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A tisztességes kereskedelemért.
Sándor János belügyminiszter a múlt hetekben egy leiratot intézett az ország törvényhatóságaihoz, amelyben figyelmükbe ajánlotta
a
tisztességes kereskedelmet és arra hivta fel őket,
hogy a tisztességes kereskedőimet minden eszközzel támogassak. E z a leirat már a háború
tapasztalatainak konkrét emieke és eredménye
s olyan nagy jelentőségű, hogy kevés rendeletnek tulajdonithatunk a kormány eddigi rendeletei
között ilyen elvi jelentőseget.
Tudjuk azt, hogy Magyarország agrár allam,
amelynek eddigi irányzata teljesen a mezőgazdaságnak és az agrai izmusnak a kereskedelem
és a merkantil elemek fölé való helyezése volt,
sőt esetleg ez utóbbiak kárára is forszírozták az
előbbi gazdasági ágat. Ez az irányzat természetesen az ország erejét szétforgácsolta és szembeállítva a két — egymást kiegészítő — gazdasági ágat, állandó zavart idézett elő az ország
gazdasági eleteben. Erről nagyon jól tudunk
mind, akik az ország közgazdasági életével
allandóan foglalkozunk és éppen ezért rendkívül
örömünkre szolgál, hogy az ország belügy
minisztere a sajat
személyében
toglalkozik
«gy rendeletben ennek az ellentétnek a kiküszöbölésével.
A há'óOiU feltétlenül bebizonyította, hogy a
gazdasági szervezettségnek egyik lényeges és
rendkívül fontos kelléke a kereskedelem szervezettsége, amely nélkül bizony a mezőgazdasagi szervezettség nem eleg erős arra, hogy
bárhol is inegallja helyét. Éppen ezért a haboru
bebizonyította, hogy az ország életműködésében
igen fontos szerepe van a kereskedelemnek,
amelynek eppen ezert meg van a joga arra, hogy
épp olyan előnyökben reszesitsék, mint az agrarizmust és a mezőgazdaságot.

Sokszor, sokszor...
Sokszor, sokszor azon gondolkozom :
Ha meghalok hideg bús hantomon
Lel-e virágot, ha jő a tavasz,
\ agy e'higyatott — puszta lészen az? . . .
Nem leaz virág! tavasz hiába hajt,
Ki jönne el, ki ápolgatna majd V
Ki hűlt szivem felett füzágokat,
S könnyekkel öntözött virágokat?...
Oh I mert a szív olyan könnyen feled 1
— Bezárul a sir kedvesünk felett —
Emlékeket, bút uz i<lő kiolt,
S mi m|r holnap feledjük a mi volt.
Attól — talán — ki most odaadó —
Egy fej fa lészen a végső adó.
Es inig az tovább él majd gondtalan,
Az is elkorhad — elvész — nyomtalan . . .
Sirom ollepi a csalit — berek . . .
S ha arra járnak majd az emberek
Azt se tudják ki volt az a halott :
Oly elfeledve — hagyva — nyugszom ott...
Tóthné-Munkácsy Ekonóra.
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A lengyel királyság.

a közügyeket és a dolgokat akkor, amikor hatá-!
rozottan megköveteli leirata utján a törvényMegtörtént a nagy esemény és uz európai status
hatóságoktól, hogy a tisztességes kereskedelmet,1
quo megszűnt. A világháború harmadik esztendőjéamely ezideig a közhatóságok előtt, különösen
ben a német császár és az osztrák-magyar monarchia
a vidéki közhatóságok előtt allandóan a motoha- uralkodója proklamálták a lengyel királyságot. Meggyermek szerepét játszotta, támogassa es segítse. született az első szabadság és harminc millió elnyomott lengyel históriai napja lett ez a dátum. 120 éve,
Külön csak egy szempontot kell ebből a hogy Lengyelországot felosztották és a nép a zsarnok
rendeletből, illetve leiratból kiemelnünk. Azt, orosz uralom igája al t került* A százhúsz év előtti
hogy a miniszter hangsúlyozottan a tisztességes ország elhantolt szaoadsa^át napfényre hozta ez a
kereskedelem részére ker részrehajlatlan bánás- világháború és ez/.el feléledtek a legendás lengyel
históriai események, melyek a mostani háborúban
módot, méltányosságot és jóakaratot.
harcoló vitéz lengyel bajtársak emlékezetével a
Bizonyos, hogy a merkantilisták
túlzott 1 lengyeleknek sajit hadseregében tovább fognak élni —
képviselőit ez a kitétel kissé sérti, mert azon! Eszünkbe jut Lengyelország kimúlása az 1704. évi
az állásponton vannak, hogy ami nem tisztes-' maciejowicei csata, amelyet a harmadik lengyel
felosztás előtt Koszcizszko
lengyel szabadsághős
séges, az nem is kereskedelem mar hanem uzsora. I elvesztett. A nép lelkében örökké ott élt a szabadság
Ez azonban lehet a merkantilisták álláspontja,] reménye s fájdalmas hymnusuk örökké hangzott:
de nem lehet az általános szempont. Igenis' Nincs meg veszve L engyelország!
éppen az a hiba, hogy sok uzsoraszervezet es
Az entente, mely a kis nemzetek védójeként
szerepel
és a harcot isazok nevében folytatja méltó
uzsoráskodásbol elő egyén fertőzi meg a keresígéretéhez
a ezt bizonyítja Görögország sorsa. A „bóditó
kedelem vizét, és az általanos közhangulat éppen
és a kisnemzeteket eltipró" központi hatalmak visszaaz uzsorások cselekedeteiből es tevekenységből adták az eltiport nemzet szabadságát ós öná'lóságát.
vonja le a következtetését a kereskedelem érté- A központi hitalmak nemes ik büntetni, de jutalmazni
kére és működésére. Bizonyos, hogy a keres- is tudnak.
kedelem legnagyobb része tisztességes, azonban
A központi hatalmak ezen tette kétségkívül
erős
hatassa!
lesz a többi, az ententehoz csatlakozó
éppen a háboiu szülte meg az uzsora-kereskis
nemzetekre.
A nagy felszabadító Oroszország,
kedelmet, mely lassanként elharapódzik az egész
mely a nagy szerb, majd a nagy román állam rnegországban.
teremtéseért szállt harcba, maga is elvérzett. A
Amikor a belügyminiszter a tisztességes
kereskedelem részére kér védelmet és hangsúlyozza a tisztességes szót, akkor egyszersmind
felhivja a sorok között a hatóságot, hogy viszont
ott, ahol a tisztesség hiányzik a kereskedelmi
tevékenységből, ott vasszigorral jarjanak el. Meg
vagyunk győződve róla.
hogy a hatóságok
a belügyminisztériumi rendelet szellemében fognak rendelkezni és dolgozni, akkor az csak a
valóban tisztességes kereskedelem képviselőinek
javára szolgálhat es talán lefektetheti alapjait
egy háború utáni erős, egészséges, tisztességtől
atitatott magyar kereskedelmi világnak.

lengyeleket eltipró Oroszország örökké gazdag Ígéreteivel felvilágosította az elnyomottakat. A központi
hatalmak mint felszabadítók jelentek meg és Ígéretükhöz képest azonnal a tett mezejére léptek. Az
önálló lengyel királyság a kozp inti hatalmak oldalán
erős várfalat fog képezni az orosz betörés ellen...
Lengyelország csaknem ezer évig állott fönn s
honalapitásuk a magyarokéval egybeesik. A lengyel
Miciszlár Szent István kortársa volt s egy időben
vette fel a keresztségét. Maga a lengyel történelem
H40 körül k e z d ő d i k s tart 1795 ig, mikor is
véglegesen feloszlottak- 1772-ben N így Frigyes
kezdeményezéseibe volt az első felosztás. Ausztria
összesen 70.000 négyzetkilométert kapott. Poroszország kapta a mai Lengyel-l'oroszországot, összesen
3Ö00U négyzetkilométer területet. Oroszország a
'legnagyobb területet, 108 000 négyzetkilométert. 17'J3-

Farkas János, kolbász és a szivar.

