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A tömeges élelmezés
kérdése Németországban hatalmas&n hódit és a
legtöbb város, amely erre a célra szogáló intézményét felállította, a legjobb
eredményeket
mutathatja tel. Milyen kár, hogy nálunk, hol
Németország annyi mindenfélében mintául szolgál, nem követik. Egyetlen város, Miskolc, csinált
valami hasonlófélét, de nagyon kicsinyes mértékben. Az ilyen vállalkozás csak ott szolgálja igazi
célját, hol a németek alaposságaval és nagy stylben történik.
Berlinben jul. 10-én állították fel az első nagy
központi konyhát. Minden jelentkező köteles a
kenyérkiosztó bizottságnál burgonya és husjegyének bemutatása ellenében látogató jegyet
váltani, amellyel az illetékes konyhánál jelentkezvén, a meghatározott összegért egy plehbárcát kap s ennek ellenében a kiosztóhelyen etelt.
Középosztálynak szóló élelmezést nem nyújtanak,
csak fazékban főtt ételekre rendezkedtek be.
A 1 5 , 0 0 0 - 2 0 , 0 0 0 adagot előállító központi
konyhák közül a körzet különböző pontjain
elosztó helyiségeket állítottak fel, ahová a központban főtt etelt elviszik elosztás végett. A
konyhákat vásárcsarnokokban és más tágas és
levegős épületekben helyezik el. A kiosztóhelyek
az iskolák tornacsarnokaiban vannak s ezeknek
berendezése könnyen mozgatható, ugy, hogy a
tornatanitást nem kell beszüntetni, miután csal;
olyan órákban igénylik, amikor tanítás nincs.
A kiosztóhyeleket ugy osztottak el, hogy minden
körzetnek jusson egy, miután az etelt hazavitetik
nehogy az intézmény miatt a családi élet kapcsolata szenvedjen.
Elsősorban berlini lakosokat latnak el, miután
az elalmiszerek kontingentálása ezt kívánja. Tárgyalások folynak hogy a külvárosoknak Berlinben
dolgozó lakosai kölcsönös élelmiszer-elszámolás
alapján elláthatok legyenek.
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Julius hó 10-én nyílt meg a Trescow-utcá- Aki a kijelölt varosok tanácsanak 15 pf.-ig árban
ban az első 30,000 liter ételt előállító konyha tojást szállít be, minden beszállított 100 tojásért
számos kiosztó-hellyel. Felállítás alatt áll egy egy inetermázsa tengerit kap 22 m. árban. A
2700, egy 29,700, egy 40700 litert főző konyha városok kötelesek a tojást 17 pf. arban a közöns szeptember közepén mar 250,000 napi liter ség fogyasztasara bocsátani.
ételt fognak nyújtani.
Gyümölcs befőző városi intézményt lógnak
Münchenben,
amelynek
termékeit
A berendezesekre Berlin 2 millió marka felállítani
később előállítási aron bocsátanak jegyet ellenéhitelt szavazót meg.
Az első hét étlapja: hétfő: pickelsteini h u s : ben a közönség reszere.
Sertéseket a magánháztartások részére bizkedd: rizses b u r g o n y a ; szerda: borsó szalonnaval; csütörtök: hus metélttel; péntek: zöld és tosit Bréma varos tanacsa üdvös intézkedesével.
fehérbab burgonyaval; szombat: kalarabi és hogy a zsír és hus kérdés könnyebb és celszerü
burgonya lében: v a s a m a p : gulyás burgonyaval. megoldását elősegítse. A haztartasok 2 5 — 4 0 font
Bielefeldben: a varos altal segelyezeit nép- sulyu malacokat vehetnek egy vállalkozótól s
konyhából való etkezes jogát az egesz polgar- egy font maximális ara élősúlyban 2 marka. A
sagra kiterjesztette. Egy étkezés 20, 30, 40 pf.- hizlalashoz allatonként 435 font hizlaló anyagót
ba kerül és a résztvező vagyoni viszonyai szerint vehet 38 50 márkáért mmazsánként. Egy haztaralakul. 40 pl.-es jegyet vagyonra való tekintet tas legfeljebb ket malacot szerezhet be s ezeket
el nem adhatja a központ engedilye nélkül. A
nélkül valthat bárki.
karbiztositasa olcsó tetelek
mellett
Dortmund város még 1914. évben alakított malacok
eszközölhelő.
háborús konyhákat (Kriegsküche) s lassan 15-re
szaporította
18,000 napi adagolas
mellett.
Jelenleg 21 konyha 35000 adagot szolgai ki.l
kérdéséhez.
A konyhák ugy fekszenek, hogy minden lakó A l e á n y g i m n á z i u m
(Beküldetett.)
5 perc alatt eleri. Középosztály-konyhát is szándékoznák felallitani.
„Kőszeg és Vidéké"-nek közleményeiből megLichtenberg varos eddig 13 katonai moz- tudtuk, hogy a duuántuli ev. egyházkerület az itteni
gókonyhát (Gulaschkanone) állított be s napon- felsőbb leányiskolát felső leányiskola és leánygimnáziummá átszervezi. Tobb tervezet foglalkoztatta a
ként 10.000 adagot oszt ki.
dunantuli kerületet és ugyiútszott, hogy uehéz kérdés
u«»r]in-S':hó!iebergben j u l i u s
közepén
3 lesz a mostani tnozgtlinus időkben, midőn minden
népkonyha es 2 középosztály-konyha működött. képzeletünk, gondolatunk és lelkünk más irányban
A népkonyhában 35 pf.-ért egész, 25 pf.-erl fél van lekötve, végleges álláspontot foglalni. A „Kőszeg
és Vidéké"-ben is leközölt Arató Frigyes állami
adagot a d n a k ; a küzoposztaly-konyhában egy felsőbb leányiskolái igazgató urnák szakszerű, feladag ára 60 pfennig (75 fillér).
világosító és meggyőző cikke uiau azonban alig volt
Az élelmiszeruzsora leküzdesre Nemetor- kétséges, hogy a végleges döntés a leánygimnázium
mellett fog megtörténni annál is inkább, mivel az
szagban egy központot állították fel.
itteni intézetnek igazgatója is módosította javaslatát
Tojás és tengeri csere. Lippe nagyheiceg— hason szellemben.
ség gazdasagi egyesülete, amelyben a varosok
E döntés városunk közönségét is — talán kiés községek élelmiszerek beszerzésere a haboru jelenthetem, mint e városink egyik szerény polgára
tartamára szövetkeztek, erdekes újítást hozott be. — teljesen kielegiti. Mert előreláthatólag a leány-

