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Hirdetések n a g y s á g szerint Jutányos árban 

szdmítatnak meg. 

Románia megsemmisítése. 
Mar többször kifejtettük e hasabokon, hogy 

Románia osztozni fog Szerbia és Belgium sorsán 

s nincs messze az idő, midőn az áruló oláh 

nemzet elveszi megérdemelt büntetését. — A 

románokat ma már végleg kiüztük Erdélyből s 

a központi hatalmak már román földön foly-

tatják az üldözést. 100 kilométernyire ál lunk 

Bukaresttől, melyet Zeppelinek örökös tamadasai 

már amúgy is alaposan megviseltek. — Ma már 

nem Szerbia és Belgium sorsára jut , amint azt 

a bolgárok mondják, de Szerbia sorsa gyerek-

jatek lesz Romániához képest. 

Az oláh nemzet rút árulása már érzi a 

következményeket. — Segitségert kiált és az 

entente — mint eddig is tette — nem hallja 

a vergődő kis nemzet segélykiáltásait. Az entente 

lapok elismerik a románok vereségeit s segítséget 

kívánnak a szövetségekektől. Egyik a másikra 

tolja a segítségadást s végül is pusztulni hagyják, 

amint nem sokat tettek sem Szerbia, sem Belgium 

érdekében. — Az entente-nak magának kell a 

haderő s a románok kedvéért sehol sem gyön-

gítik hadseregük írontját. 

Mint minden kis nemzet, mely az entente 

szolgálataba szegődött, ugy a románok is csak 

kitoljak a háborút, de eredmenyt el nem érhetnek. 

— Milliós hadseregek állanak egymással szem-

közt es a kózzacsatlakozó kis nemzetek a biztos 

megsemmisülte, -a -fégromlas elé mennek. 

Bral ianu és tarsai, kik Magyarország fel-

darabolasán és Erdély végnelküli meghódításán 

ábrándoztak, alaposan kiábrándulhattak már. Azt 

a kétszínű politikát melyet űztek, a biztos halaiba 

vezet. 

Take Joneseu, az orosz pénzen megfizetett 

agitator, most melyen hallgat. Ők a háború végét 

remélték s kisded csapataikkal a végére akartak 

jönn i , hogy a vergődő nemzetet könnyen meg-

rabolhassak. Az orosz rubelek megtették a hatast, 

de a befejezés a központi hatalmaknak jutott, 

kik azt méltó módon véglegesen és örökre befe-

jezik. — A románok egy éves háborút remeitek, 

de a központi hatalmak segítenek, hogy 2 hónap 

alatt vége legyen. 

A félhivatalos orosz lap a „Ruszky Invalid" 

világosan inti Romániá t , hogy egyelőre nem lehet 

számítani sem Ivovel, sem L»emberg bevételére 

s hogy a döntő orosz offenzíva csak tavaszra 

varható. Természetesen Bratianut, ki mar most 

száinitott a nagy döntő orosz offenzívára, ez 

nagyon elkeserítette, mert hol lesznek mar ők a j 

j övő év tavaszig. Azok a nagy reménységek, 

amelyek Bratianu az orosz segitsegbj és az orosz 

sikerekbe vetett, alig hat het után Összeo nlottak. 

A közélelmezési biztos. 
Vegre megalakult a közélelmezési hivatal s 

annak elére Kürthy Lajos báró, cs. és kir. kama-

ras, két vármegyének ura, Zólyomnak és Turócz-

nak főispánja került. Elnöke ennek a közélel-

mezési hivatalnak Ghil lányi fóldmivelési minisz-

ter, ki a legutóbbi képviselőházi ülésén elmon-

dotta, hogy az elelmezesi hivatalt az érdekelt 

ministeriumok a belügyi, a kereskedelmi és a 

| fóldmivelési minisztériumok, továbbá a pénz-

ügymin i sz té r i um kiküldötteiből fogjak kiallitani. 

vagyis abból a vegyes bizottságból, amely a 

! fóldmivelési minisztér ium Keretében szervezeti 

Országos Gazdasági Bizottságban eddig is intézte 

az ország közélelmezésének ügyeit. 

Most meg van az egész hivatal, vezetővel 

személyzettel együtt s csak azt várjuk, vájjon 

a hozzá lüzött remények bevallnak-a. A mostan 

kinevezett vezetőt a kormány ruházza fel telj-

hatalommal, hogy az egy ember kezében össz-

pontosulo szerepek szalait jobban és hathatósab-

ban irányithasha, igazgathassa s biztos, ered-

ményes célt elérjen. Mihelyt ismét minden egyes 

esetben a méltoságos és excellenciás urak újra 

összeülnek, tanácskoznak stb., ugy ott leszünk, 

ahol eddig voltunk. A kózelelmezesi hivatal veze-

tője legyen olyan ember, ki a nép közélelmezését 

elsősorban szivén viselje, s ott hol arra szükség 

van, gyorsan és erélyesen intézkedjék. — Ezt 

természetesen csakis a kormánytól reá ruházott 

hatalmánál fogva teljesítheti, kutassa fel elsősor-

ban az elrejtett készületeket. Szigorú büntető 

sankciók lépjenek életbe az élelmezési uzsora 

teren. Minden kereskedő köteles legyen — amíg 

a készletből van — mindenkinek a maximális 

aron adni. Ha erélyes intézsedéssel, az uj köz-

élelmezési hivatal vezetője eljár, az elrejtett kész-

leteket felkutatja, összeírja, esetleg rekvirálja, 

ugy betölti hivatásának magaslatát. Mi reméljük, 

hogy teljes nyugalommal es reményekkel tekint-

hetünk a közelgő nehéz téli napok elé, mert 

talan elérkezett ezzel egyidejűleg az élelmi-uzsora 

alkonya. 

Város i ü ° y e k . 
45»7 yiö Hirdetmany. 

Közhírül adtain, hogy a nikkel hiszfilléresek 
1910 december 31 ikóvel kivonatnak a forgalomból, 
ezentúl pedig csak 1917. április hó 30-ig fogják az 
állarnpénztárak és hivatalok beváltani. Miután a 
határidő közeledik, figyelmeztetem a közönséget, 
hogy a forgalomból kikerülő nikkelhusztillóresekt t 
sserélje be vashuszfilléresekkel. A becserélés gyorsí-
tása céljából lelhivoin a vendéglők, mulatóhelyek és 
kavéh;<zak tulajdonosait, hogy i IU kir. adóhivatal-
nak szolgáltassák be rövid idókozonkint kicserélés 
végett az összegyűlt nikkelhuszfilléreseket. Ezen 
eljárást követeli az állam és a közönség érdeke ! 

Kőszeg, 1910. október 17 én. 

Jambrits IJLJÜS polgármester. 

Hirdetmeny. 

Közzéteszem, hogy a városház udvarán levő 
keményfából készült űrmértékek, vasajtók, korlátok 
stb f. évi október h) 13-án d. e. 10 ómkor nyilvános 
árverésen elfog adatni. 

Jambrits L'ljog, polgárnőié r 

Az utolsó rózsa. 
Dermesztő hidegnek, gyilkos dérnek, fagynak, 

üalavány kis rózsa, téged itt nem hagylak ; 

Nem hagylak itt! íme leveszlek a töröl 

S elteszlek, emlékül a hervadó őszről . . . 

Erezni már lehet a közelgő télnek, 

Nézzétek 1 K rózsát elteszem emléknek. 

Jöhet a sivár tél, fagyával nem bánom: 

Ez utolsó rózsát imakönyvbe zárom. 

Ide teszem, ide s majd a zordon télbe' 

Mikor imádkozom — találkozom véle. 

Csendes megnyugvással a tavaszt ugy várom, 

Az utolsó rózsát iruakönyvbe zárom. 

De ember halandó. . . vaj' ki tudja sorsát! 

Erek-e több tavaszt, látok e még rózsát?! 

— Többé kivirulni talán nem is látom! — 

Az utolsó rózsát imnkonyvbe zárom . . . 

. . . Sejtelme a végnek nem háborgat engem, 

Kinos előérzet nem tépi a lelkem, 

De mégis..% több tavaszt ha talán nem érek: 

Kz uiolsó rózsát síromba tegyétek! . . . . 

Tóthné-Munkácsy Eleonóra. 

A tölgyek. 
Orosz fronton szeptember hó. 

A d i tölgyeknek sajátságos formája van. 
Magasak, erősek, hatalmasak, de sudár torzsuk csak 
közepétől fogva kezd lombosodni és az ágak olyan 
rövidek, hogy a tölgyek, mint karcsú és sudár 
gyertyánfák merednek' az égbe. J ó félmag,issagig 
kopárak, mezítelenek, ág- és lombtalanok. 

