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Emlékezzünk.. .
Ragyogó betűkkel irta be varosunk nevét
a világtörténet lapjaira J u r i s i t s M i k l ó s es
maroknyi hős serege. A z ő szellemét hirdetik
a vár fennmaradt falai és hősi küzdelmükről
regeinek a késő utókornak. Ebben a történelmi
jelentősegü
varosban kétszeresen kell, hogy
megbecsüljük a mostan duló világháború hőseinek áldozatkézseget!
Az évszazados komor
falak, a rég mult időkre emlékeztető tornyok
is arra intenek, hogy meltókepen lejezzük ki
hódolatunkat, a mai Magyarország küzdő fiainak s elesett hőseinek!
E m l é k e z z ü n k a régiekről
igy
szol a legrégibb Írásban rankmaradt ének !
E m l é k e z z ü n k ! De most az egyszer ne
a régiekről, hanem a t e g n a p hőseiről. —
Azokról szóljon megemlékezésünk, akik
napjaikban, a most folyó ádáz küzdelemben,
nemzeti nugyletünk : az élet-halai
honában
estek el!
Eddig a nemzet nagyjainak sirjahoz zarándokoltunk: eddig azoknak porai felé tettük le
a halas megemlékezés hervadhatatlan koszorúját,
akik az évezredes haza jóléte, — felvirágzása
— és hírnevéért fáradoztak, munkálkodtak s
hoztak nagy aldozatokat; akik fáradhatatlan
szorgalommal, kitartással, lemondással, dolgoztak, mint & nemzet m u n k á s a i ; akik lángeszükkel, tudásuk hatalmával,
művészi ihletségük
teremtő erejével, tollal, vésővel, ecsettel megalapítottak. felépítették a magyar kultura évezredes csamokat! De most az egyszer legyen
ez a nap azok ünneplése, akik talán nagyot
nem alkottak a nemzeti kultura kiépítésében.
De nagyobbat tettek akkor, amikor ezereves
kulturánkat egy uj, népvándorlás vandalizmusatol óvtak meg, akik édes hazank létjogát és
eletei biztosítottak s a mindenoldalról ránktórő
ellenség csapasait fogtak fei, ukik mint a nemzet
élő falai alltak északon, délen és keleten vasgyűrűként hatarolva az a földet, a nelyet a
honalapító Árpád szerzett és István király a
szent, az apostol reánk örökségül hagyott.
E nevtelen hősöknek ezen ismeretlen nagyoknak szenteljük e nap emléket, akik közül
százezren vereztek el, haltak meg idegen földön,
rettenetes h i z d e l m e k és isszonyatos csatak után,
hogy eletükkel es verukkel szenteljek meg honszerelmok es magyarságuknak igazságai és
őszinteségét!
Halalukkal
egy nemzet
eletét
becsületét és j ö v ő j é t mentették meg. S mi
hisszük, hogy ez a sok drága vér nem folyt
hiaba s annyi reményteljes élet nem veszett
karba !
Mert, mint a költő is m o n d j a :
A< nem lehet, h o g y annyi ftsiv
H u b a ont a vért.
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért) . . .
A« ncin lehet, hogy esz, erő
Ks oly szent akarat
H u b a sorvadozzanak
Kgy átoksúly alatt !

Az egész nemzet hálaját érdemlik meg —
örök időkre ! S amíg magyar lesz a magyar ez
cdes házában : áldott lesz emlekezetük ! Rajtuk
is beteljesül, — amit a szabadsagharc lánglelkü
dalnoka Petői megjósolt a n a g y j d ő k , a legendás idok: 1848 hőseiről, hogy sirjaik nemzeti
zarándokhelyek lesznek:
Hol sírjaink domborulnak
l'nokiinik leborulnak
És á l d ó imádság mellett
MunJj.ik el szent neveinket I . . .

De mi ne varjúnk — addig ne várjunk
— amíg a késő unokák zarándokolnák el sírj a i k h o z ! Eleg sir van inár, sok korhadt fakereszt

jelöli az elesett mártírok helyét. — Ki is tudná
mind megszámlálni? —
Ó n , hany magyar hu és hány munkás
családapa pihen mar ott a távoli harcmezőn
északon, delen, keleten és nyugaton : Galieiaban,
Bukovinában. Orosz Lengyelországján, Doberdón, s az lsonzo mentén s legújabban Erdély
bercei k ö z ö t t ! Nincsen olyan emoer, akinek ne
volna halottja ebben a világháborúban. Ebben
a rettenetes haooruban, aiiol ugy null az ember,
mint ősszel a fától a sárgult falevel.
*

*

*
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Győzünk
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Míg a mi és szövetségeseink legtöbb igye
kezete, hogy a harctéren érjünk el sikereket,
addig ellensegeink két téren harcolnak: a fronton
és pattogó szóval a fantázia fellegeiben. S míg
mi a tettek mezején kitűzött célunkat: a sikert
csaknem mindig elérjük, a másik harctéren:
a szószátyarkodas küzdelmeben felülkerekedni
nem tudunk, mert nem is akarunk. Ezen a téren
mindig óvéjük a győzelem, amelynek pálmájáról valószínűleg még akkor sem fognak lemondani, amikor puskájuk hallgatagon és szégyenkezve meg fog húzódni kuckóban.
Egyelőre — több, mint két evi báboru után
— szóraketak
tüzlangiaval világított harctéri
helyzetok eppen nem ragyogo, sőt sokkal inkább
siralmasan sivár.
A Somme mellett az angolok és franciák
újból hatalmas áttörési kísérletezésbe fogtak és
újból súlyos vereséget szenvedtek. Ami sikereket
mégis elértek, oly elenyészően kevés, hogy semmi
aranyban sincs az erettük hozott véres áldozatokkal.
Az antánt ama reménysége, hogy még a
tel beállta előtt döntő győzelmet tog aratni,
mindinkább csökken. A nyugaton szerzett keserű
kiabradulasnal nem kisebb a csalódás keleten,
ahol szintén már hetek óta elkeseredett hevesseggel támadnak anélkül, hogy vereségnél egyébb
eredményt érhetnének el.
A csűg^edtség Románia leveretése miatt
az antant köreiben mind ijesztőbb mereteket ólt
és mind sürgetőbben hangzdnak a segélykiáltások : Mentsétek meg legújabb segítőtársunkat !
Minthogy a So n n e mellett nem tudják a
világgá kűitolt döntést kierőszakolni, azt a jelszót
adta ki a bőbeszédű antánt, hogy a döntés a
Bilkanon lesz. Oroszország vesie tartalékait
délre, hogy megmentse Romániát, letiporja a
bolgarokat es törököket, állítsa helyre Szerbiát
es szakítsa meg egyszersmiedenkorra a központi
natalinak összekötő útját a kelettel. De, ugy
látszik, Oroszország ezt a nagyszabású programinot mar nem képes végrehajtani, mert mostani
harcvonalán vereseget vereseg után szenved.
Minél gyakoriabbak lesznek keleten és nyugaton az eszeveszett dű..vel indított támadások
és velók egyidejűleg az erős, de épp oly, ered
meny telen tamadasok az olasz es a bal kan fronton, annal világosabbá és bizonyosabba válik,
hogy a kozponti h i t a l m i k i t még a leghevesebb
megrohanással sem lehet leküzdeni
Ebből a tényből a konzekvenciákat levonni
nem a győzedelmes kozponti hatalmak, hanem
a harctérén tehetetlen antant dolga
Mi nem
tehetünk egyeoet, mint tovább küzdeni és tovább
győzni mindaddig, míg az antánt rohamosan
elapadj verforrasai végleg bedugulnak és az
utana következő kijozanodas a világnak megadja
vegre a beket.