És ment ő is, ment mint a többi. Maradjon
itthon más — de neki ott a helye, ahol csak dicsőség terem, ott a becsület mezején. Még a gyanú
árnyékától is félt. Büszke, öntudatos ós határozott
jellem. Csordultig volt a boldogságtól ifjú szive,
A kis ö n k é n t e s .
l e l k e . . . Nehéz podgyasz katonának, de büszkén
Még gyerek volt, de szivében és lelkében olyan, viselte . . . Derék vitéz lett. Megmutatta, amikor a
mint a férfi: erős és komoly. Megérezte és meg- frontra került. A frontra, ebbe az uj, titokzatos és
ér lette az idők jelét és szavát . . . Ónként vette borzalmas világba. F r o n t ! Csupa érzés ez a kemény
insigára a csukaszürkét; önként állott a zászló alá! hangzású idegen szó: benne van a bátor bizakodás,
Es a .kiképzés után u legelsők között volt, akik a féltő szeretet, a keserű fajdalom. Onnan ir az ap i
önként jelentkeztek a menetszázadba, hogy fel- kis gyermekeinek. Hazaszáll a lelke a lóvészarokbol
menjenek a harctérre : orosz frontra, Galíciába . . . és ott virraszt párnájuk felett. Ott gyúlnak ki a
Azután el is ment. A század készült a nagy útra, a tábortüzek és hangzanak fol a sirva-vigadós magyar
kis önkéntes lázas izgatottsággal várta az indulást. nóták gyermek ifjak ajkairól, — ott valahol a vérFelvirradt a várva-várt nap : a lemondás, a búcsúzás rózsás Dnyeszter mentén... Ahol az anya fia, a
es indulás felejthetetlen, szivettépő és mámoros hitves férje, a gyermek apja, a mátka arája, a barát
ideje . . .
és ismerős szenved, küzd, harcol — értünk: az otthon
Lassú, terhes, virágos, hangos vonatok röpül- maradtakért, a hazáért! Ahonnan az apa gyermekére
nek az éjszakában :
gondol, a férj feleségééri sóvárog és a gyermek édes
szüleinek emlékét ápolgatja!
„Acélpáncélu szörnyű vértesek
Léptük alatt a föld is megremeg.
Felkerült a — frontra és 5 is dolgozott, szen
Csattogva, zúgva csak törtetnek egyre,
! védett és harcolt:
Kihalt völgyekből a letarolt hegyre.
„Tudott marsolni, árkot ásni,
Folyót gázolni, hegyre mászni,
S mennek, csak mennek, végeszakadattan,
Szive kemény lett, mint a fegyvere,
Fekete katonavonatok."
(Balla J )
Egész világot romba döntene."
Vágtat a gőzős ... hosszú kígyóként elkanyarog.
Nem sokáig volt ottan. Levelei tán haza sem
Kereke dalt ver, — háborús zaj ez. Kegyvercsörgés- értek, amelyben megirta: „Hogy mi jól vagyunk.
sel vetekedő harsonás hangok zuhognak a katona Nincs semmi újság Itt csendes, egyhangu az élet...
vonatok után, amelyek végeszakadatlan mennek, Magamról mit sem irhatok . . . Egészségben, minden
egyre mennek. Nem gyors irammal, hanem csak baj nélkül csak múlnak lassan a napok." Szegény
poroszkálva, mintha tudnák, mily drága terhet visznek: fin, — aligha gondolta, h<»gy ez lesz utolsó irása,
„anyák bánatát, reményt, bizalmat, titkolt imákat". üzenete. — Esteledett, amikora csendet hirtelen vad
Azért lassú mind, uzért oly f á r a d t . . . O milyen pokoli lárma zavarta tneg . . Hangzik az egy szó:
szép is a vaskocsik teihe : ifjú vitézek, hős gyerekek! Előre! Előre!
Menjetek, menjetek, künn vár a Holnap,
Előre a harci mezőre! ••• Legbátrabban csenget
A jövő, amiről költők dalolnak.
az ajkán a Kajta!
Hallgassátok a dal ihletett szavát:
„Halált adni, halált kapni
Naggyá kell tennetek a magyar hazát!"
Mentek együtt szaporán.

Szeműkben az élet tüze,
Ajkukon e szó: „Hazam!*

(Magyar B )

„Srapnel! hullásban, gránát dulásbau,
Égszakadásban, földindulásban,
At drótsövónyen, aknaörvónyen,
At sáncon, árkon
Előre! Előre!
Előre batran ! . . .
Sokan lerogynak . .
(Kozma A )
O is eltűnt a nagy zivatarban ! Elpusztult ? Elesett t Vagy él f .. .
Csend. Néma csend. Mély. Csatatéri... Elterült az este ott a gyászos reten, ahol előbb oly
adáz csaták dúltak. . . Gyönyörű éj van, holdas,
csillagos. Minden elpihent álmadozva most... Tovább
vonult a had. Akik itt maradtak sebesültek és elesett
hösok . . . Csak távoli agvuk bömbölése hallik . . .
Sebesültek jajja, haldoklók nyögése, távoli morajlás
töri meg a szent nyugalmat... A csata után hű
bajtársuk elhordják a sebesülteket, elfodetik a halottakat. Halott is van elég. Ott hevernek a vérharmatos
fűben, szemfedőjük az éj sötét palástja, amely ezüstös
fénnyel sző be a holdsugár.... O is közöttük volt.
Igen O volt. A kis önkéntes. Olyan komoly a tekintete s szelid a mosolya A sima vonású, nyugodt arc,
a nyitva maradt, szemek nem árultak el semmiféle
nyugtalanságot, lelki tusát. Golyó fúrta át nyugtalan
szivet. Vérrózsa nyílt — a helyén. Ágyúdörgés morzsolta szét végső sóhajtását! . . .
„Nem hordul a melle, nem hallik a jajja,
A halált, a véget szótalan fogadja,
L'gy ahogy a mesék mondják ezer éve :
Letekusznek csendben nagy rét közepébe
S körülöttük messie pipacsok fakadnak . . .
— De szép is, de jó is itt a halottaknak !
Aludj, aludj kis önkéntes! A'modozzál egy
boldog jövőről, boldogságról és békéről. . . Legyen
édes pihenésed az idegen löldb 'ii, amely oly móhon
itta be forró véredet.
Schultz Imre,