A háború formálta át őket, a büszke tölgyeket, 
amelyek évtizedek óta változatlanul állanak itt. Ev 

i tizedek tele, nyara, fergetege, villámcsapása nem 
ártott nekik és most egyetlen, még csak nem is 
teljes esztendő átnyirta őket, mint jámbor kerti 
Taxusbokrokat a kert'ész ollója. Puskagolyók tördesték 
le az alsó ágakat, ölték meg őket fojtották meg 
csirájukban a lombokat, gránátszilánkok nyirbáltáK 
meg a koronájukat; — a d i erdő e^y esztendő 
óta harcban áll, saját testével védelmezi a katonákat, 
akik a földet védik, ameljen áll. A tölgyek is küz-
denek, harcolnak, halottaik és sebesültjeik vannak. 
Itt fekszenek közöttuk a halottak, akiket derékba 
tört a gránát, csonka törzsükkel merednek az égbe, 
mint merev halottak kitárt karjai; kétségbeesetten, 
holtan és mégis elevenen. Mások gyökeruktépte 
hevernek a földon, levelük nem hajt, gyökereik a 
levegőbe kapnak, mint a mellbelőlt ember utolsó 
percében a levegőbe akar kapaszkodni, hogy el no 
bukjék. Tompán ásít mellettünk a tölcsér, amelyet a 
gránát vágott, amelyik gyökerüket kitépte. Sok 
halottja van a harcoló erdőnek és még több sebe-
sültje. Majd minden tölgy magán hordja a harc 
bélyegét. Leszakított ágak behegedt sebei, golyó-
szakitolta sebek a kérgen, ahol kilátszik az élő fa 
mezítelen fehér husa, golvóverte apró lyukak látsz i-
nak mindegyik tölgyön. Kérgüket lehántotta a golyó-
zápor, itt-ott egy gyú j tógráná t szénné égette vala 
melyiket, hogy üszkös, fekete ágai esdön,. kétségbe-
esetten könyörögve merednek az égbe. E* minden 

ilyen seb a fáknak talán egy megmentett ember-
életet jelent. Mert az erdő szélén már az ellenség 

! áll és a tölgyek nedves zóld lombjai kőzött a halál 
; kuporog . . . 

Árkok futnak keresztul-kasul az erdőn, mint 
kiirdliasitotta sebhelyek egy halott iestén, gránát-
tölcsérek ásítanak, mint apró lösebek. Alig lehet egy 

! lépést tenni ebben a/, erdőben, hogy tnegne csörrenne 
a láb Nehéz gránátok vadul csipkézett szilánkjai 
hevernek mindenfelé, leszagatott rézpántok, srapnell-
hüvelyek, sárgaréz orosz és alumínium japán srapnell-
gyujtók. Ólom tormeléktfolyók, hogyes puskalövedé-
kek, mellettük konzervdobozok, kemény papirosból 
való tölténydobozok, szijjak, patrontáskák. Itt-ott egy 
összegyűr »!t tábori levelezőlap halvány rózsaszínű 
foltja világit elő sápadtan a zöld bokrok közül. 

D n éjjel és nappal, szakadatlanul, a nyuga-
lom perceiben is folyik a harc, inert ez a magaslat 
zárja el a cár csapatai elől az utat. Ötven lépésnyire 
egymástól lesik egymást az ellenfelek, beasva a puha 
agyadba. Drotsövóny veszi körül az egész erdőt, mint 
valami féltett vadaskertet, l'uskagolyók sivítanak a 
fák között, vágnak felcsattanva a levelek közé, sivitá-
sukat megszokszorozza a visszhang, hogy zugnak, 
mint óriási darazsak. Gránátok jönnek üvöhve, rob 
banásukat inegszázszorozza a visszhang és a szétfor-
gácsolt agak recségése. Szilánkok vágnak belé a fákba, 
amelyek mereven, részvétlen bámulnak maguk elé — 
megszokták már az ilyesmit. Kmberek suhannak a 
bokrok között, fát, löszért, deszkát cipelnek, drót-
kötélypálya apró csilléi hozzák szakadatlan a/, élelmi 
szert. Éjjel felvillannak az orosz fényszórók, tüzes 
ujjaik lassan tapogatják végig az erdőt, bemásznak 
a fák kozé, hogy hosszú, fantasztikus árnyak kúsz-
nak a fekete tölgyek között. Vilagitó pisztolyok vet-
nek vakító fénykúpot az erdőn, hogy a kis temető 
fehér keresztjei megcsillannak egy pilanatraa ragyogó 
fényben, amelyben ugy állanak a sötét tölgyek, mint 
egy mozdulatlan katonasor. Hatul, messze a fák közül 

T á S o a. 



.ingóié Hirdetmény. 

Közhírré teszem, hogy Kőszeg szab. kir r. t. 
város 1**17 évi háztartási és útügyi költségelőirány-
zata f évi október hó lG-tól 15 impi közszemlére van 
kitéve a városházán 10 sz. ajtó alatt s hogy ellene 
ezen idő alatt észrevétel adható be. 

Kőszeg 1916 október ltí 

Jamhrits L ÍJOS, polgármester 

4iM8 ,<iti Hirdetmeny. 

Közhírül adom, hogy mindazok, akiknek birto 
kában vagy örizetében 1—2 m in vastagságú, 1 kg nál 
nagyobb mennyiségű kenderzsineg készletii< van, 
kutelesek azonnal beszolgáltatni. I'apirzsinegre e 
rcndelésjuem terjed ki Azon iparosok, akik kender-
,'sintgi't sajat üzemükben iparcikkek előállítására 
huS'nalnak fel, kenderzsineg készletük felét meg-
tarthatják. A készletek hozzám beszáll itandók, 
amennyiben 25 kg-nál kevesebb. Ha ennél több, 
k >z vetlen >1 a székesfehérvári állomásparancsnoksag-
nak küldendő be. A szállítási és csomagolási 
kuliségeket is megtéríti a kincstár. A beszolgáltatandó 
kenderzsinegért az előállítóknak 8 K. 50611. másoknak 1 

1) K, 50 fill. kg.-kinti térítés jár, melyet postatakarék-! 
pénztár utján kuld a hadbíróság. K rendelet ellen1 

vétők 2 havi elzárással és 000 k.-ig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendők. A rendőrhatóságot 
felhívom, hogy a beeeolgállaléel szigorúm •Uen- j 
őrizze. 

Kőszeg, 1916. október 20 án. 
.lambrits Lajos, polgármester. 

Helyi hirek. 

4590 «i6 Hirdetmény 

Kőszeg s/.al'. kir. város polgármesteri hivatala 
közhírré teszi, hogy a csalit szedés az alsó erdőben 
a katonai lövöldén alul a 33 34 erdőrészleteken 
42 kat. holdon 84 szekérrel, a vágás melletti 12 erdő-
részleten 40 kat. holdon K) szekérrel, a felső erdőben 
a pogány erdőből a 42 erdőrészletből 44 kat. holdon 
88 szekérrel jelöltetett ki. A csalit ára kétfogatú 
szekér után 3 korona, egyfogatú szekér után 2 korona, 
egy háts kosár után 15 fillér, egy taliga után 30 fillér. 
Idegenek csalitott nem kaphatnak A csalit a városi 
pénztárban f. évi október hó 23 tói kezdve váltható. 

Kőszeg. 1916 október 20 án. 

JamhriL* hljOS, polgármester 

2 2*2 ui6 Hirdetmeny. 

Az érdélvi menekültek jelentkezése táruvában. 
Az ide érkező erdélyi menekültek összeírás 

végett haladéktalanul a rendőrhatóságnál jelent-
kezzenek. 

Kgyben közhírré teszem, hogy a menekült 
h izzátartozók iránti kérdezősk ödések a Vöröskereszt 
egyesület tudósító irodájához Bud ipestre (Váczi utca 
3M| íntézendők. 

Kőszeg, 1916. október 19 

Kőszegi József ren.lórkapiUny. 

rejt tt ütegek ugatnak hü érckutyák ; a fold alatt 
pedig fojtó, levegőtlen tárnában, meghajoltan, pislogó 
olaj mellett tolja előre aknáit a szappör. 

Ks mégis él az erdő. A harc közepén, százszor 
megsebezve, maga is harcolva, szenvedve és kínozva, 
teli régi és friss sebhelyekkel, tovább éli a maga régi, 
c-eudes és rejtelmes életét. Zöld páfrányok közül 
csodálatosan lila. najry friszek ütik fel a fejüket, 
nagy fehér gobak hugink elő a gránáttölcsérek mélyen 
apró források fakadnak fel az ismeretlen mélységből 
és csobognak vékony erekben lefelé Bogarak rajza-
nak zuuva, lepkék kergetőznek, madarak csicsereg-
nek a tak között és néha apró, szétszaggatott, véres 
testekre akad az ember az aljaban A temető kereszt-
jei kozt mókus ugrál. . . Ks ha leszál. az éj sötétje, 
a/ erdő nem alszik, nem némul el, figyel és fülel; a 
villámló felcsillanó és cirkázó éjszakában ágyudörgé-
se u és fegyverropogáson is átsir a baglyok rikoltó 
szava. 

