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Előfizetési pénzek a kiadóhivatalhoz cimzendök. 

m i n d e n v a s á r n a p . 

Felelős szerkesztő és kiadó : RÓNAI FRIGYES. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : Kőszeg, Várkör 3V). szám. 

Ryilttér sora 40 fillér 

Hirdetések nagy ság szerint Jutdnyos drban 

szdmitutnak meg. 

Miként egy emberé . . . 

Miként egy emberé: váltva jóban rosszban, 
Országok, nemzetek sorsa — éppen olyan. 

Legjobb óráiban is számithat a bajra, 
Mert a sors kereke fordul jobbra balra. 

De mégis! de mégis — mi most történt, eztet 
El nem hitte volna ez a nemes Nemzet! 

IIoy> áruló ellen dúljon szent örökjén, 
S gyászvirág nviljon ki — vérrel ázott földjén. 

Ám legyen hát, legyen — lesz-mi lesz belőlünk, 
De szent örökünket el nem veszik tőlünk. 

Amely nemzet lakott ezer évig itten, 
Arra ezt a földet — rá irta az Isten ! 

De hogy igy csalódtunk jámbor, jó hitünkben, 
Egeto, vad bosszú támadt a szivünkben : 

Aki ellenünk jön — átok gaz fejére — 
Földünkre bugyogva — hulljon ki a vére! 

. . . No, de nem is félünk, véd az Isten karja, 
S nem zászlónk rongya lesz — mely sebünk takarja 

Szenvedünk, vérezünk, nem lehet tagadni, 

De lesz babér bőven — sebünket takarni! 

Tóthné-Munkácsy Fleonora. 

ról ezt még saját szövetségesei sem állítják. — 

Politikája mindig ketszinü volt. A mai arulas, 

a román leieknek salakos aramlasa mindannyiszor 

megmutatkozott, vulahanyszor az ido s helyzet 

a gyava spekulációnak, az orvtámadasnak ked 

vezett. 

A közponii hatalmak ma mar oly félelmetes 

nagyság, hogy az ententenak mar a román 

segitseg sem hasznaihat, amint nem hasznait 

az olasz sem. Érzik ezt a veszedelmet az entente 

diplomatai s ezert a románok segítségévéi többet 

es jobbal varnak. 

Az a román, ki atlepte a hatart, az többe 

vissza nem ter. Valamint a betóduló orosz sereg 

is legnagyobbrészt elpusztult, a Karpatokat 

pedig ezer es ezer orosz hulla borította — 

valamint a szerb betoreskor a szerbek egy 

szálig elpusztultak, ugy a most nagy oroin-

nvalgas közt beözönlő román seregek sem latjak 

többe viszont hazajukat. — Magyarorszag ezer-

eves múltja fenyesen bizonyítja, nogy ennek *.z 

orszagnak feldarabolasa lenetetlen. Minden 

kiserlet meddő maradt es az anyaföld dus 

termeseit az eleseit ellenseg vere adta. — 

Szentül hisszük, hogy rövid idon belül bekövet-

kezik az, ami Szerbiává!, Montenegróval es 

Belgiummal tortént. A bolgár es torok csapatok 

alulról, — mi felülről annyira összeszorítjuk, 

hogy soha többe nem lesz alkalmatlan senkinek 

s megszabadulunk egy zsaroio rablóbandatól. 

ki örokos rettegesben tartotta szomszédjait. 

Románia. 
Harmadik eve, hogy harcban állunk és 

körül vagyunk veve ellenséggel, eddig mindig 

az igazsag győzött. A már elfoglalt nagy terü-

letek igazoljak, hogy dacára az ujabb ellenség-

nek, mint győzők állunk a világ előtt. Mindig 

es mindenkor a legyőzött, ki legyőzetesét vagy 

nem akarja elismerni, vagy ismét felül szeretne 

kerülni, ismét segitsegert folyamodik. Az entente 

érezve legyőzetesét, a velünk szövetségben levő 

államokat igyekezett magának meghódítani. 

Először Olaszországot kapta segítségül. Egy 

évi hiabavaló erőlködése nem tudott minket 

győztes utunkban megállítani. Még Romania 

volt halra s most azt is maga mellé veve, döntő 

csapast szeretne rank mérni. 

Románia, ki szintén szövetségesünk volt, 

az ellenségeink mellé állva a szövetségi szerző-

dést felrúgta. Orvul, rablók módjára megtamadott. 

Az entente ezen ujabb segitsege sem log célra 

vezetni, legfeljebb feláldozott ismét egy kis 

államot. Mit neki Románia, midőn Szerbia, 

Montenegró és Belgium elvesztése nem okoz 

különös fejfájást? Neki nem az ország kell, de 

szüksége van meg uj katonákra, kik az eddigi 

óriási hianyokat pótolni képesek. Ha azok is 

elvesztek ' i . . . akkor majd tovább gondolkoznak, 

hogy mitévők legyenek. 

Romania, mely mindannyiszor, mikor mások 

harcban állották, rabló módjara leselkedett s az 

adott pillanatban lecsapott és rabolt — az csak 

szégyene lehet a monarchianak, ha szövetségesei 

közé számítja. Örülnünk kell, hogy megszaba-

dultunk oly ország barátsagatól, ki csak nemreg 

igazan hős bolgár szövetségesünk testéből akkor 

tépett egy darabot, mikor az ezer sebből vérzett. 

Bármelyik harcban levő ellenségünket (az olaszt 

kivéve) tiszteljük, hősiességét, kitartásat és harc-

modorát bámuljuk és elismeréssel adózunk, de 

Romániát csak mint gyáva és alattomos embe-

reket ismerjük. Harcképessége, katonás nevelése, 

hősiessége az összes államok között a legutolsó. 

Még a hitszegő olasz nemzet katonairól is el-

ismerjük, hogy jó es képzett katona, de Roinániá-

A kulturvilág egysége. 
Irta (Ír ü i c s s w e i n S á n d o r . 

Nehezen igazodik el a lapok olvasója, nem-

csak minálunk, hanem talan meg inkaoo a kül-

loldon, ket humánus torekvesnek a sorsa folott, 

bar e mozgalmak az e^esz kulturvilagot erdeklik. 

De mindkeltooen egy szo fordul elő, melyet, 

mint legutóbbi országgyűlési targyalasamkbol 

is láttunk, mi minden szegyen es kar nélkül 

ejthetünk ki, — de amelyről a francia hadügy-

miniszter mégis nemregioen igy szolon: "Aki " 

a beke szot kiejii, azt rossz állampolgárnak 

tekintjük". 

Semmi okunk sincs, hogy mi igy gondol-

kozzunk es beszéljünk, — sot mi, mint a győ-

zelem birtokosai, kötelességünknek is tartjuk a 

békéről es pedig mint tartós bekerol beszelni. 

Egyre azonban el lehet készül ve mindenki, 

aki a beke szot ajkara vagy tollara veszi, arra 

t. i. hogy az egyik oldalrol is, felre fogjak tnagya-

razni. Nem tesz semmit. Én magam is ugy jartam, 

hogy valamely cikkem miatt egyik nemet lap 

francia barátnak nyilvánított, míg a párisi Tetnps 

azt fogja ram, hogy pour le roi de Prusse dol-

gozom. Igy tehát nem lenet csodálni, hogy a1 

tervezett, de egyelőre elhalasztott berni tanul-

manyi kongresszusról es a Ford-fele békeexpe-' 

dicio sorsarol a legküloiiDozöbb hírek terjedtek el. 

A berni kongresszus ügye most mar tisz-

tázódott. Igaz, hogy egy ízben cl kellett halasz-

tani, — egyrészt, mert az amerikai kong-

reszmen-ek előbb nem jöhettek, de másrészt, 

mert a svájci határ ideiglenesen el volt zarva. 

Ez utóbbi oknál fogva még a végrehajtó tanacs 

ülése sem lehetett teljes. Én Feldkirchben reked-

tem meg, a németországi békeegyesület elnöke, 

Quidde tanár, bajor orszgy. kepviselő pedig 

Lindauban, bar mas ügyben utazok átjutották 

a határon. A francia kormány pedig még a 

Svájcból mas semleges államokba (Spanyolor-

szág, Amerika) szánt meghívókat sem továbbí-

totta. 

