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Az uj kenyér. 
\ Varosok i.apju resztre irta d r . C s u l i a y S á n d o r . 

Mindennapi fohászunk: add meg kenyerün-
ket. Hogy ez egyszerű szavak mily mély bol-
cseséget és mennyi gondot fejeznek ki. azt csak 
most tudjuk igazán átérteni, mikor az Ur helyett 
a Haditermény kivan mindennapi kenyerünkről 
gondoskodni. Immár a nagyedik háborús élel-
mezési évbe hajlunk át. telve aggodalommal, 
mert félő. hogy nem könnyebb, de nehezebb 
lesz megélésünk. Ezen aggodalmunkat igazolja 
az a tény, hogy a megjelent vagy megjelenő 
rendeletek nem mindig fedik a/, élet, a valóság 
igényeit. A m i papíron oly szép, gördülékeny, 
az a gyakorlatban döcög, az elet verőfénye mel-
lett sötét sugarakkal bővelkedik. Ily sótet su-
garat mutat a folyo termés elvételére vonatkozó 
— újsághírek szerint megvalósuló — törekvés is 

Hogy a folyó termés felhasználasa miként 
történik, arról nem tudunk, csak újsághírekből 
halottunk. E hírek azonban elegendők ahhoz, 
hogy mar most megállapíthassuk, hogy a ren-
delkezés újból nem vet számot népünk psiché-
jévcl. 

A termés-elvétel a kérdésnek nem igazi 

megoldása. Hogy erről m e g y ő z ő d j ü n k , a kérdést 

ellentétes v i l ág í tásba kell h e l y e znünk . A termés-

elvétel vagy abszo lú t , vagy relatív. Abszo l ú t 

elvétel az, ha a ka l á s zban levő szem képezi az 

elvétel tárgyát ugy , hogy m á r nem a termelő , 

henem a Had i te rmény csépeltet, s nem csupán 

az emberi t áp l á lkozásra a l ka lmas magot , h anem 

az allatok etetosere alkalnwis termesrészt , ocsút, 

hul ladékot is elveszi. A z ily abszo lú t elvétel 

igazolható, mert a termelőnél sem marad semmi . 

Azonban egy óriási h á t r ánya van. A z ősz i ve-

tést b i zonyara nem a Had i t e rmény k í ván j a esz-

közö ln i , h a nem a g a z d á r a b í z za azt M á r most , 

hol a g a r a n c i a , hogy a gazda a v e t őmago t való-

ben el is veti, ha egyébként a fe jkvóta szerint 

szükséget szenved. B i zony , feléli, vagy meg-

dézsmálja, mert az éhség a büntetéstől való 

félelmet legyűri. Abszolút elvétel mellett tehát 
nagyon kétessé válik, az 191X évi termés ho-
zamunk. 

A relatív elvetel pedi- az, hogy a termelő 
maga csépeltet, fejkvóta szerinti háztartási , va-

lamint gazdasagi szükségletet visszatarthatja s 

csak ezenfelüli feleslege me^y i Had i termény 

rendelkezése alá. Már meheben nem helyesel-

hető megoldás. U g y a n mi lesz a felesleg ? A 

lagnegyobb termelőnél is esetleg semmi . Ezer 

mazsa buza helyett a termelő ma d kirostáltat 
400 mázsa búzát s 800 mazsa ocsút. A z igy 

mutatkozó buza házi és gazdasagi szükségletére 
nem eleg, tehát nem ad at sem nit, mert az oesu 

nem emberi élelmezési cikk. Mi történik azon-
ban kelőbb ? A számításba ne ti vett ocsút a 
termelő szépen kit isztít ja; *>0 70 o szép búzát 
nyer belőle s megindulnak a titkos üzelmek, 
csempészetek, a maximál is aron felüli vételek. 

Hiaba, a gyomor n a g y ú r , néha nem ijed meg a 
büntetéstől, hanem kifejleszt titkos szövetkezese-
ket, melyek egymást, de másokat is biztosítanak 

ugy, hógy az i ly üzelmek örökre titokban 
maradnak. 

Így az elvétel egyik neme sem helyesel-
hető, mert az osztó igazság érzetet nem erősíti. 
Joggal vethetik a termés-elvétel ellenébe, hogy 
mert nem veszi el akkor az i l l a n a vadásztól 
az általa lőtt nyulat, a gyárostól, kereskedőtől 
a posztot, kabatot, c ip j t , olajat, kocaikenóesot, 
az erdőből az ölfat, a bányából a szenet, a 
bankoktól az 5 ' o o n felülü hasznot, a hadiszál-
lítóktól a megélésükön felüli nyeresseget! Ha 
nincs altalános elvelel, különösen, ha nincs azon 
cikkekre nézve, melyekre az őstermelőnek is 
szüksége v a n : akkor a rcszleges elvetel meg-
nyugvás helyett izgalmakat aliandósit. 

Azért minden ujabb kísérletezés helyett 
helyén valóbb az 1917. évi rendszer a vásár-
lási jogosultság fenntartásával. Minél tobb em-
ber tudja magat ellátni, annál kisebb teher es 

felelősség hárul a Haditerményre; vagy relatív. 
I Abszolút elvétel az, ha a szalmában levő elé-

gedetlenkedés és zugoiodas. 
Ha azonban a tapasztalat azt mutatja, 

amit tényleg mutatia is, hogy az 1916. évi 
rendszer módosításokra szorul, ezen módosítá-
sokkal kell azt megjavítani, nem pedig egy oly 
rendszerre áttérni, mely minden eddigit felfor-
gat. Ilyen módosítást igénylő részletek: 1. a ter-
més tényleges felvétele, 2 a fejkvóta végleges 
megállapítása, 3. a vásárlás módozatai ellen-
őrzésének szigorítás, 4. az őrlési tanusitvany 
tartamának időhatár szerinti korlátozása. 

A tényleges termésfelvétel történjék meg 
a helyszínén a cséplés alkalmával s nem csupán 
a Cséplőgép tulajdonos, de a termelő kötelező 
bejelentesevel kapcsolatban. A bejelentés helyes-
ségéről az ellenőrző a helyszínén győződjek 
meg s a bejelentett és talált keszletet vegye 
nyilvántartásba. A termelő ellenőrzésére szolgál 
ezen adat s a termelő ezen mennyiség hováfor-
ditasáról legyen köteles szamot adni. 

A fejkvóta megállapításánál pedig ha egy-
szer takarékoskodnunk kell, kezdet kezdeten 
helyezkedjünk a takarékosság elvére, hogy ne 
évközben s ne hónaponkinti változatosságban 
szallittassek le a fekvóta. Kzen megállapításnál 
ket szempont a lényeges: ai fix kiőrlési arany, 
b) a foglalkozás szerint fogyasztható napi l iszt-
menny iseg. A búzánál legyen kezdettől 8 0 % - o s 
kiörles három liszttypu->sal, a rozsnál 8 3 % - o s 
^őrléssel egyseges minőségű liszt. A fekvota 
pedig az őstermelést fizikai munkájával végző 
termelőiéi es hasonló családtagjáni l , munkásá-
nál legyen napi 3 J 0 gr. liszt, a nehéz munkásé 
240 gr., mindenki másé 200 gr. Jól tuJ ju<, 
hogy ez a mennyiség edes kevés, mert más 
pótlószerben nagy a hiány vagy pedig az meg-
fizethetetlen: mégis ebbe zugolodás nélkül min-
denki beletörődiÁ, mert a szűkség ennek meg-
szokasara már kényszeritettc az embereket. Ezen 
fejkvóta szerint tarthasson meg a termelő egy 

A céhek korszakából . 
—. Wcmhcrgcr Frigye* p kmtsur e 

A hatalom lb49 s követke/.ő években csak a 
politikai vonatkozású ugyekben nem ismert tréfát s 
kíméletet. S habár 1849 év vége felé gróf Haynau 
főkormányzó rendeletére különösen a denuntiánsok 
olyan besu^ásaira teszem, ha valaki Kossuth bankó-
kat eltitkolt vagy az ínsurgcnseknek kisebb jelen-
tőségű tárgyakai szállított, szóval kisebb ügyekben 
eddig tanúsított kíméletlen eljárást, — igy például 
Hrabovszky János tekintélyes helybeli ügyvedet és 
puritán polgárt denuneiálás folytán néplázitás miatt 
Sopronban minden jogos alap nélkül 14 napi katonai 
vizsgálati fogsákba helyezték, uióbb enyhében jártak 
el és nem volt szabad senkit hasonló kisebb felje-
lentések miatt letartóztatni, mégis azok ellen, kik a 
hatalomnak be nem hódoltak s rebellisek h ír ben 
állottak (anerknnnte Kebellen) kivételes intézkedése-
ket foganatosítottak. A többi közt a magyar ügy húz 
hü maradt polgárnak követelését biróil ig meg nem 
iiélték. Magyar ember tehát hiába fordult a bíró-
sághoz, jógos követelését be nem hajtották. 