A „Yáradi"-hoz címzett hölgyeeske irigységtől
kipirult arccal vette tudomásul a nagy dicsőséget.
Az osztályban azonban nem tudta megállni, hogv ne
kérje el Edittől a levelet. Editke oda adta, hogy a
szerencsétlen vetélytársnő saját szemeivel is láthassa
a kincset.
A tanítónő, aki az ikes igék áldásos intézményét
magyarázta, éppen jövendőb'li kölgynemzedékünknek — hiuzszemeivel azonnal észrevette a levelet
és rideg hangon szólította fel a kis bűnösöket, hogy
azonnal hozzak ki a orpus delictit.
ÉditKe egy marlir mosolyával arcán tett eleget
a parancsnak. A tanítónő szája korul eay pillanatra
mintha valami mosoly jelent volna meg, du aztán
hidegen igy szólt :
„A levélre majd én fogok felelni, mehetsz a
helyedre!" Azért is fogok írni, mert irigységből vette
el á levelemet, gondolta Elit elszántan. Nemsokára
esengettek és Editke egy irkalapra a következő
levélkét firkálta :
„lg.-ti tisztelt Katona L'r !
Kedves levelét megkaptam, de a kisasszony
elvetie, hogy ne irjak magának és hogy ne küldjek
több kolbászt, de ón már holnap azért is kuldok
kolbászt, habár szakácsnő nem vagyok és takarékkönyvem még nincs, csak verje meg jól az oroszokat
ós csókolom Hmdenburgot számtalan tisztelettel
Burger Edit"
Az ..irigy" tanítónő szintén irt egy levelet Farkas
dános urnák.
„Igen tiszteit Uram !
Mint Hurger Edit tanítónője kozlotr. önnel, hogy
a leányka még nem egészen kilenc éves ós igy kérem
köszönő leveleit ezentúl hozzám intézni. En majd
közvetíti ni fogom köszönetét. Mellékelve küldök
Önnek néhány szivart és azon reményben, hogy kore
semet teljesíteni fogja, vagyok
tisztelettel
Magocs Margit tanítónő"

A belügyminiszter tehát nagyszerűen látja

Tárca,

ílyilttér sora *»ű fillér
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Miskolczy József.

Editke, ki immár a harmadik elemi osztály
tanulója volt, lázasan várta a választ attól az ismeretlen katonától, akinek a bölcs hadvezetőség kiutalta
az ő ajándékát. Editke egy gyönyörű szép hosszú
kolbászt küldött a harctérre. Tudniillik a tanítón •
felszólította a kislányokat, hogy mindenki hozzon
valami ajándék félét, azokat aztán egy közös csomagban elküldik a harctérre. Mar két kis iskolatársnnje
kapott is köszönő levelet a boldog megajándékozottaktól.
A várva várt levél végre megérkezett Editke
lázasan olvasta az otromba nagy betűkkel vetett
sorokat.
„Tiszteli kisasszony!
Megkapdam gedves csomagot. A kóbász n igyon jó
volt. Ha másgor is kult nagyon jóllesz ujon csak
nekem a feldl'ostra numero 310 ós ha maga Szakácsné és van Tagarékönyve ugy nagyon jóllesz a kobász
nagyon finom volt ós igen tiszteli
kiváltó tiszteletol
Farkas dános
4 száz. 3 cuk."
Editke nem egészen ériette a lavél tartalmát.
A takarékkönyv és a szakácsnői foglalkozás, va amint
a „nagyon jól'íesz" ö s s z e f ü g g é s é t nem tudta hirtelenében felfogni.
Hosszú ideig gondolkodott a levélen és ágyacs
kajában arra az elhatározásra jutott, hogy megint
fog kolbászt küldeni Farkas János urnák, a „4. század
3 cuk" jába címezni.
Másnap reggel iskolába menet találkozott
Yáradi Mariska osztálytársnőjével. Rögtön el is
újságolta a kitűnő hírt:
Te Yáradi, köszönő levelet kaptam a katonámtól, aki a kolbászt megkapta.

ban történt a második felosztás s Oroszország 58.000
négyzetkilométer
területet kapott.
A
harmadik
felosztást uz 1795. október 24 iki szerződés végleg
megpecsételte s ekkur szűnt meg egészen Lengyelország, hogy az 1916 évi nagy világháború azt teljes
egészében újra visszaadja és a királyságot felállítsa.
A proklamációval egyidejűleg Galícia jövendő
alkotmányjogi helyzetére vonatkozó döntés is történt,
amennyiben az osztrák birodalom egyetemes érdekeinek' keretében, önállóan intézhesse
országos
ügyeit.

Városi ügyek.
4->8G ;ut>
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Felhívom a rokkant katonákat, hogy munkaközvetítés coljából a városházán I. etn. 10 ajtó alatt
jelentkezzenek, hétköznapokon d. e. 9—12 óra kőzött,
ahol a rokkant katonák munkaalkalmairól és iskoláiról
részletes felvilágosítást nyernek.
Kőszeg, 1910. november 8 án.
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polgármester
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Helyi hírek.
P o l g á r m e s t e r e k ertekezlete B u d a p e s t e n A magyar
városok országos kongresszusának elnöksége elhatá
rozta, hogy a városok mindinkább súlyosbodó háborús közellátása kérdésének tárgyalására a polgármesterek bevonásával értekezletet tart. A meghívót
most bocsátotta ki a kongresszus elnöke Bárczy
polgármester, mely szerint az első értekezlet o hó
25 ikén lesz Budapesten az uj városházán. Az érte
kezletre Jainbrits Lajos polgármester is felutazik.
E z ü s t m e n y e g z ő Wiedemanu János és neje szül.
Stumpf Irma volt soproni, most már néhány éve
kőszegi kávés, a Korzó kávéház bérlőj.', o héten érte
el házasságkötésének 25-ik évfordulóját. Minthogy,
a háború folytán a család e nevezetes napon nem
lehetett együtt, — három fii a harctéren van, — az
ezüst menyegző megünneplese csak szűk családi
körben folyt le, de akik értesültek polgártársunk e
családi eseményéről, szívélyesen üdvözölték az örökké
fiatalos jubilánst és nejét.
A varmegve Kőszeg városi virilis tagjai jövő
évre a következők: dr Kovács István, Czeke (íusztáv, Eisner Kamill, Deutseh Arthur, Mohr Vilmos,
Szluha Dénes, id. Eitner Gusztáv, dr- Stúr Lajos a
póttagok közt van: Unger Károly, Wentzl Mihály.
Lisztszüksegleti felülvizsgalatot rendelt el a polgármester bizalmas érteke/1 'ten, mire hétfőn reggel
» polgármesterrel az élén az egész tisztikar (ügyész
és orvos kivételével) városrészekre felosztva járta be
az oss::es háztartásokat s mindenüti pontos jegyzékbe vette a családtagok tényleges számát és feltalálható búza árpa s lisztkészletet s e munkáját az
egész városra kiterjedőleg másnap délig fejezte b •. Ez
igen érdemes munkának bizonyult. A Í ellátandó
családtagok számában oly nagy az eltérés, hogy a
valóságos szükséglet legalább 10'o-al redukálódott.
Ezenkívül a feltalált készletek sok családban több
hétre, sőt hónapokra fedezi a szükségletet, ezek
tehát ennek elfogyasztásáig nem vásárolhatnak. Igen
sok család több helyről is szerzett lisztet, v.igy kielégitő készlete dacara lis/.tivvel is vásárolt. Ezen
összeírás alapján :i helyesbítő munka most folyik s
holnap újra kiadják a korrigált lisztbevásárló iveket.
E felülvizsgálat alatt még vagy 50 mázsa felesleges
buza is rekviráltatott a közélelmezés javára. Minthogy a polgármester csakis a lehető legnagyobb
szigorusággel végrehajtott takarékossági kényszer
mellett kép -s a közel látásra szorultakat jövő év
augusztusig kielégíteni, mert az összeírás szerinti
mennyiséget seinmiesetre sem tudja megszerezni,
ezen összeirási felülvizsgálat után talán végre belátja
a közönség is, milyen fontos közős érdekű feltétel,
hogy mindenki csak annyit vegyen igénybe, amenynyire valójában szüksége vau es tartózkodjon attól
mindenki, hogy a hatóságot a köz rovására becsapja.
Mert igazán szomorú tapasztalat volt az. amit ez a
felülvizsgálat eredményezett. Ali:,' van háztartás, mely
a valóságtól eltérő igényt nern támasztott. Komoly
dolog a háború és komoly doloir az ellenségnek kiéheztetési szándéka A háború győzelmes befejezéséhez az is kell, ho>zy minden itthonlevő a rendeletek
pontos betartásával és a legnagyobb takarékossággal
járjon el
Mi haszna a legnagyobb gondossággal
készült kormány- vagy hatósági rendeletnek, ha
millió és millió lakosa az államnak azt kijatsza ? -S milyen szomorú dolog az, hogy ez a kijátszás
főleg a legszegényebb osztályt sújtja t