Az erdő halhatatlan és örökkön élő. 

Katonai szemle. Csütörtökön és pénteken váro-
sunkban* időzött Orosz Ferenc tüzér-ezredes, tüzérségi 
kerületi felügyelő, az itteni 24. hegyi üteg meg-
vizsgálása céljából. 

Nyugdíjazott őrnagy. A király elrendelte Oergelyffy 
Ferenc 18. honvédgyalogeiredbeli őrnagynak, uz 
újólag megejtett felülvizsgálat eredménye alapján, 
mint honvédségi csapatszolgálatra nem alkalmasnak, 
helyi szolgálatra alkalmasnak, a nyugállományba 
való helyezését. 

Egy vitéz magyar polgártársunkról jött hir a 

harctérről Kappel Samu volt rendőr, ki vitéz maga-
tartásáért mar a bronz, kis- és nagy ezüst vitézségi 
érmet kapta és őrmesterié is előléptetett, az orosz 
fronton volt nagv harcokról ir, mely levelek az 
oroszok visszaveretéséről szólnak, de sajnos arról is, 
hogv a harcoló kőszegiek közül ismét többen eltűntek 
vagy megsebesültek. Kappel is bal lábába kapott 
lövést és most a krakói kórházban ápolják, honnét 
szintén irt és örömmel jelenti, hogy már nemsokára 
újra visszatérhet a frontra. 

Egy kitünó postasfoldinket temették el rnult 
héten Budapesten a keropesi sírkertben, egyik tagját 
a Huberth —Mayer postásgenerációnak, mely annyi 
sok kitűnő munkaerőt juttatott e szép intézménynek. 
Mayer Győző, özvegy líuberth Károlyné fivére, rövid 
ideig kőszegi póstafőnök is volt. ugy emlékszünk 
1899-ben. Klőbb a budipesti VII. postának volt 
főnök helyettese és kívánságára nevezték ki ide, de 
mert neje visszavágyódott, egy év múlva újra a fő-
városba került, hol legutóbb a belvárosi 40 posta-
hivatalnak volt főnöke. A nem igen erős szervezetű 
férfi szinte túlzott buzgósággal élt hivatásának és 
különösen a nehéz fővárosi szolgálat őrülte meg idő 
előtt. Ideges gyomorbaja okozta korai halálát. 53 
évet élt. Özvegye és egy leánya gyászolja. Mi is 
őszinte részvéttel sajnáljuk a rendkívül szerény, de 
igen értékes férfinak és közhivatalnoknak, egy érde-
mes földinknek korai elhunytát. 

A haboru aldo/ata lett Hopp Lajos kefekötő-
mester. Mint honvédnépfelkelő vonult be és koránál 
fogva helyi szolgálatra osztatott be a helybeli katonai 
alreáliskolahoz. A külföldet is megjárt művelt iparos 
volt, megszokva a munka melletti állandó ülést, de 
mint katonának a felügyeleti szolgálatban a sok lépcső-
járás lett terhére s alighanem ez támadta meg szivét, 
amit egyébként még reumája is előidézhetett. Mikor 
gyengeségét észrevették orvosi rendeletre pihentették, 
és az orvos felülvizsgálatra való küldését attól tette 
függővé, hogy a pihenés megnyugtatja-e szivét, de 
biz az nem nyugodott meg, hanem mult hétfőn dél 
után hirtelen megszűnt működni, — szivszélutés 
érte. Az intézet parancsnoksága díszes temetést ren-
dezett a katonai szolgálatát híven teljesített polgár-
nak Egy szakasz katonasag, egy szakasz növendék 
és az egész tisztikar kísérte utolsó útjára, de kivonult 
a tűzoltóság is, melynek buzgó tagja volt és az ev. 
egyházi énekkar is, mely mintha szebben énekelt 
volna egykori tagjának. L>r. Tirlsch Gergely evaug. 
lelkésztanár megható búcsúbeszédben méltatta benne 
a jóravaló polgárt és kötelességtudó népfelkelő-
katonát. özvegye és egy kis fia gyászolja a korán 
elhunyt családlót. Még csak 47 éves volt. 

Halalozas. Az öreg Leyrer János városi szegény-
nek az elhunyta ugyan nem fontos esemény, — 
beteges volt, 71 éves volt, szegény volt, — nem sok 
öröme lehetett már az életből, de ifjú korában igen 
ügyes és megbízható iniok volt a városnál, azután 
vidéki községek jegyzőinél tett érdemes szolgalatot, 
ki adóügyben igen verzált volt s azonkívül s/.ép 
irasu, sot jól fogalmazó is. Kar érle, hogy utóbb 
züllésnek indult. Vásárok alkalmával ó volt a jarlat-
iktató. Sohasem akadt olyan H italember, aki képe> 
lett volna az 6 munkabírásával mérkőzni. Még közel 
70 éves korában sem. .Száz iktatószámmal mindig 
előbbre volt. Az Isten nyugosztalja szegényt! 

Puspökjelolo valasitas volt mult vasárnap a 
helybeli evang. gyülekezet kebelében. Egyhangúlag 
Kapi Gyula volt körmendi inosl már szombathelyi 
lelkész mellett döntöttek és most Sopronban is, hol 
Bancsó Antal volt a komoly jetölt. ki azonban most 
korára való tekintettel nem vállalkozik, szintén egy 
hangulag Kapi mellett határoztak (Kapi különben 
soproni születésűi és mert a legtöbb egyházker. valasz-
tasa (talán a györmegyeieket kivéve) mind Kapi 
mellett nyilatkozott, valószínű, hogy ö lesz a dunán-
túli egyházkerületnek túlnyomó többséggel meg-
választott uj püspöke es ezek folytán a püspök 
székhelye Szombathely lesz. 

Orosz fogsayba jutott Lindenmayer Lajos 18 as 

honvéd, Lindenmayer Frigyes nemrég elhunyt polgár-
társunknak fia. 

Szinha/ Fehér Vilmos színtársulata kedden 
megkezdte hirdetett előadásainak sorozatát a „Mágnás 
Miska" operettel, szeidán „Grün Lili* bohózatot 
hirdette, de este „Jó éjt Mu-vi* cimü bohózattal 
mulattatták a közönséget. Csütörtökön „Tisz ívirag" 
operttte ment és aznap délután külön előadás volt a 
katonai alrealiskola növendékeinek, kiknek „Ferenc 
.József azt üzente" aktuális színművet mutattak be. 
Pénteken Bródy Sándor hírneve-- „Lyon Lea" szín 
játékát adták és szombaton a jóízű „Kisasszony férje" 
cimu vígjátékot. A társulat J ég jó játékot produkál, 
de erősen meglátszik rajta, hogy a háború okozta 
kényszerhelyzetben vau személyzetét illetőleg F 
I'eéry Ilus, Varga Simon, En.yei Mihály, Oiasz 
Mariska a legjobb erők es ezek közolt Peéry Ilus' 
primadonna eme.kedik ki, mint nagyobb színpadra! 
is méltó tehetseg. A közönség azt sajnálja, hogy az< 

i ígért jó zenekar nom olyan mjnt várta. Jó muzsiku-
sukból áll, de mihaszna mikoiY». zenekai összeállítása 
hiányos és az o hiányt pi>iolni akaró zongora 
förtelmesen komisz. Szinte csodáljuk, hogy Ilalmágyí 
Mihály igen ügyesés tehetséges karmester vállal-
kozott annak — kezelésére. Ma délután „Tiszavirág" 
és este „Mágnás Miska" operetteket adj át. A j .vő 
heti műsort nem közölték velünk, de i#y tudjuk, 
csupa újdonságot adnak. 

A kőszegi róm. kath. hitközség képviselőtestülete 
ez évi rendes őszi közgyűlését folyó évi november 
hó 1-éu, Mndonszente; ünnepén délelőtt 11 órakor 
tartja a helybeli szent Domonkos rendi íárda nagy-
termében, amelyen a hitközség elnöksége a kép-
viselőkön kívül a hitközségi tagokat is meghívja. 

