hó 15-éig jelentkezzenek a Városházán, hol lisztje
gyüket kifogják kapni, moly lisztjegyek az alábbi
hatósági Ü8ztelárusitók bármelyikénél leadhatók és
feltótlenül leadandók lesznek," mert lisztet csak
lisztjegy ellenében lehet majd kapni. A liszt tíz
naponként lesz kiosztva illetve eladva a hatósági
lisztelárusitóknál. A hatósági lisztelárusitással meg
bizott pékek a kenyérliszt ellenében kenyeret adnak,
illetve kenyérlisztet kenyérre becserélik.
4. Hatósági lisztelárusitók. Czeke József ós Társa
gőzmalom liszraktára, Eitner Gusztáv lisztraktárában
Auguszt Teréz, Gratzl János liszteboltja, Adler Testvélek, Deutsch Dávid, Wcinberger péküzlet, Brader
péküzlet, Karner péküzlet. Gombás péküzlet, Flamiseh
péküzlet, Kusznyak póküzlet Stampf péküzlet, Blazovits kereskedése, Linzer Mihály es Németh Sándor
kereskedése, Népszövetségi lisztelosztó és Stipkovits
inalom lisztruktara.
ö Hatósági l i s z t á r a A hatósági liszelárusitók a
lisztet következő arakon kötelesek adni a lisztjeggyel
biroknak: 0-as liszt kilóját 1 k Uti hll., főzőliszt kilóját 70 hll , kenyérliszt kilóját pedig 48 fillérért.
0 Kenyérárak. A|fehér kenyér kiioját 70 fillérben,
a barna kenyerét peJig 50 fillérben állapítom meg
Vendéglőkben a szokásos darab kenyér ara 0 fillér.
7. Kenyérsütés ára. Akik pékeknél süttetik kénye
rüket, egy kilo kenyér uián 10 fillért, kettő kilós
után 10 fillért, 3 kilós után 20 fillt., három kilónál
nehezebb kenyér után pediglen 24 fillt. fizetnek a
kenyér megsutéseért.
Figyelmeztetem érkekelteket, hogy jelen hatósági rendelkezéseket, melyek kormányhatósági intéz
kedésekből folynak, szigorú büntetés terhe alatt
tartsák be. Felhívom a varos közönségét, hogy a
hatósági hirdetményeket saját érdekében is olvassa
el, ilyen hirdetményeket a városházán is kaphat.
Miután a vásárlás a fenti járásokra is kiterjesztve
lett, újból hangsúlyozni kívánom, hogy mindenki
igyekezzék, — faradságot és időt nem kiméivé —
gabonaszükséglet után járni és azt beszerezni.
Kőszeg, 1910. augusztus l ö .
Jambr'lts Lnjo8, polgármester