Ha ezeket tudjuk, egy cseppet sem álmél-

kodunk azon, hogy a Ford.fele expedícióra és 

annak egyes tagjaira vonatkozólag - s igy neve-

zetesen kedves és agilis fóldink, Schwimmer 

Roza akciójarol — a legtarkabb híresztelések 

röpködnek s hogy arról semmi hiteles hír nem 

jöhet ide. Hisz en Svajcbe nem küldhettem tav-

iratot, hogy a szállóban megrendelt szobamat 

felmondjam. C'est laguerre. Ezen most nem vál-

toztathatunk, valamint azon sem, hogy maholnap 

alig utazhatunk hazank határain tul. Mindezeket 

az apróbb kellemetlensegeket zugolodás nélkül 

elviseljük, mert tudjuk, hogy a kémek ellenőr-

zese a legnagyobb ovatossagot kívánja. De mind-

ezek a dolgok veget ernek s azért mindaz, ami 

a fegyverek zöreje kozott a nemzetek kölcsönös 

megértése dolgában történt, nem fog minden 

eredmény neikul elmúlni. S ugy latom, máshol 

is hasonlókép gondolkoznak. Midőn en a mult 

ev decembereben Münche.ioen distingvalt közön-

ség előtt erről a témáról beszeltem, a legnagyobb 

tetszest akkor arattam, mikor azt mondtam, hogy 

en azért most sem kételkedem abban, hogy az 

amerikai A.B.C. allainok (Argentinia, Brazília, 

Cnile) szovetsegenek mintájára — bar 15 év 

előtt Argentinia es Cnile aduz harcban állott egy-

massal — mi Európában tovább folytatjuk az 

aitabetat es megalkotjuk a D.E.F. államokat. 

(Nemetül beszeltein.) 

Meggyőződtem, Nemetországban is ugy 

gonuoikoznak, nogy nazailk szerelte, jogainak 

védelme, ügyünk iránt való áldozatkészségünk 

nem tiltja meg nekünk, hogy emberek legyünk 

es a jovoben is a kulturvilág egysegére, az 

emberi testveriesseg kialakuiasara törekedjünk. 

Minél nagyoub es biztosabo a ini győzelmünk, 

annal inkabo kell éreznünk ezt a kötelesseget. 

Ennek teljesitese nelkul — mondja Fr. VV. 

Foester — a győzelmet el se tudnók viselni. 

A lerombolt hidakat a győztes fel hozza megint 

hilyre es a nemzetek kozt tátongó ürt szinten 

ennek nemes kotelessege atmdalni. 

Midőn a hollandi Anti-Oorlog-Raad azon 

tarudozott, hogy a neutrális aliamok allandó 

bizottsága uljon össze, nogy igy minden kinal-

kozo alkalmat felhasznalhasson a kölcsönös 

megertes elokeszitesere, en az eszinet a legmele-

gebben üdvözöltem es levelemet e szavakkal 

zartam be: „Das VVirken und die Tátigkeit 

dieser Konferenz wírd in die Annalen der 

Weltgeschichte mit glanzenderen Buchstaben ein-

getragen sem, als die herrlichslen Waffentaten 

und Triumph". 

Ugyanezt mondom bármely hasonló törek-

vésről, meg ha rögtón nem is ér célt s azt 

vélem, ezzel hazank hatarait vedó derék kato-

namk erdemeit nein kicsinylem le, — ellenkező-

leg: ezzel honorálom azokat igazaban. A her-

vadatlan győzelmi babér aze lesz, aki vegre 

valahara, az igazsagszeretet es jogerzet biztos 

talajara tamaszkodva, vegett vet annak az anar-

chisztikus allapotnak, mely a kulturegyseg külső 

leple alatt alaaknazta Európa erkölcsi alapjait. 

A nemzetek es aliamok kozott meg kell terem-

teni a szolidantas érzetét; aki ettől elzárkózik 

es az emberiségtől szeparálja magát, a civili-

záció ellensege, bármily magas fokon áll különben 

a műveltségnek. 

Mindenki, aki az emberiség szolidaritása 

erdekeben dolgozik, igazan hazafias munkát is 

végez. Az igazi nemzeti gondolat az, amely 

minket az emberiséggel összeköt. Nemzeti érde-

keink es jogaink vedelme mellett nem feledkez-

hetünk mey az emberiség eszméjéről. 

Szeretetadományokat kér a Hadsegélyzö Hivatal 

átvételi különitininye Budapest, IV., Váci-utca 38 



Rekvirálják a termésfölösleget. 
A kormány tudvalevően még az aratás megkez-

dése előtt elrendelte, hogy a folyó évi termésből, 
minden g a z d a eladhatja teiraés-fölöslegét magánosok 
rcs/ére, :"ikik oktober hó 20-ig vásárlási igazolványaik 
ilapján' szerezhetik be szükségletüket. A gazdák 
, vik kis mennyiségben adták el ily módon termés-
l |<.ütegüket s előállt az a helyzet. hogy a koJmány 
kénytelen volt a közszükséglet kielégitéhére radikális 
eszközokhoz nvulni, ugy annyira, hogy a tegnapi 
hivatalos lapbán a korábbi rendeleteket hatályon 
kivul helvezte és elrendelte a következőket: 

Mihelyt a cséplési munkákat a törvényhatóság 
területének túlnyomó részében befejezték, az alispán 
köteles u termelők buza-, rozs-, kétszeres-, árpa- és 
zabfeleslegének közszükségleti célokra való rekvirá 
lasát és átvételét haladéktalanul elrendelni és fog ina 
tosittatni Az igénybevételnek ez a módja nem aka_ 
dalvoz? t a termelőt abban, hogy a birtokában levő 
fölös k< szleteket, amelyeket a rendelet alapján 
kibocsátott felhívás előtt eladott, a vevőnek kiszol-
galtai t , feltéve, hogy az eladás tényét szabályszerű; 
vásárlási igazolvánnyal bizonyítja, s a rekvirálásnál I 
elj áró hatóság az adásvétel jogszerűségét megálla-
pítja. I 

A rekvirált készletekért az átvétel idejében' 
érvényben álló, hatóságilag megállapított maximális 
árát fogják fizetni. Ha a rekvirált készletét a termelő 
hibáján kívül eső okból a rekvirálástól számított 
MŰ napon beliil át nem veszik, az átvételig terjedő , 
ídi re őrzésért gondozási díj címén minden hónapra ' 

a megkezdett hónapot is egésznek számítva — 
métermázsánkínt 20 fillér jár a termelőnek. 

A rendelet alapján közszükségleti célokra igény-
bevett, ket százaléknál nem több idegen keveréket 
tartalmazó, l>4 kilós vagy ennél súlyosabb egészséges 
árpáért métermázsánkint 42 korona fizetendő A 
rendelet alapján átvett azokért a buza , rozs-, két-
s/.eies , árpa es zabkészletekért, amelyek a legmaga 
sabb árnál alapul vett minőségnek meg nem felelnek 
minőségüknek megfelelő alacsonyabb árSzeteudő. 

A rekvirált készletek átvételének befejezése 
után a hatóság előtt fel nem tárt, elrejtett és eltit-j 
kolt készleteket a pénzügyőrség nyomozni fogja és 
uz általa leltárt készleteket a kihágási eljárás során 
a törvény értelmében el fogják kobozni Az elkobo-! 
zott készlet értékének egyötöde a feljelentőt, többi 
része a felmerült költség levonásával a rokkan kato 
nák segélyalapját illeti. 

A vásárlási igazolványokról a következő szakasz 
rendelkezik : 

.Azon területre nézve, ahol a termények igénybe-
vétele a jelen rendelet alapján elrendeltetett, az 
1750 1916. M. E. sz. rendeleten alapuló vásárlási 
j o gosu l t s ág és az annak igazolására a 2117 1916. M. 
K. sz. rendelet szerint kiállított vásárlási igazolványok 
hatályukat vesztik. Az igénybevétel elrendelése előtt 
ott történt vásárlásokat ez a rendelkezés nem érinti 
A rendezett tanácsú városok lakossága részére a 
saját háztartási szükséglet beszerzésére a város 
területén kívül eső területre adott vásárlási jogosult-
ság és az ez alapon kiállított vásárlási igazolványok 
— amennyiben jelen rendelet életbeléptéig nem 
érvényesíttettek — hatályukat vesztik." 