Hull a farol a sárguló level. Kódben bujkál
a napsugar.
A termeszei temetkezni keszul.
Ősz van. A hervadas, enyeszet szomorúan szép
ideje! Es ebbe a millíobe állította oele az egyház halottak ünnepét! Ide is illik!
A halottak napjat őszkor, novemberben
üljük. Oszi hangulatunk. Azért is — mondja
Prohászka, mert egy elmúlt, elsárgult, elhervadt eletre emlekeztet a természet; de azért is,
mert a hit ramutat arra a tóldöntuli aliapotra,
mely a lelek ősze! . . .
Es most ebben a őszi hervadasban, amikor
a halottak napja van, elhunyt szeretteink emiékenek kegyeletes ünnepe, emlekezzünk
meg
alsó sorban azo<rol, akik tolűnk távol, idegenben
vcreziek el, h a l t a k j n e g a hazaéri. Azokrol a
mártír testvéreinkről, «Kik idegen told hantja
alatt pihennek! Keressük fel a gondolat sebes
szárnyán, a hos vértől pirosult mezoK sírjait,
korhadt fakeresztjeit; a csatatereket e hatartatan
es jeltelen temetőket, amelyek feleit .hollo
szarnyaival lebegett a zordon enyeszet" s ahol
annyi „nemes bajnok, méltó sok századot élni,
fenytelen (itt) szunnyad s k J se mutatja helyet!" Zarándokoljunk el icleKoen elesett hőseinkhez es kegyelettel áldozzunk szent ein'eküknek.
Amikor a inai napo.i a halottak emieke ieK
áldozunk,
nemcsak azoknak áldozunk, akik
közelünkben pihennek,sem a regebben eltemetett szeretteinknek, hanem legyen ez a nap ez
az ünnep az Ó V C K !
Szenteljük
az idei november ünnepeit:
„halottak napjat és Mindszenteket" az O e nlekezetükre!
Mindkettő megilleti okét.
Ha a
„Mindszentek" atpotliesis, aaogy ProhaszKa elnevezte, t.NKor az egynaz ezen úgyis legtenyesebb, leggyonyorűbo ünnepének glóriája ragyogja be a ini hőseinket.
Hisz hősök, mártírok voltak ők is, mint azok akiket az egyház
a „szentek közössege" alatt ünnepel. A Krisztus-eszme hősei valanak: „\Iiles Christi." —
OK pedig a nemzeti eszme harcosai es vértanúi.
Meghaltak a hazaért es szabadságért!
.Vlindszenty, a lángszavu költő, a hazatias érzelmeiről nires egyházi szónok beszedeibol Kiragadom
ezt az egy mondatot es ideirom: A Krisztuseszme világot olel, Egész vilagra vet fényt a
magas nap, De a világon e l s ő a
haza!
Egy ország kell, hogy áldozzon a nemzet vértanúi emiekének, mert egy egész orszagnak, a
magyar haza javaert küzdöttek, szenvedtem s O r s z á g o s Közélelmezési
Hivatal.
haltak meg. lílo es méltó, hogy az egesz ország
Megjelent a hivatalos lapban a* Országos Koz
népe, az egesz nemzet meghódoljon dicsó szel- elelmez.'81 Hivatal szervezése tárgyában kiadott korlemük előtt, s fejezze ki kegyeletes megemleke- mányrendelet. A kozólulinezés egész organizációja
ezzel a rundéiul tol az nj hivatal kezébe jut át ét a
zeset hósi halaluk felett.
' hivatal elnökét igen széleskörű hatalommal ruházta föl.
Egy orszagtekinte lóidul a mai nap a
A hivatal elnöke a runduletun alapló hatásköharcterek besüppedt, benőtt halmai fele es egy rében a uiegyri. városi és községi alkalmazottakkal
nemzet fajdalma, könnye, gyasza és imádsaga es közegekkel közvetlenül rendulkezhe'ik és hozzájuk
száll el elesett hőseink nyugvó helyehez! . . . kozvetlenul intézhet rendeleteket. — Ezek ar. alkal
mázollak és közegek a hivatal elnökének a rendelet
Ápoljuk es őrizzük elesett hőseink emieket! alapján telt rendelkezéseit haladék nélkül és feltétMert, amely nep elhanyagolja nagyjai tiszteletet lenül kötelesük végrehajtaui ós emiatt fölöttes hatónem inelto ö n m a g á h o z !
sagaik részéről felelősségre nem vonhatók.
A késlekedő vagy nem engedelmeskedő:" llEmlékezzünk! . . . .
mazottakat
és közegeket a hivatal eh' '
Schultz Imre.