gróf és neje, Chernel Antal és neje, Muhi Ottomárné szerint azt állapították mer;, hogy az általa okkernek
ezredes özvegye cs leánya, Sopron varmegye kép- tartott anyag csupán ahhi . hasonló és még ez sincs
viseletében Simon Géza csepregi főbíró, Kőszeg váro- oly nagy mértékben, hogy tartósan bányászni lehetne
képviseletében, melynek 18<>7 óta díszpolgára volt,' és tőkebefektetésre ium érdemes. Ezeket ő persze mind
Jainbrits Lajos polgármester vezetése alatt a városi szamaraknak táblázta ki. Egyszer egyik tudós földinket,
tanács és a képviselőtestület számos tagja, a hely- Petrik geologust küldte ki a miniszter, ki felismervén
őrség számos tisztje, a tüzoltóegylet küldöttsége, mely- a helyzetet, könyörületből eddigi fáradozásai fejében
nek alapításában részt vett es első főparancsnoka volt 400 korona segélyösszeget utaltatott ki részére, — de
és meg számosan helyből és vidékről.
ezzel meg éppen az ellenkezőt érte el, mert Zedermann
Haldíozas tigy regi kőszegi családnak szomorú most meg azt táblázta ki, hogy a kormány milliós
özvegységben átélt nőtagját — ez idő szerint talán a találmányra csak 400 koronát reszkíroz. Valóságos
legidősebb lakosa volt városunknak — temették el teg- cégtáblás prózai Hazafi Veray János volt az öreg
nap. Huttmann Lajosné, egykori gazdag mészáros- es mázoló-mester, kinek ha rendes mázoló-munkát jutatvendéglős özvegye, ki a jómodu Polster-családból tak, igen jól tudta elvégezni és egész caládjára nézve
származott. Közel állott a 90. evhez. Az ev. szegény- üdvösebb lett volna, ha mesterségét gyakorolta volna.
Egyetlen jó alkotása az a kis faviskó, melyben élete
házban töltötte utolsó napjait
fogytáig családjával lakott. Ugy nézett ki, mint egy
A műit heti hangverseny a főgimnázium termé- fűthető fakamara, de azért minden viharnak és minden
ben, melyet ismert kitűnő művészeink a ket jotekony árvíznek .ellentállott. Ebben állott nagykerekii okkernóegyesület javára rendeztek, nagyszámú előkelő közön- sajtója. 0 maga építette hulladék vasból' és nagy tudáségét vonzott. A műsor mindenik szama nagy műélve- lékosággal magyarázta, hogy ezzel milliókat lehetne
zetet nyújtott. Kász Konrád hegedümüvesz bravúros keresni. Igaza volt. Keresni igen, de találni nem lehetechnikaja es behízelgő kedves jateka ezúttal is nagy tett. Most az általa sokat furt-kutatott sárga földben
tetszest aratott es a nálás közönség minden számnál mégis csak talált valamit: örök nyugodalmat!
lelkes ovációval ünnepelte. Ugyanilyen kitüntető fogad
tatasban reszesült a Siebeneicner művészpár is, melyAz Elektro-Bioskup mai műsora: Felvételek a
nek dalait es duettjeit trenetikus tapssal jutalmazta a világháborúról. — A tenger visszaadja halottait;
közönség, de mindegyik tetszésnyilvánítás egyben dráma 4 fölvonásban, remekül előadva és eselekKarpáti Sándor tanarnak is szólott, kinek biztos es vésében megható. — Egy féltékeny asszony vígjáték.
művészi zongorakiserete ezúttal is teljes ervenyesüBe kell tartani a sertés maximalis árat. A hálesre segítette a kiváló, sok elvezetet szerzett műsort.
I
b
oru
két esztendeje hozzászoktatta a termelők és
A közönség lelkesült inegelégedessel távozott a minden
elárusítók
egy részét, hogy piacra tett áruikért minden
tekintetben jól sikerült hangversenyről, melynek anyagi
árat
elkérhetnek
s hiába volt ez uzsora határ megsikere sem maradt el, amennyioen mindegyik nóegye
állapítása, ármaximáhls, azokon könnyen tul tették
sületnek 223—223 korona tiszta jövödelem jutott.
magukat. A sertés árának maximálásával uj éra
Öfelsege szuletjsnapjanak elaestejen táklyás j koszöntött be. Igaz, hogy eddig ezt sem akarták
zenés körmenetet és szerenádot rendezett a 12, vadász- .respektálni s találtak rá módot a rendelet értelmezászlóalj. A nagy közönség által kisért menet végig zésével, hogy a megengedettnél magasabb hasznot
vonult az egesz városon. A katonai reáliskolában az szerezzenek maguknak. Most azonban a miniszter uj
állomás parancsnokság előtt, a belvárosban pedig a rendelete jelent meg, amely hivatva van a félrevárosháza előtt állt meg a kivonult katonaságtól kísért magyarázásoknak végét vetni. A leirat ugyanis figyelünnepi menet es mindegyik helyen több zenemüvet meztet arra, hogy vágásra vásárolt állatokat csak
adott elö a közönség lelKes éljenzese kiseretében.
vagósulyban szabad eladni s pedig ugy, hogy az
élősúlyból le kell számítani 22 és tél kilogrammot,
Az elemi iskolakban számos városban a tanítási s az igy kiszámított árból még négy százalékot le
időt delelött 9 órától ll-ig tartják Lzt különösen az j kell vonni. Azok, akik az állatok élősúlyában köveuj időszámítás is tette szüKsegesse. A kis gyermekek telnek 0 korona 80 fillér egységárat, nagyfokú jogkorai fölkelese, fóleg azok, kiK az iskolától távolabb [ talan áremelést követnek cl, amit a hatóság szigorúan
laknak es különösen a téli zord idóben való korai j büntet. Ez a reude'kezés azzal az eredeti rendelettel,
eltávozása hazulról, mikor se otthon a lakás, se az I hogy a hatóságnak jogi van rekvirálni sertést, bizH e l y i
h í r e k .
iskola meg átmelegedve nincsen es az utcán a téli köz- í tositja, hogy a jövőben lesz sertéshús és zsir, ínég
lekedés biztonsága is ketes, igazán komolyan meg- I pedig az ismertetett maximális áron.
Öfaisege szü etese napján két ünnepélyes hála- szívlelendő körülmenyek arra, hogy minálunk is fogadó istentisztelet volt a Jézus szent szive templomá- lalkozzanak e kerdessel. Most lenne idején ezt elhatáGabonavasarlasi enyedely ket jaras területere.
ban. Az elsőt dr. Itatzenbock Karoly lelkesztanár rozni, mikor az iskolaszékek a jövő tanév ügyeivel 1 A kereskedelemügyi miniszter felhatalmazást adott,
tartotta, melyen a helyőrség tisztikara es a zenevei foglalkoznak. A szülőknek általános óhaját teljesítené k hogy Kőszeg város fogyasztó közönsége részére a
kivonult katonaság vett részt, — a másodikat pedig ez újítás életbetéptetésével.
varmegye alispánja ket járás területét jelölje ki a
u plébánia segédlelkészei, melyen a polgári hatóközönség házi gabouaszukségletéuek
beszerzésére.
ságok és nagyszámú közönség vett részt. Az elsőn
A megszokott orosz tábornok és a vele szökött A vármegye alispánja a gabouaszükséglet beszera mise alatt a vadászzászloalj zenekara játszott, a cseh tisztiszolga utáni nyomozás eddig eredményre zésére a vasvári és sárvári járást jelölte ki, ennélfogva
másodikon a mindenkor áhítattal hallgatott kitűnő nem vezetett. Az eddig kinyomozott adatok alapján e kél járás területén engedélyek alapján a gabona
templomi énekkar működött közre.
megállapítható, hogy már regen és gondosan készültek ' szükséglet beszerezhető. Az engedélyek a városházán
Tábornokok katonai szemleje. L héten városunk- erre es alighanem osztrák-magyar egyenruhában es | adhatok ki.
ban időzött Stürgh József gróf vezérőrnagy a fogoly- hamisított okmányokkal felszerelve sikerült nekik a
A kave maximalis ara A kávéközpont megállatábor, — Letovszky Bela altábornagy a 12. vadász- hatart átlepni, azért is, mert szökésük mintegy 15 óra pította a kave maximális árait, Egységesen, az egész
elmultával vetetett eszre s ez az ö gondos készülődézászlóaljnál tartandó szemle céljából.
orsz.igra