Más, nem politikai vonatkozású és a magyar 
szabadságharccal — mint 1849 ben mondották — 
torradalommal nem kapcsolatos ügvekben neonban a 
hatalom alkalmazkodott itten divó szokásokhoz, jog-
rendszerhez és nem tett kivételes intézkedéseket. 
Kérvényeknek elintézése előtt pláne bekivmta a 
magistratnsnak véleményét és ennek véleménye min-
dig irányadó volt. 

Kezembe akadt kutatás közben egyik vuii derék 
polgárunknak, Woinberger Frigyes pékmesternek 

ellen mulaszt, a/.t a városbíró illően megbüntesse. 
A 2. pontban: ki mester kiván lenni tartozik 

lieesületes leszármazásit s tiszta szándékát(frommben 
Herst unbensi valamint azt is igazolni, hogy a mes-
terséget becsületes helyen becsületesen megtanulta. 

A 3. pontban : ha okmányai rendben vaunak, 
akkor a cehiuesterrel jelenjék meg a nemes tanács 
előtt, hol le kell tennie polgári esküjét (Jur.itnent 
und Eydt leisten) és 2 tallér 8 garas taxa ellenében 
megszerzi a polgári jogokat (B >rechtigkeiten). 

A 4 pontban a remekelő munka elkészítését 
irja elő. 

Az ó pont szerint a fiatalabb mester az időseb-
bet tisztelni s neki engedelmeskedni kell. I n ezt n ; m 
teljes tette, büntetésül két akó bort fizetett. 

A további pontok a vásárrendtartásra, a mester 
és a legények, valamint az inasok közti viszonyokra 
vonatkoznak. Aki a mestertől a legényt „elcsalta", 
két tallér büntetést tizetett. 

Minden mesternek kötelessége volt nyilvános 
tereken, vásárokon s egyébb helyeken a verekedést 
és civakod ist kerülni; mindenkinek a megillető tisz-
teletet megadni s a káromlás- s szitkozód asuktól 
tartózkodni. Az ez ellen vétők a becsületes csizma-
dia céh kebeléből kizárhatók voltak. 

S ezen céheket, melyek értelmes, becsületes, 
erkölcsös, jámbor iparosokat neveltek, kikben az osz-
szetartnzandőság, az egymást támogatás es a közügy-
nek előmozdítása iránti érzék jobban volt kifejlődve, 
mint azóta tapasztaljuk, a hetvenes években mint a 
korszellemmel ellenkezőket eltörülték Ha a korszel-
lem a céhek helyébe, melyeknek ogyik másik pontja 
talán változásra szorult, jobbat vagy hasznosabbat 
praktikusabbat tudott volna állítani, ez még elfogad-
ható állapotot teremtett volna, de az évszázadok óta 
bevált helyes intézménynek egyszerű in jgs; u msitése 
nem vall az ipar erkölcsi es anyagi fejlődésnek javara. 

ügye, kinek tiszteletreméltó leszármazol még mai 
nap is élnek köztünk. Érdekelni fogj i ugy az utó-
dokat, m i n t a varosnak egyébb iptrüző polgárait, 
hogy akkori időben mennyi küzdelembe, költségbe 
került iparűzési jognak, vagyis mesterlevélnek a 
megszerzése. Most bárki könnyen juthat iparigazol 
v&nyhoz. Kiégendő a politikai hatósághoz egyszerű 
bélyeges kérvény, he azon időben mesterlevelet a 
céhlevél artikulusai értelmében kaphatott, melyek 
sokszor a legderekabb mesterembernek bold >gul< • 
utj.it vágtak. Azok a céhbeli mesteremberek igen 
conservutiv gondolkodású és az artikulu^okhoz 
szigorúan ragaszkodó polgárok voltak, l'ersze, ők 
sem jutotlak könnyű szerrel a mesterlevélhez, hát 
az volt a felfogásuk: várjanak mások is rnig rájuk, 
kerül a sor. 

Aligha ismerik az ily céhlevélnek artikulusuit.l 
Kövid kivonatban ismertetni fogom csizmadiarneste-
reknek még 1012 ben német nyelven kutyabörre irt 
és nagy pecséttel ellátott céhlevélnek artikulusait, 
melyek általános vonatkozásuknál fogva majdnem 
mindén letétben foglaltattak. Igy kezdi: „Mi Bifó • 
Tanácsa Kőszeg városának kijelentik és közzéteszik, 
hogv az érdemes c s i z nu lia mesterek névszerint Tég 
lás Bálint, Vörös Fábián, Valentits György stb. mint 
e városnak polgárai el ttuk megjelentek s kijelentet-
ték, hogy mesterségüknek szokásait s hagyományait 
nrtikulusokba foglaltak Ez artikulusoknak nincs 
egvébb célja, mint fenntartani a j ó békét, egyetértést 
s barátságot és előmozdítani mesterségüknek, e vá-
ros és polgárságnak javát. 

Az J. pontban kijelentik: mindenek előtt azt 
akarjuk, hogy mesterségünknek (Handwerkl minden 
tagja családjával (Hausgesind) erkölcsös, jámbor, 
becsületes és őszinte legyen, Istennek tetsző keresz-
tény életmódot folytasson, a predikátiókra és napi. 
imádságokra eljárjon. Ki minden igazolás nélkül ez 

T á r c a . 



évre 144 ki ló búzát, a nehéz munkás vásárol-
hasson 10S. mindenki más pedig 90 kilót. Azon-
ban. hogy e minimálisan lemérsékelt tejkvóta 

az éhhalál ellen biztosító szer legyen, ebből 

további levonás semmifele cimen nem eszközöl-

hető, nevezetesen ebből nem vehető ki termé-

szetben a vám sem, hanem az pénzben állapí-

tandó meg es fizetendő. Továbbá ez alatt tel-

jesen tiszta, hasznalhato buza értendő, nem 
pedig az elmúlt 1916. évben vásárolt olyan 
búzát, melyben 5 — 2 0 kilo K i m é t volt Ezért, 
hogv a létminium minden vásárlónak biztosít-
tassák, megállapítandó az is hogy a helyi ható-
ság, ha a vásárlás szemetes buzara történik, 
jogosult ezen fejkvótaszerű illetőséget 5—20'o-
kal felemelni, mert csak ez esetben mondható 
az, hogy valóban mindenki megkapja a napi 
lisztadagját. 

S hogy a vásárlásnál visszaélés ne történ-
hessek, minden vásárlásra jogosult legyen köteles 
ugy a saját lakhelyén, mint a vásárlás helyén 
bejelenteni a vásárolt buza mennyiségét; a vá-
sárlás helyén azért, hogy a termelőnél azt le-
ír jak; lakhelyén pedig azért, hogy ott nyilván-
tartásba vegyék s a készletét ismerjék. A termés 
helyerői a buzaelvitel bármifele alkalmatosság-
gal" csak szállítási igazolvány mellett legyen esz-
közölhető. Maga a vásárlás ideje pedig minden 
meghosszabbithatás nélkül október elsejéig terjed-
jen Az ezen határnapig el nem adott, at nem 
vett, ki nem csépelt* készletek pedig mind a 
Haditermény birtokába és rendelkezésébe men-
jenek at. 