Aki ezt a rendeletet, vagy a hatóságnak a jelen 
rendelet alapján kibocsátott valamely rendelkezését 
megszegi vagy megszegésénél bármi módon közre-
működik. az amennyiben cselekménye súlyosabb 
huntető rendelkezés alá nem esik kihágást követ el 
s 6 hónapig terjedhető elzárással és 2000 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

A bejelenti lapot a rendőrhatóságnál díjtalanul 
adják, de jobb, ha a szállást vett egyént vagy 
családot a személyükre vonatkozó pontos adatok 
bejegyozhetése végett (lehetőleg okmányaikkal) a 
rendőrhatósághoz elkísérik. 

Akiknek kiadó lakásuk van, vagy akik egész 
lakásukat, házukat menekült családok részére bérbe-
adni hajlandók, jelentsék be a rendőrhatóságnál, a 
havi bérletösszeg megjelölésével. Ez a bejelentés a 
hivatalba ktildendő, nyolcad ív papíron is történhetik. 

Kőszeg 1916. szeptember 3-?n. 
Kösieyi József rendórka pitány 

3702 9i«. Hirdetmeny. 

Felhívom a város közönségét, hogy azon szőlős-
gazdák, kik saját házi szükségletükre kedvezményt 
boritaladóra igényt tartanak, f. evi szeptember 1-15 ig 
jelentsék be a városi fogyasztási adóhivatalban. 

Kőszeg 1910 augusztus 31. 
Jan\brit8 L íjon, polgármester 

395o &16 Hirdetmény 

Kőszeg szab. kir. város adóhivatala aszombit 
helyi kir. pénzügyigazgatóság 31487/11.916 sz. rendo 
lete alapján közhírré leszi, kogy az 1916 évi jövede 
lem adó kivetési lajstrom f. évi szeptember 7 tői 14 ig 
8 napi közszemlére ki van téve oly célból, hogy 
azt mindenki megtekintheti és az abban foglaltakat 
észrevételeit minden adóköteles is megtehessen. 

Kőszeg 1916 szeptember 7. 

Jambrits Lajos, polgármester. 

3«98yiö Hirdetmeny. 

Közhírré teszem, hogy a cs. és kir. hadügymi-
niszter ur 71 orosz hadi fogoly gépészt, 84 fűtőt és 
38 molnárt oocsájtott a fóldmivelésügyi in. kir. minisz 
teriuin rendelkezésére. 

Felhívom a város közönségét, hogy azok, kiknek 
erre szükségük volna a városi főjegyzőnél f. évi 
szeptember 15 ig jelentsék be. 

Kőszeg 1916 szeptember 7. 

Jambrits Lajos polgármester. 

Hely i hirek. 
Hosi halai. Szakonyi Miklós, a 13-as huszárok 

vitéz kapitánya, Szakonyi I. kőszegi tb. főszolgabíró 
öccse, az északi harctéren hősi halált halt. Vitézségét 
a legfelsőbb helyen több ízben is elismerték, így 
megkapta a hadiékitraényes III. osztályú katonai 
érdemkeresztet, a Siguuin laudist és a német 
császártól a vaskeresztet. Nemrégiben pár napig itt 
tartózkodott öocsénél és itteni rokonok látogatására. 

Uj polgártárs. A királyuti Waiszbecker Faszl 
házát, 34,000 koronáért megvette Bátamegyey Sándor 
soproni származású pomogyi plébános, ki e héten 
végleg ideköltözött. 

Az elemi iskolakban megkezdték a tanítást e hó 
hatodikán. Meghagytak a régi rendet, a tanítás nyolc 
órai kezdetét, ami most szeptemberben a nyári idő 
számítás szerint elfogadható, talán még oktoberben 
is, de a téli hónapokban mégis csak jó lenne kilenc 
órára eltolni Nagy jótétemény lenne ez akis gyere-
keknek. Miért ue csinálhatnánk mi is uj időszámítást ? 
Ezt is Vilmos csiszír kezdeményezik? Ezt is csak 
német tudósok nyomán csináljuk? Hiszen olyan 
kézzel fogható előnyös, üdvös és könnyen megvaló-
sítható! i'isztelt iskolaszékiek, kérjük, foglalkozzanak 
e kérdéssel. 

Városi ügyek. 
3t»<2 uiti Hirdetm jny 

Közhírül adom, hogy a bab, borsó és lencse 
termés zár alá vétetett. A zár alá vett termésnek 
általam meghatározandó saját házi és gazdasági szuk 
séglet meghaladó része a H. T. Kt. illetőleg a H. T. 
bizományosának 1916 december 15-ig Írásban vagy 
szobán felajánlandó. A II. T.-en kívül hüvelyeseket 
1916 decernbér 15-ig kizárólag a város területén lakó 
fogyasztók részére, továbbá közvetlen fogyasztás cél-
jára nyílt piacon, valamint hüvelyeseknek kicsiny-
íteni eladásával foglalkozó üzletekben : a koreskedő 
hüvelyes készlete nem haladhatj i meg az általa az 
19i5 évben forgalomba hozott hüvelyesek mennyi-
segét. Minden készlet a fuldinivelésüifyi minisztérium 
állal k< s .bb meghatározandó időpontban bejelentendő. 
E rendelet megszegői 2000 k ig terjedhető pénzbün-
tetéssel és hat hón ipi elzárással büntethető. E ren-
delet 1916 évi augusztus hó 30 án lépett életbe. 

Kőszeg 1616 szeptember 5. 
Jambrit* L'ljos, polgármester 

"io Hirdetmeny 

Az Erdélyből menekült vasúti alkalmazottak 
azonnal szolgálattételre jelentkezni kötelesek illetékes 
üzlet Vezetőségüknél. 

Kőszeg 1916 szeptember 7-én. 
J ó z s e f rendőrkapitány 

1M*»|A Hirdetmeny 

Letelepülőit, menekültek, idegenek bejelentése. 
Figyelmeztetem a város lakosságát (a szálló 

tulajdonosokat és házkeeelőkfct is) hogy a szállástadó 
minden bel- vagy külföldi letelepülőt, menekülőt, 
idegent 24 órán belül bejelenteni köteles s hogy 
azok, »kik azt tenni elmulasztják, 2 hónapig terjed 
hetfi elzárásra és »i00 koronáig terjedhető pénzbír-
ságra büntetendők. 

Burgonyát rendel a varos a közélelmezés bizto-
sítására, Eddig azért vart ezzel, inert az egész szük-
séglet biztosítására előjegyzéseket gyűjtött és mert a 
hivatalos maximálást kellett bevárni, tekintettel arra, 
hogy a termelők ezen időt megelőzőleg tulmagas 
árakat próbáltak kisrófolni. A kormány a burgonya 
árát 14 fillérben állapította meg és e hó 12-től kezdve 
csak is a lövar *s kezelesére bízott kozpout igazolása 
alapjan szállítható, ami egyben a közélelmezés 
szükségletének a biztosítását jelenti. A polgármester 
holnap Budapestre utazik az eddig előjegyzett 21 
waggon burgonya ós valószínűleg ezen felül is szük-
séges mennyiségnek a megvételére. 

A szent Jano» hid munkálatait bizonyára még 
a jövő században is nagy dicsérettel fogják elhalmozni. 
Tudniillik annyira jó lészen megcsinálva, figyelembe 
véve a munka gondos — lassúságát. A polgármester 
uzuubau mégis megunta ezt a „csiga-biga* gyere ki" 
szerű bizonytalanságot és a munkaerő szaporítására 
megkérte u vad.iszzászlóalj parancsnokságát néhány 
utászkatona kirendelésére s habar ezek száma inost 
erősen megcsappant, a parancsnok elismerve a hid 
építés sürgős es közérdekű voltát 8 utászt bocsátott 
a város rendelkezésére. 

