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Hirdetések nagysdg szerint jutányos drban 

szdmitatnak meg. 

A gabonafeleslegek beszolgál-
tatásának utolsó napja. 

Miután a most folyó rekviralasok körül 

többfélé zavar es félreértés merül fel, újból | 

tájékoztatjuk gazdaközönségünket es mindazo - j 
kat akik keszleteket beszereztek. 

Mindenki köteles buza-, rozs-, árpa-, zab 

eslisztkészletét a hatóságnal bejelenteni. Nemcsak 

a felesleg volt bejelentendő, hanem mindenki-

nek a teljes keszlete. Ez a bejelentés nem azt 

jelenti, hogy a bejelentett mennyiséget a pénz-

ügyőr, vagy a hatóság rekvirálj a, sőt ellenke-

zőleg. a ki" bejelentetlen készletet tart maganal , 

az rekviraltatik, mint rejtett készlet, aki pedig 

a részére es családjának járó készletet rendesen 

bejelenti, azt a hatósagok nála meghagyjak. A 

ki tehát eddigelé azt a készletet is, a mi az ő 

haztartasaban és gazdaságában szükséges, be 

nem jelentett, az ezt a mulasztását igyekezzék 

potolni s a bejelentést az elöjaráságoknal a 

rekviráló közegek megjelentése előtt haladékta-

lanul tegye meg. 

A bejelentés alkalmával a bejelentő, vagy 

pedig az ússzeiro hivatalos közeg megallapitja, 

hngy ki mennyi gabonakészlet megtartására 

logosuit. Erre nézve a számítás a következő: 

buzabol a, csaladjaban és háztartásában vagy 

gazdasagában természetbeni ellátást élvező min-

den egyénre havonként és fejenként 17 kiló-

grammot. Az ellátás a folyó év augusztus 16-ig 

biztositható, ennélfogva március 16-től aug. 

10-ig öt hónapi szükséglet vehető szamitásba, 

a mi fejenként 85 kg. búzát tarthat meg. Min-

den gazda tehát annyiszor 85 kg, búzát tarthat 

meg, a hány személynek ad természetben el-

látást. A mezőgazdasági munkások és hadifog-

lyok élelmezésére minden hold földre 4 kg. buza, 

illetőleg az előirt élelmezesi mennyiség szarnit-

ható. A konvenciós cselédek részére a bér-

levél szerint aug. 16-ig j á ró konvenció. Árpából 

visszatartható a vetőmag, a konvenció és hasas, 

vagy íias kocanak darubonként 2 q. magló, ser-

tésnek 1 q Tengeriből az 1915 dec. 26-ig be-

jelentett mennyiségből a hatóság altul eddig 

nem rekvirált mennyiség tartható vissza, umeny-

nyiben uz takarmányul szükséges Aki tengeri-

keszletét eddig nem jelentette be, elkobzás el-

kerülése vegett haladéktalanul ajanlja tel a 

közigazgatasi hatóság utján a Haditermény 

Részvénytársaságnak. 

Amikor ki lett számítva, hogy ki-ki mennyit 

tarthat meg a maga haztartasi es gazdasagi 

szükségleteire, akkor ezt a mennyiséget össze 

kell vetni a meglevő készlettel és a jogosultan 

megtartható mennyiségnek a készletből történt 

levonása után fenmaradó fölösleg az a gabona 

amit az allam részere mindenki köteles utadni, 

A gabonafelesleget egyedül csak a Haditermeny 

r. t.-nak szabad átadni, másnuk gabonát sem 

eladni, sem venni nem szabad, mert aki gabo-

nat ad, vesz, kihágást követ el és szigorúan 

büntetik. 

Addig, amig a kutatással megbízott hiva-

talos közegek működésűket valamely községben, 

vagy varosban meg nem kezdettek, a gazdának 

mindig modjaban all a bejelentés megtételével 

inagat mentesíteni a büntetesek és elkobzások 

alól. A büntetés rendki\ ül szigorú, ami abban 

talalja magyarázatat, hogy a bejelentési köteles-

ség teljesitesere a közönség oly sok izben és 

oly alaposan ki lett oktatva, hogy aki ennek 

dacara mégis elmulasztja, keszletét elrejti, ott 

már a rosszakarat és a szándékosság megálla-

pítható. 

Akinél a nyomozó közegek titkolt, vagv 

rejtett készletet talalnak, attól mindenesetre el-

kobozzak a keszletet, az alispán az elkobzott 

készlet ertekének kétszeresét szabja ki büntetésül 

és harmadszor a rendőrhatóság kihágasi eljárást 

köteles indítani az illetővel szemben s alkal-

mazni kell a büntetést, ami ket hónapig terjedő 

elzarassal és 2000 koronáig terjedő pénzbünte-

téssel jár. 

Kőszeg város polgármestere e heten ki-

hirdette, hogy miniszteri meghagyás folytan 

meg néhány napra szóló bejelentesi hataridöt 

szab a bejelentésre, hogy az eddigi mulasztók 

a súlyos következményekkel j á ró hatósagi el-

járás alol menekülhessenek. Ez a végső határidő 

holnap jar le. Jó lesz ezt figyelembe venni itt 

is es a vidékén is, mert azontúl már csak el-

kobzást és bírságolást es kihágási eljárást vár-

hat mindenki, mivel hogy házról-hazra menve 

történik ma|dan az ellenőrzés. 

Hirek a háborúról. 
Verdun sorsa Franciaország sorsa Berangar az 

Actionban kifejti, hogy Verdun nieste veszélyeztetné 
Lotharingiában és Klszászban a francia hadállásokat. 
A történelemből kimutatja, ho^y Verduu évszáza-
doktól fogva Franciaország sorsai jelentette. Német-
ország azért áldozza fel legkitűnőbb csapatait, bogy 
Vordun elfoglalásával megnyissa az utat Lyon leié, 
ami veszélyeztetné St. Ktienne és Le Creuzot váro-
sokat, Franciaország arzenaljait. 

Ujabb nemet győzelmek. Neuve-Chapellonél egy 
előretolt angol védómuvet megszálló legénységével 
együtt levegőbe röpítették. A Maastól balr.i bziléziai 
csapatok harcvonalukat a Bois des Oorbeauxtól 

| nyugatra fekvő vidékről erőteljes lendülettel a Mórt 
j liomme magaslatra toltak előre. Az ellenség J5 tisztje 
és tubb, mint 1UU0 főnyi legénysége sebesűletlenűl 
került fogságba. A franciák négyszer mogismeteit 
ellenta.nadasu semmiféle sikerrel sem járt, ellenben 
érzékeny veszteséget szenvedtek. 

Portugállá altalanos mozgositasa. A portugál 
kormány elrendelte a szárazföldi és tonguri h idere-
mozgósitását. * 

Az otodik olasz offenzíva Az Isonzó arcvonalon 
újból nagyobb harcok kezdenek kifejlődni Az ola-
szok nagy haderővel támadnak és mindenütt vissza-
verik őket. A tolineini hídfőnél az ellenség tevékeny* 
sége élénkebb tüzelésre szorítkozott. A Piava szaka-
szon megtiiusultak ama kísérletei, hogy akadályain-
kat szétrombolják. A górzi hídfőnél a l'odgora had-
állásaink ellen irányuló ket támad.ist visszaverték, 
úgyszintén a lu -inicoi hidsáuc elleni támadást. A 
doberdói feusik északi res/.e ellen nagy haderő ismé-
telten intézett támadást. San Marlinonál a szegedi 
csász. é>» ktr 4ti gyalogezred hét rohamot visszavert. 

Monarchiánk h>diallapota Portugaliaval. A német 
birodalom és Portugália kőzött beállott hadiállapot 
folytan a cs. és kir. liszaboni követ utasítást kapott, 
hogy a köztársaság kormányától kérje ki útlevelet 

Ülök csendben . . . 
Ülők csendben, némán itt a karosszékben, 
Pattog a fenyógaly kandallóm tüzében ; 
lávol a zsivajtól, távol a világtól, 
Ezer gondolat száll a lelkemen által . . . 

Pattog a fenyőgaly, szikrák gyúlnak, hulnak, 
Szállongnák lelkemben emlékei a múltnak, 
S tán azért — hogy bennük vigaszra ha lelnék — 
Megter hozzám egy-egy napsugaras emlék. 

