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Hirdetesek nagyság szerint juidnyes árban 

számitatnak tneg. 

A* •• " jovo. 
Körülöttünk egy letarolt, kegyetlen világ. 

Előttünk a gondok és küzdelmek utja. Az 

ember még mindig csak a gyilkolás es ölés 

ördögi mesterségét tanulja. De talán mar nincsen 

nagyon messze az idő, mikor az ember ismét 

a haladás es finomodás útjára lép, mikor az 

ember ismét a teremtes koronája lesz. Istenem ! 

de sok a tennivalónk ! 

Sokat vesztettünk; százezer özvegy és 

árva sir körülöttünk ; sebesültek, bénák, nyomo-

rultak bicegnek előt tünk; messze idegenben 

nagy temetők fejfajai hazasirnak. De ne okos-

kodjunk, ne kételkedjünk, — tegyünk! 

Ha elővesszük, Magyarország legszomorúbb 

tudományát — a statisztikái, kegyetlen kép! 

tárul elenk. Meg nem ismerjük a háborús 

veszteségeket, de ami ezenkívül elveszett es 

elveszik, már elöltünk áll a maga megdöbben 

tőén mezítelen valósagában. 

Magyarorszagon a csecsemő halálozási 

arányszam 1915. évben 207« ról 27%-ra szökött 

fel. Ezenkívül havonta 28.000 gyermekkel 

kevesebb születik. Ha csak a csecsemőhalálozást 

nézzük és eltekintünk a háborús veszteségektől, 

az elesettek hadseregetői, a megrokkanlak 

légióitól, u hadikoszt altal okozott halalozasi 

aranyszamemelkedéstől, mennyi az elveszett 

a l lampolgár! ? 

Hiszen ha csak hidegen elmélkedünk, rá-

jövünk , hogy az ál lam legjobb befektetése az 

ember: az adó- es katonaalany. Az ál lam ki-

adasai fantasztikus összegekkel növekedtek. Az 

elesettek, megrokkant&k, meg nem születettek 

terhe a mi súlyosan megrakott vallainkra 

nehezül. Tehát minden ál lampolgárnak sajat 

személye, önerdeke iránti kötelessége, hogy 

apro polgartarsainak korai elhalálozását tőle 

telhetőleg inegakadalyozza. 

A „Pesti Hírlap" 1884. évi nov. 12-iki 

száma irja vezércikkében: „A magyar anyák 

termékenységeben van a magyar jövendő. De 

egyszersmind a magyar anyák gondatlansagaban 

van megírva gazdasagi és politikai balsorsunk". 

Nagyon igaz! Különösen a mai háborús emoer-

veszteségek mellett. 

Míg Angl ianak népe békeviszonyok között 

100—102 ev múlva kétszereződik meg, Magyar-

országon ez az örvendetes esemeny 9 —10000 

ev múlva kovetkezhetik be. 

A legtöbb csecsemő „emesztési zavarok-

ban" hal meg, ami majdnem mindig az anyák 

tudatlansagara vezethető vissza. Nagykikindan 

a halalozas 80''«-a belhurutban elhalt polyas 

gyermekből telt. Szegeden 284 kozul 135 nalt 

meg emésztési zavarokban. így van ez minde-

nütt Magyarorszagon. 

Az allam most minden erre a célra szánt 

erejevei csecsemőmentesre törekszik. Ezt szolgál-

ják az anyavédelem elrendelese, a gyermek-

vedclmi bizottságok, bölcsődék, tejkozpontok és 

egyeb egyelőre csak papíron elrendelt intez-

menyek. Ezeket csak a tarsadalom erzo szive 

tudja életre kelteni. A hatósagok papírra vetett 

betűi csak akkor lesznek üdvösek, eredményesek, 

ha az egyesek belátják, hogy most ,szeretnünk 

kell jobban, mint eddig, szeretnünk kell többe-

ket, mint amennyit szerettünk eddig, szeret-

nünk kell forron iangolóan ezt az egesz vérző 

szenvedő nemzetet," mint ezt Prohaszka, a nagy 

székesfehérvári püspök hirdeti. 

Fogyunk! Hiaba voltunk ebben a haboru-

ban elsők az elsoK között, — ha nem lesz 

munkabíró generáció, amely a kivívott sikereket 

felhasználni, a jövő oriasi feladatait megvaló-

sítani kepes lesz. .M in t oldott keve széthull 

nemzetünk," ha nem ismerjük fel, ha nein 

előzzük meg a veszélyt! De torhetetlenül oizu.ik 

nemcsak katonáinkban, de magunkban is, a 

Jövőben is ! Dr. Freyberger Jenő . 

Az uj adók és a kereskedők. 
Nem időszerűtlen, ha közelebb megismerjük 

a közeli időben a kereskedők állami adóterhét. 

A kisebb kereskedők adóterhei valtozatianul 

maradnak. Változás csakis ott lesz, hol az 

összjövedelem 10000 koronánál nagyobb, vagy 

akinek vagyona az 50.000 K-át meghaladja. 

Uj adókban a kereskedők ezentúl a most 

mar vegleges jövedelemadót es vagyonadot 

fogjak fizetni. 10.000 koronánál 3J/« meg 5%-ig 

emelkedik. így maga a jövelemadó a keres-

kedőknek eddigi, a betegsegélyezési adó stb. 

hozzászámitásaval mintegy 4'5'o-ra rugó allami 

adójat 3"57o-al atlag 4"/#-kal, vagyis a duplaj ira 

emeli. A vagyonadj kivetési skalaja szerint csak 

50.000 koronát megnaladó vagyonyósszeg utan 

szedik be a vagyonadot. 50.000 koronánál 00 

K, 100.000 K-nal 192 K, 150.000 K-nal 372 K, 

200.000 K-nal 580 K. 300.00U K-nal 900 K, 

500.000 K-nal 1780 K, 1 millió K-nal 4 240 K. 

az adótetel, a legmagasabb kulcs: fel szazalék 

a 2,300.000 K-as vagy nagyobb vagyonóssze-

geknél nyeralkalinazast. Az említett adotetelekbol 

azonban levonasra kerül az adózóra (vagyon-

tulajdonosra) kivetett f. evi jövedelemadónak az 

a resze, mely a vagyonadóban megadóztatott 

vagyontargyakbol eredő jövedelemre a jövede-

lemadó kivetési skalaja szerint esnek. 

A pénzügyminiszter altal a képviselőházban 

legutóbb bejelentet módosítás szerint azonban 

a fenti címen a vagyonado telelének legfeljebb 

7 0 V a lesz levonható. 

A kereskedőknél nyilván a legtöbbször 

nagy nehézseggel fog jarm annak megallapitasa, 

hogy mennyit kell a vagyonado teteleból jöve-

delemadó címen levonni, mert annak megbízható 

felbecsülese, hogy a kereskedő jövedelmeból 

minő resz tekintendő egyrészt a vagyonból, 

másreszt a foglalkozásból eredő jövedelemnek, 

úgyszólván lenetetlen. 

T á r o a. 

Almaéréskor. 

Gyere csak, gyere csak szemtelen kis román : 

Lóg az édes alina a magyar határfán. 

Tudom, cl is hoztad az ajándékzsákot, 

Lopáshoz mit küldött az orosz barátod. 

Lopni akarsz kólyuk, éjjeli homályban, 

Azért mégis reszketsz, ijedtség pofádon. 

Gyanítod te aztat, furfangos kis okos, 

Hogy magyar kezekben van még elég fokos. 

Ezzel nemcsak fejro — komisz vásott gyermek 

Ilanem főleg hátul — alpofádra vernek. 

Ha majd rongy a nadrág nagyon sok veréstől, 

Tudom, letnond'sz vigleg az almaevésről. 

Ha nem vulna késő, adnék jó tanácsot: 

Siess haza, siess, — küld vissza a zsákot. 

Chernel Vlctor . 

Háborús apróságok. 
X I X . 

A bolgár hadsereg. 

Van egy közmondás, amely azt mondja, hotry 
ha egy bolgár a fejébe vette, hogy egy nyulat elér, 
akkor eléri azt még egy arabával is Az arabárói 
pedig ludni kell, hogy az egy igen nehéz és lassú 
kétkerekű kocsi, arnalynek gyorsasága csak tizedrész 
unnyi, mint egy nyúlé. 