Ciganyzenokarunk e héten jött vissza Tárcsáról, 
hol ez évben igen elénk volt a furdőévad és Gézánk-
nak szép játéka és ügyes baudavezetése nagy tetszést 
aratott, olyannyira, hogy sok szép asszony ugrott 

| be „uiulatuzonak" es mint mondják, azok is értették 
a bankónak humlokraragasztasahoz. Szerdán jatsztak 
először az Elitben es elismerjük, hogy egy csótnó 
uj nótával szaporodott a tudásuk, de még örvende 
tesebb, hogy precízebb osszjátékot észleltünk és leg 
örvendetesebben azt, hogy nem lármásan adják elő, 
amin a közönség olyau igen gyakran boszankodott. 
Igaz, hogy e.ső hangversenyük alkalmával a zenekar 
csak 7 tagool állott, de ez elég is, különben 
visszaesnek a régi hibaba. Ha azonban mégis többen 
lesznek, legyen gondja rá a karmesternek, hogy a 
rikító sivító hegedusókuek vagy a körmére, vagy a 
fülebotjára kopintson. Budapesten nógyszerekkora 

kávéházban ezor embernek sem játszanak oly erővel, 
iniut a múltban itt tapasztaltuk. Az első est .be-
mutatója igen tetszett. Játszanak mindig így, mert a 
közönség is így kívánja régen. 

A menekült idejött erdelyiek révén rémhírterjesz-
tés lett divattá. Ismeretes, hugy a frontról jott, a 
sebesült, a szabadságolt,a menekült, mind, akár mint 
egy krajcáros újság, jól tudja, hugy csak a szenzáció 
kell a/, itthonmaradottaknak, a legoorzasztobb rém-
mesékkel traktálják a sok ráérőt és kíváncsit, -— 
akik pedig még könyörületet is kicsikarni vagy 
fokozni akarnak, azok pláne értik a módját a sok 
hallatlan csodanak az elmondására. A közuiisig 
pedig mohón kap az ilyenek után és mint szokás, 
hiszen a krajcáros újságtól tanulják, — még réme-
sebbé nagyítva adják tovább, még jobban kicilrazzak 
és száguld a rémhír mint a fergeteg. Ha a vasúti 
hídnál légyről beszéltek, mire a szent János hidhuz 
ér, elefánt lesz belőle. Hja ilyen a közönség ! íSzokás-
bol hazugnak mond minden újsághírt, — de türel-
metlenül lesi minden nap az újságját. És tessék egy. 
szer meghallgatni, miként adja tovább szomszédjai-
nak az altala olvasott híreket! Újságírót felülmúló 
kiszinezéssel, eltorzítottál! nagyítva és észre sem 
veszi, hogy ő ezzel „újságot" gyárt, észre som veszi, 
hogy a „nasszáju újságírón" tultettek: elefánttá fújták 
a legyei. Ha pedig valaki cáfolni meri elóadasat, 
hogyan védi meg fantáziájának torzképeit! — Ebben 
a hibában leledzik a közönség tulnyomo része s azeii 
aki keveset akar csalódni s elkerülni az oknélküii 
izgalmakat, a rémhírek továbbterjesztését — ami 
egyeöként büntetendő cselekményt képez — az jul 
teszi, ha magáévá teszi a Kőszegen megszületett és 
általunk annyiszor hirdetett igazan bölcs mondást: 
„nem kell m i n d j á r t mindent elhinni I* Ez az 
ovatossag a jelen viszonyok kozott különösen 
indokolt! 

Az első őszi vasar hétfőn volt, de dacára a 
kedvező időjárásnak, ez az egyébként legforgalma-
sabb vásár igen lanyha lefolyású volt. Délig a 
sátoros vásározokual alig volt valami forgalom, dél-
után is csak a bábosoknál és a sok haszontalan lim-
lom hulladékáru kínálóknál. Csekélyke kis zöldség-
vásár volt, — a nagy zöldséges vásár az októberi — 
és különösen a paradicsom kínálat okozott tülekedést 
a vevők körében, mert vagy 20 ládával és ugyan-
annyi kosárral hoztak a vásárra ós ennek jó ré&zet 
néhányan „nagyban" kötötték le, amit az elárusítok 
is szívesen látnak, mert megkíméli őket a kilós ki-
méréstől, azonban a hatósag, latva a nagy keresletet, 
gondoskodott arról, hugy a piacún fekvő áru ott 
kicsinyben árusittassék s így a vevők jó része kozott 
oszlutt meg. Azon kérdésre, hogy a nagybani vásár-
lás országos vásáron tilos e, a hatóság közegei azt 
feleltek, hogy a nagybani vevők vagy megrendelők 
szállíttassák maguknak a házhoz, a piacon élelmieket 
feltétlenül csak kicsinyben lehel arusitam, így kívánja 
ezt a lakosság élelmezésének érdeke. — A marha -
vásárou igen nagy volt a felhajtás. Igen nagy és 
szép állatállományról tett tauusagot. Érthető, hogy 
az ország főpiacain az árak hanyatlottak. A mi 
vidékünk gazdai azunbau már annyira hozzászoktak 
a vásárról-vasarra folyton emelkedő arakhoz, hogy 
az ezuttah 10—20" „ us alacsuuyabb ajanlatokkal 
szemben, inkább a visszahajtásra határoztak el 
magukat, — a marhaspekulánsok pedig a más vasárra 
való hajtásra, ahol azonban aligha fognak jobban 
járni. Felhajtatott ezernél több szarvasmarha, mely 
kozul csak 295 cserélt gazdái. 187 darab lóból 61 
kelt el. A sertések ara is feltűnően hanyatlott, ami 
bizonyara a takarmanyszerzés hianyauak tulajdoní-
tandó. Felhajlott 312 darabból 195 kelt el. 11a még 
azt is feljegyezzük, hogy a mostanában különösen 
eredményesen dolgozo reklámos gyorselarusilók sem 
jöttek el a vasarra, elég hü képet nyujtottuk a 
vasar lauyhasag inak, népieleuségéiiek. 

A burgonya maximalis ara A hivatalos lap közli a 
kormány rendeletét, amellyel a burgonya maximális 
arait megaliapilja. Ez a maximális ár nov. 15 ig 
bezárólag 14 korona, december 31-ig 12 korona 1917. 
február 2b-ig 15 koroua, március 1-től 16 korona. 
Ezek az arak csak az élkezesi burgonyákra vonat-
koznak. Az arak métermázsánként értendők és a 
kicsinyben való árusításnál aranyosan felemelhetők. 
A burgonya urgaloinba huzatalat Országos Burgonya 
Közvetítő Iroda intézi, amelynek megállapításáról 
a fuldinivelésugyi miniszter intézkedik. Az iroda fel-
adata, hogy a burgmya eladasat közvetítse, a készle-
tekot elossza és a közélelmezés szükségleteiről 
gonduskudjék. Az iruda az eladótól jutalékot kérhet. 
A fuldmivelesugyi luiuiszler elrendelheti a burgonya-
készletek bejeientoset es azukuak a kuzvetitö iroda 
részéről való rekvirátasat. 

Nekiment a falna* Kiedinger Frigyes lukácsházi 
bérlőnek fogata, minek kuvelkeztóben egy értékes 
lova azonnal kimúlt, a másik ló pedig súlyos sérülé-
seket szenvedett. A fogat hétfőn a hercegi várban 
volt és varia a tulajdonos nejének hazaulazasra való 
rendelkezését. Mikor a kocsis a bakra felszállni 
készült, a fiatal lovak valamitől hirtelen megijedtek, 
szaguldaui kezdtek, a kocsis ennek folytán lefordult, 
a varból kiszokó fogat a várkapu előtti lejtőn még 
gyursabb iramoa jutott s mert az egyik ló valószí-
nűleg a szokásos kauyarodast akarta végezni, a másik 
pedig az egyenes uion a Tablahiz utca irányában 
haladni (mindegyik okosan akart, de egyik sem 
engedető ugylatszik ez a pillanatnyi ingadozás neki 
vitte a lugaiot a bences székház sarkának ós a* egyi* 
ló oly óriási lejűtcst szenvedett, hogy szein-j kifolyt 
és inoulen kiszenvedett és a kocsi is megrongálódott. 
A kár mintegy 4000 korona. 



