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Hirdetések nagysdg szerint jutányos árban 

számitatnak. 

A béke bá lványa. 

Egy i k hir a más ikat temeti. Ak i ma 

b á l v á ny volt, az ho lnap á ldozat lesz egy 

u j b á l v ány o l tárán . J óka i nak e mot tó ja 

beleillett abba az eseményekben ga zdag 

korszakba , melyben életének tavasz-éveit 

tö l tö t te ; de beleil l ik a mai rettenetes világ-

fe l fordu lásba is, melyben* a háború t végki-

merü lés ig folytatni akarók ma még bálvá-

nyok , de ho lnap ma r á ldoza t áu l eshetnek 

ő k is, egy u j a bb a béke-bálvány o l tárán. 

Hazank egyedü l áll idegen népek so-

kasága közö t f és nyelvi , vagy faji ka-

pocs egy ikéhez sem f ű z i ; de magya r gyer-

mekei m in t a turán i népek legművel tebb je 

s zámot tevő vitéz nemzetté fejlődett. A múlt-

ban a magya r hősi bátorsagaval föl tartóz-

tatta a törököt hód í tó ú t j á ban s önfeláldo-

zásáva l megmentet te nyuga t ku l turá j á t , — 

s m i ko r meg fogy tunk , a németek hala 

lejében a megmarad t marokny i magyarsa-

got m a g u k b a akartak o lvasztan i , — de a 

s z í nmagya r nép erre kapha tó nem vo l t ; 

i n k á b a magyarok köze beékelt idegen 

a j k úak magyarosod tak meg s lettek idővel 

a h a z ának h ü gyermekei . A je len időben 

lezajlott véres harcokban ú j ra t ündök lö t t a 

magya r v i tézség, m ikor a haza í ia i nem-

csak miéret tünk küzdöt tek , hanem azok he-

lyett is, ak ik a kö zös eszméhez hütelenek 

lettek. Ha ugy esik, talán nemsoká ra kitűz-

hetik a béke zász ló já t s vezetik a népet 

vissza a rendes megélhetési v i szonyok san-

^ a i b a , de ha nem, — a békeért t ovább 

harco lunk s k iv ív juk azt, hogy hazank 

A hábo rú alatt keresete nincsen. Ha a 

h á bo r ú után ka tona ruhá j á t vissza kell adn i , 

— mibe ö l tözköd ik ? 

Sok ilyen kérdéstől f á jdu lha t meg a z 

ember feje, s még i s e kérdések szerencsés 

mego ldasaban b iznt ink kell. 

Zseniá l is kormányfér f ia ink karö l tve a 
t á rsada lom vezérférfiaival a hazáért k ü z d ő 

fiatalságot nem hagyhat j ák a remény és 

kétség között i vergődésben. Mernyei. 

csonkitat lan legyen az eletben maradot tak 

o t thonává . 

De a m í g kü l ső ellenségeinkkel á l l unk 

harcban , add ig az i t thonmaradtak nem test-

vériesen b ánnak ve lünk , hanem m in t ha 

ellenségeinkkel szövetkeztek volna, megél-

hetésünket i s zonyú módon megnehezít ik . 

H i ába ! A z ősember énje a mai emberbő l 

sem veszett ki . Telve önzéssel uzsorásko-

dik, s vagyont gyű j t a háborús nyereségből. 

A haboru előtt a metropolisokkal föl-

ha lmozo t t m u n k a produkc ió ja nem talált 

fogyasztó közönségre , — s most — azt 

ha l l j uk , hogy nincs, elfogyott. 

Va l u t á nk nagy értékcsökkenése s a 

tartós h ábo rú rettenetes ál lapotokat zudi tot t 

az egyes társada lmi osztályokra. 

Még a régi j ó időben, a magyar iro-

da lom egyik apostola ta lá lóan mondta , hogy 

aki kenyérért irogat, szana lomra mé l t óbb , 

m in t az , aki n ap s z ámé r t kapál . A kenyér-

ért Írogató — a ma i felfordult v i l ágban — 

nap id i j ának hányszorosá t keresi meg az 

iparos es nap^zamos munkabé re fejeben? 

Ha valaki a h á b o r ú előtti időben me-

sébe szőve mond ta volna el a h abo ruba 

beillesztett társadalmi , élelmezési és ruhá-

zati m izér i áka t , — ilyen á l lapotnak bekö-

vetkezését lehetetlennek tartottuk volna. 

És mi lesz fiainkkal, ak ik má r éveket 

töltenek kint a harctéren, ha haza j ö nnek 

s nem ta lá l jak ruhá j uka t , mert az itthon-

maradt testvér a testvér ruha já t is elviselte, 

mert ú jért vagyont adni yem tudo t t ? A 

harcból hazatérő vagyonta lan fiatalember 

kárpót lást kitől va rha t ? . j 

Városi ügyek. 
2772 918 H i r d e t m é n y . 

Közhírré teszem, hogy a hadvezetőség 
harctéren levő katonáknak ásványvízzel ellátása, 
céljából a szükséges palackokat önkéntes fel-
ajánlása és beszolgáltatás utján kívánja össze-
gyűjteni, minthogy a szükséges nagymennyiségű 
palack előállítása most nehézségbe ütközik. 

Felhívom ezért mindazokat (magánosokat, 
kereskedőket, vendéglősöket stb.) akik a had-
vezetőség részére hajlandók palackokat rendel-
kezésre bocsátani, hogy a palackokat a hivata 
talos órák alatt legkésőbb f. évi junius 8 ig 
adják be a városházán, a közélelmezési hiva-
talba, ahol az átadott palackokról elismerményt 
kapnak. A palackok űrtartalma '/« liter 1*5 
liter kozt valtakozhatik s a térétési összeg i u 
űrtartalom szerint (5-13 fillér. 

ivősseg, 1918. május 23. 
Dr. Heehinger Edo h. polgármester. 

« • 
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Közhírré teszem, hogy e közvetlen fogyasz-
tás céljait szolgáló forgalomban, (kiskereskedelmi 
forgalomban) Vasvárinegye alispánjának 1INÍ47/ 
1)18 sz. rendelete szerint: lebőrözött vastag sza-
lonna, vagy haj kg. ként 11 korona, olvasztott 
disznózsír kg.-ként 12 korona 40 fillér. 

Kőszeg, 1918. május 23. 

Hechingei Ede h. polgármester. 

T á r c a . 

A repülés művészete. 
Ősidőktől fogva irigykedve nézték az em-

berek, hogyan szeli a madár a levegőt. Vágyuk 
kerekedett, hogy ők is repüljenek és már évez-
redekkel ezelőtt kísérleteztek azzal, hogy a le-
vegő urai lehessenek. 

A hires Arcbytos galambja a legelső kísér-
letek egyikét jelzi, amelyek a repülés techni-
kája terén történtek. Az ó-görög világ e kitűnő 
mérnöke időszámításunk előtt körülbelül negyed-
századdal élt. Mint a gyermekek nyájas szivü 
barátja szívesen foglalkozott velük és vegyült 
bele játékaikba s ilyen szórakozásai közben 
ajándékozta meg n vidám gyermekvilágot azzal 
a találmánnyal, amely ma is oly sok virgonc 
örömeiknek szerzője, a kacskaringós papirfar 
kával magasan szárnyaló sárkánnyal. De a fal-
vak és puszták sznbud fiainak ez a kedvenc 
játéktárgya voltaképpen csak az első lépés volt 
annak a mesterséges galambnak a megszerkesz-
téséhez, amely a madárrepülés hü utánzásával 
jelentékeny lépést képviselt a mesterségek tö-
kéletesedésében, s talán magával vitte a fele-
désbe a repülőgép előállításának titkát. 