Az őrlési tanúsítványok pedig csak négy 
hónapi szükséglet fedezésére szolgáló búzára 
adassanak ki, mert ez a túlfogyasztást kizárja 
s időközbeni takarékosságra int. 

így megjavítva helyt fog allani az 1916. 
évi rendelet is; míg egy teljesen uj rendszer 
kivitele szinte lehetetlen is. Elsősorban nincs 
annyi raktár, hol az ország egész termését a 
Haditermény összegyűjthesse de ilyen ussze-
haimozas nem is celszerü egyreszt azért, mert 
a kezelest nehezíti es a romlást előmozdítja; 
másrészt pedig azért, mert tűzveszély esetén oly 
nagy mennyiség van veszélyeztetve, hogy a be-
állható kár helyrehozhatatlan veszteséget okoz. 
Ha pedig az elvétel nem összegyűjtéssel foga-
natosíttatnék, hanem a termes a termelő őrizete 
alatt hagyatnék, nincs semmiféle biztosíték az 
elhasználas es a csempészet ellen. Mondják : hát 
a büntetes! A büntetés legkevésbbé, mert a 
büntetesse! az elfogyasztott készlet vissza nem 
aliitható, a büntetés egy betevő falatot sem pótol 
s bizony kánai csodák nem történnek s a bün-
tetés soha at nem változik búzává. 

he az elvétel ellenőrzése i> lehetetlen. Min-
den termelő mellé egy ellenőr kellene, esetleg 
honapokon at. Hol van ehhez erő Továbbá 
az ellenorok sem gepek és tababok. Ok is éhez-
hetnek; az éhség, az eleiem biztosítása clnézökké 
teheti okét. Az eddigi lendeletekben a hiányos-
ságot az mutatja a legjobban, hogy gondosko-
dás egyáltalán nincs sehol arról, hogy az ellen-
őrzésre hivatottak es csaladjuk ellátottá* legye-
nek, hogy mindent természetben megkapjanak s 

* BL MM !.<.- V*v mert a Mt íMm, ahul k«v>kbeu turtemk a• 
arata,. t iMfltMel október t-ig eg»a'.ula;i nem végezhetnek Stark 

ne azok kénye-kegyére lennének utalva, akiket 
ellenőriznek. Az ellenőrzőknél is nagy szó a 
gyomor, mert bizony ezek is emberek, akik nem 
a levegőből élnek. Azért, ha kellő ellenőrzést 
akarunk, az ellenőrzésre hivatottak ellátását kell 
elsősorban biztositanunk. Az ellenőrzés hatályos-
sága a íüggetlenitéstől függ; az ellenőrzésre 
hivatottaknak természetben és másokétól elkülö-
nítve kulon kell kiadni a megélés eszközeit. 

Végezetül a rendorbiroi eljárás teren is 
gyökeres változásokat von maga után az elvetel 
rendszere. Az elvétellel az összes lisztneműek 
kizarólagos es közvetetlen forgalomba hozója 
és árusítója a Haditermény. Tudjuk jól azt hogy 
a Hadilerinény altal árusított cikkek nem a leg-
kifogástalanabbak. Nem csupán kődarabok for-
dulnak elő a liszteszsakban, de több kiló sulyu 
megpenészedett es meg <óvesedett gubancok is. 
A dohos, megromlott lisztről, szólnunk sem kell. 
Az ily emberi egészségre ártalmas lisztarusi-
tásért eddig a kereskedők kerültek teritékre; ha 
azonban az elvelel va lósággá lesz a kizaróla-
gossag okából ezekért a lladitermény vezetősé-
genek kell hel} i állni es a következményeket 
viselni. 

Városi ügyek. 
+ J 917 Hirdetmeny. 

A in kir. honvédség állományaim tartozott apák 
árva vagy félárva vagyontalan fi—12 éves éptestü és 
elinéjü, himlőn átesett v.iijv ellene sikerrel oltott 
leányok a budapesti Erzs Ie in.v irvaház egy meg-
üresedett helyére pályázhatnak Pályázni junius ho 
15 ig lehet szabályszerű í felszerelt a honvédelmi 
minisztériumhoz intézett kérvény ben. 

Kőszeg, 1(J17. junius •>. 

Janii i • Ijttjos. s. k. pol(járm«st«i 

34W917 Hirdetmeny 

Közhírré teszem, hogv a Kelcz AdeltTy rk 
árvaházban Kőszeg szab kir. város Tanácsa által 
betöltendő egy helyre [iházatot hirdetek. Pályáz-
hatnak rom. kath. valla-1. kőszegi illetőségű, jó elő-
menetelü es magaviseletű tanulók, kik kozul a hadi-
árvak előnyben részesednek A pályázati kérvényhez 
csatolandók 

ai születési anyak nyvi kivonat, 
b) orvosi bizonyítvány, hogy a fiu épés egészséges, 
ci ujraoltási bi/ •nyilvany, 
d) utolsó iskolai bi/.onyitváuy. 
Kérvények a p lg irmesterhez f. hó 20.-ig nyúj-

tandók be. 

Kőszeg. l'U7. junius 0. 

JambritH Lajot polgarm«»Ut 

<479 917 Hirdetmeny. 

I>r. Stur Lajos kőszegi ügyvéd hősi halált halt 
Ha, Stur Las/.ii m. *ir. honvéd hadnagy emlékére 
létesített 4UU0 koronás alapítvány kamataira pálya-
zatot hirdetek. 1'.. v izhatnak Kőszegen állandóan 
lakó oly ssegény és gvámolitásra érdemes családok, 
hol az atya v i.'\ > iladfenntartó a m. kir. 18 vagy 
20 gyalogezredii-i] >olgálva a harctéren elesett, vugy 
ott szerzett beteg- g ben elpusztult Szóbeli vagy 
írásbeli palya/ttok p Igármesternél adandók be julius 
hó 3-ig bezárólag. 

Kőszeg, 1VM7 junius 8. 

Jambrita Lajos, poig»rmt4Ur 

Kérelem a közönséghez 

Hogy a hat ellátásra szorulókat f. évi au-
gusztus ho l.Vig u eddigi ellátás méreteinek in«'g-
felelően is elláthassam. 3UUU kg lisztre van szüksége 

Kzt a következmények azóta nap nap után igazolják. 
A mostani mesteremberek, tisztelet a kivételnek, egy 
volt céhbeli mesterrel szemben nem altja meg a ver 
senyt. A mostani ipartőrvény nem nevel olyan derék 
iparosokat, mint a régente fennállo't céhek. 

Ilyen derék mester ember volt NVeinberger 
Frigyes pékmester is. ki Locsmánd községből váro-
sunkba költözk dve, 1849 évi junius hó l . é n ipará 
nak gyakorlásihoz a városi tanacst I concessiót kért. 
Kérvényében előterjeszti, hogy azért telepedik le vá-
rosunkban, mivel W enzl János helybeli buguárines 
térnek s háztulajdonosnak leányát feleségül vette és 
hogy a pékek c-h" ne tekintse háborgatón ik (Stőrer) 
a fenállo céh artikulusainak eleget kivan lenni és 
magát az áttelepülő mesterek záinára kötelező taxi 
ellenében bekebeleztetni, anual is inkább, hogy azon 
tul eddig szokás s fizetésekről (Kxaktionen) szó se 
lehessen. 

A tanács a kérvényt, mielőtt határoz itt volna, 
a pékmesterek céhbeli biztosának, Martony Imrének, 
hivatalos eljarásra kiadta ugyan, de augusztus 17. én 
tartott ülésében elutasította és p dig a/.órt, mivel a 
pékmesterek, kik a lunitatio hat irozmanyai alá tar-
tóztak, száma meg volt állapítva és azon időszerűit 
betöltve, tehát a céh artikulusai értelmében uj con-
cessió ki nem allitbato. Miután azonban a es. kir. 
főbiztosnak rendeletére a háború ideje alatt mindenki 
nuiliet kenyeret (ezek voltak a . scüwarcbackerek -

a hatóságnak. Kőszeg városban közel 7000 lélek nyer 

lisztet n hatóságtól. 