A 18 -as honved ezred pótkeretének, népfelkelő-1 

és kiegészítő parancsnokságának eddig Karánsebesen 
volt székhelye áthelyeztetett Nagyszentin iklósra 
(Torontál megye). 

Házvetel \ arga Ferenc cipészmester megvette 
34,000 koronáért a Deák utcai üreg Pallér féle házat. 

Néhány Erdélyből menekült csalad jött városunkba 
és a kibérelt lakásban várják be szűkebb hazájuk 
további sorsiU. A hivatalosan elhelyezendő menekül 
tek azon csoportja, mely Vasmegyébe irányittatott, 
csak csekély részében jött meg és Szombathelyen 
és a vasvári járásban nyert elhelyezést. A városi 
hatóság az ideérkezők mennyiségét még nem tudja 
és azt sem, hogy honnét, kik jönnek, amiért is 
elszállásolásukat illetőleg csak akkor fog intszkedni, ha 
eziránt tájékozott lesz. Egyelőre hirdetménnyel fel-
hivatott a lakosság kiadandó lakásaik bejelentésére, 
de eddig összesen csak nyolcat jelentettek be. Teljes 
lehetetlenség, hogy több ne legyen. Valószínűleg 
ismét a közönség közönyének tulajdonitható. Pedig 
ugy tenne jó mindenki, akinek felesleges férőhelye 
van, ha helyet csinálna a menekülteknek. Azért is 
mert ez mindenkinek kötelessége, — azért is, mert 
j vedelmet jelent és akármennyi uz, a jelen időkben 
minden kereset jó. 

Tüzrendészeti vizsgálatok megtartását rendelte 
el a rendőrkapitány és a fenálló szabályrendelet 
szerint közreműködésre megkereste a tűzoltó parancs-
nokságot. 

Felhívás a a haza védelmére A honvédelmi 
miniszter felhívást bocsátott ki, amely szerint az 1899. 
korosztálybelifek, a 17 évesek és a népfelkelésre köte-
lesek, valamint a hadkötelezettség korhatáron tul 
levő egyének önként beléphetnek a hadseregbe. A 16 
évesek belépéséhez elegendő a szülők szóbeli, írás-
beli, esetleg utólagos beleegyezése. 

Az erdélyi menekültek és a vasutas árvaházban 
elhelyezett sebesültek számáraa 5—5 K-át adomá 
nyozott özv. Kirnbauer Sandorné Kóth Jenő könyv-
kereskedésében. 

Vásári nebulók mint rendőri nyomozók es segítők. 
A hétfői vásáron a vásáron csavarogni szokott apró 
gyerek népség bebizonyította, hogy jó a gyerek|is a 
háznál. A bábossátorok előtt tortént, hol rendszerint 
nagy a tolongás azóta, hogy vastagbugyellárissá 
lett a „nép és katonaság" hogy egy nemescsóoi 
asszonynak/Schrott Gyulánónak az erszényét akarták 
kilopni szoknyája zsebjéből, de észrevette, kezét 
megragadta a tettes cigányasszonynak és eltaszította 
magától. A cigányasszony ügyességét egy pofonnal 
honorálta és e zűrzavarban elillant. Mindjárt akadtak 
azonban a sátor előtt álldogáló gyerekek közül töb-
ben, akik a cigányasszonyt felismerni jelentkeztek 
és uccu neki eliramodtak és pár pillanat alatt bele-
kapaszkodva a cigányasszony szoknyájának minden 
fodrába (annyian vágytak a/, elfogatas részesei lenniI' 
a közeledő rendőrbiztos felé vonszolták és hogy 
örömük teljes legyen, ők vitték be a városházáig. 
Olt a cigányasszony, a perványi Hódosi Gyuláné, 
csak a pofont ismerte be, de a lopás kísérletét nem. 
De a szemfüles gyerekek közül akadt olyan is, aki 
látta a zsebbenyulást s igy aligha használ tagadása, 
annál kevésbé, mert közismert már büntetést szenve 
dett — vásározó. A kir. járásbíróság fog felette Ítél-
kezni. 

A hatosagi husszekben a városházán sertéshúst 
árusítottak pénteken kényszervágás következtében. 
A hust 4 koronáárt, a kocsonyát 2 koronáért és a 
szallonát 6 koronáért. Mondanunk sem kell: pár 
pillanat minden elfogyott az utolsó porcikáig. A sertés 
tulajdonosa is jól járt, mert jóval több lett a bevétele, 
mini bármely más ulon való elárusilásnál. Dobszóval 
kihirdetni azonban ily kis mennyiséget kár volt, 
mert e nélkül is elfogyott volna és nem lelt volna1 

oly sok a kielégítetlen. 

Az erdelyi menekültek részere Müller Ede és 
neje a hatóság rendelkezésére bocsátották Kaiszrál 
utcai villájukat megfelelő buiorzatt.il. Ez a figyelmes: 

előzékenység, a hatóság jóakaratú támogatása és az 
ügyért tanúsított nemes emberszeretet nem szorul 
dicséretre. 

Noll Gáspár fodrász eltűnt. Mult év tavasszal 
vonult be mint népföl kelő és a hadsereg 1915 szep-
tember 28 óta az eltűntek sorában tartja nyilván-
tartásban és nyomozza hova lett. Mágánhirek szerint 
orosz fogságba jutott. A hatóság ez uton is felkéri1 

bajtársait, hogy ha hollétéről valamit tudnak, közöl-
jék vele. 

Az iparostanonciskolai beiratasok e hó 12. 13. 
és 14-én lesznek az iskola rajztermében. A rendes 
tanítás pedig szeptember 15 én veszi kezdetét. Fel-
hívatnak az iparos mesterek, hogy tanoncaikat okvet-
lenül beírassak, mert ellenkező esetben büntetés éri 
őket- Az igazgatóság 

A város főtéri sarokházát, melyben a Grácl 
malom lisztüzlete és Lauringer Élek vaskereskedósó-
nek egy része van, árverésen Spanyik Emiiné szul. 
Parizer Stefánia, ezredes neje vette meg, mint aki a 
szomszédos volt Kehrn-fóle ház tulajdonosa. (3 volt 
három pályázó közül a legtöbbet igérő : 20,500 koro-
nával, melyre utóajáulat nem adatyán be, a legköze-
lebbi városi közgyűlés fog az adásvétel felett végleg 
határozni. 

Dijnokok háborús segeiye. A belügyminisztérium 

közli: hogy az első rendeletétől eltérőlcg azok a 
dijnokok is részesíthetők háborús segélyben ós beszer- j 
zési előlegben, akik ez évi augusztus hó elseje előtt! 
foglalták el állásukat. 

A darálásért, a városházán ehno idott panaszok, 
szerint, malmosaink az alispán rendelet ellenére is' 
lO°/o vámot szednek a megállapított 4°/o helyett, i 
Azt mondják, hogy az alispáni rendelet nem gilt, csak 
miniszteri rendeletet tar'oznak betartani, persze csak ' 
mondják, mert ők is jól tudják, hogy az alispáni 
rendelet miniszteri felhatalmazáson alapszik. E pana-
szok folytán a hatóság dobszóval hirdette ki, hogy 
jelentsék lel azt a malmost, aki 4"/„ vámért a darálást 
nem vállalja. Eddig nem történt feljelentés. Ebből 
azonban nem az következik, hogy az ujabbi kihir-
detésnek foganatja lett, — dehogy, csak annyit jelent, 
hogy a mi közönségünk csak panaszkodni mer, de 
feljelenteni nem. 

3 kiló zsirert 3 havi elzarásra ítélte a kir. 
törvényszék Marhold Istvánnét, melyet Pöltl Magnus-
tól, mint annak idején hirül adtuk, bemászás által 
eltulajdonított. Az Ítélet azért is ily szigorú, mert 
néhány héttel ezt megelőzőleg ugyanily módon pénzt 
lopott szomszédjától és a bíróság most a két cselek-
ményért összbüntetésül ennyit állapított meg, mert 
az előző cselekményért reá rótt 8 napot még le nem 
ülte. A helyi hatóságnál azon véleményben vannak, 
hogy a különben elég jó módban élő visszaeső tettes 
kleplomanikus. De persze neki nincsen senkije, aki 
a Lombrozos szanatóriumba beleprókálorozná. 