Ez a közmondás tehát azt jelenti, hogy a bol-
gár szívósságával lehetetlen dolgokat is megkísérel. 
Ez a szívósság és kitartás megnyilvánult a bolgárok 
minden eddigi háborujaban is, még akkor is, — ha, 
mint 1913 ban a hadiszerencse nem mosolygott rájuk. 
Akkor, a második Balkán háborúban, maga Bulgária 
lett az üldözött és a sok kopó végre le is terítette Őt. 
Az összes Balkán-államok, Törökországgal együtt 
rátámadtak a kis országra. Hatalmas veszteségeket 
szenvedett ekkor az ország és ha ma a bolgár had 
seregről beszélünk, ezeket a veszteségeket mindig 
mérlegelnünk kell. A két B ilkánháborubau Bulgaria-
nein kevesebb, mint 16Ö.0UÜ halottat vesztett, bár 
természetesen ez a szám nem teljesen hiteles. Bulgari i 
1912-ben 3ÖOOU) embert mozgósított, azonban meg 
kell gondolnunk, hoiry a Balkánon minden háború — 
mint a mostani is — valósaggal népliáboru, amelyben 
az egész lakosság, aggok, nftk és gyermekek is reszt 
vesynek, ho^y az ellenséget visszaverjék. 

Az általános katonai statisztikák 380 000 emberre 
teszik a bolgár hadsereg létszámát, ami azonban ínég 
akkor is kicsit magas számnak tűnik, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a bukaresti szerződés mégis növelte a 
bolgár népességét. Az ors/.ag népessége 5 millióra 
becsülhető és ennek meglehetős magas percentje 
volna 380.000 ember, dacára annak, hogy a inontc 
negróiaknál 14 % n katonaság, a poroszok pedig 
1813 ban lakosságuk 17 „ át tetiék katonának, A 
Balkánon azonban rendszerirt nem is emberben, hanem 
fegyverben, munícióban és pénzben szokott hiány 
mutatkozni. 

A hadsereg szervezete nein sokban különbözik 
a miénktől. Általános védkötelezettség van a 20 ik 
életévtől a 40-ikig, abb»i a tényleges hadseregben 
töltendő a gyalogságnál -'0 év, a többi fegyvernemű-
nél 19 év, ebből 2. illetve 3 év aktiv, és 18 illetve 
10 év a tartalékban, végul 0, illetve 7 év a népfelke-
lés első és második osztalyában. Ezenkívül azonban 
megvan a hadmenteségi adó is, amlyet husz éven 

keresztül kell tizetni, sőt megvan engedve a hadi-
szolgalattól vajó megváltás is 

A világháború eddigi lefolyása megállapította, 
h >gy sza nszerü id u >k egy orsz ig h idsoreg ról hiaba 
adunk, mert a haborubiu minden luisképja van. 
tílég legyen tehát annyit megjegyeznünk, hogy a bol 
gár hadsereg békelélsza.n i 40A) tisztre ós 56.000 
altisztre es közlegényre mg. A békében a bolgár 
hadsoregoeu volt 20 gyalogsagi ós 3 lovasbrigád, 10 
labori tüzérezred, 3 hegyituzérozred, ezenkívül 10 
piónirszásud, valamint trón és a többi megfelelő 
segédcsapatok, vogul 10 határőrszazad. 

A háború meguagyta a három hadtestparancs-
noksagot, amelyek oékóben Szófia, Phiippopjlis és 
Kuscsuk székhellyel fennállottá* ós ezen az alapon 
barom hadseregei mozdított ine^. Kg/-egy hidiereg-
ben jelenleg 3 4 hadosztály van, valamint három 
tiizóruteg és 15 uehez taracnüteg Minden hadosz-
tályban van négy gépfogyverszázad, továbbá két svad-
ron lovasság, Uz tábori uleg, két pionír és egy egész-
ségügyi osztag. A többi kötelékek nol függetlenül vau 
egy lovashadosztály ezenkívül technikai kötelékeket 
is alakítottak. A fegyverzet a M uiulicherfegyver, inig 
a tüzérségét részben Krupp, rcszbeu .Sohneuler Creuz 
szállította, llogy Bulgaria az utóbbi hónapokban unt 
szerzett be, azt terineszeieseu nem tudhatjuk, de való-
színű, hogy felszerelései nagyban tökéletesítette. 

A bolgárok komolyan veszik a katonáskodást. 
A bolgár tiszt katonai ismereteinek kibővítését szuk-
segesnek tartja A legnagyobb figyelemmel kisérték 
a bolgár tisztek, a legutolsó orosz-japán háborút, és 
annak tanulságait le is vonlak és meg is jegyezlek 
maguknak. Csak egy hibájuk van a bolgár tiszteknek, 
es velük a kalouakuak is, hogy kissé lassúak- Azon-
ban ez lermészel dolga. 

A kjtonák kiképzése elsőrangú Különösen nagy-
szerű meneteleseket tudnak piodukálni. 1885-ben egy 
alkalommal a gyaloglag 20 ora alatt 100 kilométert 
tett ineg es megerkozve, azonnal latnad ott. A par.v-



A diplomácia. 
A diplomácia sohasem volt kedves intéz-

.ménye a nagyközönségnek és bizony a sajtó 

sok port vert el a diplomácián, mar a háború 

előtt is bürokratikus, zart es hideg testületnek 

tartja cs tartotta mindenki, amely az élet valódi 

körülményeit nem ismeri. Lehet, sót majdnem 

bizonyos, hogy ennek a közvéleménynek igaza 

van. 

A zaikozottsagnak, hidegségnek es a min-

dennapi élettől való tavolallasnak a magyaraza-

tat a diplomáciái kar ósszealntasaban találjuk. 

A diplomácia ugyan terem valóban nagy tehet-

segeket, amilyen például üismarcK, vagy Andrassy 

Gyula grot volt, azonban a legl'óbb szempont 

a diplomáciái kar összeállításúnál inegis az 

előkelő szarmazás, a választékos modor. A mi 

diplomaciankban előfeltetel az, hogy az illető 

arisztokrata legyen. Nemetorszagban azonban 

már megkezdtek a diplomacia reformját. A német 

diplomatatestuletben mar igen sok a polgári 

szarmazasu egyén, aki rendesen erdemei elisme-

réséül kapja meg a nemesi rangot. Ezek az 

emberek polgári életükben is nemzetközi ossze-

kottetesek szerzesevel foglalkoztak, akar mint 

nagyiparosok, akar mmí vallalkozok, úgyhogy 

eppen ezen ósszekótteteseik revén voltak alkal-

masok diplomáciái pozicioKia és megbizasokra. 

Annak, hogy a diplomatakat az arisztokraták 

közül valogatjak ki, egyszerű oka az, hogy a 

diploinataknak rendkívül sokat kell koltemok 

fenyüzésre A diplomatáknak, mikor allamaikat 

képviselik, rendkívül nagy összegeket kell repre-

zentációra kolteniök es így csak a magukéból 

potolhatjak ez összegeket, mert bármily nagy 

is egy-egy diplomata, reprezentációs jutaléka, 

az sohasem lehet elegendő. Polgári egyen azon-

ban, aki munkaja es nem birtoka jóvedelmebol 

el, nehezen jut abba a helyzetbe, hogy az 

fényűzési kiadásokat fedezni tudja. A nemet 

Keichstagban meg egyszer haboru előtt volt 

hosszabb vita erről, es akkor azt az indítványt 

terjesztettek be, hogy a diploinataknak annyi 

fizetést es reprezentációs költségét adjanak, hogy 

abból mindent fedezhessenek. Ez indítvány 

célja az volt, hogy kevesbbe dúsgazdag, de 

tehetséges emberek szinten lehessenek tagjai 

a diplomáciai karnak. Ez azonban rettenetesen 

nehez, mert a diplomacia költségéi így is nagyon 

megterhelik az allam költségvetését. 

A diplomaták — mar tudniillik a kikül-

detésben levő diplomatak kétfélek. Konzulok 

es követek, illetve nagykövetek. A konzuloknak 

tisztán kereskedelmi szerepük van és csak ott 

végeznek politikai missziót, ahol eppen követ, 

vagy nagykövet nincs, ami a legritkább eset. 

A nagyköveteknek viszont elsosoiban politikai 

működésük van, másodsorban azonban nemzet-

gazdasagi munkát fejtenek ki. Tehát nemcsak 

például a kereskedelem terén, mint a konzulok, 

hanem a kozgazdasag minden agaban. 

A most folyó haboru fölvetette azt a nagy 

kérdést, hogy a diplomáciát reformálni kellene. 

Németországban mar most komolyan foglal-

koznak ezzel a kérdessel, de egyelőre nem 

tudjak az irányt, amelyben el induljanak. Hogy 

lesz-e a diplomacia reformjából valaha valami, 

azt ma igazán nem lehet mogallapitani, de azt 

mindenesetre mar ma megmondhatjuk, hogy 

mindenesetre a nemzetek jövő érintkezésének 

biztositasara a diplomacia valamilyen helyes 

irányú reformja nagyon üdvös volna. 