Kelkérem a város azon köz unégét, kik ható-
sági ellátására nem szorultak — habár feleslegük 
nincs is, — hogy ossza meg szukoti kimért adagjait 
azokkal, kik már eddig is sokat nélkülöztek és adjon 
akár lisztben, akár gabonában valamit, hogv a 111 
ányzó .'1000 kg-ot összehozzuk. 

Az e célra adott gabona vagy liszt készpénz-
fizetés ellenében Wölfel Kálmánnál a közélelmezési 
irodában ad ind í le. Amennyiben ezen hiányzó 30<K) 
kg önkéntes adakozásból be uein folyna, ugy kény-
telen lennék az ellátottak fejkvótájának leszállitásá 
val biztosítani >zt. 

Számitok a város lakosságának emberszeretetére, 
hazafiságára és áldozotkészségére, s hiszem, hogy 
beszolgáltatja a nélkülözhető gabona és lisztkészletét. 
A beszolgáltatásra i'. hó 20 íg adok határidőt. 

Kőszeg. lí)l 7. junius 0 

Jambrits Lajos, polgármester. 

Helyi hirek. 
Urnapjan az istentiszteletet követő k trmenet a 

hagyományok szerint tartatott meg ez évben is. A 
szentséget az oltárokhoz I)r. Bárdos Kernig főgym 
náziuini igazgató, a bencés székház főnöke vitte 
fényes segédlet mellett és az oltároknál az egyházi 
énekkar is közreműködött. Feltűnt a körmenetben a 
katonai helyőrség és a városi lakosság megfogyat-
kozása, a tanintézetek bezárása folytán a tanulóifjú-
ság távolléte, szóval a háboruokozta kevésbbé fényes-
sége a katholikus világ e magasztos egyházi ünne-
pének. Ma vasárnap Kincs István apátplébános káp-
lánjainak segédlete mellett tartja meg a belvárosi 
uruapi körmenetet. 

Kitiintetes Őfelsége hős Bercsényi ivadékának, 
a nemrégen itt lakott Bercsényi obersternek fiat, aki 
a helybeli főgyranáziumban végezte tanulmányait és 
mint ismételten irtuk, önkéntes korában számos vi 
tézségi kitüntetésben részesült, most már a vitéz 
huszárhadnagynak a hadiékitinényes katonai érdem-
keresztet is adományozta.' 

Változás a főgimnáziumban. A pannonhalmi főapát 
Kolos Ferenc nemrégiben Pápára disponált tanárt 
visszahelyezte Kőszegre, Wohirauth József tanárt 
plébánossá nevezte ki Pet'rdre (Veszprém in ), a 
székházban pedig gondnokká I>r. <»erecs Szaléz 
helyett Keszler Bmődöt. 

Polgármesterünk csütörtökön künn járt a Stájer-
házaknál és hogy tervbe vett erdei szemléjét egy 
nap alatt elvégezhesse, már szerdán este szállt ki 
oda, hogy kora hajnalban foghasson hozzá. Meg-
tekintette a most folyó pótvágást, az orosz munká-
sok mikénti ellátását ellenőrizte, felkereste azon erdő -
részt, hol megrendelésre haszonfának 2üdib. hatalmas 
tölgyet jelöltek ki és már le is tarolták, hogy a szerzett 
11pasztalatok szerint ezek jelenlegi jóval nagyobb érté-
küknek megfejelően emeljék az idei erdei jövedelmet; 
leikereste az Oházat, az olt legközelebb meginduló 
eltakarítási s egyébk munkálatok felöli tájékozódás 
céljából, a Hétforrásnál intézkedett, hogy a medence 
kitisztítását és a letört korlátok pótlását az orosz 
munkásokkal végeztessék és ugyancsak ezen munka-
erő felhasználásával tervezi azon Stájerházi épületnek 
helyreállítását, mely nekik most lakóhelyül szolgál, két 
szoba és egy konyha, de utóbb üdülésre rászorult tisztvi-
selők vagy más családok számára megfelelő >n lak-
hatóvá akar tenni, hogy emigy alapj.it megvesse egy 
üdülő-telepnek, hol kevés költséggel visszanyerheti 
egészségét, munkabírását sok erre rászorult olyan b«'teg 
vagy más polgártárs, akinek nem telik fényűző fürdőkre, 
hanem megbecsülni tudja ezt a közeli isteni helyet, 
az erdei pormentes, ózoudus gyönyörű természetet és 
az ott található idegerősitő pihenést, nyugalmit , uj 

'életerőt. — A polgármester ez'-n erdei bejárási a 
rötfalvaiakra igen kellemetlenül fejeződött be. Felke-
reste azt a helyet, hol bizalmas levélben kapott érte-
sítés szerint, a rőllalvaiak a kőszegi erdőben legeltetnek 
(azért olyan drága náluk a tejhaszonlés hegyibe ra még 

megkülönböztet s il a rendes pékektől, kiket „weiss-
báckerek" nek neveztek), tehát folyamodó is a háború 
tartamára kenyere: süthet. 

A tanai-su.tk ezen határozatit val inog nem elé 
gedő Weinberg.T Frigyes a pozsonyi cs. kir főbiztos 
úrhoz igróf Cziraky János helyéöe baró Hauar cs. 
kir. miniszteri tan.n-sos lépett) panasz kérvényt adott 
be, melyben fels r.lja, hogy kérelmét mar teljesí-
tették volt, mire üzleti helyiségének felszerelésére 
már 70» frtot adott ki. Mielőtt azonban üzletét meg 
nyitotta volna, j-ienlKezett egy másik supplikans. 
(irozinger János, kinek folyamodása következtében 
azután a tanács az ő kérelmét elutasította. Kz 
ulőszerint mint kezdő két kis gyermekével üzlet és 
kereset nelkul van; sirathatja a tetemes felszerelési 
költségeket és atyai táinogatas nélkül tönkre ment 
ember lenne. Ken a cs. kir. főbiztos urat, hogy 
miután a pékek már egy év óta nem állanak limi-
tatió alatt és a szinte limitatió alatt levő mészárosok 
létszámát is szaporították, uj péküzletnek engedélye-
zése a közönségre nézve csak előnyös, őt támogassa, 
hogy ujabbi remokelés i Meisterstück) nélkül pékmes 
ter (Weiszbaker) lehessen. 

A panasz kérvény, melyet az ujabbi kor felleb 
bezésnek tekintene, valami módon a péliek céhéhez 
jutott. 

A céhbeli mesterek Weisbeckor József olőljáró, 

Simon Mátyás alelőljáró, Kuhu Keresítély, Hímval-' 

ter Samu, Romvalter János, Bierb.iuer Mihály, Tipka 
Antal, Puskarits J ínos , Lunp S u n u , Simon András 
s Ludvig Ádám 184ÍÍ. évi október 2. án iktatott 
beadványban hevesen ellenezték, hogy a céhlevél 
artikulusai ellenére uj eoncessiót adjanak ki, kije-
lentvén még, hogy Kőszeg szab. kir városra nézve 
megállapított 11 pékmester, sajnos, csak nehéz küz-
delem mellett gondterhesen (kümmerlich) existálhat. 

A ker. f 'biztos a pékek céhének álláspontjára 
helyezkedett és mivel az ő meggyőződése szerint a 
polgári pékmesterek számának szaporítása a közön-
ségre nézve káros következményekkel járt volna, 
Weinberger Frigyes kérelmének üziute notn adóit 
helyt. 

Weinberger Frigyes csak utóbb szerezhette 
meg a jogosítványt és mint városunknak egyik kitűnő 
polgára a Király utou gyakorolta iparát 

Weinberger Frigyesnek esete is igizolja, hogv 
az egyes céhlevoleknek artikulusai t ilán korngUásra 
szorultak, de egészben eltörülni és hely ikr j se.n ni-
féle más érdemlegeset renddui, egy álla nfenUrió 
tekintélyes társad ilmi osztály véd l im i t teljesjo 
figyelmen kivul hagyni, oly helytelen, az iparosság 
tekintélyét leromboló és az ipar fejlődését gátló 
eljárás volt, melynek káros hatását az uj ip.irtörvények 
életbeléptetése még fokozta. 