Egy világos pej ló L betűjellel találtatott bitang-
ságban a szomszédos Horvátzsidány községben, a 
kőszegi vásár napján, melyet a küzségbiró vett 
őrizetbe. 

Az Elektro-Bioskup mai műsora: Felvételek a 
világháborúról. Talált gyermek ; dráma 1 felvonásban. 
Hívatlan vendégek ; vígjáték 3 részben, a hires 
művészpár Wanda Treumann és Viggo Larsen a 
főszerepben. 

Mindent a hadseregnek! A honvédelmi miniszté-
rium hadsegélyző hivatala a hadsereg részére szük-
séges olajok pótlására az olajtartalmú magvakat be-
gyűjteti. Kéri a nagyközönséget, hogy az olajtartalmú 
magvakat, a barack-, napraforgó-, lök- és szilva-
magvakat szeretetadományképen minél nagyobb 
mennyiségben bekuldeni szíveskedjek. Különösen 
nagy súlyt helyez a hivatal a lekvár- és pálinka-
főzésnél visszamaradt szilvamagvakra. Egy kis 
áldozatkészséggel ezreket érő nyersanyag megterem-
tésében segédkezik az, aki a rendes körülmények 
kozott veszendőbe menő értékeket összegyűjti és a 
Hadsegélyző Hivatalnak Budapest V. Akadémia utca 
17. szám beküldi. A csomagokat bármely postahivatal 
vagy vasútállomás ingyen tovabbitja, ha azokat 
kivul „Gyógynövény" jelzéssel látjuk el. 

Mindent a hadseregnek! A in kir. honvédelmi 
minisztérium lladsegélyező Hivatala kéri az áldozat-
kész magyar társadalmat, hogy a számára haszuál-
hatatlan vagy nélkülözhető harisnyát, vagy esetleg 
gyapjú és vaszonrongyokat minél nagyobb mennyi 
ségüen küldjön be Átvételi Különítményéhez (IV. 
Váczi utca 38), a harctéren való felhasználás végeit. 
A „Szereletadomány" jelzésű csomagok ingyen 
szállíttatnak. 

Állami anyakönyvi kivonat. 

Házasságok j u l i u s h ó b a n : 

Laas Ferenc cipész—Haderer Mária 
Ijeitner Tivadar tizedes—Berndt Johanna 
Scheck Gyula kazánfűtő—Tomasits Mária. 

S z ü l e t é s e k : 
Weigl János szőlős—Pillér Teréz : Lajos 
Zsoldos János liszthelyettes—Gaugl Irén: Irén. 
Boldea Gergely százados—Ardelan Viora. Kornélia 
Takács Károly kocsis—Nikol Katalin : János 
Pintér János kocsis—Huszár Karolin : Ferenc 
Németh János bérkocsis—Schatzl Jú l ia : Margit 
Mayer János szalócs—Zellinek Ágnes: János 
Dömötör Gyula szíjgyártó—Henn-r Teréz: Ilona 
Kern József rendőr—Bruckner Anna : .József 
Schott Ferenc Bpest—Perkovits Margit: Margit. 

II a 1 á 1 o z á s o k : 
Schát/.l G-né, Freyler H , kovácsm. özv. 82 é., aggkór 
Gulner Anna, molnár leánya, 35 é., tűdővész 
Odor Elek, lakatossegéd, JJ é., agyroncsolás 
Karmitssy Vince' ny. plébános, 74 ó., agyvórömlény 
Kappel Teréz, hajadon, 72 é , aggkór 
Wagner Jánosné Deckehnann Maria, cserepes özv., 

79 é., aggkor 
Horchschopf József né Schöpfer M . özv., 74 é., aggkór 
Huller Miklós, napszámos, 04 é., tüdőgyuladás 
Hauer József, napszámos, 69 é., aggkór 
Hochecker Ferenc, városi szegény, 74 é., agykor 
Horváth Margit, 4 éves, tudőgümőkór 
Wurst Antal né Tomp'Ck Júlia, 53 ó., tüdővész 
Tompeck Mária, birtokos, 70 é., tüdftlob. 

H á z a s s á g o k augusztus hóban: 

Lump Antal ácssegéd—Unger Anna. 

S z ü l e t é s e k : 

Sztoyka Zoltán vasúti tiszt—Augu zt Karolin: Róza 
Scháphütl Mihály—Koller Teréz : István 
Wurst János—Schátzl Mária: Gusztáv 
Felber Antal—Körös Anna: Erzsébet 
Ecker Károly—Deckelmann Paula: Gyula 
Lasils János—Pallér Teréz: Lajos 
Vas Gyula—Vörös Rozália : Margit 
Korzsinek György—Kiss Mária: György 
Klein János—Paszner Teréz: Teréz 
Schönfeld Károly—Kigler Amália : Fereno. 

H a 1 álo / . á s o k : 

Pavlik Mária, őrmester leánya, 11 hónapos, bólhurut 
özv. Kóth F.-né Wagner A., vár. szeg., 66 é., tudőgyull. 
Stibeeker Ferem né Krutzler Alojzia, belső rákseb 
Zodermann József, mázoló, 69 ó., aggkór 
özv. lloffuiann L-né, Polster Karolina, 89 é., aggkór 
Kiss Ilona veud'glős leánya, 6 hó, rangógörcs 
Klementis János, v. szegény, 7<> é , tüdőgyuladás 
Pázmán Ferenc, kantinos, 41 é , májrák 
Kalchei Antal, áossegód, 39 ó., tudővósz. 

Vidéki hírek. 
Halálozás. Felsőőreit meghalt szerdán ozv. I nger 

Jánosné 84 éves korában. Halálát, amely városszerte 
részvétel keltelt, két fia, Unger József budapesti posta 
ótiszt és Unger Sándor felsőlövői vendéglős gyászolja. 

Megyespüspokünk az erdelyi menekülteknek. Mikes 
János gróf megyéspüspök az erdélyi menekültek 
országos segitő bizottságának 10,000 koronát ado-
mányozott. 

A premontrei főgimnázium igazgatósága tudtul 
adja, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter ujabb 
rendelete értelmében az 1916.—1917. tanév október 
1 én kez ődik. Ennek megfelelően a javító-, pótló-, 
felvételi és utólagos magán vizsgálatok szeptember 
29. 30. és október 1-én lesznek ; a II —VIII. osztá-
lyokra a felvételek és valamennyi osztályra a beirások 
október 2. 3. és 4 én lesznek. 

A szombathelyi jeggyar jövedelme A szombat-
helyi jéggyár most elkészült zárlata szerint f. évben 
augusztus hó 31-éig 60543 kor. 38 fillér tiszta jöve-
delmet ért el. Ezzel szemben a koltság vetési előirány-
zat szerint a tiszta jövedelem 43000 koronában nyer 
megállapítást; az tizem tehát a költségvetési előirány-
zaton felül 18243 kor. 4M fillér jövedelem többletet 
ért el. 

19 hónap utan Mesterházi .József szombathelyi 
származású katona még 19 hóneppal ez lőtt el tűn taz 
orosz harctéren, pénteken levelezőlap érkezett t i le, 
amelyben tudatja, hogy Gussiában van, egószsgesen 
fogságban. 