A jövő evi koltsegvetest tárgyalta csütörtökön a 
városi tanács és gazdálkodó bizottság. Megállapodás 
szerint a költségvetés ugy alakul, hogy jövő 
évben kb. 93"/o lesz a városi pótadó, ami 8'Vo al 
több az idei évnél, de nem lehetetlen, hogy mire a 
közgyűlés tárgyalja 95u/o i-s '"sz. Tulajdonképen ne a 
sok az emelkedés, ha figyelembe vesszük a háború 
okozta rendkívüli terheket, de véleményünk szerint 
az adóemelés mellőzhető lett volna, ha néhány olyan 
léteit ncrn vettek volna fel, melyeknek éppen a jelen 
időben nem ismerjük el sürgősségét. Ugyanis nyilvá-
nos illemhelyek létesítésére felvetlek 2500 koronát, 
a Köszegfalván esetleg létrejövő megállóhely költ-
ségeire 1000 koronát, a városi szabályozási terv 
költségeire első részletként beállított öiKMJ K-korouát 
(30 esztendeje sürgetik s épp háborús költségvetés 
idejére esett!) mint a jövőre nagyon szükséges be-
ruházás, elismerjük, hogy kívánatos, de mert ugy 
sem készül el a jövőre es ÖOOO korona nem is elég, 
— háromszor annyiba fog kerülni — ez a tétel 
bátran maradhatott volna a követke/.ő évre, avagy 
mint hasznos befektetés, mely részben megtérülni is 
fog, más alapon is lehetett volna fedezetei találni, 
hogy éppen a jelenlegi viszonyok között a potado-
emelés elkerültessék. Ha majd teljes egészében 
látjuk a javaslatot, talán még más tételekie is utal-
hatunk a változatlan adókvóta lentartásara, amire 
egyébként az erre illetékes közgyűlés hivatott töre-
kedni, ha a pótadót a jelen viszonyokhoz mérten 
akarja megállapítani, amikor az a 10% adóemelés 
igen sok másra elkel. 

A hatosagi lisztkiosztas nehezsegei. Eddigelé 

Kőszeg városában nem volt még hiány lisztben, mert 
a hatósági liszt is megérkezett esetről esetre a lisztes 
boltokba, inost azonban késedelmet szenved a hatósági 
lisztkiosztás, inert a varos október második felére 
meg semmi lisztet sem kapott, minek oka az, hogy 
a minisztérium elrendelte a hitós ig> ellátásra szorulók 
névszerinti összeírását ós ezen összeírást a minisz-
tériumhoz kell beterjeszteni, sc<ak ennek megtörténte 
után fog a minisztérium a szükségeit lisztmonyiség 
kiutalása iránt intézkedni. Az öss/.eir.isi munkálatok 
a városházán serényen folyu k. ** 'Á napokban már 
el is mennek a miniszteriumb i. Ennek kapcsá i 
szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy az összeirási 
jegyzék szigorú ellenőrzés és felülvizsgálat tárgyát 
fogja képezni, s ha a felek tóob családtagot vagy 
fogyasztói jelentettek be, mini auimnyi tényleg a 
háztartásban van, ugy a legszigorúbb büntetés 
vár reájuk. 

Ked*e/men,es cukrot szerzett a polgármester a 
városi tisztviselőknek.és összes vár. alkalmazottaknak, 
a cukrot kizárólag forgalomba hozó Hitelbanktól, de 

i mert a lisztviselők az e célra kap itt 20 mázsának 
jcsak a felét vették at, a másik felét közfogyasztási 
célra átadta a Schaar cégnek azzal, hogy e feles 
mennyiséget negyed és nyolcad kilós csomagokban 
kimérje, ami meg is történt. Amennyiben nyugdíjas 
tisztviselők elég nagy számban jelentkeznek cukor-
megrendelésre, ezeknek is kieszkozli. Jovö hónap-
ban pedig életbeiépieti a cukorjegyrendszert. 

Hetfon nem lesz cunrazda. A belügyminiszter 

rendeletére a eukrázdákat a hétfői zsírtalan napra 
való tekintettel bezárjak. Az erre vonatkozó rendelet 
legközelebb megjelenik. 

A hdtfoi országos vasár elég élénk lefolyású 

volt. Az ipari forgalom ugyan jórészt haszontalan-
sagok vásárlásában tűnt ki, no d-i ezeknek az ipari 
leidolg* zasa is kereseti forrása a népnek, lalan jó 
berendezése a világ rendjének, hogy az ilyeneket 
vásárló jómódú nép juttatja érte pénzét a legszegé-
nyebb ipari munkás uéposzlálynak. — Szabó, cipész, 
és csizmadia persze mind jo vasúit csinált, meri 
sosem volt alkalmasabb idő nagy keresetre mint most, 
inikor a drága árak indokolására annyi a jó kilogas 
és a vevők önmagukról is tudják, hogy nem jobbik 
a deák né vásznánál. — A zöldségárusok nem hoztak 
annyit mint máskor, ugy mondtak, hogy most keve-

Isebb hust esznek, tehát nem kell annyi zolds >g, b il-
lőbbet termeltek mint máskor, mivel w aggonszám 
szállítják a harctérre, inert mostan ibau olt fózik a 
sok leveshusi, — de meglepetéssel tapasztalták, hogy 
ide többet is hozhatlak volna. (Persze s »k.u vetlek 
a katonák, kórhazak, barakkok, orosz foglyok részére ) 
Mégis nem nagyon drágán fogyott a zöldség. Az el-
árusítók maguk sem bízván az élénk keresletben, 
már reggel a régi árak mellett kínáltak ós hogy 
délután csak lefelé sz ib ilyozódtak a4 árak, az termé-
szetes, mert a kivalogitott áru keveseoüet érő. — 
A marhavásáron igen suk volt a foilAajias, volt vagy 
1800 darab szarvasmarha, de csak mkutegy 500 drb. 
kelt el, mert az arak igsn hmyat ottak. Miut gy 
15% százalékkal voll olcsobb — A rendfe.itartason 
kivul egy pár vásári tolvaj kézrekeriu se és két pénzét 
vesziteit kupoeuek a baja elég d »lgo- ad»l ia rendőr-
ségnek. 

A különös menázsi. 
Három bájos hadfi vizsgálta a terepet. Járőr 

szolgálatra voltak kÍKüldve. Mentek, mendegéltek, de 
muszka egy sem akadt az utjukba. Elhatározták, hogy 
megebédelnek, ebéd után pedig felkeresik újra csapa-
tukat és megjelentik az eredményt. 

Egy fa tövében gályákból tüzet raknak, bele-
dobáljak a gulyás konzervet, és melegítik. Egyszerre 
csak egy golyó csap közéjük nosza felugrálnak, és 
csakhamar észrevesznek lovas kozákjarőrt Hasra, és 
lőni! kettő lebukott a nyeregből, három pedig elme-
nekült a nyeregből, az egyik lovat elfogták, a két 
kozák holttestét eltemették, azutan uira hozzáláttak 
uz abbamaradt menázsihoz. Javában falatoznak, egy-
szerre csak az egyik hirtelen felugrik és élénk tag 
lejtéssel adja társai tudomására, hogy valami rosszat 
nyelt. A másik kettő felugrik és pufoli a szerencsét 
len bajtárs hátát. Elordítja magát a hós „Elég már 
kijövök" nézegeti, hát egy muszka golyóbis volt. 
Valahogy belelőtték a sajkába anélkül, hogy az 
kilyukadt volna. Elkezdenek nevetni a bajorok, és az 
egyik kedélyesen odaszól a társához. Szerencséd van 
komám, hogy főve etted meg a golyót, mert ha nyer-
sen kapod be, hát most biz Isten nem volna ilyen 
jó kedved 
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Érdélyl menekülteket már alig kapunk. Az ide-
irányitott volt 250 menekült ellátása ügyében a 
felsőbb hatóság már tovább nem intézkedett, — a 
vármegye egyes részeiből p dig a hunyadmegyeieket 
már haza is szállították. Az önként ide menekült 
erdélyiek egy része már szintén hazautazott s a 
többiek is folyamodtak utazási engedélyért, habár a 
kormány rendelete szerint a visszautaz hatás ideje 
amúgy is közöltetni fog az illetőkkel, midőn a lak-
helyükön való életfentartási feltételek meglesznek. 

Gyönyörű őszi napok, de hamar eltűntek. Már 

vagy nyolc esztendeje nem volt olyan szép őszi idő 
mint az elmúlt héten. Ragyogó napsugárban hullott 
a falevél és az erdők sárguló, pirosló színárnyalatai 
a régi szép őszi időjárásra emlékeztetett. Mintha a 
természet csak mutatni akarta volna, hogy van áiu 
még szép őszi idő, de a jelen időkhöz csak a zord, 
szeles, hideg időjárás illik. Tegnap reggelre esett az 
első hó. A hegyláncolat végig fehér köntösbe burkolt. 
Kifedte az ősznek festői szép látókópét. Pedig nem-
csak nekünk, de katonáinknak is kívántuk volna a 
tartós szép időt. A hirtelen és kórán beállt téli idő 
talán a természet — offenzívája a miellöbbi bókéért. 
Bár áttörné a háborút intéző rideg sziveket. 