Az utolsó térzenét tartotta tagnap este a 12 es
3773 1916
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nevelő intézetnek fejlesztése tőlünk nuifyo!)b áldozatot |
vadászzenekar. A fegyveres szolgálatra alkalmasakat
fog kivinni s
>11 oknál fogva nem volt közömbös, 1
Közhírré teszem, hogy nyers gyantát, fenyő- besorozták
a legközelebbi menetszázadba, minek
Q w u
íntéz«tn*k kibővítési vagy á t a n r v n é n i cukrot, serfőző szurkot, továbbá bármiféle fenyőből folytán a zenekar létszáma annyira megritkult hogy
városunknak fejlesztése szempontjából a iri torek- esurkott vagy fenyőből lekapart gyántát valamint a zenekart egyelőre beszüntetni kellelt. Trombita
ezeknek terinekeit, úgymint kolofóniumot, üveg-,hege- helyett fegyvert kell ragadni nekik is és mostanában
vétünkkel i negegy ezi k - e t
IVzem, ha a kerület tanilónőkepezde mellett li ugy áutát, bármiféle terpentiut és terpentinolajat 100 ez helyénvalóbb.
Most minden katona csak a haza
foglalt volna* állást — erről is esett szó — városunk kg nál nagyobb mennyiségben, ha a eimzett nem védelmét szolgálja. Egy esztendő leforgása alatt
I. " msege alig volna rábírható nagyobb aldozat- állami intézmény vagy hatóság, esak szállítási iga- sokszor élveztük a kitűnően szervezett ós betanított
k.szs.giv, mivel hason kultúrintézményünk
már zolvány mellett szabad szállítani. A rendelet megsze- zenekart és bizonyára a város egész közönségének
van, mely' teljesen betölti kulturmisszióját és szükség- gői két hónapig terjedhető elzárással és kétezer koro- érzelmeit tolmácsolják, midőn fáradozásukat, elsősorletünket. Míg ellenben uj upusu és középiskola náig terjedhető péuzbüntetéssd büntettetnek.
ban Kováts Ferenc karmester sikeres működését itt
Kőszeg 1916 augusztus J7.
jniegevel bíró tanintézetnek felállításává! a nagyobb
a nyilvánosság előtt megköszönjük, egyúttal Böhin
Jiimf'ríts Lajos, polgármester.
áldozatkészséget in okoltnak tartom.
Adolf századosról is megemlékezve, aki a zenekart
Mm Jen varos vezetőségének es azon elemeknek,
megszervezte, nemkülönben a tisztikarról, mely azt
kikre a vezetőség támaszkodik, tudnia kell, milyen 3712 916.
Hirdetmeny.
fen tartani segítette. A 12 es vadászok jóindulatu
előfel telelek vannak meg egy város további fejleszKözhírül adom, hogy Vasvármegye területén a segítő munkával és kedves zeneszórakozással tették
tőéi'
kulönbs< g csak vau, történeti multu város és következő legmagasabb kávéárak állapíttattak meg. örökre emlékezetessé ittartozkodásukat.
., \ .ni *ozség kuz .11, mely epén minden hagyományt
Nyerskávék nagykereskedelemben kg.-kint BudaAz öreg nepfelkelók ujboli sorozásán a bizottság
nélkülöz.
pestről*: liobu-ta K 9 00 - '.110, Suntos és Java K polgári elnöke első napon Somogyi Miklós vármegyei
Immár tobb kiserietezés után leszürődött azon 900—9'70, zold fajták K 1090-11'—, Maragogyp
főügyész volt, utóbb Gaiger Ignác árvaszéki elnök,
:negi»'Nőí d''Miuk, mel} mindinkább gyökeret ver, K 11-90—12
Pörkölt kávék nagy kereskedelemben katonai elnöke Gergelyífv Ferenc őrnagy, mint orvos
hogy "varosunknak j vője es fejlődese egyesegyedül Budapestről: közönséges K 1190—12 —, elsőrendű
dr. Schwarz Károly foorvos működött, a városi
ni »stani
meg szervezetid » kultúrintézményeiben K 1810—1821). — Kiskereskedelemben nyert-kávék:
hatóság részéről dr. Kovács István, a járási hatóságvan, melyeknek szama es látogatottsága minél tobb Hobusta K 9 80-10 —, Santosés Fava K 10 60—10 80,
tól dr. Lauringer dános, mint sorozó tiszt működőit
idegeu embert voox városunkba és emeli forgalmi zöld fajták K 12 00 -12-20, Maragogyp K 13 0 0 - 1 3 20.
a város részéről Kőszegi József rendőrkapitány, a
x szouyamkat, utót'bi időben annál is inkább, inert Pörkölt
kávék
kiskereskedelemben:
közönséges járás részéről dr. Guary Leo főjegyző, helyettes-fővaru.-unk iák
nyugati kulturemelésére
só* ezer K 1300—13-20. elsőrendű K 14 40-1460.
szolgabíró, a katonaság részéről Némeih
Gyula
Korona kiadtunk. Nem hiaba azonban még akkor
Kőszeg, 1910. augusztus hó 26. án.
liadu gy. Az öreg hadkötelesek
harci jókedvvel
sem, ha a halad'i kor nem kívánta volna.
jelentek meg a bizottság előtt. Koinánia hadüzenete
Jambrits L l)OS, polgármester
Csak gondoljunk Sárospatak község esetére. Kz
ínég fokozta a haza iránii köielességteljesités készívben történt, hogy a sárospataki ref. főiskolának
ségét, de mi haszna, mikor a már annyira kimustrált
«16
Hirdetmény.
tanári karaeros mozgalom megindításával a főiskolának
„anyagból'4 már nem sok válogatni való maradt.
Kőszeg város területen a v dak eladása, szállíáthelyezését kérte. Az áthelyezést támogató érvek
Mégis elég szép eredmény éretett el még most is.
K'.zt a kézségnek elmaradottsága és a közönségnek tása és vétele csakis a vad jogos szerzését igazoló Általában az volt a jelszó : „mindnyájunknak el kell
előmulatása meilett történhetik,' mert
i rzekhianya minden kulturtörekvés iránt is szerepelt. bizonyítványok
V
v
menni", de csak a felmentettek — után.
Nincs meg villamos világítása; rendes járdája s mulasztás esetén a kihágasi eljárás fog folyamatba
A szaliuda hianya még sohasem volt annyira
burkolata. Országszerte nagy feltűnést keltett a tétetni.
érezhető
mint mostanában, mikor az idegen forgalom
sárospataki lanari karnak együttes fellépése. Nálunk
Kőszeg, 1916. augusztus hő 28 áu.
a
szokottnál
is mozgalmasabb, a Stuc szállóban pedig
KŐS21JÍ József renJórkapitany
hason kifogás nem tehető.
személyzethiány mialt is, meg kellő ellenőrzés hiáNem tudni azonban, a dunántuli ev, egyháznyából is nein gondoskodnak az idegeneknek magánHirdetmeny.
kerületnek egyértelmű állásfoglalása akkor is meg- 3üü!)ai«
házakban való elszállásolásáról, ámbár elég ilyen lakás
Közzéteszem, hogy a l'ablaházban 3 szoba, van és szerezhető és ez is szépen jövedelmez. E héten
nyilvánult volna e, ha előzőleg nem áldoztunk volna
annyit varosunk városi jellegének fenntartására ? Így konyha s egyéb mellékhelyiségekből álló lakás f. évi megiórtént, hogy polgármesternek, főbírónak rendőrazonban természetesnek tetszett, hogy egy varosban, november ho 1-töl bérbe adó.
kapitánynak, idegennek is be kelleti állnia idegenmely annyi érzékét tanúsított minden kulturtörekvés Kőszeg, 1916. szeptember ho 2-án.
forgalmat szolgálónak a város jóhinieve érdekében,
s.'j szemben, igou szépen tnegfer egy u| kultúrVárosi ndóhiavtal.
mert a Stucban nincs elegendő személyzet ilyen
intézmény, melynek látogatottsága és fejlődni képesnagy forgalom lebonyolítására, — hiszen még nyusége nálunk ep ugy biztosítva van, inint eddig a
godtabb időben is örökös a panasz ós hiábavaló
többi intézményeké. Annyi kedvező véleményt kia
hatóság gyakori
figyelmeztetése. Már régen
vívtunk magunknak azou
törekvésünkkel, hogy
észleljük, hogy az utasok ugy osztják be ideutazásukat,
városunknak nyugati jelleget megóvtuk.
Vöröskeresztes kitüntetem.
Ferenc
Szalvator hogy lakasuk és étkezésük Szombathelyen legyen.
Még nem aktuahs, de fel fog merülni tán leg- főherceg a háború alatt a Katonai egészségügy korul S Kőszegen mégis orokkou orokké esak kávéházakat
közelebb mar azon kérdés, hogy a leánygimnázium- szerzett érdemei elismeréseul Maróthy Géza őrnagy- bővitenek — de vendéglőkét, szállókat nem ! Pedig
hoz mennyivel járuljunk hozzá.
nak a Vöröskereszt hadiékitményes II. osztályú egyik sem illik mar az aszfaltos-, villamos-, parkosVannak felelőseggel tartozó vezetőink,
kik díszjelvényét díjmentesen adományozta.
iskola-palotás modern kullurvárashoz.
ismerve feladatukat és ismerve aspirációinkat, tárZubovics Fedor Kőszegen, /,ubo>ics t'jjdqr, a