cukor-jegyek kiadása és a hatósági cukor fcláru
sítása tárgyában.
A cukor kiosztását hatósági kezelésbe vettem,
ennélfogva Kőszeg város részére szükségelt cukormennyiséif szétosztása e hó 15. tói kezdve cukorjegyek
alapján
történik.
Fejenként és havonként egy
kilogramm cukor volt megállapítható. November egész
h i vara mindenki megkapja a fejenkénti egy kilogramm
cukrot.
A cukor jegyeket e hó 11 tői (szombat) osztják
ki a városházán, a földszinti rendrtr-leg'mységi szobában. A kiosztott cukor-jeuyet :i fogyasztó az alább
megnevezett kereskedő, illetve szatócsüzletek valamelyikében, ahol vásárolni szokott, leadni köteles és a
kereskedő, illetve szatócs csak a cukor-jegy ellenében
adhat ki cukrot a jegyen feltüntetett mennyiség
erejéig és a megállapított maximális áron.
Hatósági cukor-eladással a következő kereskedők
és szatócsok vaunak megbízva :
Schaar József, L'nger Karoly, l'ollák S idor,
Wentzl Mihály, Hacker Samu, Kopfstein Mór és
Bernát, Adler Simon, Kollinann Bernát, Linzer
Mihály, Németh Sándorné, Blazovits Ferenc, Krötzl
Adolf, Tucai Ferenc, Keller Ignácné, Mayer János,
Liez Józsefné, Deutseh Dávid, Kopfstein Simu,
Baumgartner János, Adler testvérek, Qraf Károly,
Zotter Ferenc, Horváth István, NVeigl Mátyásné és
Maitz József
A kereskedő- illetve szatócsüzletekben leadott
eukorjegyeket a kereskedő illetve szatócs jegyzékbe
veszi és a jegyzéket uz igéiiyleudő cukormennyiség
pontos fentuntetése meltett Wölfel Kálmán városi
tisztviselő megbízottamnak legkésőbb f. hó 13.-án
adja át. Az így összegyűjtött jegyzék alapján fogom
azután a cukrot kiutalványozni a kereskedők illetőleg
a szatócsok részére.
A cukor kicsinybeni ára minden üzletben
kifüggesztendő lesz.
Figyelmeztetem a cukoreladással megbízottakat,
hogy a hatosat; által kiadott cukor Kőszeg város
lakosságáé, miért is ebből a cukorból csakis kőszegi
lak* s kaphat, mert a vidéki lakosság cukorral való
Hizvetel
Koch Béla állatorvos királyuti emeellátásáról a járási hatóság gondoskodik.
A cukorjegy is tartalmaz utasításokat, melyeket letes házát 30,000 koronáért vette meg Varga József
helybeli kereskedelmi ügynök.
a közönségnek szintén figyelmébe ajánlok.
Kőszeg, 1916. november hó 8-án.
Az u] cukorrendszer e hó 15-én lép életbe. Az
Jnmbrits Lifoft, polgármester erre vonatkozó rendelet a lap hivatalos részében
található. A városi cukorkészlet kezelésével és a viszontelárusitóknak való kiosztásával a polgármester Hacker
Samu helybeli kereskedőt bízta meg. Ugy értesülünk,
Szeretetadományokat kér a Hadsegélyzö Hivatal hogy a videk cukorellátásával a járási hatóság
átvételi különítménye Budapest, IV., Váci-utca 3S ugyanígy gondoskodik.

Farkas János közvitéz nagyon csodálkozott az
egyszerre kapott két levelen. Nem egészen értette
inkább csak erezte, hogy mire céloz a tanítónő.
Megakarta mutatni, hogy ő tisztességes ember, elővett tehát egy rózsaszínű tábori lapot, megnyálazta
ceruzájának hegyét és azt irta:
Mélön tisztelt tamtonékisasszony !
Mekgaptam a szivarokat de ne kuljenek nekem
tobett se kobászt se szivart mert van nekein odahaza
szeretőm.
Mély tisztelettel
Farkas János
4. száz. 3. cuk.

Humor.
Az iskolában.
taniió a vérkeringésről magyaráz a gyere-

A
keknek :
l'gy-e bár — mondja a tanító — mindenki
tudja, hogyha a fejére áll a vér a fejébe szalad. Ki
tudja nékem megmondani, hogy hogyvan az, hogy
ha az ember a lábán áll, hát a vér nem megy a
lábába ?
— .Azért tanító ur, mert a lába nem üres" —
felelte az egyik nebuló.

A ravasz szobaleány.
E g y közepes e l e g a n c i á j u szállodában egy derék
öreg v i d é k i bácsi lakott. A szálloda tulajdonosa
n a p o k i g figyelte az öreg bácsit, aki m i n d e n este
k i j ö t t szooájAból. a vízvezetékhez m e n t , teletöltötte