kiterjedően
számítottak ki az árakat,
sükkel szemben olyan előny, melyet a nyomban több
amelyekbe
mar
belekalkulálták
ugy a nagy-, mint a
Chernél I az ornithologiai kozpont vezatoje. A szaz táviratban leadott tavirati jelzés ellensúlyozni
kiskereskedők
által
szamitható
legmagasabb
árakat.
hivatalos lap vasárnapi szama kozh, h »gy a fóiduii- keptelen volt. Ez ügyben a katonai hatóságok vizsgalatot
Az
egységes
árszabáshoz
a
törvényhatóságok
hozzávelésugyi miniszter cüernelhazi Cüernei István kő- folytattak le ideküldött közegeivel.
számítják
a
vasúti
vagy
hajó
fuvarozási
költségeket,
szegi földbirtokost, Vasvármegye törvényhatósági
KormlofF megszokott orosz tábornok kezrekeri- amelyeknek megtérítését a kereskedelmi forgalomban
bizottságának tagját, a kőszegi állatvédő egyesület
a kereskedők kérhetik az üzletfeleiktől. Az országos
tésére
a hadügyminiszter 1000 K jutalmat tűzött ki.
elnökét, az európai hiru ormthologust, a magyar kir.
egységes árak szemit a következőkben állapították
ornithologiai központ tudományos vezetésevei megbízta
A liszt- es kenyerarakat hirdette ki e héten a
ineg a kávé árat nagyban és kicsiben való forgalomba
Uj potkeretparancsnok. A helyben állomásozó' polgármester. E szerint a megjelölt lisztelarusitó hozás esetén : Kobusta kávé nagyban 9 K 30 fillér,
elyeken a 0 JIS liszt 106, a főzőliszt 70, a kenyér
ÍJ. vadászzászlóalj pótkeretének parancsnokává M*dy
kicsinyben 10 K 20 fill. Santos és Jáva kávé nagyliszt
kilója 48 fillér lesz, — a fehér kényéi kilója
László őrnagy helyeztetett ide, ki a parancsnokságot
ban 9 K 30 fill., kicsinyben 10 K 80 fill. Finom
70, a barnae 00 fillér. A kenyérsütés ára is hatósági
tegnap már at is vette.
kék kávék nagyban 10 K 90 fill., kicsinyben 12 K.
megállapítást nyert. Egy kilós kenyér sütése 10
Fiuoin maragogyp nagyban 11 K 90 fill., kicsinyben
Elolepfetes. Brosei Gusztáv őrnagy, a 19. vadászfilléi, ket kilós 10 fillér es 3 kilós é» ennél nagyobb
13 K. Kozonseges pörkölt kávé nagyban 12 K,
zászlóalj paracsnoka, özvegy Miek Bertold veje, al"20 fillér. Most m á r a közönségen múlik, hogy ezen
kicsinyben 13 K. Finom pörkölt kávé nagyban 13 K
ezredessé lépett elő.
arak pontosan betartassanak. Az első uj lisztküldeEioleptetdSJk a honvédségnél. A 18-as honvedek- mény a városhoz mar megerkezett és holnap kerül 40 fill., kicsinyben 14 K 00 fill. Ezek az árak
kilogrammonértendők. Az alispáni megállapítás szerint
nél Tangl Adolf es Farkas üyula zászlósokat had- forgalomba.
az
országos egységárakhoz Vasvártnegye járásaiban
nagyokka; a nepfelkelósegnel Palocsay Albin es
Kerekparlopaso*rol
adtunk
ismételten
hirt
s
mint
bármelyik
kávé minőséghez a következő szállítási
Schlögl Ferenc hadnagyok főhadnagyokká; a 20.
ismeretes, az eféle lopások utáni nyomozás rendszerint dijak számithatók kilogrammonként. Szombathelyen
honvedeknel dr. Vid ü y ó z ö zászlós hadnaggyá.
eredmenytelen, mert a lopott biciklit vagy a tettes vagy nagybani darusításnál három fillér, kicsinyben öt fill.
Elöleptetesek a túzerülegben. A helyben állomáaz orgazda színben es alkatrészekben olannyira megvál- Kőszegen nagyban és kicsinyben való elárusitásnál
sozó tüzerűteg kebeleben üeebultovicz Stanislan és
toztatni képes, hogy a gazdája se ismer többe rea. nyolc fillér. A szombathelyi jár.isban három fillér, a
Strumenberg István zászlósokat őfelsége hadnagyokka
A rendörbiztos mégis tovább folytatta a nyomozást es kó>zegi j,írásban 5 lillér.
léptette elő.
mult vasárnap újból Heidenreich kerékpárjavító müheA ket jotehony nőegylet
köszönetnyilvánítása.
Kitüntetes. Enders János e é. óuk.-szakaszvezetöt lyeböl ellopott kerekpar tettesét nyomozva, rájött arra,
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a hadvezetőség, az ellenseg előtt teljesített kitüuo hogy vidéki cigányfiuk lopkodják azokat, llymódon
nagyon
köszönjük
Sibeneicher
Elza
és
Rudolf
szolgalatai elismeréséül előbb a bronz és ujabban a most mar három kerékpárt sikerült a károsultaknak
niűveszpár
által
nyújtott
n
i
k
t
műélvezetet.
KöszönII. o. ezüst vitézségi éremmel tüntette ki.
visszaszerezni. Ez alapon a rendőrhatóság felhívta a
jük továbbá Kárpáti Sándor urnák közreműködését
Beyer Teofil foesperes, kit mult vasárnap iktattak közeli sopronmegyei csendőr-őrsöket, hogy az ott
szép zongorakiserete által ós Kász Konrád ur művébe ünnepélyesen felsőlövői lelkesznek, szerdán hagyta feltünüeii elszaporodó falusi biciklistákat kisérjék
szi hegedüjátékat. Fogadja azonkívül a mélyen
el városunkat, az ö szülővárosát, melynek mintegy 10 figyelemmel. A most visszaszerzett kerékpárok egyikét a
tisztelt közönség köszönetünket nagy számú megéven át evang. lelkesze volt, családjával együtt, mely tolvaj ti koronáért adta el egy másik fiúnak. A fiataljelenéséért és a szíves felülfizetésekért. A hangverseny
alkalommal sok híve Freyler Lajos egyházi felügyelő- korú kerékpártolvajok ellen a törvenyes eljárás meg005 koronát jövedelmezett; a kiadások levonása
vel az elén a vasútig kisérte. A hölgyek a bokréták indult.
után a ket jótékony nőegylet számára tiszta jövedeegész özönével árasztották el a búcsúzókat.
Meghalt a kiáltvány- es okker-gyartó Zedermann. lemként megmaradt 440 K. Felülfizettek a kövotkez ik:
Tolnai grof Festetits Elek, nyug. pénzügyi taná- Regen gyengelkedett és most 69 eves korában a halál
Jainhnts Lajos, Bobuss Katalin, dr. Launnger Jánosai, gróf
csos, ki a 80-as évekig kőszegi lakós volt és a város váltotta meg a hálatlan világtól. Mert ő ennek bélye- Krdidy, Freyler l.njos, dr. Klein Miksa, Sehónerne, Rexzko Rezsó
közeletében tevékeny reszt vett, mult szombaton hunyt gezte meg az emberiseget az általa cifrán megirt cég- 10 10 K ; Hever l'heophil, Stettner-csaUJ x K; Mtck Herthoidne,
el Sopronban 83 éves korában. Tetemét ide szállí- táblakon, melyeket a vágóhíd melletti saját építette kis Szluha ti—(1 k"; Hőitek Mi'ialync, l'usch Karolyne 5-5 K , Kincs
dr H.udos Kernig, Molír Matild, Kuttel D 4-4 K; Freyler
tották, hogy itt nyugvó neje: chernelházi Chernel faviskója előtt felállított es melyeken dörgedelmes István,
Cornelia, Freyler Emma, Mahortsich Joxsei c, Sclionbauer Janosne,
Krisztina sírja mellett helyezzék örök nyugalomra. szavakkal itélt el kormányt és várost, amiért öt az Stettner Ottone. dr. Heyer Junosné, Budakor Karoly 3 3 K; oi\.
A gyászszertartás a temető kápolnájában
kedden általa itt talált okker-festékanyag bányászásában nem Hever Janosne, ilj Kitner Gusrtavne, Ttpka Ferencne, oiv. Gerentser
délután volt, melyen az elhunytat gyászoló Chernel támogatja és szerinte milliókat hevertet büntetlenül. i.aona, Saupper Leka, Kobelrausch Karolina, Flamuch (iusitáv, ifj
Stur Lajos, L'nger Klekne, llofhauser Jen<W», h össegi Jotsef, Rónai
és báró Miske családokon kivül a rokonok részéről A királyt, a minisztereket, főispánokat valósággal el- Frigyes, K.utseh Károlt ne, Muller Laura, Rosner l'álné, Uielac
meg jelen voltak; üaál üusztáv orsz. képviselő, Bar- árasztotta találmányát leiro leveleivel es ennek néha Simoone i 'i K , Wenké Nelly, Schónovsky Hilda, Kraffka Boriska,
thodeiszky Bela, Döry József kamarás, Széchényi Rezső volt is eredménye. Szakértőt küldtek ki es ezek rend- Gosxtonyi 1 1 h.