Ragyogó szép, tiszta emlekim a múltból, 
Szálljatok csak vissza hozzám ujból-ujból! 
Visszaragyogástok — hogy ilyen bús lettem — 
Ha megvigasztalná szegény árva — lelkem. 

Csendes megadással a földig; hajultam, 
Nincs is már egyebem, csupán csak a — multam ; 
Milyen s mi az öröm, szivem elfeledte: 
nogy az Ur keresztjét a vállamra tette . . . 

Most már csak cél nélkül nienni.. menni.. menni.. 
^2cJJd sem tekintek virágot keresni: 
Uroinót nem várok, vége van a gondnak : 
Mit vitt el a tegnap — s mit.hoz rám a — holnap. . . 

De úgyis mindegy már, napom lemenőbe*, 
f ; d e . s c tekintek a ködös jövőbe; 
Körülöttem minden leterítve gyászszal, 
S telve van a lelkem fáj > lemondással, 

— Örök lemondással. . . 

Tóthné—Munkícsy Eleonóra. 

A kőszegi régi jó időkből. 
XVI. 

Az 1865-iki képviselőválasztás. 

Báró Babarczy Antal és Chernel Ferdinánd voltak 
a jelötek. 

Kgy választás sem idézett fel annyi izgalmat, 
egy választás sem kavarta fel annyira a kedélyeket, 
egy sem hozta városunkat félszeg helyzetbe, egyik 
sem adott okot annyi vitatkozásra, mint báró 
Babarczy Antal válasrtasa. 

Az' absolut hatalom ;tz első kísérletet hazánk-
nak megbékitésére 1861-ben tette, midőn Ausztria a 
szerencsétlen olaszországi háborúk folytán válságos 
helyzetbe jutott. Mindig akkor történt valami köze-
ledés hazánk fel<S ha szorult a kapca. 

Tudjuk a történetből, hogy Schmerling, az 
akkori teljhatalmú osztrák államférfi, tniképen gon 
dolta Magyarországot kielégíteni. 

Kiírták tehát a választásokat. Hogy a képviselő 
választásoknak eredménye az absolut hatalmat kielé-
gítse, az akkori tisztviselőknek a választóknak 
befolyására és a választásoknak irányítására nézve, 
hosszabb bizalmas utasitast küldött, szóval, szüksé-
gesnek látszott a választóközönséget megpuhítani, 
preparálni. 

Alkalmam volt egyszer ilyen legbizaimasabban 
kezelendő utasításba betekinteni, melyben a közigaz-
gatási hivatalnokoknak különösen meghagytak, hogy 
a tekintélyes választó polgárokat, kiknek a tömegre 
befolyása van, jó szóval s ígéretekkel megnyerni 
igyekezzenek. Más szóval: a koloinposokat, vagy 
lekenyerezni, vagy leszerelni, azután pedig alkalmas 
az absolut hatalomnak is kedves jololtről gondos-
kodni és résen állani, hogy semmi kellemetlen meg-

lepetés a felső köröket ne érje. A bizalmas utasítás 
talán más egyebet is foglalhatott magában, de egész 
tartalmára már nem emlékezem. 

Az absolut hatalomnak hazánk megbókitésére 
irányult első kísérlete a nemzetnek szívós ellenállá-
sán ineghiusult. 

Következett az úgynevezett provizórikus időszak, 
mely annyiban különbözött az előbbenitől, hogy a 
provizóriumnak ideje alatt már számos magyar 
ember vállalt közhivatalt, 

Az absolut hatalom 1865-ben ismét kísérletezett 
Magyarországgal. Kgy behívta az orszá# házat. 

Ma szükséges és kívánatos volt a választások-
nak vezetésére és irányítására általános bizalmas 
utasítást kibocsátani, nagyon valószínűnek tartóin, 
hogy az akkori közhivatalnokok 1865 bon is kaptak 
bizalmas rondeletet. (Iis/. oly közel esik az 186o iki 
ev az 1861-hez, hogy az »llenkező alig hihető, külö-
nösen, ha tudjuk, hogy a közhivatalnokok ugyan-
csak 1865 ben is a választási mozgalomnak az elérő 
állották. 

A kőszegi választási kerületben — a hivatali 
adat szerint — Krancz Ferenc, városunknak akkori 
polgármestere, lácsmesier fia volt, kit a szülői ház-
ban mindig Sándornak hívtak) ki utóbb a polgár 
rn.-steri székből kicsoppenve, Felsőpulyán mint 
ügyvéd működött haláláig és Szabó István járási 
szolgabíró (utóbb ügyvéd) intézték a választást. 
Krancz Ferenc egybehívta városunkban azon pol-
gárokat, kikre feltétlen számíthatott és itt jelölték 
országgyűlési képviselőül báró Babarczy Antalt, a 
kőszegi kerületi táblának elnökét, egyebekben váro-
sunknak egyik legtekintélyesebb, tisztelt, tiagy-
képzettségü polgárát, nyilván arra számítva, hogy a 
választóközönség ezen kiváló és a felső köröknek is 
kedves főúrnak mandátumvállalását osztatlan helyes 
léssel » tetszesscl fogja fogadni, l lát ezen feltevés-

T á jp o a. 



és a követség személyzetével hagyja el az országot. 
Az itteni portugál ügyvivőnek ugyancsak kiadják 
uz útlevelét. 

A Strypanal vissvavertek az oroszokat. A Pflun-
zer Baltin hadseregénél és Böhm-Ermolli hadsereg• 
csoportnál a tüzérség tevékenysége mindkét részről 
fokozudott. Kozlovtól északkeletre, a Strypa mentén 
biztosító csapataink ellenséges előretöréseket vissza 
vertek. 

Városi rendkívüli közgyűlés. 
— 1916. március hó 16 án. — 

Egyetlen tárgya a városi tűzifa ez évi termé-
keinek értékesítése volt: a város gazdaságának, 
jövedelmi forrásainak, anyagi helyzetének, pénzügyi 
egyensúlyának kétségtelenül leg-é g e t ő b b kérdése, 
mégis a tisztviselőkön kívül, tíznél nem sokkal töb-
ben jelentek meg a 68 városatya közúl, e különösen 
mostan iban fontos ügynek a tárgyalására. Ha nem 
értek ra eljönni, akkur igazan örvendetes dolog, 
hogy városatyáinkat még ennél érdemesebb ügyek 
kötik le, de ha uetn oz az oka, akkor bizalmi sza 
vazatnak tekinthető, mert távolmaradásuk azt jelenti, 
hogy ők a város vezetésében ós megjelenő társaikban 
feltétlenül megbíznak. Hogy igy van-e, majd jövő 
vasárnapig elválik. Majd megfigyeljük, hogyan és 
miképen kritizálnak a/ok, akik jelen nem voltak. 
Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy ezeknek 
kritizálni tilos. Dehogy. Közügyben a kritika mindi* 
megengedett, ha az a tisztesség határain belül tor 
téuik. Csak az a bökkenő, hogy sehogy sem illik a 
varosatyai kiváltságos tisztséghez. Vagy a felelőség-
ben is osztozkodni, amit a nagy Bismark ugy feje-
zett ki, hogy „mitriechen", vagy a távolmaradtnak 
bizalmával kell megnyugodni a hozott határozatban. 

Ezt ügyebként megtették a megjelentek is, 
latható megelégedéssel fogadván a polgármesternek 
világos, mindenre kiterjedő előadói előterjesztését és 
egyhangúlag hozzájárultak a tanács, az erdei bizott 
sag es gazdálkodó választmany által együttesen elő-
készített j ivaslathoz, mely egyébként csak csekély 
módusitassal tér el a polgármester és erdőmester 
által kellő gondossággá! kidolgozott tervezettől. 

Azért mondjuk „látható megelégedéssel", mert 
ezzel kiemelni kívánjuk, hogy milyen inasképpen 
folyik le az olyan közgyűlés, mely elé a javaslat 
gondos előkészítés es értelmes \ referálás mellett 
kerül. ^ 

Ezt talán még a polgármester is vcsak utólag 
fogja észrevenni, meri ott az uieseu gy.Ykran ismét-
lésekbe bocsátkozott. Neki szokatlan rövidnek látszott 
referádája, holott éppen ebben emelkedett ki eszrs 
vt'tlen nem maradt sikere 

Az egyetlen felszólalas, mely inkább csak 
információ uian tapogatódzott, sem maradt kielégi 
tétlen. Erre adott felelete is azt igazolta, hogy min-
den eshet >ségre gondol és komplikációk sem talaljak 
készületlenül. 