Önkéntes asszonyrendörök. Ez is a háború eredménye. Az önvédelem hozta létre. Néhány asszony
bement egy üzletbe petróleumot és cukrot vásárolni.
Nem kaptak. Azt mondták nincsen. Egyikük azonban
észre veszi, hogy egy vidéki asszonynak, ki vajai kínált, egy másik ki diót ajánlott, mindjárt kaptak cukrot
és petróleumot is, habár előbb ezeknek is mondták,
hogy nincsen. A bolt előtt sopánkodik mind a négy
helybeli asszony, végre egyikük suttogva mondja el
tervét, a többi fülel és fejbólintva huncut inosolylyal
fejezi ki helyeslését
Mikor a vidéki asszonyok a
boltból kijönnek, hirtelen körülfogja a négy asszony
és követeli, hogy kövessók 'iket a városházára. Az
asszonyok harcias lármájától moghökenve követték,
akik a hatóság előtt előadják panaszukat azzal, hogy
a bizonyítékot magukkal hozták. \ vidéki asszonyok
nem tagadják: igenis ugy volt, hogy eleinte nem
adtak árut nekik sem, de mikor csereárut ajánlottak,
mindjárt kaptak. A rendőrhatóság természetesen
megindította az illető boltos ellen az eljárást. Az
élelmes asszonyok eljárása pedig most azzal foglal
koztatja a hatóságot, nem lenuo-e eredményesebb a
hiányzó rendőröket asszonyrendőrökkel pótolni? —
A színtársulat e héten csütörtökön fejezte be
„kis játékait". E hét folyamán ínég színre került:
vasárnap délután „Korzó szépe" (másodszor) esto
„Négy a kislány" hétfőn nem volt előadás, kedden
„Legénybucsu", szerdán „Mozitündér", csütörtökön
,Fehér kabaré" műsor.
Ezen előadások mind igen
gyengék voltak, hogy többet róluk ne írjunk. „Legénybucsu" előadását, — Varga Simon jutaloinjátéka
volt — zsúfolásig megtelt ház nézte. A jutalmazott
meg lehetett elégedve. 400 kor. tiszta jövedelmen
felül még 150 kor. ajándékot is kapott. A közönség
pedig mit kapott ? Egy jól bereklámozott rossz előadást.
Irodalmi becsű színművek előadásakor még félig sem
telt meg a ház. Ilyen hülyeségre pedig ugy mentek,
mint a legyek a cukorra. A „Fehér kabarét" mar
nem a Mulatóban adták, hanem az Élitekávéházban.
Vörhenybeteg van a Mulató épületében, amiért is a
polgármester a további színjátékot ott betiltotta. De
nem baj. A „Fehér kabaré" így odajutott, ahová
való is volt : a kávéházi brettlire. Mindent egybefoglalva a színtársulat valósággal repertoár-végolgyengulésben szenvedett. Ha olyan lett volna a játéka
uz elején, mint az évad második felében láttuk,
alijzha ért volna el oly fényes anyagi sikert. A vege
felé már nem volt operettet kisérő zenek ir, hiányzott az
énekkar, a ruhatár fogsatékos, a legtöbben sugó után
játszottak, a színpad a leheti legpongyolább berendezéssel keltett visszatetszést, — szóvá', volt ugyau az
évad elején néhány jó előadás, melyekben háromnégy tehetségesebb tagja a társulatnak elég jó sikert
ért el, de egészében ily összeállítású társulat nem
képes e város közönségének jobb társulatokhoz
szokott igényeit kielégíteni s most már értjük,
hogy a szinpártoló egyesület miért tigadta meg
támogatását, de viszont nem ÓFtjuk, hogy miért
nem száll síkra azért, hogy csakis olyan színtársulat
muködhesen itt, mely az ő pártolására is érdemes.
Egyesületi szervezetének ez a célja és nemcsak
a pénzbesz dés. Elismerjük azon érdemét, hogy
a szinpártolók tömörülésével és az anyagiak biztosításával az elmúlt 10 évben városunkban a színjátékot
magas nivóre emelte, de annál inkább kötelessége
ezt fentartani.

Vöt henyragaly kitörésének az ellensúlyozására a
polgármester szerdán este szigru intézkedéseket tett,
mert a betegek száma szaporodott. Elrendelte, hogy
mindazon házakból hol vörhenybeteg vau, a beteg
szigorúan izolálva kezelendő, azon házakból az iskolábajárók otthon tartandók s ott aliol halálos eset
volt vagy lesz, a városi orvos személyes felügyelete
és lelelősége mellett kell a leggondosabb fertőtlenítést eszközölni. Tovább i bezáratta a Höfer féle borbélyüzletet, de orvosi vélemény alapján azóta újra
megnyílt. A szinielőadásokat a Mulatóban megszüntette, mert az épület lakáshelyiségében színién súlyos
természetű vörhenybeteg van. Intézkedéseiről érte
sitette az összes iskolákat, intézményeket ós a katonai állomásparancsnokságot, azon megkereséssel,
hogy saját hatáskörükben szintén e betegség elterkancsóját és visszament a szobájába Egy napon jedese ellen minden óvintézkedést megtegyenek.
a tulajdonos megkérdezte vendégét:
Kendelete végrehajtásának az ellenőrzésére a rendőr„l ram miért nern csenget a szobaleánynak vízért ? hatóságot utasította.
„Mert nincs csengő a szobámban.
|
Rusa Bela bünügyeben csütörtökön volt a törvény„Ha megengedi majd megmutatom Önnek"
széki
tárgyalás, Keggeltől késő estig tartett s mindvégig
Beléptek a szobába és a tulajdonos az ajtó
a
megnyitás
és itéletkihirdeté- kivitelével, zári
mellett lévő villamos-csengő gombjára mutat :
tárgyal
ás
volt.
Megfertőzés, többrendbeli fel huj tás,
„Ez kérein a csengő !"
magzatelhajtás,
személyesszabadság
megsértése miatt
„De kérem a szobalány nekem azt mondta, hogy
vádolta
a
vádhatóság,
szintúgy
Kisuc
és Hergerné
ez a vészjelzés és a világért ne nyúljak hozzá, csak
szombathelyi
bűntársait
bünrésszesség
miatt.
Kusa
ha valami bajom vau, mert ha megnyomom az egész
Béla védője dr. Esső Imre szombathelyi ügyvéd
ház összeszalad."
volt. A tárgyaláson sikerült a védelemnek a legsúlyoA bizonyítvány.
sabb vádat, a megfertőzés bűntettét, tanuk kihallgaEgy úriasszony cselédjét elbocsájtotta és a tásával annyira tisztázni, hogy bár az ügyészség ezt
következő bizonyítványt állította ki:
a vádat a tárgyalás végén is fentarlo'tt», a kir.
„Bizonyítom, hogy B. Anna nálam szolgált. törvényszék ez alul felmentette, szintúgy a személyes
Tizenegy hónap híjával egy teljes évig volt nálam. szabadság megsértése alul is, tobbrem beli fel biy tusEzen idő alatt a legnagyobb figyelmet tanúsított ban és magzatelhajtásban azonban bűm anek mondotta
b. személye iránt. Nagyon nyájas fiatalemberekkel ki és öt hónapi fogházra itélte, a vizsgálati fogságnak
szemben. Hűséges katonája iránt és megbízható, ha
beszámításával, - Kisné 6 hónapi börtönre ítéltetett,
minden be van zárva Melegen ajánlhatom."
Bergerné felmentetett. A kir. ügyész a felmentések
A bók.
miatt és súlyosbításért, - Kusa és védője valamint
A rózsás arcú fiatal menyecske enyelgett az kisnó az ítélet súlyossága miatt felebbutett. Mindkét
urával. — „Fista, ina valaki nagyon kellemes bókot elítéltet kérésükre szabadlábra helyeztek, tekintettel
mondott reád!" — Na ez nem is olyan csuda felelt a hosszú vizsgálati fogság idejére.
öntelten férjuram, miközben elégedetten pödörgette
Hutelkobzas. A közegészségügyi hatóság, Küsz
bajuszkáját. — Talán a szép H né voli ? — „Nein."
nyák Mátyás hentes boltjából néhány kiló füstölt
Hát a kis Margitka. — Nem, ha ne in Kovács ur. Na
2 i . . .. ?UV el» m e r t 11 v á r 0 8 Í husszemlósznél feljelenigen azt mondta, milyen nagyszerű ízlésed van, hogv
08
tt Í78 ál
A Líll
* « «Véuyleg
romlottnak találta.
engem vettél el feleségül.
A polgármesteri hivatal az elkobzás határozata után
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áttette az ügyet a rendőrhatósághoz, mely az üzlet
tulajdonost 50 korona pénzbírságra ítélte, de tekintettel
arra, hogy ez a régóta fenálló üzletnél az első eset
és a tulajdonos jelenleg gyengélkedő, tehát az
ellenőrzést nem gyakorolhatta, az ítélet végrehajtását
egy évi próbaidőre felfüggesztette.
A boltok előtti esti t o l o n g a s n a k
véget vetett a
hatóság azon rendelkezése, hogy az üzleteket délelőtt 7 —12-ig ós délután 2-7-ig való üzernbentartá
sára kötelezte és viszont arra figyelmeztette a közön
séget, hogy bevásárlásaikat ne csuk az esti órákban
végezze. Azóta a lármás és veszélyes, botránytokozó
tülekedés megszűnt.
Kimutatás az egyes adományokról melyek szeptember és október havában a jótékony nőegyesület
rendelkezésére állottak és a vasutas árvaház beteg
katonái és bevonult katonák családtagjai közt felosztatott: B e v é t e l : Pénztári maradvány 92 K, 2
adomány á 8 K — 16 K, 11 adomány á 5 = 25 K,
106 adomány á 4 K = 424 K, 4 adomány á K =
12 K, G6 adomány á 2 K = 132 K, H adomány á
1 K = 8 K, Utólag beküldött multhavi adományok
24 K, Vöröskereszt 3 árva számára 00 K, A kath
nőegyesület ajándéka 50 K, Kisebb egyes adományok
752 K, llóth Sándor ur adománya 10 K. Kirnbauer
nr adománya 5 K, Waldmayer urnő adománya 20 K,
Benedek urnő adománya 6 K. — Összesen: 921*52 K.
K i a d á s o k : Uzsonnáért és súlyos betegek számára
a vasutas árvaházban 219 41) K, Különféle kórházi
kiadások 297 92 K, 0 hadiárva részére a pinkafői
árvaházban 120 K, Élelmiszer és tejpínz a hadba
vonultak beteg családtagjainak 187 50 K. Összesen :
824 88 K. - Bevétel: 921 52 K. Kiadás: 82488 lv.
Mirakék: 96 64 K. — Ezeken kivül adományozott
Sehaar ur 5 kg. kockacukrot, Kodig igazgató ur 19
liter bort, minden kedden Czokené, Fuchsné, Vörösné,
C: izmadiané tejet.
Felhívás. Közeledik a karácsony. Miután oly nehéz
napokat élünk, felkérem a nemesszivü adakozókat,
ajándékozzák meg egyletünket elviselt ruhaneművel
hogy a szegény gyermekeket karácsonyi-1 a legszükségesebb ruházattal megajándékozhassuk. A jószívű
adakozóknak hálás köszönetet inoudFreyler Kornélia,
uz ev. nőegylet elnöknője.
Nem lesz káve. A kávóközpont kávé helyett
köriratot küldött a városokhoz. A körirat nem a
legmegnyugtatóbb azokra, akik hívei a kávé élvezetének. Eszerint mindössze harmincötezer zsák kávébehozatalra lehet számítani egy esztendőre, amelyből
az ország lakosságára fejenként tíz dekagramm
kávóinagot, az esztendő folyamán minden személy
csak 10—12 csésze kávét fogyaszthatna.
Ajánlatos
teliát, ha mindenki szigorúan takarékoskodik, vagy
folytatja a kavóivásuál is azt, amiben inir más cikkek révén gyakorlatán ik kell lenni — a lemondást.