A városi villamostelepen az uj tengelyes gép mái-

két hete van működésben. Azóta szétszedték a másik 
gépet, hogy azt is megbízható jó állapotba helyezzék. 
Ez az oka annak, hogy az áramtermelés még mindig 
korlátozva van s ennek folytán a motorikus célra 
való áramfogyasztás még most is csak legfeljebb 
délután 4 óráig van megengedve, nehogy a világítás-
hoz való áramszolgáltatás szenvedjen. Az üzem-
vezetőség 3 tekintetben olyan szigorúan kénytelen 
eljárni, hogy e héten már egy motorikus erőszolgal-
tatást beszüntetni illetve az áramkörből kikapcsolni 
volt kénytelen, mivel ismételt figyelmeztetésre sem 
tartotta be kilüzött munkaidőt. 

A petroleumfogyasztas legszigorúbban takarékos 
eljárására inti egy kormányrendelet a fogyasztókat 
és azt ajánlja, h<>gy ahol villamos vagv gázvilágítás 
létezik, minél többen ezt használják, mert a petróleum 
beszerzése Korul nehézségek várhatók. Arra is figyel-
mezteti a hatóságokat, hogy a petróleum elrejtést 
ellenőrizze, mert akiknél készlet van, azt a fogyasztók 
szükségletének arányában eladni kötelesek. 

Burgonya eladás a városnál. Hétfőtől kezdve 

folytatólagosan naponként délután 1 órától kezdve 
adják el a városi burgonyát. Tekintettel arra, hogy 
most egyszerre 4 vaggon burgonya érkezett, kiki 
nagyobb mennyiséget is elvihet a burgonyából ha az 
arát a vároál pénztárnál befizette. 

Csalit eladas. A városi pénztárnál hétfőtől 

kezdve lelie a csalilbárcákat kiváltani. A gazdálkodó 
és pénzügyi bizottság valamint a tanács csütörtökön 
délután tartott ülésében a polgármester előterjesz-
tésére ugy határozott, hogy a csaliteladást a közgyűlés 
utólagos jóváhagyása reményében már most eszkö-
zölteti, hogy a gazdaközönségnek módjában legyen 
még a téli idő beállta előtt alom szükségletét 
biztosítani. 

Az elomarha olcsobb, a marhahús azonban nem. 
Egymásután érkeznek jelentések arról, hogy az élő-
marha ára tekintélyes csökkenést mutat. Kedden a 
szentgotthárdi országos vásáron élősúlyban 3 K-ért 
adtak marhát, tehát majdnem fele árért mint előbb. 
Az élőmarha'ára hatalmasan leszállt, ez igen örven-
detes jelenség, azonban a mészárszékek bon még ma 
is ugyanolyan magas árakon mérik a marhahúst, 
mint előbb. A mészáros urak ráeszmélhetnének már 
arra, hogyha a marha ennyivel olcsóbb lett, hogy a 
folytonosan felfelé rohanó árakat illenék leszállítani. 

Pénzt vesztettek el a hétfői országos vásár 

alkalmával ketten is. Az egyik Kelemen Vince 
nemesvisi lakós, ki piros bugyellárisban 2G44 K-t 
veszített el a sörgyári állomás körül, — a másik 
Bugletits Márton kópházi lakós, ki meg a főállomá-
son liOíi koronát és 2 marhalevelet tartalmazó tárcáját 
veszítette el. 

A Krötzl ezresbankójának az esetére bizonyára 

emlékeznek, — hiszen részletesen irtuk meg akkor, 
hogy a nagy diuom dánomban hogyan tünt el tőle 
s hogy akkor a két fövényét termelő Schranz ellen 
irányult a gianu. A kir. törvényszék e héten tár-
gyalta az ügyV-t és mert nem látta eléggé bebizonyi 
tottnak, hogy ők vették el tőle és rejtették el a 
padozat alá, sőt lehetségesnek tartják, hogv részeg-
ségében maga Krötzl — tette, a terhelteket felmen-
tette, amiben az ügyész is — megnyugodott. 

Különös véletlen. Nem régen a Kiss bankházba 

Budapesten egy asszony jött be és a 20565 számot 
kérte. Mikor kérdezték tőle, miért épen ezen számot 
kéri, mondá, hogy ő 65-ben május 20-án született. 
Ezen sorsjegyet tényleg bUOOOO koronával sorsolták 
ki. Azóta igen sokan küldenek be fontos napokat, 
mint születési-, házassági-, halálozási- dátumokat 
Kiss Károly es Társa banknak, Budapest Kossuth 
Lajos utca 13, hol aztán HZ illető számra eső sors-
jegyet kiválasztják és megküldik. Tanácsos az október 
27 én kezdődő osztálysorsjáték első osztályához 
fontos dátumot Kiss bankháznak beküldeni és meg-
írni, hogy egész sorsjegyet óhajt o 12 — K ért, vagy 
felet ti.—Kért, vagy negyedet 3.—K-ért, vagy 
nyoleadot 1 60- K-ért. A megfelelő sorsjegyet azonnal 
elküldik. 

Erdélyi menekültek javara a polgármesternél 

Kantó Györgyhó gyüjtőivén adakoztak : Bencés szék-
ház 20 K, dr. Bárdos Bemig, Nagy Balázs, Kincs 
István, Maitz Lipót, ozv. Kornerné, Kantó <íyörgyné 
Szidoly Anna 10—10 K, Ilannibalné, Gyurátz M. 
5—5 K, Szentkirályi Márton, özv. Luxné, özv. Kovács 
Gézúuó, N. N. 2—2 K, özv. Apatyné 1 K. 

Kitün'.etes A szabadbárándi plébánost magas 
kitüntetés érte. Az egyház és tanügy terén szerzett 
érdemei elismeréséül őfelsége a Ferenc József rend 
lovag keresztjét adományozta neki. 

Szombathelyen hatosagi tojást árusítottak. A város 

1500 darabot szerzett és 32 fillérért adja el, de 20 
darabnál lobbet senkisem kaphat. 

Szélhámos rekvirálok garázbálkodtik Szombat-

helyen. Hivatalos eljárást színlelve megfélemlítettek 
asszonyokat és pénzbírság kirovása czimén nyugta 
mellett pénzt csaltak ki tőlük. Végre akadt feljelentő, 
mire a rendőrség a szélhámos volt katouazenészt és 
facér pincért elfogta. 

Szombathelyi hentes üzelmei. Följelentés folytán 

bűnös üzelmekről rántotta le a leplet a szombathelyi 
rendőrség Nóvák Dániel hentesnatíyiparüsról derültek 

(ki súlyos dolgok, amelyekről mar napok óta nyíltan 
| beszélnek Szombathelyen mindenütt ahol csak két 
, vagy három ember összetalálkozik. — A fáma nem 
regélt alvptalanul. Kiderült ugyanis, hogy Nóvák 
Dániel tobb ízben elhullott vagy biteg sertés lmsát 

j mérte ki. A törvényes orvosi ellenőrzést akként 
'játszotta ki, hogy pezsgős uvogdugaszával allatorvosi 
bélyegzőt késziteit és ezzel önmaga bélyegezie le a 
hust Ezl a műveletet azonban számos eseti en gya 
korolta egészséges állatok vágásánál is, hogy ily mó-
don kevesebb fogyasztási adót keljen tűzetnie. A 
rendőrség Movák Dánielt ez üzelmekért még szom-
baton este őrizetbe vetie, demikor a nyomozést befe-
jezte és annak veszélye nem forog fenn, hogy Nóvák 
tovább kockáztathassa a vizsgálat eredményét, elbo-
csátotta. 

i i £ t i k r ó n i k a . 

A felmentett penzinteze'i tisztviselő<. A had-

vezetőség rendeikezese tolytau már csaknem egy éve 
folyamatban van a katouai felügyelet alatt álló 
vállalatok felmentett alkalm izottainak fokozatos be 
vonulasa nélküíözhetésük esetén. A hadvezetőség 
rendelkezése folytán a felmeutések hasonló revízióját 
legközelebb a felmentett pénzintézeti tisztviselőkkel 
szemben fogják megejteni. Ennek méltányos elő-
készítése céljából a pénzügyminiszter a kereskedelmi 
és ipurkamarakat felszólította arra, hogy a kerületük 
ben levő pénzintézeteknek a katonai szolgálat alól 
felmentett tisztviselők írjak össze név szerint, fel-
tüntetve mindegyiknek korál, alkalmaztatásának 
idejét, munkakörei ós mai nélkuíozhetlensegét, illetve 
nélkuluzhetöséget, valamint esetleges megtörtént 
katouai kiképeztetését és katouai rangját. 