S mivel egyéb előszo-szószozni való témánk 
nincsen, elmondjuk, hogy nekünk az tüut fel, hogy 
a polgármester beható gondo&kodasanak már is a 
nyomát látjuk. — őszuló, mondjuk furtjeibeu. Mikor 
erősen akcentualt, oblos hangú baritonjával, értelmes 
világos kepet adja az előadandó ügynek és tigyel 
mesén hallgatjuk könnyen erthetö, minden cikornya 
nélküli és mellékvágányokra ol nem tévedő előada-
s.»t, raucb.i os>zehuzódo homloka felett feltűnő gyor-
san elszaporodó őszulést veszünk és/.re, mint v i l á g o s 
jelét annak, hogy nem olyan könnyű mesterség — 
a polgármesterség. Idegzetet olő az, a velejáró nagy 
felelőség miatt és lalan ez az idegoles az, ami 
deresre változtatja a gondterhelt koponya legsötétebb 
díszét is, ami még szerencse, mert fan olyan is, 
kinél a gond lassankint hátrább csúsztatja a koponya-

ben Krancz Ferenc és Szabó István fővezérek ala 
posan csalatkoztak. Ep báró Babarczy Antalnak 
jelöl te tése oly ellenszenvet és visszatetszést szült 
városunk nagyszámú tekintélyes polgáranak egy 
táboriban, hogy ellenében Chernel Ferdinánd tomordi 
földbirtokost (utóbb Vasvármegye alispanja) jelölték 

A maudatumra két jelolt pályázván, megindult 
a leghevesebb agitatió, mely kezdődött a választók 
nak osszeirási jegyzéke ellen beadott pauaszkérvé-
nyekkel és terjedt a legelkeseredettebb plakátszó 
harcig, véget ért pedig a mandátumnak megsemrni 
sitésével. A központi valasztmány a beadott panasz-
kervények folytan az os zeirást két zer is megsemmi-
sítette és csak a harmadik választói Összeírás utáu 
volt a választás kitűzhető, mely 1865. év első 
ad ventje hétfői napjára esett. 

Nagy táborral vonult fel mindkét párt. A 
Babarczy pártiak zöld, a Chernel pártiak vörös szinü 
cédulánál süvegükön. A Babarczy partiak főtábora 
a Maier'féle korcsmában, a kétemeletes Musser 
házban, melynek első emeleten akkorinan a Babarczy 
elnokli te alatti u n. „uri kaszinó" volt, (jelenleg a 
polgári iskola épülete), a Chernel-pártté a „Fehér Ló" 
szállóban (később Matits'féle ház, most a Kőszegi 
Általanos Takarékpénztáré) volt a választás idejére 
elhelyezve. 

Engem a választás, miután elemi iskolás gyer-
mek voltam, természetesen csak mint látványosság 
érdekelt. Noha csikorgó, hideg idő volt, mégis fel-
szaladtam a Magyar utcából a választás színhelyére, 
a főtérre, ahol a rend fen tartására idevezényelt 
vadaszkatonákat bámultam, kik gulaba rakott fegy 
ver mellett tüzet raktak és a tűznek lángjai mellett 
melegedtek a maguknak krumplit sutotlek. Mi gyer-

takarót, sőt olyan is, ki már nótával fejezheti ki, 
hogy „letarolta ik mar a retet", habár a rosszmájú-
ak azt mondják, hogy ezen állapot inkább a hun-
cutságok „fényes érdeme" gyanánt jelentkezik. — 

A mi polgármesterünk ilyen gyanúba nem jöhet. 
Suru hajzata után Ítélve, a késői utókor medailionjai 
számára is elég fürtöket lóg megőrizni, ha egyálta-
lában gyujtés tárgyát képezi a — megőszült liaj, mely-
nél sajnos nem u«y van, mint a fánál, — a kutyafáját 
— minél öregebb, annál értékesebb. 

így ni! A rövid közgyűlést elég hosszura nyújt-
ván ezen előszóval, következik az ülés referádája. 

* * 
* 

Jambrits Lajos polgármester megnyitván a 
gyéren látogatott közgyűlést, napirend előtt felhatal 
uiazást kér a gyakorlótérnek a honvédség részére 
való ujabbi bérleti szerződés megkötéséhez, aini 
azzal megadatott, hogy ez rendkívüli közgyűlés 
lóvén, szabályszerű letargyalás végett a legközelebbi 
rendes közgyűlésen napirendre kitűzendő. 

A tűzifatermelésre vonatkozólag bemutatja a 
a javaslatot, melyet részletesen ismertet és a felemelt 
arakat illetőleg azt az információt adja, hogy azok 
a jelenlegi faértékot tulajdonképen nem merítik ki, 
meri másutt még magasabbak, de ennyire legalább 
is emelni kellett, mivel az ebből várható mintegy 
20.000 i or. többletbevételre egyéb a háború által 
előidézett rendkívüliekre szükség lesz, de az oriasi, 
majd J0 000 kor. pótadóhatralék folytán a város 
pénzügyi helyzete is szükségessé teszi, ami viszont 
a kisember érdekében is van, mert a magasabb 
faárakat a jobbmodnak tizetik s igy a varos ház-
tartásában esetleg előálló hiány nem ezeket terheli 
Felemliti rnetf, hogy az olcsóbb áru fanemueket kizáró 
laga helybeli szegényebb lakosság kaphatjas hogy a 
helybeliek faszükségletuket keddig jegyeztethetik elő, 
de arat is le kell fizetni, a szerdán összeülő ellen-
őrző bizottságnak — polgármester elnöklete alatt 
dr. Stur Lajos és Szova Ferenc — pedig az lesz a 
feladata, hogy az előjegyzett famennyiségeket szük-
ség esetén arányosan elossza. 

A közgyűlés ezen javaslatot altalános helyeslés 
mellett elfogadta és felhatalmazta a polgármestert 
illetve tanácsot a fanemüek értékesítésére. 

A faiirak a következők: A vöröskeresztnél: 
I. o. bukk 10 K, tölgy 9 K, dorong 5 K, — a Sáros 
kútnál: I. o tölgyhasáb 9 K, dorong 5 K, — a 
Szabóhegyen: I. o. tölgy 13 K, gyertyánhasáb 14 K, 
— az alsó erdőben: 1. o tölgyhasáb 16 K, III. o. 
12 K, nyirhasáb 14 K, tolgydorong 12 K méte 
renkint. 

Auguszt János képviselő szólalt még fel, a 
falefuvarozás miatt felvilágosítást kérve, mert a fa-
eladásnak egyik feltétele, hogy a leszállítás biztosi 
tott legyen és hogy e körül a tulköveteléseket ható-
ságilag ellenőrizzék, vagy a fuvarozást a város 
vállalja. 

A polgármester azt felelte, hogy eddig is a 
lehetőségig segitett azon a súlyos helyzeten, melyet 
fafuvarosaink másirányu keresetük folytán előidéztek, 
lesz gondja rá a jövőben is, de mert a város nincsen 
abban a helyzetben, hogy igavonó erőt és az ezzel 
járó minden egyéb beruházást és személyzetet be-
állítsa. ő maga és tisztikara pedig a város kózigaz-
gatásával oly nagyon túlterhelt, hogy erre nem 
vállalkozhatik, örömmel vett tudomást arról, hogy hely-
ben magánvállalkozás j . m létre a leluvarozas biz-
tosítására, mely esetben a deputálfU is erre bízná 
és ineg van győződve arról, ha ilyet helybeliek köz-
érdekből létesítenek, az támogatásra is fog találni, 
inert bizonyára méltányos alapon nyugvó eljárást 
varhat ettől. 