- a. j. -



az uj ültetvényeket is letiporják és csakugyan ott 

találta Klufszky Józsefet egy egész falka tehénnel, 

aki igen vakarta a füle tóvit, mikor becses nevéí és 

nat ionáléját jegyzékbe vetle Igen sajátságosnak tar-

totta, hogy hétköznap békében legeltethet, űrnapkor 

meg nem*is az erdőőr, vagy erdőniester, htniem maga 

a polgármester lepi meg. 

Rajztanfolyam. Somló J enő oki. főgirnn. rajz-

tanár dr. Bárdos Komig főgirnn. igazgató irányítása 

mellett nyi lvános rajztanfolyamot rendez rajzban 

i i i ladoltabb nők részére, a modem rajzolási módokról , 

i szt. Domonkosrendi nővérek tanítónőképző intéze 

tében. Jelentkezni jun ius 13 ig lehet a tanítónőképző 

igazgatójánál és Seidl M. Bertranda nővérnél. Itt 

tudhatók meg a feltételek is. 

Városi közgyűlés lesz jövő csütörtökön. Legfon-

tosabb tárgyai lesznek i kozélelmezés, a faeladás, a 

leánygimnáz ium támogatása, alapító levelek felsőbb 

jóváhagyása, uj temető kijelölése, vasutas őrházhoz 

terülelátengedés, moziengedély szerzésére való fel-

hstalniazás, a főgimnáziumi épület körüli ré^i falke-

rués megvétele, a városi mérnök illetményeinek fo 

jyósitása, a kőszegfalvi tóterülel eladása stl). 

A városi tisztviselők al lami seyj lyezese. A ruha 

beszerzési segély összege a fizetési osziályok szerint 

JOO korona, 300 korona és 500 korona. Azonnal , akik 

családi pótlékot vagy az ezt helyettesítő rendkívüli 

évi segélyt élveznek, a beszerzési segély összege 

felemelendő az 1917. év második negyedében tény-

leg élvezett családi pót léknak és rendkívüli evi 

segélynek egy évre szóló együttes oss'.eg-vel, ugy 

azonban, hogy ez a ruhazatbeszerzési segeiy a városi 

és községi a lkalmazottaknak a város vagy a község 

állal bármilyen ci.nen esetleg engedélyezett vagy 

cngedélyezetkdő háborús segélyek egy évi összegével 

apasztassék. A ruházatbeszerzési segély á l ta labán egy 

összegben utalványozandó és fizetendő ki. 

A varva vart es>o végre csütörtökön este jelent-

kezett. Gyenge zivatar előzte meg, az utána jott eső 

iscsak olyan volt, —pén teken is igy alakult az időjárás 

és ez az es » sem volt kielégítő arra, li igy a hosszan 

tartó nagy szárazság következményeit enyhítse. Ez 

már Nledardus napján volt, ami régi kaba a szerint 

40 napos esőt jelent, i l i, mint már néhányszor 

történt, uiost is bekövetkeznék, hal lunk majd megint 

>ok eső miatti elégedetlenséget, — mert hát ugy 

vagyon a világ berendezve, hogy a j ó Isten m iga 

sem tud mindenkit megelégedésére kielégíteni Ful 

tauui voltunk tegnapelőtt két gazda párbeszéde azon 

részének, mikor az egyik az eső hul lására meghatot-

tan hálálkodott a Mindenhatónak minden eseppjéért, 

a másik pedig elégedetlenségben tort ki azzal , 

hogy még egy napig csak várhatott volna, m ig 

lekaszált szénáját behordja. Sok ember baját intéző 

emberek ebben találhatnak víga-zt: sohasem lehet 

mindenki kedvébe járni , mindenkinek igazságot szol-

gáltatni-

A koszey szombathelyi vasút iyazyatosaya szerdán 

ülést tartolt ('zeke Gusztáv elnöklete alatt. Az év-

folyamán előfordult fontosabb ügyeket ismertették 

meg az igazgatósággal, azután pedig a j övő közgyű-

lés napirendjére kerülő tárgyakat intézték el. Ézek 

kozui legfontosabb volt az elmúlt évnek üzlete 

eredménye es a tisztanyereség felosztása A személy-

forgalom ma jd ötven ezer személlyel többet mutat 

ki, ellenben a teherforgalom jóva l kevesebbet. Mégis 

11,000 koronával tobb a bevétel mint előző évben. 

A részletesebb adatok a közgyűlési jelentésbe fog 

laltatuak. A ko/gyulés napjaul j un ius 25 ike tűzetett 

ki. délután 3 órára a városi közgyűlés termébe. 

Képkiállítás nyílik meg ma delelőn a városház 

termében. Harmat Miska műkereskedő számos jeles 

magyar művésznek képeit mutat ja l e a közönségnek 

40 fillér belépti díj mellett, akik pedig venni akar-

nak, aránylag igen előnyös árért szerezhetnek a 

képekből. Edvi Illés, l largi iay. Kezdi Kovács, B »emm, 

Isivánfy, Berkes, Neogrady, Glaiter, J ámbor , Molnár 

•'ános, l 'al lya, Szász István, Zoroczky, Csalany, Markó 

Ernő, Horváth Andor és inas jeles festőművészek 

igen érdekes képeit lesz a lka lma látni a közönség-

nek, melynek azi a ján l juk , hogy ne sajnál ja a meg 

tekintést, mivel az igazán kiváló műélvezetet nyúj t 

mindenkinek. Csak három napig lesznek lathatók. 

A villamharitoknak a hadsereg céljaira való át-

vétele ügyében szerdán volt az érdekellek együttes 

tárgyalása a városházán. Az illető, tulajdonosok min 

denben hozzájárultak, mely szerint az átengedett 

vörösrézhuzalok helyett vasvezetéket kapnak, de ezt 

a katonai kincstár saját költségén szerelteti, a rek-

virált réz helyébe. Csupán Eisner Kam i i gyáros ve 

lette jegyzőkönyvbe, hogy csakis a biztosító társaság 

hozzájárulásává! adhat ja beleegyezését, nehogy kár 

tétel esetén az ő beleegyezése jogi kompl ikát iot idéz 

hessen elő, ami azonban reá nézve azon hátránnyá 

jar, hogy a vezetéket minden körü lmények között 

leszerelik és ha hozzájárulása e munká t meg neui 

előzi, utóbb saját költségén lesz kénytelen a vaspót-

lásról gondoskodni. 

A Szt. János h clnal most a h ídnak jobbpart i 

oldalát is hasonló módon erősítik meg, mint az újra 

telepített s megerősített az árvíz által ledöntött 

oldalát, egyben a híd mindkét oldalán erős partbiz 

ositas történik és » híd alatti terület betonirozása. 

, k o ™ u m i , J d » város felöli i rányban a beton 

nlapot biztosító szintén betonból készülő hatalmas 

bukogat és örvényt gátló farostély létesítése. Közben 

a munkásházak előtti területet töltik meg a partsza 

bály ázásból származó anyaggal és tervbe vétetett 

a tanítok kertje után a hídig terjedő medernek 

lehető egyenes irányba v J o szabályozása, ami szintén 

jelentékeny fö ldmunkát igényel. A laikus szemnek 

is fpltünik, hogy mindezen munkálatok igen alkal-

masak arra, hogy a hidat hosszú id >re feltétlen biz-

tosítsa, ami kívánatos is, mert e híd megmentésére 

már vagy 50,000 kor. kiadása van a városnak ós 

még messze á l lunk a munkálatok befejezésétől. Vaj 

jon nem lett e volna kedvezői)'» megoldás egy sza-

budnyilásu uj h ídnak az építése, I Umt a 30,(XX) ko-

ronás álalakitás, melynek biztosítása most háromszor 

ennyibe kerü l ? — Hiába , örökké áll az, amit oly 

sokszor figyelemeii kivtul hagynak, hogy százados 

közmüvek létesítésénél nincs h ^ye a krajeároskodás-

nak, — ez mind ig szörnyen megboszulja magát Most 

cementhiány miatt szünetel a munka egy része, de 

a polgármester személyesen járt el Budapesten és 

sikerült neki a kereskedelmi minisztériumban meg 

felelő mennyiségű cementet e surgos építkezéshez 

szerezni. 