Aulus Gellius azonban részleteseti leírta 
az utókor számára ennek a sajátságos gépezet-
nek bámulatrakeltő tulajdonságait. A fából mű-
vészileg faragott galntnbot a belezárt levegő tit-
kos fuvalata hozta mozgásba és emelte a leve-
gőbe, csakhogy — s épp ez volt i dologban a 
bökkenő — ha egyszer földre szállt, többé nem 
volt képes újra fölszállni. 

Egy régi hagyomány beszéli, hogy amikor 
V. Károly császár Nürnbergbe ment, a Mátyás 
király udvaránál is megfordult Hegiomontanus a 
váron egyik kapujáról egy vas-madarat bocsá-
tott fel, amely nagy távolságra repült az érkező 
császár elé és abban a pillanatban, amelyben 
elébe ért, visszafordult s folyton feje fölött csat-
togtatva szárnyait, visszakísérte a városba. Ez 
a verzió csakugyan oly^jsodás, annyira hihetet-
len, hogy egyáltalán nem is igaz, mert a nap-
tár-reformjáról hires csillagász 143G-ban szüle-
telt, holott V. Károly császár születési éve 
1500, s így Hegiomontanus nem lehetett soha 
abban a helyzetben, hogy nevét a császáréval 
együtt emlegessék. 

I >e hát ez nem változtat azon a tényen, 

bojzy az emberi szellem merész vágyainak I'ro-

motheusai a legtöbbször vérükkel váltották meg 

azt a dicsőséget, hogy pár pillanatig urai le-

hettek a magasságnak. Malameriai Elmarus ifjú 

szerzetes, fellelkesülve Daedulus példáján, szár-
nyakat kötött kezeire és azután egy toronyról 
levetette magát szél irányában. Sikerült is száz-
huszonöt lépésre elrepülnie, de akar a szélvihar, 
akár a merész vállalkozás következtében érzett 
elfogultság megzavarta pályáját és lezuhánt. 
betörte oldalbordáját és örökös nyomorékság 
leti sorsa. 

Ez és az utána következő sok meddő kí-
sérlet azohban nem vette el a tudósok kedvét 
attól, hogy folytassák kutatásaikat a repülőgép 
feltalálása körül. Leonardo da Vinci is kutatott, 
síit állítólag sikerült is megoldania a repülés 
problémáját; nem tartották méltóságukon aluli-
nak megvizsgálni az emberi repülés lehetőségéi 
Leibnitz és Campanalla sem, habár eredménye-
ket e^yik sem mutatott fel. 

Talán érdekes volna itt megemlékezni 
azokról a csupán poéta-fejek ben született inven-
ciókról is amelyekről az utópisztikus irányregé-
nyek vázolnak osfcdás képeket egy képzelt tár-
sadalom leírásában. 

Jóka i a „Jövő század regényé" ben fényes 

fantáziája erejével tér ki a repülőgép problémá 

jának megoldására, de ebben még meg előzte 

Cyrano de Bergerac, holdbeli utazásának bi/.arr 

ötletével, aki ugy repült a holdba, hogy teste 

koré harmattal megtöltött üvegcséket erősít, 

ÉS 
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Közhírré teszem. hogy az országgyűlési 
képviselőválasztók 1919 óvi ideiglenes névjegy-
zéke a kihagyottak jegyzékével együtt f. hó 
Ili tói junius 14-ig a városi főjegyzőnél köz-
szemlére ki van téve. A névjegyzékben foglal-
t ik elleni felszólamlások május hó 30 ig nyuj 
taiulók be. 

Kőszeg, 1918. május 23. 

Dr. Hechinger Ede h. polgármester. 

2S34 9ts Hirdetmeny 

a polgári lakosság lábbeli szükségletének fedezése tár-
gyában 

A kereskedelemügyi m. kir. minister urnák a pol-
gári lakosság lábbeli szükségletének fedezéséről kibo-
csájtott 31N<>3 1918. sz. rendelete és ennek végrehajtása 
tárgyában kiadott 33U48 1918 V. c. sz. körrendelete, to-
vábbá a törvényhatóság első tisztviselőjének 10453 1918. 
sz alatt kiadott megbizasa alapjan ezennel közhírré 
teszem, hogy : 

Kúszeg város területén létező készbőrkereskedők 
kötelesek 1918 évi május hó 15-tól fogva az ezen napig 
raktárukon volt, a később hozzájuk jövő bőrkészleteket 
pedig megérkezésük után az előirt a) nuntáju „Nyilván-
tartás" lapokon hivatalomnak haladéktalanul bejelenteni 
oly módon, hogy milyen fajtájú s mennyisegü bör- és cipő-
felsőrészkészletek vannak raktárukon és hogy folytatólag 
miLor, mennyi es milyen bőr «(kezik hozzájuk. 

Cipészmesterek uj cipők készítéséhez es javításá-
hoz bor> lu i csak a hivatalomnál kiállított vásárlási en-
gedélyek, börutalványok alapján vasárolsatnak. A cipész-
mestereknel, illetve a cipöfelsöreszkés/iti k»él 1918 május 
4-ig teljesített rendelések alapján munkában levő felső-
részek és cipók az l!»18 évi junius 30 napjáig a rende-
lőknek kiszolgáltathatók, a rendelők névsora azonban 
hivatalomnak bejelentők. 

Mindazok a kereskedők, akik eladás céljaira cipő-
ket tartan..k raktái.Mkon, tartoznak készleteiket 1918 évi 
május ;.U napjáig hivatalomnak az előirt e) mintájú lapon 
fajta'.., nagyszágszámok cs mennyiség szerint részletezve, 
a később hozzájuk érkező cipómennyiségeket pedig min-
denkor haladéktalanul bejelenteni. 

A kereskedőknél raktaron levő kcsz cipők vásár-
lása. illetve kiszoigáltatasa csak utalvanyok (cipőutalvá-
nyok) alapján törtenhetik. 

A fogyasztó lakosság mértek után rendelendő vagy 
kész cipőket avagy meglevők javítását csak az előirt I. 
minta szerint szükséglét bejelentő-lap es a II. minta sze-
nn. i készletbejelentő-lap kitöltésevei hivatalomnál esz-
közölendő bejelentés alapján az igényjogosultságnak ál-
taláéi történt negáUapi táM utan kiállított d) illetve III. 
minta szerinti cipóutalvány alapján jogosított vásárolni, 
illetve eszközölni. 

A közönség a neki juttatott hatósági utalványok 
alapjan tenyleg cipőhöz is 'jut. 

Az utalványok kiállítása iránti kérelmeket a leg-
szigorúbb tárg}ilagossaggal fogom elbírálni. 