Ezt a választ is tudomásul vették és ezzel 
az ules befejezést ért. 

inekek sajnáltuk a katonákat, kik ily dermesztő 
hidegben kötelesek a szabad ég alatt napokon át 
tanyázni. Mert a választás hétfői nap kezdődött és 
csak szerdán délben ért véget, a valasztás eredmé-
nyének kihirdetésével. Soha ily sokáig valasztas el 
nem tartott. Edes apám nagy örömmel jelentette 
odahaza, hogy nagy küzdelem után báró Babarczy 
Antal győzött 80 és néhány szavazattöbbséggel. 
Ürült, inert a liabarezy-pártnak lelkes híve volt; 
öroine fokozódott, midőn báró Babarczy Antal az 
orszighizban helyét elfoglalvan, elsőnagy beszédjét 
elmondotta, mire buszkén azt mondották itteni 
lelkes párthívei: la:jak, milyen okos ember az a báró 
Babarczy Antal? — 

l'e annál nagyobb volt az elkeseredés és meg 
dobbenés a választásnak ilyen kimenetele felett a 
megbukott Chernel pártban. Egyik buzgó párthíven, 
Griller János csizmadiainesteren, (Uriller Adolf voli 
városi pénztáros edes apja) ki a választásnak e szo 
katlan hosszú tartama alatt a Chernel-zaszló lobog 
tatasavai folyton lelkesítette a párthíveket, annyira 
eröt vett az izgalom, hogy a választást kovelő napon 
meghalt. A szegény csizmadiamesternek életebe 
került e választás. Nemis nyugodott bele a vesztes 
Chernel párt a választásnak eredményébe, hanem 
putitióva! támadta meg. Szenliványi Karoly az ország-
háznak elnöke 1866. évi január ho 10.-én mutatta 
be a báró Babarczy Antal mandátuma ellen beérke-
zett kérvényt, melyet az országház a kilenc tagu 
igazoló bizottsághoz utasitott. Elnök az évi januir 
hó 22.-én jelentette be, hogy baro Babarczy Antalnak 
választása mellett is érkezett kérvény, melyei szinte 
az igazoló bizottsághoz utallak. 

ügy latszik tehát, hogy ezen választás még 

Városi ügyek. 
11o-i witi Hirdetmeny 

Közhírré teszem, hogy a városi faiskolában 
törpe, félmagas törzsű körte és ahnaoltvány cseme-
ték kaphatók. 

Kőszeg, 1916. március 14. 
J'imbrits Lajos S. k. polgármester. 

1192 9iG Hirdetmény. 

A gabona, liszt és más terménykészletek ujabbi 
bejelenthetése tárgyában. 

A m. kir. belügyminisztérium 29Ö00/196 sz. 
körrendelete alapján közhírré teszem, hogy mindazok, 
a kinek a gabonából, lisztből, tengeriből, babból, vagy 
más termény készletek bői a megillető mennyiségen 
leiüli készletük van, ezen készletüket f. hó 20-ig 
még mindig bejelenthetik a városházán Somogyi 
István rendőrtisztnél, s igy elkerülhetik az elkobzást 
és megbüntetést. 

Kőszeg, 1916. március hó 14 én. 
./ mbrits Lajos, polgármester. 

H79 916 Hirdetmeny. 

Vetőmag burgonyára (Woltmann féle vörös) 
előjegyzéseket elfogad f. hó 20-ig a polgármesteri 
hivatal ajtó 10 sz. alatt. 

Ara körülbelül ÍJ korona lesz. 
Kőszeg, 1916. március hó 13-án. 

Jambrits Lajos, polgármester. 

l i k a i é Hirdetmeny. 

A cukor árának hatósági megállapítása Kőszeg város 
területén az Ő08 916 sz. M- E. rendelet alapján. 

Egész cukor süveg száin 1 22 kor. 
„ „ kicsibe kimérve 1"24 „ 

Kockacukor dobozba 1*26 „ 
„ ládaban 1 20 „ 
„ kicsibe kimérve 128 „ 

Kristály cukor „ „ 124 „ 
Törött cukor (por) „ „ 1'28 , 

Kőszeg, 1916. március lő-én. 

Jambrits Lajos, S. k. polgármester 

H64 916. Hirdetmeny. 

Közhírré teszem, hogy az alsó és felső erdők-
ben eladandó tüzit ira f. hó 19. 20 és 21.-én kizáró-
lag .i város közönsége által előjegyzések eszközöl-
hetők a városi pénztárnál, az előjegyzett fa arának 
nyomban való lefizetése ellenébon. 

A varos fenn tartja magának a jogot, nehogy 
egyesek által az évi szükségletnél nagyobb mennyi-
ség jegyeztessék elő, vagy egyéb vtsszaeles történjék, 
hogy az előjegyzett famennyiség csak a bizottság 
által megállapított mennyiségben lesz kiszolgáltatva, 
igy netáni többlet befizetés előjegyzőnek visszautaltatik. 

Kőszeg, 1916 március 17. 

Jambrits Lajos, polg.irmester. 

Helyi hírek. 
Kitüntetett tartalékos tábori leUesz. A király 

Küllős Ede tábori lelkésznek a 6. tart. kórháznál, a 
haboru alatt kitűnő szolgalata elismeréséül a lelkészi 
érdemkereszt 2. osztályát adományozta a fohér-vorós 
szalagon. A kitüntetet tábori lelkész egyházmegyénk-
ben felsőkethelyi plébános, volt kőszegi káplán, 
akit mar másodszor ér katonai szolgalata alatt a 
királyi kitüntetés. Első esetben őfeUege a Voros 
Kereszt díszjelvényével tüntette ki. 

soká izgalomban tartotta polgárainkat, kik akkori 
időben, elgondolhatni, inidón Magyarorszagnak az 
absolut hatalomtól ketségbe vont és konfiscalt jogai-
nak visszavivása forgott kockán, túlsókat politizálták. 
A politika állott előtérben. Egyes korifeusok, sőt 
meg egyik vezérük, Szabó István is, meg hétköznap 
is ellátogattak édes apámhoz, (akkor azoknak is 
„Herr Yetter"-je lett) megbeszelni egyes politikai 
kerdeseket. l'e mintha valami kétség, aggodalom 
szallia volna meg a győztes Babarczy partot. Minden 
gondolkodásuk odairanyult, lehet-e a beadoti politi-
kának wredméuye ? 

Mar bizonyos nyugtalanságot s leh mgolisagot 
keltett az is a Babarczy pártban, hogy az igazoió-
bizoltsag vizsgálatot ajaniott az országháznak. 

Olvastam az országos üléseknek lireguss által, 
szerkesztett, a megyei leveltarban Inaba kereseti, az 
itteni óences souyviaroan meglalalt naplóját, mely-
ből a soros koal kiolvasni, hogy baró Babarczy 
Antalnak személye voros posztó lenetelt az ország-
házban. Míg a legtobo Képviselőnek igazolasat 
helyesléssel fogadták el az igazoló bizoitsagnak 
véleményét, addig baró Babarczy Antal választasa 
uifyébon telt bizottsági javaslat lelett nagyobb vita 
indult meg ós tobb indítványt adlak be. 

Dedmszky József, grol Zichy Jenó az igazolás 
mellett, Csanady Sándor es l'alay István, ki még 
megjegyezte, hogy nem a személyt, hanem tisztán a 
törvényességet kell nézni, — a megsemmisítés mel-
lett szólallak fal. Böszörményi Liszio, Szász Karoly 
az irományok felolvasását indítványozlak. Elnök, 
miután a többség kivanta, elrendelte az iroináuyok-
nak felolvasását. Várady (Jabor előadó olvasta fel a 
választásra vonatkozo irományokat es ismételve az 



18 as honvédek porosz kitüntetess A hivatalos 
|rtj) közli, hogy Őfelsége megengtdte Pecsák l'ál 18. 
honvéd gyalogezredbeli törzsőrmesternek és Fintér 
István ugyanezen ezredeli szakaszvezetőnek, hogy 
a német czászár által nekik adományozott német 
harcos érdemérmet elfogadhassák és viselhessék. 