A varos el látott es kesz le te i biro polyaraihoz 
intézményeihez felhívást bocsátott ki a polgármester, 

hogy az el látatlanok tavára rekviraland > 30 mázsa 

lisztet engedjenek át önkéntes elhatározásból. Az 

erre vonathozó felhívás a városi iigvek rovatában 

olvasható. Remé l j ük , hogy amit Kuli ne nagyközség-

ben megtettek, ezt megteszik itt is Kinek feleslege 

vau, vagy jóakaratta l , j ó szívvel valamit nélkülözhet 

készletéből, ne sa jná l ja a szegény ellátatlanoktól. 

Értékét pénzben térítik meg. 

A vasutas arvahaz kórhazának léutartásat meg-

szüntette a Vasutas Szövetség, mert i betegeknek 

élelemmel való el látását tovább rinn intézhette. Az 

ott volt betegeket, mintegy őt) et. átvette a barak-

kórház. II i a közélelmezési viszonyok ismét normá-

lisak lesznek és a szükség is kivanja, a kórházat 

újra megnyit ják. 

Zabpotla«ra a lka lmas novénv .izekének a szán-

tókba hasított barázdái között található szántógyo-

kér (Aekerqueke) név alatt ismeretes dudvának gyö-

kere, melyei eddig figyelemre se méltattak, de* a 

zabluány folytán rájöttek, hogy e gyökér igen jó izü 

és laplá ló és a ló is, a szarvasmarha is igen kedveli. 

Kül fö ldön es ná lunk is a hadsereg számára gyűjtetik, 

sőt a gyűjtőknek mázsánk in t el-g tisztességes árt is 

fizetnek érte. Ná lunk is hadsereg rendelet hívja fel 

erre az összes parancsnokságokat es katonai élel-

mezósi raktárkezelőket. 

Az Elektro-Bioskup mai műsora 1. l laborus fel-

vételek. 2. Szibéria. ( D r á m a 4 részben.) 10 fillérrel 

felemelt bel várakkal. 

Vidéki hírek. 

Rohoncon nem lesz potrekvirálas, mert' Horváth 

Andor főszolgabíró tegnapelőtt tárgyalván ez ügyben 

az elöljárósággal és Thiessen báróval, a rohonci 

(irodalom tulajdon sávul, annyi önkéntes gabona s 

liszt átadás biztosíttatott, hogy elegendő a rohonci 

el nem látottak kielégítésére. 

Életfogytigiani feyvhazra ítélt rablógyi lkos. Ápr i l i s 

5.-én Farkasdifalván borzalmas rablógyilkosság tor-

tént : Zotter József, a harctérről \ iss/.atért rokkant 

katona megtudta, hogy l'reiuinger József egy tehenet 

adott el, amelynek vételarat, 7t>0 koronát, otthon tartja. 

Belopódzott a lakásba, ahol l 'reiningerné ébredt fel 

, és fejszét ragadott Zotterra, aki a fejszét kicsavarta 

kezéből és a 71 éves asszonyt agyonsújtotta. Ezután 

j felébredt a 84 éves vak l'reininger, aki hangjáról 

megismerte Zottert. Ez I'reinir.gert is agyonverte, 

majd pedig a szobában levő, Freining-rék gondozá-

sában volt Strinyi Kmiiia 14 éves le.iny ellen erkölcs-

telen merényletét követett el, végül azt is agyonverte 

és a szekrény felfeszitése után a pénzt elrabolta. A 

bűnügyet hétfőn tárgyalta a szombathelyi esküdt-

bíróság, melynek tagjai közt Kőszegről báró Miske 

Ká lmán és Auguszt J ános vettek részt. Az esküdtek 

valamennyi feltett kérdésre igennel feleltek, mire a 

kir. törvényszék két esküdt, Miske Ká lmán báró és 

| Kaiser L íjos részvételével meghozta Ítéletét. Az 

esküdtbíróság oszbüntetésül életfogytig tartó fegy-

; házra Ítélte a vádlottat. A vádlott és védője feliebbe 

| zott, a kir. ügyész megnyugodott . 

Erdélyért es a Napközi Olthonart. Báró Tbyssen-

I Bornemisza Henrik rohonci nagybirtokos és felesége 

Ia l'ro l'raussylvánia mozgalom céljaira 1000 koronát, 

a vasárnapi előadás a lkalmával pedig a Napközi 

Otthon céljaira 20J koronát küldtek a vármegye 

főispánjához. 

Remes vasúti elgazolas történt vasárnap éjjel a 

szombathelyi pályaudvaron. Szekrényessy Lipót, l 'ohl-

gyári gépészmérnök, népfelkelő főhadnagy, kit kiváló 

(műszak i szolgalatáért a Ferenc József rend 

lovagkeresztjével tüntették ki, szabadság írói Lévára 

'vonultatták be fény vetítő tanfolyamra s mert a túl-

zsúfolt éjjeli vonaton biztosan akart helyet szerezni, 

a gráci vonat berobogásakor a sínpár túlsó oldalára 

(Sietett, hogy míg az utasok kiszál lnák, addig ő biz 

(tosabban helyhez jusson, mint az elol való beszállás 

tülekedésénél. A sínen való átsietésnél azonban 

! elérte a gyorsvonat gépe a vállát, elütötte ós 

: szétmorzsolta testét. Fiatal felesége és egy leánygyer-

meke gyászolja Közvetlen beszállás előtt a kőszegi 

polgármesterrel es sógornőjével beszélgetett és magya-

rázta, miként szokott o mag inak helyet szerezni s 

megígérte, hog> nekik is szerez az elfoglalandó fül-

kében. Most életével lakolt érte. 

Rotfaívan csal.ist és lopást követett el l ' iutér 

István né kárára n peresznyei származású 21 éves 

Klabusits Mir ia , aki nemrégiben Kőszegen is elko 

vetett ilyen csalást es ugyanilyen cselekmények miatt 

külföldön is büntetést szenvedett. Most már a reu -

dőrség is, a csendőrség is keresi ezt a furfang >s 

parasztleauyzót és ju ta lmat ígér a kézrekeritönek. 

Meghalt Ernuszt Kelemen, a vármegye kiváló 

nesztor vezére, volt országgyűlési képviselő, főispán, 

főrendiházi alelnök és pártvezér. Mióta visszavonult 

főleg a jó tékonyság gyakorlása képezte élete célját. 

Végrendelete s íer int két milQós örökségének unokája , 

tavaly elhunyt Ernuszt József Ol ly leánya örökli 

haszonélvezetre s azután .vasmegyei rokkantak ott-

hona" céljára fordítandó. O lad község szegényei kö-

zötti kiosztásra 5000 kor. hagyott és jótékony egy-

leteknek is juttatott . 87 éves volt. Temetése tegnap 

ment végbe Ó ladon óriási részvét mellett. 