Vá ro s i í igy^k. 
,íhj4 hi6 Hirdetmany. 

Közhírré toszem, hogy az 1915. évi háztartási 
és útügyi zárszámadás f. évi szeptember 7-től lo 
napi közszemlére ki van téve a számvevőség hivatalos 
helyi igében * a hivatalos órák alatt betekinthető. 

Kőszeg, 1916. szeptember 9.-én. 
Jiimbflts Lajos, polgármester 

>058 910 Hirdetmeny 

a maximális- és arányos arak betartása tárgyában. 

Felhívom a város k >zönségét arra, hogy mind-
azon esetekel, midőn iielyoeii élelmi - vagy ipar-
cikkeket elárusítók a hatóságilag megállapított 
maximális áraknál többet követelnek, avagy nem 
maximált áruknál aránytuan magas arakat számíta-
nak, a rendőrhatóságnál feljelentsd, — nemkülönben 
azt is, ha az aru kiuolgá . . negtagadják, avagy 
más áru vételének a feltetelé íez Kötik, hogy e 

visszaéléseknek példás m ^büntetésekkel lehessen 
veget vetni. 

Krtszeg, 1910. szeptember lb. án. 
Kűszuji József rendőrkapitány. 

xxelyi üireis. 

dós szolgálattal a bolgárok keveset törődnek, annál 
többet azonban a harcszerű kiképzéssel. 

A mozgósítás alkalmával az országot kilenc had-
osztálykerüleire osztottak, amelyek székhelyei voltak : 
Szófia, Philippopolis, Shwen, Schutnla, Kustcsuk, 
Wratza, Dubnitza, Tski Ságra és I'lewna. Minden 
divízió két brigádból áll. 

Kendős flottájuk azonban ezidöszerint még nincs 
a bolgároknak. Kísérleteztek mar flottaprogrammok 
keresztülvitelével, azonban kevés eredménnyel. A 
dunai rtgyuimszadokon kívül mindössze néhány tor-
pedönaszadból és torpedó vadászból álló fekete tengeri 
flottája van az országnak. De a bolgárok gondosságát 
legjobban mutatja az, hogy mar annak a kis flottil-
lának a védelméről is kellőleg tudtak gondoskodni, 
amennyiben a fekete-tengertől a Dewnatóig csatornát 
építettek és a tavon rendezték be a flottilla védő-
kikötőjét. 

A bolgárok a balkáni hadjáratban mint szövet-
ségeseink — elegendő tanúbizonyságot tettek arra, 
hogy imgyszerű katonák, a generálistól a közlegényig 
és meg vagyunk gjozódve, hogy bizalom megerő-
sítésére még lesz ujabb alkalmunk is. 

A helyeid*. Dr. Klein Miksa törzsorvos, a hely-
beli es. es kir. katonai tartalékkórhaz vezető fő-
orvosa Furuaub i (Csehország) helyeztetett át ugyan-
ezen minőségben, míg az ottani tartalékkórhazból 
dr. Hruby törzsorvos helyeztetett az itteni kórhiz-
hoz. A rokonszenves főorvos távozását e varos tár-
sadalma őszintén sajnálja. 

Hazassag. Babics László okleveles körjegyző, 
la r Lile kos ü ad nagy, ki a harctéren mar ismételten 
megsebesült és az itteni vasutas kórházban ápoltatott, 
ujaobi harctéri szolgalaibalépese előtt kedden kotott 
hazissagot lijr.nau irón okleveles tanítónővel, a 
vasutas arvauáz leauyosztalyanál működő felügyelő 
tanítónővel. Miut tanuk szerepeltek Kodig István 
arvahazi ig izg itó, a volegeny sógora és Surnegh 
Gusztáv szentgotthárdi takarékpénztári főkönyvelő, 
a menyasszony nagybátyja. 

Haialozas. Özvegy forda Mihályné született 
L'ntenoker Erzseüet kőszegi birtokosné, ki néhány 
év ola liuKon lakó leányának háztartásában élt, 
ugyanott ü>ssz is beteges»ed *s után, gyomorfekélyek 
kovetkezieben tiö éves Korabin elhunyt. Tetemet a 
család Kőszegre szállíttatta és a: itieni temető családi 
sirhelyéu helyeztetett el. Temetése nagy részvét, 
mellett volt peuteken. 

Halai jzas. Pénteken orok nyugalomra helyezték 
a rövid ideig városuiuoan lakott özvegy Stróbl 
Ferjiiené szuiet-stt Probst Máriát, Feigl Adolfné 
nyomditulajdonos nejének édes anyjat. A hetven 
evei elt urinői aigs/.a nu rokonság gyászolja. 

Halalozas. Prosquill Péter volt városi írnok, ki a 
kilencvenes években nosszabo időn át a reudőrkapi-
tanyi hivataloan működött, utóbo pedig Ausztriaüa 
koliozkodott, hol kozségjegyzői allast töltött be, 
mull héten a becsujhelyi Uórnazbau ö l éves korabau 
megUalt. Egyetlen fia, a kőszegi takarékpénztár 
segedköny velóje, jelenleg larctéri szolgálatra vonult be. 

Siabadsagoltak VVölfel Kálmán üonved szám-
vivő altisztet, városi iktaló- és kiadót, kit súlyos 
köszvénye miatt a karáusehesi üdülőből a iier&uies-
lurdobe küldtek gyógy kezelesre, honnét a rouiau 
Oetorcs miatt valamennyien sietve távozuiok kellett, 
útközben ludta uieg, uogy polgármesteri felterjesz-
lesre december vegéig szaOads igoltak. A polgár-
mester az elelmezési ügyen, kezelesével bízta meg. 

Erd^lybon internalt kőszegi úriasszony A hirtelen 
román betores idején Czeke Gusztavue egyik leanyá-
val Nagyszebenben urtózkodott, súlyosan megoete-
gedett édes atyjánál, Bausznern Guido nyugalmazott 
logarasmegyei főispánnál. Leánya rokonok t.ir»asaga-
ban meg elmenekülhetett, de ö maga e súlyos 
helyzetben, tekintve, hogy a beteget elszallitaui 
nem lehetett es a beteg távozni is vonakodott, ott 
maiadt atyja mellett és még most is ott időzik, 
midőn Nagyszebeni mar a románok elfoglallak és 
éppen e varos korul nagy harcok vannak folyamat-
ban. Reméljük, iiogy csapataink nemsokara meg-
tisztítják Erdély e szép városát az orvul behatolt 
gazoktól. 

18 as pótkeret Sopronban A IS. honvéd gyalog-
ezred pótkeret parancsnokságát a közel jövőben 
Sopronba helyezik vissza. Hogy mikor, az attól függ, 
hol és hogyan letie! a keret elhelyezesére a szük-
séges szálláshelyeket, esetleg egyik kaszárnyát biz-
tosítani. Yulószinüleg a keret fokozatos Sopronba 
helyezésével egyik ott levő idegen ezredet áthelyezik 
Sopronból. 

Varmegyei közgyűlés lesz holnap hétfőn. A 
várost érdeklő töntosabb ügy nincs napirendjén. A 
vidéki ügyek kozul a lékai korjegyzővalasztas elleni 
l'elebbezés kerül tárgyalásra. Mint halljuk, vizsgálat-
kiegészítést fognak hatarozni. Kar azzal vesződni. 
Olyan valaszlás volt ez, melynek szégyentőltjat 
csakis a megsemmisítés tüntetheti el. 

A szent János híd építését ujabb bajok késlel-
tetik Nagyobb esőzések folytán a kipilóiazott part-
megorősito területre víz hatolt be és így a beton-
falazás megkezdhetése végett gőzerővel kellett a 
vizet kiszivattyúzni. A másik baj az, hogy a vezető 
mérnök aggályosnak találja az alátámasztandó hid-
testnek azon repedéseit, melyekről szerinte csak be-
hatóbb szakvizsgálat alapján állapítható meg, hogy 

szenvedett-o ezáltal hordképessóge és a repedés 
cement kitöltésű elegendő-e a hiány megszüntet • S Ó M . 

Isten ucose, uiég ránk szakad a tél, uiire e híddal 
végeznek! — Ha vállalkozónak lett volna átadva, 
már régen készen állana. 

Csecsemő- es anyavedelem érdekében megalakí-

tandó helyi bizottság ügyében ma délelőtt V, L1 órakor 
értekezlet lesz a városházán, melyen a helyi hatósá-
gok és intézmények képviselői hivattak meg. 

Egy menekült galíciai halt meg a szomszédos 
Répcekethelyen. Heiser Dávid öJ éves Lobitc község 
bői, ki feleségével és két gyermekével menekült. 
Betegsége alatt dr. Havas (Jvula kezelte és midőn 
elhunyt, a helybeli izraelita hitközség eszközölte ki a 
Kőszegre való szállítást és saját költségen temetette 
el a hitközség itteni sírkertjébe, — hátramaradt 
családjának segélyezésére pedig adományokat gyűjtött. 