Vidéki
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Hdlalozjs Murer Tózsefné, tekintélyes boros
iviinkoi nagvvendéglős felesége, 53 eves komban
elhunyt. Teuíetéso szerdán délután ment vegbe nagy
részvét mellett
Gozuiem.i iparvasut. A l'atzeiihofer és Hotterm-inn eiufalvai cégnek a vassuraiiyi keskenyvágású,
léii/cuiu gazdasági vasntját
gőzüzeművé fogjak
átdakitani A vasútvonal tervezett bővítésének köz
igazgatási bejárásit pénteken és szombaton végezték
a hivatalom kiküldettek.
Peldas büntetés Sinkovieh lilék, a szombathelyi
ján'.s föszolg i irája Csire László szöllósi cséplőgéptulajdonost, mivel inaxiinalis áron felül adott el
árj> it. J heti elzárásra es 200 korona pénzbüntetésre
ítélte. A vevő, Gáspár tlyörgyné is példás bünte
tésbeii részesült: d napi elz arásra és 100 korona
pénzbüntetésre ítélte a főbíró. Az elitéltek felebbeztek.
Foifeile/ett gyermekgviUossay A sárvári járásba
tartozó IJögote község melletti majorban rémes
bűntényt fedezett föl a es> ndőrség A major egyik
kuijábiwi, zsakdarabba várva gyermekhullát találtak,
melyet minden valószínűség szerint a szégyen elől
rejtettel ilyinódon a bűnös anya. V csendőrség most
sy les k rben folytatja a nyomozást a bűnös kézrekeritésére.
jl^CÚ