Prímicia Lekan A megyés püspök altal mul l j 

héten pappá szenteltek között van Gi lschwerl Antal j 

is. Első miséjét j ővő vasárnap tartja szülőhelyén, ' 

Lékán 

Az evang. egyházkerület vezetősége, az összes 

esperesi kerületek képviselőinek és nagy bizottságok I 

vezetőinek közreműködésével Kapi Béla püspök 

elnöklete alatt csütörtökön ülést tartott Szoiubathe-, 

lyen, hol kizárólag a kőszegi középleányiskolának, 

l eányg imnáz iumi tagozattal való kifejlesztésének a . 

kérdése tárgyaltatott és egyhangú lag abban történt| 

megál lapodás, hogy a leánygimnáz iumot Kőszegen 

fenntartják és az V. l eányg imnáz iumi osztályt a jövő 

tanév re folytatólag megny i t j ák , moly egyhangú hatá 

rozat egyérlelmülcg azzal jutott kifejezésre, ho«y a 

rendelkezésre ál ló adatok szerint az egyházkerület 

minden kockázat nélkül fenntarthat ja 17 évvel ezelőtt 

alapított leánynevelő intézetét és internátusát, mert 

az egyházkerület egész t á r s a l a ima azt kívánatosnak 

tartja és Kőszeg varos koz msége is lelkesedéssel 

támogatja, leánynevelésre pedig jobb helyet egész 

Duuá i i tu l nem lehet találni . 

Szombathely varosa házakat vesz ot milliós 

konven/áes kölcsönének feleslegéből. JtiO.OOO koronáért 

a Hungár ia szállót, ahova hatalmas városhazat ter-

veznek; 363,000 ezer koronáért a Szabáriát ós 200,000 

kor. a Kitter házat és telket nagyszabású szálló es 

bérház spekulációra és varoaszabalyosásra. E telkek 

négyszögöle 5—700 korona. 

Köszönetnyilvánítás A ludadi if júság által a 

Vöröskereszt javára megtartott táncmulatság alkal-

mával felülfizettek: Hofer Kóza 5 K , Lidok 

Ju l i ska 3 K, Bíró Ferenc 3 K, Tóth Viktor 3 K, 

A vár Ferenc 2 K , Kandweg Nándor 1 K, Bagics S. 

1 K, Ostor József I K, Polgár Gyu la 1 K, S imon 

Károly 4 K, Kánvég Ju l i I K , Konrá th Józsefné 4 K, 

Senye Lajos 3 K, Gratzl Ignác 10 K , mely t'elulfi 

zetésekért hálás köszönetet mond a rendezőség. 

Oohanylopas a szombathelyi állomáson. Szerdán 

éjjel ismeretlen tettesek a szombathelyi á l lomáson 

feltörtek egy leplombált vasúti kocsit, amelyből na-

gyobb mennyiségű dohányt elloptak A kocsiból el-

vittek egv nagy ládát, amely 1000 darab 90 filléres 

cigurelladohanyt tartalmazott. A ládát a vasúton ki 

is ürítették s otthagyták a sínek között. Köviddel a 

lop is után katonák árusítottak dohányt s valószínű-

leg k itonak voltak a dohánylopás tettesei. A ren-

dőrség nyomozza a tolvajokat. 

Heti krónika. 
Elhalasztottak a r e fo rm ic i o emlekunnepet A re-

formáció négy százados évfordulójának Witte iubergbau 

és Fisenachban tervezett megünneplését a háború 

miatt a császár engedelmével 1918 évre halasztották. 

A kormányválságot péntekén oldotta meg Űfel 

sége Budán. E napon számos vezérp dit ikust fogadott 

kihallgatáson és elutazas i előtt Fszterházy Móric 

gr »fot jelölte miniszterein oknek és megbízta a kor 

mány megalakításával. I gy hírl ik, hogy főleg párton-

kivuliekböl alakul az uj minisztérium és hogy az 

összes pártok támogatásukat ígérték. A munkapá r t 

csak a túlzott választói jog ki terjesztés ellen fog állási 

foglalni, de ezt a kérdési ez idő szerint még nem 

szándékoznak napirendre kitűzni . 

A nÍKkelpenzek A m. kir. á l l ami pénztárak és 

hivatalok a 20 filléres nikkel érmeket fizetéseknél 

es átváltáskép további rendelkezésig ezentúl is teljes 

névértékben fogadjak el. 

Megalakult a fakozpOnt. Kormányrendelet jelent 

meg, amely foálállitja a faérlékesitő hivatalt anélkül , 

hogy maximálná a faárakat. A rendelet szerint 

minden termeli épületfát, mii fát, fürészárut, tűzifát, 

faszenet és műszaki célra szánt fahulladékot bekel l 

jelenteni a magyar faértékesilő hivatalnak. A beje-

lentést jun ius 15-étől 30 aig kell meglenni s azontú l 

minden hónapban be kell jelenteni a meglévő kesz-

leteket A bejelentés alá eső készletekből eladott 

Faanyag után a fa-rtekesilö hivatalt bizonyos dijak 

illetik meg. 5000 ki logrammot meghaladó iat ezután 

3sak a faértékesilő hivatal által kiállított szállítási 

igazolvánnyal lehet szállítani. 

Hirek a háborúró l . 

Az olaszok jamianoi nagy veresey-i. Az ellen> g 

a Wippach völgy és a t Miger között egyre-másra 

intézte hiábavaló támadásait, hogy az e lmúlt n ipok-

ban a Karszt fensikon szenvedett vereségét helyre-

hozza. Kohainai teljesen összeomlottak. Csapataink 

J am iano mellett, egy magaslatnak rohammal történt 

elfoglalásával bővítették sikerüket és elkeseredett 

harcokban megtartották az egész elfoglalt területet. 

Az elmúlt három csatanapon beszállított foglyok 

száma 250 tisztre, köztűk 4 törzstisztre és 10 ezer 

főnyi legénységre emelkedett. L'óbb ol isz o/.rod csak-

. \ 



nem teljes legénységi állományéval sebesülotlenül 
jutott kezünkbe, igv a 86. ezred 2<i8ö, az 59. ezred 
193-' és a 71. ezred \>'M harcossal A Verona, Sira-
cussa. Puglia és Andena dandárok, amelyek soraiban 
ezek a csaj .ittestek küzdöttek, megsemmisültek. A 
San Giovunna alai;utl>an nagy t ihori korhazat zsák-
mányoltunk A csatatér olasz bullákkal van b ritva. 
A t'goaprol mára virradó holdvilágos éjszakan az 
olasz repülők messze arcvonalunk nogitti váró okat 
és helyiségeket kerestek f«'l Ausztria belsej'b 'u 
Laibachig, l'irolban égi szen liozen koniyék'-re jutok-
tak. A tengerpart vidékén >s Kr.tjnátiau néhány 
lakost bombaikkal meg iltek Anyagi kar I K I I I toriént. 

Győzelmes e l lentámadásunk Jannanona l . J a m i a n o t i d 

délre, félúton Monfalcone és llernado között, csapa 
taink tervszerűen előkészített és keresztülvitt ellen-
támadással visszahódították jelentékeny részét azok 
nak az árkoknak, amelyeket az olaszok két héttel 
ezelőtt ezen a ssákassoo elfoglaltak. Hiába vetette 
harcba az ellenség gyalog és gépkocsikon tartalékait, 
hogy :iz elfoglalt területet ismé; elragadja tolunk. 
A nappal és éjjel tartó viaskodásban, aiseljr szerdán 
reggel uj olasz erósité-ek a ir^l a.elese következté-
ben a legnagyobb h>'v. sseu'r tok zculott, hőslelku 
gyalogságim< az egész vonalon gyfiztes m ir.ult Az 
ellenséget mindenütt vi-- avetett ik. Az olaszoknak J 
arra irányuló kísérlete, hogy déli szárnyukat Kostán* 
jevice imllett. a Faj ti Hnden és Görztől keletre 
intézett előre: reseik*el teheimentesítsék, csapataink 
vitéz védelmén ssintéa teljesen meghiúsultak. A 
Jamianonál ke iden beszállított foglyok sxáma 171 tis/.t 
és tilOU főnyi legénység. A legntobbi jelentésben 
emiitett foglyok száma ezzel 22U0U re emelkedeti. 
ami egy védelmi csatában rendkívül magas l.'ortina 
d' Ampesao feleit legi báréban leiőttüuk egj ellen 
séges kétfedelű repülőgépet 

Az orosz forradalom imiinr a .sxelsűsegfkbe 
csap át. A rogtönös béKe hívei felülkerekednek. Az 
orosz fővárosban telj - a felfordulás. A lntaron 
keresztül ellenőrizhetetlen hírek érkezne'i a Péter 
várolt lejatsz ulott eseményekről - A kor.uánv az 
alkotmányozó gyűlést junius ;M-ikari egybehívta. 
A gyűlés célja lese, a ország demokratikus s erve 
sése, de a háború és a béke kérdésében i- douto 
fontosságú határozatok it fog li /ni. 