A főg imnáz iumi szini e loadas mull kedden 
fényes sikerrel folyt le. amikor is a már ismertetett 
Fronton és a front mögött" ciniü ifjúsági operett 

'került színre az intézet jól felszerelt szinpadan. A 
v á r o s előkelő közönsége zsúfolásig töltötte meg a, 
dísztermet és felvonásról felvonásra elragadta-
tással gyönyörködött az ifjú műkedvelők szép játé 
kában, az ifjúsági zenekar práciz közreműködésében, 
az énekkarok hatásos előadásában, a színpadi kiállí-
tás látványos fényességében, Kádár Titus tanár 
kitűnő rendezésében, Kolos Ferenc tanár biztos 
zenekarvezetésében , s/óval egy nagy élvezetet nyúj-
tott operett-előadásban, melyről mindenki a legna-
gyobb elismeréssel nyilatkozott. Minden egyes sze-
replő jol megállotta he lyé t , de a sok közül, volt 
vagv 40, főleg a főszerepeket vállall ifjakról köteles-
ségünk dicsérőleg megemlékezni. Nagy, Berger, 
Tschida, Floch, Wölfel, Gayer, Kral, Horváth, Kreutz, 
Jagits, Kondor, Freyberger, Bjjczy, i'rawnik jol meg-
játszották szerepüket. Gyönyörű része az operettnek 
az 5. felvonásban a szines és hatásos melodrámás 
tabló, midőn az elesett és a harcból visszatért 
hősöket ünneplik. Két apród, Kőszegi és l v a l m a n , 

szépen elmondott gyóuyoru verssel köszöntik okét, 
remek zenekíséret mellett. — Szerdán újból előadták, 
még pedig a szerző, dr. Marcell Mihály fovarosi 
hitoktató es az ifjú zeneszerző, Urhegyi Kndre jelen-
létében, tikkel néhány deák es a főrendező is eljött 
Budapestről, hol nemrégiben először került szinre. A 
szerző látható gyönyörrel nézte az itteni előadást, 
amelyről megállapította, hogy messze felulmulja a 
budapestit és különösen a 3. felvonást, a darab 
harctéri részének hatásos rendezését nem győzte 
eléggé dicsérni, nemkülönben a kitűnő zenekart. A 
közönség lelkesen éljenezte a jelenlevő szerzőket, de 
ok szerényeu visszavonultak. Mikor a közönség 
eltávozott, a színpadra jöttek, hol az tiju műkedvelők 
es vezetőik lelkesen ünnepelték őket, viszont a 
szerző ugy az egyes szereplőket, mint a kitűnő 
összjátékot halmozta el meleg dicsérettel. Sok szép 
előadast élveztünk inár a főgimnáziumi ifjúság és 
zenekara művészi törekvéseinek buzgóságából, mégis 
ennek az aktuális énekes színműnek fényes kiállítású 
szinrehjzatala képezi eddigi sikereinek koronaját. 
Feltűnt az operettnek néhány igun szép zeneszáma, 
tízek kozott kettő, a diákok első felvonásbeli fel-
vonuló indulója és a harmadik tel vonás tábori 
csárdastáuca, Kolos Ferenc tanár szerzeménye. Nem-
csak a közönség korében arattak nagy tetszést, 
hanem a szerzőt is annyira elragadta, hogy ezeket, 
szintúgy uias H« tapasztalt változtatásokat is, darab-
jának uj kiadásában felvenni K i je lentet te , ami szintén 
örvendetes eredménye az itteni előadásnak. 

A vasutas árvaházban múlt vasárnap tartotta 
választmányi űleset az országos vasutas szovetseg 
arvahazi választmánya, melyen a helyi bizottság ős 
a városi tanács tagjai is resztvettek. Az ülésen a 
szövetségi elnök, dr. llausser Adorján, kassá—oder-
bergi vezerigazgatóhelyettes, udvari tanácsos elnökölt 
es Báron Be/só főszámvevő előadása mellett tár-
gyalta le a folyó ügyeket, tízek közül kiemeljük, 
hogy az árvahazról való részletes számadás során 
nagy elismeréssel emlékeztek meg Kodig István 
igazgató eredményes és szakava'ott vezeléserol, aki 
az elmúlt évben, dacára a beállott nagy drag.isaguak, 
csak aug par szaz koronaval lépte tul az előző 
évben, tutiul m-g a haiioru 'előtti időben készített 
K )ltsc^veiest, amit főleg az aiiatieuyesztés es konyha-
kertészet, valamint a példásan gondos gazdalkodas 
álla1 crl el. — Másik foutosabb ugy voll az arva-

A 18 évesek összeírása. A hivatalos lap közli 
a honvédelmiaminizzter rendeletét, amely szerint az 
1898. évben született népfolkelésre kötelezettek sür-
gősen összeírand ó . tízenkivül elrendeli a miniszter 
az 1865. évben született és ennél íiatalub katonai 
szolgalatot nem teljesítő orvosok jelentkezését, úgy-
szintén az 1865 január l-e és 1898 december 31-iko 
között született galíciai és bukovinai illetőségű és 
Magyarországon tartózkodók hadi kötelezettségi viszo-
nyának megállapítását. A részletesebb rendelkezése-
ket tartalmazó hirdetményeket a napokban függesztik 
ki. A honvédelmi miniszter rendelete szerint a 18 
évesek és az el zetes szemlékről elmaradt népföl-
kelők bemutató szemléjét április 14. és május 3-ika 
között fogják megtartani. Ausztriában már meg van 
határozva a bevonulás határnapja is, — május 3-ika 
— Magyarországon a magyar állampolgároknak a 
tényleges szolgalatra való bevonulási időpontját ké-
sőbb állapítják meg. 

Femek atvetelet teljesítette csütörtökön és pénte-
ken a városházán az e célból kiküldött bizottság: báró 
Miske Kálmán elnök, Somogyi István biztos, Heiden-
reich Lajos becsüs. Magánosok és iparüzemek adták 

osztály véleményét, melyet Csengery Imre elfoga-
dasra ajánlott. 

tíinök az indítványok felett felievén a kérdést, 
javasolja, nogy először történjék a szavazás az osz 
laly velemenye felett, mely, ha elfogadtatik, a többi 
indítvány tárgytalanná válik. Az országház többsége 
az osztály véleményét fogadvau el, a vizsgálatot 
elrendelte és vizsgálóul — Jendrassik ellenében — 
Bittó István képviselőt küldötte ki. 

Bittó István a Strucz szállóban vett szállást és 
itt tartotta meg a vizsgalatot is. 

A vizsgalat, amint azt gróf Keglevich István 
felszólalásából látni, a választás ellen tett három 
reudbeli kifogásra terjedt ki Az első kifogás volt a 
hibás összeírás, a második, hogy ennek folytán 
mintegy 130 választó nem szavazhatott, a harmadik 
a hivatali beavatkozás. Bittó István a vizsgálatról 
1-8 okmányt gyújtott össze, amelyeket az iratokhoz 
csatolt, tíz okininyok nyújtanának felvilágosítást a 
Babarczy part vezető embereinek visszaéléséiről, de 
ezek aligha lélezuok már. Gróf Keglevich István 
felszólalásából az lumk ki, hogy a szolgabírónak 
egyik hivatali beavatkozásának tekintették azt is, 
hogy egy kozsegnek megígérte volna, hogy meg-
szabadul az ott elszállásolt katonaságtól, ha baró 
Babarczyra szavaznak. 

Azonban az igazi indító-ok elől, mely miatt a 
választási megsemmisítettek, az összes felszólaló 
képviselők óvatosan kitértek. Azért hangoztatta 
l'atay István, hogy nem a személyt, hanem a torvé-
njesseget kell uezui. 

Az oiszaghaz báró Babarczy Antalnak válasz-
tásával az 1860 évi április hó 14-iki űles foglalko 
zotl. tíz ülésben gróf liaday Laszlo előadó olvasta 

át a rendelet szerint beszolgáltatandó réz és egyebb 
fémeket, főleg üstöket, mozsarakat, gyertyatartókat, 
kilincseket' csapokat, edényeket, merlegeket, rudakat, 
lámpatesteket stb. összesen mintegy öt métermázsa 
súlyban, miről elismervényeket kaptak, melyek ellenében 
a lehető magas áron kiszámított téritményeket fogják 
a postatakarék utján megkapni. Akik pedig elmulasz-
tották átadni, azoknál elrendelendő időben requirálás 
utján fogják a fémeket átvenni, valószínűleg alacso-
nyabb árak mellett és kihágási eljárást is indítanak 
ellenük. Számosan bejelentett fémtárgyaikat az azon-
nali átadas alul felmentették. 