Betöres egy ekszer-iizletben A soproni rendőr-
kapitányság táviratban étesitette a rendőrséget, hogy 
csütörtök virradó éjjel betörtek Kopstein Ernő órás 
és ékszerész üzletébe, ahonnan 10 köves arangyürűt, 
20 jeggyürüt, két drb. arany duplafedelü női órát, 
két k irkötöt, 18 pár arany függőt, egy női arany 
nyakláncot, arany mellgombot és különféle ezüst-
nemüeket loptak el, A kár 2150 korona. A tetteseket 
nyomozzák 

Négyszázhatvan millió ötszazkiiencvenháromszáz-
negyven peldanyban jelent meg A Z ESP 1916 április 
lg igétől 1916. december 31-ig. Valóban példátlan 
ez a siker. Hogy milyen amerikai arányban iiőti ennek 
az újságnak a népszerűsége, azt ezek a számok iga-
zoljak : 1910 áprilisában, Az Est megindulásának 
hónapjában, a napi, átlagos példányszám 32 326 Ifiig 
1915. decemberében már 317.380. A fejlődést pedig 
legelénkeobcn illusztrálják az alábbi adatok : Az Est 
egy évi péleányszátna: 1910-ben (csonka év) 8,700 500 
1911-ben 18 947 J40 1912-ben 35,185 050 1613-ban 
45,838 200 1914 ben 78,095 600 1915 ben 213,759.750 
Es ez igy megy tovább Az Est független hírszol-
gálata és nem befolyásolható bátor szókimondása 
biztosítja mindcukorra ezt a példátlan nagy népsze-
rűséget. 

Hírek a háborúról. 
Nagy harcok Halicstol keletre. A kárpáti és 

keletgaliöiai harcok nein csökkenő hevességgel folynak. 
Különösen nagyoe elkeseredettek voltak a harcok 
Haliestól keletre, Itt a/, ellenség háromszor ismételte 
meg eredménytelen támadását. Valamennyi állásunk 
birtokunkban van. A Zlota-Lipa mentén, Brzezanytól 
délkeletre es a Majarovka mentén az oroszok ismételt 
támadásai, tetemes veszteségeik mellett meghiúsultak. 
A Kárpátokban német vállalkozások Zlelonától dél-
nyugatra és Schipottól nyugatra sikorrel jártak. — 
Schipottól délnyugatra erősebb ellenséges támadáso-
kat visszavertünk 

Elkeseredett harcok az orosz fronton. A kárpáti 
arcvonalon az ellenség szerdán megújította heves 
támadasait. Nehezen kiküzdött kis előnyöktől elte-
kintve, az ellenség minden térnyerési kísérlete meg-
luusult. Haliestól keletre kis elkeseredett küzdelem 
folyt. — Többszöri eredménytelen támadás után az 
ellenségnek végre sikerült egyik haicvonalrészünket 
visszanyomni. — Zloczovtól keletre a leghevesebb 
tüzérségi előkészítés után véghezvitt e l lenséges Címa-
dások részben akadályainknal, részben zárótüzünkben 
összeomlottak. A többi harcvonalon mérsékelt tüzér-
ségi tevékenység és aknavető tűztől eltekintve, nincs 
semmi különösebb esemény. 

Útban a romaniai nemet követ. Távirat érkezett, 

hogy Busche bukaresti német követ Oroszországon 
át útban van hazafelé. A követ Svédországon át 
utazik haza. 

Az erdelyi román oflunziva targytalan. Pélervári 
lapoknak a román fronton lövő tudósítói egyértel-
műen jelentik, h<>gy rendkívül gyorsan nő az ellen-
ség ellenállásának ereje az égési, erdélyi fronton. A 
Rjecs szerint a renian offenzíva a Dobrudzsában folyó 
német bolgár haderők offenzívája következtében tárgy-
talanná vált. 



Szerkesztőségi posta. 
T . M . E . B o r o s t y á n k ő . Köszönjük. Aktualitása fo ly t ín 

besoroztuk vezércikknek. Megérdemli az elsó helyet Bárha meg való-

sulna a lantos latnoki szelleme. 

S c h . I. B u d a p e s t . A szeptemberi cikkből októberi lesz. 

H . K . h e l y b e n . N u g y s á d n a k — n<5i ir íst mutat a levél — 
igaza van, de uj s á g p a n a s z n á l többet cr a hatóságnál való fe l je lentés . 
Ön . i r t ó z i k - ettől. Hm. Hiszen erre alapítja a sok é le lmiuzsorás a 
k ö z ö n s é g k isz ipo lyáxását . Mi mar annyit irtunk orról, h o g y levelének 
tartalma csak felesleges megismétlését jelenti a már g\. ikrán elmon-
dottaknak. S z e r v e z z e meg kérem a .Nem T ú r ó A s s z o n y o k * l igáját és 
ha s z á z Ksszony a piacon egy húron pendül, majd m e g l á t j a , h o g y 
s z a b á l y o z ó d n a k önmaguktó l is az arak qs ez egyúttal megsegí tése lesz 
a hatóságnak, mely az a s s z o n y o k vásárló tülekedése miatt nem ér el 
igazi eredményt t ü d ő s o r v a s z t o m u n k a j a v a i . 

H o r d ó k a t 

Üzletmegnyitás . 
Van szerencsém a m. t. közönségnek 

becses tudomására hozni, hogy Kőszegen 

a Gyöngyös-utca 24 számú házban . 

Javu't az erdelyi helyzet. A képviselőház mai 
ülése u t án a loboson uz eru. h i képviselők igen 

bizakodó kijelentéseket tettek az erdélyi hadihely 
zetról. K szerint megszűnt a közigazgatási fejetlenseg, 
sok helyütt a menekülők is visszatérnek, a hadihely-
zet kézd jóra fordulni és megszűnt a veszély. 

A yaz n.icio veresege. A diadalmas német bolgár 
csapatok rohammal elfoglalták l'uirakan meg- rősiiett 
helvet. A hadizsákmány az eddigi jelentések szerint 
i bb mint ;I0(X)0 fogoly, köztük 2 tábornok s több 
mint 400 más liszt és lobb. mint 100 ágyu. A romá-
nok véres vo-zteségei is súlyosak voltak. Nagy orosz 
erőknek Dubrics ellen intézett támadását visszavertük. 

Bolflar jelentes a dobrudsai harcokrol Az északi 
fronton szeptember 2-án hadseregeinek Dobrudzsa 
egész szélességben átlépték ahatárt és előretolt ellen-
z é s osztagokat erélyesen visszavertek. Kürt Bunar 
irányban előrenyomuló hadseregeink megszállották 
ezt á pontot döntő ütközet után, amelyben 165 köz 
embert es tisztet efogtunk. Az ellenség megfutamodott. 
Mintegy s/áz halott és nagymennyiségű puska és 
felszerelési tárgy maradt a csatatéren. Egyik had-
seregünk megszállotta Akkadinlar városát Az előre-
nyomulást a/, egész vonalon folytatjuk. 

A Tutrakani hidfó és Oobrics varosa elfoglalasa. 
Német »s bolgár csapatok rohammal bevették a 
Tutrukani hidtő megerősített előállásait. Dobrics 
városát a bolgárok elfoglalták. Bolgár lovasság tö'ib 
helyen szétugrasztott román zászlóaljakat. Német 
tengeri repülők bombázták Kosntancát, valamint az 
orosz könnyű tengeri haderőt. Léghajóink Bukarestre 
és a plosti-i ásvány olajtelepekre jó sikerrel dobtak 
bombákat. 

Tiz román ezredet fogtak el szeptember I) án a 
Tutrakan várostól délnyugatra levő második védelmi 
vonalon folyt heves harcok után A hidtőszerü tutra 
kani vár veyleg a bolgár-német csapatok kezére jutott. 
A várőrsége kapitulált. Elfogták a 34, 35, 36, 40, 74, 
7l>, NJ, és a M ik gyalogezredet, a csendőrezred két 
vaszlóalját, az 5-ik tarack és a 3-ik nehéz tüzérezred. 
Zsákmányuk lett az egész vártüzérség, sok muníció, 
puskák, géppuskák és egyéb hadiszer. A foglyok 
pontos szamát és a zsákmány nagyságát még meg 
kell állapítani. Eddig megszámoltak 400 tisztet, köztük 

dandarparan -snokot, s 21000 sebesűletlen foglyot, 
zsákmány dolg il>au 2 zászlót, tobb, mint száz modern 
ágyút, amelyek között vaunak az 1913-iki évben 
Ferdinánd varsnál tőlük ellopott ütegek. A románok 
vesztesége halottakban és sebesültekben rengeteg s >k. 
Boinán katonák pánikszerű menekülése közben sokan 
a Dunába fulladtak. 