öt alkalommal is megkísérelt éjjeli támadásai. Az
ellenségnek a Foureaux erdőtől nyugatra és a Mauropastol délre benyomult részeit makacs harc után újra
visszavertük. Az ellenség iiágy veszteségeket szenvedett. A Soinraetól délre Bolloy vidékén a harc
folyik. Itt a .franciák legelső árkainkban 500 méter
szélességben inegvotették lábukat Innen nyugatra,
Hstréesnél visszavertük az ellenséget A Maas aiindkét padján újra fokozódott a tüzérségi tevékenység.
A Chapitre erdőben megkísérelt ellenséges támadást
zaróiüzünkkel elfojtottuk. Az arcvonal számos helyén
meghiúsultak francia járőrvállalkozasok.
Az olas/ok 7000 aqyut koncentrálták az Isonzo
frontra. A Neues Wiener Journal harctéri tudósítója
jelenti, hogy az olaszok az Isonzó frontra 7000 agyút
csoportosítottak. Az ágyuknak ezt a számát egyetlen
front, vagy olfenziva sem érte még el, amiből kitűnik, hogy az olaszok szövetségeseiktől sok ágyút és
muníciót kaptak.
Olaszorszayban megteltek a korhazak. A DailyNevs tudósítója jelenti Milánóból: Felsőolaszországban az összes korházak meg eltek harctéri sebesültekkel ós Olaszország kénytelen volt Franciaországhoz fordulni, hogy a francia Kivi -rat engedje át az
olasz sebesültek ápolására Maganál Görz kevételénéi
és az ezért folyt harcokban 5 0 . 0 0 0 sebesültjük volt
az olaszoknak, akik nagy részét nem tudják elhelyezni.