A galíciai menekú teket, melyekből 100 varosunk-

ban a csipkegyárban van elhelyezve, mint halljuk, 
a legközelebbi napokban elszállítják Ausztriába, ahova 
illetőségűek. Ezt jól teszik és kívánatos is Kiég 
gondot okoz saj.it véreink ellátása. Ki ki lássa el a 
magáét, ha mindkét országrésznek van. Az olaszokat 
is elvitték hónapok multán, mert nem akarták a 
segélyösszeget Magyarországon elfogyasztatni. Ez 
igen helyes. De azt már akkor is tudhatnák, inuor 
evakuálják. Igazán nem kívánjuk a szomszéd garasait. 
Bárcsak már megfizetné tartozását. 

Ujabb bevonulások. Az 18GÖ. január 1. és 1871. 
december 31 ike között szüleleit és népfelkelési 
tényleges szolgálatra alkálin isnak talált egyéneket 
folyó évi október 2 ikára, az 1872. január 1. és 
1884. december 3l-ike között született és népfelkelési 
szolgálatra alkalmasnak talált egyénekel pedig 
október 10-ére behívják tényleges szolgálatra. Az 
erdélyi csapattestekhez tartozók e felhívás értelmében 
Nagyváradon, illetve Kolozsvárott tartoznak meg-
jelenni. 

Noll Gaspar fodrász megkerült Az eltűnt utáni 
nyomozást ő maga fejiette meg. Eietjelt adott magá-
ról, Oroszországból, hol Toszk varosban van fogságban 
ez év január ota s erről most értesítette Rohoncon 
lakó családját. 

Uj ebszabalyrendölet lépett életbe, mely az egész 
vármegye területére érvényes. Sok igen üdvös intéz-
kedés van benne s kár, hogy felebbezések folytán 
csak most léphet éleibe. Az uj adózás különben 
csak jövő év januárjában lesz végrehajtható, mert 
szabályszerű ebadó kivetés előzi inog a befizetést, 
tekintve, hogy az ebadó egy-egy eb után 15 korona, 
és esakis a vadászeb és a külterületi házőrző van 
kedvezményben, előbbi 10 korona, utóbbi 2 korona 
adótétellel. Az ebszabályrendeletuek már most életbe-
léptethető legfontosabb újítása azonban az, hogy 
Szombathelyen és Kőszegen az ebek csakis száj-
kosárral és pórázon vezetve jöhetnek ki az utcára, 
nagyobb es közbiztonságra veszedelmes állatok pedig 
csakis lánchoz kötve a házban tarthatók, — a ház-
őrző ebek pedig csak ott lehetnek éjjel szabadon, 
honnét el nem szökhetnek. A kihágások büntetése 
is szigorittatott. 10U koronáig büntethetők az ebek 
tulajdonosai. Helyes intézkedés az is, hogy a varos 
külterületén jaró ebeket a gyepmester, mezőőr, erdőőr, 
elpusztítani köteles ínég akkor is, ha szájkosara és 
ebjegye van. Az magatői értetődik, hogy vásárra, 
veudeglőbe, kávéházba kutyát vinni tilos és hogy 
az eb altal okozott kárért annak tulajdonosa felelős. 
Ez a sz ibályreudelet csakugyan véget vet az ebek 
altal eloidezett minden veszedelemnek, kellemetlen-
ségnek és ronditásnak, de csak ugy, ha könyörtelen 
szigorral fogják végrehajtani. 

Hordo*at lehet kapni olcsón a sátoraljaújhelyi áll 
központi pince kezelőségéuéi. Hektóliterje 10 korona. 
A hordok a harcteri borszállításoktól erednek és 
teljesen cp es tiszta azonnal használható allapotbau 
kerülnek eladásra, de csakis szőlősgazdáknak. 

A Vidéki Hírlapírók Szovetsege á l tal a Kárpátok-

ban létesíteni tervezett udűlohiz felépítéséhez az 
összes városok járultak hozza. Kőszeg városa is 
50 koronái adományozott e célra. 

Hazeladas. A volt öreg Paller-féle házról jelen-
tettük, hogy azt Varga Ferenc cipészmester vette 
meg az örösosoktől. A vételára azonban nem 34,000, 
hanem csak 27,000 korona. 

Tüz. A Kováes-villa feletti szőlő mögött volt 
kerti hazban mult vasárnap délután tűzet vettek 
észre, de mire a tűzoltóság es reudőrség a helyszínére 
ért, a fából épített kerti haz már porra égett. Tűzi-
játékhoz való anyagok es kész rakéták is voltak 
benne. Valószínűleg ez utóbbiak egyike ismeretlen 
okból felrobbant éo ettől keletkezett a tűz, mely a 
rozoga faalkotmanyt hamarosan elhamvasztotta. A 
kar mintegy 700 korona, mely biztosításból részben 
megtérül. 

Egy furfangos katona, szakaszvezető, beál l í tot t 

helybeli hadiszalmaözvogyekhez és bevonult férjüktől 
üzenetet hozva, pénzt és ruhanemüeket és csokoládét 
kert. Pénzt csak azért nem kapott, mert nem volt, 
— ruh memuekért pedig el nem jött. A rendőrség a 
laktanyákban szembesítette az asszonyokat a leírásuk 
szerűm szakaszvezotőkkel, de a gyanús egyén nem 
talaltatott meg. Alighanem álruhában öltözött olyan 
volt, aki a helyi éa az illetők családi viszonyait jól 
ismerte ós orro alapította csaiusi kísérletét avagy 
egy szabadságolt „bajtárs-, , ) e v o n u l l a k t ó , ( u d u 

meg az adatokat, ^ e k e s h 0 g y a z i l l t í l Q U 8 S Z ( j n y ü k 

lelteden hitelt aduk előadásául és ijzv csak a 
véletlennek köszönhetik hoKy i é p P e n e m mentek, 
l a l á n ovatossagra int a többieket. Azért mondjuk 
„talán mert nem biztos. I l , 8 a e i l u , k ( J u n y e n b i J ö k 



A vármegye l's:tellatása miatt a mult heti 
közigazgatási bizo'tsági ülésen sza uim pana-z hatig 
zott el. Az alispán azzal nyugtatta meg a bizottságot, 
hogy csakis a kezdet nehézségei okozták eddig a 
késedelmes beszerzést és gondoskodott, hogy tubbé 
elő ne forduljon A főispán a könyörtelen rekvirálást 
kívánja, inert az országos és hadi érdél: mellett 
minden más eltörpül. 

Erdélyi menekültek érkeztek e hélen Sárvárra. 
Összesen 107U helyeztetett a |áras községeibe. 
Mindenütt szeretettel fogadták és ellátásukról gondos-
kodtak. — A sopronmegyei szomszédos kuzségekben 
is már sok az erdélyi menekült. Gyakran járnak be 
Kőszegre és teljes megelégedéssel beszélnek a közsé-
gek jóuidulatu támogatásáról. 

Öngyilkos orvos 1 >r. Takács Benedek 02 éves 
szombathelyi jóhirnevü, igen kedvelt orvos mult vasár-
nap főbe lőtte magát, fiának elvesztése és súlyos 
idegbaja telte buskomorra. 

Leleplezett liszicsempeszeK. A rohonci csend-
őrség egész csomó lisztcsempészt leplezett le, akiket 
éjszaka meglesett s tétlenért. A csempészeken kivul 
egész csomó árdrágítót is elcsípett, akik dupla árért 
adták el a gabonát. Csajtáu I' uler Károly, l'olonics 
József, Cseesonovics Mihály, Barka Józsefué, Incén 
Berzsenyi András 80 koronáért adtak el a búzát, 
amelynek 4152 K a maximális ara, az árpát pedig 
00—70 koronáért, liohoucoh llahuiek Jánosa zabot 
70 koronáért adta, Csere János a búzát 80 koronáért. 
A csendőrség 15—20 métermázsa gabonái lefoglalt, 
amelyet maximális áron felül, vásárlási igazolvany 
nelkul vettek meg. Az árdrágítókat és a leleplezett 
liszlcseinpészeket feljelentettek a kőszegi fószolga-
biróságnál. 

