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A gazdasági közeledés. 
Irta: dr. Földes Béla orsz képviselő, egyetemi tanár. 

A központi hatalmak gazdasági közeledé-

sének kérdesében es töleg a külkereskedelmi 

együttműködés kérdésében kezdettől fogva meg-

volt a magam allaspontja. A háború es azok a 

kolosszális jogtalanságok, amelyeket az entente 

hatalmak elkövettek, elsősorban az izolálást 

tekintettek a gazdasagpolitika vezérfonalául a 

legközelebbi jövőt illetőleg. Ez a torekves kü-

lönben is szuksegszerü következménye annak 

a törekvésnek, amellyel minden egyes allam 

igyekszik a maga felkészültségét és a közvetlen 

es közvetett háborús szükséglétéit minden más 

allamtól függetlenné tenni. Hogyha azonban ezt 

az irányt teljesen és minden következményeben 

keresztül lehetne vinni, akkor az emberiség 

rengeteg kart szenvedne. Izolálás helyett kö-

zeledésnek kell történnie. Ez a közeledes egye-

lőre csak a szövetségesek közt válhat valósaggá. 

Így kerülök a logika szerint arra a kóvet-

keztetesre, hogy Nemetorszag, Ausztria és 

Magyarország elsősorban birtokoljak azokat a 

feltételeket, amelyek a gazdasági vonatkozások 

benső kifejlődeset megadjak. Ez a bensősege 

az áruforgalomnak különösen Magyarorszagra 

forgalma az entente hatalmakkal behozatalban 

alig 5u/o-ot, kivitelben pedig alig 8°<o ot tesz ki. 

Magyarország inezőgazdasaga valószínűleg nem 

károsodna, sot a feltetlenül szükséges tobbter-

meles piacot talalna. Sokkal nehezebb az ipar 

helyzete, de itt is aranyositani lehet az előnyö-

ket es hatranyokat, természetesen ugy, hogy 

egyik fel se elvezzen kizarólagos előnyöket. 

Ez lehetove fogja tenni a magyar ipar fel-

tétlenül szűkseges fejlödeset és terjeszkedését, 

ami a német toké és az erösebb nemet vallal-

kozószellem révén könnyebbé is válik. 

Hatarozottan elutasítandó véleményen sze-

rint az a feltogis, amely a német és magyar 

közgazdasági élet olyan együttműködését céloz-

za, hogy Németország és Ausztria legyen kizaró-

lagos ipari állam es Magyarország csakis 

mezőgazdaságaban keresse boldogulását. Liszt 

ideálja, amit most gyakran idéznék Németor-

szágban, hogy t. i. minden nagyobb közösség 

egyesítse az összes nagyobb termelési agakat 

es hogy a három központi hatalom s így 

Magyarország is, mint független, önálló gazda-

sagi egyed lépjen be a nagyobb közössegbe. 

Ilyen nagy es szorosabb aliamszövetsegben, 

amelybe esetleg Bulgaria és Törökország is 

belép, Magyarorszanak, mint egyenjogú allam-

nak, mint ónálló vámterületnek kell résztvennie, 

anélkül, hogy a fennálló külön elvet sertené. 

Ahhoz nem ferhet kétség, hogy a mai közjogi 

berendezesen nem eshet változás. 

Ezeken a kereteken belül a központi hatal-

mak kózeledesét, amely természetesen nein zarja 

ki örök időre a más allamokkal való összeköt-

tetest ,—a háború logikus következményének 

és a központi hatalmak eminens erdekenek tartom. 

A szóvetseg időtartamat illetőleg valószínű, 

hogy tekintettel a nemzetközi kereskedelmi vo-

natkozások jövő alakulásának, a termelés és 

fogyasztás teljesen kiszámitathatatlan voltára, 

nem lehet hosszabb, sokkal hosszabb időről van 

szó, mint amit az eddigi gyakorlat mutat fel a 

kereskedelmi szerződeseknél. 

A fő az, hogy minél elöob valósuljanak 

meg Goetha szinhazdirektorának szavai: 

Der Worte sind genug gewechselt. 

Lasst mich auch endlich Thaten sehen ! 

Az iskolai vizsgálatokról. 
A hétköznapi élet homokóráján ismét lepergő-

ben van egy tanév s ilyenkor vissza visszagondolunk 
arra a torturára, amit fiatal korunkban, a mumussá 
felfujt vizsgáról, különösen az érettségitől való rwtte-
gés miatt át kellelt egyiknek-inásiknak szenvednie. 
Komoly emberfővel és higgadt megfontolással szuk-
segesnek látjuk, hogy a német tanítási rendszernek 
ezt az elavult és minden komoly gondolkodó által 
elitéit abszurJum.it végre-valahára kiküszöböljük, 
vagy legalább okszerűen reformaljuk. 

Évről-evre megismétlődnek a jogos panaszok a 
vizsgálatok mai módja ellen; szomorúbban, haugo-
sabban nyilvánulnak meg szülők panaszai: nem 
lehet tovább némán eltűrni azt, hogy ezen elavult 
és határozottan rossznak bizonyult rendszer igája 
alatt tovább is görnyedjenek a vizsga félelmétől 
agyonsanyargatott tanulok. 