Az orosz munka s t anac s a v i iagbe^eert A i nun 

k ás tanács végrehajtó bizottsága felhivá>t iuté/ a 
világ szocialista pártjaihoz, amelyben nemzetközi 
konferenciát ajánl Stockholmba es junius 2<S-tő| 
julius 8- ig jelöli meg az id >p »ntot a konferen -ia 
összeülésére. A munkástanács szerint a világbékét a 
szociális demokracia csak ugy érheti el, h i a hidvi 
selő és semleges államok munka«p irtj ti egvűtteseu 
faradoznak az általanos mészárlás ellen energikus 
és s/ivós harcban Kiintik egyetlen eszköze a nemzet 
kozi kongresszus. 

Az olaszok vesztesege A z • >! i s /ok ves t- ségei 

a tizedik isonzói-csatabau felülmúlj ik mind ízt az 
áldozatot, amelyet az ellenség a korábbi támad isok 
során emberéletben és népének erejében hozott h dito 
politikája kedvéért. A 19 napos küzdelem I »lyainau 
legalább 35 olasz, hadJV.taly jelenlétét allapi ottuk 
meg Az el-ó vonalak, vagyis arcvon du ixn ik egy 
40 kilométeres szakasza ellen az egész olasz haderő-
nek legalább a fele indult rohamra. Azok a veszte-
ségek, amelyeket a t megaldozalnal a tamadó halot-
takban é» sel>esullekbeu szenvedett, okvetlenül meg-
haladj ak a lt*0 ezer embert. K/.enkivui 10 Czer lo^i\ot 
is ejtettünk, ugy, hogy olasz részről, a/, ellenségre 
nézve kedvezően számítva, a veszteség összesen ISO 
ezer embert tesz ki. Ezzel a 180 ezer főnyi veszte-
séggel szemben az ellenség lerűletuyeresege mind-
össze a Kuk. hegynek és a romhalmazzá lőlt Jamiano 
k /segítek a megszállására szorítkozik. Felelte kevés 
ahhoz adiadalmi ujjongáshoz, mely Olaszországot a 
haboru megiizeuésenek második evtorduiója napjau 
eltöltötte. 

Sladó egyemeletes ház 
Kaszárnya utc i 12 sz. alatt * szobával ós gyümöl-

csös kertt-d. Bővebbet a kiadóhivatalban 

CSÚUOSZVENYBEN 
anyagcsere zavarokban szenve 
dok evszazadok óta bevall ra 

diümos gyógyító fürdője 

64° C 

(Szlavónia) 

Habomban is i e l e n - n y a r o n ü z e m b e n 
f ü r d ő k k e l egyesített gíjúgy-
peniiok. prospektust küld a 

FURDOIGAZGATOSAG. 

Radioakt ív , a lka l ikus 

sós, jódos hő források . 

ISZAPKEZELÉS. 

X Ó t á l l l c l 3 a biztos eredményért. 

lorvwiyesen 
védve 

Reitter Oszkár 
nagybecskereki ny. f őkap i t ány és 

fajbaromfi-tenyésztónek nagyszerű t a l á lmánya 

patkanvirtó-szer, (nem méreg) mely emberre és háziállatokra 
nem ártalmas és felülmúl p j u x o w 

minden inas i r t ó s z e r t t g y U O D O Z a r a ö ft. 
mely elegendő körülbelül tiO patkány kiirtásához. — Minden 
dobozban használati utasítás van mellékelve. Ismertető pros-
pektust, melyben le \un írva, hogy különféle nagyságú gazda-
sagban hány adag használandó, keré-re ingyen küld a PATKANIN 
gyár egyedüli elárusítója, a Torontál Agrárbank Részvénytársaság 

Nagybecskereken. 

M e g h í v á s 

a kőszeg-szombathelyi helyiérdekű vasút 
részvénytársaság 

1917. évi junius hó 25.-én délután '23 ó r ako r 

Kőszegen a Városháza közgyűlési termében 

tartandó 

XXXV. évi rendes közgyűlésére. 

Napirend : 

1. A/, igazgatóság jelentése az üzletkezelésről 
2. A z 1 y 1 *> ovi számadás es mérleg előterjesztése, megvizsgálása és meg-

áll lapitása. 
3. A felügyelő bizottság jelentése. 
4 I L irozathozatal a tiszta nyeremény t'elosztasa és a felinentvény meg-

adása felett 

Az igazgatóság. 

Az u/.lt'ti számadás és mérleg, ugy hz igazgatósig és a fclügvelft biz<itt«iig jelenléte 
a k<»/g\ i *t m»'ge'lö*fdt'g 8 nappal a társ.mag pénztáránál a hivatalos órak alat» metftekinlictftk. 

\ k'iziívuléson az .i részvényes bír szavazati j o ^ a l , aki részvöiiyeit v.igv rószvé 
uyeiröl sz .In Ictétjogyét (20 ó i JS . jj ) 8 n i p p i l a közgyűlés előtt a t ira iság pénztáránál IcUMto. 

Kg.\ részvényes saját letett részvényei után 20 u il tobb szavazattal nem birhat, 
egynél t uvifbatalm izást nem vállalhat s a in*'g!i it dm iz >t m-gillotfi -Z ivaz itokk d együtt 
sem birhat 40 nel tobb szavazattal 

U t ánnyomás nem dijaztutik./ 

I ^ o r c s i r r ^ a i - ' b é r l e t -

k é v k ü I o 

géphez manilla helyett p.irahnált tiszta nátron eellu 
loí«e tobb ;igu kiváló jo minőség fratik iszélkuldes 

UK) kor. 700 korona 

PÁTRIA PAPÍRGYÁR papirosspáryAinak aladátti, 
irodája Magyarorszag részére Mudap -st V I I , Kakoezi-

ut »>. sz. — Telefon 68 

Figyelem! 
Veszek u j és viselt cipőket, cs izmakat , férfl-

ruhákat a legmagasabb árért. Levele/ íiap elegen-
dő értesítésre és azonnal j• >v k Pavet i ts J ános , 

Kossuth Lajos-utca 10 sz. 

TUNGSRAM LAMPA 
gazdaságos, mert 

Ahosszu élettartalmu 

A minőségért a gyar 

szavatol . 

Kerje mindenütt a 
.Tungsram" védjegy-
gyei ellátott lámpát 

Gyártja az 

Egyesült Itzolámpa és Vilii 

mossá̂ i R -T., Újpest * 
Hazai gyártmány M 

Föméltóságu Herceg Esterházy hitbizományához tartozó Vas-

megye Rőtfalva községben fekvő, eddig özv. Hollenthoner Antalné 

által birt korcsma, a hozzá tartozó helyiségekkel, azonfelül 

865 -öl kert, 442 -öl rét, 1 kat. 1003 -öl szántó és 117 -öl 

legelő területtel együtt, az elfogadott ajánlattevővel kötendő 

szerződés alapján 1918. évi január 1.-től három és esetleg hat 

évre bérbe adatik. 

írásbeli ajánlatok a bérleti év és beigért bérösszeg kitünte-

tetésével 1917. év augusztus hó 1.-ig alulirt hivatalhoz külden-

dők be. 

Haszonbérbe adó, az ajánlat tevők közül szabadon választ 

és tárgyal a szerződés megkötése végett. 

Érdeklődők forduljanak a jelenlegi bérlőhöz, ki a bérlet tár-

gyait megmutatni fogja. 

Hercegi Erdőfelügyelőség 

Nyomatott Uóuai Frigyes nyomdájában kős^ögöu. 

A „PESTI NAPLÓ" 
napilap e lap k iadóhivatalában is kapható. 
— — — E g y e s s z á m ara 1 2 fillér. - — — 
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