Bejelentési lapokat, utalványokat és egvehb szük-
séges nyomtatványokat a cipöhivatal f. é\i május hó 27-
tól kezdve fogja kiadni es kiállítani. A cipöhivatal a 
városházán működik, a közélelmezési hivatal helyiségeben. 

A kibocsajtott rendelkezéseknek megszegése vagy 
kijátszása az 1120 1018 M E. sz. rendelet 3. tj-n, illetve 
a 31 917 M. K sz. rendelet 17. §-a szerint fog büntettetni. 

Az. aki e tárgyban kiadott rendeletekbe ütközöl 
kihágás miatt jogerősen elitéltetett, a bör-, illetve a cipő-' 

kiutalásból egy évet meg nem haladó meghatározott időre 

kizaratik. 
Kőszeg, 1918. május 23. 

Dr. Hechinger Ede h. polgármester. 

Helyi hírek. 
Seide Rezső altabornngy kitüntetésé A király 

a vaskoronarend második osztályával tüntette 
ki Seide Rezső altábornagyot, ki most a harc-
téren hadosztályparancsnoki minőségben teljesít 
szolgálatot. 

Kituntetes Münieh József huszárezredes-
nek, ki a háborút megelőző években mint egy 
huszárszázad százados parancsnoka, majd mint 
őrnagy városunkban volt, Őfelsége érdemei elis-
meréséül a magyar nemességet adományozta. 

Eloleptetesek. Őfelsége népfölkelő száza-
dosokká előléptette Dr Szemző Sándort, Ben-
dekov'ch Sándort és Dr. CzifFrák Jánost. 

Dr. Dsida Ottó tankerületi főigazgató váro-
sunkba érkezett a Ferenc József főgimnázium 
és evang. leánygimnázium hivatalos megláto-
gatására. 

Dr S Í Ü C S István miniszteri tanacsos vifo-
sunkba érkezett és mint kiküldőit miniszteri 
biztos elnökei a tanítónőképző intézet vizsgáin. 

Halalozas. Városunk legidősebb polgárát 
kisérték pénteken örök nyugalomra. Karner 
Gusztáv, volt posztós, ki már régebben a magán 
életbe vonult, meghalt 9.*) éves korában. Teme-
tése nagy részvét mellett tortént. Elhunytát 
neje született Mischinger Róza, a Scháffer, 
Karner, Waisbecker, Háffer családok gyászolják. 

Halalozas. Egy évnél tovább tartó kinos 
szenvedésektől váltotta meg a halál egyik mun-
kás polgártársunkat, H:tits Mihály volt huszár-
ezredből gyógykovácsot, ki a polgári életbe 
vonulván, gazdasági téren fejtett ki szorgalmas 
és eredményes tevékenységet. A polgárság bizal-
ma ismételve megválasztotta a városi képviselő-
testületbe és mint a gazdálkodó bizottság tagja 
különösen állattenyésztési ügyekben volt annak 
igen értékes tugja. Özvegye, született Wiede-
mann Teréz, volt férjezett Prenner Ferencné 
és a Perkovits János, Wölfel Kálmán és Wiede 
mann Hollentonner családok gyászolják. Teme-
tése tepnap ment vegbe a városi polgárság nagy 
részvéte mellett. 

A polgármester sokoldalú elfoglaltsága miatt 
mult hétre tervezett budapesti útját e hétre 
halasztotta. Szerdán utazott el és a városnak 
sok fontos ügyében, köztük a közélelmezésrej 
vonatkozóiban is elj.irt, honnét ma érkezik! 
vissza. 

Az állatorvos szabadsagon. Hass Rezső 
népszerű kitűnő városi állatorvosunk, a kifogy-
hatatlan humoru kedves polgártárs, hosszú évek 
szolgálata után ez egyszer ő is rászorult egy kis1 

Iszabadságra. Azt tudluk, hogy mindig „sántikáli 
I valamiben", de most komolyan botra támasz-
kodva láttuk és így belátta a polgármester is,, 
hogy a különben utolérhetetlenül mozgékony! 
tisztviselőnek gyógykezelésre van szüksége. 
Tizennégy napig Postyénben fogják kúrálni és 
addig a husvizsgálati szakteendöket a városi 
tiszti orvos fogja ellátni, a vasúti szakszolgá 
latot pedig a szombathelyi állami állatorvos. 
Remélhetőleg ugy tesz, van ő olyan leleményes, 

: hogy a reumáját ott hagyja, munkakedvét és 
humorát pedig visszahozza. 

Hivatrflatvetel. A mult hónapban megvá-] 
lasztott számvevő gazdasági tanácsnok, Dr Or- í 
szágh Sándor, volt földmivelésmin«szteri számtiszt 
és utóbb adóügyi biztos, szerdán foglalta el 
hivatalát. Csapodi Kálmán ezek után újból át-1 

vette a pénztári hivatal vezetését. A polgár-
mester ez alkalommal teljes elismeréssel adózott 
neki a helyettesítés alatt teljesített szorgalmas 
munkáért. Szuklics András számtiszt felmen-j 
tetvén a pénztárosi teendők alul, a városi szabály-
rendelet szerint az ellenőri állás helyettesítésére 
volna kirendelendő, mégis abban továbbra is 
meghagyatott Kékessy Gyula h. adóvégrehajtó 
és Szuklics András újból a számtiszti teendők 
ellátására megy vissza, hogy az uj számvevő-
nek beavatott segítsége legyen ( 

Az országon vasutas s'zövetseg ez évi köz-
gyűlését városunkban kívánja megtartani. Mint- i 
egy 5—600 résztvevőre számítanak ós ezek i 
ellátása és elszállásolása ügyében már érint- i 
kezesbe leptek a várossal és a vasutas árvaház 1 
igazgatóságával. Kőszeg város lakossága ilyen 1 
alkalommal mindig szívélyes vendégszeretetet i 
tanúsított és ezt ősi hagyományokhoz hiven i 
most is meg fogja tenni. , 

Budaker emlékére hangversenyt rendezett 
az ev. felsőbb leányiskola igazgatósága pünkösd-
hétfőn. Ennek a fényét emelte Kapi Béla püspökr 

ki meghívásra szabad előadást tartott a nőneveles 
jövő hivatásáról. Ismert kiváló saónoki képes-
sége, nyelvezetének finom stylje, előadásának 
lebilincselő szépsége mindvégig feszült figyelmet 
keltett a nagyszámú előkelő közönség körében, 
mely lelkes * tetszésnyilvánítással fejezte ki 
háláját az illustris előadó iránt. Reményi Ferenc 
ezredes zongorajátéka ezúttal is nagy hatást 
ért el, szintúgy Balikó Lajos ev. lelkész egy 
gyönyörűen előadott Szávay költeménnyel. Ha-
nély Flóra, Freyler Emma, küsz Konrád és 
Kovács Ferenc ének-, zongora és hegedüjátéká-
ról csak megismételhetjük, amit már annyiszor 
elmondottunk, hogy szép előadásuk és művészi 
képességük mindig hálás hallgatóságra talált. 
Az anyagi eredmény is igen fényes Ezer koro-
nánál több gyűlt egybe a Budaker igazgató 
emlékét megörökítő nemes célra. 