Legijarmü epito tanonciskola felallitasa A houv. 

miniszter rnndolete szerint esztergályosok, forrasztok, 
tárcsázok, marók, szárny feszuletfeszi tők és légjárómii 
szerelők képzése céljából a wieui légijárómu szer-
gyárnál légijárómü épitő tanonciskola i " i ,anak fel. 
Ezen iskolaüa oly magyar vagy osztra uosságu 
vagy bosznia-hercegovinál tartományi illetőségű 
ifjakat vesznek (el, ariik 14. óietóvüket mar be 
töltötték és a 17-iket meg tul nem lépték. A pályá-
zóknak koruknak megtelelő fejlettség mellett ki-
fogástalan előéletueknek, testi fogyatkozás nélküliek 
uek kell lenniok, legalabb elemi iskolai képzettség 
gel és lehetőleg szakmába vagó előlép/.ellséggel kell 
birniok. — Az iskolaba vaio telvetelt celzo kérelmek 
a es. ós kir. legijarmü szergyar parancsnoksagahoz 
(Wien, X Artnieriearsenal, Objekt I X ) bármikor 
előterjeszthetők. 

A nemezis. Fiíipcscu Miklós volt román miuisziet, 
aki Take Jones úrral egyull Komániát belekényszeri-
telte a háborúba, bukaresti jelentós szerint meghalt. 
Filipescu 00 éves volt ki mint nyugtalan vérű poli-
tikus állandóan a leghevesebben agitált Ausztria-
Magyarorszag ellen. l'.Ul-ben hadügyminisztere volt 
a Majorescu kornianynak, a balkani háború idején 
pedig a korona uradalm ik minisztere. Mem hisszük, 
hogy Ausztria-Magyarországnak nagyobb ellensége 
Jeti volna valaha, miut ő. Minden tettében a vad 
gyűlölet lángolt s azt sokasom szűnt meg ellenünk 
zitani. — Állandó keréktoróje volt a kormánynak. 

Ő robbantotta fel a romáukonzervetiv partot, mert 
hiüsága nem tudta elviselni, hogy az agg Uarp Péter-
nek még mindig tobb befolyása van a partban, inuit 
neki. — Hogy az osztrák-magyar hatalom elleni vad 
gzülolet és üaboru annal biztosabb legyen, ellenfelé 
vei Take Jonescuval szövetkezett. Perervárotr igen 
népszerű volt s mikor mull ev februárban oda ellá-
togatott ugy fogadták, min a cár legjobb baratjat. 
Akkor halt meg, mikor Komániát veresség-vereseg 
után éri. 

Az allati borok forgalma es maximalasa A 

kormány és a kereskedelmi miniszter egész sereg 
rendeletet adott ki az allati bőrök forgalmáról és 
maximálásáról. Az egyik rendelet szerint október 
24 -vel a kaionai célokra alkalmas börfajtakra vonat-
kozó az a rendelet, hogy ezek szabályszerűen ki-
állított „Tanúsítvány"" ellenében kiszolgáltathatók, 
elveszti hiftalyát. E naptól kezdve az ilyen bőr-
fajtákat a bőrgyaros, timar, kereskedő, vagy bárki 
más a kereskedelemügyi miniszternek külön utasítása 
nélkül csak közvetlenül a katonai igazgatásnak, más 
részére pedig a kereskedelmi mmiszteruek a kiszol-

gáltatást elrendelő utasítására adhat el ős szolgál-
tathat ki- Egy másik rendelet a cseres hasított 
bőrök s az ily bőrökből készített talpak előállítása 
és forgalomba ho^iiala tárgyában ad részletes utasí-
tást, külön rendelet van a nyers marhabőrök, nyers 
bőrök és nyers borjubőrok. forgalomba hozataláról, a 
nyers, valamint a kész marha-, ló- és borjubőrökért 
követelhető legmagasabb árakról, továbbá a cserző 
kivonatokról ós a bőrök cserzésóről, a nyers bőrök 
és kész bőrök bejelentéséről, valamint a kész bőrök 
raktározásáról. 

Az erdélyiek visszatérésé. A/, illetékes hatósá-

goknak az az intenciója, hogy az elmenekült erdélyi 
lakosság egyelőre maradjon ott, a hol jelenleg 
tartózkodik. A menekültek segélyezése folyik, ellá-
tásukról és megélhetésükről gondoskodtak, ugy. 
hogy ottmaradásuk sem jár nehézséggel. Ez alatt 
az idő alatt az ellenséges uralom alól felszabadult 
területeken a hatóságok ismét rendet teremtenek, 
ugy, hogy mire a polgárság visszatér, akkorára már 
megélhetése biztosítva lesz. Az ellenséges uralom 
alól felszabadult vármegyei székhelyekre és járási 
központokra egymásután térnek vissza a közigaz-
gatási és állami tisztviselők. 

A mozik cenzurázasa. A belügyminisztériumnak 

az a terve, hogy mint i külföldön, ugy nálunk is 
előzetes cenzúra alá vegyék a mozgófényképszin-
házakba kerülő filmeket. Ezzel azt a célt akarják 
elérni, hogy a rémdrámák s az erkölcsrontó filmek 
kiküszöböltessenek. A tervezet egyik lényeges pontja 
az, mellyel a gyermekeket eltiltják a mozi látogatá-
sától. A mozi megrendszabályozását az egész ország 
mozijaira kiterjedően tervezik. A terv napirendre 
tűzésére állítólag az adott okot, hogy a minisztériumba 
érkezett jelentések szerint a bűnöző gyermekek bűnre 
való hajlamosságát a detoKtív- és egyéb rémdrámák 
nagyon előmozdítják-

Hirek a háborúról. 
A tiroli vadászuk hós essege. A Pasubio területén 

a harcok tovább folynak. Az olaszok hosszú és heves 
lövetés után pénteken délután négy orakor ismét 
megtámadták a hegycsúcstól északra levő állásainkat. 
Újból elkeseredett közelharcokra került a sor Az 
első, harmadik és negyedik számú derék tiroli császár 
vadász ezredek Etlischen ezredes dandárparancsnok 
vezetése mellet valamennyi támedást vsresen vissza-
verték, összes állasaik kirtokunkban maradtak. — 
Több, mint 100 olaszt elfogtak Egy alpini zászlóalj 
a Fleimsch völgyi arcvonalon a Siorcela di Sodolet 
és a kis Coroiolt erős tüzérségi támogatás mellett 
megtámadta. A támadás gépfegyvertüzünkben össze-
omlott. 

Orosz tomegrohamok. A hármas országhatár 

mentén, Dornavatrátol délre, az oroszokat a Neigra 
patakon át vetettük vissza, mely alkalommal 1 tisztet 
és 217 főnyi legénységet elfogtunk és 2 géppuskát 
zsákmányoltunk. Kirlibabanál a legutóbbi harcokban 
5 tisztet, 101)7 főnyi legénységet és 5 géppuskát, a 
Sinotreczen pedig 3 tisztet és 381 főnyi legénységet 
szállítottunk be. Az oroszok ellentátnadásai tegnap 
irindkéi szakaszon meghiúsultak. A Ludova területen 
bajor csapatok elfog altak egy ellenséges állást. 
A Narajovka mentén a Szereth legfelső folyásánál 
és Broditól délnyugatra Bohm Ermolli vezérezredes 
csoportja erős támadásokat hárított el. Az ellenséget 
mindenütt súlyos veszteségei mellett verte vissza. 
Terstyánszky vezérezredes hadserege egész napon át 
erős orosz tüzérségi tűz alatt állott. Zaturccy két 
oldalán az ellenség gyalogs iga is támadásra tort 
előre, amelyet, különösen az említett helytől északra, 
nagy tömegekkel megismételt. Az elllenség újra 
suiyos kudarcot szenvedett. Lucktol nyugatra a 
Zubilno Zaturcy szakaszon az ellenség súlyos veszte-
segei mellett összeomlottak a heves tüzérségi tűzzel 
előkészített erős támadások. A Brody-leinb^rgi 
vasúttól délre és a Graberka mélyedésben részleges 
előretörések szintén meghiúsultak. A Narajovka 
mentén Lipnicza Dolna és Skomchy között tekintélyes 
orosz haderők mélyen tagozott, de sikertelen támadást 
kezdtek. Az ellenségnek itt is súlyos veszteséget 
tudtunk okozni. A Kárpátokban német zászlóaljak 
a Smotreczen elért sikereik kibővítése alkalmával 
visszaverték az ellentámadásokat és 3 tisztet és 381 
főnyi legénységet fogtak el. A Decomanou bajor 
csapatok rohammal elfoglaltak több orosz árkot. 
Kinibabától keletre oszt rak-magyar ezredek támadó 
harca alkalmával az oroszok ellentámadásait vissza-
vertük. Itt a beszállított foglyok száma tobb, mint 
1 IX). Dornavatrátol délnyugatra a szövetséges csapa-
tok a Neagra völgyön at vetették vissza az ellenséget. 