A s* nha/eloadasokra
engedélyi kért Fehér
gyalni fognak az egyházkerületnek kiküldötteivel. legendáshírű huszárőrnagy pénteken városunbau tar Vilmos színtársulatai a városi tanacs elutasította,
Mi vezetőinknek fai adózásait azzal fogjuk meg tózkodott. Zubovics, .iki néhány napi szabadságra mert a Szinpartolo Egyesület ily értelemben adott
könnyíteni, hogy a megállapodásukhoz hozzáfogunk érkezeit az olasz harotérr >1, unokáját Íratta be a kőszegi véleményt. Jol tette! Eleg most nekünk az élet —
járulni.
katonai reáliskolába. Kőszegen való tartózkodása komédiája!
Szó sem lehet arról, hogy egy kultúrintézményt alkalmából pénteken lélelőtt látogatást tett .lambrits
Magyar menekültek ideérkezését jelezte a várelveszítsünk, mely elé, miután a leány nevelésnek Lajos polgármesternél és megköszönte neki azt a megye toispaujá. Érkezésük napja meg bizonytalan,
fontos kérdésé csak azután fog kibontakozni, a leg- szívességet, hogy ke^Ö este érkeztével neki lakást de el kell készülve lennünk, hogy rövidesen megszebb perspektíva nyílik meg. Az az idő elmúlt, szerzett, ainit távirati megrendelése dacára sem biztosí- jönnek. Hazafias kötelességgel és lelkünkből fakadó
midőn egyik intézményt a másik után elveszhettük. tott neki a Struc szállói.
szeretettel fogjuk őket fogadni és hajléktalanságukat
Kivesztettük önhibánkon kivul — tobb esetben.
Uj hadnagy, l'zelac Tódor, bécsújhelyi akadémi- tőlünk telhelő minden eszközzel enyhíteni. Ebben
Okultunk a múlton. A birtokállományt meg akarjuk
kus, öfelsege névnapján mint hadnagy h tgyta el az bizonyára segítségére lesz a hatóságnak minden JÓtartani és nem lógunk visszariadni semmi aldorattol
akadémiát é» az 59. gyalogezredhez osztatott be, SZÍVŰ ember es főleg uiiudeu magyar. Nehéz időket
sem, hogy a meglevőket fejlesszük.
eluuk valamennyien, de azért a tűzhelyüktől ineuehol mar szolgalatra jelentkezett.
Tudom, hogy városunk közönsége súlyosan van
Uj hadnagy Őfelsége Hannibál Kde zászlóst, kului kényteleu volt véreink szeretetteljes otthont
megterhelve és meg súlyosabban fognak a háború
fognak találni nálunk is. Ezzel azért is tartozunk,
terhei reánk nehezedni. Azonban a közterhek súlyára ki Bohin Eruiolli hadseregében a 76. gyalogezredoen mert bennünket szerencsés földrajzi fekvésünk megcsak azon esetben szoktak hivatkozni, ha nincsen teljesít szolgálatot IN a vitézségi érmet érdemelte ki, kímél hasonló szomorú sorscsapástól.
meg a hajlandóság áldozatkészségre. A mi elődeink a legutóbbi e< léptetések sorau hadn tggya nevezte ki.
Bukaresti menekült. A románok aljas orvtáinasúlyosnak találtak a 2U'<»-os pótadót is. De azért
Polgármesterünk e héten ismét Budapesten volt, d isáuak megcáfolhatlan bizonyítékával szolgál egy
apaiuk, un is és utódaink viselni fogjak a közterheket. hogy a vasvari gabonabeszerzés elszállítása korul városunkba érkezett bukaresti magyar, aki nyolc
A kulcson idővel mégis törlesztve lesz és az intézmény felmerült, a rendelettel szembeszálló főszolgabírói esztendőt töltött a románok fővárosáb in. Póczik
megmarad. Hány város volna hajlandó a legnagyobb eljárást felülről elintéztesse, aini eredménnyel is járt, Haliul kazánkovács, felesége a kőszegi származású
áldozatkészségre, ha alkalma nyílnék hason intéz- azutan még a lisztellátas, burgonyabeszer/és ügyében
Szupper Teréz, kedden érkezett ide családjával rendménynek megszerzésére í
is tárgyalt, egyúttal pedig az aszfalttársaságnal kívül viszontagságos ut után. Jelentkezeti a rendőr
Varosunk az utolsó 10 évben sok üdvös hatá- megsürgette a/, utak és járdák jókarbahelyezését, de ségen, ahol előadta, hogy a koronatácsot megelőzőleg
rozatot hozott. Minden szamottevő polgár érezte, itt, sajnos, még csak meg sem ígérhették ezt, annyira mar két héttel éppen olyan jelenségek mutatkoztak,
hogy egyesegyedül akaratunktól fugg, tudunk és hiányán vannak a szakmunkásoknak.
mint a balkaui második hadjárat idején, amikor
akarunk-e alkotni.
Az idők folyamán megtanultuk,
Hulalozas. A katonai reáliskola kifőző vállal- Kománia Bulgária ellen mozgósított. Meglehetős j ó
hogy ha nem mi segítünk magunkon, inasok nem
kozóját, Pá/.mau Ferencet, súlyos epe- és máj baja összeköttetései vollak, érdeklődőit és a románoktól
segítenek. A határozatok egyértelműséggel jöttek
miatt a bécsi liirueves Löw-szanatoriumbau néhány azt a felvilágosítást kapta, hogy Kománia Oroszlétre. Kornéljuk, hogy az egyértelműség e kérdésben
héttel ezelőtt sikeres m megoperálták, rovábbtartott ország ellen mozgósít. A közhangulat azonban ezis uieg fog nyilvánulni.
gyengélkedése miudjobbau
fogyasztotta ellenálló úttal nyilvánvalóan a magyarok és osztrákok ellen
A „Kőszeg és Vidéke" ugyan már e lap mult képességét, ami 26. au történt h italai okozta. Igen irányult es erre egy újságíró barátjához fordult, aki
számában kifejezte háláját s köszönetéi azon férfiak derék, jóravaló ember vplt, akit megbízhatósága és bizalmasan informálta, hogy a románok ellenünk
irányában, kik meleg szószólói voltak városunk mellett, szorgalma közkedveltté telt mindenki elölt és igy mozgósítanak. E hírre minden értékesíthető vagyonát
miután azonban ép e meleg megnyilatkozások- 41 éves koraban történt elhunyta általános részvétet eladta és néháuy nappal a hadüzenet előtt igyekezett
nak ki s/őrihetjük, hogy a leánygimnázium felállításá- keltett. Temetése katonai pompával meni végbe.
a határon átjutni. Poczik elmondotta még, hogy
nál más város szoba scui jött, — mint e városnak
mintegy két hét óta a Magyarország felé induló
Dr Wai becker herbáriuma a Nemzeti Muzeum
egyszerű polgára, ki e kérdést nagy figyelemmel
összes vonatok ablakait a román vasutigazgalóság
kmérte,
halamat s köszönetemet fejezem ki szinte b;;n Mult héten varosunkban volt dr. Filaszky Nándor fehérre másoltatta és a legnagyobb szigorúsággal
liu iikei Károly, Arató Frigyes, Schneller Aurél dr., udvari tanaosos unni a Nemzeti Muzeum növénytani őrködlek azon, az utazók nehogy kilépjenek a vasúti
I'rohle Henrik és Stranor Vilmos uraknak, kiket osztályának igazgatója és átvette a Muzeum számára kocsik előterébe. Ekkor már javában masíroztak az
közelebbről is ismerünk és ép ezért volt becses reánk dr. Waisbecker Antal értékes és érdekes nagy her- orosz csapatok Románián ál.
báriumát, amelyet a család ajándék gyanánt ajánlott
M I f i áliasloglaiasuk.
— aj —
Iskolai hir. A helybeli ev. felső leányiskola
fel. A herbárium hat nagy ladára való rakományt
igazgatósága
a következőket közli : A bejáró tanulók
képezett és hivatva van a Muzeumnak eddigi hiányát
beiratását
szeptember
2ö. ós 26. napjain délelőtt
a dunántuli határszéli növényzet tekintetébén pótolni.
9—12-ig,
a
javítóes
felvételi
vizsgálatokat ugyanKgyszersmind értékes cserepéldányokkal is gazdagiezen
napokon
délután
3—6
ig
és
a bentlakó növentoita a Ntmzeti Muzeumot. Az elhunyt tudós botanikai
ar.-óttio
Hirdetmany.
dékek
beiratását
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Közhírré teszem, hogy srótolásért a molnárok
29
.-én
reggel
9
órakor
lesz.
érdeklődéssel
tekintette
meg
Kőszeg
városának
erdőes ik 4"/, váinot vehetnek, vagyis 100 kg-ból 4 kg-mot
vehetnek ki vám óimén. Miről az összes molnárokat segeit, kiemelte a gondozott utak szépségét, érdeklőA gimnáziumban a felvétel és beirás szeptember
dött az erdők védelme iránt és bámulattal adózott 28-30 .-án lesz. A telvéieli , javító- és pótló vizsgálat
értesítem.
Kőszeg 1910 augusztus 27.
a szép gesztenyéseknek, mindenekelőtt a gesztenyések napja szeptember 27., de aki értesítést kapott, jöhet
óriásainak.
Jumbrits Lajos, po|gárm«$t.r
m a r szeptember 9.-én.