Az u) zarora-rend csütörtökön lépett életbe 
az eg- sz országban. Mindenütt a rendolet legszigo-
rúbb végrehajtását tűzték ki feladatul és mint jelen-
tik, eredménnyel. Budapesten is már első nap pon-
tos betaitását tapasztalták. Szombathelyen is. V aro-
sunkban is ezt tapasztalta az éjjeli inspekciót tartott 
rendőrkapitány és rendörbiztos. Csakis az Art'féle 
vendéglő tálaltatott nyitva 12 óra után. tínnek 
tulajdonosa ezért 100 K pénzbírságra ítéltetett, de 
csak feltételesen, amennyiben egy éven belül nem 
ismétlődik. 

Helyreigazítás. .Vlult heti számunk „Városi 
ügyek" rovatában közölt képviselőválasztásra jogo-
sultak névjegyzékének kiigazítási napját teveseu 
hoztuk, mert nem március 18 -áu, hanem 23 -án 
kezdik meg. 

Postakózlekedes Szerbiav.il. A magyar-osztrák 
csapatok által Szerbiában megszállott területűken 
Arangjelovac, Belgrád, Gru. Milanovae, Kragujevac, 
Obrenovac, l'alanka, Sabac es Yaljevo helyeken fel-
állított 1. osztályú hadtáppostahivatalok a magan-
postaforgalomban is résztvesznek. IC hivatalokhoz 
közönséges levelezőlapok, nyitott és lezárt levelek, 
nyomtatványok, (hírlapok) áruminták és értéklevelek 
küldhetők, tízek a hadtáppostahivatalok egyúttal a 
hozzájuk utalt katonai csapatok és intézetek posta-
forgalmát a tábori postahivatalokra nézve előirt sza-
bályok szerint szintén lebonyolítják. 

Postakozlekedes Varsóval. A varsói német fő-
kormányzóság területén felállított postahivatalok a 
magyar szent korona országaival való forgalomban 
ezentúl magán postai küldeményeket is közvetítenek, 
tígyelőre csak teljesen bérmentesített levelezőlapok, 
nyitott levelek, nyomtatványok es áruminták küld-
hetők, mindezek aj mlva is. úgyszintén közönséges 
(nem távirati) postautalványok 800 márka = 1000 K 
összeg erejéig válhatok. A magánlevelezéshez csak 
a német nyelv használható s azokban katonai 
ügyekre vonatkozó közléseket tenni netn szabad. 
Minden küldeményre a feladó pontos címe fel-
jegyzendő. 

háznak a kibővítése, a kereskedelmi miniszter által 
kilatásba helyezett támogatásával. Sz »kbizottság meg 
állapította, hogy 30.000 korona k dtséggel a kibőví-
tés még lt)0 árva számára létesíthető, a választmány 
tehát a megfelelően kidolgozott tervezetet nyújtja be 
hozzá. Örvendetes tudomásul vétetett, hogy az állam 
vasutak az évenkinti 30.000 K segélyen felül a 
talált tárgyak elárverezéséből befolyt jövedelműt is 
az árvaház céljaira ajánlotta fel, ami az elmúlt 
évben 19.000 kort. eredményezett. A jövő évi kolt 
ségvetés letárgyalása után abban i*. történt határo-
zathozatal, hogy a helyi bizottság hatáskörét meg-
felelően kibővítik. Az ülésen, melyen a szaktanácso-
sok és szakképviseletek is resztvettek, az elnök 
szívélyes szavakkal üdvözölte á város polgármesterét, 
tanácstagjait és a 'elyi bizottságot, a mindenkor 
tapasztalt jóindulatot és támogatást megköszönve, 
mire a polgármester köszönettel válaszolt, a neines-
törekvésü intézet iránti további támogatást is kilá-
tásba helyezve, amit a jelenvolt vasutas vezetőférfi ik 
riadó éljenzéssel fogadtak. Utána ebéd volt, melyen 
számos pohárköszöntőt mondottak. 

Közgyűlés A kőszegi róm kath. hitközség kép-
viselőtestülete f. évi március hó 25.-én délelőtt 11 
órakor a s/.t. Domonkosrendi zárdában tartja ez évi 
rendes tavaszi közgyűlését a következő tárgysoro 
zattal: elnöki előterjesztés, ellenőr előterjesztése a 
templomok stb alapok számadásáról, a hitközség 
zárszámadása, bárom uj tanácstag választása, ple 
baniai földvásárlás, házépítési előmunkálatokhoz 
2000 K költség megszavazása, esetleges indítványok. 
— Az elnökség nem képviselőtestületi tagokat is 
szívesen lát a közgyűlésen. 

Ko^gyüie*. A kőszegi temetkezési egyesületnek 
f. hó 2ti áu d e. 11 órakor a városháznál tartandó 
közgyűlésére a tisztelt tagokat ezúton hívja meg 
a választmány. 

Ovónök háborús segilye A kultuszminiszter 
értesítette a vármegyei közigazgatási bizottságot, 
hojjy Schaumann Vilma csajtai, Uiibert Ktelka és 
Nodl Melánia kőszegi óvónőknek 3—300 K háborús 
segélyt engedélyezett. 

Hosi halalt halt a Gyuri c mbalmos. Horváth Sándor 
prímás öccse, aki az itteni 18 ásókkal a háború 
kitörésekor indult a harctérre, mint a zászlóalj 
dobosa. Cimbalom h dyett ezt verte a század oldalán. 
Vasárnap társai kesergő muzsikával kisérték utolsó 
útjára Szombathelyen. Horvátb György 41 éves cim-
balmos mindjárt az első ütközetekben az északi 
harctéren rendkívül súlyos sérülést szenvedett, tígy 
orosz gránát letépte alsó fogsorát és ekkor közel egy 
esztendeig feküdt. Amikor felgyógyult, Szerbiába 
kerult le, ott szegény meghűlt es ennek követ-
keztében tüdőbajt kapott, amelyben hősi halált hall. 
Megható volt a vasárnapi temetésen a gyászoló kar-
társak kesergő muzsikája és a koporsó inogott haladó 
75 éves apa, ul. Horváth György zokogása. A szotn-
batielyi temetőben a hős cigányt a hősök parcellájá-
ba helyezték örök nyugalomra és a 90 gyalogezred 
kivonult disz szakasza disztUíet adott. 

A turista egyesület pártoló tagjai sorába lépett 
az evangélikus felsőbb leányiskola évi 20 korona, a 
vasutas árvahaz évi 100 korona tagdíj felajánlásával. 
Az ifjúság élvezi legtob iet a turista egyesület léte-
sítményéit, örvendetes tubát hogy a tanintézetek is 
hozzájárulnak azok fen tartásához tíbben az anyagi 
támogatáson kívül erkölcsi előnyét is konstatáljuk. 
Az ifjúság jobban is fogja megbecsülni e létesítmé-
nyeket, ha tudatában lesz annak, hogy annak fenn-
tartásához ók is, vagy tanintézeteik hozzájárulnák. 
A jó példát bizonyara k -vetni fogja a többi tan-
ulté et is. tírre szüksége is vau az egyesületnek, 
hogy minél többet nyújthasson a közönség kényel-
mének és a turistika iránti szeretel és érdeklődés 
emeléséhez. 

az állandó bizottság jelentését. A bizottság a báró 
Babarczy, Vasmegye kőszegi kerületében tortént 
választása megvizsgálására kiküldött, Bittó István 
képviselő jelenlése alipjan a választást megsemmi-
sítendőnek, a vizsgálati költségek megtérítésében az 
illető kerületben a szavazatok összeírására kiküldött 
összeíró küldöttségnek tagjait, továbbá a választásra 
hivatalos nyomást gyakorolt Szabó ístvau szolga-
bírót és Krancz Ferenc Kőszeg szab. kir. város 
polgármesterét egyetemleg elmarasztalaiidókiiak, Vas-
megye központi bizottsági elnökségét pedig ujabb 
összeírásra és ennek alapján ujabb választás elren-
delésére felszólitandónak veleményozi. tí/.t a javas-
latot élénk helyesléssel fogadták. 

