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Az Élelmezési Hivatal.
Megalakult az Élelmezési Hivatal: az a központ, az a dictatura, amelyet Németország maireg megallapitott, amelyre már az egész ország
várt és amelyet a politikus urak ismét saját
partszempontjaikbol igyekeztek lehetetlenné tenni.
Az ország nepe a legnagyobb örömmel üdvözli
a kormányt, hogy ez a hivatalt végre megalkotta, mert csak ettől remélhetjük igazán, hogy
az ország közélelmezésében olyan rendet teremt,
amilyenre már rég szükségünk, lett volna olyan
rendet, amely biztosítja, ha talán háborús szűkösségben is, de mindenkinek a rendes eleimezeset és ellátását.
A hivatal megalapításáról szóló rendeletben
egy örvendetes meglepetés érte az ország közönségét. Az ellenzeki politika orgánumainak táinadasaiból az világított, ki, hogy a kormány itt
egy közönséges adminisztratív hivatalt akar felállítani, amely alá lesz rendelve egyes konnanykózegeknek és igy végeredményeben ezeknek a
k ü l ö n b ö z ő kormanykózegcknek, illetve azok m a
annyira kifogásolt rendeleteinek lesz a közvetlen
végrehajtója. Ebben a formájában a Központi
Élelmiszerhivatal valóban nem tudott volna megtelelni a kívánalmaknak, amelyeket h o z z á ugy
az állam, mint a lakosság lüzótt.
A kormány azonban sokkal jobban felismerte a valódi helyzetet mert a Központi Élelmiszerhivatal szükségesebb semhogy ilyen félintézkedést csinálna.
A z ország a legnagyobb
meglepetéssel, de egyben örömmel olvasta a
rendeletet, amely a Központi Élelmiszerhivatal
felállításáról szólt es amely határozottan kórvonalazta ennek a hivatalnak teljessen önálló es
a népélelmezes minden részére kiterjedő hatáskörét. Kétségtelen, hogy ez a hivatal a mai
formájában kepes lesz a n a , hogy a háborualkotta
határok között a lakosság közélelinezését lehetőleg megjavítsa. Természetesen, hogy a hivatal
elnöke, Báró Kürthy Lajos milyen módon fog

Egy sir...

hozzatogni az élelmezés kérdésének rendezéséhez, arról ma még közelebbi adatokat nem tudunk
de egy
már bizonyos,
hogy az a teljes és
kiterjedt
hatáskör,
amellyel ót a kormány
rendelete alapján felruházta, mindenesetre biztató
m o m e n t u m , mert igy valóban egy kézben lesz
összepontositva mindaz, ami az élelmezés kérdésében fontos és lényeges.
Az élelmezési hivatalról es annak vezetőjéről szólván, még egy rendkívül fontos momentumot akarunk leszögezni. E/. a momentum báró*
Kürthy Lajos egyik hírlapi nyilatkozatának egyik
mondata. Az uj élelmezési dictator, — u^y hisszük
szabad ezt a meghatározást használnunk — egyik
hírlapi nyilatkozatában kijelentette, hogy minden
alkalommal meg fogja hallgatni a szőnyegen
forgó kérdések nem hivatalbeli szakértóit is. Ez
a liberalizmus az, amit nagyon ala kell h u z n u n k ,
mert az lesz a legnagyobb garancia arra, hogy
az élelmezési hivatal működése valóban meg tog
felelni a kívánalmaknak. A helyzet ugyanis az,
hogy a hivatalokban ü l ő , Íróasztal melett dolgozó
hivatalnoknak, m é g ha a legkitűnőbb
elméleti tudassal rendelkeznek is, nincs annyi
tapasztalatuk a háborús viszonyokat illetőleg,
mint a gyakorlati embereknek. A háború mar
sok mindenfele gazdasági elméletet felborított,
és ezeket az elmeleteket ha ma a közélet terén
alkalmazni akarnók, abszurdumokat idéznénk
elő. Ugyanez a helyzet a kozélelmezésnél is. Ma
csak gyakorlati szempontból készült intézkedések álljak meg a helyüket, mert a legjobban
kigondolt, kicirkalmazott és megalapozott rendelkezések is csődöt mondanak, mihelyt a mindennapi élettel érintkezesbe j u t n a k .

ílyilttér sora t ű fillér
Hirdetések nagysdg szerint }utdnyos

drban

s z d m i t a t n a k meg.

Háború van!
Bojkott is v a n ! Polgári front is v a n ! Katonai front is van, — i g a z ! — de ott majdnem
kizárólag szivekről van s z ó ! J ö n a golyó, beleszalad a szívbe — pont! — Nekünk azonban
gyomrunk van : kedves, tehetetlen g y o m r u n k !
Ennek dolgozunk, robotolunk nehéz verejtékkel,
ennek kedveskedünk finom kalácsokkal
ezért
udvariunk csizmás parasztnak, ezért csalunk,
hazudunk, gorombáskodunk, becsapódunk —
ha kell, ezert licitálunk ra a szomszédra; vakon
engedelmeskedő rabszolgái vagyunk. Felséges
gyomrunk tartalmáért áldozatot nem ismerünk!
Furcsa! A katonák szivvel harcolnak, mi
a gyomorral; a csukaszürkék nem félnek, mert
meg tudnak halni, mi remegünk, hogy nem
tudunk megélni.
Igy iszonyatos volna a háború, igy csak
az ember állati tulajdonságainak
megnyilatkozása lenne. Pedig nem az. A háborúnak is
van erkölcse, mely megkívánja a teljes odaadást
a kitűzött, helyesnek elismert eszmékért, sőt
megkivanja az odaadás legmagasabb l ó k a t : az
életet, de megkívánja a vagyont és kényelmet
is. A német nép azért legyőzhetetlen, mert
habozás nélkül veti a küzdelembe ezeket az
értékeket.
Vert, szivet pazarló bőkezűséggel
adunk,
de gyomrunkat — csak m u s z á j b ó l !
Vitám et
sangvinem, sed avenam non !

A háború felebbezhetetlen ítélet a nemzet
élete fölött: az önfeláldozástól függ a felmentés
vagy halál. Tertium non datur! Csak értékes,
aldozatkész nemzet képes minden javát, saját
Ezert
Ö r ö m m e l kell tehát az egész ország nevé- magat kockára enni végtelen céljaiért.
ben ü d v ö z ö l n ü n k az uj élelmezési hivatalt, amely álltunk itt ezer évig.
remélhetőleg
felhasználja
nagy hatalihát es
Most ismét elérkezett a megpróbáltatás
gyakorolva a fenntebb vázolt szükséges libera- órája. Jaj volna nekünk, ha könnyűeknek talállizmust. valóban meg fogja oldani háborús kóz- tatnánk. Ez a világorkán elsöpri a gyenge,
élelmezés rég vajúdó kérdését.
magtalan államokat.
I
Mi tudunk áldozni, vértanunernzet v a g y u n k ,