iiroiiiis^.

A tavirasi dijak folemelese. A távirási dijaka
folyó évi augusztus hó 15 tői a következőkép álla
pitolták m g 1. A belföldi forgalomban, továbbá
Auszriaval és Bosznia Hercegovinával való forgaloml :ui egy szó dija 8 íillér, de a legkisebb díj táviratonkint (díjminimum) 1 korona. I gyanez n dij érvéin ts ezentúl a helyi és szomszédos foigalomban,
valamint a magyer osztrák csapatok által megszál
lott orosz, szerb és montenegrói területekre is 2
Nemetországgal való forgalomban egy szó dija 10 fillér,
de a legkisebb díj távintonkint 1 korona. 3. A felemelt tarifa alkalmazást nyer a szavak száma szerint
fizetett különleges szolgálatoknál isp o. válaszfizetés,
vételjelentés ^tb Az egyéb külön szolgálatokért járó
mellékdíjak kiszámításának módja (p. o. többszőré
>11«• -i díj, surgos kezelés, összeolvasás, küldónedij,
postai értesítés, a telefonon való közvetítés ugy a
ieladasuál, mint az átvevésnél stb.) egyelőre nem
változik.
Rom inia elbucsajt;a magyar mun cios munkásait.
A svájci tavirati ügynökség bukaresti értesülése szerint az összes roinaniai munieiógyarak eliiocsájtottak
vagy nyugdíjazták a magyar, német, osztrák és bolgir alattvaló muuiciótnun ásókat. A zsidókat már
előbb elküldték. Az antanthoz tartozó munkások
olytatj ik a munkát.

Hirek a

háborúról.

Dunántuli ezredek győzelme. A K ipul szakaszon
a Stara-Obszeyna magaslatot elfoglaltuk. A Moldovaiéi délre és a Bisztrica felső folyásánál az oroszuk
előret.iresei meghiúsultak, Kgyébként ezen a hadsereg harevonalon a llorozonkánál lefolyt támadásokon kivul nincs nevezetesebb esemény. Berlin, aug.
7. A nagy főhadiszállás jelenti: Az ellenség előretörése Tous I" ioy Konezakyjn.il, a hnyesztertől
délre, ismét eredmenytelén maradt. 154 foglyot szállítottunk be A Karpálokbau, Kapuitól északra, elfoglaltuk a_ Sztara Ubczyna magaslatot. — Üohin
Kruiolli vezérezredes hadseregénél Perepelniki és
Pieni<oi közt a leghevesebb harcok fejlődtek ki. Az
ellenség tobb mint 12 órán át szakadatlanul támadásra hajszolta előre tömegeit állásaink ellen. A
legtöbb r liain mar akadályainknál osszeomlott. ahol
azonban a- ellenségnek, iniiit Manajownál, futólag
sikerüli állasainkba behatolni, ott tartalékjaink vetettek vissza. Az orosz támad <s győzelmes visszaverése
éppen ugy a nemet és magyar osztrák ütegek reiut'k
tűzhatásának, mint a gyalogság bátor magatartásának, különösen a nyugatmagyarorsz.igi 12. száinu
(Kuinárom) és a 72 számú (Pozsony) gyalogezredeknek köszönhető. Veszteségeink csekelyek, az ellens<'g
vesztesegei rendkívül súlyosak.
Bruszilov LeaiberynjI dento csatat akar l'étervari k i kből kiszivárgott hírek szerint Bruszilov
tábornok elrendelte a Lemberg ellen küzdő összes
hadseregeknél az általános offenzívat. K harcokban
piTéi van körök szerint legnehezebb helyzete Botlnner
gróf tábornok h id* regének lesz. Uruszilov terve,
még e hónapban j elfoglalni L"inberget és illetve itt
döntő csatát vívni, mely a keleti front további sorsat eldöntse.
A torókok első sikere Galiciabau. A szövetséges
c palok a St ira-Obszczyna hegyek rohammal történt
idíog alasa alkalmával 200 foglyot és két géppuskát
szállítottak be. — Horozonkától délre magyar és
osztrák zá* dúljak az ellenséget egy előretolt árokboi kive:- tt>'x A llothmcr uróf tábornok hadseregéhez eosztot
sászári torok csapatok az orosz támadási kísérleteit vi-szaverték.
Elkeseredett hircok a francia angol fronton
Wytseliatetöl nyugatra, valamint a la bassei csatorna
mellett és attól délre az ellenség tüzelése időnkint
nagy hevességet ért el. Miután mar reggel erős angol
tán.adasokat vertünk vissza, amelyek az auvillers
poziercsi von Iról és a Koureaux erdőid nyugatra
indultak ki este a legheves bb előkészítő tüzelés
után ig«»n jelentékeny erőkkel, az angolok a Pozieres
és :« Koureaux erdő között, a franciak pedig Uuilleinont es a Somiiv kozott rohamra indultak. A roham
megbiuHuU epp u ^ m m l a franciák többszörösen

A fehertemplomi es szegedi bakak het olasz tamadast vertek vissza Jelentékeny ellenséges erők a
Valloné völgytől keletre levő állásainkat Lokvica és
Vippach között hétszer támadták meg, csapataink
azonban minden alkalommal teljesen visszaverték.