i l e l y i hírek.

Városi ügyek.

Vonatmegszuntetesek. A nyári idény alatt éjjel közlekedőit két vonatot, a Szombathelyről éjjel 11.20kor és Kőszegről éjjel 12 07 kor indított vonalokat,
szeptember elsejétől kezdve beszüntették.
18 • as honvédőink már nincsenek Karánsebesen.
Sem az ezred-, sem a kiegészítő-, sem a népfelkelő
parancsnokság. Az ezred egy része Belencón van
(Temesmegyében) elhelyezve es akik bevonulni kötelesek, odautazzanak.
Gabona darálásért nem lüu/o hanem esak 4ü/o
jár ki a malomnak. Dr. Stur Lajos figyelmeztetésére,
hogy a darálás munkája nem egyenlő értékű a lisztörléssel, tett eziránt előterjesztést a polgármester,
amit az alispán szakértők meghalgatása után is
elismervén, az egész vármegyére kiterjedőleg intézkedett a 4%-os vám közhírré tételére.
Igazolás a vadak árusításánál. Mindazok, akik
vadakat árusítanak, forgalomba hoznak, vagy bármi
módon értékesítenek, a hatósági közeg felhívására
igazolni tartoznak, hogy a vadakat jogosan szerezték.
Igazoló okmányul a községi bizonyKvány szolgál.
Rendelet a gabona beszolgáltatasarol. Miután a
cséplés előrehaladt és a gazdakozönség terményeit a
kívánt mértékben nem kozza forgalomba, a kormány
u'jból a célból, hogy a közszükséglelek ellátását
minél célszerűbben és tervszerűbben biztosíthassa, a
hivatalos lap holnapi számában rendeletet tesz közzé,
amely megfelelő rendelkezéseket taKalinaz arra vonatkozólag, hogy a gabonaforgalmat
élénkebbe, a
készletek áttekintését lehetővé tegye és tervszerűen
minél gyorsabban juttassa a gabonát az arra hivatott
szervekhez es fogyasztókhoz. A rendelet kötelezi a
400 katasztrális holdnál kevesebb szántóföldön gazdálkodó termelőt arra, hogy buza, rozs és kélszeres
feleslegét a rendelet életbelépte utan azonnal bejelentse az illetékes községi elölj íróságnál, illetve a
polgármestereknél és köteles a hatóság felhívására
azt be is szolgáltatni. A hatóság viszont köteles a
Haditermény
Kész vény társaságot,
illetve
annak
bizományosat az átvételre haladéktalanul felszólítani.
A rendelet gondoskodik arról, hogy a felajáulott
készletek a lehető leggyorsabban átvétessenek
A
rendelet egyéb intézkedéseken kivül a szokásos
bűntető rendelkezéseket tartalmazza.
Hazeladások. A kőszegi általános takarékpénztár
e héten eladta Flórián téri emeletes házát "28.000
koronáért Graumann Jakab budapesti postahivatali
kantinosnak, Szombathelyen a Muzeumtól szemközti
sarokházát pedig 104 000 koronáért Pollák Sándor
helybeli kereskedőnek.
Kimutatas az egyes adományokról, melyek julius
és augusztus havában a jótékony nőegyesűlet rendelkezésére állottak és a vasutas árvaház beteg katonái
és a bevonult katonák családtagjai közt felosztatott.
B e v é t e l : junius hóról maradt 5 04 K, 2 adomány
8 koronával 16 K, 1 adomány 7 koronaval 7 K, 12
adomány 5 koronával 60 K, 100 adomány 4 koroná
val 430 K, 4 adomány 3 koronaval 12 K, 67 adomány
2 koronával 134 K, 9 adomány 1 koronával 9 K.
utólag beküldött adományok l ő K, Vöröskereszt 3
pinkafői árvának <10 K, egyes adományok 35 14 K,
Kőszegi Takarékpénztár adománya 200 K, összesen
98918 K. Ezeken kivül fehérneműt ajándékozott:
Höllriegel századosné és a kath. nőegylet, VVierer
kiasszony, Bákosyné, Stifter Mária; Schoner őrnagyné
Cognac, bor és cigarettát, Kern sebesült katona
Micskéről vajat és tojást. Freyler Lajos ur szivart
szipkával és Haser Frigyes ur cigarettát és szivart.
K i a d á s o k : A vasutas árvaház katonái kozt súlyos
betegeknek uzsonnára 41443 K, kórházi kiadások
127 87 K, Pinkafői árvaháznak 6 árva számára 120 K,
katonáink beteg családtagjai számára tej és élelmicikkekre 234 88 K, összesen 897 18 K, pénzmaradvány
92 K A kórházban állandóan 100 beteg lesz ápolva,
ezek nevében köszön
minden adományt Freyler
Kornélia, a jótékony nőegylet elnöknője.
Négyszázhatvan millió ötszazki encvenharomszaznegyven peldanyban jelent meg AZ ESI' 1916 április
19 ikétöl 1916. december 31-ijz- Valóban példátlan
ez a siker. Hogy milyen amerikai arányban nóti ennek
az újságnak a népszerűsége, azt ezek a számok igazolják : 1910 áprilisában, Az Est megindulásának
hónapjában, a napi, átlagos példányszám 32 32tf tűig
1915. decemberében már 317.380. A fejlődést pedig
legélénkebben illusztrálják az alábbi adatok : Az Est
egyévi péleányszáraa : 1910-ben (csonka év) 8,760 500
1911-ben 18 947.240 1912-ben 35,185.050 1613-ban
45,838 200 1914 ben 78,095 600 1915-ben 213,759.750
Es ez így megy tovább Az Est független hírszolgálata és nem befolyásolható bátor szóknnondása
biztosítja mindenkorra ezt a példátlan nagy népszerűséget.

Tábori magáncsoinagok e.'.idós'.érint küldhetőkÚjságok es nvomtdtv .nyok a hadifoglyok csomag
8, 9, 11, 19. 19/11, 20, 20/V., 34, 37. 39, 48, 51, 52' jaiban. Mint a „Külügy 11 ulügy" írja, a hadügymi55,64, 65, 09, 76, 79, 88, 95, 98, 106, 111, 113 125 niszter elrendelte, hogy a legénységnek sürgősen
128, 133, 137, 138, 140, 146, 148, 176, 177,178, 181 hirdessék ki a hadifoglyok csomagjaira vonatkozó
185, 186, 188,203, 207, 213, 217,218, 219, 220 221 figyelmeztetést. E szerint az Oroszországiján lévő
222, 223, 224, 226, 237, 238, 239. 242, 250. 252 258 hadifoglyuknak szánt ruhaküldeményokbe újságokat
267, 269, 273, 277, 278, 282,302, 307, 315, 316,319, vagy nyomtatványokat lenni nem szabad, mivel ez
323, 3 2 4 , 3 3 5 , 3 3 6 , 3 3 8 , 3 4 5 , 3 6 4 , 3 6 9 , 400 400 11 a hadifoglyok sorsára Oroszországban esetleg végzetes
400, III., 510, 511,512, 513, 514, 517, 600, 601. 602! következménnyel járhat.
603, 604 , 605, 607,608, 611, 612, 613, 615, 630 sz,
A gabonanemüek legmagasabb ara. A kormány
valamint a magyaréi osztrák csapatok által Szerbiá- a búzáért, lozsért, kétszeresért, árpáért zabért s kölesban és monteuegroban megszállott területen működő ért követelhető legmagasabb árai megállapításáról
stabil hadtáppostahivatalokhoz
A 11, 39, 51, 125, szóló rendeletet ugy módosította, hogy ha a buza 2
149, 186, és 239 számú valamint a jelzett területen százaléknál több idegen keveréket tartalmaz, a keveműködő, hadtáppostahivatalokhoz állandóan küld- réknek minden megkezdett egy-egy százaléktobbleto
hetők.
után a megállapított legmagasabb árból 100 kiloTabari arumintaforgalomban ezidőszerint csak a grammonkiut harminc fillér helyett 15 fillért kell
következő tábori postahivatalok vesznek részt: 8, 11 levonni. A rozs legmagasabb árát illetőleg olyképp
14, 15, 16, 17, 19, 19 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29 ] egészíthetik ki, hogy ha a rozs 2 százaléknál több
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 4li, 48, 50, 51, 52, idegen keveréket tartalmaz, a keveréknek minden
54, 55, 61, 62, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 76, 78, 79, 80, megkezdett egy-egy százaléktöbblete után a meg85, 86, 88, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 103, 104, állapított legmagasabb árból 100 kilogrammonkint
105, 106, 109, 110, 111, 113, 117, 117/11, 118, 125, 12 fillért le kell vonni. Ez »•• rendelet 1916. évi
128, 133, 137, 138, 142, 145, 146, 148, W6, 167, 171, augusztus 28. napján lép életbe. Hatálya kiterjed a
175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, magyar szent korona országainak egész terüleiére.
188, 195, 195,11, 195/111,200, 202, 203,204,207,208,
A bab, borso es lencsetermes zarala vetela. A
209' 210, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219,250,221, hivatalos lap kormányrendeletet kozol, amelynek
222, 223, 224, 226, 227, 228, 230, 231, 236, 237, 238, értelmében a kormány a közólehnezésnek és a köz239, 242, 250, 253, 255. 258, 259, 263, 266, 268, 269, szükségletnek az 1916—17. gazdasági év érdekében
275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 384, 298, 302, az 1916. évi bab, borsó es lencsetermést zár alá
303, 304, 306, 307, 310, 311, 312, 316, 320, 321, 322, helyezte. A rendelet értelmében termelőnek kell tekin323, 324. 331, 333, 335, 339, 340, 350, 354, 355, 356, teni továbbá azt is, aki az uj termésből munkabér
357, 358, 359, 360, 444 444 I I , 444 III., 508, 510, vagy konveració fejében kap babot, borsót vagy len511, 512, 514, 515, 516, 517, 600, 601, 602, 603, 604, csét. A zár al.i vett termésnek a saját házi szükség605, 607, 608, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 630 és a letét meghaladó részét a termelőnek adásvétel vagy
magyar és osztrák csapatok által Szerbiaban es más utján a Haditermény részvénytársaságnak kell
montenegróban megszállott területen működő stabil beszolgáltatni. A bejelentés városokban a tanácsnál,
h.id táppostahivatalok.
községeknél az elöljáróságoknál eszkozlendő.
Az Elektro-Bioskup mai műsora: Felvételek a
világháborúról. A m i t I s t e n e l r e n d e l t ; szép
tarsadalmi dráma III. felvonásban. — A tü/.próba.
Hírek a háborúról.
Vígjáték.