Nem volt kétséges, hogy a javaslatot az ország-
háznak többsége el fogja fogadni, de azéri e válasz-
tás ismét nagy vitat provokált. Ürményi József, 
l'aczolay János, gróf Zicliy Nándor, gróf Keglevich 
István, Uedry tírnó, liijuer Fái (a későbbi belügy-
miniszter) szólaltak fel ellene. A megsemmisítés 
mellett a többiek kozt baró Siinouyi Lajos, Madarász 
József, Csanády Sándor, Tisza Kálmán stb. Végre 
az elnök, miután az idő már nagyon előrehaladt, — 
egyebet sem tárgyaltak ez ülésben — az állandó 
igazoló bizottság véieiiiényót szavazás alá bocsátotta, 
melyet a többség ellenproba után, nagy szavazat-
többséggel elfogadott azzal, hogy a költségeket baró 
Babarczy Antal mint vesztes fel tartozik viselni. 

Az országháznak ezen határozata után a 
Cbernel párt embereinek urca kigömbölyödött az 
oromtői, uug ellenben a vesztessé l*-tt Babarczy-párt 
embereinek arca szánalmasan megnyúlt. Az nevet 
legjobban, ki utoljára nevet. Az országháznak báró 
Babarczy Antalnak személye alighanem azért nem 

volt rokonszenves, mivel aulikus, vulgo „svarc gelb" 
hírben állott. Akkori időben, midőn az országnak 
koronázott királya nem volt, igaz magyar ember 
csak a hazát szolgálta, a császárt soha. Aki pedig a 
császárt szolgálta, attól a magyar haza elfordult. 
Hát akkor ilyen volt a politikai felfogas, ilyen szel-
lem vezette az országházat is, midőn báró Babarczy 
Antalt képviselőnek nem igazolta. Kijárásának helyes-
segét a magyar történelem igazolja. 

Annyit azonban, sajnos, elértek, kik báró 
Babarczy Antal jelöltségét erőszakoltak, hogy váró 
sunk az egész vármegye elótt „svarc gelb" színben 
látszott. Soká tartott, inig a „svarcgelb" gunyolást 
abbahagytak Még nagybátyám is, ki pedig szivének 
teljes melegével csüggött szülőföldjén, kis deak-
kororoinbáii, ha Lajos ti it Szombathelyen meg-
látogattam, rendesen ugy üdvözölt: hát eljöttél kis 
„svarcgelb"? — 

Meg megemlítem, hogy a Cheruel pártnak 
vezető emberei voltak: Csontos, Denewald Gyula, 
tícker Károly, gróf Festetich Sándor, Freyler Her-
máim, Vilmos és József, Fűgh Károly, Horváth 
Gyorg ós Zsigin mJ, Kisfaludy Lijos, Kováts Antal, 
Michaélis Izidor, Marton Sándor, Németh János, 
l'otzelberger Károly, l'utsch Tóbiás, Schneller Vil-
mos és Adolf, Siegmüller László, Scboltz Bobért, 
Szeute l'ál, Szluha Lajos, Szép Mihály, Tomiin 
Zsigmond, Tuczeu tallér Gyula és Lajos, dr. Wais-
becker Antal, Weöres István. Kzek 1867. évi maré. 
ho 15. én jelöltjükkel, Cheruel Ferdinánddal együtt 
lefényképeztetvén magukat, emlékük az utókor szá-
mára megmaradt, míg ellenben báró Babarczy 
Antal híveinek nevét a feledékenységnek leple 
borítja. — aj. — 



Köszönet Alulírott hálás köszönetet mond a 
KÖS/SK' Takarékpénztárnak, a Kőszegi Altalános 
Takarékpénztárnak és Róth Jenőnek 50-50 K ado-
mányért ; végül 40 K koszoruváltság cimén vett 
adományért, melyet néhai Stettner Ottó elhunyta 
alkalmából kézhez vett, hadbavonult katonák hozzá-
tartozói részére. Kreyler Kornélia, a jótékony hölgy 
koszorú elnöke. 

A mozinak mai műsora: Háborús felvételek 
Laoholm. (Termézeti felvétel.) A kilenc ujju ember. 
(Érdekfeszítő bűnügyi film <i felv.) Az alpokon 
(Vígjáték.) 

Nincs spargahiany. Kereskedőinket és mindazo-
kat, akik a spárgahiányt érzik, figyelmeztetjük a 
Pécsi Kereskedelmi és Iparbank R. T. pécsi áruosz-
tályának mai számunkban megjelent hirdetésére és 
ajanljuk a pécsi papirspárga és zsákzsineg beszerzé-
sét, mert az a kender fonalat teljesen potolja s jó, 
erős és olcsó. 

Állami anyakönyvi kivonat. 
Február hóról. 

S z ü l e t é s e k : 
(irőger Ferenc kőműves—Neuwirlh Márta: Mária. 
Seitz András gyári munkás- Hocheker Franciska: Krnő 
Nyári Erzsébet: József. 
Munár Imre fodrász—Karner Anna: Imre. 
Kis Gyula vendéglős Csuka Mária: Anna és Ilona. 
Weber Teréz: Vilmos. 

Horváth István őrmester—Balázs Anna: Margit. 

H á z a s s á g o k : 

Tumpeck Károly cserepes—Oroszmann Erzsébet özv. 

H a l á l o z á s o k : 
Oamaut Mária, Ü hónapos, hörkhurut. 
Paszner Mátyásné-Lakner Teréz 55 é. szivszélűtés. 
Szvoboda Lipótné Schwarz Borbálya, 72 é., aggkór. 
Tompeek György, cserepes, 73 é , aggkór. 
Kotsondy Károly, aranyműves, 78 ó., aggkór. 
Dreszler Mártha, százados leánya, 22 h., agyhártyalob 
Fröhlich Adolfné-Hainmer Júlia, .">0 é., hasdaganat. 
Szenekovits Károly, volt vendéglős, 7(1 é., aggkór. 
I'alkovics Jenő, 10 hónapos, tüdőlob, 
Sehranz Zsuzánna, 5 hónapos, rángógörcs. 
Markovits Antal, fuvaros, 50 é. májzsugorodás. 
Czorkel János, drótos, 50 é., tüdővész 

Vidéki hirek. 
Halalozas. Oyiróton szerdán hunyt el 59 éves korá-

ban Csenár János esperes plébános, aki Oyiróton 
29 éve működött mint c nép által őszintén szererett 
lelki pásztor s kinek elhunytát az egész esperesi 
kerület gyászolja. Temetése nagy részvét mellett 
tegnap volt. 

A rohonci altalanos takarekpenztar 4. évi köz-
gyűlését ma vasárnap tartja meg. Forgalma meg-
haladja az egymilliót. Tiszta jövedelm lM.OOO korona. 

Zabcsempeszet Szombathelyen. Steiner Zsigmond 
rőföskereskedő ládákba elhelyezve 11 métermázsa 
zabot akart Bécsbe csempészni, olyképen, hogy a 
szállítólevélen papirtartalmat jelzett. A szombathelyi 
rendőrhatóság a zabot elkobozta és elárverezte, a 
kihágást elkövetőt pedig 1800 kor. pénzbirságra 
ítélte. 

Háborúban is gondoljunk 

szőleinkre! 
Kifogástalan, gyönyörű szép, kétéves gyökeres 

szőlőoltványokat, hiányok pótlásahoz, vagy uj 

telcpiteshez szállít kicsinyben es nagyban, pos-

tán vagy vasúton az országban elsőnek ismert! 

„ M i l l t e l e p " N a g y ö s z . lTgyanitt kapkatók: 

Portalis, Arramonrupestris, .Montizola, Murveder 

es Berlaudieri sima és gyökeres alanyok. 

Papirzsineg 
kenderfonalat, spárgát és kötelet teljesen 
potol. Jo eros és olcso. Minden vastagság-

bun azonnal szállítható pécsi raktárunkból. 

Kivanatra minták és arajánlat vágott 2sak-
zsinegekröl is. 

SiKjaieruea btTtlI » b»ri*r»n kU/IAk*̂  ét LuJUu MMti 
kinAI mint líiCJoW) 

fáj:'al tmcsillapito bedörzsölő 
m»«!.ttií«, rtieiuik. koizv^ur. influ»n»», torok , n>«U- *• kklfkjár 

•Ib. ni-t. ilien 

Ür Ri hier féle 

Horgony-Liniment. ctp i ic l 

compot. 