vályog A falába egy munkásosztag bomba ellen a gránátok az oroszok közt robbannak föl és az
védett fedezéket ásott, mert az ellenség már gráná- eiryik orosz vitustáncot jár a földon.
tokat vetett a domb tetejére és repülői fejünk felett
Kgy sir domborúl fönn Galíciában.
A szakállas fej újra látható és vad kétségbekeringtek. De hiába kémleltem a dombos vidéken a eséssel felemeli balkarját a megadás jeléül. Példaját
.
— E messzi-messzi sirról álmodom. —
lövészárkokat,
amelyekben honvédek,
osztrákok, 'követik még ketten és nemsokára valamennyi .halott"
Óh, hog.v örülnék, ha odamehetnék
németek, törökök átérhetetlen órcfalat alkotnak. Az felugrik és felemeli karjait.
S leborulhatnék szent sirhalmodon!
erdőben ásták meg azokat. Jobbról egy erdei ut
A morva katonák csehül rájuk szólnak, az
húzódott a toustobábyi templomtorony felé. Ugyan- oroszok már ugy tesznek, mintha át akarnának jönni.
Kimondanám, hogy milyen bús vagyok.
abban a? irányban egy kereszt emelkedett. Es most A kadét és az őrmester azonban figyelmeztetik
Elpanaszolnám anyai keservem.
már felismertem ami erdőnket — az ellenséget '>s embereiket, hogy az orosz katonák hátradugott jobb
Elmennék, — el, de hasztalan :
azt a kopár térséget, ahol tegnap voltunk. A védő- kezükben kézigránátot szorongatnak.
Neiu találnék rád úgy sem E g y e t l e n e m ! műveknek nyoma sem látszott, csak a keres/.t állott
Az őrmester az egyik katona kezéből kirántja
tnésr, tegnap irányjelzője az élőknek, ma emlékeztető a puskát, megnyomja a ravaszt, és nem is céloz.
Jeltelen a sirhely, — ahol elföldeltek,
a holtakra.
A nagy feketeszakállas oro<z áldólag kiterjesztett
Még csak egy fejfa sem jelöli neved;
hasravágódik. Nagy orditás
támad az
Az oroszok eltakarították halottaikat, csak az karjaival
A doml> is besüppedt, vadvirág benőtte,
elvágott drótok közt hevernek még oroszok. Moz- j oroszok közt, uein tudom ki ordított, hirtelen
Most meg hótakaró boritja e helyet.
dulatlanul fekszenek, a fejük a földbe vájt teknőkből I kézigránátok füstölögnek, egy darabig keringenek
[az árkokban . . . egy orosz sem jut állásunkig, kézikandikál ki, amelyeket maguk ástak.
Pihenj, pihenj én drága szép Magzatom;
A szegény halottak, szólt az őrmes'er, egész gránátjaik csak azokat ölték meg, akik elvetették.
Ne zavarja meg semmi édes álmod.
A gazemberek morog az őrmester, kézigránátokkal
éjjel az esőben feküdtek. Embereink oda szeretnének
Adjon a testednek az l'r nyugodalmat
menni, de az őrmester óva inti őket. Az őrmester akartak ránk törni. A hadapród elgondolkozik, és
már a háború eleje óta a harctéren van, kétszer aztán csak annyit mond:
Es lelkednek örök, szent világosságot!
Csak este temethetjük el őket. Az őrmester
megsebesült
és attól tart, hogy uz oroszok ujabb
(Galícia, l » l ü jan. 1H. - Trybuehomeíc )
Schultz Imre.
csalafintaságáról van szó Kissé csiklandozni akarja megismétli ezt csehül, emberei helyeslően bólogatnak.
Végeztek az ellenséggel, gyűlölet nélkül, szánalom
előbb a halottakat.
Valamennyien ott állnak az árkok lépcsőin és nélkül.
XXII.
Két cseh katona szalutálva megáll a hadapród
figyelik az „elesetteket".
előtt
ós kérdez valamit. A hadapród végignéz az
Az
őrmester
egy
kézigránátot
hajit
az
oroszok
A Narajovka mellett.
felé. Ebben a pillanatban az egyik orosz katona előtéren és a szemközti erdőszéléu, mielőtt dönt
Az az állás, amely a Ilorozanka pataktól a Zlota felemeli feketeszakállas fejét. A ködben nem mertek igen, átkutathatjátok a halottakat.
Lipáig húzódott, megváltozott. Irhatok tehát ina rola előbbre jönni és halottaknak tettetik magukat, hogy
Ketten azonnal kimásztak az árokból és a
anélkül, hogy bármit is elárulnék vele az ellen- a mienket kicsalogassák jól védett
állásaikból. drótsövényen át odamennek uz elesett oroszokhoz
ségnek.
A szakállas fej a kézigránát láttára villámgyorsan és átkutatják kenyérzsákjukat. Üdaat az erdőből
Búcsúzóban egy négyemeletes létrán
még fedezékébe bújik vissza.
néhány lövés dörren, hogy elriasszák ókét. De a két
^
egyszer felmásztam a kőrisfára,
amelynek sűrii
A kadét balkezében revorvert szorongat, jobb- katona nem törődik vele és nemsokára két puskával
lombozatú koron.íjában, tizenöt méternyire a földtől, jában egy kézigránát és halkan utasításokat ad térnek vissza drótvágókkal ellátott puskákkal. A
a megfigyelő fészkelte be magát. \ körisfa udvarház embereinek. Az őrmester ujabb gránátot hajit el, másik egy nagy ollót nyújt át a hadapródnak a hódolat
gyümölcsös és fasor közt, első pillanatra olyan mint' amely a drótsövényben felrobban.
jóiéul. Aztán leül az árok l é p ő j é r e es gyür u'
egy kastély, de komolyan szemügyre véve mégis
kodve nézegeti azt a három szem cukrot, au
Nagyon messze vannak !
csak egy egyszerű lengyel parasztház: gerenda ésj
zsákmányul
ejtett
Most már fegyvergráiutokat lőne* ki a mieink,

Háborús apróságok.