Házassag Möschl .Teromós, a helybeli csipkevan odahaza, cukorjegyot e mennyiség elfogyasztásáig
gyár
művezetője, ki jelenleg egyik hadosztály egész
nem kaphat,
ségügyi osztályához beosztva teljesít hadi szolgálatot
Kőszeg, 1916. októl or 25-én.
és ennek elismeréséül nemrégiben a vöröskereszt
Jambrits bijos, polgármester
díszjelvényét és a koronás ezüst érdemkeresztet
kapta, múlt vasárnap házasságot kötött Lepold Gi4667,916
Hirdetmény.
Közhírül adom, hogy erdélyi menekültek betét- zellával, Lepold Samu nyugalmazott déli vasutas
leányával. Szabadságolásának letelte után ismét
könyveire a Kőszegi Takarékpénztár előleget ad.
visszamegy a frontra.
Kőszeg, 1916 október 21.
A lisztellátás annyi bajt okoz mindenfelé, hogy
Jambrits Lajos, polgármester
ennél sanyarúbb helyzetet képzelni sem lehet. Vas40409)3
Hirdetmeny.
raegyében' olyan sok in jelentkeztek hatósági ellátásra,
Közhírül adom. hogy a téli hónapokban a hogy mire a miniszter elé került, ott lehetetlennek
világitókőolaj használata a legcsekélyebb mennyisé- találták ezt az óriási mennyiséget. Állítólag az
gig korlátozandó. Felhívom a rendőrhatóságot, hogy ország egyetlen megyéjében sem fordult elő ily
a kereskedőket szigorúan ellenőrizze, hogy mig aránytalan összegben. Ez okból Vas vármegyében
egyrészt minden fogyasztó a nélkülözhetetlen arány- teljesen uj összeírást rendeltek el és az igényelt
részét megkapja, másrészt senkinek no jusson több lisztmennyiségnek a kiutalását ettől tették függővé.
ennél. Készlethalmozás a legszigorúbban büntetendő. Hz az oka, amiért a várraegye eddig nem kapott
A közöoséget a legnagyobb takarékosságra intem annyit, mint amennyit igenyelt és ez természeAmennyiben a villanytelepnek módjában all h -lózatát tesen városunkat is érinti. Hz az oka annak, hogy
kiterjeszteni, felkérem, hogy minél tobb helyen, ahol a polgármester a lisztelárusitókat egyelőre csak az
a jelenlegi petróleum világítást villannyal akarják igényelhető mennyiség felének a kiadására utasította,
pótolni, minden rendelkezésre álló eszközzel rendel- minthogy az egyenlő elosztást csak igy lehetett biztokezésére álljon.
sítani A városi uj összeírást már felterjesztették és
Kőszeg, 1916 október 20.
o szerint a városban a szükséght újévig 6000
Jambrits Lajos, polgármester személy részere havi 4 vaggon, de újév után, mert
a népszövetség készlete csak addig tart, havi 6
474.1916
Hirdetmeny.
vaggon, egész évre tehát kb. 61 vaggon, az előbb
Utalással 35Í8 916 számú hirdetményre, mely a kimutatott 50 vaggonnal szemben. Ez a körülmény
lisztnek kenyérre való becserélését megengedhetőnek |nagyon alkalmas arra, hogy megértse belőle mindenki,
jelezni, értesítem a közönséget és az összes pékeket, hogy a legnagyobb takarékossággal bánjon el a liszttel
hogy a mai naptól kezdve a lisztnek kenyérre valói mivel nagyon kétes, hogy ennyit megkapunk e.
becserélését ezennel betiltom. A pékek tehát ilyen |
A helybeli hadi árvák karacsonyfája javára jócserét nem eszközölhetnek.
tékonycélu
színielőadást rendez kedden a szintárMiről a rendőrhatóságot ellenőrzés végett és az j
jsulat.
Kemles
helyárak mellett „Náni" ciinü énekes
összes pékeket értesítem.
népszínművet
adják.
E kitűnő igen mulattató népKőszeg, 1916 október 27.
4tM5 816
Hirdetmany
színművet,
melyben
Peéry Juliska primadonnának
Jambrits Lajos, polg
is kitűnő szerepe van, azért választották, mivel
a tengerinek sertéshizlalásra való beszerzése tár„svábok" a szereplők és annyi sok benne a német
2.U0 916
Hirdetmeny.
gyában.
Az ellenségtől zsákmányolt nyomtatványok és szó, hogy a nem magyar ajkú közönség is megérti
A 3172/1916 sz M. E rendelet intézkedik a
1
tengeri készletek felhasználásáról, forgalmáról és kéziratok beszolgáltatási kötelezettség szempontjából s igy ez is hozzájárt! hat a jótékony célra. Helybeli
közszükségleti célokra igénybevételéről Ezen rendelet a katonai felszeielési tárgyakkal egy tekintet alá hölgyek fogják aznap a jegyeket elárusítani s remél10
szerint a házi és gazdasági szükségletre vásár- esneli, azokat tehát büntető következmények terhe jük, hogy a közönség szívesen szerez önmagának egy jó
landó tengerire nézve a vásárlási igazolványt a 1 alatt a legközelebbi katonai parancsnokságnak, vagy estét, a város hadi árváinak pedig gazdag karácsonyfát.
polgármester adja meg A 11 f?. alapján azok részére, a legközelebbi közigazgatási hatóságnak szintén be
Czukorzendűlest jeleztek telefononszer án estefelé
kik saját szükségletüket meghaladó számú sertést kell jelenteni és az ez ellen védőkkel szemben ugyan- a rendőrhatóságnak. Néhány -endőrközeg kivonult és
szándékolnak hizlalni, ide értve az állat hizlalással ezen büntetés alkalmaztatik, mint a talált katonai nagy csoportosulást észlelt« főtéri füszerüzletek előtt,
iparszerüen foglalkozó vállalatokat is, — a vásárlási felszerelési tárgyaknál, úgymint ruhiz.itot, felszerelést, főleg az Unger cég előtt s mert fenyegető kijelenengedélyt alispán van jogosítva kiadni. Úgyszintén! takarót, látcsövet, kerékpárt, sorszámot, edényeket, téseket hallottak, oszlásra hivták fel az összoseregaz 1. ^ szerint azon engedélyt is, mely szerint valaki [lószerszámokat, nyergeket, kézi lőfegyvereket, kar- letteket, egyiket pedig inert ablakbetörést emlegetett,
saját
termelésű tengerijével 4-nél tobb sertést dokat, lőszereket, tü.érségi lövedékek hüvelyeit stb. bekísérték, de igazolás után szabadon bocsátották.
hizlalhat eladásra. Miután a miniszteri rendelet1 a legközelebbi katonai parancsnokságnak vagy a Időközben megjelent a főtéren a polgármerter és
tartalmáról a napi lapok utján a közönség tévesen, legközelebbi közigazgatási hatóságnak haladók nélkül rendőrkapitány, előbbi türelemre intette a zendülökot,
lett tájékoztatva, felhívom a varos közönségét, hogy be kell szolgáltatni.
utóbbi az ilyen viselkedés következményeire, végre
a/.ok, akik eladásra szánt sertés hizlalására tengerit
Ellenségtől zsákmányolt fegyvereket és felszere- mindketten az Unger és Wentzl üzletben arról
vasarolni kívánnak, továbbá azok, akik saját ter- lési cikkeket sem kirakatokban kiállítani, sem pedig győződtek meg, hogy elegendő készlet van de a
mésükből eladásra 4 nél több sertést akarnak hizlalni egyébként forgalomba hozni nem szabad, hanem tömeg megrohanta ezeket és nem akarta bevárni, hogy
ezen szándékukat alulirt polgármesternél f. évi azokat is a fentebb megjelölt hatóságokhoz be kell megfelelő készletet csomagokba mérjenek, hogy igy
november 3 ig jelentsék be.
szolgáltatnia kiszolgálás gyorsabban menjen. Ezek után u
Kőszeg. 1916 oktober 24.
Kőszeg, 1916. október 23-án.
rendőrség a cukort vásárolni akarókat kettes sorba
Kthteyi József rendőrkapitány. állította össze, akiket rendőr felügyelete mellett
Jambrits Lijot. polgármester
négyesével bocsátottak be az üzletekbe és mindenki
475ti 915
Hirdetmeny.
4t>«4 yie
Hirdetmeny
kielégítést nyert, a többieket pedi^ eltávolították.
Felhívom mindazokat, kiknek tengeriből saját A zendülést tehát nem a cukorhiány okozt», hanem
Vasvarmegye alispáni hivatalának 22452 916 sz.
rendelete alapján közhírré teszem, h<>gy a törvény- házi és gazdasági szükségletüket meghaladó mennyiség a vásárlók türelmetlensége. Láttunk tehát itt is oly
hatóság 1917. évi közúti költségelőirányzata f. évi van. hogy azt aíulurott polgármesternél f. évi november jeleneteket mint a nagyvarosokban inindeu nap
látható: a vásárlók hatósági felügyelet mellett soroktóber 20-tól — november 4-ig a vármegyei szék- hó ö-éig jelentsék be.
rendben végzik bevásárlásaikat. E helyzeten talán
házban közszemlére ki van téve azzal, hogy ellene
Kőszeg, 1916 október 28.
segíteni
fog az, hogy a hatóság november elsejével
egyesek felszólamlással élhetnek, mely Vasvármegye
Jambrits Lajos, polgármester
cukorjegyeket bocsát ki és csak ennek felmutatásával
alispánjánál a kitételi idő lejártáig írásban benyújtlehet bizonyos napokon vásárolni, mely jegyen az
ható.
igényelhető mennyiség és a bevásárlás fog feljegyezKőszeg, 1916. október 20 án.
tetni.
Ezt hasonokból most a legtöbb városban
Kapi Bela lett az uj ev. ptispók. Berzsenyi J e n ő
Jambrits Lajos, polgármester
megteszik,
csakhogy ez legfeljebb a bevásárlások
egyházkerületi elnök elnöklete alatt a kiküldött bízott j
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koruli
visszaéléseket
szűntetheti meg, de cukor igy
sitf tegnapelőtt bontotta fel az egyházkerületekből
A beszolgáltatás alól felmentett réz-vizmelegitők befolyt 350 szavazatot, melyekből 238 esett Kapi is csak akkor lesz a kívánt mennyiségben, |ha a
a féinkuzpontnak 1917 évi február hó 14 ig beszol-l Bélara, aki a többi szavazatot nyertekkel szemben hatóság a cukrot elosztó központnál e mennyiség
gáltatandók. A budapesti háztulajdonosok szövetsége túlnyomó abszolút többséggel dunántuli egyházru pontos szállítását tudja kieszközölni.
<Budapest IV. Váci utca 18sz.» gondoskodik pótviz leti püspökké választatott. — Szavazatokat kaptak
A kenyer-ardragitas miatt eljárást tett folyamatba
melegítőkről azok részére,akik e célból hozzáfordulnak. tnég: Palmxy Lajos (Győri 39, Scholtz Udön (Ag
a
rendőrhatóság,
de büntető eredmenyre nem vezeAz átvételi bizottságok által 1917 február ló én tul
falvai 34, Bognár Endre (Lovászpatona) 16, Madár tett, mert azt igazolták, hogy egy kiló lisztért nem
adott felmentéssel érvénytelenek.
Mátyás (Felpéc) 10, Payr Sándor (Sopron) 6 A pol- adhatnak tobb kenyeret^uint egy kilót, mivel h i
Kőszeg, 1916. október 21-én.
gármester a város nevében táviratilag üdvözölte az igaz is, hogy egy kiló lisztből egy kilo 40 deka
JamlrrtU Lajos, polgármester
uj püspököt.
kenyér lesz, de hozzá kell számítani a sütés, dag.isztás
A hosok emlekezete. Megyéspüspőkünk most s egyéb hozzávaló értékét s ez fedi a sütőket, akik
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megjelent XI. számú korieveiében elrendelte, hogy elismerik, hogy üzleti szempontból ez rájuk nézve
Felhívom a város nemesszivü közönségét, hogy
a csatatéren értünk elvérzett hőseink iránt érzett előnyosebb, mint ha a fogyasztók maguk dagasztj ik
a néhol egy szál ruhában menekülni kénvszerult,
hálás kegyeletből az Egyházmegye minden temp kenyerüket, de ez tisztán a fogyasztó dolga. A város
értünk szenvedő didergő erdélyi menekültek részére
lomában novotnber 3 án üunepies gyászmise tartassék kozélelinezése szempontjából azonban nem oly egyakár erősen is használt nélkülözhető ruhmemüeket
a háborúban elesett katholikus hőseinkért.
szerű a kérdés. A lisztet kenyérre becserólőket ilyés cipőt a rendőrhatóságnál szolgáltassa be.
képen liszt- illetve kenyérveszteség éri és ennek
Kitüntetes.
Őfelsége
Lux
Sándor
hadnagyot
az
Kőszeg, 1916. október 28-án.
ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért a hadi • folytán a nekik augusztusig kiutalt liszttel nem
Jambrits Lajos polgármester.
ékitményes III. oszt. katonai érdemkereszttel tüntette lesznek képesek beérni, mire azután újból a városhoz
ki. Nevezett a helybeli vasutas árvaházban varja fognak fordulni, melynek elég gondot okoz a kiszáHirdetmeny.
mított mennyiségnek a beszerzése, nemhogy még
teljes felgyógyulását.
— Cukorjegyek kiadása. —
elpazarolt mennyiségek pótlására is telne. A sütők
Uj
foflimnaziumi
tanár.
A
panonhalmi
főapát
A naponkinti tolongás, idő és munkaveszteség
szerint csakis a lisztbecscrélés szigorú beszüntetése
megszüntetésére nnnd a közönség, mind a kereskedők Csermák Szaniszló bencéstanári főgimnáziumukhoz
óvhatja
meg az illető nem otthon dagasztó- és sütő
helyezte
át.
érdekében 1916 évi november hó 1-töl kezdődőleg
fogyasztókat
az időelőtti kenyérfogyasztástól és
cukorjegyhez kötöttem a cukorvásárlást. Cukor csak
Holler Konrail a h ircteren J ó emlékünkben élő
viszont
a
várost
a kenyérnélküli lakosoktól, de
cukorjegy ellenében kapható. A cukorjegyet f. hó nagysikerű hangversenyek mozgató lelke, Holler
ennek
a
végrehajtása
még az is nehezíti, hogy ez ido
28 ától ke/.d' dőleg a városházán (földszint, rendőr- Konrád bencéstanár,kimúlt évben innét Papára helyezszerint
csak
lisztjegyet
adnak ki, kenyérjegyet nem
legénységi szoba) osztják ki. A cukorjegy a keres- tetett, legközelebb a harctérre megy táboripapnak
és
igy
hogyan
legyen
azokról is gondoskodva,
kedőnél marad, akinél cukorszükségletét a vasarió Egy rendtársát rendelték be szolgálatra, aki helyett
akiknek
háztartásuk
niu
sen.
A rendőrhatóság eziránt
mindig is beszerzi. Havonta kétszer viheti el a Holler Konrád önként jelentkezett. Jelentkezését
előterjesztést
tett
a
polgármesternek
és kéri az ügy
vásárló szükségletét. Kgy havi
cukorszukséglet elfogadták s beosztották a 83. gyalogezredhez.
rendezését.
Ha
a
lisztbecserélés
nem
lenne elkerülösszegét fejen kint 1 és '/j kg b«n állapitora meg
Halalo/as. Nagy Lajos, volt rábafüzesi körjegyző hető, véleményünk szerint azt kellene pontosan
Felhívom a vásárló közönséget és a kereskedőket, ki nyugdíjaztatása után családjával itt telepedett le'
megjelölni, hogy az átadott lisztért mennyi suly
hogy ezen intézkedéseket szigorúan tartsák be, inert
csak rövid ideig élvezhette a nyugalmat. Szerdán kenyeret kell adni, a
péknél pedig a becserélt
csak igy érhető el, hogy a városba érkező cukor
rövid betegeskedés után májzsugorodás folytán 64 lisztraonnyiség.'ket szigorú ellenőrzés ala kell venni,
enletesen
legyen
elosztva.
Akinek
cukorkészlete
itar
éves korában elhunyt. Temetése pénteken volt
különben a kőszegi gyomroknak s z á u t kenyérfalatok —