Peldas büntetes max malis ar áthágásáért. Mos-
tanában sok panasz hangzik a gazdák ellen, akiknek 
egy jórésze maximális áron nem akarja eladni fölös 
gabonáját. A maximális árak áthág is.i a legtöbb-
ször titokban marad, inert az eladó alaposan meg 
válogatja vevőjét es csak azoknak ad el, akikről 
tudja, hogv fel nem jelentik a kihágást elkövető 
gizdakat. A csendőrség nemrégiben feljelentette 
maximális ár áthágása miatt Cserer J mos felsőcsatári 
gazdát. A kőszegi járás egyik községében a gazda 

! iiiéig a termes learatása előtt inaxunaiis áron meg-
vett Csereriől tobb mázsa búzát és le is loglalozta. 
Amikor a gazda elment a búza >rt, Cserer kijelentette, 
hogy nem adja a buzat a megállapított 41 50 K ért, 
hanem csak 80 koronáért. A .csend >rség feljelentésére 
a szolgabirósagon szerdán tárgyalta ezt az ügyet 
Kiss Gyula Zsigmond tb. főszolgabíró és Csérért 
példásan egy hónapi elzárásra, mint főbüntetésre 
és 200 korona pénzbírságra, mint mellékbüntetésre 
ítélte, amely behajthatatlanság esetén további 20 
napi elzárásra változtatandó át. Az elitélt gazda a 
suiyós ítéletet m igl'elebbezte az alispánhoz, akinek 
donlését most kíváncsian várják. 

Tifuszmegbetegedések fordultak elő o héten két 
családban. Orvosi megállapítás szeiinl nagyfokú1 

gondatlanság okoz'a, hogy az egyik családban az1 

anya s 4 gyermeke Os egy cseléd került e veszedelmes 
betegsegbe. A tisztasag hiánya és a lázas állapot 
figyelmen kivul hagyása. Ez a betegség csakis ott 
fészkeli be magát, ott terjed el gyorsan, hol a lakás 
minden részében (különösen félreeső részében is!) 
nem gondoskodnak állandóan a legpedánsabb tiszta-
ságról. Mikor pedig oly nagy az idegenforgalom mint 
most minden városban, de még faluhelyen is, mar 
pedig az élelmiek jó részét onnét kapjuk, a legnagyobb 
íoku tisztasag és gondosság képezze minden családfő 
kötelességét Városunk lakosságat erre figyelmez-
tetvén, egyben a hatóságnak is azt ajánljuk, hogy ! 
különösen a népesebben lakott kis házakban az 
illemhelyeknek naponkint teljesítendő mészoldattal 
való leöntését rendelje el és ennek végrehajtását 
ellenőriztesse a legnagyobb szigorral. Eleget pusztít 
a háború, — ne hozzuk veszedelembe az itthonlevő 
ket, különben igazán nem marad ember ki a munkát 
végezze, a jövő generációt nevelje. A város hírnevén 
se essék csorba. Szívleljék meg ezt minden házban, 
minden családban. Az iskolában is figyelmeztessék 
a gyermekeket tisztaságra és minden játék után és 
evés előtti kézmosásra. 

Az árdrágító kofák bünhödese. Sokszor merült 
már fel az a kérdés, hogy büntethető-e az a kofa, 
aki áruját a maximális áron nem akarja eladni A 
belügyminiszter most világosan az árdrágító kólák 
ellen foglal állást. A belügyminiszter most kijelenti, 
hogy intézkedik a hasonló túlkapások kiküszöbölé-
séről és módot nyújt az ilyen visszaélések meg 
büntetésére. A belügyminiszter felhatalmazta a 
polgármestert, hogy amennyiben ilyen eset ismét-
lődnék, az ilyen árusokat büntettesse meg. 

Szélhámos vendeg Varga Jánosué szombathelyi 
lakost hétfőn alaposan rászedte egy minden hájjal 
megkent szélhámos budapesti fehérnép. Amint 
Vurgáué a rendőrségen előadta, 10 én estefelé be-
köszöntött hozzá Németh Róza 37 éves budapesti 
lakós, aki azzal az ürüggyel, hogy Szombathelyre 
jó fizetésre hivták munkába, szállást kórt t »le. 
Vargáné meg is alkudott az idegennel, aki csak-
hamar nyugalomra tért. Vargáné másnap reggel 
korán kelt és bevásárolni ment a piacra es elvégezni 
ügyes bajos dolgait. A vendég még az igazak álmát 
aludta ekkor. Mire azonban Vargáné hazáért, hült 
helyét találta és a vendéggel együtt eltűnt a lakás 
hol mintegy 500 korona értékű ruhanemű és egyéb 
ingósaga is. A feljelentés után a rendőrség azonnal 
megindította a nyomozást, mely csakhamar sikerrel 
is járt. A szélhámos leányasszonyt az állomáson 
csipték fülön, mikor Kőszegről jött vissza. Az el-
lopott holmik egy része nála volt Németh Ilózát a 
rendőrség letartóztatta és Kőszegen Mandlinénál 
tartott nyomozást, hol egy ideig tartózkodott, de a 
lopott holmik iit nem voltak. Csak euy karkötő 
órát, melyet szállás fejében leányának ajándékozott, 
de ez nem a szombathelyi károsulttó. 

A hadifenykep-kiallitasra, melyet a Hadsegélyző 
Uivata1 októberben rendez, a frontról egyre érkez-
nek a szebbnél-szebb felvételek. A kiállítás a háború 
egész történetét kivánja bemutatni, azért fontos, 
hogy mindenki beküldje felvételeit amelyek a 
magyarság háborús szereplését megörökítik. A 
hivatal minden nagyságban és kivitelben elfogad 
képeket vngy filmeket, az esetleg szükséges előhívást 
és nagyítást maga végzi. Cini V. Akadémia u. 17. 

Az Elektro-Bioskup mai műsora: Felvételek a 
világháborúról. — Anyám, te érted! Történet egy 
fiu anyja iránti szeretetéről, 3 részben — Konfetti. 
Vigjáték. 

V i d é k i hivek. 
Egyházmegyei hirek. Mikes János gróf megyés-

püspök í'orits István szenteleki segedlel készt Pásztor 
iiázara plébános helyettesnek, Mersich Lajos ujmisést 
Szentelekre. Horváth István ujmisést Vasszent-
mihályra, Németh Ödön ujmisést Lendvavásárhelyre, 
Farkas János segédlelkószt Lendva vásárhelyről Vas-
vörösvárra, Palkó János segédlelkészt Vas vörös vár ról 
Pinkafőre rendelte segédlelkésznek 

Ev. lelkeszek értekezlete. A vasi felső ev. egy 
házkerület evun«elikus lelkészei és felügyelni tegnap 
délelőtt látogatott értekezletet tartottak Felsőőrott 
az ev. egyházközség tanácstermében. Az értekezleten 
Beyer Teofil felsőlövői esperes lelkész elnöklete alatt 
a püspök választás tárgyában határoztak. Az értekez 
let bizalmas jellegű volt. 

Szombathely város nyilvános et*ezoje J ö v ő hét-

főn nyitják meg a városi étketőt. Az étkezőben 
csak ebédel fognak kifőzni és pedig egy ebéd ára 
uz eddigi tervek szerint 00 fillér lesz. 

A muraszombati vérhasjarvány. A muraszombati 
járásban elterjedt vérhasjárvány ellen megtették a 
szükséges óvintézkedéseket. A belügyminiszter által 
kiküldött járványorvos, Szigeti József dr. aki mene-
kült, Felsölendvai székhellyel megkezdte munkáját. 

Vallozasok a szombathely —pinkafői vasút menet-
rendjeben. Szeptember 10-ikával uj menetrend lép 
életbo a szombathely—pinkafői vonalon. A vasút-
társaság a hadiállapotokra való tekintettel további 
intézkedésig csak két pár vonatot fog járatni a 
vonalon. Szombathelyről az uj menetrend szerint az 
első vonat reggel 0 15-kor, a másik dólu'án 3.40-kor 
indul, Pinkafőről Szombathely foló az első vonat 
reggel 5.37-kor, a második délután 4.15 kor. 

Heti krónika. 
Mozgalom az osztrák pirlamení ósszehitf isaart. 

Becs, szept. 13. A Deutsclier National Verein inai 
gyűlésén elhatározta, hogy felterjesztéssel kéri a koro 
nát a Keiehsrat és a delegációk összehívására. 

2000 vitézségi erem a lengyel légióban. Augusz-

tus 10-ig 2000 lengyel légionárius kapta meg a vitéz-
ségi érmet az ellenség előtt tanúsítóit magatariasáórt. 
Kozülök soknak több vitézségi érme van, koztuk sza 
mos német vaskereszt is. 

Hadiarvak az ipari palyan. Hogy a háborúban 
következeit veszteségek folytán az ipari életben támadt 
muukáskézhianyok és hézagok pótol lassan ak, a keres-
kedelemügyi miniszter az illetékes tényezőkkel kar 
öltve tervbe vette a hadiárvák arra való részének 
ipari pályára való terelését és azon hadiarváknak, 
akik a különleges helyi viszonyok folytan jóravaló 
és erkölcsilag is megbízható iparosoknál nem találnak 
ellátást, tanom-otthonokban való elhelyezését. 