Állami anyakönyvi kivonat.
Szeptember.
Házasságok
Babics László körjegyző—Hermán Irén
Egryssy Lajos, tisztviselő—Frankenberger Mária.
Születések:
Kelemen István gépkocsiv.—Lökkös J ú l i a : Margit.
Marhold István sutosegéd—Wieder Mária: Kezső.
Markovits József fuvarozó—Kaltenecker M iria: Teréz
Sehmal János szobafestő —Ecker Franciska: József.
n
n
«
*
Mária,
(irtichischJános napszámos—Weigl Karolina: Mária.
Pnisz Ferenc kisbirtokos—Toinpeck Mária: Adolf.
1
„
«
•
: Antal.
Káknán Lajos cipész—Sodits R ó z a : István.
Braáer Samu pék—Lindbauer Ilona: Károly.
Schatzl Antal kisbirtokos—Schatzl Rozina: József.
LVánits Antal kőinives—Stiebeker J ú l i a : Anna.
Bumhardt János kőmives—Schwarz Karolina: Lajos.
Kiéin János kőmives—Paszner Teréz: Mária,
t Urész Béla főhadnagy—Kiss J o l á n : Jolán.
Halálozások:
Major János, szatócs gyermeke, 42 napos, bélhurut
özv. Ströbl F.-né, Probst M. magánzó, 70 ó., aggkór
Herényi Miklós, ny.déli v. hív., 6 3 éves, szivszélütés.
Preisz Antal, 14 napos, gyengeség.
Preisz Adolf, 14
„
„
ozv.' Uregorits J . né, Karner Teréz, 75 é., tüdőgyull.
Október.
H á zassá go k
Mösehl Jeromos, csipkegyár üzemv.—Lepold(lizella.
Tompek Károly cipész—Reithmeyer Ludvina.
Születések:
Müller János kisbirtokos—Halper Mária : Anna
Dratkovils Sándor kőmives—\Vukits Mária: Teréz
Kovács János kazánfűtő—Herczeg Rozália: Margit
Schmid Károly őrmester—Horváth Mária: Ilona.
N a h f Lajos gyári munkás—Maitz Mária: Károly
Bilisits Ferenc kertész—Rodler A n n a : Ferenc.
Halálozások:
özv. Ringhofer F.-né, Schwahofer K., 80 é., aggkór
Fisoher J.-nó Doinnanovils M. udvardi,40 éves, veselob
Varga Károly, péksegéd, 31 éves, tűdővész
özv. Ecker J.-nó Deckehnan Anna, 84 ó., aggkór.
Krötzl Kálmán né Wurst Mária, 54 é., tüdőlob
Klementis Samu cipész, 6 1 éves, tüdővész
özv. Sehiefer Mihály né Varga Teréz, 70 é., aggkór
SzLvik Anna, 40 é., hátgerincvclősorvadás
Lev.er János városi szegény, 71 é., vesegyulladás
Margitón J.-ué Müller Fr. házvezetőnő 57 é., máj zsugor

Lampert János honvódfőszáinv , 4* ó , tüdőgümőkor
Nagy Lajos, nyug. jegyző, 64 é., inaj'zsUgorodás
Horváth Mária, cseléd, 57 é.. gűniőkór
Kis Anna. vendéglős gyerm., 9 hónapos, gyengeség
özv, Kóczián I.-né, Szedmák Mária, Si; é , aggkór
Róka János, kocsis gyerm., 8 é , veselob.'

Heti

krónika.

Cukrot csak szállítási igazolvánnyal lehet szallitani
A hivatalos lap mai száma a kormány rendeletét
közli, a mellyel kimondja, hogy cukrot vasúton, hajón,
vagy gépkocsin a város vagy a község területén
kivul bárhová csak szállítási igazolvány mellett lehet
szállítani. Postai küldeményekre a rendelet nem
vonatkozik. Szállítási igazolványt a feladó állomás
helyére nézve illetékes elsőfokú közigazgatási hatóság ad.