Tízszeres rohamok. A Narajovka mentén és 

Wolhyniában a csaták tovább tartanak. Az ellenség 

mind a két területen ismét súlyos vereséget szenve-
dett. A Lipnicza Dolnatol délro az orosz tömegek 
éjszakáig rohamozlak a német csapatok állásai ellen. 
Mindhiába. Német testőr/.ászlóaljak a visszavetett 
ellenségnek, ennek árkáig utánanyomultak és ott 
megvetették lábukat. Az oroszok 36 tisztet, l'.HJO 
főnyi legénységet és 10 géppuskát hagytak szövet-
ségeseink kezei között. Wolhyniában az orosz táma-
dások ismét Terstyánszky vezérezredes német és 
osztrák-magyar csapatai ellen irányultak. A legheve-
sebb tüzeies után délután Bustomiti ós Vmiuchy 
között. Bubnovtól nyugatra, Zaturchytól délre, 
Zaturchy ós Kisielin között, előretörtek az orosz 
oszlopok. Az ellenség rohamai az óriási veszteségek 
ellenére némely helyen háromszor is megismétlődtek, 
sőt Zaturchytól északra tízszer, de a túlerőben levő 
tömegeknek a támadó ereje sem volt elég arra, hogy 
a vitéz védőket megingassa. Az ellenség sehol se n 
hatolt keresztül. Csapataink teljes sikert arattak. 

A magyar Vöröskereszt részére Kóth Jenő könyv-
kereskedésében a következő adományok folvtak be: 
Dressler Micike és rszakonyi Sárika K 10, Szidolv 
Hermáimé, Szerdahelyi Károlyné 5—5 K, o'zv. Kirn 
bauer Sándorné 3 K. 
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Olaszország ínség előtt A z olasz foldmivelésügyi 

miniszter az élelmezési bizottsághoz intézett beszé-
dében kijelentette, hogy Olaszország helyzete nagyon 
komoly, úgyhogy a kormány a lakosság élelmezését 
nem garantálhatja A legszigorúbb takarékosságot 
rendelik el, mert az ínség küszöbön vau. 

Zborovtol ddlre előőrseinknek sikeres vállalkozásai 
voltak. — Terstyánszky vezérezredes hadseregénél 
JIZ OROSZ testr.roSLAGOK előretöréseit visszavertük és 
a Stocl od felső folyásánál néhány ellenséges árkot 
foglaltunk el. 

Funtos orosz támaszpontok elfoglalasa. \ Stoe-

hódnál Siniavkától északra az általunk elfoglalt állá 
sok előtt az oroszoknak tobb ellentámadása nagy 
veszteségeik mellett összeomlott. SistelnikitŐl dél-
nyugatra a Narajovka nyugati partján német zász-
lóaljak egy fontos orosz magaslati állast az ahhoz 
csatlakozó vonalakkal együtt vohammal elfoglalták 
és az oroszok vissatoglalási kísérleteit véresen vissza-
vertek Az ellenség itt ismét 14 tisztet. 2050 főnyi 
legénységei és 11 gépfegyvert hagyot kezünkön. 

Az oroszok utolsó offenzivaja. A Mat in az orosz 

főhadiszállásról táviratot kapott azzal a hírrel, hogy 
Bruszilov és Scserbacsev tábornok még a tél bekö-
szöntése előtt egy utolsó nagy offenzívát fognak vég-
rekajtani-

A bajorok diada'a az orosz fronton. Csapata ink 

Kirhbabatól keletre tobb orosz támadást visszavertek. 
A Hisztricza Solotvinszkátol északkeletre a Narájov-
kánál bajor csapatok hatalmukba kerítettek egy erős 
orosz támaszpontot, mely alkalommal elfogtak két 
tisztet, 350 főnyi legénységet és 12 gépfegyvert 
zsákmányolták. A Szereth legfelső lölyasau egy 
orosz támadó kísérletet már csirájában elfojtottunk. 
Az ellenség Luektól nyugatra fekvő arcvonalunk 
ellen intézett erős gyalogsági támadásának veszteség 
teljes meghiúsulása után élénk ágyutiizelésre szorít 
kőzött. Zríczyn mellett (Zalosczetól északnyugatra) 
az osztrák m igyar állások ellen támadó gyalogságot 
tüzelésünkkel súlyos veszteségei mellett árkaiba 
üztük vissza. A Narajovka nyugati ptrijiu Herku 
towtól délnyugatra, bőséges tüzérségi előkészítés 
után bajor zászlóaljak rohammal elfoglaltak egy 
orosz támaszpontot és 2 tisztet, 350 főnyi legénységet 
és 12 géppuskát szállítottak be. 

Oroszország külonbekeje Az angol a lsóházban 

a vita során nagy szenzáció került felszínre. Mohert 
Cecil államtitkárt meginterpellálták az. orosz különbéke 
lehetőségéről elterjedt hírek miatt. Mohert Cecil 
politikai zsörtölődéssel akarta elutm a dolgot, kitérő 
válasza azonban nagy megdöbbenébt keltett. Hirtelen 
vihar tort ki, ugy hogy alig lehetett rendet terem-
teni. Az angolok ugyanis tisztában vaunak, hogy 
Oroszországra nézve az oláh döntő vereség után a 
háború célja teljesen kárba veszett, s bizonyosak 
benne, hogy Oroszország részéről a különbéke lehe-
tőségére minden feltétel in"g van 

Oroszországban ujrasorozzak az alkalmatlanokat. 
Az orusz hadügyminisztérium határozata az 1910—10. 
évi korosztálybeli alkalmatlanokat újból pótszemlére 
kötelezi. 

A Nagyszebentől es Brassótól delre levő hatar-
teru'eten a harci helyzet változatlan maradt. A 
Gyergyói hegységben a románok ellenállása tovább 
tart A liárom ország hatarán. Dornavatrától délre, 
eluzluk az ellenséget a Neagratól délre emelkedő 
;nauaslatoktól. Az Krdőt, Kárpátokban és Dnyesztertől 
délre az oroszok egyes előretöréseit visszavertük. 

Oel Romániát Bukaresttel együtt kiürítik A Tages-1 

anzciger jelenti: Hogy az oláhok az oroszokkal való 
összeköttetést lentarthassák. Oláhország egy nagy 
részét Krdély és A1 Duna között, beleszámítva 
Bukarestet i«, kiürítik A Muszkoje Szlovo szerint 
Bukarestből Sebas topolra vitték az összes állami 
levéltárakat és érckészleteket. — Az Ultro M<.szij 
jelenti: Az er lélyi olah határon »Inr • >k folvtatódnak. 
Az egész déli hadsereg visszavonul. 

Az oroszok védik Bukarestet S tockho lm, október 

20. Pétervárról jelentik, hogy Oroszországból legutóbd 
rengeteg mennis*>tru muníciót szállítottak Bukarestbe. 
A bukaresti erődöket legeehezebb orosz ágyukkal 
erősítették ine* és a várvédő sereget orosz csapatok 
kai gyarapították. A román tiszteknek megparancsol-
tak, hogy mindenben feltétlenül engedelmeskedjenek 
az orosz tiszteknek, akik a védelmet vezetik 

Predeal langokban Szombaton b i r tokunkba 

vettük a töinösi szoros utolsó részeit. A küzdelmek 
során elhódítottuk « Pred -ált uraló magaslatokat és 
l'redeált, amelyet erősen lőttünk. A városban oláh 
csapatokat sejtettünk. 14 én haderőink már beren 
dezkedtek az oláhoktól elf"glalt árkokban. Az oláhok 
a falu szélén tartottak magukat. Délben ágyúink 
hatalmas erővel kezdettek lőni a falut, amely ugy 
füstölt, mint a maglyarakás. Anyuink hatásaiéigázó 
volt. Tizenkét órakor bekövetkezett a roham, amely 
vonalainkat a varos széléig tolta előre. Kzzel kivívtuk 
az első sikeres harcainkat román földön. 

Elpusztítottak az olahok losieret. A Novosti 
jelenti, hogy a Murman part ellen intézett támadás 
alkalmával az északi tengeren német tengeralattjárók 
tobb hajót elsiilyesztetteZ. Bukarestben különösen a 
második I >zetszállítmány elvesztése nagy izgatott 
s.itfot keltett. A németek ugyanis elsülyesztettek <*gy 
olyan hajót is, amelyen az oláh tüz >rség lőszere 
volt. A szállítmány 45 milliót ért. Klsiilyedt egy 
másik hajó is, amelyen M imániának kézigránátot és 
aknát száll ítottak. 

Az olahok védelmi pozícióban. Genf . október 1H 

Ideérkezett hivatalos hírek szerint a román vezérkar 
• t táró/.la. h o g y védelmi pozícióba vonul vissza 

Kaiserfélé 
MeII= 

karamellák 

KÖHÖGÉS ) 
rekedtség. elnyát-
kásodás, görcsös 
és szamárköhögés, 
hurut, légcsőhurut 
ellen, valamint hűté-
sek megakadályozá-
sára, enelfogva min-
den katona szive-

, , A ... sen fogadja! 
a „3 fenyővel" . 

kozjcgyz h bizonyítvány orvasoktól és magá 

nosoktól a legjobban igazoljak biztos hatásukat 

és közkedveltségüket. 