táluktól vagy állásuktól fegyelmi eljárás nélkül fel
függesztheti.
A hivatal hatásköribe tartozik: u buza, rozs,
kétszeres, árpa, zab és hüvelyesek zar alá helyezésére
és hatósági igénybevételére (rekvirására) vonatkozó
ügyek központi intézése és a végrehajtás ellenőrzése
egyes életszükséglet cikkek igénybevételére vagy
pedig közélelmezési vagy közellátási szempontokból
szükséges egyéb oly intézkedésekre a közigazgatási
hatóság által kért felhatalmazások megadása, melyeket a hatóság csak a minisztérium vagy egyes miniszterek felhatalmazása alapján tehet meg; a törvényhatóságok és a külön ellátásra kijelöltek liszt
és egyéb szükségletének megállapittása, s a lis/.tnek
és egyéb hatósági rendelkezés alatt levő életszüksegleti cikkeknek aranyos utalványozása a miniszte
rium által a polgári lakossá? ellátására rendelkezésre
adott készletek keretén belül; közélelmezési és közellátási ügyekben foganatosítható mindazon intézkedések megtétele, amelyek torvény vagy rendelet
alapján eddig a belügyminiszter, kereskedelemügyi
miniszter, földmivelésugyi miniszter vagy az Országos(iazdasági Bizottság hatáskörébe tartoztak; a közelelmezés és ;i közellátás tekintetében a közigazgatási
hatóságok továbbá azon központok és egyébb szervezetek ellenőrzése, amelyeknek ellenőrzését a minisztérium a hivatal hatáskörébe utalja ; a közélehnezés
és közellátás biztosítása érdekében szükséges olyan
rendeletek és intézkedések előkészítése és javaslatba
hozatala, amelyek a minisztérium vagy valamelyik
miniszter elhatározását igénylik.
A hivatallal együtt Országos Közélelmezési
Tanács is létesül, melynek ügyrendjét a hivatal állapítja meg.

Városi ugysk.

Helyi hírek.