A legenysegi nosulesi engedelyrol. Mint a Kuhigy-

lladiigy jelenti, mind izok, akik a háború tartalma 
alatt tényleges szolgálati kötelezettségüknek eleget 
tesznek, vagy pedig mint póttartalékosok az első 
katonai kiképzésben részesültek, attól az időtől kezdve, 
amidőn a védtorvényben előirt tényleges szolgálati 
kötelezettségük letelt, illetve az első katonai kiké 
peztetésük befejezést nyert katonai hatósági nősülési 
engedély nélkül is hazasságot köthetnek. Az előirt 
tényleges szolgalati kötelezettség letelte előtt ezek az 
egyének, még abban az esetben is, ha esetleg egyévi 
önkéntesekből már tartalékos tisztekké, illetve tiszt 
jelöltekké ki is neveztettek volna, külou katonai enge-
dély nélkül nem nősülhetnek. 

Harmadfelev utan megsemmisített városi telek 
vásárlás. Pozsony varos törvényhatósági bizottsága 
1014 évi március hónapban tartolt rendes közgyűlé-

sében elhatározta, hogy megvesz egy ingatlant egy-
millió 21 7028 koronáért és 700,000 koronás folyo-
számlakölcsont vesz fel a vételár részben való fede-
zésére. A határozat ellen többen felebbezést nyújtót 
tak be a belügyminiszterhez. A korinányhatósági 
döntés a n pókban érkezett le ebben az ügyben. A 
miniszter a határozatot nem találta jóváhagyhatniuk 
és hataroz itának inog okolásában azon rendeletre hivat-
kozik, amely a háborús állapotra való tekintettel a 
legnagyobb takarékosságot kívánja. 

A nagy kaliberű agyukról. Háborúban ugyancsak 

megcsodáltuk a harminc és feles, valamint negyven 
két centiméteres átmérijü ágyúinkat. Egykori fel-
jegyzések szerint a nagy kaliberre való törekvésük 

a hadakozóknak egyáltalában nem uj keletű. Belgi-
umnak például 1830-ban volt egy hatvan centiméteres 
átmérőjii ágyujuk. Az angolok még 1858 ban egy 
93 centiméteres átmérőjű ágyút öntöttek. Ez a 
mostrum 1838 mázsát nyomott. Lövege pedig 1400 
kilogrammnyi jsulyu volt. 192 kilogramm puskapor 
szükségeltetett az ágyú elsütéséhez. Sikereik azonban 
az angoloknak mostrum ágyujukkal, melyet minisz-
terelnökük Folly Palmerstonnak kereszteltek, egyál-
talában nem volt. Abba is hagyták kísérleteiket és 
nem törekedtek ilyen nagy átmérőjű gyilkoló szer-
számot többel gyártani. Szinte villámcsapáshoz 
hasonló meglepetésszerűen hatott a német, valamint 
partvédő valamint hajó ágyuk, melyek nagyobbak 
mint negyvenkét centiméter, de ezek természetesen 
megvannak szilárdítva. A mi nehéz mozsarainknál 
különösen az osztrák-magyar harminc ós feleseknek 
ai az óriási előnyük vau, hogy rendkívül könnyen 
szállíthatók és nagyon gyorsan üzembe hozhatók. 
Hatásáról pedig ellenségeinknek szomorú tapasztala 
taik vannak, melyek eléggé meggyőztek bennünket 
motoros-ágyunk használhatóságáról. 

Háborúban a fel vi;ag Általában véve világ-
háborúról beszélnek. Sokan azonban egyáltalában 
nincsenek tisztában olyan adatokkal, melyeket illene 
tuduiok. A földünk felülete 145917,420 négyzetkilo-
méter. Az ellenséges országok összes területe 74. 278, 
832 négyzetkilométer. Földünk lakossága 1,057 
millió, ebből a hatalmas számból 903 millió ember 
ellenségeskedik. E fonti számokból világosan kitűnik, 
hogy a háborús országok területe nagyobb mint a 
fel világ; a háborúban levő népeknek száma földünk 
lakossaganak nagyobbik felét teszi ki. Érdekes, hogy 
Európának leruloie, mely a tulajdoukepeni harctér, 
csak 7,909,528 négyzetkilométer, földrészünk lakos 
sága pedig 393 millió. 

Mit ertünk egymillió katona alatt. Nagyon gyak-
ran halljuk, hogy országunkban ennyi meg ennyi 
millió fia van fegyverben. Ha esik egy millió kalo-
nat egymásmelle aihtuuk 75 centiméter területet 
hagyva egy egy ember részére, ugy egy 750,000 méter, 
vagyis 7o0 kilométeres hosszú frontot kapunk, mely 
megtelel Fiúménak Kolozsváriéi legvoiulbeli távol-
ságánál. Mi a katonákat leggyakrabban négyes 
sorokban latjuk. 11a így alii tana tik fel egy millió 
katonát, ugy egy körülbelül 30J kilométeres hosszú 
oszlopot alkotna e tömeg katona. Ha az utolsó sorban 
alló katonák az elsó oszlop első sorába kellene menni 
ugy teljes 02 orat kellene gyalogolnia, hogy a jelzett 
helyre erjen. Emberenként felszereléssel körülbelül 
100 kilogrammot vehetünk egységül, ugy hogy e 
tömegnek összsúlya 10J,000,100 kilogrammot nyomna. 
Elszaililasanoz 250 darab olyan vasúti kocsi szüksé-
ges, melynek befogadoképessegűk negyven-negyven 
ember. Ha egy emoernek menetelő kepességél napi 
harminc kilométerbe allapitjuk meg, ugy egy millió 
katona naponta 30 milhokilomeleruyi utat lesz meg 
naponia, vagyis ót napi jarassal a tőidből a napba érne. 

A szeniibszletek bejelentese. A m. kir. miniszté-

rium 2908—910. sz. rendelete svónkészletek bejelen-
tésnek a polgármesteri hivatalban kapható bejelentő-
lapokon keli lórtéuui. B •jeleuteudók mindazon szén-, 
brikett- és fűtokoksz készletek, amelyek a szén, 
brikett és tülokokaz termelésével, eladásaval és for-
galomba hozatalával foglalkozó egyének, cégek vagy 
jogi személyek birtokaban vannak, illetve termelés 
vagy szállítás alatt allanak, továbbá, amelyek ipar-
valialatok, kozuli vasutak, közhalóságok ós kozin'.é-
zerek birtokában vannak s végül a melyek — tekintet 
nelkul a birtokosra — 100 metermazsanal nagyobbak. 
A bejelenlolapok elsőizbeu az 1910. évi szeptember 
5. napján volt allapol szenut legkezóbb 1910. szep-
tember hó 12. napján, azontúl pedig hónaponkint 
legkésőob a nőnap tí ig napján az elózó hónap utolso 
napján voll állapot szerint alhtaudók ki és küldendők 
üe közvetlenül a m. kir. statisztikai hivatalhoz (Buda-
pest, 11. lleltai Ferenc utca 5—7. számf. A kötelező 
bejelentés elmulasztása a rendelet szerint büntetendő 
kihágást kepez. 

Hírek a háborúról. 
Tirolbol kiverik az olaszokat. A Karszt fensik 

elleni ellenséges tüzérségi tűz szemlátomást erősbödött. 
Tirolban csapat link folytatták a Forane terűlet 
kitisztítását. Egy magaslati állás elfoglalásakor 44 
alpinit, köztük 2 tisztet foglyul ejtettünk, egy gép-
fegyvert és tetemes készletet zsákmányoltunk. A 
fassani hegyhát m levő állásaink tartós tüzérségi tűz 
alatt állanak. 