A Budaker alap létesítésére rendezett ev. 
leánynevelő intézeti handverseny tiszta jöve-
delme még pontosan nem volt megállapítható, 
mert még mindig érkeznek adományok az inté-
zet igazgatóságához. Anyagilag is oly szép sikere 
volt a/ estélynek, hogy az alap javára befolyt 
összeg meghaladja az ezer koronát. Az estély 
alkalmával felüllizettek : Freyler Lajos 50, Frey-
berger Sándor 12, Hammer Ilona ü, Auguszt 
János 10, Dr. Lauringer János 40, Takó J.-né 

2, Reményi Ferenc 12, Jambrits Lajos 10, N. N. 
4, Seybold Gusztáv 10, Stettner Henrietta 4, 
Róth* Jenő 12. Sass Samu 2, Stettner Beyer 2, 
I)r. Bárdos Romig t>, Dr. Kovács István 10, 
Hutfiesz Ella 1, Kiss István 10, Kádár Titusz 
10, Kűttel Dezső ti, Horváth Andor 10, Müller 
Ferenc t>, Dr. Szovják Hugó G, özv. Mik Ber-
talanné 10, Horváth János 4, Horváth .József 
6. Hammer Gyula 2, Takács Sándor 2, A. L. 2, 
W eöres Rajmund 1, özv. dr. Martinovits Andorné 
3, Xatezalo István ő, Dr. Schneller Aurél 20, 
Somngyi Miklósné 8. Bodogh Jánosné 4, Balikó 
Lajos 10, Hanély Flóra 10, Freyler Emma 10, 
Arató István 20, Rónai Frigyes 5 koronát. Az 
intézet vezetősége a közönség szives érdeklő-
désiért és nemes áldozatkészségéért ez uton is 
hálás kösz metet mond, s az estély után befolyt 
ujabb adományokról a legközelebb fog elszá-
molni. 

A varmegye hadigondozo hivatala javára 

i pünkösdhétfőn erre felkért ifjú hölgyek házról-

j házra járva gyűjtöttek. Az eredmény kb. 700 

I korona, ami százszorta megismétlődő bizonyítéka 

a mi közönségünk kifogyhatatlan áldozatkész-

ségének. 

Köszönet. Mindazon tisztelt hölgyeknek, 
;akik pünkösd vasárnapján a hadigondozó bizott-
ság számára szívesek voltak gyűjteni, hálás 
köszönetet mond az elnökség. 

Az osztrák gyerekek nyaralasa ügyében 
ittjárt e héten egyik kormánybiztosi megbízott 
s mert keveselte az eddig az eddig bejelentett 
38 gyermeknek elhelyezhetését, — 400-at akar-
nak itt elhelyezni, — ugy intézkedett, hogy a 
tanítókat kérik fel a propagandára és ezért 
nekik minden gyerek után 2—2 korona jutal-

Imat helyeznek kilátásba. Nagyon kételkedünk 
•abban, hogy ennek valami nagy eredménye 
lenne. Nemcsak azért mert „a szerelmet nem 
lehet erőszakolni" hanem főleg ezért, mert saját 
gyermekeink számára sincs elég élelmünk, 
nemhogy még ideimportálandó gyomrokat len-
nénk képesek ellátei. Tejet, vajat, •ssirt ajánlja-
nak fel a családoknak, akkor nem lesz szükség 
proviziós reklamcsinálókra. 

Vasutunk nyári menetrendjében változás 
nem történt. Ertjük, hogy a helyzetre való 
tekintetből a megszokott nyári vonatokat be nem 
állítják, de azt csak megtehették volna, hogy a 
Szombathelyről vasár- és ünnepnapokon töme-
gesen idu ránduló utasok kényelmére az este 
innét 8 12 kor induló vonatot legalább 9 órára 
áthelyezik. Ez semmiféle más érdeket nem sért. 
Ha hétköznapokon néhány iskolábajáró növen-
dék kedvéért a délutáni vonatoá 30 perccel 
később indítják, ez esetben is legalább ugyan-
annyi indok szól a vasár és ünnepnapi vona-
tok későbbi .indítása mellett. Azt hisszük, hogy 
ha az erről megfeledkezett nyári menetrend-
csinálókat erre figyelmeztetik, most is még elren-
delhető. Hiszen főleg a szombathelyi közönség 
érdeke, hogy meglegyen. 

amelyekből, amint a nap fulszivja a harmatot, 
azzal együtt öt is a fellegekig emeli; amikor 
aztán a földre ukar szállani, egyszerűen egy-
n á-utan töri szét üvegcséit. Kanadába érve, 
ismét fölszáll egy kerekes gépezeten, de lezuhan 
és összetöri magát. 

Beszél a fantasztikus író egy más kalan-
dos holdbeli utazóról is, aki mesterséges szár-
nyai ele két gőzzel telt edényt erősített, lég-
mentesen elzárva, melyek a terjeszkedő gőz 
feszítése alatt magasra emelkedve, magukkal 
ragadtak a regény hősét is. Sőt leír fyrano egy 
önmaga keszitette repülőgépet is, amellyel a 
napba emelkedett; ez egy két máter magas, 
így méter széles pontosan záródó ládából állt 
t"tején is, fenekén is egy-egy lyukkal. A felső 
lyuknál egy metszett kristálypohár gyűjtötte 
t shze a napsugarakat, amelyek a kifejlett hó 
stg által kiterjesztették a ládába zárt levegőt s 
ennek feszítő ereje alatt a láda a magasba 
emelkedett. 

Képtelennél képtelenebb eszmékre ragadta 
a leltalalas laza az emberiséget a természet 
ellenalla-ával való küzdelmeiben. De a tokéle 
tesedés, a tarsadalmi fejlődés végcélja felé ha-
ladu uion a repülőgép titkán töprengők ködös 
és kuszált eluievilága egyike az emberi termé 
szet ama tulajdonsagainak, an*lyek örök vá-
gtáit, legideálisabb érzelmeit tükrözik vissza, 
lu a aobaMin njugvó kutatást vágy vitt több 
e/.er éves tapogatózás és próbálkozás után végre 
a sikerhez: repülünk! S ha a repülés modern 
te ;hmkaja meg nem ért is a tökéletességhez, 
mégis megtestesülését láthatjun benne a k.»lu'»k 
utópisztikusnak tartott legkiesapungóbb álom-
képeinek. 



