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Hirdetések nagysdg szerint jutányos drban 

számitatnak meg. 

A jövő emberei. 

Az oldok lo fegyverek félelmetes tokéletese-

dcsc csak nehezen engedte felszínre jutni azt 

a gondolatot, hogy czivilizult nepek haboruba 

keveredhessenek egymassal. Lehetetlennek tar-

tottak, hogy Franciaorszagban, Angliaban vagy 

Oroszországban, találkozzék kormány, mely ily 

nagy felelősséget magara vállal. Mégis akadtak 

lerílak, mint l'omearre, Millerand, Briand, Vivi-

ani, Augugner, Barthou, — Grey, Asquith, Lloyd 

George, Churchill, — Szaszonov, Goremykin, 

Nikolajevics, akik nem sokat kérdezve népeiket, 

a minden idők legvegzetesebb szerencsetlense-

gebe döntöttek okét. 

Hogy ezek a vészmadarak számitasaikban 

tévedtek, azt mellékesnek tekintik s ezen tul is 

óvakodni fognak beismerni. Eddig csak néhá-

nyan közülük leplek vissza, amikor a fold már 

kezdett inogni a talpuK alatt. Grey es Asquith 

maradtak, s azon az állásponton is meg fognak 

maradni, hogy kitartanak az utolsó francia ka-

tonaig, a inasik oldalon Pomcarré a kozákok 

csontjait epp oly kevesre becsüli, mint becsüli 

azokat tulajdon fonókük, a derek Nikolajevics. 

A legutóbbi hetek rohamosan egymásra 

torlódo eseményei sem ingathatták meg azt a 

meggyózódest, hogy a bekekilatasok kizarolag 

attól függnek: kerulnek-e uj emberek a sors-

üldózte antant-kormanyok elere ? Minél melyebb-

re suiyed az antant a sz^rcncsetlenseg katyu-

jaba, hadseregei anni l többször erőlködnek 

„utoljara, legvegso erofeszitessel", csak azért, 

hogy kormanyaik a rászedett nepeket a „veg-

leges győzelem" közeli es biztos kilatasba he-

lyezesevel altathassak. Mit tőrödnek ezek a 

lelketlenek a hiaba ontott verrel ? 

Az o lelküket nem bantja, hogy háborúval 

akartak elemi, amihez bekes munkalkodassal 

nem juthattak. Évtizedek óta igyekszik lerázni' 

magaról a nemet kereskedelem nvalitásat es e 

czclbol nem atalkodott szövetkezni legnagyobb 

ellenségeivel: Oroszországgá! os Franciaorszag-; 

gal. Oroszország minden aron Konstantinápolyt 

akarta megkaparintani es a Fekete-tenger bir-

tokba ejtesevel a szláv uralmat ki akarta ter-

jeszteni nemcsak a Balkanra, hanem a monár-

chia nagy részére is. A kisded Italianak Tirolra 

es a szlavlakta dalmat partokra es területekre 

fajt a foga es ezt a fajdalmat egy kis — no, 

nem nagyon kicsi! — hitszege.ssel akarta eny-

híteni. A franciak az 1871-iki oekekotes ota 

sohasem szűntek revansot Követelni. Nem volt 

miniszterük, aki Elzasz-Lotharingia visszacsa-

tolasat ne követelte volna s az a képviselője-

lölt, aki ezt a kovetelest nem foglalta program-

beszédébe, eleve biztos lehetett a bukásáról. 

Abool ugyan trancia kepviselo nem lett soha! 

Az antant kartyavara reg összedőlt mari 

es kormányfértiaik mind meg fognak bukni, j 

B>;ketargyaiasokrol csak akkor lenet szo, na 

Franciaországban, Angliában es Oroszországban 

nem lesz mar kormányon senkisem azok közül,-

akik a háborút provokálták, vagy 1914-ben 

tagjai voltak a haoorut kezdő konnanyoknaK. 

Bekekötés lehetetlen, mig ezek a gyaszferfiak, 

kiknek nevei vérvörös betűkkel lesznek felje-

gyezve a világtörténelemben, le nem köszöntek, 

mig allasaikbol ónként nem távoznák, vagy 

azoxbol el nem tavolittanak. 

Uj emberek batran lephetnek Franciaor-

szagban, Angliaban es Oroszországban nepe-

ik ele es mondnatjak:„ Testvérek, mi, kik előt-

tetek állunk, nein okoztUK a bajt. A K I K OKOZtak, 

elsomtordaltak, mint a gyújtogatok. Mi a tüzet 

oltani, a sebeket gyógyítani akarjUK. Mi, uj 

emberek, a legjobbat hozzuk nektek, ami meg 

Anglia business — politikájánál is jobb — beket 

akarunk szerezni!" S az uj emberek bizonyara 

elönyösebb békefeltételeket fognak elérni ellen-

ségeiknél, mint sótetlelkü elődjeik. 

Mikor jönnek végre ezek az„ uj emberek", 

kik a megkínzott Európának visszaadhatják 

a bekét? 

Az előretolt idő 
a jótékonyság szolgálatában. 

— Emléklap 19 l ö april 30—inaj. l-re.— 

A magyar királyi kormány a háború tartama 
allatti kivételes rendelkezési joginak alapján elren-
delte, hogy április 30-a ró I május l-re virradó éjsza-
ka tizenegy orakor a M igyar .Szent Korona orszá-
gainak területén midcnuti az óramutatót tizenkét 
órára toljak előre es ezzel a/, egyszerű mechanikai 
művelettel ú| időmérés kezdődik. 

Históriai ertekü, egész életrendünket megvál-
toztató, új korszakai jelent ) intézkedés ez. 

A tnajus elsejével kezdődő uj nyári időszámítás, 
amely a matematikai időméréssel ellentétben, de a 
uyari évszak uapállasauak természetes figyeleinbe-
vetelével, a kronologiat egy órával előbbre viszi, a 
lustoriáoan parallanul allo intezkedés. 

Kzt a Ékortorténehni eseményt akarja okmány-
szerűen megorókiieni az Auguuzta Alap akkor, amikor 
a nevezetes időmérési valiozas órájáról emléklapot 
ad ki es e kiadmányának jovedeimol a világháború-
ban teljesen megró*kani hosok otthona, a Nemzet 
lláza javara fordítja, nogy ezt a szanatórium rend-
szerb rokkant ollhonl meg az idei nyáron felépíthesse. 

Az emléklap maga csau tárgyi megorokiieso a 
nevezetes kronologiai aktusnak, amely a jövőben 
elkovelkezo korok szam ira megőrzi a vilagliaOorú 
egyik jeleutö* osemeuyeuok: az időrefor.nuak 
emiekét. 

Okmánya a Nemzet ilaza egy akciójának, 
amelynek tuUjdoukepjui lényege a msgtakaritotí 
egy órának hadijotekouycjlra való megadóztatása. 
Alkalomnyujtas arra, hogy a közönség a maga jo-
szantabol, onkeulesen adakozzék a naOurú rokkant-
jainak az új idóreform n il megtakarított óra értékéből. 

Tudós maiéin ilikusok ugyanis kiszámítottak, 
hogy az orák rendjében történi egy orai eiorjug-
rassai a nyári időszakban, világítási auyagbau es 

Álmodozva, halkan . . . 

Álmodozva, halkan járok egymagamban, 

A virágos réten, csendes alkonyatban, 

Száll-szállong felettem aranyszélű felhő, 

Csókolgatja arcom — lágy tavaszi szellő. 