Jótékonyság. A Vasmegyei Polgári Kaszinó a
folyt le, mint az a háborús korszakhoz illik, tudniváros tnnácsának kérelmére jótékonycélu alapjaiból
illik békésen. Mert a polgár csak békében ér rá —
300 koronát küldött a bukovinai menekültek téli
háborúskodni.
*
*
segélyezésére, melyet dr. Freyberger Jenő városi
tanácsnok közöttök már kiosztatott.
A közgyűlés lefolyása a következő volt:
Halalozas. Súlyos csapás érte dr. Sehneller Aurél
.Jambrits Lajos polgármester megnyitván a közügyvédet,
a kőszegi takarékpénztár ügyészót és nejét
gyűlést a következő bejelentéseket tette:
szül.
Pröhle
Máriát. Tizenegy éves egyetlen fiuk, ki
Kapi Béla szombathelyi ev. lelkészt dunántuli
most
kezdte
gimnáziumi tanulmányait, vörhenybe
püspökké való választása alkalmából a város közönDr. F r e y b e r g e r J e n ő .
esett
és
pár
napi
szenvedés után elhunyt. A kis
sége nevében üdvözölte, melyre az uj püspök melegVilmos nemcsak szüleinek volt szemefénye, — szehangú köszonőirattal válaszolt.
A hsztellátás korüli nehfc sógeket és ezek le- rette mindenki aki csak ismerte a jónevelésü, sok
küzdésére saját felelőségére tett eljárását ismerteti reménységre jogosuló kedves íiut, — kedvelték tanárai,
azon figyelmeztetéssel, hogy a helyzet a jövőben mert tehetséges, szorgalmas és törekvő volt. Váratlan
4S4i Hiti
Hirdetmeny
még súlyosbodni fog, mivel a Népszövetség az ő elhunyta mélységes gyászba borította a családot és
őszinte részvétet keltett a város minden rétegében.
Husfogyasztási adók befizetése és sertésőrlések tagjait csak újévig tudja ellátni.
szabályozásáról.
Ezután a burgonyabeszerzés korüli intézkedé- Nem is lehet a szülőknek más vigaszuk, minthogy
bánatukban velük érez mindenki. Ezt láthatták a
Közfogyasztásra csak azon szarvasmarhát, ser- seit ismertette.
pénteken
végbement temetésen is. A főgimnáziumi
test, juiiot, kecskét szabad levágni (leölni) melyekről
Végül a város részére való le kötéssel már bizifjúság
gyásziobogó
alatt kisérte társukat utolsó útjára.
a fogyasztási adó befizettetett.
ositott volt kilenc waggon kukoricának a vármegye
Sertésekről a fogyasztási adó
lefizetésekorl által történt elvonását ismertette, mivel annak ötven
A diszmagyaros polgármestert festette meg Somló
illetőleg a bejelentéskor, mely legkésőbb a leolesi waggonnal kell rekvirálni.
Jenő főgimnáziumi rajztanár életnagyságuan, melyet
napjának d. e. 1U órájáig történhetik, a maihalevé i
Következett a napirend :
egy asztaltársaság szerzett meg tulajdonául és a
a fogyasztasi adó kezelőjénél leadandó.
1. Az 191 í. évi költségvetés 389,295 K kiadás- polgármesterválasztás évfordulója alkalmából a polK (zfoyv isztásra szánt sertések olésu kizárólag sal és 291,669 kor. bevétellel elfogadtatott, mely gármesternek ajándékozta. Ez a festmény is méltóan
a délelőtti órákban történhetik.
szeirnt a pótadó 91 °/®-al állapíttatott meg. Ebben sorakozik Somló Jenő művészi alkotásai közé. A
Sertés (léseket (kivéve kényszervágásokat) városi benn foglaltatik ÖUUU kor. varosszabályozasi tervre, jovö evi rajz- és festménykiállítás alkalmával módállatorvosnak a felek nem tartoznak külön bejelenteni. 2000 kor. illemhelyek létesítésére, 1000 kor. kőszeg- jában lesz a közönségnek ezt a képét is megismerni.
Közfogyasztásra (korcsmai darusításra is) leolt falvi v.isuti megállóra, a városi alkalmazottak csíz
A hősi halalt halt Paszner Karolyrol m á r egy ízben
sertéseket
tulajdonosuk
lebélyegzés előtt egyik mapénzének 40 koronáról 100 koronára való felememegemlékeztünk.
A vasutas ezredben szolgált mint
helyről a másikra nem szállíthatja avagy azt még lése. Az útügyi költségvetés 28,802 kor. kiadást ós
altiszt
és
a
harctéren
szerzett súlyos betegség okozta
egeszében sem bocsáthatja áruba.
ugyanennyi bevételt mutat.
halálát,
mely
a
tirhanai
kórházban julius 26 án köLebélyegzés előtt tilos a sertés bármely részét
2 Az alomszedés az erre kijelölt erdőrészekben vetkezelt be. Parancsnoksága megküldte a gyászoló
megfőzni, a szalonát, a hájat a hústól elválasztani megál lapitta tott.
családnak az ezred napiparancs inak kivonatat, mely
avagy a hust eldarabolni.
3. A Meskó-féle alapítványi levél törvényhatósági szeretettel és elismeréssel megemlékezik a kitűnő
Rendelkezésem be nem tartása a húsok és jóváhagyása és a minisztériumhoz való felterjesztése
katonáról. Megemlékezik ebben azokról a hid- és
szervek elkobzását vonja maga utan, a mulasztók tudomásul vétetett.
egyébb
építkezésekről, melyek még ma is a ő kezéellen pedig szigorú megtorló eljárást inditok.
4. A Ganz-cég mint villanytelep űzembérlőnek nek ügyességét hirdetik és melyért halával gondol
Kőszeg, 11)16. november 1-én.
azon válassza, hogy a szerződésen változtatni kívánt reá minden bajtárs. Azzal záródik e napiparancs,
Jambrits Lajos, polgármester
euyes feltételekhez hozzá nem járulhat, tudomásul hogy Pasznert őszintén megsiratja a családja, minvétetett azzal, hogy e szerződésnek esetleges felbon den barátja, a tisztikar, a legénység, a haza pedig,
Hirdetmeny.
tása a 15-ik évi terminusig nyilvántartásba vétessék. melyért magát feláldozta, köszönettel őrzi meg hősi
4!*2t> 915
Ú. Bérlő kérelmére a városi erdőmesteri lakó- emlékét. — Ezen kívül az ezredparancsnok még
A katonaságot fagytól védő szalmacipővel látják
hazba
bevezettetik a villamos világítás, a beruházás magánlevélben is igen meghaló szavakkal vigaszel. E cipók készítése nagyon könnyen elsajátítható.
fejében
évenkint fizetendő 40 koronáért.
talja a szülőket.
Felhívom a közönséget es jótékony egyesületeket,
6.
A táblaház utcai tanítói lakásba a villamos
hogy a következményeiben annyira áldásos mozgalmat
A kath. hitközség közgyűlésén a képviselőtestütámogassák, inert ezer és ezer katona lábát óvhatják világításnak városi költségen való eszközlésére a fel- leti tagok szép számban jelentek meg (háromszor
meg igy az amputálástól. Cip unintával, spárgával, halaim izás megadatott.
7. A lovangesi szántónak Treiber Antal általi annyian, mint a városi képviselőtestületi közgyűlésen!)
fuvarmentes szállítólevéllel, felvilágosítással szívesen
és Kincs István apátplébános egyházi elnök elnöklete
s/.olgil a llalsegélyző Hivatal (Budapest Képviselő- kibérlése jóváhagyatott.
8. A városi tisztviselőkés alkalmazottak háborús alatt a következő határozatokat hozta: A hitközház.)
segélye ügyéi en hozott határozatnak törvényhatósági ségi pótadó 7 %-ban állapíttatott meg.— A tanácsba
Kőszeg, 1'J16 november 3 án.
ellenőrül Szerdahely Karoly járásbiró és pénztárosjóváhagyása tudomásul vétetett.
J(linfrrit.s Lajos, polgármester.
helyettesül Knaule Kezső tanar választattak. — Az
9. (Jerbosits Ferenc illetősége el nem ismeregy h. karmesteri állás ideiglenesen Dohnál Péter regenstetett. —
chorivol töltetett be. — Auguszt János indítványára
Ezzel az ülés véget ért.
az egyházmegyei káptalani aziránt fogják megkeresni,