A Mexikó-földek é r t é k e s í t é s e képezi most 
a város gondját és mert a földnek jelenleg nagy 
az értéke, ugy az eladás révén vélik a legked 
vezőbb anyagi eredményt elérni. Ez kétségtele-
nül igy is van, de most értesültünk egy évekkel 
ezelőtt felmerült tervről, mely viszont azt iga-
zolja, hogy az eladásból elérhető tőkénél sokkal 
nagyobb tőkének a kamatait biztosíthatták volna 
s igy meg lenne a tulajdon is és a jövedelem 
is és e mellett igen nevugetes forgalmat és a 
népnek jó jövedelmi forrást szerezhettünk volna. 
Ugyanis a háborút megelőző években, mikor 
városunkban volt székhelye Usárits' Ferenc 
gyümolcsészeti szakértőnek, a Mei ikó kellő 
kihasználására nézve ő tett ilyen javaslatot az 
akkori városvezetőségnek. Szerinte e területen 
mintegy 50.000 gyümölcsfa s vagy fél millió 
ribizkebokor lett volna elhelyezhető, az nagy-
kiterjedésű bekerítésen belül pedig óriási meny-
nyiségü törpegyümölcsfa, melyek ma kb. 5 év 
multán már termőkópesek lennének. Hogy 
mennyi jövedelmet jelentene ez, az könnyen 
kiszámítható, ha a jelenlegi gyümölcsértéket 
figyelembe vesszük s ha ezt abnormálisnak is 
tekintjük, akkor is a legcsekélyebb átlag jöve-
delmet számítva egy milliónál több tőkének a 
jövedelmét hozná. A városnak egy megfelelő 
szakképzett kertészt és néhány napszámost kel-
lett volna alkalmazni, akik egyúttal kellő szak 
felügyelet mellett a nemesítő faiskolát is ellát-
ták volna. Ilyen óriási gyümölcstermő telep 
mellett természetesen csakhamar létrejött volna 
a gyümölcskonzerváló és gyümölcsíz gyári vál-
lalat, aminőt néhány évvel ezelőtt már több 
helyen létesíttettek s most már óriási jövedel-
met eredményeznek. - A Mexikó földek ügyé-
ben végleges határozat még nem történt. Nagyon 
érdemes dolog a néhány évvel ezelőtt, sajnos, 
kellően nem méltatott eszmével újra foglalkoz-
ni. A városi képviselőtestület tagjainak a figyel-
mébe ajánljuk s ezek közül fől#g azoknak, 
akiknek van érzékük az ilyen nagyszabású és 
nagy jelentőséggel bíró jövedelmi forrás meg-
teremtése iránt. 

A zsirhiany miatt „többen a közönség koré-
bői" panaszlevelet küldtek be hozzánk s ebben 
azt kérik a zsirhiányban szenvedő lakosság 
nevében, hogy a Jap utján figyelmeztessük a 
vátos közélelmezését intézőket, miszerint Győr, 
Sopron és Szombathely és más varosok példá-
ját követve szintén gondoskodjanak erről, mert 
ezt más módon beszerezni lehetetlen. L'gy mond-
ják, még a nem kellemesen bevált margarin 
záirpótló sem kapható s igy a legnehezebb hely-
zete van a háziasszonynak a család élelmezésé-
ben. Szószerint nem közöljük a panaszkodók 
levelét, mert az elkeseredés nem a legtapínta-
tosabb szavakat tartalmazza, de hangot adunk 
kívánságuknak, mert elismerjük, hogy tényleg 
igen súlyos helyzetet teremt ez a zsirhiány 
minden háztartásban. Tudjuk azonban azt is, 
hogy zsírt szerezni a város vezetőségének is oly 
nehéz feladat, mellyel megbirkózni nem tud. 
Vagy nincsen sertés, vagy n i n ^en takarmány. 
Igy bosszulja meg magát a felső helyen intézők 
kontársága, akik főleg a városi családoknak a 
sertéshizlalást lehetetlenné tették. Hizlalt ser-
tés szerzéséhez pedig akkora protekció kell, 
mint máskor egy ország koronájához. Hiszen 
a nyomorgó állami és városi tisztviselők reszére 
is már hónapok óta küzdenek néhány hizlalt 
sertés kiutalásáért. Pedig maga a kormány is 
hirdeti, hogy pénz helyett természetbeniekkel 
fog rajtuk segíteni. Értesülésünk szerint a pol-
gármester e heti budapesti utazása újból a zsir-
szerzés kérdésével áll kapcsolatban. 

A ciporendeletet e héten adta ki a mi 
hatóságunk, melyet lapunk hivatalos rovatában 
közlünk. Ott teljes világosággal vagyon megírva, 
mi a bőrkereskedő és cipészmester kötelessége 
s mi képen jut a közönség cipőhöz vagy cipő-
javitáshoz. A legvilágosabb pedig benne az, 
hogy „a közönség a neki juttatott hatósági 
utalvanyok alapján tényleg cipőhöz is jut" . 
Imekünk mégts ez a legsötétebb |>ont. Azok után 
azonban, amit a fővárosi cipészeknek a rendelet 
elleni demonstrációjára a miniszterek feleltek és 
hogy a rendeletnek feltétlenül érvényt akarnak 
szerezni, ha kell államilag szervezett cipőmű-
helyekkel, hát van hajlandóság elhinnünk azt 
a csodát, hogy nálunk is képesek rendot terem-
teni. Idején lenne. Ez sok tekintetben a közön-
ségtől is íugg. Mindennek meg van ^lapítva 
az ára. A városház kapuszinében függesszék ki 
es senki más árt no fizessen, de minden túl-

követelőt jelentsenek fel. A miniszter úgyis oly 
árakat állapított meg és oly árakért biztosítja 
a nyersanyagot, hogy a cipészek még a jelen-
legi drága megélhetés mellett is megtalálják 
számításukat. Németországban nemcsak azért 
van mindenben példás rend, mert jól értenek a 
szervezéshez, de azért is, mert az egész német 
nép mint egy ember melléje áll a rendelet 
betartásának. 

Miért nincs dohány. A dohányokban, sziva-
rokban és cigarettákban érzett hiány okát nálunk 
a szakértő körök abban találják, hogy a dohány-
gyárakban hosszabb ideig szünetelt a munka, 
később pedig, mikor az üzem megindult, nem 
volt elég vaggon, aminthogy még ma sines. 
Ezen kívül más okok ís fennforognak. Amíg 
ugyanis a háború előtt ebben az országban 48 
ezer holdon termeltek dohányt, addig az utóbbi 
esztendőben már csak ÍOO(H) holdat ültettek be. 
A háború előtt egy esztendőben 187 ezer mé-
termázsa dohányra volt szükség, most pedig 
835 ezer métermázsa kell. Tehát többb dohányt 
füstölnek el az emberek és jóval kevesebbet 
termelnek. j 

A galíciai menekültek egy részét, huszonhét 
személyt, holnap indítják vissza hazájába a helyi 
hatóság, felsőbb helyről jött rendelkezés folytán. 
Ide egyszerre hozták őket, de elszállításuk, furcsa, 
csak rátánkint történik. 

Azon elelmiszer csempeszet ügyében, melyet 
a vasúti állomás feljelentése folytán a rendőr-
hatóság Baumgartuer fogtechnikus ellen indí-
tott, már letárgyalták. A vádlott beigazolta leve-
lekkel. hogy a feladott gabonát örökségképen 
kapta Horvátországból s oda visszaküldeni akarta, 
a szállító levélen pedig az ezt kiállító gyakor-
noka félreértésből irta a doktori citnet s hogy 
a küldemény műszereket tartalmaz. Ezen eny-
hítő okoknál fogva a rendőrkapitány csak két 
korona pénzbírságra ítélte, azonban a gabonát 
a hadi rokkantak javára elkobozta. 