Burgonyát kobzott el a hatósag Iiárdies Mihály
más gyomrokba kerülnek, olyanokóba, akiknek úgyis
bozsoki
lakostól ós megindította ellene a kihágási
mug v.wi a porciójuk. A közélelrnezós biztosítása
eljárást,
mert nemcsak a maximális, de ínég a
a legnagyobb szigort igényli, mert a fogyasztók,
Körber lesz az uj osztrák miniszterelnök.
Dr.
hatóságilag
megállapított legmagasabb árért sem Korber közös pénzügyminiszter Budapestre érkezett.
sajnos, nem veszik elég komolyan ennok nagy
akarta azt eladni, illetve 32 koronáért kínált és inert A keleti pályaudvarról nyomban a miniszterelnök
fontosságát.
bemondása szerint nem saját, termése, hanem köz- ségre hej tátott ós Tisza gróf miniszterelnökkel hosszaAz árdrágítók elleni pimaszok hangzanak cl
mindenütt — csak a hatóságnál nem. Pedig igen vetítőként adja el, amennyiben ő Csajtán a termelőtől san tanácskozott. Éjjel 11 órakor visszautazott Bécsbe.
gyöki resen lehetne a közönség kiszipolyozását meg- 18 koronáért vette. Az eljárás az illető eladó ellen Munkapárti forrásból eredő hirek szerint Körber elválfékezni, ha minden egyes esetet feljelenteni nem is irányul, mert a termelő helyén a kormányhatósá- lalta a miniszterelnökséget és tegnap megelakitotta
restelnének. A hatóság már hetekkel ezelőtt hirdet- gilag megállapított ár jelenleg 14 korona. Érdekes, kabi netjót. Már egy ízben volt miniszterelnök.
ményben hivta fel erre a közönséget, de mindössze hogy mikor a hatóság előtt kijelentette, hogy mind
Nagy ekszerlopás. Pozsonyban vasárnapra virradó
egyetlen eset került elbírálásra. Egy másik vissza- a 15 mázsa a Strúc szálló-é, annak kész eladni éjjelen betörtek Döbul Béla ékszerész üzletébe, ahonélés is sok visszás helyzetnek az okozója. A nélkü maximális árért, mivel az rendelte meg, oda is viite, nan mintegy százezer korona értékű ékszert elloptak.
lözhetetlen cikket csak ugy adják, ha más értéke- mégis ennek is megtagadta az eladást, mikor meg- A betörés gyanúja hatonákra irányul, ákiket most
sebbet is vesznek. A vidéki népnek csak ugy adnak, tudta, hogy a szállótulajdonosné a neki felesleges nyomoznak.
ha csereképeu élelmieket hoz és az a ssintén árdrá mennyiséget a piacon venni szándékozott szegény
Lóhusmészárszek Pecsett. A rendőrség, mint
gitó áldott nép oly ostoba, — észre sem veszi, hogy asszonyoknak maximális árért átengedni akarja.JEbből elsőfokú állategészségügyi hatóság, engedélyt adott
mennyire csapják be ilyenképen. Azt mondják, de az következtethető, hogy a Strúunik való maximális egy mohácsi lakosnak lóhus s abból készített húsmikor nem adnak másképen! Hát miért nem jelentik ár melletti eladást csak a hatóság eltávozásáig termékeknek e célra szolgáló mészárszékben való
fel az ilyet. Ezt megtehetné a helyi közönség is, ha tartotta volna fenn.
árusítására. Lovakat csakis közvágóhídon, még pedig
ilyet lát, mert ez első sorban a közönség érdeke,
Egy Doxa-óra veszett el a kert utcában mult annak kizárólag a célra szolgáló helyiségében szabad
hogy a piacra hozott élelmieket ne vonja el tőle a vasárnap hajnalban. A megtaláló vagy nyomravezető levágni. A tulajdonos a kimérésre szolgáló üzlethelyi kereskedő ezen ravasz spekulációja. A hatóság jutalomban részesül a rendőrhatóságnál.'
helyisegót feltűnően látható „L >hus" felirattal ellátni.
feje egyenesen felkért bennünketannak a közzétételére,
levágott
A erdölyi menekültek részere K jth Jenő könyv- A lóhus-mészárszékben csupán a helyben
hogy no sajnálja a közönség az észlelt visszaéléseket
kereskedésében Bérezi Mariska 2 K, Freyler Emma lovak húsát szabad kimérni, más községekből lóhúst
neki tudomására adni. A feljelentő neve feltétlenül
I ehozni tilos s más állat húsát sem szaba dott árusítani.
10 K adományozott.
titokban marad, ha ngy akarja A közönség saját
Naponta 3 kg nál tobb lóhúst egy egy vevőnok nem
Halottak napján takarékoskodni kell a gyertyakkal!
érdekei megóvására ne nézzen el semmit. Néhány
adható, kivéve a vendéglőknek ós kifőzőknek.
Közeledik
a halottak ünnepe, akor kegyelettel adósúlyosan megbüntetett jajszava majd ószre téríti az
A cukor es tojás maximalis ára Becsben A z
zunk azok emlékének, akik immáron a túlvilágról
összes lelketlen élelmi uzsorásokat.
integetnek felénk. Ebben a borzalmas világégésben alsóausztriai helytartó most szabályozta a fogyasztási
A színi elöadasok az elmúlt héten is majd minnagyon nagyon megszaporodott azok száma, akikről eukor árát és pedig ugy a nagykereskedői forgalom
den nap szépszámú közönséget vonzottak a Mulató sajgó bánattal emlékezünk és könnyet hullatunk. ban, mint a kicsiben való átusitásra vonatkozólag.
termébe s ha részletesen nem is emlékezünk meg| Halottak ünnepén azonban az idén elmarad a kegye- Bécsben a legjobb minőségű kockacukor ára eredeti
minden előadásról, a legjobbat mégis kiemelni kí- letes érzés külső megnyilatkozásának egyik évszáza- kartonokban 1 kor. 15 fillér, Amennyiben nem eredeti
vánjuk. Eddig a legjobb előadást a „Kisaszzony dos szokása: a sírok ragyogó kivilágítása. Takaré- csomagolásban, hanem kimérve kerül eladásra, az ár
férje" c. vígjátékkal érték el. Második helyen „Grün koskodni kell a gyertya és mécsek anyagához szük- 1 kor. 17 fillír. Bécs városa megállapította a tojás
Lili" bohózatot említhetjük. E rendkívüli szellemes séges termékekkel ós ez a takarékosság diktálta, maximális árát. Itt is kétféle árszabás vau, egyik
és ötletes színművöket igen kitűnő előadásban hozták hugy Ausztriában a kormány eltiltott i a sírok kivi- nagybani eladásra, másik a kiskereskedelemre vonatszinre s mi azt hisszük, hogy megismétlés esetén lágítását. Hasonló intézkedést adott ki a magyar kor- kozik. A detailforgalomban legjobb minőségű, lámpámég nagyobb közönséget vonzana. Ez azonban nem mány is, de enyhéb formában. A kultuszminiszter zott magyar tojás ára 40 fillér, galíciai lámpázott
von le semmit a többi előadás elég szép sikeréből ugyanis leiratot intézett az egyházi főhatóságokhoz, tojásé 30 fillér.
ós főleg nem Peéry Juliska operette szerepléseiről, igy a szombathelyi püspökséghez is, s ebben a miniszMennyibe kerülhet egy par cipó ? E g y
konkrét
melyek mindig ügyesek, kedvesek és megérdemelt ter arra kéri az egyházi főhatóságokat, hugy az arra
ügyből
kifolyólag
az
aradi
kereskedelmi
kamara
azt
zajos tetszésben részesülnek. Az ő érdeme, h i a alkalmas eszközök felhaználásával hassanak oda, hogy
a
szakvéléményt
nyilvánította,
hogy
egy
pár
cipő
közönség mégis csak jobban az operettekben jelenik a sirok kivilágítása a gyertyahiányra való tekintettel
meg, habár, figyelemmel az ének- és zenekar hiányos- ezidőn lehetőleg mellőztessenek es a templomokban megtalpalása, minden C hozzávalóval ós munkadíjjal
ságára, kétségtelenül j6bb előadást nyújtanak a víg- is takarékoskodjanak a gyertyákkal. Beméljük, hogj együtt, a mesternek J kor. 50 fillérnél többe nem
kerülhet. Alapos számításai alapján a kamara kimondjátékok és bohózatok. — Örömmel konstatáljuk, ez okos figyelmeztetést meg is szívlelik.
ja,
hogy egy pár fórfieipó 35, egy pár női 34 kor.
hogy a színházból eltűnt a kintorna zongora s helyette
80
fillórnól
többe nem kerülhet.
A varosok serteshizlalasai. A belügyminiszternek
egy tűrhetőbb pianinóval igyekeznek az orcheszter
hiányán segíteni. De igen elítéljük a rendezőnek vagy a városokhoz intézett rendelete szerint az oeszes kiA kávehazak es vendaglók. A napokban már
nem tudjuk kinek azt a megbocsáthatatlan közönyét, hizlalt serlésekkel a belügyminiszter rendelkezik. Ilire járt, hogy a kormány a vendéglői záróra ujabb
amiért a szinpao recsegését, a függöny bosszantó I Eddig a hizlalás, illetve az e célra szolgáló tengeri korlátozását tervezi. A szigorításra állítólag az
makrancoskodásátés ízléstelenségét meg nem szünteti, ! beszerzése törvényhatósági engedélyhez volt kötve. készteti a kormányt, — hogy a korábbi záróra az
mikor az oly egyszerű dolog és csak akarni kell. A belügyminiszter most elrendeli, hogy a kiadott élelmiszerekben való nagyobb megtakarítást vonná
Olyan kevés dolga van a színpaddal, hogy ennyi engedélyekről, kimutatást készítsenek a városok s magával. Amint most illetékes helyről értesülünk, a