hogy a Benők-féle ösztöndíjak adományozásánál,
tekintve,
hogy az kőszegi szarinazasu, figyelemmel
— 1916. nov. 2. —
legyenek a Kőszeg városi árvákra és a rokonságul
Mikor a polgármester ezen a közgyűlésen meg
Mindszentek napjait a mi szép sírkertünk az e kimutató kérvényeknél a családleszármazás mikénti
ismertette a liszthiány okait és ezen szomorú állapot
napon megszokott élénkséget, a kegyelet lerovásának igazolására. Ez erdeniben Kincs István apátplébános
megszüntetésére irányuló törekvéseit, sőt felette kocmegható képét mutatta mindenfelé, majd minden és dr. Bárdos Kernig főgimnáziumi igazgat» szemék.i/.atos s merész kisegítő intézkedéseit, csakhogy a
siron pompáztak a megemlékezés virágai, — az lyesen fognak eljárni.
lisztéi osztást zavartalanul fentartsa, azt szerettük i
ellenséges hadifoglyok másfél száz sírja szintén vi
A Szent János hid felülvizsgálata. Pénteken Beke
volna, hogy ne az a néhány városi képviselő hall-i
rágokkal és lombokkal díszített volt, — délután József műszaki lőlanácsos mini a kereskclmi miniszgassa, hanem az egész város közönsége, de különösen
surü tömegben hullámzott a közönség a temetőbe, térium kiküldötte llvozdovits Antal vármegyei műazok a „na'száju" kritikusok, akik minden bajért a
estefelé a temető kápolnájában veesernye, majd szaki tanácsossal érkezett ide, hogy e ind használhatóságot, a városvezetőséget teszik felelőssé s nem,
prédikáció volt, melyek után a közönség elbairyta a hatóságának állapotát kozforgdmi érdekből felülgondolják ni'g. hogy mennyi keserves munkába,
holtak kertjét, inert az egyházi és világi hatóság vizsgálja. Eljarásaban résztveti a városi tanács, Furst
verejtékes Koudba, álmatlan éjszakába kerül a város
egyetértő rendelkezése szerint a temető kapuit \2 6 lióbert főmérnök, a város szakértője, Fruchtl Ede es
lakosságáról v.iló gondoskodás és hogy ez mennyi
órakor bezárták. Ez okból elmaradt ez évben a sír- Műller Ferenc városi képviselők mint képviselőtestületi
hiábavaló meddő fáradságot ukoz ós ami legkeser
halmok kivilágítása, mert a háborúra való tekintet- kiküldöttek. A főtanácsos előbb a városházán tanulves.jbb annak, aki fáradozásának eredménytelenségén
ből takarékoskodni kell a világító anyaggal, véde- manyozta a hídépítés terveit és azuián a Helyszínen
felül uiet{ a meg nem érdemelt kíméletlen kritikát
kezni is kellett a kereskedik alkalmi árdrágítása tekintette uieg a már használatba vett hidat. Mintelszenvedni kénytelen. A rósz nyelvek srappueljei
ellen, de meg méltó is volt ez a jelenlegi helyzethez, hogy arról győződött meg, hogy a parti pillérek
i agyobb sebet ütnek ilyenkor a buzgó tisítviselőn,
midőn a snhilrnok ezreit a különböző harctereken építése helyesen oldatott meg és a belső pillérek
mint az el lenség a lövészárok katonáin,akiknek legalább
szintén csak a terrnészetadtu virág és lomb díszíti, jókarbanhozatala folyamatban van —.ugyanő figyel
az az előnyük van, hogy -- vissza is lőhetnek.De itt csak
minden világító fénvesseg nélkül, de azért az orok ruezteteit mar erre 1913 ban a hid építésekor — s
lurni és szenvedni kell, s még azt sem teheti, hogy
világosság fényeskedik ott is fclettak és a mi lelkünkbe már csak jelentéktelen repedések maradtak fenn,
a felsőbb bal M g n , vagy a kormányra haritsa a fel •
zárt örök hálás megemlékezésünk. K. i p.
'melyek azonban a teherbírást nem érinti*, a haszloséget, mivel jól tudja, hogy ott is csak ugyanaz a
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intézkedés
teendő
e
kór megszüntetésére, de nemcsak
sohasem tárgyaltak költségvetést ilyen részvétlenség
mellett, Persze azt gondolják, egy pár százalék ide vataros idő azonban nen alkalmas ünneplésekre és a szülők, hanem a közegészségügyi hatóság részéről
vagy oda — mi az a maximálártullépés tengerében. ezért a rend október h á m n utolsó napján csöndes is. Csirájában kell megfojtani e bajt. Sőt azt hisszük,
A k zérdekek szolgálatában teljesítendő varos- ajtatosság keretében jubilált A hétszázéves Donion hogy a városi főorvos annyi sokfelé igénybe vett,
atyai k telezettségeknek szinte érthetetlen elhanya- kos rendhez a hazánkban működő 36 férfi és 110 női hogy gondoskodni kellene melleje kirendelendő segítgolása, ugylátszik, nem igen terheli lelkiismeretüket. szerzetes az osztrák rendtartományba tartozik. Ezek ségről. Minden létező drágaság mellett a gyermek
Pedig az talán sohasem volt fontosabb mint ezen közül a legtöbben Vasmegyében működnek, neveze- élete a legi'rngábbl
történeti id 4ben, a jelen sivár es bizonytalan hely- tesen Szombathelyen és Vasvárott feriiszerzetek.
900 koronát veszített el Fischer József helybeli
Szombathelyen és Kőszegen női szerzetek. A férfi
zetben.
kereskedő.
Szombathelyen elvégzendő számla-kifize
szerzetek plébániákat látnak e , a női szerzetek a
t'.sak egyetlen tételnél voli felszólalás. Auguszt
tésekre
b
írna
bőrbugyelarisbau belső mellényzsebébe
•anügy terén buzgólkodnak.
János a koszigíalvi vasúti megálló építését a telepen
helyezett el 7 darai) százkoronás, 280 kor. más
Kitüntetesek. Komarek Emil és dr. Bohislav
lakók oly magánérdekének tekinti, melyre saját ma
papírpénzt és volt benne ínég 10 kor. értékű levélVilmos
tart lőbadnagyoknak a 12. .vadászzászlóalj
guktiak ke, ildozmok. — A rendőrkapitány nem az
bélyeg, valamint a szombathelyi cégek Bzáinlái, de
«• címen beállított 1UUU korona hozzájárulást sajnálja, ban, Wentzl Mihály népföl kelőhad ilaify, gazdászati nem vette észre, hogy a belső mellényzsebe alul
hanem attól tart, hogy ez az ujabb fbifogó állomás tisztnek őfelsége legmagasabb megelégedése adatott felfeslett. Valószínű tehát, hogy onnét már akkor
az idegen vasutas élelmiszergyujtőknek lesz előnvére. tudtul a Signum Laudis érdemrend adományozásával. csúszott ki, mikor otthonról a vasútra ment, de még
A harctérré vezenyelt tüzértisztek. Az itt állo- csak Szombathelyen vette észre, mikor fizetni akart.
— A polgármester ezzel szemben azt jele/te, hogy
ez csak a város köteles hozzájárulása az ottani adó- másozó hegyi tüzérutegtől harctéri szolgálatra vezé Nagy csapás ez a szegény kiskereskedőnek s azért
fizetők érdekében, ezenkívül még sajatjukból is lesz- nyeltettek és már el is utaztak: Konofka József lovag jó cselekedetet végez, ha megtalálója visszaadja, vagy
nek kénytelenek áldozni.
és l'astrrczyk Vencel főhadn gvok, Szele Pál, dr. nz, aki a megtaláló nyomára vezet. A hatóság az
Egyébként a közgyűlés oly simán és gyorsan Kemeuár Zoltán hadnagyok és Kleii Miksa zászlós. ilyennek jutalmat is ad.
a vértanú élete és hivatása, hogy vérét adja a
fúl sebesért. Nekünk eszméink, hitünk, reményeink
vannak.
Ezek
verbe,
könnybe,
koplalasba
kerülnek.
Szívvel, könnyel megálljuk helyünket
—
édes Istenem! a gyomrunk ne allaná! ? Pirulnánk, ha ez csak lehetséges lehetne!