A fehértemplomi 4d ik és a szegedi 4(> ik gyalog
ezred újból fényesen megállta helyét. A (1 >rztől
keletre emelkedő"m igaslat, a Monté San (Jabrielle
es a Monté Santo heves ágyutuz alatt állott. A Sug ma
szakasz >an az ellenségnek a Civaron ellen intézett
kél támadása tüzunkben összeomlott.

Adriai biztosito tarsulat Triesztben. Az Adriai
biztosító társulatnak lí)l5-ik évre vonatkozó 77-ik.
közgyűlése folyó hó 7-éu tartatott meg. A társulat
ebben az üzleti évben is eredményesen látta el a
rea rott nagy és fontos közgazdasági feladatot. A?
üzletév pénzügyi eredménye is kielégilhetőnek nevezhető. Az életbiztosítási ágazat természetszerűleg lényegesen csökkent szerzeményt tüntet fel és ezzel egye
temben a halálesetek számottevő gyarapodását. Az
elmúlt üzletév a társulatra nézve igen lényeges,
rendkívüli többletkiadással járt, különösen személyzeti- és a háborús jótékonyság különféle céljait szolgáló kiadásokkal. Az üzletév fő megterheltotését
képezik azonban az értékpapírok átlagában beállott
árfolyamveszteség ellensúlyozására szükségessé vált
könyvszerü leírások, amelyek összege 3,052 218 koronát tett ki. Mindezek ellenére — a rendelkezésre
álló tartalék igénybovétele nélkül — a legutolsó
1913 as, békés év osztalékának megfelelő ltiO — K
osztalék (az előző évi 130 koronával szemben) megállapítása volt lehetséges.
A zárószámadás adataiból a következőket emeljük ki: az életbiztosítás A) osztályában 38 530.003
korona tőkeösszegről szóló ajánlat terjesztetett be,
a kiállított kötvények pedig 35,599 302 koronáról
szólnak. Az üzletév végével az életbiztosítási állomány
biztosított tökében kerek 54b millió koronát tett ki,
biztosított járadékokban pedig 1,!S'J4 199 koronát.
Halai- és elerési esetekért, valamint járadékokért a
társulat 13,013 982 koronát fizetett ki. Az életbizto
sitasi osztály díjtartalékai az év végén a viszontoiztositott rész levonásával 158,325.000 koronát tettek
ki, s eképeu a megelőző évvel szemben saját számlára (»,G88.'H)0 korona növekedést mutatnak.
Az elemi ágazatok B) osztályában a díjbevétel
következőképpen alakult: tűzbiztosítás: 25,655,899
kor., szállítmánybiztosítás : 3,203.009 korona, betörés
elleni biztosítás : 851),753 korona. A viszontbiztosítások összesen 13,798.547 koronát igényeltek. Az elemi
ágazatokban a társulat károk felében a viszontbiztosított rész levonása után 7,409.000 koronát fizetett
ki. Az elemi ágazatok dijtartalékai a viszontbiztosított
rész levonásával 12,300.990 koronát tesznek ki.
Az üzletév végével a társulat tökéje és tartalékai következően alakulnak : teljesen befizetett részvénytőke: 10,000.000 K, vagyoutartalék : 12,000.000
korona, nettodijtarlalékok : 109,085 049 korona, nettokart irtalékok: 7,940.344 korona, összesen kerek 200
millió korona.
A társulat alkalmazottainak nyugdíjpénztára
5,259 513 korona vagyon felett rendelkezik.