figyelmet mégis esak fordíthatna rá! — A közönség azt terjesszék fel. Az első ilyen kimutatást november ; belügyminisztériumban még nem döntöttek a záróra
egy részének szinte állandó pasziója a késői érkezés elején kell felterjeszteni, a később kiadandó engedé . kérdéséről. Két terv fekszik a miniszter előtt. A z
és az ezzel járó alkalmatlankodás. Csodálatos, hogy lyekről szólót pedig egy pót-kimutatás alakjában. egyik, hogy este 11 órakor minden vendéglőnek
a közönség ezt eltűri. Pedig ha tömegesen felzudulna Az engedélyes köteles, ha kihizott, szállításra kész csukni kell, a kávéházakban pedig ugyancsak tizenellene, talán megértenék azok, akik a jóizlós és sertése van, a törvényhatóságnál 14 nappal előbb egytől kezdve mindennemű élelmiszer kiszolgálása
tapintat ellen vétenek. Az elmúlt hét műsora volt: bejelenti. A város viszont a belügyminiszternek teB/.. tilos. A másik terv, hogy tizenegykor a kávéházakat
Grun Lili, Sybill, Ciclamen, Zsuzsi kisaszony, Korzó távirati jelentést. Az engedélyes hizlalások fölött is is csukják be. Értesülésünk szerint bármelyik módot
szépe, — ma vasárnap délután Sybill és este Zsuzsi a miniszter rendelkezik. A törvényhatóság területén választaná is a kormány, a szigorítás legkésőbb a
kisasszony operetteket adják. Pénteken délután a hizlalt sertésekből elsősorban az illető törvényhatóság jövő hó közepéig életbe lép.
katonai alreáliskola növendékeinek a .Mágnás Miska" szükségletét fogja a miniszter kielégíteni.
Az olaj es
zsirhiany
enyhítése.
Az
o l a j és
operettet, szombaton délután mint ifjúsági előadást
zsiradékhiányra
való
tekintettel
igen
kívánatos,
hogy
Fordított világ Jöizű esetről beszélnek széltében
„Ferenc József azt üzente" c. alkalmi darabot. Mind1
az
idei
bükkmakktermést
olajgyártási
célból
az
szentek napján „A molnár és gyermeke" e. színmű hosszában. Egy alföldi birtokosnál dolgozott husz
erdőkben
minél
nagyobb
mennyiségben
összegyűjtsék.
orosz
fogoly.
A
legények
kitűnően
érezték
magukat.
kerül szinre, a színpadok évtizedek óta ismert alkalmi
Gazdájuk magyaros vendégszeretettel bánt velők, ! A kultuszminiszter felhívta az összes iskolák vezetőit,
darabja.
majdnem hogy tejbe-vajba nem furöztötte őket A hogy a bukkmakkot az erdőtulajdonos engedélyével
Mikor a tolvajból sertett lesz.
Mezörcndórségi foglyok őrizetére két szál cseh katona volt kiküldve- a tanulókkal mentül nagyobb mennyiségben gyujkihágásért jelentettek fel egy szegény soktagu csa- A cseh atyafiak azonban nagyon elunták magukat. ' tessék. Az olaj és zsiripari központ az erdőbirtokosokládot, mert egy kertből egy kosárra való répát : Egy szép napon elszöktek. Hagytak a cókmókjukat 1 nak a bűkkmakk métermázsájáért 80 koronát fizet s
szedett ki. Az ügy tárgyalása alatt az derült ki, |és továbbállottak anélkül, hogy istenhozzádot is mond- ! a szállításhoz szükséges zsákokat ingyen bocsájtja
hogy jogosan vitte el, sót az a két szekérre való tak volna. A földbirtokos nagyon megijedt, hogy 1 rendelkezésre. A központ a bukkmakkért akkor is
amit feljelentő elvitt, az tulajdonképen a jogtalanul elviszik a foglyokat is, ha nincs aki őrizze őket. Maga- 1 fizet 80 koronát, ha az iskolák tanulói gyűjtik, ebben
elsajátított. Ez meg azt világította meg, hogy ő jó- hoz hivatta az oroszokat és elmondta nekik, hogy az esetben azonban az erdőbirtokos 30, az iskola
hiszemű vevő volt, mivel ő egy háztulajdonostól valószínűleg elfog kelleni menniük. Az oroszok is ! pedig 50 koronát kap s akkor az iskolát terheli
vette meg, akiről meg az tudódott ki, hogy a megijedtek, mert nagyon jól megvoltak, és szegény a legközelebbi vasútállomáshoz való szállítás is.
lakását elhagyott lakója, ki a kertet is bérben párák már attól tartottak, hogy a lövészárokba kell
Az
osztrák
miniszterelnök
temetese.
Sturgh
birta, de az árviz okozta károk miatt azt elhagyni visszamenniök. Összesúgtak, azután ki jobbra, ki balra Károly gróf osztrák miniszterelnök holttestét akit
volt kénytelen, költözködésekor a még meg nem utána az elszökött cseheknek. Estére nagy diadallal mult szombaton délután dr. Adler Frigyes socialista
érett termést el nem vihette, a háziúr pedig azt hitte, behozták mind a kettőt. Azóta az oroszok őrzik a vezér egy vendéglőben azért Jőte le, mert a gyülekehogy
néhány
korona
házbérhátralék
fejében cseheket, nehogy mégegyszer elszökjenek.
zést betiltotta és a parlamentet aössze nem hivta.
hagyta vissza a lakója a termést. Mikor a hatóság
Szerdán nagy gyászoló közönség jelenlétében dr.
Eqv étlapot küldtek szerkesztőségünknek, mely
ezt tisztázta, természetesen egyszerű volt az elintézése
Schuter
érseK szertartása után a családi sírboltban
is. A jóhiszemű vevő nem a háztulajdonosnak, hanem a következő helyesírási szörnyűségeket tünteti fel: elhelyezték Halbenraiben.
a termelőnek fizette ki a mintegy 20 mázsa répa Babrigás csirke, Pábrigas Huhu, Nyulabroli, BabCsernavoda.
A
német bolgár csapatok ma
árát, — ez viszont kifizette a hatralókos házbért s rikás rostélyos, Pabrikás roszbádeu, Pifték tukőr
tojás,
Piftik
piklei,
kelvirak
Karfiol
mit
púder,
vellőelfoglaltak
Csernavod.it
Csernavodának 35()0 lakosa
igy csupán a hatóság volt a vesztes, mert eltelt
tojas,
borjufejzöldsek,
borjulap
rándva,
Kalbskopf
vau
s
a
bukarest-konstanzai
vonal mentén fekszik,
bizony egy egész délelőtt, mire a kuszált helyzetet
mit
wurcől,
Kalpsfusz
kupaken,
Sonkatorma,
Szar
a
Duna
jobbpartján,
amely
itt két ágra oszlik.
rendezni lehetett.
akolpasz tiiiwust, veróskolpasz bluturst, Breshurgo, Csernavodanál építették ki a jobbparti hídfőt és már
Ket árdrágító üzlet ellen indított meg eljárást Kranfutter dorma, Eiementarsz íjt, Monudl, C»u*li- évek előtt megerősítették. A nagy vasúti Ind 083
a hatóság. Az egyik ellen mert ludotnásara jutott, durten, Pfihspeckenir stb. stb. — Hogy kitol való méter hosszaságban megy át a Duna északi ágán,
hogy fól kiló gyertyát 10 koronáért adott el, — a az étl.ipról meg nem állapítható, mert a címet le- amit B »rccának neveznek, átszeli a 13 kilométer
másik ellen, inert a tarhonyát melynek maximális vágták és „Kőszegi
speciálitás" citnén jutatták széles mocsaras Baltd szigetet s 1063 méter hosszúára legfeljebb 1 kor. 20 f. 4 koronáért adta el.
hozzánk. Magatói értetődik, hogy ez valószínűleg ságú dunai hídban nyori folytatását, amely a Duna
Halalos íteletet hozott a pozsonyi hadbíróság valami falusi kis lebuj korcsmából való, hiszen város déli ágán halad keresztül. A híd 37 méter magasKornilqfT Kőszegről megszökött orosz tábornok ügyé- ban ilyen csúnya ós rossz irasu és ennyi hibával] ságban épült a víz tükre fölött, 18'JO ben kezdték
ben. Üt magát eddig nem sikerült kézrekeriteni, szégyenkező étlapot nem írnak, még ha zsugoriságból j építeni os öt év alatt készült el. Csernavoda gőzde elfogott kísérőjére Mrnák Ferenc, cseh katonára, egy pikkólóra is bízzak az üzletvezetést, még az sem hajóállomás, nagy rakodóparital ós raktárakkal.
akit valószínűleg a határon ó maga rázott le nyakáról hoz ennyi szégyent az üzletre vagy városra. Mit is A csernavodai híd egyik pillérét nemrégiben egy
anuak a meghálálására, umiért szökését előmozdította, gondolna a városba jott idegen az ilyen vendég- német repülő megrongálta.
rásújtott a törvény keze : kötéláltali halálra Ítéltetett lőről ? —
A zaróra Angliaban Az angol belügyminisztori
az állam érdekei ellen elkövetett bűntettéért, ellenben
Árdrágítás miatt három hónapi elzárasra A,kapos-, uin elrendelte, hogy az összes üzleteket (szombaton
Gutkovszki izredorvos ós a többi gyanúba keveredett vári rendőrség Pecsinger Józsufno kaposvári hentes-j este kilenc órakor pénteken nyolc órakor, a többi
orosz katona és mások felmentették. A felmentettek iparost, azért, mert a zsírnak való szalonnát a meg napokon pedig este hét órakor kell bezárni, kivéve
mólyen megindulva ós könnyezve vették tudomásul állapított 7 korona 00 fillér helyett 10 koronáért adta, I * hentesholtokat, a vendéglőket ós az ujságelárusitó
az ítéletet, míg Mrnák meglepő nyugalommal ós három hónapi elzárásra ós 100<J korona pénzbűnte-; kioszkokat, a melyeknek zárásiidejét nem állapították
teljes közönnyel hallgatta végig.
meg.
tésre ítélte.