Városi ügyek.

Városi közgyűlés.

i i e l y i hírek.

V i d é k i hirek.

Szinha/ E héten u színtársulat hétfőn „Tündérluki leányok", kodden „Náni", szerdán "A molnár
Egyházmegyei hirek. ( i r ó f Mikes János, megyésés gyermeke", csütörtökön „Timár Liza", pénteken
másodszor „Kisasszony fúrje„, szombaton délután püspök dr. Boda János, székesegyházi kanonokot és
„Mágnás Miska", este „Lengyelvér" cimü sziműveket egyházmegyei fötantelügyelőt uz egyházmegye iroda
adták elő, mindig igen élénk látogatás mellett igazgatói hivatalától saját kérelmére legmelegebb
„Náni" előadása jótékony célri történt és a városi elismeréssel íelmontette és oldalkanonokjává nevezte
hadi árvák karácsonyfájára 248 kor. eredményezett. ki. Dr. R o g á c s Ferenc, püspöki titkár az e g y h á z E régi kedves színműben F. Peéry Ilus primadonna megyei iroda i g a z g a t ó j á v á neveztetett ki. Varga J á n o s
a címszerepet bájos művészettel játszotta meg, de szertartó és levéltáros püspöki titkáru i!; neveztetett ki.
jók voltak ebben a többiek is. Ma vasárnap d. u.
A lezuhant pilóta temetese Megható katonai
„Korzó szépe" megy félhelyárakkal és este „Négy a gyásszal temették el hétfőn a szombathelyi sírkertkislány" paródiás újdonság. — Kedden a gyönyörű ben Balázs János repülőkatonát, aki a nagygencsi
zenéjü
„Legénybucsu"
operettet
adják
Varga repülőtéren lezuhant, s szörnyethalt. Amig a temetési
Simon jutalmára. Ez a minden szerepét arabiniózus szertartás folyt, a temető felett két repülőgép keringett
művészettel megjátszó kitűnő színész megérdemli, amelyek kuztil az egyik csigavonalban egészen meg
hogy jutalomjátekát tömeges látogatás jutalmazza. közelítette a tőidet s pár méter magasságból koszorút
Szerdán „Mozi tündér", csütörtökön utolsó előadás dobodt le az elhunyt bajtárs sírjára
„Fehér kabarét", mely régi ismerősünknek Ernyei
Templomrablas. A hétfőre virradó regg.'l a por
Emilnek lesz jutalomjátéka.
nóapáti rom. kath. templomba
észrevették, hogy
Árdrágítók. A rendőrhatóság által árdrágító hely- valaki oda betört és a templom perselyét kirabolta.
beli kereskedők és vidéki buigonyakozvetitő ellen, Jelentést tettek a csendőrségnek és az őrs nyomozása
maximalár túllépésé miatt folyamatban telt, mult szá- csakhamar sikerrel is járt. Elfogtak egy 01 éves
munkban is érintett kihágási esetekre nézve, a rendőr- soproni születésű nyugdíjazott pályamester, aki beishatóság még nem Ítélkezett, mert további tanú- merte, hogy a betörést ő követte el. Letartóztatták
kihallgatások és bizonyítékok beszerzése vált szük- és a csendőrség most azt nyomozza, hogy a magáról
megfeletkezett volt pályamester nem követette el mar
ségessé.
Halalozas Pénteken kisérték örök nyugalomra más bűncselekményeket is.
özvegy Orend Károlynét, volt helybeli telekkönyvi
Városi melegedők Szombathelyen A város k ü l ö n •
átalakító özvegyét, kiben Horváth Béla kórházi j böző pontjain melegedőket állit fel, az e czélra kibérelt
gondnok és Halmos Gyula főszámvevő törzsőrmester lakásokban.
anyósukat gyászolják.
Egy fiatal barna foltos kan vizslat találtak CsepA cukormizeria megszüntetese

Végre oly intéz- regen október 27-én, melyet jogos tulajdonosa
heti olt az e r d ó f e l ü g y e l ő u ó l .

kedésről adhatunk hírt, mely igaz, hogy nem kormányrendeletben foglaltatik, hanem egy Bank intézésének tekinthető, de mindegy, fő az, hogy végre
valahára legalább a cukorelosztásnál megtalálták azt
az egyszerű elintézést, melyet minden laikus kezdettől
fogva csak igy tartott jónak és célravezetőnek. A
Hitelbank tegnap a városnak ajánlotta fel a cukorelosztást, hogy a kereskedők elleni panaszoknak
véget vessen. Á város az ajánlatot elfogadta és maga
fog gondoskodni arról, hogy minden kereskedő és
szatócs annyi cukrot kapjon, amennyit cukorjegyekben mint szükségletet kimutat, aki azután a fogyasztó
által igényelt mennyiséget a megállapított maximál
ár mellett feltétlenül eladni köteles, éppen ugy amint
az a lisztelárusitásnál történik. A havonként beérkező
cukrot a városházán fogják a magukat cukorjegyekkel igazoló viszontelárusitóknak átadni. — Bár minden
nélkülözhetetlen cikknél igy történne a lakosság
ellátásának a biztosítása. — Ha más központok nem
csinálják ilyen okosan és igazságosan, mint a Hitelbank a cukorral, akkor is inódjaban all a városnak
ezt más szükséges és kapható élelmiekkel éppen igy
megtenni. Akik visszaemlékeznek az e lapban ez
érdemben irt cikkekre, jól tudják, hogy ilyen megoldást ajánlottunk már 1915 elején és annak a város
nak a közönsége van legjobban ellátva, ahol ezt igy
teszik A közigazgatásnak legnagyobb feladata ma
az, hogy a gyomrokról gondoskodjon Ahol ezt teszik,
békés nyugalomban ós türelemmel viselik a háború
minden egyébb terhét, — ez meg viszont uz államnak legfőbb érdeke. — Későn térnél; észre nálunk
e tekintetben, de még mindig uetn késő, hogy az
árukozvetitésscl történő lelketlen uzsoráskodásnak
véget vessenek.

Kapi

Bela

ev.

püspök,

szombathelyi

átve

lelkészi

beiktatasa november 20 án lesz, püspöki felavatása
pedig ugyanott november 29-én. Ez utóbbi egyházi
aktusnál jelen le>z Gyurátz Ferenc a nyugalomba
vonult kiváló püspiik is, kinek az egyházkerület papsága ez alkalommal ezüst babérkoszorút ad át emlé
kul, melynek egyes levelein az egyházmegye papságának neve lesz bevésve.

££eti krónika.
4 0 0 0 0 mazsaval tobb cukor

Béesbííl j e l e n t i k :