H o r g o n y - l ' a i i i - i:\|M'li<'r pótlék*. 
üregje K - «i, 1.40, » -. 

Ktphttú £y6K»«t<rt4rskb»n val't k.izf»Uenul u Arkay 
•roeiláaboi" cimieit Dr Kictív frlr t£y«Ky«i»riij-t>»», 

Prttfk I, Khs&l<*'usir » 
l«MiMtl lltttiMH 

A munkáltatási idényre ajánlunk elsőrendű 

pestvarosi feher tabla «s kitüno vidéki perzselt 

munkás-szalonnát , 
vitamint pestvarosi 

( I ÍMKI IÓKWÍH 
a leginérsékeltebb árban. Felhívásra kedvező 

ajánlatokkal készségesen szolgálunk 

Weisz Lipót és Társa 
diszno/sir- es szalonnanagykereskednk. 

BUDAPEST, IX., Hentes utca 17 szam 

Sürgönyeim: „Weiszefett. Budapest." 

Interurbán távbeszélő : József' 14-50 

S z o m b a t h e l y i J a k a r é k p c i u t á r 

J ^ é s z v é n y t á r s a s á g 

kőszegi fiókja, 
l í i w z c " ; , K i r á l y - i i < <>. 

S t r u c z s z á l l o d a m e l l e t t . 
t l f ü i j a d : heteteket jelenleg n e t t ó 4 »«-os kama-

tozássaJ betéti könyvecskére es folyó-

számlára. A kamatozás a betétet követő napon kezdődik 

betét kitizeteseket felmondás nélkül eszkwzol. 

L e s z á m í t o l : 2~ ; í alairas°!' uzlt;tl és macanval-
tókat mindenkor a legelűnyiJkbben. 

FoIVÓSit ! r e n J c s c s torlesztéses jelzálogkölcsönöket 

£ földbirtokokra és városi hazakra , m a g a -

sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb kamatú 
kölcsönökké változtat (convertál). 

É r t é k p a p í r o k a t : nap i irfolyamon vesz és elaJ 
tőzsdei megbízatásokat eltogad 

S z e l v é n y e k e t : költségmentesen bevált ; szelvény* 
- 1 — ivek-t a szelvényutalv.tny (talont 

alapján díjmentesen beszerez 

Á t u t a l á s o k a t lefizetéseket eszközöl a világ bár-
I L mely piacán teljesen díjmentesen. 

É r t é k p a p í r o k r a : allami- ,,s ma- i n
 papnők .a 

L _ előleget ad 

S o r s o l á s a l á e s ö L «•»* 
tesség ellen biztosit 

F r t é k n a o i r o k a t c > értékeket "írzűsrc es keze-
' " lesre átvesz. 

Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb pénzintézetével a 

Pesti Hazai Klső Takarékpénztár Egyesülettel szoros össze-

köttető sben áll, mindenféle takarékpénztári és banküzlet 

megbízást a legelőnyösebben bir lebonyolítani. 

Mint az Klső Magyar Altalános biztosító tarsasag ügynök-

sége mindenféle biztosítást elfogad és felvilágositassal kcsz-

s ggel szolgai. 

Központ: szombatfielyi (regi) Takarekpenztar 

Szombathely. Alakult: 1867-ben. 
Alaptöke 1,600.000 kor. Tartalékok: 400.0J0 kor. 

Takarékbetétek 15 mill ió koronán felül. 
Saját tökéi 2,250.000 korona. 

V o <1 j ü k 

katonáinkat a 25 év óta kitűnően bevált 

M i l l i ó ember hasz-
nálja saját javára 

KOHOGES > 
rekedtség, elnyál-
kasoilás, görcsös 
es szamárköhögés, 
hurut, légcsőhurut 
ellen, valamint hűté-
sek me^akadályozá-
sara, enelfogva min-
den katona szive-

a „3 fenyővel". 

filflfl 1 

UIUU >kt . kg >bb«n igaxolják n-.ztos hatásukat 
és közkedveltségüket. 

Csomagja 20 fillérért, szelence 60 f.-ért kapható 

S C H A A R J Ó Z S E F fuszerkereskedesében, valamint 

LENOVAY LAJOS és KÜTTEL DEZSŐ gyogy-

.IMféaaakaél Kőszegen •-•> az .>s>/.e> ny >.;y*zert.irttkbin. 

JÓ VAJTAS 
a legkedvesebb kepes overmcklap. 

KjMtúh.vmtal 

F R A N K L I N - T A R S U UAT 

tuOwnl tv t(lctem-4a & 
tlófij,lni Ithtl a tiod><hn-olalk»n 

** mmítn kóni/vlrrnkcJMtm. 
Kidül*,éB. kr 2k VLl Hi 

AluíaiványsAáin i i h j í j c n l 

Kizessen ele 

a Vasárnapi Újságra! 

A 

V A S Á R N A P I 
Ú J S Á G 

a l e g r é g i b b , l e g k e d v e l t e b b 
i l i u s z t r á l t h e t i l a p . 

ÖTVENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM 

Szerkeszti H O I T S Y P Á L . 

Előfizetési ára: egész évre 20 korona, 

félévre 10 korona, negyedévre 5 korona. 

M u t a t v á n y s z á m Ingyen. 

Előfizetéseket elfogad 

a „Vasárnapi U j r f kia ló'iiviía.'a 

(FRANKLIN-TARSOLAT) 

Budapest, IV., Egyetem-utc/a 4. «z. 

Ha szüksége van 
körlevelekre, számlákra, cégnyomásos 

levélpapírra, borítékokra vagy levelező-

lapra, továbbá meghívókra, műsorokra, 

belépőjegyekre, falragaszokra, azután 

étlapokra, címkékre, n é v j e g y e k r e , 

gyászjelentésekre, táblázatokra, árjegy-

zesekre vagy bármely a könyvnyomdá-

szat szakmájába vágó munkara, akkor 

forduljon a legnagyobb bizalommal csak 

Rónai Frigyes 
könyvnyoiti Jajához 

K ő s z e g , V á r k ö r 39.(Rjth Janj-fdia hu ) , 

hol minden felsorolt es fel nem sorolt 

nyomtatványt a mai kor igényeinek 

megfelelően csinos, inodjrn es ízléses 

kivitelben a legolcsóbb árak mellett 

" :: :: szerezhet be. :: :: :: 

Kozigazyaíasi n / M l a l M / ű k iiaj/ ra<tara, 

„J íószeaaidéKi J<épesnaptác" , „ S a n -

ser ^az i r kska ien i ec " és „}{3C»»aUki 

J<alendar Sw. jRtitona ^faduaaskoaa1 ' 

kiadóhivatala. 

F e h é r s u p e r i o r 
csomagolo papír, legjobb minösegii. 40. 50 
és 00 kg.-os 03X90 , 100 és 120 kg.-os 

90X126 nagyságban pécsi raktarunkbol 

azonnal szállítható. Előnyös árak. 

Pécsi Kereskedelmi es iparbank Reszveny-
tarsasag aruosztalya Pecsett 

iuutatvtimjx'Aam r n u y n t f 

Nyoittütott Hóuai Frigyos kou> rajomcUjában üőszeg 


	Kőszeg, 1916. március hó 19-én
	36. évfolyam 12. szám
	Felelős szerkesztő és kiadó: RÓNAI FRIGYES
	A gabonafeleslegek beszolgáltatásának utolsó napja
	Tárca
	Ülök csendben...
	Versek
	Tóthné—Munkácsy Eleonóra
	A kőszegi régi jó időkből XVI.
	Az 1865-i képviselőválasztás
	Báró Babarczy Antal és Chernel Ferdinánd voltak a jelötek
	Hírek a háborúról
	Városi rendkívüli közgyűlés.— 1916. március hó 16 án.
	Városi ügyek
	Jambrits Lajos, polgármester
	Helyi hírek
	A főgimnáziumi színelőadás
	A vasutas árvaházban
	Hősi halált halt a Gyuri cimbalmos
	Helyreigazítás
	A mozinak
	Állami anyakönyvi kivonat február hóról
	Születések
	Házasságok
	Halálozások
	Vidéki hírek