Vidéki hirek.
Hazassag. Gerlits Ede honvédszázados, a két
éven át sok csatában résztvett és kitüntetett hős
katona holnap tartja esküvójél Sopronban adorjányi
Ráthonyi Evaval, dr. adorjányi Ráthonyi Péter orvos
nak leányával. Az esketésnél tanuk lesznek : a menyasszony részéről nagybátyja illosvai Illosvay Bálint
miniszteri tanácsos és a vőlegény részéről Herbst
Géza alispán.
Kapi Béla lett a szombathelyi e»ang lelkdsz. A
szombathelyi protestens egyházközség lelkészválasztó
közgyűlését Kund Sámuel és László Kálmán dr.
elnök .elével. A megüresedett lelkészi állásra egyhangúlag Kapi Bela körmendi lelkészt választották meg,
akinek a meghívást a közeli napok egyikén küldotlsug
viszi at Körmendre.
Magyar menekültek Szombathelyen. Pénteken éjjel
11 órakor 60 kocsiból álló menekült vonat futott be
a szombathelyi állomásra. Petrozsóuy-vidéki magyarokat hozott a zsúfolt vonat, de nem mihozzánk,
hanem tovább, Nagykanizsára. Nálunk csak félórás
pihonöt tiriottak. Ez alatt az üdítő állomás lelkes
hölgyei teával, tejjel, kávéval, kenyérrel, tojással
vendegeitek meg a kedd ola utazó, fáradt, kimerült
lomeget. A meneaultek kozi megjelent Mikeo János
grof megyéspüspök, aki meleg szívvel gyámolította,
üaiorilolia a szomorú vándorokat.
Szombathely varos Telekvasatlasa A város már
regebben elhatározta, hogy a vasúti pályaudvaron
lun városrészben, a Szövőgyár és Sas utcák között
uj uleat nyit. Erre legalk ilinasabbnak kínálkozott a
Kilterféle telek megvásárlás i, amelyett immár perfektulált is a tanács, elhatározván, hogy a telket 31.645
koronáért megvásárolja és az adasvételi szerződés
megkötesére jovahagyast kér a közgyűléstől.
Szombathely lisz us burgonya szükseklete Majd
egy hétig sem liszt, sem kényér nem volt kapható
Szombathelyen. Kiskos István polgármester kijelentette, hogy illetékes tényezőkkel folytatott megbeszélés alapján a város lisztsuksegletót biztosítottnak látja.
Eleinte ugyan szamilhatunk bizonyos nehézségekre,
azonban á polgármester g >udot fordit hogy a szükséglét kielégiiésebeii zavor ne -állhasson be. Bejelen
tette továbbá a polgármester, hogy közélelmezési
ceiokra husz waggon burgonyát bitosilott, s ezt szeptember elsejétől kezdve, Hetenként waggouos részié
lekben, maximálisan harminc filléres árban bocsátja
a közönség rendel kezééiAz arpa orlas idijana* leszálitasa. Herbst Géza
alispán az egész vármegye területére való érvénnyel
elrendelte, hogy abban .u esetben, amikor a malom
csak oegszeru darálat vegez, önnek vámdija a jövőben az eddigi 10 szazalék helyett 4 százalék lesz.

Huseladas és huselkobzás. E héten kitűnő
marhahúst árusított a hatósági husszék K 250-ért
— Egy dar ib marha és egy sertés pedig elkoboztatott
inert az állatorvos fogyasztásra alkalmasnak nem
találta.
Egy sötétbarna falöltöt veszített el, valószínűleg
a Kálvária hegyi utján, az egyik háromszögelést végző
mérnök. A megtaláló vagy nyomravezető jutalmat kap
Baro Roszner miniszter a román tamadásról. Az
Husz koronával
egy pénztárca találtatott a
„Est"
bécsi munkatársa beszélgetést folytatott báró
Sziget-utcában. Jogos tulajdoiiosa átveheti a rendőriKoszner
Ervin király személye körüli miniszterrel,
hatóságnál.
a szentgotthárdi kerület képviselőjével, aki a románok
Elveszett 44 korona tartalommal a várköri támadáséiról igy nyilatkozott: — A kelés felfakadt,
piacon egy pénztárca a szerdai hetivásár alkalmával. de legyünk egészen nyugodtak. A románokat egy
Megtalalója vagy a nyomravezető jutalmat kap.
i kissé be fogjuk engedni, azután jön a megtorlás.

Hindenburg az uj nemet vezerkari fonok. Őfelsége
a császár a mai napon keltezett legfelsőbb köziratával Falkenhayn gyalogsagi tábornokot, a vezérkar
főnökét más irányú alkalmaztatása céljából fölmentelte ez állásától. A tábori hadsereg vezérkarának
főnökeivé őfelsége von Beneckendorf es von Hindenburg tabornagyokal nevezte ki Ludendorf allabornagyot
gyalogsagi tábornokká való előléptetése
mellett első főhadiszállásmeslerré nevezte ki.
Hadseregparaocs. A hadseregfőparancsnokság az
alabbi szövegű hadparancsol adta k i : K a t o n á k !
Bajtársak: Tudatom veioleü, hogy ellenfeleink sorában egy uj ellenség tunt fel: a román királyság.
Becsületes katonai lelkelek meg fogja találni az
alailomos rablótamadas számára a megvetés megfelelő mértékét. Az elmuit években sok nehéz órat
eltünk at. A legfelsőbb hadúr zászlójára telt eskünkhöz híven
becsülettel fogjuk végigküzdeni ez uj
uáborút is. Isten legyen veletek ! Frigyes főherceg.
A román arulas törtenete. Bnmáuia hadüzenete
augusztus 27 ón este 9 óra datuaunal van ellátva s
rajta vau Porutnbaru romín hadügyminiszter saját
aláírása — lehat nem tavira*, hanem távirat írásos
az eredeti jegyzék. Ezek szerint a j -gyzéket nem
tegnap írtak, hanem hosszabb idö óla s mar napok
óta hevert a követ iróasztalfiókjában. Este háromnegyed 8 órakor Maurocordato herceg román követ a
Ballplatzra ment és at ulta az okiratot, amely azt
tartalmazta, hogy hazuja háromnegyed órával később
mar hadiauapoioa jui velünk- Tegnap, vasarn ip 3
órakor Ferdinánd király eluoklele alati tartott koro
natauaesou tortóul meg a fontos douiós. Vasárnap
délután 2 orakor Czerniu gróf magyar ós osztrák
kővel kihallgatáson volt a királynál, aki egy szóval
sem érintette a fontos döntést, amely küszöbön van.
Csak azi mondott, hogy a döntés remény szerint az
lesz, hogy sikerül fcntariani a semlegességet. Délelőtt
Bralianu miniszterelnök fogadta követünket, akinek
azt mondotta: „ A karom, ludoin és fen is tartom a
semlegességet es ezt igazolja majd a koronatanács."
A legutóbbi napokoau lapjaiban erősen cafoltatta a
híreket, mintha liomauia beleavatkoznék a háborúba
ós ezt csak a fóderalisták alaptalan koholmány inak
mondolta. Hogy Brauanu épen vasárnapot választotta
a hadüzenetre, azt bizonyítja, hogy meg akart bennünket lepni. Ugyanígy tettek az olaszok is. Arra
szamilollak, hogy vasaruap nem talál a követ a külügyminisztériumban olyan tisztviselőt, aki jogosítva
vau a fontos okirat alvóleiére és a jegyzek majd
egész ejjel hever a kuiűgyiniuisztériumoan,
miáltal
Románia uéhany órai nyer a katonai elökeszuletekre