Korulleng az illat, madár zeng az ágon, 

Hajladozó friss lomb, megsimogat lágyon 

S mig bolygok-bolyongok szerte a határban: 

Megfűrószt az alkony — aranyos sugárban. 

Addig-addig egyszer — lágyan ringva rengve, 

Tavaszi fuvalom beszáll a szivembe 

S visszatér — a múltból — eltűnt boldogságom : 

Ifjúság, szerelem, illat, sugár — álom . . . 

Áldott légy, áldott légy, te bűvös, te csodás, 

Virágokat nyitó tavaszi ragyogás ! 

Tavaszi fuvalom, amely felém tévedt, 

Amelytől a szivem — uj életre ébredt! . . . 

Óh ég, én úgyis csak addig vágyom élni: 

Ameddig a szivem — a tavaszt megérzi! . . 

Tóthné—Munkácsy Eleonóra. 

Háborús apróságok. 
n i . 

Egy éjszaka Cattaróban. 

A Kiváu végtelen sorban teher-automobilok. 
Nagy fehér lámpájuk mint valami óriási szem vilá-
git bele a fekete éjszakába. Az egész varosban ez 
az egyetlen kivilágítás. Fekete éjszaka borul a szúk 
sikátorokra, melyek ma is olyanok, ódon hazaikkal, 
kerekes kutjaikkal a husz lépésnyi széles tereken, 
mintha színházi kulisszák voluanak s az ember, ha 
belép a régi vár bolthajtasos kapuján keresztül, 
önkéntelenül is megáll és szinte azt várja, hogy 
jobbról vagy b ilrol megszólaljon az ügyelő hangja: 

'fessek lemenni a színpadról! Kt^dődik ! 
A Grác városához ciunett szálló ivójából még 

pislog valami lámpafény, ott katonák isszák a nehéz 
dalmát borokat, de ez az ivás is hangtalan, nem 
olyan, amilyent ezek a magyar legények odahaza 
az' Alföldön* megszoktak, ahol ad lig zug a nóta a 
füstös csárdában, amíg ital akad a pincében. Itt 
csak ülnek egymás mellett a piros-ibroszos asztalok 
mellett, hajtogatják a poharakat némán és nehéz, 
hazavágyó sóhajtások szakadnak tel a keblekből. 
Olyan a csend, hogy a bezárt ablakon keresztül 
behallatszik az utca túlsó végén sétáló poszt szeges 
cipőjének kopogása a gránitkockákon. 

A korcsmárosné, fehérhajú breg asszony, félig 
németül beszél, félig olaszul, k«>zbe-közbo néhány 
szót dalmátul is mond, ahogy éppen eszébe jut. 
Sima, fekete ruhában, divatjamúlt fökőtővel a fején, 
mintha ebben a régi, sokszázéves házban, amelybe 
csuk beleertiszakolták a villamosvilágilást, l'ietro 
l'isani korából maradt vulna itt, aki a mesés Velen-
céből bíboros gályán rándult át a cattarói öbölbe, 
ahol a peratoi filigrán palotákban, a nagy Campanile 
alatt laktak a velencei urak szeretői. I'erasto, mely-
nek fehér házai nappal idslátszanak a mólóra, akkor 

detuimondokkal volt tele. l'ompas házakban, ame-
lyek még ma is állanak, csupa ilyen leányasszony 
lakott keleti kenyelemben. l'ietro Lombardo, Sca-
mozzi, Sansovino alkották ezeket a kéjlakokat s 
valamelyik Itéuyuruak az az ötlete tamadt, hogy 
szemben kedvese ablakával, a tengeren, simara le-
gyalul tátott kél kilóm, sziklafokot s az egyikre sötét 
ciprusok köze templomot, a másikra örökké sárgáló 
narancsok es citromok kozé hófehér kolostort épit-

Itet'jtt. Ket kis paradicsomot a tenger közepére. A 
szemben nyíló tengerszoroson, a La Cateuen kerosz 
tul jöttek akkor ezek az urak, addig, amíg egyszer 
egy ravasz dalmát rablóvezér lánccal elzárta az 
utat s azontúl nagy dijat követelt minden szerelemre 
ehes velencei urtol azért, hogy keresztül bocsátj a a 
ket sziklafok kozott alig fél kilométernyi széles 
szoroson. 

Most a montenegróiak, amíg ők voltak a Lov-
cseneu az urak, szintén a La Catene kijáratát 
figyelték mindig s ha hajó akart kifordulni az 
öbölbe, rögtön odatüzeltek messzehordó francia ágyú 
ikból. A parti varosokat nem bántották, biztosra 
vették, hogy ez a haboru győzelmesen végződik 
számukra s a sziklak közé rejtett rongyos falvaikból 
lejöhetnek majd lakni ezekbe a bűbájosán szép 
varosokba, amik olyanok onnan felniről, mintha 
gyerekek szedtek volna ki skatulyákéi es rakták 
volna ide a hokalapu hegyek lábához az örök 
nyárba, l'edig minden egyes házat külön leszed-
hetlek volna agyúikról a tetőkről, romina lőhettek 
volna a karcsú haranglábakat, amiken évszázadok 
során megzoldult oralapok mutatják az időt egymást 
követő nemzedékeknek. Így azonban épen maradt 
valamennyi város s mar jöttnek is vissza a lakók, 
akiket a háború elkergetett messze vidékre. Gondo-
lák hozzak bket Zelenikáról, az utolsó vasutállomas-
rol s nappal, amikor ezek a hajócskák jönnek meg 
rakódva mindenfele holmival, sokszínű bútorokkal, 
teritökkel, paplanokkal, olyan ez a kék viz 'partján 
a szürke sziklahegyekkel, a fehér városokkal, rajta 

T á r c a , 



költségben Magyarország körülbelül hatvan koronát 
takarít meg. . , l l í t,at t t 

\z uzietrk, irodák, műhelyek, gyárak, hivata 
lok Itankok és magánosok egy órával rövidebb ide-
ig világítják helyiségüket, ami effektív megtakan 
tást jelent az egyeseknek is. 

Ebből u megtakarított összegből ker valamit 

az Auguszta Alap a Nemzet Házának. 
\z Auguszta Alap bizalommal lordul az egész 

or zág közönségéhez, egysekhez, testületekhez, 
cégekhez, részvénytársaságokhoz, bankokhoz, pénz-
intézetekhez, társaskörökhöz, kaszinokhoz stb., hogy 
u megtakarított egy óra értékéből juttason valamit 
a rokkantaknak. 

A nagy idők minden pillanata a históriáé. 
Kgyetlen peré se múljék el haszontalanul. A most 
elröppenő egv óra legyen a rokkantaké, azoké a 
hősöké, akik' vérükkel, életükkel esiuálják a törté-
nelmi nagy időket 1 

Hirek a háborúról. 
Elsulyedt angol csapatszallitohajó. Az angol 

admiralitas hivatalos jelentésében beismeri, hogy a 
„Bsynjon" csapatszállitóhajó, amely április I'L'. éu 
a „ílay 'inig- cirkálóval összeütközött, szétrepedt és 
elsulyedt. 7(J0 katona a vizbefuladt, a többit a eir 
kaló legénysége megmentette. 

Angol municio Oruszorszayba. Svájci lapoknak 
jelentik: Az orosz és angol követ együttes lépést 
tettek a svéd kormánynál: engedje meg h tdi anyag-
nak Svédországon keresztui Oroszországba való 
szállítását. 

Szunetsl az amerikai municiószalliias. A Nieuwe 
Coérant közli, hogy a newyorki kikötőben a vontató-
és teherhajók gépészei sztrájkba léptek, mert a 
hajósvállalatok nem akarnak béremelést adni. A 
sztrájk következtében a hajók nem indulhatnak el 
és a municiószállitás szünetel. 