Az olaszon sikertelen legi tamadasa Trieszt ellen. 
Szeptember 13 én délután egy ellenséges repülőraj, 
amely 18 Caproni gépből állott. 3 védő repülőgép 
fedezete mellett Trieszt ellen támadást intézett. 
Támogatásukra az öbölben hat ellenséges torpedó -
hajó és két motorhajó tartózkodott. Számtalan bom-
bát d tbtak le, de csak jelentéktelen kárt okoztak 
Katonai kárt agyáltalán nem okoztak. Az eddig 
tudomás szerint * egv ember könnyen megsérült. 
Banfield sorhajóhadnagy légiharcban egy ellenséges 
repülőgépet az ellenséges vonalak mögé visszatérésre 
és leszállásra kényszeritett. Bepülőgépeink ós védő-
ütegeink sikerrel lőtték az ellenséges torpodóbajókat. 
Ugyanabban az időben egy ellenséges repülőgépraj 
megjelent I'arenzó felett és körülbelül 20 bombát 
dobott le. Egy mezei kunyhó elpusztításán kívül 
egyéb kárt uein okozlak. 
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Puszti'o repülotamada^k. A 12-röl 13 ia virrad A' 
éjjel fgy tengeri repülórajunk számos bombát dobott 
u eegvignaiioi vasúti telepekre és katonai építmé-
nyekre. Két tnuryobb tűzvészt és egyik katonai 
építményben heves robbanást idéztek elfl és a vasúti 
telepeken számos teli találatot értek el. Egy másik 
tengeri repillőrajunk ugyanaz éjjel megtámadta a 
vei« ueei kikötőt A legnehezebb bombák teli találatát 
fig\eltük meg az arzenálban, a gáztartályok melletti 
d< kkban, az alberonei erődben és a chioggiai hajó-1 
gyárban. Chioggiában több helyen tüz támadt. 
Mindkét tengeri repülőrajunk a leghevesebb lövetés 
dacára is sértetlenül tért vissza. 

Uj olasz offenzíva Az olaszok uj offenzívába 
fogtak Erőlködéseik egyelőre főképp a Karszt fensik 
ellen irányulnak. Ott tegnap a tüzérségi és aknavető 
tüz a legnagyobb erőre emelkedett. Délután az egész 
vippachi és tengerparti harcvonalon nagy ellenséges 
gyalogsági erők mélyen tagozottan támadásba mentek 
át. amiből heves harcok keletkeztek. Ámbár helyen 
kint az ellenség be tudott hatolni a legelső sorban 
levő árkainkba és itt-ott tartotta is mag.it, mégis az 
első támadást meghiúsultnak kell tekinteni. 

Erdelyben. a nagyszebeni szakaszon és Hátszeg 
tői délkeletre német csapatok érintkezésbe jutottak 
a románokkal. 

Erdélyből A szövetséges csapatok támadásIÍ a 
Hátszegtől délkeletre eső területen kedvezően halad-
nak előre. Fogarastol keletre a románok megkezdték 
az Olt lölyőn át való előmenetelt. 

Veres orosz kudarc az egesz kárpáti vonalún 
Az oroszok áttörési kísérletei a Kárpátokban az 
egész vonalon véres veszteségeik mellett összeom-
lottak A román fronton Hatszeg vidékén Herieonnál 
több kisebb ütközetben feltartóztattuk az oláhokat. 
A fogarasi hegyekben az ellenség akciója élénkebb lett. 

Heves harcok a Karpatokban A Kárpátokban 
ismét heves harcok vannak, Szapora tüzérségi elő-
készítés után, mely egész pergőtuzig fokozódott, az 
ellenség rohammal megtámadta a smotreci, ludovi 
és kapuli állasainkat, de véresen visszavertük. A 
Czibó völgyben a harc még folyik. 

Az orosz flotta Konstanzaban. Rotterdam, szept. 
13. A Morning I'ost jelenti: Csaknem az egész | 
Fekete tengeri orosz liotta befutott Konstanzába, a 
kő/ós olah orosz Hlott.i akció megkezdésére a bolgár, 
partok ellen. 

Az oro-z tengeri haderő megtamariása a Fekete 
tengeren. Szeptember 11 én német tengeri repülőgépek 
Konstanza előtt és onnan délre megtámadták az 
orosz tengeri haderőket. Egy sorhajón, egy tenger-1 
nlattjárón és néhány rombolón kifogástalan találato-' 
kat állapítottunk meg. Összes repülőgépeink sértet-
lenül visszatértek. ÍJ én este több repülőgéprajunk 
megtámadott a riyai öbölben ellenséges tengeri 
haderőket. Tobb kifogástalan találatot tettek. E«y 
ellenséges romboló azonnal elsülyedt. A heves üldö 
zés ellenére összes repülőink sértetlenül visszatértek. 1 

N így haditanács Petervarolt Krisztiánja, szept. 
13. Briand francia miniszterelnök a hadügyminisz-' 
térrel és számos más tiszttel 11 én ideérkezett. í 
Ftjukat Haparandán keresztül folytatták l'étervár 
felé, ahol nagy haditanácsot fogvak tartani. 

Bolgár jelentes Komán front: A Duna mentén 
nyugalom uralkodott. Csapataink Dobrudzsában foly-
tatják előnyomulásukat. A harmadik hadsereg 
parancsnoka kiegészítő jelentést közöl arról, hogy 
román é.- orosz csapatok visszavonulásuk folyamán 
hajmeresztő kegyetlenkedéseket követtek el. Macedó-
niai front: Köle->nös tüzérségi és gyalogsági tüzelés 
különösen a Moglena területén. Több támadást 
visszavertek a bolgárok, koztuk két olasz zaszlóalj 
taniadasát is, amely a bolgárok által üldözve, vissza-
vonult. 

Olah kegyetlen«edes Dobrudsaban. A Duna part-
ján tfaérstei harc Tekunál. Viddinél, Lomnál, 
Orsovánal és Szisztevonál. Csapataink kedden a 
lakosság ünnepélyes fogadtatása mellett bevonultak 
Szilitttriába Árab-Tadaán a bolgár háromszínű 
zas, iö lobog Szilisztria erődjében 10 várágyut és 
nagymennyiségű hadianyagot zsákmányoltunk Az 
ellenséges csapatok északi és keleti irányban vonulnak 
vissza i Duna mindkét partján. Lovasságunk üldözi. 
A román, orusz es szerb csapatok visszavonulása, 
főWg u o n b u a románok visszavonulása hallatlan 
keity'lenseg.'k k zott történik, amit a védtelen bolgár 
lakoss,44»yal szemben követnek el. A hadsereg-
parai. suoksag a következőket jelenti: A határ átlé-
pésenek eisö napjától kezdve egész sorát konstatáltam 
a román hadsereg i oizalmas tetteinek. Néhány nappal 
a l.aduzenet előtt a román hivatalos hatóságok a 
tiabrudsai lakossag egész marhaállományát rekvirálás 
nélkül elhajtottak. A Tutrakan felé való visszavonu-
ld aikalnnival az ellenség különítményeket szervezett 
a l>oigar felvakban való gyújtogatás céljára. Egy 
•-"Hí' kozséK lángokban all. A Sarsanlar mellett 

tnt g\ rt pánikszerű meuekülésben Szilisztriába vissza-
vonult lonián hadoszlop szeptem. er 7 én este Sbre-
rali a lalubun egy t gesz századot küldött ki két 
lis/|tel. amely az euész férfílakósságot összefogdosta 
s a/, éj folyamán meggyilkolta. A falu főtere és 

főutcája tele van vedtelen áldozatokkal, akik ember-
leien módon megvannak csonkítva. E falu gyerino-1 

keinek egy részét ;./, épületekbe bezárták, amelyeket 
i/.tan felgyújtottak. A t >bbi gyermeket és asszonyokat 
i csapatok Szilisztriába hurcolták. Szeptember 8-án 
Alifalc falu lerfllakosságat a Dunán elhurcolták, 
legyilkoltak • * i holttesteket a folyóba dobták. Négy I 
tulu lakosságát kivétel nélkül összeterelték, a Dunán 
átszállítottuk és a lakosság vallomása szerint még 
m»i is Kuiarusi város előtt és a Duna parton a bolgár 
túzeléH ellen fedezékül használják. 

A bolgárok előnyomulnak O j b r j d s á b i n . A nagy-
néniét főhadiszállás jelenti: A Maekeusen vezértá-
bornagy főparancsnoksága alatt álló német és bolgár 
erők előnyomulásukat a Dobru lsában folytatják. 
A macedóniai harevonalon a Vardar területén élénk 
tüzérségi harcok, a Struma mentén pedig a bolgár 
csapatok sikeres ütközeteket vívtak. 