A románon hirtelen betoresei ol Jokélius Lajos
brassói alispán beszéli, hogy az utolsó vonattal
hagyta el Brassói. Már napokkal a hadüzenet előtt
érezhető volt a feszültség, de a Bukarestből erkező
megnyugtatások utan nem hitlük, hogy a hadüzenet
olyan hamar bekövetkezik. Vasaruap délután hallottak, hogy a koronatanácsot délután 2 órára halasztottak, ami isméi megnyugvást keltett. Este segilovonalot bériek Predealbol. A vonal elindult es fél 7
órakor érkezeit meg Predealba, de mar akkor ropoglak itt a fegyverek. Még sikerült telelouértesitesl
adni, hogy a Tomos szorosban összegyűlt román
hordák rajvonaloa fejlődlek és megtámadták a vonatot Burg Kornél hatarreudőrségi kapitány autón
odautazoil,
hogy az akkor még incidensnek látszó
Három biliardgnlyot loptak|el a Korona-kávéház- Hü szövetségesünk, Bulgaria ég a vágytól, hogy
esemenyt
elsimítsa,
a Tomos szoroson lul azonban
ból. Az eddigi nyomozás eredményre nem vezetett. halálos ellenségén, a h alottfosztogató Kománián a kapilany autója belefutott a románok sortüzébe,
A nyomravezető jutalmat kap és feljelentése titok- bosszút álljon. A legnagyobb bizalommal várhaljuk úgyannyira, hogy Burg kénytelen volt visszafordulni.
a jövőt.
ban marad.

Heti krónika.

Az orosz frontról. Bukovinában és Kolot-G.iliAz árulás verdija. A Dimineata irja: Bratianu
ciábun
az uroszok újra támadnak. A Kárpátokban
bejelentette ;i koronatanácson, hogy a négyes szövőies
Stanislaunál
mindenütt visszavertük őket. A Dny
d n é l való diplomáciai és katonai megállapodás tel
észtertől
észukra,
a Zlota Lipa torkolatának szögében
jeM n kész és koti a kormány kezét. A szerződés
az
ellenség
L'4
kilométer
szélességű barevonalon támai.i/lositja Homaiűának egész Erdé'vt, Magyarország
dottMainanpoltól
északra
ós Zawalovnál összes
déli vidékének román lakta részeit, Bukovinát Cser
roliam
ii
meghiúsultak.
Horozankánál
harcvonalunkat
novimtl egyetemben. Mivel Románia katonai hely
a
helysegen
tul
nyomlak
vissza.
Zborowuál
egy orosz
zete Bulgária elleni katonai akciót követel, az antant
támadást,
miután
kisebb
helyi
sikert
ert
el,
ellenelismeri Romania jogát, hogy Ruszcsuk és Várna
támadásunk
megállított,
rerstyánszky
vezérezredes
U / t levő teriilet-n egészítse ki határait. A szerződés biztosítja Romániának mindezeket a terűleteket hadseregénél az ellenség egyes helyeken behatolt
akkor is. ha nem hódithatja meg valamennyit. Ezt állásainkba, a német csap.ttok ellentámadasa azonban
a klauzulát uz'Vt vették be. ho«y ha valamelyik fél újra visszaverte, mely alkatommal - tisztje és 407
külön bekét kötne, mielőtt Románi« végez Ausztriával főnyi legénysége esett foglyul. Kasowkától dél nyués Mag> arorszag^'al, Románia kárpótlást Kap A gatra az ellenség egy előretörése meghiusult. A helykatonai konvenció értelmében a dunai fronton ope- zet a tengertől egészen a Lucktol nyugatra elterülő
vidékig változatlan. Luektói délnyugatra az oroszokráló orosz hadsereget román vezetés alá helyezik.
nak
sikerült tért nyerniok, német csapatok ellentáAz orosz-roman szerzodes. Románia már augusztus
madása
elől azonban, súlyos veszteségek mellet ismét
15-én diplomáciai, néhány napp I később katonai
meg
kellett
hátrálniok. 2 tisztet és 407 főnyi legénykonveue: <t Kototl az antanttal. A katonai konvenció
séget
elfogtunk.
Uj támadások következtek, amelyet
értelmében, amelyet Bratianu Oroszországgal kötött,
vissavertunk.
A
Bródyból
es Tarnopolból erre vezető
Romániának legkésőbb augusztus 28 ikán kellett a
vasútvonalak
kozott
az
orosz
tüzérség tüze észre veh á b o r ú t megüzenni a monarchiának. A mozgósítási
hetően
megélénkült.
A
deli
vasútvonal
mellett az
parancs, melyet vasárnap hirdettek ki, erről a napról
ellenség
támadott.
Zborovnal
keskeny
arcvonalon
van keltezve. A konvenció értelmében a román
csiipatok a mozgósítás első napján nyomban egye- előnyöket ért el, egyébként, részben nemet csapatok
ellentámadásával visszavertük.
sülnek az orosz csapatokkal.
Eros tuzerharc az olasz fronton Caoriolon újra
Dunai flottillánk Romania elleni akciója. A Duna
heves
harc folyt. Miután az ellenségnek egy tamafiottilank a I»una alsó folyásán Turnuinagurelle mellett
dása
már
tüzérségünk tüzében meghiusult, este egy
román u s z á i y h a j ó k a t , kikötői raktárakat és katonai
olasz
osztag
erős tüzérségi támogatassal behatolt a
telepeket elpusztított, Ziuniczanál két motorcsónakot
hegycsúcson
levő állásunkba. Ma reggel eilentainazsákmányolt. A Wojusa alsó folyásánál az előőrsi
dasunk
újra
kiűzte az ellenséget. A tengermelléki
tevékenység fokozódott.
arcvonalon
a
Monté
San Nlichele és Nova Vas vidéke
H.ircban a romanokkal. Az „Almos" dunai moni
az
olasz
tüzérség
élénk
tüze alatt állott.
tor Turnszeverinnél tüzeléssel több katonai telepet
Bülyar
sikeren
Szalonul
előtt. A Moglena arc
megsemmisített, ilatárbiztositó csapataink a 000
vonalon
a
bolgárok
elfoglaltak
a Zborcotol délre
kilométer kiterjedésű magyar román határhegység
emelkedő
magaslatokat
Tscheganska
l'laninan szerb
oss/.es átjáróinál harcba bocsátkoztuk. Az ellenséget
ellentamadasok
uíegniusultak.
mindenütt, ahol zászlóaljainkra akadt, véres fejjel
v«Ttuk vissza
Különösen az Orsovától délkeletre,
Meyhiusuit
anyol francia eros tamadasok. A
Petrozsélnél, a Vöröstorony szoros vidékén, a Brassó- Soinme területén nyugati ellenfeleink jelentékeny
tól délre fekvő magaslatokon, ahol a bátor 82-ik erők harcbavetése melleit, bőseges tüzérségi előüészámú székely gyalogezred honi földjét védelmezte szites utan ujolag erofeszitésenel tettek, hogy vonaés :t (ivergyói hegységben előretolt osztag unkat csak lainkat a folyótól északra áttörjék. A fhiepval-Moukvot
eros román megkerülő hadoszlopok nagy kerülésével major és a l)el Ville erdő givenchy-i arcvonal ellen
vi gr. liajtutt előrenyomulása indíthatta arra, hogy toüo izben az angolok, a Maiirepas és a Clairy közli
hátrább előkészített, számukra kijelölt állásokba állásunk ellen a franciak intéztek rohamot. A támatervszerűen visszavonuljanak.
dások részben közelharc után, részben ellentámadáA románok berohanasa Erdelybe. Az Orsovától sunk folytan meghiúsultak. A Moucvet majortól
ésszak keletre emelkedő magaslatokon csapataink délnyugara és del-villei erdőben kis arokrészekben
ismételten visszavertek román támadásokat, Egyéb- még folyik a harc. A nyugati arcvonal többi részén
ként a határon előretolt orőcsapatokat lépésről-lépésre az esti órákban a la-bassei csatorna mindkét oldalan
és tervszerűen visszavontuk, ugy, amint az a háború) és a Maas keleti partján folyt élénk tűztevekenyesetére már régebben megállapiltatott. — Az ellen- segtől eltekintve, nem volt lényeges esemény.
ség bizonyára nagyra lesz l'etrozsény, Brassó és
Briand a haboru veyeról. Az Echo de l'aris
Kezdivasarhely megszállásával. A legészakibb román
jelenti: Uriaud a legközelebbi titkos ülésen be fogja
hadoszlopok a (Jyergyó hegység'oen harcban állanak.
jelenteni, hotzy az untául végleges győzelme halaszRomania álnok királya. A Berliner Zeitung jelenti
tást szeuved s nem ugy, mint múltkor mondotta,
Bukarestből: A korouatanács előtt a román király
j lölti ban, hanem l'Jl7-beu fog csak bekövetkezni.
fogadta az osztrák-magyar és német követeket, akiket
e«ész h ilározotlan arról biztosított, hogy sohasem
adhatna beleegyezését ahhoz, hogy Románia hadatüzenjen a központi hatalmaknak, inkáob lemondana
a koronáról.
Harc a románokkal. A Herkules fürdőtől keletre Ajánlunk azonnali szállításra a l e g j u t á n y o s a b b
fekvő magaslatokon rondán támadásokat visszavernapiárak m e l l e t t :
tünk. A csíki hegyekben küzdő császári es királyi
csapatok a C-ik*zeredától nyugatra fekvő inagasla
tokon levő uj illásokba vonultunk vissza Egyébként
a m igyar barevonalon a helyzetben lényeges változás
nem allt be.
Sepsiszentgyörgy es Nagyszeben kiúritesa. < >rsovmai es Herkulesfürdőnél az ellenséget tegnap is viszszavertük Egyébként seholsem fejlődtek jelentékenyebb harcok. Nagyszebent és Sepsiszentgyörgyöt
az általános helyzetnek megfelelően már tegnapelőtt
és mindenféle gazdasági gépekhez
kiürítettük.
Buiyariat nem a románok, de az oroszok tamad- s z ü k s é g e s k e n ő o l a j o k a t s z a v a t o l t
jak mey. A Popolo d' Itália jelenti Bukarestből :
jó minőségben.
Románia nem támadja meg Bulgáriát, ezt a feladatot
uz orosz hadsereg latja el.
Bulyaria hadat üzent Romanian.ik. Pénteken déldisznózsír-, szalonna- és olajnagykereskedök
előtt 10 órakor az itteni román követnek átnyújtottak
a hadű/euelet. Az utcákon falragaszok jelentek meg B U D A P E S T , I X . , H e n t e s - u t c a 17. s z .
hadi kiáltvánnyal.
Sürgönyeim
Interurbán telefon
To o< es bolgár hadüzenet Romanianak. A török WEISSEFETT Budapest
József 14-30.
miniszterian t'-s elhatározta, hogv Németországgal és
Bu sári ival együtt hadat üzen R nnániának.