Mennyi pénzt küldenek haza a katonák 7 Szeptember hónap folyamán a hadrakelt seregtől a következő pénzösszegeket küldték haza: tábori postautalványon 30 040,166 koronát, postatakarékpénztárral
13.764,222 koronát pénzeslevélben 25 534,663 koronát.
A hadra kelt seregnek a kővetkező összegeket küldték : tábori postautalványon 2,764 579 koronát, pénzeslevélben 38,642.635 koronát.
Erdelyreszi Visszatelepítő Bizottság A kormány
az erdélyi menekültek visszatelepítési akciójának és
általában az erdélyi gazdasági élet megzavart rend
jének helyreállításának intézésére Erdélyrészi Visszatelepítő Bizottság címmel külön bizottságot szervezett.
A haboru kepekben. A világháború legérdekesebb
ós legértékesebb harctéri fölvételeit „A hadseregképes katonai folyóirat közli. A lap 14 éves lönállása alatt követett komoly irány, melytől soha egy
dillanatra sem tér el, minden füzetén meglátszik.
Érdekes és értékes képek sokassága szakszerű cikkek
keretében elsőrendű nivóra emelték a magyar társadalom és magyar katonák e kedvelt lapját „A
Hadsereg" egyes száma minden könyvkereskedésben
60 fillérért megvásárolható.

Cegléd k ó r h a z a t epit egy birto«üzlet hasznabol
Cegléd városa néhány év előtt megvette gróf Károlyi
József sőregi 7000 holdas birtokát 4.3 millió koronáért. A város most ezt a birtokot (1:{ millióért
eladta a Magyar telepítő és parcellázó banknak és
az elért 1.8 millió korona nyereségből nagy modern
Utazasi engedelyek szabadsagoltak reszere. Miután
közkórházat fog építeni.
Agglegenyado
Poroszországban.
Frankfurtból szabadságolási igazolványukkal a szabadságolt katojelentik nekünk : A népesedési politika német társa- nák szabadságidejük alatt „ingyen" ide-oda utazértesítése szerint az
ságának darinstadti ülésén a porosz kormányképviselő gatnak, a ,Külügy-Htdügy"
kijelentette, hogy agglegényadót hozmk be, amely ingyenes utazás csakis a csapettesttől a szabadság
nemcsak a tíz százalékos pótadóra fog szorítkozni, helyére és vissza szól. Minden más esetben mérsékelt
hanem legalább is akkora lesz, mint amennyit áru vasúti jegy váltása kötelező s azonkívül utazási
egy- vagy kót-gyennekes család összes kiadása kitesz. engedélyre is szükség vau, melyet a legközelebbi
Vas k e t f i l e r e s e * forgalomban. A hivatalos íap katonai parancsnoksagtól kell kérni.
közli a pénzügyminiszter rendeletét, mely szerint a
A német hadvezetőség hadizsakmanya. A németek
magyar királyi kormánynak az osztrák császári királyi eddigi zsákmánya a következő: 11036 ágyú 4,74^.000
kormánnyal a törvényhozás jóváhagyása utólagos lövedék, 9 0 % lőszer kocsi, 1,556 000 puska, 4.4Ö0
kieszközlésónek fen tartósa mellett létesített inegalla pisztoly s végül 3.450géppuska. E?ek csakis a Németpodásához képest nyolc millió koronát meg nem ország >a szállított zsákmányra vonatkoznak s nincs
haladható összeg erejéig kétfilléres váltőpénzérmek beleszámítva az a temérdek
összeszámlálhatatlau
fognak vasból veretni. Egy kilogramm vasból 3öU hadizsákmány, melyeket a harctereken azonnal haszdarab kétfilléres fog veretni, a kéifillóresek átmérője nálatba is vettek.
17 miliméter lesz. Ezen érmek mindkét államban
A (Vasárnapi Ujsag) november 5-iki száma folycsakis az illető állam szamlajára veretnek. Mindkét tatja érdekes képeinek közlését a románok Erdélyből
allainban összesen 8 millió korona erejéig veretendő való kiűzéséről, ezenkívül az olasz harctér legutóbbi
őzen érmekből a magyar szent korona országaiban harcairól is ad számos szép kép ;t. Az itthoni aktu2 400 000 korona, Ausztriában pedig 5 600.0J0 korona aliiasok kozul Molnár Ferencz uj darabja vigszinházi
fog veretni. A magyar szent korona ország lib in vert elóadsáuak képei. Szópiraddmi olvasmányok: Havas
vas kétfiiléresek keplapjára a magyar szent korom Alisz regényónnk befejezése. Pantoppidan hírneves
(Magyar királyi váltópénz) körirattal és a ver'tés dán regényíró regénye. Szőllősi Zsigmond tárcája cikk
éAszáma, kátlapjára pedig tölgyágakkal körülvéve, Pál apóstól Szalonikibeu való tartózkodásáról. Egyéb
az érték jelzés (2 fillér) és a kormöcbányai m. kir. közlemények. Bölcke kapitány képe s a rendos heti
pénzverő hivatal verdejegye <K. B. jő) Az Ausztriá- rovatok. A(Vasárnai L'jság) előfizetési ára negyed
ban vert vas kétfiiléresek képlapjára ezen állam kis évre öt korona, a (Világkroniká) val együtt hat korona
címere, hátlapjára pedig babérágakkal köéülvóve az 'Megrendelhető a (Vasárnapi Ujsig) kiadóhivatalában
értékjelzés (2) és alája a veretés évszáma jő. A vas (Budapest, IV., Egyetem-utca 4. sz.) Ugyanitt megkétfiiléresek karimája sima. A vas kétfiiléresek novem- rendelhető a (Képes Néplap), a legolcsobb újság a
ber 10 én kerültek forgalomba.
m igyar nép sz imára félévre, 2 korona 40 fillér.
4 8 e z e r koronás lupa* a fővárosban. A Pesti
Magyar Kereskedehri Bank Rákóczi uti fiókjának
főnőké megbízta Lévay Pál hivatalnokot, hogy menjen be az intézet központjába és a központi pénztárba váltson be 47 ezer korona órteku 10 és 20
koronást ezresekre, továbbá az intézet érték pénztarából vegyen fel 900 korona névértékű hadikólcsonykótvényt A tisztviselő a bank egy Vantulek Károly
nevű szolgájával útnak indult és teljesítette a megbízást. A Fürdő és a Nádor utca Surkán egy szolgi
ruhás fiatalember Vantuleket nevén szólította és
közölte vele, hogy azonnal menjen Erdélyi főfelügyelőhöz. mert berendelték a központba. Vantulek átadta
neki a táskát, s mikor L vay tovább htladt a fi ital
szolgával, ez azt mondta, hogy a kulcsot a főintézetbe
felejtette. Ezz I visszafordult, majd futni kezkett ós
a Nádor utca sarkán eltűnt a tömegbe. A tisztviselő
tolvajt kiáltott, de a szélhámost nem tudták elfogni.

Hírek a háborúról.
Ujabb ternyeresiink E^delyben. A Szurduk szorostól délre és délkeletre a románok támadásait visszavertük. Spininéi és Predeáltól délnyugatra az ellenséget
tovább szorítottuk vissza. A d >bzai országút mindkét
oldalán ismét összes korábbi állásaiukn tk birtokában
vagyunk. Tölgyestől északnyugatra az oroszok megint
némi tért nyertek. Tartarurnái egy osztrák-magyar
repülő légi harcban lelőtt egy orosz Nieuport kétfedelut.
Kétszáz gőzbárkat rendelt az antant. A Mitin
newyorki távirata szerint a szövetséges államok köz»
sen 2')0 gőzbarkát rendeltek. A gőzbárkák száz yard
hosszúak lesznek ós összesen 30 millió dollárba,
vagyis körülbelül 200 millió koron ib i kerülnek Hogy
a bárkák mire kellenek, egyelőre nem tudni.