Gyógynövényt a hadseregnek ! Harmadik éve 
'már, hogy a m. kir. honv. minisztérium Had-
segélyezö Hivatala megindította már eddig is 
szép eredményeket elért gyógynovényakeióját, 

'melynek célja egyrészt a beteg katonáknak ol-
Jcsó gyógyteákat adni, másrészt a nagyközönség 
figyelmét felhívni egy olyan nyersanyagra, amely-
sok millió korona értékben megy tönkre csak 
azért, mert restdjük kinyújtani kezünket a ter-
mészet nyújtotta kincsekért. Hazánk talán a 
világ leggazdagabb gyógynövény termő földje 
és mi mégis milliókat dobunk ki évente e cik-
kért a szorgalmas külföldnek. Hat még ha azt 
a sok teát, szappant, hajvizet, illat- és gyógy-
szerkülönlegességet VLSszük, amit a gyógynö-
vényekből készítve nyakunkba varr az élelmes 
külföldi ipar és kereskedelem. Ne nézzük ezt 
ölhetett kezekkel, hanem fogjunk hozzá azonnal, 
mert már virágzik a/ illatos kamilla, nemsokára 
nyílik a bodza és a hársfa és a mezőn az érté-
kes ezerjófü. Mindenikből óriási mennyiségek 
kellenek, hiszem sem orosz tea sem vegyi uton 
előállított izz^ztószer nem kapható* elegendő 
mennyiségben. Aki sohasem gyűjtött gyógy-
növényt, elég, ha ezeket szedi és szárítja, minél 
nagyobb mennyiségben, hisz nincsen falu, ahol 
ne volna hársfa vagy bodza, ahol ne teremne 

|a réten ezerjófü. Aki ismeri a gyógynövénye-
iket, az gyűjtsön a fentieken kivül a kertben 
zsályát, menthát, majoránnát és vörös mályvát, 
a mezőn zsurlót, ökörfarkkóróvirágot, zilizt, 
szókfüvirágot, ezerjófüvet, a szántóföldön anya-
rozst, pipacsot, az erdőn beléndek levelet, szeder-
levelet, páfránygyökerot, nadragulyalavelet stb. 
A legjobb, ha mindenki csak kétfélét gyűjt, de 
szép tisztán szedve, jól kiszárítva és minél 
nagyobb mennyiségben. A Hadsegélyező Hivatal 
a gyógynövényeket kívánatra be is váltja, vagyis 
egy kilón felüli mennyiségnél a beküldő óha-
jára kifizeti annak árát. Kis szorgalommal apró-
pénzre válthatjuk a sétára vagy szórakozásra 
szánt időt. Minden gyógynövényt tartalmazó 
csomagot a posta ingyen továbbit a Hadsegé-
lyező Hivatal Budapest, V., Akadémia-utca 17. 
ciinre. 

Az Elektro-Bioskop mai műsora : Az élet 
komédiása. Művész tragédia 4 felvonásban. A 
nevető nyertes. Vígjáték 1 felvonásban. 

Vidéki hírek. 
Megyegyüles volt kedden. A főispán beje 

lentette, hogy kormányválság folytan lemondott 
s habár az uj kormány az előbbinek programmja 
alapján alakult, még nem bizouyos, megmarad-e 

hivatalában. A választói jog törvényjavaslata 
ügyében a vármegye ellenzéki volt vezérei a 
Tisza István javaslata szerinti modositások ér-
dekében szólaltak fel és a megyegyülés ily érte-
lemben ír fel a törvényhozáshoz. Körmendi 
főbíró Tulók Lajos lett, szolgabíró Galba Vince, 
aljegyző Mezidhráczky Lajos, árvaszéki ülnök 
Kiss Gyula. 

Sopron város képviselőjelöltje, mint mult 
héten előre jeleztük, Dr. Töpler Kálmán polgár-
mester lett. Zsombor Géza radikalis pártvezér-
nek önjelöltségo ennél fogva füstbe ment. 
Sopron intelligens polgársága párttekintet nél-
kül egy táborban lesz, hogy méltó követjük 
legyen. 

Szombathely sertéseket kapott. A város a 
sertéshizlaló részvénytársasággal állapodott meg 
sertések kihizlalására. Hosszas utánjárással sike-
rült a sertéshizlaló részvénytársaságnak a város 
részére 400 darab sertés utalására megbízatást 
kapnia, s most végre a kilátásba helyezett ser-
tésmennyiségből 200 darab meg is érkezeit, s 
ott vannak immár a sertéshizlaló telepen. Ha 
nem jön közbe semmi akadály, akkor a most 
érkezett sertéseket szeptemberre tudják kihizlalni. 

Tesztanemü gyarat készül létesíteni Szom-
bathelyen egy megalakítandó részvénytársaság, 
mely egyelőre 100 főleg női munkást foglalkoz-
tatna. A várostól telket, vizierőt és építőanya-
gokat kérnek. Mindenféle mezőgazdasági cik-
keket akarnak feldolgozni, de első sorban maka-
rónit, mert ilyet eddig Magyarországon nem 
gyártottak. 

Tárcsái fiirdovonat. Felsőőr és Felsőlövő 
között május l ő tői fogva uj vonat közlekedik, 
amelynek csatlakozása van a Szómba:helyről 
Felsőőrbe délelőtt fél 10 órakor érkező vonat-
hoz. A vonat Felsőőrből reggel !> óra 40 perc-
kor indul. Felsőlövőre 10 óra 12 perckor érke-
zik. Ellenvonat Felsölövőről 8 óra 4ti perckor 
indul és 1) óra l ő perckor érkezik Felsőőrbe. 

Nöi felső kereskedelmi iskola létesítése ér-
dekében mozgalmat indittottak Szombathelyen. 

Műkedvelői színielőadás volt pünkösdhétfőn 
Nomescsóbau.* Tóth Edének örökszép énekes 
népszínművét „A falu rosszát" adlúk elő a sza-
bad ég alatt épített színpadon, melynek még 
igen szép megfelelő díszletei is voltak, liagyogó, 
napfényes délutánon mintegy ő—000 főnyi kö-
zönség gyűlt egybe és meglepetve nézte a csó-
iak csodás szereptudását és szép "játékát. A fő-
szerepeket: Feledi Gáspárt Horváth Lajos, bajost 
Kajtár Gyula, Boriskát Boros Eszti, Bátki Ter-
csit Czipót Juliska, Göndör Sándort Sztrokay 
Sándor, Finum I Józsit Prácser Erzsi játszották 
igen ügyesen, teljes biztonsággal, még a darab-
ban előforduló nehéz drámai helyzeteket is elég 
jól érvényre juttatva. Gonosz Pista a falusi bak-
ter hálás szerepét női műkedvelő vállalta, Hor-
váth Fáni. Talán még sohasem játszotta ezt nő. 
<) pedig ugy megállotta benne helyét, hogy 
nem feyőzték eléggé csodálni. Bátor, férfias, biz-
tos fellépése és a jellemző komikus szerepnek 
teljes kidomboritása nagyszerűen sikerültnek 
mondható. Kapott is sok tapsot, sok éljent. A 
kisebb szerepeket vállalt Kolonics Sándor, Kol-
tai Lina, Zeberer Tiizella, Nlike József, Slögl 
Lajos és Ida, Takács Sándor és István, Srott 
Julis, Amacsics Kálmán, Perger Gyula és Kál 
mán, Strokay Linka és Slögl Anna mindnyájan 
derekasan hozzájárultak a teljes siker elérésé 
hez. A rendezés nehéz munkájáért B i d i t sÁdám 
tanítót illeti a jó megérdemelt elismerés, miben 
segítségére voltak neje Eder li ízsi és Zsigmond 
Ernőné. A színjáték befejezése után egykettőre 
kiürítették a nézőteret, hol csakhamar táncra 
perdült a fiatalság. Strokay Dániel Czéberer 
vendéglője pedig kitűnően tudta ellátni a nagy 
vendégsereget A fényesen sikerült ünnepség 
anyagi eredménye is meglepő. Ki merte volna 
hinni, hogy egy kis faluhelyen 3000 koronát 
meghaladó tisztajövedelein érhető el. A világ-
háború nemes esői áldozatainak méltó emléket 
biztosított lakosságának és a vidékről jött ven-
dégeknek áldozatkészsége. L'gy halljuk, hogy a 
sikerült műkedvelői színielőadást egyik vasárnap 
megismétlik olcsóbb belépti dijak mellett. 