A papa bekeszuzata Amerikához. A pápának az 
amerikaiakhoz intézett húsvéti szózatának hiteles 
szövege a következő: — liéke legyen veletek! Ezen 
szavakat a Megváltó intézte apostolaihoz es az összes 
emberiséghez. Békében élő nemzetek őrizzék meg a 
bekét es adjanak hálát az Istennek ezen nagy jóté-
teményért, azok pedig, akik háborúban élnek, tegyek 
le fegyvereiket, vessenek véget a mészárlásnak, 
amely Európát és az eml eriséget megbecstelenítőt te. 

Az olasz harctérről: Az Adatnelló területen a 
harcok tovább folynak. Kivánál és a Col di Lana 
területen heves tnzérharcok keletkeztek Az olaszok 
uak a Huttvand csúcs ellen intézett támadását 
visszavertük. 

Az orosz harctérről: Tarnopoltól északnyugatra 
felderítő csapataink egy orosz tisztet és 100 tönyi 
legénységet fogtak el. llelyeiikiut tüzérségi harc 
folyik. A/, arcvonalon a helyzet általában változatlan. 
Léghajóink vasúti építményeket a Molodencominski 
vonalon és a Luuiiniec vasutkeresztező ponton 
l'insktől északkeletre megfigyelt sikerrel meg-
támadtak. 

Repülőink lelőttek agy orosz yeput. Karaneelól 
keletre egy osztrák-magyar harci repülő lelőtt egy 
ellenséges repülőgépet. Egyéb jelentós esemény nem 
történt. 

Nikolajevicset visszahívjak A Mint rva szerint a 
cár Mikolajevics nagyherceg volt orosz fővezért 
vissza fogja hívni, hogy az európai hadszfntéren 
újból vezető szerepet bízzon lea. 

A szerb kormány Szalonikiben A „Chronos" 
című g orog lap jelenti: A szerb kormány a szerb 
csapatok átszállításává! egyidejűleg Szalonikibe köl-
tözik. Ugyanide hurcolkodik az udvar és a külföldi 
diplomáciái képviseletek. 

Olasz tiszti vesztesegek. Az olasz hivatalos 
veszteséglajstrom adatai szerint eddig 3008 tiszt esett 
el, köztük 5 tábornok, 106 törzstiszt és 544 kapitany. 

A nemet válaszjegyzek Amerikanak. Németország 
a búvárhajó fegyverének használatáról a kereskedelmi 
háborúban nem mondyat le. A német kormány az 
emberiesség parancsainak nem tulajdonit kisebb 
fontosságot, unnt az Unió kormáuya. Németország-
nak célja volt az, hogy a nem harcolókat a lehető 
ség szerint biztosítsa a háború borzalmaival szem-
ben. Ezek a szempontok azonban a német kormány 
számára, a dolgok jelenlegi állásánál uem lehetnek 
döntők. Nyomatékkal megállapítjuk: nem a német, 
hanem az angol kormány volt az, aki a borzalmas 
háborút a nem harcosok életére és vagyonára is 
kiterjesztette. A legkeservesebb védekezésben Anglia 
jogellenes hadviselési módja ellen, a nemet népnek 
a létért harcolva a búvárhajó harc köményes, de 
hatásos eszközéhez kellett folyamodnia. Sajnáljuk, 
hogy az amerikai kormány humanitárius er/.elmei 
nem terjeszkednek ki üasonlo melegséggel sok 
millió nőre és gyermekre, akiket az angol kormány 
éhínségbe akar kergetni, hogy az éhség kínjaival 
szégyenletes kapitulaciora kényszerítse a központi 
hatalmak győzelmes hadseregeit. Az Egyesült Álla-
mok kormanyának ama kiserletei, hogy Angliát rá-
bírják eme kiéheztetesi politika abban hagyására, 
inegfenekledtek. Anglia tovább halmozta a nemzet-
közi jogba utkozö eroszakoskodasait velünk és a 
semlegesekkel szemben, túllépve minden határon. A 
német nép tudja, hogy ellenségei milyen mertekben 
vannak az Egyesült Államokból ínindeuiiemu harci 
eszközökkel ellátva. A német kormány hadserege 
erejének tudatában legutóbb két ízben mutatott haj 
íandoságot a békére. Kimutatta: nem rajta inuhk, 
hogy Európa népei nélkülözni kénytelenek a békét 
A német kormány megkísérli a legvégsőt, hogy a 
háborút a hadbauállókra korlátozza. Ezen gondolat 
tói vezeréltetve utasította tengeri haderőit, hogy a 
tengeri háború hadi területen belül is a kereskedel-
mi hajókat csak figyelmeztetés vagy ellenállás utan 
sülyeztessék el. 

Az ír forradalom leverese A lázadók vala-
mennyi dublini parancsnoksága megadta magát. A 
dublini lázadok csak a»kor adták meg magukat, 
mikor az égö föpostahivatal épületéből kikergették 
okét. A csapatok elállott ik a Saackvillestreesre tor-
koló utcákat s azután beszüntették a tüzelést. Ebben 
a pillanatban közeledtek a lázadás vezérei fehér 
zászló alatt s fegyverszünetet kértek, mig aláírják 
az áladasról szóló jegyzökönyvet. A lazadók nevé-
ben Pearce, az úgynevezett koztársasagi kormány 
elnöke irta alá annak rendje és módja szerint a 
kapitulációt. A csapatok parancsnoka kihirdette, 
hogy a lázadók haladéktalanul tartoznak letenni a 

J fegyvereket. A megadasrol S/ . JIÓ nyilatkozatot hir-
'deteseken ragasztották ki. * 

Az ír forradalmat az angol csapatok árulás foj-
tán leverte, sok sz.iz felkelő vezért letartóztatott, a 
fővezéreket kivégeztette, de azért a forradalmi zen-
dülés még móst sem szűnt meg teljesen. 

Város i ügyek . 
181,1 916. Hirdetmeny 

az ezerszínű gondolákkal, a ragyogó napsugárban, 
mint valami Mednyáuszky-kép. 

Meg csak kevés lakó van itthon, a házak leg-
nagyobb reszo üres, kapujokon a rendőrség pecsatje 
s ha katonak jönnek, akikot el keil szállásolni, 
maga a rendőr megy velük és ő nyitja ki a bezárt 
kapukat. Egy rendőr van az egész városban. Erede-
tileg három volt, de egy elment katonának, egy el-
esett a Lovcsen alján s a harmadik, öreg, szakállas 
dalmát, latja el a közigazgatási teendőket. A köz 
rendre úgyse ő vigyáz most, azt el latja az Őrjárat, 
amely egész éjszaka cirkál. A professzor házában, 
melybe a kvártély csináló bizottság helyezett el ben-
nünket, csak a puszta bútorok alltak porlepetteu s 
a foldon szétszórva, néhány száz példánya egy 
horvátnyelvü kis könyvecskének, mely az aorisz* 
to>zok helyes haszna'ataról elmé.kcdik. A tudós 
goruK professzor csaladjának két fényképe is maradt 
itt. Csinos leányai vannak, egyik feketehajú lehet, 
a másik szőke. I gyan hol lehetnek most ? 