Amerika agyucsodai Rotterdami távirat jelenti,
Oroszország es a lengyel királyság p r o k l a m a l a s a .
hogy az amerikai épülőben levő hyperdregtn uigt olyan
óriási ágyukat visznek magukkal, amilyenek a világ Pétervárott a lengyel királyság proklamálásáuak híre
egyik haditengerészetének sincsenek. Az ágyuk át- este vált ismeretessé. Stűrmer miniszterelnök azonnal
mérője 18 hüvelyk, szerkezetük olyan, hogy 300 minisztertanácsot hívott egybe. Pétervárott a prokfontnyi lövedéket eddig el nem ért távolságra tudnak lamációt a központi hatalmik diplomáciai győzelmének tartják és attól félnek, hogy a központi hitalröpíteni.
Utazzunk bundaban es labzsakkal. A hűvösebb mak katonailag meg fognak erősödni, miután katonaidők beállta óta egyre tobb panasz hangzott el, hogy ilag erianyagot nyernek. Pétervárott ós Moszkvaban
a vasúti kocsik nincsenek eléggé fűtve. Kétségtelen, az orosz-lengyel pártok tanácskozásra gyűlnek össze.
hogy a panaszok alaposak voltak, de az is bizonyos,
Az erdelyi frontrol. Az északi üyergyó hegyhogy a háború okozta viszonyok miatt sok minden ségben orosz támadásokat visszavertünk. Bílbornál
békeidőbeli kényelemről le kell mondania az >kuak, és a Tölgyes szakaszban ujabb német tóm idások
akik vasúton utaznak. Es a panaszok alaposságai visszavetették az előrenyomult oroszokat. A Vörös
beismeri az államvasutak igazgatósága is, amely torony szorostól délkeletre folytatva támidisunkat,
mindjárt orvossággal is szolgd a k ivetkező hivatalos átléptük a Baiesti szakaszt és elfoglaltuk Sardoiut a
figyelmeztetéssel: A ni. kir. államvasutak igazgató a kétoldalt szomszédos migaslati állásokkal együtt.
sága uz utazó közönség figyelmébe ajanlji, hogy Mintgy 150 embert elfogtunk és 2 agyút zsákmáutazáskor téli ruhát (bundát, takarót, lábzsákot, stb > nyoltunk. A románok elleutamad isai itt éppoly kevéssé
vigyen magával, mert a hidegebb időjárás beálltával jsrtak eredménnyel, mint a predeali szakaszon és a
a személyszállító vonatok kifogástalan futós külön >->en Vulkán hegységben.
a hosszabb vonatoknál nem lesz mindig lehetséges.
N a g / orosz vereseg Skrobavanal. Woyrsch vezérBudapest, 1916. október 26 án. A forgalmi főosztály
ezredes vezetése alatt brandenburgi csapatok és a
igazgatója : Kotányi.
Ki lesz A m e r i k a elnöke? A Associated Press 401. gyalogezred Skrobova vidékén mintegy négy
londoni irodájához csütörtökön érkezett taviratok kilométernyi szélességben több orosz védővonalat
szerint eddig 249 VVilson párti és 243 Hughes-párti rohammal elfoglalt es az ellenséget a Skrobova pata
szavazatot számiáltak össze. 40 szavazol kétséges kon tul vetette vissza. Csekély veszteségűnkkel szemMind a két part választó bizottságai a maguk párt- ben az ellenség tetemes véres veszteségeket szenvedett,
jának vindikáljak a győzelmet. Cansas, ftaha Was- azonfelül 49 tisztet és 33S0 főnyi legénységet hagyott
hington államokban, ahol a választások eredményei fogolyként kézűnkön. A zsákmány 27 gépfegyvor és
még kétesek, Hughes valószínűleg győzött, Wilson 12 aknavetőt tett k; Az oroszok itt ismét súlyos
azonban Minnesottában még midig tiz többségben vereségeket szenvedtek.
Nyilvanossagra hozzak a bekefólteteleket. A Daily
vezet. Minnesotta nélkül Hughes kilátásai bizonytalanok. A new. hampshirei demokraták a szavaza- Cronicie cenzúrázott közleménye szerint az ant mttok megszámlálásai kívánják, ami valószínűleg még szövetségosek hozzájárultak ahhoz, hogy legközelebb
köztudomásra hozzak békefeltóteleket.
sok más államban is szukseges lesz.

AJ ol,iszok súlyos vesztetegei A tengerin lléken
uz olnsv.ok támadási tevékenysége jelentékenyebben
alábbhagyott. A gyalogság tömeges harebavetésének
megfelelően, az utóbbi napok harcaiban szenvedett
olasz veszteségek rendkívüli súlyosak voltak. A tuzé.r
M gi tüz csak Higliánál, Hudiíognál és Jamianotól
nyugatra volt élénkebb. Higliánál, tüzelésünkkel
visszavertünk előrenyomuló ellénségos gyalogságot, j
A nemet kancellár a bekerol Hethmann-Hollweg
birodalmi kancellár a birodalmi főbizottság csütörtöki
ülésen beszédet modott. Szembeszállott Grey angol
külügyminiszternek ama fejtegetéseivel, a melyekkel
Németországot vadolta meg azzal, hogy Németország
idézte fol a háborút. Helyeslőleg szólt ő is a népeknek egy olyan szövetségéről, a melynek feladata lesz
a világi éke fentartása, sőt kijelentette, hogy Német
ország kész az élére állani olyan népek szövetségének,
a melynek célja az, hogy sakkban tartsa azokat, akik
megakarják bontani a világbékét. Utalt beszédében
arra is, hogy mialatt ellenségeink el akarj.<k foglalni
Konstantinápolyt. Kis-Ázsiát és Elzászt, ő soha sem
mondotta, hogy Németország annektálni kívánná
Belgiumot. Németország védelmi háborút folytat, ez
edzi meg erejét és e/.en törik meg az Anglia által
harcbavetett óriási erő. A németek életereje legyőzhetetlen. Nyugodt bizalommal várja, hogv ellenségeink tudatára ébredjenek ennek, inert tudatára kell
ébredniük.
Olah

veresey

Vorostoronynal
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A rekvirált kenderspárgát teljesen pótolja az
elsőrangú és az eddig forgalomba levő minőségekkel össze nem hasonlítható

Katonai parancsnokaagok
fogolytáborok, városok,
gyári vállalatok

"PATRIA."
papirspárga
R a k t a r r o l barmilv m e n n y i s e d b e n
nal szallithato Á r a : 1' , 2, 2 1
Állandó
nagv
raktár.

figyelmébe ajánljuk védjegyzeti
impregnált, vízhatlan fournier-lemez

Első magyar falemez talpgyár

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

Behrne es Storch, VII., Hernád-u 23. Telefon: József
21-ltí. Talpalóműhely: VII, Nefelejts-u. 20.
Vidéki képviselők kerestetnek.

Egy veteményss kert,

"PÁTRIA" I MlfVrSíJ.
PAPÍRGYÁR l
5 ' A T " " '
BUDAPEST. VII RÁKÓCZI UT 6 Telefon 8 3 - 6 3
JíltflUíi hepvistlók. flggn&ksk. Ulaiok kírtslílník.

Campo unyná'.