Heti krónika.

Hirek a h á b o r ú r ó l .
Orosz román támadások kudarca, ('ampolungtól
és/ukru és l'rodeáltól délre támadásainkkal előbbre
haladtunk A magyar román keleti határon az ellenségnek ellentámadásait visszavertük. Saradoruesnél
csapataink egy orosz magaslati támaszpontot elfog
laltak. Az oroszok ellentámadásai ineghiusultak.
Heves tuzerharc a Karszton \z ellenség tüzérségi
és aknafetfi tevékénysége, mely a Karszt fensikon
és e mögötte fekvő területen levő állásaink ellen
irányult, időnként nagy hevességre fokozódott.
Hirsovat elfoglaltuk. A Fekete tenger partján
nyugalom. Dobrudsában a szövetséges haderők üldözik
a/ ellenség megvert seregeit. Ilirsova városát megszállottuk. A Duna mentén nyugalom.
Hazaindult

az

«l«o

erdelyi

menekült

vonat. A

keleti pályaudvarról pénteken este elindult az első
menekült vonat hazatelepülőkkel. A vonat 20 személykocsiból, konyhakocsiból s podgyászkocsiból állott.
Kélnoky Nagy Lajos ret. lelkész vezetésével 510
m uekultet, főíeg asszonyokat és gyermeket s/állitottak haza. A pályaudvaron megjelent Sándor János
beliigyininisztf.r is, uki többekkel elbeszélgetett A
menekülteket a főváros elindulásuk előtt megvendégelte.
Orosz lapok a beket targyalják. Az orosz határról jelentik: Valamennyi pétervári lap a béke lehetőségéről közöl cikk eimet, a cikkeket azonban a
cenzúra kitörölte.
Nyolc

nap

alatt

Bukarest

előtt.

Az

I v h o de

A dobrudsai orosz sere| A dobrudsai sikfres (
a Kelcz-Adelffy-u. 7.
offenzívában az orosz román csapatok oly rettenetes .
sz. h á z b a n két földé- véres vereséget szenvedtek, hogy alig kerülhetik
szintes utcai s z o b a ,
ki a katasztrófát. Megállapítható, hogy az itt operáló
román-orosz hadseregek további
hadműveletekre konyha, éléskamara mellékhelyiségekkel.
teljesen képtelenek
A már jelentett zsákmányon
kívül a románoktól oly nagymennyiségű lisztkész-;
leteket zsákmányoltunk, amelyek hónapokig elegendők
a hadseregek ellátására.
A rekvirált kenderspárgát teljesen pótolja a z
Bukovina ves/edolme Brussilow főhadiszállásáról
elsőrangú
és az eddig forgalomba levő minőa semleges haditudósítók jelentik lapjaiknak : Bukoségekkel össze nem hasonlítható
vina két oldalról van veszedelemben. Véres küzdolinek
lesznek, amelyeknnk során nz orosz sereg-'k kisebb
kudarcaira el kell készülve lenni.
A Dobrudsai Duna hidat felrobbantottak. Hadműveleteink a Dobrud.-ában tová'b folynak. Hogy a
románok vereségüknek milyen nagy jelentőséget tulajdonítanak, az ab »ól is kitűnt, hogy az egész csernavodai Duna hidat felrobbantották. Léghajóink az
október 25 ikére virradó éjjel sikeresen bombázták
a felesli (Csernavodától nyugatra) melletti vasúti épít
ményeket.
Raktarrol harmilv mennyiségben azon
nal szállítható. Ára: 1 . 2, 2'/j, 3, 4
Az orosz-roman hidsereg bomlasa. A német és
•
mm. vastagságban K 3 60. Legkevesebb
bolgár csapatok dobruds ii előrenzumiilása izgatottÁllandó
fajtánként 5 kg-os postacsomag költ•.'igot keltett egész Bess/.arábiában és Odesszában is
nagy
A hatóságok feltűnő védőintézkedéseket foganatosíségek és érték utánvéttel.
raktáe.
tottak, a mi még inkább izgitj.a a lakosságot, mert
Z S Á K Z S I N E G vágva és kötegelve
rendkívül fenyegetettnek u r n á k a helyzetet. Odesszai
kg-ként K 4
hirek szerint az orosz-román dobrudsai hadsereg teljes
Minden megrendelést késedelem nélkül elintézünk
fölbomlásban van. Odesszában a szállókat, kávéházakat és színházakat kórházak ka alakitolták át.