Az

ötvenedik

erőd

Konstanza

bevételével

a

központi hatalmak az ötvenedik erődöt vették el az
ellenségtől. Olyan eredmény ez, amire nincs példa
a haditörtéoelemb u. Az elfoglalt erődök névsorát az
elfoglalás időpontjából itt közöljük: Lüttich (1914.
augusztus 7 ), Hug (augusztus 23.), Narnur (augusztus 27 i, Munovillior (augusztus 19 ), Longwy (augusztus 27 ), Hívet (augusztus 31 i, Hirson Les Ayveller,
Loudé, La Fére, Laon, Reims, Maugeuge (szeptember
3.), Camd des Komaines (szeptember 25.), Havre St.
Catsrine, Antwerpin és Lille (október 1.), Libau
(május 8.), Przamysl ( j l i n i u s 3), Kozan és Prirtusk
íjulius 23), Ostrolenka (augusztus 3.), Ivangorod
(augusztus 4 ), Varsó (augusztus 5.), Zegoze (augusztus 7.), Loraza (augusztus 10 ), Kowno (augusztus 18 ),
Nowo Georgiewsk (augusztus 20 ), Oossoviecz (augusztus 23.\ o'ita (augusztus 20), Luck (augusztus 31.),
Friedrichstadt (szeptember 3.), Grodno (szeptember
4 ), Dubno (szeptember 9.), Vilna (szeptember 19.),
Belgrád (október 9.), Seinendria
(október 11.),
Pozarevác (október 15.), l'irol (október 28.), Najzrevác
(október 2!).), Zajeeár (október 29.), Nis (november
5), Lovcen (1910. január 11,), Berance (január 11.),
Douaumont (február 2G.), Durazzo (február 26),
Kut-el-Amara (április 29.), Vaux (junius 7.), Tutrakán
(szeptember 7.), Silistria (Szeptember 10.), Konstanza
(október 22.).
Bard-fele Karacsonyi Album cim alatt m i n t min-

den esztendőben ugy az idei karácsonyra is egy diszes
Albumban összogyüjtve jelenti meg a Bárd Ferenc
és Testvére közismert zeneműkiadó cég a f. évben
népszerűségre jutott kedvelt zenemüveket. Benne lesz
az Albumban minden ami uj, szép és értékes „Három
a kislány" „Csodacsók" „Négy a kislány" „A császárné" „A csillagkutató" operettekből, továbbá Erkel
„Névtelen hősök" operájából 1—1 szép szám, azonkívül Nyitányok, Melodrámák és a most népszerű
Tánhok, kuplék. Kabaré dalok, magyur dalok, magyar
ábrándok és más zongora darabok, valamennyi zongoráta, részben pedig ének és zongorárá. Ezen Karácsonyi Album kiadásával hazánk e legelső zeneműkiadó cége kedves meglepetést szerez nagy vevökozönségének és valósággal ajándékszámba még e
gyönyörő Album, tehintve, hogy a 100 oldalt tartalmazó kötetben foglalt zenemüvek értéke egyenként
vásárolva 90 korona ériéket képvisel, mig igy együtt
az egész Karácsonyi Album 4 korona, diszkötésben
pedig 0 korona. Lapunk olvasói bizonyára szívesen
veszik e Karácsonyi Album megjelenéséről szóló
hírűnket és azon figyelmeztetésünket, hogy az eredeti
Bárd-féle Karácsonyi Albumra a kiadócég csakis
november végéig fogad el megreneléseket. mivel ez
csak annyi példányban lesz előállítva, ahány megrendelés arra uovember 1 ig Budapestre a cég Kossuth
Lajos-utca 4 sz, alatti kiadóhivatalához beérkezik.

A N. Fr. Pr. irja: Tegnap publikálták a magyar és
oszlrák cukorgyárokhoz intézett kérdésekre adott
feleletet az
idei
cukorrépa- és cukortermelés
várhMtó eredményére vonatkozóan. Az adatok szerint
1916/1517-ben millió métermázsákban a cukorrépából
Csehországban 2íS.73 (1915/1910 ban 29.98) Morvaországban 14.84 (18.75), Magyarországon 15.1)2(14.42),
összesen 01.50 (03.10), a cukorból Csehországban
Az uj osztrák kormány. Dr. Korber uj osztrák
4.87 (4.90), Morvaországban 2.70 (2.73), Magyarminiszterelnök
megalakította kabinetjét és az uralkodó
országon 2.15 (1.75), összesen 9.98 (939) várható.
kinevezte
az
uj
kormányt, amely a következőképpen
Eszerint tehát a cukorrépatermés 2.6 százalékkal
alakult
meg:
honvédelmi
miniszter Georgi báró
lenne kisebb, mint 1915/1916-ban és hogy ennek
vezérezredes,
közoktatásügyi
miniszter
Hussarek Miksa
ellenére is az cukoriermeiést 400.000 méter mázsa val,
baró,
igazságügyminiszter
Klein
Feienc
titkostanácíos,
illetve 4.2
százalékkal többre becsuiik. Kivált
. 1 írek Károly osztályfőnök, k^res
Magyarországon számítanak az idén nagyobb cukor pénzügyminiszter \
termelésre. Érdemesnek tartjuk ebből az alkalomból kedelmi miniszter Slibral Ferenc titkos tanácsos,
Trnka báró, vasutűgyi
megemlíteni azt is, hogy Csehországban 1(J5, Morva- közmunkaügyi miniszter
országban 52, Magyarországon és B >szniában 29, a miniszter Schleyer táborszernagy, földraivelésügyi
kettős monárhiában összesen 1^6 gyár van üzemben. miniszter Clam Martinitz Henrik gróf, belügyminiszter
Tavaly Csehországba 104, Magyarországon és Boszni- báró Schwarzeiiau, lengyel nemzetiségi miniszter
Bobrinszky lesz.
Meghosszabitottak a mezögazgasági fulmentese«et. ában 28 gyár működött.
Hogy lesz a hadiszappan? A szappan f o r g i l m á t
A hadügyminisztérium és a két honvédelmi miniszBurgonyakeszletek rekviralasa A hivatalos lap
szabályozó rendelet, — értesülésünk szerint — a
térium által mezőgazdáság! érdekekből engedélyezett közli a foldmivelésugyi miniszter rendeletét, amellyel
kereskedehri minisztériumban elkészült és előrelátfölmentések u jövő évi március 31 ig meghosszab- a fölösleges burgonyakészletek re^virálásit elrendeli.
hatólag a legközelebbi napokban meg fog jelenni.
bitattak.
A rendelet szerint a rekvirálás egyelőre csak erre a A rendelet a forgalmat a „Magyar Kereskedők
célra
kiküldött megbízottak utján és esik az általuk Lapjá"-ban közölt elvek szerint fogja szabályozni
A vármegye közelelmezesi biztosa. A kuzólelkijelölt
készletekre történik, llaziszukségletre vissza- és a 30—35 százalék elszappanositott zsírsavat tarmezés országos szervezésével, annak megbízásából
tarthat
mindenki a háztartásában rendszerint ellátást talmazó egységes szappaiuninőségért
a vármegyékbe közélelmezési biztosokat neveztek ki
igényelhető
élvező
személyek
részére fejeukint és naponként egy legmagasabb ár.it vilószinüleg négy koronában fogja
Vasvármegye közélelmezési biztosa Zinertyoh Iván
volt országgyűlési képviselő. A közélelmezés viszo- kilót. Azonkívül visszatarthat gazdasági szükséglet meghatározni.
nyainak tanulmányozására Deák Béla és Almássy cimén holdanként legfeljebb 10 métermazsa vetőmaTeli holmi készítésé a katonaknak. A vallás- és
Láscló országgyűlési képviselők bejárják az országot, got, a cscledeknek ós alkalmazottaknak bérfizetésére közoktatásügyi miniszter legújabb rendelete szerint a
s a vármegye alispánjához beérkezett jelentés szerint és élelmezésére fejenként és naponként egy kilo- polgári leányiskolában az ez idei tanévben, épugy,
grammot és végül a mezőgazdasági szeszgyártásra
Vasvármegyébe is elfognak jönni.
mint az elmúlt kettőben, az előirt kézimunkák helyett
mennyiséget,
A lisztörlesekert u malmokban 10
a darálá- a pénzügyminiszter által megjelölt
katonáink részére fognak kötni, horgolni és varrni.
sért (srótolás) 0 °/o ot vonnak el a termésből. Ennyit továbbá az allatok takarmányozására szükséges Hisszük, hogy ismét sok-sok fázó, didergő hős részesül
mindenki átadui köteles, de ezen kivul semmiféle mennyiséget is. A fölösleg a burgonyakózvetitő a meleg ruha áldásaiban.
más eimeu nem vonhatnak le semmit, pénzben sem irodának bejelentendő és az iroda részéről lefoglalkövetelhető semmi. Ezt a felsőbb hatósag rendel- ható. Ha azonban az iroda a lefoglalt mennyiséget
kezésére teszik közhírré a közönség tájékoztatására. hatvan nap alatt nem szállítja el, a rekvirálás hatályát
veszti. Akí a rendeletet megszegi, hat hónapig
Teli csata a Sommenal. Daily Maily haditudóA lisztbecserelds ügyében megírtuk mult héten, terjedhető elzárással és 200 koronáig terjedhető pénzsítója jelenti a Somme frontról : A legutóbbi harhogy a rendőrhatóság pekek elleni kihágási eljárásból birsaggal büntetendő. Azonkívül a készletek elkobcokban a tisztek parancsára
mocsaras területen
kifolyólag, ennek beszüntetése miatt előterjesztést zandók, értékesítendők s a befolyt értékből a
indultak az angol katonák rohamra. Elkeseredet harc
tett a polgármesternek. Ez a lisztuek kenyérre való feljelentő egy ötödrészt kap, a többi pedig a rokkant
következtében a szuronyharcban a németek vad örbeeserelését azonnal beszüntette és egyben a vendég- katonák alapjának utalandó ki.
dögökként szurkáltak jobbra-balra. A vihar miatt
lőkben való kenyérpazarlás ellensúlyozására megZita hercegasszony Erdelyben. Zita kir. herceg ágyúink vesztettek a találó képességükből. A katonák
állapította, hogy melyik vendéglő mennyi kenyeret asszony-trónörökösnó erdélyi körútján látogatást lett
teste jéggé páneélozodott az óriási hidegben. Ez volt
kaphat idegeut<t ellátására. Ez a gyors intézkedés a kolozsvári, uiedgyesi és székelyudvarhelyi kórházak
az első téli csata a Sommenál.
ujabb bizonyítéka annak, hogy a kenyérrel il'etve ban. Özékelyudvarhelyen megszólította a visszatért
Lipnicza Dolnanal német csapatok, Brzez inytól
liszttel szigorúm kell takarékoskodni, különben még menekülteket, vigasszal és pénzadományokkal látta
délre
török zászlóaljak elfoglaltak erősen elsáncolt
súlyosabb helyzetnek nézünk elébe.
el őket. Innen a trónörökösnó az oláhok altal ellenséges állásokat, amely alkalommal 4 tiszt, 170
Három millió nyolcszázötvenegyezer
nyolcszáz- felégetett Fareá >ra utazott, ahol szintén adományokat főnyi legénység
és 9 géppuska jutott a győzők
huszonhét koiona es tizenkilenc fillér volt A z Est osztott ki a lakosság kozott. A köznép leírhatatlan kezére. Wolhyniában Lobaezowkánal visszavertünk
összes költségeinek végösszege 1915-ben. Ennyibe lelkesedéssel fogadta és kezét, ruháját csókolta.
orosz előretöréseket.
került ennek a amerikai arányokban fejlődolt népA jovo evi kalendjriu.nbol. L j ó v n a p j a hétfőre.
Erdély keleti határan n y u g a l o m . A déli határszerű újságnál előállítása egy esztendő alatt. Ebből Vízkereszt ünnepe szombatra esik s igy az év els<1 hegysegben süru kod és időnkénti hóvihar dacára a
a hatalmas összegből csak a nyomdai költségek hetében mindjárt két ketlős ünnep lesz. A farsang harcok tovább folytak. Campolungtól északra és
1,515.'32 K 72 fillérre rúgnak Ilyen összegek teszik 40 napig tart és február 20 án er veget. Húsvét Borzénynél. Orsovátöl északra, a románok sikertelehelövé, hogy naponként sok százezer példányban április 8. 9., pünkösd május 27. és 28. napjaira esik. lenül kísérelték meg, hogy visszafoglalják a félig
teljesítse független, megbízható és pontos hirszolgá- A karácsonyi ünnepek keddi és szerdai napra esnek. elvett magaslatokat. Falkenhayn gyalogsági tábornok
latat. Az Est 1<U5 ben 213,769 750 példányban jelent Ezeken kivul kettős ünnep lesz még augusztus 19 én hadserege október 10 ike óta 151 tisztet 9920 főnyi
meg Az Est egyre fokozódó népszerűségét hirdetik és 20 án, szeptember 8 an és 9-én es december legénységet fogott el és sok egyébb hadiszeren kívül
ezek a magyar újságírás történetében példa nélkül 8 án és 9-én. Az 52. vasárnappal együtt összesen 37 agyút, 47 gépfegyvert ós 1 zászlót vutt el a
álló számok.
67 ünnepnap lesz a jovó évben.
románoktól.