19

talpunkat

azon
3, 4

Minden megrendelést késedelem nélkül elintézünk

A Vóróstorony szoros szakaszán az ellenséget átkaroló támadásunkkal elüztük a Spiiűtől északra levő
magaslatokról, a mely alkalommal 10 tisztet és 1IXKJ
főnyi legénységet hagyott foglyul kezünkön. Campo
luugtól északnyugatra bevált heiryi d mdar tink egyike ki
hat rumán támad.ist vert vissza Kras/.nától délre. Az ős
ellenségtől elragadtunk egy magaslatot. Tölgyesnél
a h.itariiegysekbeu az oroszok tobb napos S Z Í V Ó S harc
után néhány kilométerrel visazanyomták arcvonalon i
kat. A Pedul hegyet, Kirlibabától keletre az orosz
tüzérség tomegtuze folytán ismét feladtuk.
A torok uj s z ö v e t s e g e s e i A Baseler Nachrichten'
pétervari távirata szerint a Novoje Vreinja bej len'i,
h«'gy abachtiarok hatalmas kánja és az ispahani papság feje a a törokukkoz pártolt és megüzente a habo
rut Oroszországnak.
Az o r o s z o k v e s z t e s é g e i A kiewi központi tudó
siti) iroda legutóbbi kimutatása szerint az orosz hadsereg a mostani offenzíva során halottakban, sebe
sültekben és eltűntekben 1,^9 288 katonát vesztett.
Az elesett, megsebesült és eltűnt onsz tisztek s/.áina
91,031 re emelkedett. A magasabb rangú tisztek k<>/.t
van 1 tábornok, 2 ezredes, 3 alezredes Repülőkben
.">•"» uz orosz sereg vesztesége. A garda, a 4 és ti
szibériai hadtest és a finn lovészbadtest veszteségei
a legnagyobbak. A lista franciákat is tartalmaz é*
pedig most első alkalommal. — A dobrudzsai harcok
résztvevőiről vau szo. A jelentésből kitűnik, hogy a
I > iőrudzsaban az oroszok véres veszteség-i jelentősen
nagy ok voltak, ellenben kevés a vesztotég eltűntekben.
A tengerészet G tiszttel, 2"> altiszttel és 200 főnyi
legénységgel szerepel a veszteségi listákl an.

SULTAN

V

közel a városhoz bérbe kerestetik, — Cini a kiadóhivatalban.

Német-magyar kisasszonyt keresek,

Szombathelyi Takarékpénztár
J^észvényíársaság

nagyobb gyermekeknek a tanulásban segédkezik
jól kézimunkáz. — Cim a kiadóhivatalban

kőszegi fiókja,

JNCagy megtakarítás üzleteknek, gyárak*
nak, malmoknak és gazdaságoknak.

Kőszeg,

A létező legjobb s legtartósabb

K i P á l y - u t <J. s > : á m .

Strucz szálloda

papirspárgát

Elfogad :

Ül

mállott

,,etctt;ke,

jelenleg nettó 4 " ,,-os kamu-

tolással

betéti könyvecskére é-. folyó-

xiámláru A katnatoxás a betétet követő napon
betét kilizetesekei (elmondás nélkül eszközöl.

kezJőJitf,

sabb kamatú kölcsönöket alacsonyan!)
kölesönökké változtat (convertál).

kamata
'

L e s z á m í t o l : - — alairasos lizleti és magánvál'
tökül mindenkor a legelőnyösebben
F o l v ó s i t : rC!,des es törlesztéses jelzálogku'. sműket
—
— földhirt lkokra es városi házakra maga-

C s o t n a ^ o l Ú N r n _!, 2 1 2 . 3 és 4 mm. vas
tiiVüáffhHii kaként K 350, 10) kt;. K 340 —.
l * < > H t » e M < > i i i i i < r o k l i « > z kgként K 4 "JO,
100 kg. K 4(K)
S/őlöUötAzéxílii'/
ős J1 .j nnn) kaként K S-M, 100 k*. K 34').
/ s á U / s i n t > < r i i « > k 4 mm csből vágva és
kötegelve kaként K 3 00, 10J kg. K 350 —
árban szállítja pécsi raktáraiból utánvéttel a

Értékpapírokat:
_—

Szelvétiveket*

PÉCSI KERESKEDELMI es IPARBANK R. T.

a l a p j á n díjmentesen

Átutalásokat,

^

aruosztalya Pecs.

^

.

n pi

*

' ,rfol y a ' a ' vi

ves/ cs

-

tőzsdei negbizatasok it ello^ad

költségmentesen bev i l t , s z e l v c i i v
ivek-'t a s z e l v é n y u t a l v á n y
(talon)
beszerez
le,ucu seket

'

e»*kö«ól .1 világ bár-

mely p i a c á n teljesen

alUm

ma

díjmentesen

,n

Értékpap
írokra:
'
«'
cviokra
* r
előleget id
S o r s o l á s a l á e s ö «tek
.rlolyamves*
P..P.rok..t
tesseg
ellj i lnzto-.it

5 ki?mii kev«>snbb nem küldhetft.
Papirkötelek. Elismerő nyilatkozatok.
Natfyobb rend -lésMknöl "'iigcdmény.

É r t é k p a p í r o k a t c% ertekeket >zé*re es keze
' '
lesre átvesz
'tekintettel, hogy hazank legnagyobS pénzintézetévé! a
l'esti Haz.n Első l'akarekpenzl.ir Egyesülettel szoros összeköttetésben all, mindenfele takarékpénztari es bank.ízleli
megbíz st a legelőnyösebben bír lebonyolítani.
Mint az Klső .Uagyar Általános biztosító tarsas i^ ügynökség t- inindenl-le biztosítást ellogad cs fel világosit.i>sal keszs ggel szolgai.

Üzletmegnyifcas.
Van szerencsém a m. t. közönségnek
bccscs tudomasárn hozni, hogy Köszeaen
a Gyöngyös-utca 24. számú házban

Kozpont Szoinoaííielyi (regi) TaRare.<pdiztar

kárpitos- és
díszítő-műhehjt

Szombathely

Alakult: 1357-ben.

Alaptőke 1,600 000 k >r. Tartalékok: 400.0jO ko jf
Takarékbetétek 15 millió koronán fe| : |

Saját tókei 2,250.000

korona.

nyitottam és minden e szakmába vágó munkálatokat elfogadok Magamat a nagyerdemü
közönség szíves partfogásaba ajanlva vagyok
kiváló tisztelettel

Hován

Endre

kárpitos és díszítő.
Q O o o o o o o o o
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Berlini

kozmetikai

0

szálak

eltávolitása

V

Elsőrangú szépségápolásról garantálok

V

Törv. védett szerek :

V
U

0
X

intézet

véglegesen.

Marion szOrvesztő
.

haj-

á

kebelcréin

á

10.— K.
6 —

K.

.
archámlasztó . . . . á 1 0 — K
'ogpor. szappan, pouder, minden szinben á 3 korona.
Tanítványok felvétetnek.

Hoffniann Marian,

Budapest,

Józsefkürut 43. Telefon: J ó i s e f 49-51.
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VESZEK

O J O O O O C t

regi bútorokat, üvegeket. porcellánt. kepe
ket. csipkékét, müfoo «kat regi aranyat

Főméltóságu Herceg Esterházy hitbizományához tartozó
Sopron vármegye 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.
A szerződési feltételek ugy a központi Igazgatóságnál Kismartonban, ugyszinte alant irt hivatalnál betekinthetők.
Lakompak, 1916. október 25.
Herceg Esterházy

Hitbizományának

Erdőfelügyelősége

és ezüstöt. Minden heten Kőszegen vagyok es a
legnagyobb arakat fizetem Kerek ertesitest egy
levelezőlapon
J H E R S C H K O W I T ' Szombathely

I L a, Í r o r a . ^ a, Í r .
Nyomatott liónai Frigyos k , \ vnyoindájában KÖBZC^.
bvnmM'ntt Hónak.* rigyos
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