Csomagja 30 fillérért, szelence 60 f.-ért kapható 

S C H A A R J Ó Z S E F füszerkereskedésében, valamint 

LENDVAY LAJOS és KÖT TEL ÜSZSŐ gyógy 

. szerészeknél Kőszegen és az ÓSSÍCS gyófjrMMtárskb tn 

6100 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthetetlen jó férjem 

Hopp Lajos 
elhunyta alkalmával végtelen fájdalmamat 
jóleső részvétükkel; a végtisztesség őszinte 
megadásával vagy koszoruadományokkal 
enyhíteni igyekeztek, hálás köszönetemet 
fejezem ki. 

Külön köszönetet mondok a es. és kir. 
alreáliskola tiszti és altiszti karának, vala-
mint a legénységnek és növendékeknek; 
nemkülönben az onk. tűzoltó-egyesületnek 
a koszoruadományokért és a temetésen való 
nagyszámú megjelenésért, valamint az ág. 
hitv. ev. egyházközség férfi énekkarának 
szíves közreműködéséért. 

Kőszeg, 1910. október 19 én 

özv. Hopp Lajosné. 

t K h u l r i s i h i r d e t m e n y . 
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A kőszegi 39. sz. tjkvben A -H 3. sorsz. 

1781. hrsz. alatt felvett, a Pados örökösök 

tulajdonai kcpjzö káposztás a betcghazn.il 

113 J-ol kiterjedésben, 

f. évi október hó 29.-én d. u. 3 órakor 
irodámban a legtöbbet igeronek á r v e r é s utján 

el fog adatni. 

Az árverési l'dtetelek irodámban megtudhatók 

Dr. Szovják Hugó 
ügyvéd. 

regi bútorokat, üvege-
ket. porcellant. kepe 
ket. csipkékét, mű-
fogakat régi aranyat 

J^Cagtj megtakarítás üzleteknek, gyárak-

nak, malmoknak és gazdaságoknak. 

A létező legjobb s legtartósabb 

papirspárgát 
C N o i n n g o l á M i ' i i 21 , , 3 és 4 mm. vas-

t igságnan kgként K ,150, 100 kg. K 340 —. 
l ' o s t i i c N o m n g o U l i o / . kgként K 4 -t), 

100 kg. K 4U0 — 
H z ő l ó k ö t A z é s I n í z (2 és , mm) kg-' 

ként K 850, 100 kg. k 340. 
/ s ú U z s i n e g n e k 4 mm-esből vágva és 

kötegelve kgként K 360, 10J kg. K 350— 
árban szállítja piesi raktárai »ól utánvéttel a 

PÉCSI KERESKEDELMI es IPARBANK R. T . 
áruosztálya Pécs. 

ö kg nál kevnsobb nem küldhető. 
Papirkötelek. Elismerő nyilatkozatok. 

Nagyobb rendeléseknél engedmény. 

petroleu nos, ohjos, kát'ánvos, szirup mt , 
swszeset, a le^in i^as ib'» áron m i n d e n 
m e n n y i s é g b e n készpénz f i ze t és 
mellett veszünk ugy iiuiyben. mini 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 ! 

WJ2ISZ LIPÓT és TAHSA 
olaj-, gpp'sír , kocsuenócs nagykereskedők 

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

H o r d ó k a t 

Jíozassuk haza elesett hőseinket! 
Kedvezményesfuvardij mellett eszközli,a szükséges 
engedélyeket és okmányokat jutányosán megszerzi 

a<raí f n M harctéren elesett hWk cxiiu.nUM 
j y a c a l JUtU és hausuUttási válta it 

Sudapest, 5jUkóczi-ut 59. sz.í I. em. 5. 
.Telefon joi$»| 33—44. Slonjjös köitstgvrirt dijmtntistn. 

S z o m b a t h e l y i T a k a r é k p é n z t á r 

J ^ é s z v é i x y t á r s a s á g 

kőszegi fiókja, 
K ő s z e g , I £ i rá l .v-ut (*. s z á m . 

Stpucz s z á l l o l a má l l o t t 
Elfonad : bc tcteket jclontc:- nettó 4 " ,-OS kania-

— '. toz.iss:il betéti könyvecskére es foly -

s z ám l án A kamatozás a betctel követő napún k c i J ó j i k , 

hetet kiűzetéseket felmondás nélkül eszközöl. 

Leszámítol • " — 1 alainisos üzleti és maganval-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tokát mindenkor a legelőnyösebben 

FolVÓSit : r u n J c s >-'s torleszteses jetzálo^koksónöket 

í L földbirtokokra es városi házakra . m a g a -

sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb kamatú 
kölcsönökké változtat (convertái). 

Értékpapírokat: napl 'rfoiy"»o» vesz. é< eua 
—— tózs.lei meghizatáso. ti cllogaá 

Szelvényeket • költségmentesen bevált", szelvény 

ívck' t a szelvényutalv;«ny (talon) 

alapjan díjmentesen beszerez 
Á t u t a l á s o k a t lefizetéseket eszközöl a vitai; bar-

— mely piacán teljesen diamentesen 

Értékpapírokra: tt"'im|- ^ wrokr» 
' előleget ad 

Sorsolás a l áeső crltík''iP,r,»kat .̂••»iyamve«-
tes- 4 ellen bizti>»it 

Értékpapírokat es LTlckekít ",rzeHre cs kczt" 
' ' lesre átvesz 

Tekintettel, hogy hazank legnagyobb pénzintézetev«l a 

pesti Hazai El«ó Takarékpénztar Egyesülettel szoros ossze-

kuttetcsben all, mindenfele takarékpenzUri e* bankuzleti 

megbíz st a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 

Mint az Kls.> Magyar Altalanos bizt >sito társasig ügynök-

sége mindenfele biztosiUst eliogad és lelvilagositassül kesz-

S ggcl szolg.ü. , 

Kozpont: Szombathelyi (regi) Takareicpenztár 

Szombathely A laku l t : I867 ben. 
Alaptöke 1,600 000 kor. Tartalékok: 400.000 k<».. 

Takarékbetetek 15 millió koronán fel i l . 
Saját t ök í í 2.250.000 korond. 

A románok behívták a 17 eveseket. K irá ly i 

dekrétum behívta Koináuiában okt. 28 ik iru a 17 
éves rooián újoncokat. 

A görög király az antantról. Kons tan t i n k i r á ly , 

személyesen megcáfolja azt a híresztelést, mintha 
Lnrisszát szemelték volna ki a királypártiak ellen-
állásának központjául. A L írisszáb.t küldött hadiszor 
az ott állomásozó hadu-stnek volt szánva. A király 
kijelentette, hogy a minisztorUnács akkor is megírzi 
a semlegességet, ha az e^ész vil tg ellene esküszik 
is. Az antant eljárása <5 irogorszagg.il nemcsak 
igazsiigtalan, hanem esztelen is. mert elvesztette az 
itt..* ál is nagylelkűség pres/.tizsét 

Megsemmisített angol páncélos szörnyetegek. A 
tii/.érségi harc a Szomme mindkét partján n/. esős 
időjárás mellett mindkét fél részéről élénk maradt. 
Kgy támadás elragadta az ellenségtől az Eausourt 
L'Abbay — La Barquei országúttól nyugatra október 
18 án kezeikben maradt árkok legnagyobb részét. 
Courcelettől északra és Le S irstól keletre angol 
o^ztagok előretörései az esti órákban meghiúsultak. 
Az angolok az utolsó nagy támadás alkalinaval az 
általuk olv nagyra tartott pincéi gépkocsikat (Lanks) 
is has/.náilak. E/.ek kn/.ul luirom tiiz-'i-segiink által 
szétrombolva vonalaink előtt hever. 

és ezüstöt Minden héten Kőszegen vagyok és a 
legnagyobb arakat fizetem. Kerek ertesitest egy 
levelezőlapon J HERSCHK0WITZ Szombathely 

Slesett hősök 
emlékét művészi rajzokban lest-

menyekben megörökítheti 

*Z> o f o 0 U i a r c k é p f « s t é s z e t i mü-
J d C l i n téz«t u t j á n xx 

Budapest, VII., Jlákóczi-ut 24. szám. 

Árjegyzék ingyen. — Helyi kép-

viselők kerestetnek. 

Nyj» Rónai k< vnyomdájában Kővcei;. 

a Kelcz-Adelffy-u. 7. 
sz. házban két föld-
szintes utcai szoba, 

konyha, éléskamara mellékhelyiségekkel. 
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