A tirac ivójában kilobbant a lámpafény. Alszik 
az egész varos, pedig még tíz óra sincs. Csak a 
világítótorony egy egy fény sávja fut el rövid i ő 
kozökb n a varos felett, ahogy a torony fordul és 
szeme vegigsóporve a fekete tengurt, most a házak 
felé néz. A tenger őre is csak néhány nap óta 
működik isméi, sokáig tétlen volt, hogy célpontot 
ne adjon az ellenségnek. Amióta a mienk a környó 
ken minden hegy, kigyulladtak lámpái újra. Künn 
a vizén kórházhajó áll, azon még ébren vannak s a 
hátsó fedélzeten halkan pengeti valaki a maudolint. 
Ez az egyetlen hang a néma éjszakában. 

Közhírré teszem, hogy a Gyöngyös patak 
malomárkanak vize folyó h> 11 tói Jl-ig le lesz 
eresztve. 

Kőszeg, 1910. május hó 5.-én. 

Jamhríts LiljoS, k. polgármester 

IV. 

Megfigyelőben a besszarábiai fronton. 

Ugirum ide, hogy körülbelül mit látok naponta 
a tizenötször JS >a at, abból az eleiből, amelyet a mi 
számunkra most sajsi falyul fed — az ellenség 
eleteböl. A tizenötszörös hideg üvegszem atropuli 
velem a raj vonalat, odiüllet valami esőd isapk ival 
a fejemen az ellenség fölé. Nagyon áhítatos dolog 
ez igy, amikor elpihent a harc, vegiglesm a föld-
darabot, amelyet a látcső magaba szippant és meg-
lesni, hogy mozog vonalai mogólt az Orosz. Lassan 
forgatom a látcsövet balról jobblele. Amig balfelé 
néz, nem lalni életet seuol a fehér hólepedón. Olt a 
front vau. Az első vonal, olt minden élet a fold ala 
bujt. Néha-néha egy-egy fekete pont mozdul a 
hóban, ott ai kaikat pucoljak a muszkák a hótól, 
valamelyik ralepett egy nagy hotüinegre, kilátszik a 
leje, menten el is tűnik. Megint egy darab fehérség, 
csak négy üszkös gerenda all ki belőle. Uit valami-
kor egy major volt, a terkep meg tud róla, most 
orosz tainaszpont. A négy gerenda felett jo kiló 
métert jelent ez a kisujjuvi csavarás. Emberek 
mozognak a havon. Hosszú köpeny, fekete bárány-
sapka: gyalogos kozákok. Vaunak vagy húszan. 
Lassan, megfőnlolt lustasággal jar a kezükben az 
asó, ezek is tavat pucolnak, de tudják, hogy odáig 
nem er el az Agyú, hal egészen kimerészkednek a 
hóra. — 

Házak kozé téved a látcső. Hóján. A leégett 
zsidó-temploui egyik fala frisseu le van bontva 
alighanem elvittek téglának az oroszok. A gorog 
templom bádogloruyara ráfagyott a hó, olyan most 
mintha foher ródlisapkát huzotl volna a fejére. 

Helyi hirek. 
Katonák felülvizsgalata céljából tegnap városunk-

ban időzött Bartheldy István altábornagy ü i n ü e l e 

Sándor huszárfőhadnagy segédtisztjével és dr. Hutiray 
Andor ezredorvossal. A tábornagy, ki egykor a hely-
beli katonai reáliskola növendéke, utóbb, a 8u-as 
években, pedig tanára volt, bejárta a város területét és 
nagy elismeréssel nyilatkozott a város fejlődéséről, 
főleg ujabbi városszepitési eredményeiről és a nagy 

tisztaságról. 

Eloleptetes. A helybeli állomás közkedvelt elő-
zékeny főnöke, Brunner Imre, a magyar államvasu-
tak most megjelent előléptetései sorában, de soron-
kivüli időn, eisőosztályu ellenőrré léptetett elő 

Elöl9ptetes Holéczy János, államvasuti főolleaőr, 
a szombathelyi uzletvezetőség forgalmi osztályánál 
ügyvezetője, az Y. fizetési raugosztalyban felűgyelőve 
léptetett elő. 

Hivatalatvetel. Dr. Freyberger .Jenő városi árva-
ugyi tanácsnok és polgánnesterhelyettes e heten 
vette át hivatalát JO havi katonai szolgálat után — 
mely idő alatt az olasz fronton is harcolt 1'odgor.i 
és Uorz mellett — mely alól bizonytalan időre azért 
is szabadsagoltatott, mert nagyfokú rövidlátosága 
miatt fegyveres szolgálatra alkalmatlannak monda 
tolt ki. 

A pinnyei Hofer András, 70 gyalogezredbe!! 
szakaszvezető, méltó a tiroliak történelmileg hírneves 
s sokat megenekelt hasonnevű vitézéhez. Az orosz 

fronton teljesítőit rendkívüli bátor szolgalataiért, 
melyeknél súlyos sebesüles is érte, de a rózsahegyi 
kórházban meggyógyult, olt betegágyánál adtak at 
neki a vitézségi bronz es eisőosztályu nagy vitézségi 
érmet, századparaucsnoka pedig a század nevében 
üdvözölte, mint századának legvitézebb katonaját. 

Ünnepelt eyyházfi. Topfer Károly, a helybeli 
evang. gyülekezel egyházfija, ki J3 év ota lelkiisme-
retes buzgósággal toliotie be ez állását, nyugalomba 
vonult. Ez alkalommal igen kedves és jól megérde-
melt ünneplesbon részesítették. A papudvarbau 
lakók gyermekei bokrétákkal halmozták el, ifj, 
Karner Frigyes theologus ünnepi beszéddel fejezte 
ki az ifjúságnak iránta való háláját, az evang. 
gyülekezet pedig 300 korona tiszteletdíjat adatott at 
neki elismerese fejében. Az érdemes oreg egyhazti, 
aki az egyházi és gyülekezeti szolgálaton kívül a 
papudvar feletti gondoskodást is vegezie, mély meg-
uaiolisaggal köszönte meg a róla való megemlé-
kezést. 

Ste>sel Karoly, a Czeke gőzmalom volt könyve-
lője, ki mar hónapok >ta nagybeteg, csütörtök reggel 
óta, mikor is megszokott sétájara indult, a város teru-
leteröl eltűnt. A nyomozás azt eredmenyezte, hogy 
aznap delben látták Szombathelyen a pályaudvaron 
es azóta a rokonok is, a hatóság is ott is kerestek, 
de nem sikerült megtalálni. A helyi hatóság telefon es 
tavirat utján crtesiteite a környékbeli csendörörsöket 
es a szomszéd városok hatosagait és tegnap országos 
körözvenyt is bocsátott ki, mely szerint 5J éves, 
kékesszürke szeinü, öszbevegyült oajusszal es hajjal, 
ruhazata: sacco öltöny, zöldesszürke felöltő, cúgos 
cipó, barna kalap. — Lapzártakor arról ertesültünk, 
hogy Siessél Károly Kajdon isineröseinel feltaláltatott, 
amiről a család ertesitve lett. 

Meghalt az oreg J mcsi kontrás, Horváth János, 
a mi cigányzenekarunk alapítója es fentartőja, több 
tagjának edes apja, a többieknek rokona. Ö volt úgy-
szólván a bandabeh „vajda", belügy-és financminisz-
tere, ki atyai jósággal es türelemmel intézte a zenekar 
sorsat, gyakori válságát, belső villongását, mert 
habár ö volt a kontrás, mégis a többiek kontráztak — 
de egymásnak, azonban az ő tekintelye es higgadt-
sága a legbonyolultabb „trónkövetelő" kerdeseket is 

Vékony füstoszlop száll fel melletto egy házból, a 
zold ajlók fölött vöröskereszt fehér mezőben: kór-
ház. Lassan élénkül a panoráma. A széles utkuiiyu-
rulalbau, amely lejtősen ereszkedik le a hegyről, 
apro megrakott szánkói tiuz lefelé két gvalogos 
muszka. A szánkó teltjén egy fokote kutya ul. Az 
orszaguion, amely kelel felől jon, kel lovas üget 
csóndtJsen kocogva, száz lépéssel az egyik tolefon-
pozna melleit egy Uoembei latható. 