Gép-, henger- és autóolajat,
gépzsiradékot, kocsikenocsőt
WEISZ LIPÓT és TÁRSA

Hordókat
petroleumos,
szeszeset, a

olajos, kátrányos,
legmagasabb áron

mennyiségben

sziruposat,
minden

készpénzfizetés

m e l l e t t veszünk ugy helyben, mint bármely
vidéki vasút vagy hajóállomáshoz szállítva.

Hordóügynökök

kerestetnek !

WEISZ LIPÓT és TÁRSA
ola -, gep-sir ,

kocsikenócs

nagykereskedők

B U D A P E S T , IX. H e n t e s - u t c a 17.
Interurbán telefon: J ó z s e f 14—50.

Szombathelyi

Jakarékpénztár

J^észvénvtársaság

kőszegi fiókja,
Kőszeg, í£irály-ut
JtruQz szilb.li

<$. s z á t n .
mellett

Llfüiíatl

11

: l H ' t t í t c k e t jelenleg nettó 4
,,-os kama&
1 toza>sal
betéti
könyvecskóre és folyós z á m l á n A kamatozas a betetet követő napon kezdődik,
betét kiiizetesekei felmondás nélkül eszközöl.
L e s z á m í t o l : ~—Kla'rasos üzleti es i n a g á n v a l
tókat mindenkor a legelőnyosebben-

FolVÓSÍt

:

rendes és törlesztcses jelzálogkölcsönöket
földbirtokokra es városi h á z a k r a ; m a g a -

sabb kamatú kölcsönöket a l a c s o n y a b b
kölcsönökké változtat (convertál).

kamatú

Értékpapírokat:

n api
.
árfolyamon
vesz és elad
— tőzsdei megbízatásokat e l l o g a J

—

Szelvényeket

:

álapján díjmentesen

kt,

lt i , 'Kmentesen b e v á l t , szelvényivekot a szelvényutalvány (talon)
beszerez

Á t u t a l á s o k a t,

'eceteseket eszkőzöl a világ barmely piacán teljesen díjmentesen

—

Értékpapírokra:

álla,n|

- ,;s magán
előleget ad

Sorsolás alá esö

papírokra

<--rtekpapirokal arfolya nvesztesseg ellen bizto-.it

es crtckekot , irz,: 4ru cs k<;
" "
'-elesre átvesz.

Értékpapírokat

Tekintettel, hogy hazank legnagyobb
pénzintézetével a
l'esti Hazai Első Takarékpenztar Egyesülettel szoros összeköttetésben ail, mindenfele takarékpénztán es bankúzleti
megbíz >st a legelőnyösebben bír lebonyolítani.
Mint az Első Magyar Általános biztosító társaság ügynökségé mindenféle biztosítást eltogad és felvilagositassal keszs ggcl szolgai

Kozpom; Szomoattielyi (regi] Takarekpenztar
Szombathely. A l a k u l t :

1867-ben.

Alaptöke 1,600 000 kor. T a r t a l é k o k : 400.000 ko .
Takarékbetétek 15 millió koronán fel.il.
S a j á t tökéi 2,250.000 k o r o n a .

Ha szüksége
körlevelekre, s z á m l á k r a ,

van
cégnyomásos

levélpapírra, borítékokra vagy levelezőlapra, továbbá meghívókra, műsorokra,
belopőjcgyekre,
étlapokra,

falragaszokra,

címkékre,

azután

névjegyekre,

gyászjelentésekre, táblázatokra, árjegyzésekre vagy bármely a k ö n y v n y o m d á szat s z a k m a j a b a v á g ó m u n k á r a , akkor
forduljon a legnagyobb b i z a l o m m a l csak

Rónai Frigyes
könyvnyomdájához
K ő s z e g , V á r k ö r 39.(Roth Jenó-fele hái),
hol minden felsorolt és fel nem sorolt

Ilivsiíjlidykcii

nyomtatványt

a

mai

kor

igényeinek

megfelelően csinos, modern és ízléses
kivitelben
::

1916. szept.

::

a
::

legolcsóbb
szerezhet be.

árak

mellett

::

::

::

Közigazgatási nyomtatványok nagy raktara.

h ó 13.-án

ló- szarvasmarha- és tenuészmalacvásár
t

„JCöszegvidéki ^ é p e s n a p t á r " , „ S ü n ser íBezirkskalender" és „}{eruatski
JCalendar S v . Jfoitona 3>aduanskoga"
kiadóhivatala.

a r t a t i k.

Azonkivül minden s z e r d á n ós s z o m b a t o n nagy

sertésvásár.

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal
Nyomatott Hónai Frigye* köuyvnyomd^ában Kőszeg

-

~