A nagykanizsai ezred győzelme az olaszokon. A
gorzi szakaszon az ellenség a Saleano-Wertojba vonaltól keletre és Opp ichiasellinál levő magaslati
álbisaiuk ellen heves lamadás.ut megismételte. Majd
nem mindenütt mar tüzelésünk meghiúsította a
támadast. Egyes helyeken azonban, ahol az olaszok
legelső árkainkban megvetették lábukat, ellentáinadá
sunkkal hamarosan kivertük óket és így összes állasaink szilárd m csapataink birtokában maradtak. A>
ellenség a legnagyobb veszteségeket szenvedte és itt
I S I I olaszt, köztük egy alezredest és 7 más tisztet
fogtunk el, valamint ö géppuskát és 2 aknavetőt
zsákmányoltunk. A második száinu vadászzászlóalj,
valamint a 24. és 48. száinu (nagykanizsai) gyalog
ezred osztagai ezen harcokban különös dicséretet
érdemeltek ki.
Tengeri repülőink sixerei. A 14 ikéről 15-ikére Szeretetadományokat kér a Hadsegélyző Hivatal
virradó éjjel egy tengeri repülőrajunk támadást inté I
átvételi különítménye Budapest, IV., Váci-utca 38.
zett Valona ellen és telitalálatot ért el egy parti
ütegben, a baraktáborban, egy raktárépületen és egy
hajon. A bombázás számos tűzvészt is idézett elő.
összes jármüveink heves védőtüzelés dacára sértetBúcsúzó.
lenül vonultak be.
Velence ujabb bomoazasa. A Iti-áról 17-ikére
Miután nem volt módunkban
mindazon
virradó éjjel a l'rieszt elleni légi táiuadas viszonzákedves hitfeleinktől
személyesen elbúcsúzni,
sául egyik repüi rajunk megtámadta Velencét. Bőségesen vetett nehéz es könnyű bombákat a pályaud- akikkel a hit és szeretet Qgységének feloldhavarra. a raktárakra, az arzenálra és katonai tárgyakra. tatlan köteléke mindenkor összefűz, ez uton
Sok telitalálatot ért el és a pályaudvari raktárakban
n így tűzvészt okozott. Másik rapülórajunk Gradó mond szivbol fakadó „ Isten hozzad"-ot
belső k i k ö t ő j é t egy üteget az alsó Isonzó mentéifés
Beyer föesperes és neje.
M mfalconei -.atonai tárgyakat támadott meg eredm é n y e s é n . A leghevesebb védőtüzelés dacára mindegyik repülőgép sértetlenül vonult be.
Az o aszó* drámai eseményeket varnak Galícia
ban. A C o n i w della Sera jelenti l'élervarról, hogy
a keletgaheÍMi események elérték drámai csucsp jntjukat, ann ii is inkaob, mert az oroszok e harcokban
F. hó 29-ikén d. e. 9 órakor a Léka
mar kiuieritet ék utolsó tartalékjaikat

Tűzifa eladás.

Antant Indihaju tamadasra készülnék az Adrián.
Svájci lap >k j ' u t é a e szerint az antantnak cros
hajóraj.i vau u'.bau az Adria északi része felé. K
hadihajók rendel et s.«, hogy a p irtok bombázásával
tainogassak a szarazfoldi csapatok operáéi >it.
Romama a valaszuton Az Ordine cimu olasz 1 p,
amelynek kitűnő összeköttetései vannak a vezető
kör • kkeI, „Iv'Uiánia a valaszuton" című cikkében
a többi kozt a K ivetkezőket írja : Nem ismételjük a
fra ist, h »gy K mama órája utott. Megvárjuk az ese
menyek kiíejlesét. Nem állítjuk, hogy Kouiania beavatkozik a háborúba, azt azonban bizonyosra mondhatjuk, hogy Bukarestben koszul valami. Tavasszal,
mikor < )iaszorszag megkezdte a háborút, Románia
uem akart beleav itkozni. A megsemmisülés várt volna
raja amié kul, a _ry Oroszországnak hasznara lett volna.
Rumanta Vt gso aliasfoglalas előtt. A l'ester Lloyd
jelenti Bakarestbul: Különböző pártáilisu lapok egy
hangulag azon a véleményen vannak, hogy Kouiania
közvetlenül a végső állásfoglalás el itt ál. A Ziua
„Vés*hírek" címen irja: Ugylátszik, hogy a román
békének vege. Mi történhetett Kuróp.tbau, hogy
Bratianu politikája irányát ilyen hirtelenül megval
toztatta ? Az angolok es franciak, szörnyű véráldozat <k araii par kilométernyi tert nyertek, az olaszok
végre Oorzbe bevonulhattak, az oroszoknak is volt
helyi sikerűk, de a frontot nem tudták seholseiu
áttörni. Hindenburg még uem szólt bele a küzdelembe, lehat talán ínég remélhető, hogy Bratianu
tartózkodni fog a semlegesség sutbadobásától. A
Steagul írja: Nem titok többé, hogy a kormánynak
ha >oi us szándékai vannak, de a kormánynak tudnia
kell, hogy a központi hatalmak területi egysége
meg fennáll és legyőzetésukrol szó sem lehel.
Nyomatott Hónai Fngyoa kou> vnyomdájábau Kőszeg

*

Közgazdaság.

község felett fekvő Venegano vágásban 4000 ürm. tűzifa hasáb lesz
ab erdei vágás 8 koronával eladva.
Hercegi E r d ő g o n d n o k s á g
.Léka (Vasmegye).
Ajánlunk azonn di'szállitásr.i a l e g j u t á n y o s a b b

napiárak

mellett:

Gép-, henger- és autóolajat,
gépzsiradékot, k s i h o t
ós m i n d e n f ó l e g a z d a s á g i g ó p e k h e z
szükséges kenőolajokat s z a v a t o l t
jó minőségben.
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