Hirek a háborúról.

Orsovanal és az erdély déli h&tárhegység tul«ó
old t l m tovább folyik a harc. (Jsernahéviztöl északra
ésí Campolungtól északra meghiúsultak a románok
támadásai.

A

dobrudsai orosz román hadsereg pusztulasa

petroleumos, olajos, kátrányos, sziruposat,
szeszeset, a legmagasabb áron m i n d e n

Kik szeretett édesanyánk, illetve anyósunk

Macedoniaban megvert szerbek. M a c e d ó n i a i front.

Bolgár gyalogság szerb osztagokat, amelyek a Cserna
hajtásának keleti részében kezdetben sikereket értek
el, kiindulási állásaiba vetett vissza, miközben nagy
voszt'ségekot okozott neki.

H o r cl 6 k a t

Köszönetnyilvánítás

özv. Orend Károlyné

mennyiségben készpénzfizetés
m e l l e t t veszünk ugy helyben, mint bármely

elhalálozása alkalmából részvétüket nyilvánították, fogadják ezúton hálás köszönetünket
a gyászoló család.

vidéki vasút vagy hajóállomáshoz

Hordóügynökök

A

szállítva.

kerestetnek 1

W E I S Z LIPÓT és T Á R S A

l>obrudsahan menekülő orosz román hadsereg teljes
felbomlásban menekül a Duna déltája felé. A vert
régi bútorokat, üvegeolaj-, gep.'sir , kocsikenocs nagykereskedők
seres; aligha lesz képes a legcsekélyebb ellenállásra,
ket. porcellánt. képeB U D A P E S T , IX. H e n t e s - u t c a 17.
mert trénjűk, lőszerszallitmanyaik valósággal megket. csipkéket, műInterurbán telefon J ó z s e f 14—50.
feneklenek a sárban és a menekülők elől is elzárják
fogakat.
régi
aranyat
a ' utat. A menekülő élelmiszeroszlopok legnagyobb
j-. MMMMM—TN
részét az ellenség elfogta, más részuk eltévedt ennek
következtében a katonaság, mely felélte
magával és ezüstöt. Minden heten Kőszegen vagyok es a
vitt élelmiszerkészletét, valósággal éhezik. Már nem legnagyobb arakat fizetem Kerek értesítést egy
a Kelcz-Adelffy-u. 7.
is csapat keretek ben, de csop >r:onkint menekülnek és levelezőlapon.
sz. h á z b a n két földJ HERSCHKOWITi Szombathely
igyekeznek részint a brailai, részint a rémi pontonszintes utcai szoba,
hidakon keresztül biztosabb földre.
A rekvirált kenderspárgát teljesen pótolja az
konyha, éléskatnara mellékhelyiségekkel.
Román m igaslatok elfoglalasa. Az Erdős Kárpáelsőrangú és az eddig forgalomba levő minőtokban és a délről szomszédos magyar román határségekkel össze nem hasonlítható
hegysogben, eltekintve járőrtevékenységtől, esős időjárás mellett nyugalom volt. A Vöröstorony szorostól
Jíagtj megtakarítás üzleteknek, gyárakdélkeletre hannoveri és meeklenburgi vadászoknak
előző napi, sikereit tovább fejlesztve, tóbb szívósan
nak, malmoknak és gazdaságoknak.
védelmezett román magaslati alhst rohammil elfogA létező legjobb s legtartósabb
lalt. Ezen a vidéken legutóbb lefolyt harcokból 18
tisztet és több, mint 700 főnyi legénységet szálitottunk be. A Szurdoki szorostól délnyugatra a románok
egyik oldaloszlopunkat visszaszorították.
MdCkensen