Vasar. Battyánd községben, a muraszom-
bati járásban az országos állat vásár és kira-
kodó vásár f. évi május hó 28-án lesz meg-
tartva. E vásáron a vásárlási igazolvánnyal bíró 
egyének ugy a kereskedéshez, mind pediglen 
egyesek gazdálkodásához szükséges marhákat 
szabadon vásárolhatják. 



Egy használt bycikli 
összes fölszereléssel és egy m a g y a r lószer-

s z á m eladó. Király-utca 102. sz. házban. 

TT 1 mindennemű régiségeke-, 
V 5SZ6Ü. porcellánt. poharat, képet 

ket, antik bútorokat, sző-
nyeget. ékszereket, körött aranyat és ezüs-
töt, pénzeket, régi hamis fogsorokat a leg-
magasabb árban. Minden heten Kőszegen 

vagyok. Kérem levelezőlapon értesíteni. 

HERSCHKOWITZ IZIDOR 

Szombathely, Berzsenyi Dániel u. 6. 

Haló!! Haló! í 
Veszek viselt és új cipőket, csizmákat, 

ruhákat, továbbá kerékpárokat stb. a leg-

magasabb árért. 

Pavetits lános 

Szombathe ly i Jakarékpér i ^ ta r 

j ^ é s ^ v c r i Y t a r s a s á g 

kőszegi fiókja, 
I \ ő s z e g , K i r á l y - u t 6 . s z á i n . 

3 t r u c z szál loda mellett . 
E l f ü g a t l \ betéteket betéti könyvecskére és folyó 

*7.ftfnlnra. A kamatozás a betétet követő 
betét kiti/etésekel napon kezdődik, 

eszközöl 
felmondás nélkül 

Kőszeg, Gyöngyös-utca 9. sz. 

V i s z k e t e g s é g e t . s ö m ö r t , r i i h t 
ii leggyorsabban el mulasztja a dr . Flesch-

féle eredeti törvényesen védett 

„Skaboform — barna zsir." 

Nincs szaga. Nem piszkít. Mindig eredeti 

pecsétes dr. Flesch-félét kérjünk. Próba-

tégély 2 30 K. nagy tégely 4 K. családi 

adag 11 K. 

Kapható a helybeli gyógyszertárak-

ban vagy direkt>i készítőnél rendelhető: 

Dr. Flesch E. „Korona " gyógyszer-

tára Győr . 

Véte lne l a „ S K A B O F O R M " v é d j e gy r e 

ü g y e l j ü n k ! 

Leszámítol: 2 — 3 «liirásos üzleti és magánval-
tökat mindenkor a legelőnyösebben 

Folyósít: r e n J e s és törlesztései jelzálogkölcsönöket 
— földbirtokokra és városi házakra ; m a g a -

s a b b k a m a t ú k ö l c s ö n ö k e t a l a c s o n y a b b k a m a t ú 
k ö l c s ö n ö k k é v á l t o z t a t ( c o n v e r t á l ) . 

Értékpapírokat: n_aP' árfolyamon vészé* elad 
— — tőzsdei megbízatásokat eltogad 

Szelvényeket: k<|lts«''gmentesen bevált; szelvény-

— — — — — i — — iveket a szelvényutalvány (talon) 
alapjan díjmentesen beszerez 

i Átutalásokat, lefizetéseket eszközöl a világ bár-
— — mely piacán teljesen díjmentesen 

Értékpapírokra: á l l a m i - é s magán papírokra 
— — — — . előleget ad 

Sorsolás alá esö értékpapírokat árfolyam vesz -
— tesség ellen biztosit 

Értékpapírokat é s értékeket őrzesre es keze-
. — L lésre átvesz 

Tekintettel, hogy .hazánk legnagyobb pénzintézetével a 

Pesti Hazai Első Takarékpénztar Egyesülettel szoros össze-

köttetésben áll, mindenféle takarékpénztári és bankűzleti 

megbíz 'St a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 

Mint az Első Magyar Altalános biztosító tarsaság ügynök-

sége mindenfele biztosítást elfogad és felvilágosítással kész-

s<ggel szolgai. 

K ö z p o n t : Szombathelyi (regi) Takarékpénztár 
Szombathely. Alakult: 1867-ben. 

T a k a r é k b e t é t e k 25 m i l l i ó k o r o n a . 

S a j á t t ö ké i 4 m i l l i ó k o r o n a . 

Nyomatott Rónai Frigyes nyomdájában Kőszegen. 

Házeladás. 1 
Egy emeletes, jól jövedelmező ház számos 

lakással, szép kerttel szabad kézből eladó. 

Bővebbi felvilágosítást nyújt e lap kiadó-

hivatala. 

Csak a szakszerű 

b a r o m f i t e n y é s z t é s 
mint fő vjigv mellékfoglalkozás legjobban 

bevált 

keltet gépeinkkel 
láthat el minden háztartást 

hússal és tojással. 
Fogyasztásra kész baromfi 7—8 hét alatt. 

Csontörlő gépeket, 
mindenfélevbaromfi és apróállat tenyésztési 

berendezést legolcsóbban vásárol a 

Wickerl és társa r. t.-nál. 
Kizárólagos vállalat szakszerű baromfi és 

apróállat tenyésztő telepek berendezésére. 

Budapes t 00. sz. V. Vilmos császár-ut 52. 

Kérje azonnal a GO. szátnu árjegyzéket. 

Az áprilisi hajósülyesztesek. Április havá-

ban összesen 652000 bruttotonnát sülyesztettünk 

el az ellenségeink szolgálatára álló kereskedelmi 

hajótérből. A rendelkezésükre ál ló kereskedelmi 

világhajótér ezzel a háború eleje óta esupán 

háborús cselekmények által kerek 17.116000 

bruttó regisztertonnával csökkent. 

Francia-angil ellenoffenzíva. A Wolff-ügy-

nökség jelenti: Május 20-án reggel Flandriában 

hatalmas tüzérségi előkészítés után a legnagyobb 

arányúnak tervezett francia-angol támadás in-

dult meg a Kemrnel ellen. Néhány méternyi 

távolságból őrületes tüz fogadta őket, mire a 

támadás azonnal megállott. A rohamozók özön 

lőttek visszafelé, de saját árkaikat már csak 

nyomorúságos maradványok érték el. 