Kerom kedves olvasó, ne rázza a fejét, oz igy 
van. innen pont kilenc meternyire messzehordó 
agyúink lotávoiau belül, ott all a h >ember a teleton-
pozua mellett s epp idenez bele a látcsőbe, mintha 
ludná, hogy én is nézem. Komoly hóember, igen 
akuraius munka, latszik, hogy valami hibán jártas 
muszkának az alkot.isa. Az arckifejezését nem álla-
píthatom meg, de annyit látok, hogv báránybőr 
süvege van, tehát neinis hóember, hanem hókozák. 
Így szaporítja meg a tel Keller grof tábornok meg-
fogyatkozott lovasait. A hóembertől vagy kétszáz 
lepesnyire egy kőkereszt all. Most egy csomó katona 
bandukol el a kereszt előtt os valamennyi keresztet 
vet. Nem latom határozottan a mozdulatot, csak azt 
latom, üogy valameunyi emeli a karjat és meghajtja 
egy keveset a lejei. De tudom, hogy most keresztet 
vetnek es aidast mormolnak a carra. A kisorosz 
nagyon vallasos . . . 

A kőkereszt felett bolondul meredek dombhát 
halad felfele. Ezen a dombháton jol messze hátul, 
ahova mar nem er ul semmiféle ágyú, nagy csapat 
muszka lorog: állásokat készít, drótakadályt huz. 
Hogy Laureutin generális minden erőlködése bele-
fulladt a srapuellozonbe és ronggyá szakadl a foko-
sok élén, most az oroszok drukkoltuk mitőlünk. 



simán tudta elintézni. Régen gyengélkedett de az 
Ő SZÍVÓS természete mindig sikeresen kontrázott a 
halálnak, vegre azonban mégis csak a Halál, vala-
mennyiünk prímása kerekedett felül. Most már csendes 
sirban nyugszik a jó öreg. Nyugodjék békeben. A 
bandáknál szokásos utolsó nóta nem hangzott el sír-
jánál. Talán azért, mert ez a banda nem tud siri 
csendben látszani, — lármás zenével pedig nem akar-
tak a jó öreg örök álmát megzavarni. Jól tettek ! 

Vakbelmu utet végzett a szomuathelyi Emberali 
Egylet kórházában dr. Pető Ernő oparateur igaz-
gató főorvos Hegedűs Jani gimnázistan, dr Hegedűs 
.János v. t. főügyész jeles telietsegu tian és ez az 
életveszélyes műtét oly kitűnően sikerűit, hogy a 
nagybeteg derék ifjú már gyógyulóban van és 
néhány hét múlva újra visszatérhet a szülői 
házba. 

A sopron-koszegi vasút tokejenek emelese A 
kereskedelemügyi miniszter a hivatalos lapban teszi 
közzé, hogy a sopron— kőszegi helyiérdekű vasút en-
gedélyokiratához a törvények alapján s őfelsége 191b. 
április 8-án kelt elhatározása értelmében függeléket ad 
s ezzel megengedi, hogy a 4 040.000 koronaban meg-
állapított tenyleges építési és üzletberendezési töke a 
szükségessé vált beruházások költségeinek fedezése 
céljából 338.UJU koronával felemelhessek. Ezen összeg 
beszámításával a sopron—kőszegi vasút tenyleges 
epitési és üzletberendezesi tőkéje összesen 4 millió 
878.01)0 korona. Az elsőbbsegi részvények rendeltetés-
szerü felhasználásukig osztalékban nem részesülnek. 
Amennyiben pedig a fenti összeg a tartalékalapba 
készpénzben helyeztetnek el, a gyümölcsözőleg keze-
lendő s kamatai az üzleti szarnia javára esnek. 

A kőszeg—szombathelyi vasútnak éjjel 11.20-kor 
letezett vonatának legalább a nyári időszakra való 
visszaállítása oly közérdekű, hogy az ez iránti moz-
galom megindítását ezennel az illetekes körök figyel-
mébe ajánljuk. A nyári szezonban sűrűn kiránduló 
közönség minden irányból csak ezen vonattal találja 
meg Szombathelyen az összeköttetest és mi azt 
hisszük, hogy a közérdeket mindenkor szem előtt tartó 
szombathelyi üzletvezetőség, a város, a vasúttársaság, 
a turistaegylet, a tanintezetek és a katonai parancs-
nokságok együttes megnyilatkozása eseten e kérelem-
nek juniustol szeptember végéig terjedő időre kész-
ségesen fog eleget tenni. 

A budapesti reggeli vonat postaszallitasa ügye-
ben már megírtuk, hogy a Kereskedelmi Körnek a 
szombathelyi üzletvezetőséghez intézett kérvényé 
folytán azon intezkedés történt, hogy a kőszegi reggeli 
vonatot a budapestinek késése esetén 10 perccel ké-
sökb indítják. Csakhogy ennek nem lett meg a kivánt 
eredménye, mert — mint már akkor megírtuk — mi 
haszna, ha a pesti vonat 10 percnél többet késik? — 
Most a polgármester vette a kezebe ezt a postaérke-
zés és kézbesítés érdekében fontos ügyet es oly 
irányban keresi a megoldást, hogy a Budapest felöli 
reggeli vonat késése esetén, vagy egyáltalán állandó 
beállítással, a Szombathelyről délelőtt 9.40-kor ide 
indított vonat hozza meg a postát és hogy terme-
szetesen a postaküldemenyek kézbesítése is még a 
delelőtt folyamán történjék. 

A nyári orajara*, a középeurópai kormányoktól 
egyöntetűen elrendelt egy órával való előretolását az 
időnek, melyet olyan sokan haszontalan, bolondos 
ötletnek mondottak, mindenütt simán és termé-
szetesen simult a mindennapi elethez. Éppen csak 
annyit vettek észre, hogy nem is olyan haszontalan 
és nem is bolondos, hanem nagyon okosan kieszelt 
megváltozása a nyári eletrendnek és legfeljebb még 
csak azon is csodálkoznak, hogy ennyi ezer esztendő 
kellett hozzá, mig feltalálták. A háborús korszak sok 
nevezetes eseménye közül, talán ez az okos ujitás 
lesz a legmaradandóbb emlek. 

Mindenfelé nagyon építkeznek, tudják, hogy ha mi 
egyszer in -gindulunk, hát ezt a/, áradatot nehéz 
feltartóztatni. 

Négy szénásszekér kocog a hegyháton keresz 
tűi. Lenn az országút folytatásában két teherautó 
áll, alighanem építőanyagot hozott és most lerakódik. 
Nagy amerikai automobilok láncos kerekekkel. Egy 
katona két tehenet hajt el mellettük, az egyik tehén 
megijed, félreszalad, bele a hóba, a katona bottal 
utána . . . 