Bukarestbói menekülnek. A Baseler Anzeiger 
jelenti: Ellenséges légi támadások miatt Bukarest 
lakossága csapatokban menekül a fővárosból. A 
román kormány megtiltotta az ellenséges vezérkarok 
jelen'ésemek közlését. 

Bukarest tele van menekültekkel. Bukaresti lap-
jelentések szerint Bukarest három napja tele van 
menekülőkkel. A hatóságok az egész román-bolgár 
határvonalat kiürítették és a lakosságot az ország 
belsejébe szállították. A menekülők nagy része Buka 
restben telepedik le, miáltal az élelmiszerek árai 
rohamosan emelkedtek. A menekülők megjelenése 
nagy riadalmat okozott, ugy, hogy Bratianu és a 

petroleumos, olajos, kátrányos, sziruposat, 
szeszeset, a legmagasabb áron minden 
mennyiségben készpénzfizetés 
mellett veszünk ugy helyben, mint bármely 
vidéki vasút vagy hajóállomáshoz szállítva. 

Hordóügynökök kerestetnek ! 

WEISZ LIPÓT és TAESA 
olaj-, yep;sir, kocsikenocs nagykereskedők 
B U D A P E S T , IX. Hentes-utca 17. 

Interurbán telefon J ó z s e f 1 4 — 5 0 . 

nyitottam és minden e szakmába vágó munká-

latokat elfogadok. Magamat a nagyérdemű 

közönség szíves pártfogásába ajánlva vagyok 

kiváló tisztelettel 

H o v á n E n d r e 
kárpitos és díszítő. 

N*C7M«rti«a btTfclt a kwcUru kltulöLaai «a 41t*lA6*e —'f1' 1 

klaAi alít i«cJoM 

fájdalomcsillapító bedörzsolée 
k«WT«nr, lifli».u, torek-, h11 ti httfáji* 

«U>. Mttribca 
Dr RlcaMr Mto 

Horgony-Liniment. capiid 
compot. 

H o r g o i y - P » Í D - R x p « l l e r pótuka. 
E l«o, r-. 

Zâ haU f7«r7«*rUr*kkaa »HJ kOsTMtoatl aa -An«r 
irMHitn" elnMU Dr Rletatar fel* p U f a l f i t t , 

l, BlMtethMr. r 
•apaaMaS nMMUta. 

pu'gármester külön kiáltványban nyugtatták meg a 
lakossagot. 

Konstancza sikeres bombazasa Német tengori 
repülök szeptember 4 én sikeresen bombázták a 
román katou ii telepeket, Konstanc.it, valamint annak 
pályaudvarát és olajtartályait. 

A veytelen somme-i csata A Soinme mindkét 
oldalán nem csökkenő heveségg.-l tart a csata. 28 
angol-francia hadosztály támad. A Honimétól északra 
veresen visszavertük támadásaikat. Az ellens g egyes 
szuk terepen tért nyert, Fleury az övé. A folyótól 
délre az ide-oda hullámzó gyalogharcban a franciák-
nak Barituauxtól a Cbillytől délre fekvő területig 
ti-rjed<» arcvonalon megújított rohainvonalban levő 
állásunkat megtartottuk, csak olt ürítettük ki az első 
állasokat, a h o l a földdel egyenlővé tétetett A későbbi 
támadásokat az ellenség igen súlyos veszteségei 
mellett kivétel nélkül visszavertük. Meeklenburgi, 
holsteini és szász ezredek különösen kitüntették 
mak'ukat. A Souunetól délre folyó harcban két nap 
alatt foglyokban 1q francia hadosztály hoz tartozó 
31 lisztet és 1437 főnyi legénységet szállítottunk be 
es 23 géplegyvert zsákmányoltunk 

fen liiivhi 
»J e 

1916. szept. 

hó 13.-án 

ló- szarvasmarha- és temjészmalacvásár 
t a r t a t i k . 

Azonkivlil minden szerdán és szombaton nagy sertésvásár. 

Ha szüksége van 
körlevelekre, számlákra, cégnyomásos 

levélpapírra, borítékokra vagy levelező-

lapra, továbbá meghívókra, műsorokra, 

belépőjegyekre, falragaszokra, azután 

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

gyászjelentésekre, táblázatokra, árjegy-

zésekre vagy bármely a könyvnyomdá-

szat szaktnájaba vágó munkára, akkor 

forduljon a legnagyobb bizalommal csak 

Rónai Frigyes 
könyvnyomdájához 

Kőszeg, Várkör 39.(Roth Jenö-fele híz), 

hol minden felsorolt és fel nem sorolt 

nyomtatványt a mai kor igényeinek 

megfelelően csinos, modern és Ízléses 

kivitelben a legolcsóbb árak mellett 

:: :: szerezhet be. :: :: :: 

Kozigazgalasi nyomtatványok nagy raktara. 

„Jíoszegwidéki J<épesnaptár", „Sün-

ser íBezirkskalenier" és „^srvatsk i 

Jíalendac Sv . jRntona ^aduanskoga" 

kiadóhivatala. 

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal 
Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszeg 

Szombathelyi Takarékpénztár 

j^észvénytarsaság 

kőszegi fiókja, 
I.v<»sze4, I £ i r ú l y - u t <$. s z á m . 

á t r u e z s z á l l o d a m j l l a t t 

E l fü i i a t l : b c t ® t e k e t je lenleg nettó 4 ,,-os kama-

2 tozással botéti k ö n y v e c s k é r e és folyó-

számlám. A kamatozás a betetet követő napon kezdődik , 

hetet kiti/.etesekei felmondás nélkül eszközöl . 

Leszámítol: " ' alairasos üzleti es inasan v á ' 
tokát mindenkor a legelőnyösebben-

Folyósit: r endesés törlesztéses je lzá logkölcsönöket 

földbirtokokra és városi házakra , m a g a -

sabb kamatú kölcsönöket a lacsonyabb kamatú 
kölcsönökké változtat (convertá l ) . 

É r t é k p a p í r o k a t : nupl
 árfolyamon vesz és elad 

— tőzsdei megbízatásokat ellogad 

Szelvényeket: kö l tségmentesen b e v á l t , s z o l v é n y -
iveket a s z e l v é n y u t a l v á n y (talon) 

alapjan díjmentesen beszerez 

Átutalásokat, lef izetéseket e s z k ö z ö l a v i l a - b .u-
— mely piacan teljesen díjmentesen. 

Értékpapírokra: allami- ,,s ,naHui pv-okra 
— L előleget ad 

Sorsolás a l áeső értékpapírokat I i iolya I I esz-
— _ _ _ _ — tesseg cll.'ii biztosit 

Értékpapírokat c s értekeket -rzésre es ".eze-
lesre á t v e s z . 

Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb pénzintézetével a 

l'esti Hazai Klsö Takarékpénztár K,'yesülettel szoros össze-

köttetésben all, mindenféle takarékpénztári es banküzlet! 

megbíz ist a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 

Mint az l . lso Magyar Altalanos biztosító tarsasag ügynök-

ségé nundantV-le biztosítási ellogad es felvilagositass.il kesz-

s ggel szolgai. 

Központ: Szomoatlielyi (regi) Takarekpgnztar 

Szombathely Alakult: 1857-ben. 

Alaptöke 1,600 000 kor. Tar ta lékok: 400.000 ko: . 
Takarékbetétek 15 mi l l iö koronán fel jI. 

Sajat tökei 2,250.000 korona. 

Ajánlunk azonnali szállításra a legj utány osabb 
napiárak mellett: 

Gép-, henger- és autóolajat, 
gépzsiraiókot, kocsikenacsot 
ós mindenféle gazdasági gépekhez 
szükséges kenőolajokat s z a v a t o l t 

jó minőségben. 

WEISZ LIPÓT és TÁRSA 
disznózsír-, szalonna- és olajnagykereskedők 

B U D A P E S T , IX., Hent js-utca 17. sz. 
Sürgönyeim : Interurbán telefon 

WEISSEFETT Budapest József 14-50. 

kárpitos- és 
diszitö-mühelyt 
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