Braila

es Ga'atz

előtt. A

"PATRIA."
papirspárga

Morning

l'ost jelenti Bukarestből: Maekensen hadserege Bra
ilat és (jalatzot veszélyeezteti, sőt Besszarábiát is
fenyegeti A többi ellenséges seregek a Moldova felé
törnek előre.
Antant haditanacs

Romániáért

A Secolo jelenti

C M < » t n a g o l á s i - a 2. 2'
3 és 4 min. vastagságban kgként K 350, 10f) kg. K 340 —.
I ' o M t a c M o i n a g o k l i o z kgként K 4 20,
100 kg. K 400 —
S z ő l ö k ö t < » z é s h c z (2 és 2' 7 mm) kgként K 3 50, 100 kg. K 340.
/ i S á k / x i n c g a e U 4 mm-esbfíl vágva é.s
kötegelve kgként K 3 00. 100 k«. K 350 —
árban szállítja pécsi raktárail)ól utánvéttel a

Raktarrol bármily mennvisegben azon
nal szallithato Ara: l ' . i t 2, 2 ' • „ 3. 4

mm.vastagságban K 3 60. Legkevesebb
fajtánként 5 k;;.-os postacsomag költségek és érték utánvéttel.
Z S Á K Z S I N E G vágva és kötegelve
kg-ként K 4.

Állandó
nagy

raktár.

Pár is hó 1: Az antant szövétségesek nagykövetei és
katonai meghatalmazottjai Briand elnöklete alatt,
Poincaré jelenlétében összegyűltek es megállapítottak
a folyamatba teendő rendszabályokat Hoinánia meg
mentése érdekében.

Min Jen megrendelést ké<eJelem ndkul elintézünk.

u

A „Deutschland" tengeralattjáró keresdedelrai hajó

másodszor is sikeresen tette megy az utat Amerikába.
Egy izben annyira üldözték hogy 10 óra hosszat
haladt a víz alatt.

papirspárgát

PÁTRIA44 )í

PAPÍRGYÁR
B U D A P E S T . VII. RÁKÓCZI UT 6
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PÉCSI KERESKEDELMI es IPARBANK R. T.

Papirspárga
eladási irodája
S r

a

e

r o r s z á

Telefon 83

aruosztálya Pécs.

*

5 kg nál kevflsebb nem küldhetfí.
Papirkötelek. Elismerő nyilatkozatok.
.Nagyobb rendeléseknél engedmény.

63

JYttgyei képvistlók. Üugnökök, Utazok kerestttnek.

A nemetek kiürítettek a Vaux erodot. A Maastól

keletre a tüzérharc több izben nagy hevességre fokozódott. A franciák eddig Vaux erőd ellen intéztek
nehéz ágyukból romboló tüzet, mely erődöt csapataink
parancsra és anélkül, hogy az ellenség zavarta volna
őket és ahol előzőleg fontos részeket felrobbantotta,
az éj folyamán kiürítették.
Olasz varoson bombazasa. November 1-én este
tengerészeti repülőrajunk igen sikeresen megtámadta
Genrignaoot San üiorgie di Nog.ir.it. Pieriat. O n d ó t
és a monfalconei Aarie müveket. Az emlit tt helyek
katonai műtárgyain, vasúti telepein, valamint a gradói
repülőállomás egyik csamokan számos talalatot
értek el.
Az olaszok 9-ik

offenzívája. A gorzi grófságban

az olaszok uj offenzívát indítottak. A második és'
harmadik olasz hadsereg, amelyeket a legutóbbi nagy
harcok óta friss csapatokkal erősítettek ineg. Gorzt l
lefelé támadnak. Az első altalános támadást, hála
csapataink hősiességének, visszavertük. Miután az
ellenséges tuz rendkívüli hevességre fokozodott, az
ellenséges gyalogság rohamra indult. A Wippach
völgyben a Vetojbieától keletre emelkedő magaslato
kai mindenáron el akarták foglalni. Itt a szük területen harcbavetett hét dandárt teljesen viszavertük.
A Karszt fensik északi részén az olasz gyalogság
tomegtainadásába kezdett, mely eleinte szétlőtt leg-ílsó
állásainkon tul tért nyert Csapataink átkaroló ellen
támadásai az olaszokat isaiét visszavetették Lokvicza
azonban az ellenség kezén maradt — Ebben a taina
dásban nyolc hadosztály vett részt. A fensik déli
részt. A fensik déli részén a bősz támadásokkal
szemben összes állasainkat megtartottuk. A csat*
sikerében kiváló részo van a 27. számú karintlnai
landwehr gyalogezrednek és a bevált 32. számú
nyugat galíciai népfelkelő gyalogezrednek. E/.ek az
ezredek álló helyben verték \ issza az ellenséges
támadásokat es a legnagyobb túlerővel szemben es
kitartottak. A 41. és 11. gyalogezred is ra.s/,olgalt
minden dicséretre. — Több m iit ezer embert elfog
tunk és hét gépfegyvert zsákmányoltunk.

Német-magyar kisasszonyt keresek,
ki na^vubb gyermekeknek a tanulásban segédkezik
és jól kézimunkáz. — Cím a kitdóhivatalbau.

Stesett hősök
emlékét művészi
rajzokban
menyekben megörökítheti
Q
9 { « D | U
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íBudapest, VII.,

test-

a r c k e p f s s t e s z s t i m üt n t é n t utján
xx

ftákóezt-ut

Ariegyzék ingyen. —
viselők kerestetnek.

2A. szám.
Helyi

fen

'J

lii'hhi
t

1916. nov.
h ó 8.-án

ló- szarvasmarha- és temjészmalacvásár
t a r t a t i k.
Azonkivüi minden szerdán es szombaton nagy sertésvásár.

Földbérlet*
Fő méltóságú Herceg Esterházy hitbizományához tartozó
Sopronvármegye Kethely és Alsólászló határában fekvő c a 279
kat. hold kiterjedésű gazdasága a hozzá tartozó épületekkel egyetemben 1917. év január hó 1-étől 6 esetleg 12 évre bérbeadatik.
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.
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A szerződési feltételek ugy a központi Igazgatóságnál KisI
martonban, ugyszinte alant irt hivatalnál betekinthetők.
t
Lakompak, 1916. október 25.

Herceg E s t e r h á z y

Hitbizományáoak

Erdőfelügyelősége
Hí a, I s o x n . p a k .

kép-

Nvorr^ntt Uóna.J'ngyua k, nv vuVouidá iában Köszei.
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