Málháslovak kocognak felfelé keskeny ösvé 
nyen, mig messzebb hosszú vonat áll, a mozdony 
surü, nehéz, sárga füstlobogót ereszt magából, naf-
tával fűtik, drága kaukázusi földolajjal. A kocsik, 
nyitott lőrék, mind üres. Lassan indulva húzza 
őket vissza a mozdony. A távcsőben megcsillan a 
Pruth, amint a vöröslő füzesek kozt keletfelé hajlik. 
A viz másik oldala már semleges föld, a m agas 
fűzfának, amelyik egyedül áll ki a fűzesből, seinrri 
kuze a háborúhoz, ő tárgyilagos szemlélő. Varjak 
repülnek csapatosan a I'ruth felett és ugrálnak a 
fehér hómezőn. Hosszú kocsioszlop jön döcögve az 
országúton, leszáll az alkony, mire a tuzkörletbe ér, 
hogv a sötétben lerakja, amit hoz: kenyeret, hust 
szalmát, deszkát. Messzi a lemenő napban ezüstösen 
csillognak Novosielica bádogtetejű házai; a vasút-
állomás sárga tömbje idáig látszik, karcsú templom 
torony szökken a magasba . . . 

Amint lassan fordítom visszafelé távcsövemet, 
megint beleakadok a hóemberbe, játszik rajta a 
téli napsugár, ügy érzem, barátságosan vigyorog 
felénk, de lehet az is, hogy a fogát csikorgatja 
tehetetlen dühében. 

A kárpáti falvak felepitése javára összes tan-
intézeteink előadásos ünnepélyeket rendeztek elmúlt 
héten. A közönség köréből nem sokan jelentek meg 
ezeken, de a kitűzött célnak mégis mintegy 500 
koronát eredményezett az ifjúság alkalmi gyűjtése, 
mely összeggel Kőszeg városinak e célra küldött 
adománya kb ö()00 koronára emelkedett. 

A negyedik hadi-ölesén jegyzése városunkban 
ismét fényes sikerrel járt. Az eddigi jegyzések ösz-
s/.ege mar meghaladja a milliót. \ jegyzések le-
járati napja május 23 lka. 

Katonazenekari hangverswny lesz ma délulán a 
sörkertbou. A főtéren a zenekar jövőben szombaton 
este rendez korzó hangversenyt. 

A i 1865 -ös nepfelkelok. A Budapesti Tudósító 
illetékes helyről jelenti, hogy azoknak az 1805. évi 
születésű népfelkelésre kötelezetteknek, akik az 
eddigi bemutató szemléken alkalmasoknak találtattak, 
s jelenleg is népfelkelési szolgalatban állanak, vala-
mint azoknak az 1805 beli népfelkelésre kötelezet-
teknek, akik fegyver nélküli uept'elkelési szolgálatra 
vétettek igénybe, a tényleges szolgalatra való elbo-
csátásra igényük egyáltalán nincs. Ennek következ-
tében az 1 Hl>5 ben születtek, akik az eddigi bemu-
tató szemléken alkalmasaknak találtattak, azonban 
a tényleges szolgálat alól fölmentettek, felmentési 
jogcímük megszűntetése esetében népfelkelési szol-
galatra be fognak hivatni. Azoknak az 1805-beli 
népfelkelésre kötelezetteknek, akik az eddigi szem-
lékről elmaradtak, most pótszemlén kell megjelenniük. 

Ebmarasok fordultak elő az elmúlt héten. 
Olyan ieltunő sok számban, hogy ebből is követ-
keztethető, hogy a városon áthaladt veszett eb az 
elmúlt héten több kutyát mart meg és így a zár-
lat elrendelése teljesen indokolt volt. Csakhogy saj-
nos, a hatóság hiába rendelkezett, igen sok ebtulaj-
donos mégis szabadon hagyja kutyáját, ennek 
tulajdonítható tehát, hogy nehánv gyermeket is 
megmartak — az egyiket a Pasieur-iulézetbe kellelt 
küldeni beoltás végett, — és hogy néhány gyanús 
kutyát kiirtani is kellett. Ez ügyben itt jart az 
állami állatorvos is és akként intézkedett, h >gy a 
kóbor kuty.ik feltétlenül kiirtandók, a gyanúsak 21 
napra a gyepmesternél helyezendők el es amennyi-
ben még egy embermarás esete fordulna elő, ugy 
az összes ebek kiirtandók. 

Faarveres. Nlult vasárnap a tanács és erdei 
bizottság előtt árverés utján tőrtént az alsó erdőben 
termelt epület- és tnűfának az eladása. Az előbbit 
Muller Ferenc, az utóbbit Treiber Antal vette meg. 
Az ujánlatok utáni versenyzést kovelő szóbeli árverés 
megtartása mintegy 3500 koronaval tobb bevételt 
eredményezett a varosnak. 

A heti piacra mostanában oly keves élelmieket 
hoznak, hogy a rendőrhatóság a szegenysorsuak, a 
zsír hiányán szenvedő népnek élelmezése érdekeben 
úrra is terjeszti ki ellenőrző tevékenysegét, hogy 
intézményeknek es családoknak nagyobb mennyi-
ségnek az összevásárlását megakadályozza és közbe 
lepesével a kis adagokban való minél több fogyasz 
tóra kiterjedő szétosztást biztosítja. Lehetetlen ott a 
piacon megtűrni azt, hogy tejfelt, tejet egy-egy vevő 
sok literszám, tojást néha az egesz keszletet megvegye, 
mikor száz asszony egy-két deci vagy 2— 3 darab utan 
rimánkodik. 

A Pamer utcai hidakat, a rozoga kocsihidat es 
a meg regebben veszélyes állapotú gyalogjáróhidat 
jövő heten bontjak le es ennek helyebe a kocsiút 
helyén, a vasutas árvaház előtti hid irányában, uj 
betonhid épül, melynek széles kocsiutnyilása mellett 
korlattal védett gyalogjáró is lesz és ehhez kapcsolják 
a jelenlegi bürühez vezetett jegenyefasor melletti 
gyalogutat is. H Í ezek után nú*g a Pamer-utcai kocsi-
mat is jókarba helyeznek es az apácák kertje előtti 
kiszögelő düledező házikót és ennek alighanem városi 
területből elfoglalt előkertjét sikerülne eltávolítani, 
akkor a Painer-utca oly szép utcává alakulna, hogy 
az egykori Pamer malmos-polgár után elnevezett 
utca, emiekének jegyzőkönyvi tiszteletbentartása mellett, 
más elnevezésre is érdemessé válna. 

Jotekonysag A főgimnázium igazgatója az inté-
zetben jótékony hadi célra rendezett ifjúsági színielő-
adás jövedelmeből a városi hadiárvák alapja javára 
100 koronát adott át a polgármesternek. 

A városi hadiarvak egy perselyet lopták el a 
Dorner-féle vendéglőben. Az ismert kis dobozalak u, 
acélkék alapon bronzsávos díszítésű, fogóval ellátott, 
az Altalános Takarékpénztár öntött cégjegyével és 15 
számjeggyel, tartalma néhány korona lehetett. A rend-
őrség az ismeretlen tettes ellen megindította a nyomo-
zást és jutalmat fizet annak, ki a tettes nyomára vezeti. 

Gyapjulopas történt múlt év őszén az Eisner-
testvérek nemezgyárában. A rendőrség kinyomozta 
helyben, Sopronban és Győrött, hogy elkövetője 
Palkóvics József, a gyár alkalmazottja és orgazdája 
Groszmann Lipót házaló. Hétfőn tárgyalták e bün-
ügyet a szombathelyi kir. törvényszéknél. Palkovics 
felett nem Ítélkezhettek, mert jelenleg katonai szol-
gálatot teljesít, — (iroszmann Lipótot ti havi bör-
tönre ítélték, ki az itólet enyhítése végett felebbezett. 
A cég kára mintegy ezer korona. Ezért most a 
gyapjút olcsón megvásárlott győri Waxler Dávid 
céget vonji felelőségre, mivel fellehette volna, hogy 
oly olcsó árért nem lehet rendes uton gyapjúhoz 
jutni. -

Hatvan koronát vesztett el egy szegény hámor-
tói asszony a tegnapi hetivásáron. Két darab 20 
és két darab 10 koronás papírpénzt, mely zsebken-
dőjébe volt göngyölve. A becsületes m«gtaláló adja 
át a rendőrhatóságnál, vagy aki valamit megtud o 
pénzről, közölje e hivatallal, hol nyomravezetését 
megjutalmazzák. 