"PÁTRIA"
papirspárga

l'aris kifejti, hogy Prede.il elestével az ellenség
régi bútorokat, üvegecsapatai 150 kilométernyire megközelítették Mukares
ket, porcellánt. kepe
tet, amely u legnagyobb mértékben veszélyeztetve
van Nyolc nap alatt az ellenséges h tderők Bukarest
ket. csipkéket, mükapui előtt állhatnak.
fogakat. régi aranyat
Dobrudsa
teljes
kiürítése
Az
olasz lapok
táviratokat kaptak Bukarest!) »l, amelyekben előkészi- | és ezüstöt. Minden héten Kőszegen vagyok és a
tik a közvéleményt az egész román Dohrudsának' legnagyobb arakat fizetem Kerek értesitest egy
kuiritésére. A/, angol és orosz konzulátusokat Brai ábsi levelezőlapon.
J HERSCHKOWITZ Szombathely.
helyezték át, a Sinaja-campolungi bankokat petigBukarestbe.
A haboru sorsa a Balkanon döl el. A Ruszkij
Invalide, az orosz katonai hivatalos lap, a balkáni
eseményeknek igen nagy jelentőséget tulajdonit és
kifejti, hopy a háború sorsa a Balkánon dől el. Aki
ur marad a Balkánon, győztesként kerül ki a világemlékét művészi
rajzokban
lestháborúból.
ményekben
m
líórókitheti
Konstanca áz ötvenedik meghoditott vár. A lapok
statisztikája szerint a központi hatalmak seregei
o f « p Itt
a r c k e p f e s t e s z eti müeddii; ötven várat hódítottak meg Konstancával, ami
>9Ji « J a C I
intézet utján
xx
páratlan esemény a világtörténelemben.
íBudapest, V I I . , fjlákóczi-ut 24. szám.
Megsemmisített olah csapatok. Osztrák-magyar
Árjegyzék ingyen. —
Helyi képés német csapatok elfoglaltak a Vulkán szorost.
viselők
kerestetnek.
A <'iimpolungtól északra harcoló szövetséges haderők
szintén tért nyertek. Magyarország keleti
határán tovább folyik a harc. A HJ. székely gyalogezred a Brreczki hegységben elkeseredett kézitusa
után elfoglalt egy erősen elsáueolt határmagaslatot
A megszálló őrséget részben elfogtuk, részben inegsemmihitettük. Kzek közül egy ember sem menekült
petrol»*u:nos, olajos, kát'ányos, sziruposat,
meg. A hármas országhatáron eaapataink uj ál ásaik- t ! •' •: • ; i-1!i á iá m i n d e n
bnn visszaverték az oroszok tainadásait. Az ellenség
mennyisógben kószpónzflzetós
«gy helyen betört, de azonnal visszavertük.
m e l l e t t . s áak ugy h • yben, mint i»árm ly
Konstanca es Csernavoda elfoglalasa. Dobrudsában
vidéki vasú" vagy hajóállomáshoz szállítva.
a szövetségesek üldözik az ellenséget. 24-én elértük
Hordódjynökók
kerestetnek !
a T a s a v l u t ó é s Kokumleni helységek vonalát. Ma
reggel a szótia: első gyalogos hadosztály elfoglalta
Cseniavodát. Az üldözés tovább folyik. A Konstaneában ejtett zsákmány jelentékeny 000. vasúti kocsit,
ola-, gep sir ,
kocsikenocs
napykereskedok
mozdonyaikat, számos telt petroleuuitartályt. kikötői
B U D A P E S T , IX. H e n t e s - u t c a 17.
raktárakat szintén telve és a kikötőben 70 torok
Interurbán telefon J ó z s e f 1 4 — 5 0 .
jérinűből álló flottát zsákmányoltunk. Az utóbbiak
:t románok által visszatartva volt.
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Földbérlet.

A szerződési feltételek ugy a központi Igazgatóságnál Kismartonban, ugyszinte alant irt hivatalnál betekinthetők.
Lakompak, 1916. október 25.
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Hitbizományának

Erdőfelügyelősége
3TCL

RÉSAERORSZÁK

L

B U D A P E S T , VII. RÁKÓCZI UT 6. Telefon 83
63
JYlígyti képviselők. Ü g y n ö k ö k , U t a z ó k kerestetnek.

Szombathelyi

Jakarékpeiutar

J^ésEvénvt.irsaság

kőszegi fiókja,
Kőszeg,

Király-ut

<i.

dtraez szálloda
CifDl^aÜ:

szám.

mellett

beleteket jelenleg nettó 4 " ,-OS kaina-

—
tozással
betéti
k o n y v e o k r,. es folyószámlára A kamatozás a betétet követő napon kezdődik,
belét kifizetéseket (elmondás nélkül eszközül

Leszámítol I
__________

alairasos uzleti es tnagaiiválmindenkor
legelőnyösebben

lókat
ts

Folvósit:

torié ztc-.es jelzálog jlcson>»ket
— földbirtokokra é» v.irosi h.uak.a . magasabb ka natu kölcsönöket alacsonya.)!) kamatú
kölcsönökité változtat (coavertái).

Értékpapírokat:

ir'o,vv"on
e-eii.i
— l >jsdei megbiuiU-. •• ii «llo<ad

—£

S Z C l V C t l V'CkCt * k.'it-.. „ nemesen i'ev.i t , n ilvcny
ivek. t a sse venyutalvany (taion)
alapjan díjmentesen neszurez

Átutalásokat,

—

^'

•MköMi •

mely piacán teljesen díjmentesen

Értékp
r a rp í r o k r a :

iwi>«okr«

előleget ad

Sorsolás a l á e s ő

" ^ ' V ' r > k e t ariolya.nvesf.
tess.'^ cl! I ' zto <t

értclteket
É r t é k p* a p í r o k a t fy
le*re atve-./

r i Hrtf

"

Tekintettel, ho^v hazank lennanyobb pciuintczelével a
l'esti Hazai Ebti Takarékpénztar K .yesalettel szoros összeköttetésben alt. mindenfele takarékpénztári t i
baitkuzleti
me>;bi/ st a legelőnyösebben bír leiio íyolit.im.
Mint az Klsó J a ^ y a r Általanos biztosító larsas.ti< ügynöksége niiudeiii-la b w t o s i u s t clto^ad és relvilágosit issal kes<.
s ggei szolgai

Szombathe'y

A teendő ajánlatok alanti cimre küldendők be, legkésőbb
1916 év december hó l-ig.
A Kőszeg—Soproni vasút felsőlászlói vagy Sárvár-Kőszegi
vonat alsólászlói állomásáról a birtok könnyen elérhető és megtekinthető és az Alsólászlón lakó uradalmi gazda a birtokot az
érdeklődőknek megmutatja.

Z-i a l e o

P A P Í R G Y Á R

Központ Szombathelyi (re^Takarexpeiizlar

Főméltóságu Herceg Esterházy hitbizományához tartozó
Sopronvármegye Kethely és Alsólászló határában fekvő c a 279
kat. hoki kiterjedésű gazdasága a hozzá tartozó épületekkel egyetemben 1917. év január hó 1-étől 6 esetleg 12 évre bérbeadatik.

Herceg Esterházy

" P Á T R I A " )I M Í ^ J a

paii.

. . J Ö E ® * ? " HónaiJ-rums f .ivvnyomdájában Kfiszoi

A l a k ü l t : 1857-ben.

Alaptőke 1,600 0 0 0 kor. Tartalékok: 4 0 0 . 0 ) 0 k o > .
Takarékbetétek 15 millió koronán fe|.j|
Saját tőkéi 2 , 2 5 0 . 0 9 3
korona.

J^íagtj megtakarítás üzleteknek, gijáraknak, malmoknak és gazdaságoknak.
A létező legjobb s l e g t a r t ó s a b b

papirspárgát

C H í H i u i g o l á N r a L\ 2 1 /,. -1 és 4 mm. vast. Ig>ágbau kgként. K 8 5 0 , 100 kg. K 340

I'oHtiu'Noiniigoklioz kgként K 4 20
100 kg. K 400 HzölöliötiVzéMlie/. (2 és 2V, mm) kgként K 3 50, 100 kg. K 340.
X s n k z M i t t e K i i e k 4 mm e-l»öl vágva és
kötegelve kgként K 3 60, 10J kg. K 350 —
árban szállítja pécsi raktáraiból utánvéttel a

PÉCSI KERESKEDELMI es IPARBANK R. T.
áruosztálya Pécs.
5 kg nál kevesebb nem küldhető.
Papirkötelek. Elismerő nyilatkozatok.
Nagyobb rendeléseknél engedmény.