Egy cseh brigád az olasz fronton. A cseh 

önkéntes nemzeti léuió megérkezett az olasz 

frontra. A cseh bajtársakat örömmel üdvözli az 

olasz nép. A csehek, mielőtt az olasz frontra 

kerültek volna, alapos kiképzést nyertek. 

Oroszország es Japan. A volt dumának 280 

és a feloszlatott alkotmányozó gyűlésnek 30 tagja 

amellett foglalt állást, hogy Japánnak inter 

venciója Oroszországban kívánatos. 

A Times a nemet aknavetőkről. A Times 

egyik haditudósítója, aki a front angol szaka-

szain tartózkodik, a következeket jelenti lapjá-

nak : A németek sikereiknek jelentős részét 

különleges aknáiknak tulajdoníthatják. Ezek| 

az aknák minden egves lövedéküket háromne 

gved írért földre dobják. A német zászlóaljak 

mindegyike négy ilyen aknavetővel van ellátva. 

Hatásuk minden eddigit felülmúl. 

A nemetek tíeluroszorszagi elonyomulasa A 
német előnyomulás Dél Oroszországban még 
mindig tart a harc ellenére is gyorsan előreha-
ladó csapotok a Volgához közelednek. Ez annyit 
jelent, hogy a Kaukázust végleg elvágják Orosz | 
országtól. 

A cart törvényszék ele dezik Krilenko cl- 1 

nöklete alatt megalakult egy bolseviki bizottság | 
ból az a torvényszék, amely a volt cár felett. 
Ítélkezik. A volt cár ellen azt a vádat emelik, i 
hogy törvénytelen uton a duma által hozott1 

törvényeket megváltoztatta államcsíny segitsé-i 
yével; valamint azt is, h o g y közp< nzeket törvény-
telen módon használt fel és hogy egyéb I ün-j 
tettek is terhelik lelkét. A megalakult torvény- 1 

szék Tobolszkba, ahol jelenleg a cár őrizet alatti 
áll, egy jól felfegyverzett lövész-századot rendelt J, 
ki, hogy ezek a cárt Moszkvába hozzák. 

Hirek a háborúról. 
Ehinseg Petervaron. Pétervári I »pok jelen 

tései egyre tisztább képét adják annak a vég 
telen nagy nyomorúságnak, amelyet l'étervárott 
az élelmiszerek hiánya és a kormánynak az 
élelmezési nehézségekkel szembeni tehetetlen-
hege teremtett. A lapok azt írják, hotry a lakos-
ság már a/. Utolsó kétszersiill készletét fogwis/.tja. 
Nap nap utan ismétlődnek meg a véres zavar-
gások az élelmiszerek hiánya miatt. Legköze-
lebb mar a vasúti forgalmat is beszüntetik és 
ez esak növeli majd a lakosság nyomorát és 
az ebből eredő elkeseredest. 

Heti krónika. 
Az iparkamarak hodolata A kereskedelmi 

és iparkamarák és hódoló küldöttségben jelen-
tek meg csütörtökön a király előtt. A soproni 
kereskedelmi és iparkamara is részt vett a hó-
doló küldöttségben három tagu képviselettel, 
nevezetesen Spiegel Szigfrid elnök, Schaffer 
Anta l alelnök es Halvax Friiíyes beltag Nagy-
kanizsáról. 

A rekviralasra vonatkozólag a közélelmezési 
miniszter csütörtökön a kövelkezőket mondotta 
a képviselőház ülésén: Az eljárás nem mehet 
végbe súrlódások nélkül. A/, igazságos panaszo 
kat azonban orvoslás nélkül sohasem hagyta. 
11a feleslegek lettek volna, azokat szívesen ki-
szolgáltattuk volna Ausztriának, ez azonban, 
sajnos, nem történhetett meg. A maga r széről 
Ausztriával sem gabona, sem más élelmiszer 
szállítására nézve megállapodást nem létesített, j 
A májusban befejezett országos rek rirálás ti 
mil l ió 200.000 métermázsát eredményezett a 
mul t évi C.30UIKJ(J métermázsával szemben. A 
hadsereg ellátására julius 15-ig még körülbelül 
5000 waggon gabona szükséges. Ennek előte-
remtésére ujabb áldozatokat kell hoznunk. Még 
két súlyos, esetleg nélkülözéssel teljes hónap 
előtt á l lunk. 

Megszűnik a sovanysertes rekviralasa. A 

közélelmezési miniszter a sovány sertések rek 

virálását megszünteti Az erre vonatkozó kor-

mányrendelet a legközelebbi napokban jelenik 

meg. Teljesen uj rendszer váltja fel a szalonna' 

és zsir kényszerbeszolgáltatását is. A fölajánlás 

módszerét most az összes vármegyékre kiter-

jesztik a rekvirálás egyidejű megszüntetésével 

Zsirfogokeszülekek felallitasa. A hivatalor 
lap közli a kormány rendeletét amellyel a Ma-
gyar Olaj- és Zsiripari Központ Részvénytár-
saság (Budapest, VI. , Andrássy ut 2.) arra nyer 
felhatalmazást, hogy vágóhidakon, kórházakban, 
szállodákban, vendéglőkben, hentesek üaemi 
he yiségeiben és általában minden olyan intéz-
mény, intézet vagy iparvállalat üzemei helyisé-
geiben, amelyeknél feltehető, hogy az üzemnek 
a csatornába elfolyó mosogató és egyébb szenny-
vize jelentékenyebb mennyiségű állati és növé-
nyi zsiradékot tartalmaz, a szenyvizet levezető 
berendez sbe saját költségén megfelelő számú 
Bowermann félő szabadalmazott zsirfogó-készü-
lék beépítését és rendeltetésszerű használatát 
meg kell engedni. Ellenkezés esetében a Magyar 
Ola j és Zsiripari központ részvénytársaság az 
illetékes rendőrhatóság segédletét veheii igénybe. 
A Magyar Olaj- és Zsiripari Közpcnt Részvény-
társaság köteles az érdekelt feleket a tervbe 
vett beépítésről a munkálatok megkezdése előtt 
legalább nyolc nappal ajánlott levélben értesíteni. 

Taniadas az erdőben. Megírtuk a minap, 

hogy Horváth Endre dérföldi hercegségi erdő 

mérnököt egy ismeretlen ember, aki a cserfák 

háncsát gyűjtötte és akit emiatt Horváth fele-

lőségre vont. baltával fején megsebezte és el-

menekült . A támadó felhasználta az erdőmér 

nök ájult állapotát, elvitte annak távcsöves pus-

káját. A csendőrség eddig hiába fáradozott a 

gonosz ember kézrekeritésén; a rendőrkutyával 

való nyomozás sem vezetett eredményre, mert 

az időközben esett eső elmosta a nyomokat a 

nyílt terepen. A vadászfegyver azonban mégis 

megkerült. A gonosztevő értzhette, hogy a hu 

rok mind szorosabbra húzódik körülölte és a 

fegyver könnyen árulója lehet. I gy könnyített 

tehát magán, hogy a fegyvert éjnek idején be-

dobta a répcebónyai erdőőr kertjébe. Ebből 

pedig az is kiderül, hogv a tett elkövetője va-

lóban répcebónyai ember, mint azt a hatóság 

mindjárt sejtette. 
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