A mozinak mai műsora: Háborús felvételek. 
„A hullámok ölén." (Dráma 3 felvonásban, Henny 
Portennel a főszerepben.) Egy vígjáték. 

Benko sorsj^ye Bankó! Ezt ne felejtse el senki! 
Köztudomásu, hogy üzletfeleinknek sok millió 
koronát fizettünk ki eddig és valószínű, hogy az uj 
30-ik osztálysoisjatékban is kedvezni log a szerencse. 
A május 24 ón kezdődő sorsjátókra a sorsjegy 
készlet kevés, miért is kérjük a n é. közönséget, 
hogy a szerencse számokra szóló megrendeléseket 
postafordultával szíveskedjenek beküldeni Benkő 
Bank Hószvénytársa&ágnak, Budapest, Andrássy-ut 00. 

V i d é k i n i rek . 
A szombathelyi pénzügyigazgatosagnal bekövet-

kezett az, amit mar mult héten hírül adtunk: 
Szigetvári Géza póuzügyigazgalól nyugdíjazták, 
helyébe Gryneusz György, évekkel ezelőtt volt 
helyettesét nevezték ki, — dr. Huszár Pál pénzügy-
igazgató helyettes hasonminöségbon Budapestre he-
lyeztetett át, az ö helyére pedig dr. Káldy Imre 
pénzügyi tanácsos került. 

A tomördi plebania ellatasa A halálozás folytán 
üresedesben levő tomórdi plébániát a megyéspuspik 
reudelkezáse folytán, Kiss József kőszegi árvahazi 
prefektus és Török Mihály meszleni plébános ad-
minisztrálja. 

A 83 ások nagy katonai ünnepelye lesz e hó 
13. és 14.-én Szombathelyen. Fénypontja azon nagy 
szabású hangverseny lesz a kultúrteremben, melyen 
neves budapesti es bocsi műveszek résztvesznok. 
A tisztajovedelein a 83 ások hadi segélyalapja javara 
fordítják, moly célra Bécsben is fényes eredményű 
hangversenyt rendeztek. 

Locsmandon megindultak a sírok. Nem valami 
babouas bekeszenzaciót jelent a ciin, de való dolgot. 
Locsmánd nagyközségben a szo szoros ertelinebeii 
megindultak a sírok es egyszerre mintegy busz sír-
halom néhány méternyire lesüppedt. A községben 
termeszetesen babonás félelemmel tárgyalják az 
érthetetlen jelenseget és csak a közelébe sem mo-
reszkednek a temetőnek, ahol ineg mindig sülyed a 
talaj. A história ismerői előtt azonban nagyon is 
terineszetes ez u csodalatosnak veit dolog. Locsmaud 
ugyanis egykor, IV. Beia király koraban a Locsman 
nevű varmegyének a székhelye volt es erős var, 
amelyet a talarok dúltak fel, utóbb pedig a torok 
hadjaratok idején még romjai is eltűntek. Kétség-
telen azonban, hogy a iocsmandi temető az egykori 
var romjain terül el s igv szinte bizonyos, hogy a 
regi vár földalatti rejtekuelyi omlottak be most. 

Celldömölkön jsggyarat letesitene*. Szombathely 
példáját rövidesen a harmadik vasi nagyközség is 
követi a jeggyar fölállításában. Körmend utan most 
t'elldom ilkon aiakUit meg egy reszveuytarsasag, dr. 
Pietuics Ferenc ugy ved, megyebizottsagi tag elnök-
lete alatt és elhatarozta, hogy OU.UOO korona tokeveí 
a község támogatásává! jeggyarat létesít, melyet 
junius hónapban mar üzembe is fognak helyezni. 
A jeggyarat a nagyközségi villamos-teleppel kapcso-
latosul alhljak tol es pedig a nagyközség állal erre 
a célra uigyeiiescii adományozott telken, amellyel 
szembeu a nagyközség kikötötte, „uogy tíz ev muiva 
joga van a részvényeket megvallani es kisorsolni es 

jeggyarat házi kezelesbe venni. 

j ^ő t i *cronika. 
A király ungyar vadaszjelvanye Őfelsége, mint 

értesülünk, legkegyelmesebben elfogadta a Had 
segelyzó Hivatal feiajaulotta „Magyar Hubertus" 
jelvény. A jelveny, mely az ulinult hetekben nagy 
sikerrel forgalomba került, az eleseti katonát özve-
gyei es arvai alapja javara alapíttatott. 

A kir. ítélőtáblák jubileumi Május elsején volt 
25 eve, hogy eleibe lépett a táblákat decentralizál') 
törvény és annak alapján a bu lapesti táblán kívül 
az országban tíz kir. ítélőtábla kezdte meg a műkö-
dését. Duuautuluak kel táblája van: a győri és a 
pécsi. — 

A bencesrend 4 hadikolcsone. Hajdú Tibor dr. 
pannonhalmi főupai a Magyar Országos Kozéppmti 
l'akarekpénztárnal a föapatsag nevében 700 000 
koronát, más helyen 300.000 koronát, összesen lehat 
egy millió koronát jegyzetl a kölcsönre. 

Szerbia polgári kormanyzoja — akadémiai palya 
nyertes. A Marczibanyfele nagy történelmi dijai a 
Magyar Tudományos Akadémia délutáni ülésén 
Thallóezy Lajos külügyminiszteri osztályfőnöknek, 
Szerbia polgári kormányzójának, a jeles magyar tör-
ténelmi ludosuak Ítélte. 

Felaru vasúti jeg;ek Bu lap estre A M kir. 
Operaház május 10 au, 18 an es 20-au előadja Zichy 
Géza grof Kákóczi trilógiáját. Azoknak a resztve-
vőkuek, akik vidékről utaznak Budapestrd ez elő-
adások lalogatosáCa es a jegyek arat a m. kir. 
Operaház igazgatóságának előzetesen — folyó év 
luajus 11-ikeig — beküldik, a m. kir. Operaház igaz 
galosaga hajlandó a m. kir. államvasutak vonalam, 
az alsoob kocsiosztályon való utazási kedvezményi, 
a korlatolt számban rendelkezesre allő ily igazolvá-
nyok mértekén belül, biztosítani. 

Egyeves onkente»i kedvezmenyek. A .honvédel-
mi miniszter az 1.S00—IS'JÍ. évig terjedő időben 
született népfolkelésre kötelezettek foltételes es vég-
leges egyeves önkéntest kedvezményeit a hadügy-
miniszterről egyetértésben rendeli uton szabalyozla. 
A terjedelmes rendelkezést a hivatalos lap legköze-
lebbi szama közli. 