Zavarodasok Romaniaban. Szófia, szeptember lő. 
I Komániából nagy belső zavarok Ilire erkezik. Az 
• ország belsejében sok helyőrség teljes lazadásban van. 
A katonák megtámadták tisztjeit. Tartalékos csapatok, 
akiknek indulnia kellett volna a frontra, megtámad-
ták az engedelmességet. Bukarestben óriási zűrzavar , 
van, a nép követeli, hogv azonnal hívjak meg CarpJ 
Bélért a kormányra, mert Carp az egyetlen ember, 
aki Honiamat meginentketi- Az összes szocialista 
vezéreket letartoztatták. Bukarestben es lialacban 
számos orosz és francia lisztet bántalmaztak, Brailá-
ban. (Jalacban, Konslancabau orosz katonai parancs-
nokságokat rendeltek ki a rend fentartására 

Az olahok utolso von da a Oobrudzsaban. Az 
oláh—orosz csapatok dobrudzsai veresége, a három-
szoros vonalátlorés, Tutrakan és Szilisztria várak 
eleste uián az ellenség sza anira mar csak a Cerna-
vode Medzidie—Konstanza vonal marad, mint egyetlen 
hely az ellenállásra. Ez igen nagy jelentőségű vonal. 
Cernavodánál van a nagy dunai vashíd, Konstanza 

[a legnagyobb feketetengeri Kikötő, amelyből vasút 
vezet Bukarestbe. A Duna és Feketetenger közt a 

' vonalat a Cernavodia es a Corassi tó 20 kilométerrel 
megrövidíti, így az egész védelmi vonal nem tobb, 

! mint 30 kilométer. Ha az oláhok még egyáltalán 
| Képesek az ellenállásra, ugy azt in meg fogják 
kísérelni, mert ez a legfontosabb az egész Doörudzsa-
hadseregre. Eddigi sikereu k ivetkezteben a bolgárok-
nak 8U0UU emueruk szabadult lel 

A tuIrakam foglyok Tutrakánnál az ejtett fog-
lyok szama 450 tisztre és ±2 000 sebesü'etleu 
katonara emelkedett. 

Olah pogram. A legtöbb moldavai városban rémes 
pogromokat rendeztek a nacionalisták. Különösen 
tíalatzbau, Brai ában és Szmailábau öltöt* rémes 
jelleget a pogrom. 

Általános mozgositas G ir.igorszagban. A Havas-
ugynökség jelenti: Górogosz igban elrendelték az 
ahalanos mozgositást. 

Követeink elhagytak Athént. A német, magyar-
osztrak, bolgár és török követek elhagyták Athént. 
A követsegek személyzetű K kel együtt egyelőre Flori-
nában szállottak meg, ahol mégZaitnisz unniszterelnök 
gondoskodott biztonságukról. 

A 4 ik gorog hadtust megadta magat. Mikor a 
német-bolgár csapatok Sarrail tábornok támadása 
miatt kénytelenek voltak ellentámadás kifejtése végett 
görög Macedóniába bevonulni, a Struma folyóig előre-
nyomult bolgár balszárnynak inogejo került a negyedik 
görög hadtest. A gorog katonak lábnál tartott 
fegyverrel engedték a német bolgár csapatokat 
Xeresbe, Drámába és Kavallába bevonulni. — Az 
antant erre olyan intézkedéseket lett, amelyekkel 
ezeket a gorog csapatokat a maga oldalára akarta 
kényszeríteni, vagy velők olyképpen elbánni, mint a 
Szalonikiben hatalmába ejtett 11. gorog hadosztállyal. 
A 4 hadtestnek Athénnel való összeköttetése meg-
szakadt. A felettes hatóságokkal való érintkezést az 
antant ellenőrizte vagy pedig meg is tagadta. A 
Kavallaban székelő 4. gorog hadiest parancsnokló 
tabornoka a királynak es törvényes kormánynak 
akaraiahoz hiven, hogy a semlegességet megőrizze, 
a rája bízott csapatot tarthatatlan helyzetére való 
tekintettel, éhségtől és beteg égtől fenyegetve, kény-
telen volt e hónap ÍJ én a német legfőbb hadveze-
tőséget magkérni, hogy derék királyhoz és kormány-
hoz hu csapatait az antant nyomasavai szemben, 
fogadja oltaimaba s adjon neki otthont és ellátást. 
Hogy a semlegesség megsértése elkeni.tessék, a 
legtöbb parancsnok aüban állapodott meg a tábor-
nokká!, hogy a gorog csapatok teljes fegyverzettel és 
felszereléssel, mint semlegeseket Nemetországba 
viszik és ott fogjak elhelyezni. 

Túzerharc a Sommenal. A nagy német főhadi-
szállás jeienti: A Sotnme mindkét oldalán az ellenség 
támadási kísérleteit állalabau zarótuzunkkel tneghiu-
siiottuk. A Foureaux es a Leuse erdőben az angolok 
hasztalanul kibérelték meg, hogy kézigránátharcban 
tért nyerjenek. Ginehy falu hétfőn reggel az ellenség 
kezére került. A tüzérségi harc hevesen tovább folyik. 

Szombathelyi Takarékpénztár 

J^észvénytársaság 

kőszegi fiókja, 
Kőszeg, Kii'úly-ut ü. szám. 

i t p d s z s z í l b l i m j l l a t t . 

E l f u l l a d : boU-'tukot jolunlcg nettó 4 " ,-os kuuia-
° tozáss.i l betéti kóuyvecsk '-r i í é s f o l y o -

- z a m U r a A k a m a t o z á s a betétet k ó v e t ő napon k e z d ő d i k , 
betét kiti/.eleseket fe lmondás nélkül e s z k ö z ö l . 

Leszámítol: *r8 azU't,' •fSSíi1 

tokát mindenkor a l e g e l ő n y ö s e b b e n " 

FolVÓSÍt: re,,J<;s " törlesztései jelzálogkölcsönöket 
— 1 földbirtokokra es városi hazakra; maga-

sabb kainatu kö lcsönöket a l a csonyabb kama tú 
kö lcsönökké vá i toztat (conver tá l ) . 

Értékpapírokat: napi i",'<>|yj"iu'> vesz é*euj 
tőzsdei megbízatásom it ello^a i 

S z e l v é n y e k e t " kóUsi-gmentesen bevált, szelvény-
^ * ivek'-t a szetvényutalvany (talon) 

alapjan d í jmentesen beszerez 

ÁtlltaláSOkat lefizetéseket eszkozoi a \1la4 b.u-
9 mely piacan teljesen díjmentesen 

Értékpapírokra: all*m
r".t ^

 m^An i'»pir"kr'1 

Sorsolás alá eső ^ ^ b ^ usz 

Értékpapírokat J^*®^1 ",/osrc és kuze 

Tekintettel, hogy hazank legnagyobb pénzintézetével a 
l'esti Hazai Elió Takarékpénztar K ;yesulettel szoros össze -
kottetesben all, mindenfele takarékpénztári es banküzleti 

megbíz >st a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 
Mint az Klsö Magyar Általános biztosit'> tarsasag ügynök-
sége mindenféle biztosítást eltogad es felvilágosításul kesz-

i ggel szolgai. 

Központ: Szombathelyi (regi) Takarékpénztár 
Szombathely. Alakult: 1857-ben. 

Alaptöke 1,600 000 kor. Tar ta lékok : 400.000 ko . 
Takarékbetétek 15 mi l l ió koronán fel j|. 

Sa jat tökei 2,250.000 koron a. 

Ha szüksége van 
körlevelekre, számlákra, cégnyomásos 

levélpapírra, borítékokra vagy levelező-

lapra, továbbá meghívókra, műsorokra, 

belepójegyekre, falragaszokra, azután 

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

gyászjelentésekre, táblázatokra, árjegy-

zésekre vagy bármely a könyvnyomdá-

szat szakinajaba vágó munkára, akkor 

forduljon a legnagyobb bizalommal csak 

Rónai Frigyes 
könyvnyomdájához 

Kőszeg, Várkör 3 9 . ( R o t h Jenó-fele ház), 

hol minden felsorolt és fel nem sorolt 

nyomtatványt a mai kor igényeinek 

megfelelően csinos, modern és ízléses 

kivitelben a legolcsóbb árak mellett 

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

Közigazgatási nyomtatványok nagy raktára. 
„J{öszegvidéki J{épesnaptár", „ 9 » n -
ser íBezirkskaleniec" és „}Í3rvatski 
Oíalendar Sv. JRntona 'Jaduanskoga" 

kiadóhivatala. 

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 
Nyomatott Rónai Frigyes fcőiiy vnyotudájában Kőszeg 

petroleumos, olajos, kátrányos, sziruposat, 
szeszeset, a legmagasabb áron m i n d e n 
m e n n y i s é g b e n k é s z p é n z f i z e t é s 
mellett veszünk ugy holybeu, mint bármely 
vidéki vasút vagy hajóállomáshoz szállítva. 

H o r d ó ü g y n ö k ö k k e r e s t e t n e k ! 

WEISZ LIPÓT és TÁESA 
olaj , gepzsir , kocsikenócs nagykereskedők 

B U D A P E S T , IX. Hentes-utca 17. 
Interurbán telefon József 14—50. 

H o r d ó k a t 

E l a c t ó l t l 
több bútordarab, egy varrógép 

asztalkával, képek, poharak és 

más házitárgy. — Megtekinthetők 

Ege-utca 1. sz. alatt 
d. e.' j tizenegy órától tizenkettőig 

és délután két órától négy óráig. 
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