A gabonafölosleg beszolgaltatasa A gabona uj 
maximális árának megállapítása előtt -iettetik a régi 
termés maradványából eredő fölöslegek beszolgálta-
tását A kormány nevében a belügyminiszter rende-
letben értesítette a hatósagokat. hngy mindenütt, 
ahol ezt a vetömunka már lehetővé teszi, a gabona-
beszolgaltatas siettetésére minden lehetőt tegyenek 
meg. A kormány rendeletei egyébként már előzően 
intézkedtek afelől is, hogy a hatóságok mindenütt 
kellően gondoskodjanak raktárakról es gyüjtöh lyek-
ről, ahova a beszolgáltatásnak történnie kell Gon-
doskodtak arról is, hogy az átvételnél a Haditer nény 
Készvtuytársaság alkalmazottai jelen legyenek és a 
beszolgáltatott aru értékét készpénzben kiegyenlítsék. 
A mostani beszolgáltatásból összegyűlő készletet, 
amennyiben az uj kampány fogyasztására áttolódna, 
bír szerint a H T. nem az uj, hanem az eddigi 
maximális ár alapján fogja elszámolni és forga-
lomba hozni. 

t»Tkli k huiUr«a kfet<l&k»'l ka 4it»14k»a aáM»: 
kinti atai lacoM 

fajüalomcsillapito bedörzsöléi 
m*«hftl«a. rkeana, kfcttvtnv, influ'Bia, tarok-, mail- ka kMtijfc* 

•tb. rtrh IhOB 
Or RJ< klar fél* 

Gyakornokot 
fe lvesz Ró th J enő könyvkereskedése 

Kőszegen. 

Horgony-Lin:ment. rapiici 

cornpot. 

H o r g o i o - P a i u - K x p e l l e r K'üék*. 
Ü*«gj* K - HU, 1.40, * - . 

Kapkatú Rjr0<.var»rt4rakban tkt.t kotTwIrnal u „Araay 
aroat.aaBoi elintett Or Klf-tior f»> £v»*y.»»rv4j-t>» 

t*rk*a 1, Kha*h«taau. k. 
IwmIMI t.-étkftiaaa 

Í J u z i f a - á r v e r é s 

folyó hó 24.-én 

a R ő t f a l v a melletti Futisi-
gstadten vágásbán körülbelül 
1000 m3 kemény hasábfa 

lesz árverésen e l a d v a . 
Hercegi erdőgondnokság 

Léka. 

flSBESTCEHENTPflLfl 
versenyen kívül legkitűnőbb 

minőségű tetőfedő anyag. 

Azonnali szállításra 

minden m e n n y i s é g b e n k a p h a t ó . 

Védjegy Védjegy 

„ A T L A S " 
A s b c s t c e m c n t p a l a g y a r 

R é s z v -Tár3 
Sarginrcim 
Pa' .at la: Eu iapes t . 

Telefon 
179 CO 

Sí»p:nti iroda Budapest, V,D:rcttyau áa 
Syar: Budafok Gyár: Budafok 

XV V I I in n IÍ> nr királyi 

jó tékony célú á l l amsors j á t ék 
K/i-n |> ii/-m>r«já«.'k r«m l̂h«l"» tixzta jüTrilolrae k-ixhak/nu «'•» 

jótekonv colokra foi; fordíttatni 
K n .iir-i Oi knak •>< 11 SSZ nyírcmenye » in, m l>-kn»k 

-z - . rt. k tT5 222 koronara rui; készpénzben 

Fonyerenieny 2 0 0 . 0 0 0 korona keszpenzben. 
T<>> m : 

I f..n;»r<ri». nj — jmhiii kor. k*wp. yi> ajr.r. • 201) k I.TOO k k»-tp. 
I . — ao.tllk) • . 4" l&.l . D.OÜII . . 
I . — lo.iw . . |i>' . . lua . itf,»u.i „ „ 
I . - .»*»» . . .INI „ „ O „ III INNI n „ 
J aj.r. á laoo K i .•>•«> . *»> •> IMHI , 
4 . , . IMI . .. , • . . .'II.Ih) 
i . . -'i<) . l vhi . . I4)«i'i nyer, »»ze«en TTsTTTÍ K ken. 

Huzas visszavonhatatlanul 1916 evi junius ho 15 en 

Egy sorsjegy ara 4 korona 
Sor.j.'̂ M'k n». elűzeti** l>ekill<l • • mellftt u magyar kir. 
loltój<• v•••].'• ki iiin'i: ii.'i-HgTuT Tlinl i|i»«t.M VnmpHlot|lörfoinli-
tánia kild"ln«k, eteukivül kupim' >k vtlam»>n<ivi poala-, adó-, 
VM in - •'•« núliiviualiiiil, H ö*'ie* in* iti Áliountoikiiti « A l<'gtölil> 
itnhAnit'í'»it>ib«n «'"« vAltó-Q/li'tln,n. Jálókterti't m.'iei ••« bír-

mi'iiti.' küld 

A magy. kir. Lottóiovedeki igazgatóság. 

teli liflvlmi 
'J t 

IÍH<>. május 
hó 10.-én 

V é <1 J i i i i 

katonainkat a 25 év óta kitűnően bevált 

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

Kaiser fél 
Mell= 

karamellák 

K Ö H Ö G É S , 
rekedtség, elnyál-
kásodas, görcsös 
es szamarkőhőges, 
hurut, légcsőhurut 
ellen, valamint hülé-
sek megakadályoza-
sara, enelfogva min-
den katona szive-

i a x ... sen focadia! 
a .3 fenyővel". 

fijnn 
WWI ibban gátolják biitoi hatásukat 

és k.izkeJ vcltségukct. 
Csomagja 20 fillérért, szelence 60 f.-ért kapható 

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

LENDVAV LAJOS cs KÜTTEL DEZSŐ «> ,V-
Nícrcszckucl Kőszegen c% az .nsjc> •̂•'̂ ysztfrur.ikbin 

„flTLflS" 

ló- szarvasmarha- és tenyészmalacvásár 
t a r t a t i k . 

Azonkívül minden szerdán es szombaton nagy sertesvásar . 

Kzcnuel kö/hiné tétetik, hogy miután ;i Magyar K i r á l y i P é n z -
ü g y m i n i s z t é r i u m ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szabad. Osztály 

- -î játék ( X X X V I . s o r s j á t é k ) I. osztálytiH szóló sorsjegyeket tehil-

vizsgálták, H/.nk a t'Hrnsitóknak Árusítás végett kiadattak. 

Az 1 osztály hazasa 1 3 1 6 . m á j U 3 2 1 . és 2 5 - 3 3 . tartatik meg. — A húzások 

a M a g / , ü i r . L o t t ó j ó ^ e d á s i I g a s g a t ó a a g , m i a t a l i a m i e l l e n ő r z ő 

h a t ó a a g , és királyi közjegyző jelenleiében, nyilvánosan történnek, a huzási teremben. 

Sorsjegyek a Magy. Kir. S-iab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphat«')k. 

liudapest, 1U1'). évi inajüs hó 3-an. t M a g y . K i r . S z a b . 
O s z t á l y s r o s j á t ó k i g a z g a t ó s á g a . 

Tolnay. Hazay. 

^ l a l o i u b é r l e t . 

Felsőlászló község 

hengermalmát 
a k(j/sé l̂i;i/ánál 1916. évi május hó 21-én délután 3 órakor 

6 e s e t l e g 10 ó v r e , z á r t , e s e t l e g s z ó b e l i a j á n l a t u t j á n a k ö z s é g 

b é r b e a d j a . 

A b é r l e t k e z d e t e 1916. j u l i u s 1. K ö z e l e b b i f e l t é t e l e k a k ö z s é g 

e I ö l j á r ó s á g á n á l n a j ) ö n k i n t m e g t e k i n t h e t ó k . 

Felsőlászló, 1916. május l. Községi elöljáróság. 

iNyuinutott Kóuai Frigyoa kou> vayomdájábau Kőszeg. 
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