A jogos panaszok, a szülők ós tanulókban 
egyaránt megnyilvánult óhaja nem birt magának 
utat törni. A közoktatásügyi tanács többször felvette 
tárgysorozatába ezen fontos kérdésnek tárgyaiásat, 
a kultuszminisztériumban szintén foglalkoztak már 
több izben e fontos ugy megreformálásával, de — 
eredménytelenül, mert a eouservatív elemek azzal 
érveltek, hogy ha nekünk at kellett szenvednünk e 
torturát, miért kónnyitsüuk most a fiatalságon. 

A nálunk dívó — kétségtelenül régi német 
mintákra épült — vizsgamódszernek jellemvonásai, 
kétséges elóuyei és elvitázhatatlau hátranyal sok-
szorozódva jegecesednek ki a vizsgák vizsgáján, az 
úgynevezett érettségi vizsgálatnál. 

A diákság korében tudvalevőleg kegyetlen Ilire 
van ennek az érettségi vizsgának. A diák-fantázia 
valóságos mumusként emlegeti ezt a vizsgalatot, 
amelyen leggyakrabban főigazgatók, miniszteri biz-
tosok jelennek meg a diákság nem kis rémületei e. 
Már hónapokkal megelőzőleg a diakhagyomauyok 
és számos esetben maguk a tanarok vállvetve riaszt 
galjak az érettsegi fele közeledő tanulókat, akiknek 
idegeit kétségtelenül ingerlik ezek a riasztgatások, 
ugy, hogy még az eró»ebb idegzetű tanulók is 
szinte eltikkadt idegekkel és rettegve lépnek ugy 
az erettségi, mint az osztály-vizsgálati a. 

Az általunk is paedagogiai mmtaállamnak el-
ismert Poroszországban éppen azért kezdenek mar 
lemondani róla. A porosz paedagogusok meggyőződ-

Öcsémhez! 
(Besorozása alkalmával.) 

Idegen országból felkereslek én is 
. . . (Iát beváltál Öcskösf 1 Besoroztak mégis! 
Lám megérted végre régi óhajtásod : 
ezentúl már Te is a hazat szo'galod ! 

Honvéd lettél hallom! 
— Büszke lehetsz rája. 
Magyar hadseregnek 
vagy a katonája. 
Becsüld meg — s vigyázz rá, 
ugy mint két szemedre, 
Légy is büszke Öcsém 
e szép nevezetre! 

Ks ha felesküdtél 
dicső zászlajára, 
mint az oltárképre 
tekints fel reája. 
Hiszen szent e zászló! 

— megszentelve vérrel: 
Mártírok kifolyó 
vére szentelé fel! 

Hiszen szent u zászló: 
rajt Szűz Anyánk képe! . . . 
Mindig szent, büszke jel 
volt a hós kezébe. 
S aki itt — az mind hős! 
Magyar nem volt gyáva. 
Mihelyt magyar, már hős — 
készen a halaira! 

II. 

Testvérszeretettel, forró öleléssel 
kereslek fel ezen üdvözlő levéllel. 
Mint testvér, mint bajtárs 
köszöntelek mostan. 
Nem feledkeztem meg 
Kólád a távolban 1 — 

Harcok mezejéről — a front közelében 
írom e sorokat Hozzád 
Öcsém, Vérem 1 
Ágyúdörgés között. . . háborús világból . . . 
S kik ugy elszakadtunk oly régen egymástól 
összetalálkozunk : 
a csudás képzelet 
s hazasiró lelkem 
Hozzád visz engemet! 

Kezem a kezedbe . . • 
Szivünk egyet érez: 
vért s éltet áldozni a hazáért kész lesz. 
. . . Szeressük is e hont, 
drága szent hazánkat, 
oly szeretőn s fájón, 
mint édes anyánkat! — 
Fértias hűséggel, mint hősök védjük öt. 
— Jelszavunk ez legyen: 
„A haza minden előtti" 

Galícia, 1915. julius hó 5.-ón. Schuitz Imre. 

Kaptam egy levelet... 
Kaptam egy levelet. 
— Édos Anyám irta! — 
Szerelmes könnyével 
telisteli sírta. 
S ahogy ugy olvasom, 
ahogy ugy elnézem, 

könnyeim peregnek 
végig a levélen, 
ezen a levélen ! 
Mindenik sorából 
az ő hangja szólal: 
bátorít vigasztal 
engem sok jó szóval 
Mindenik sorából 
az O lelkét látom : 
nekem van a legjobb 
Anyám e világon, 
ezen a világon! 

Százszor elolvasom! 
Szivemmel ölelem! 
Kz a kicsiny levél 
oly drága énnekem. 
Nincs a nagy világon, 
nincsen sehol mása. 
Oh — áldott, oh áldott 
„(a keze irása)!" 

(ialicia, 1915 május havában. 
Schuitz Imre. 

Háborús apróságok. 

A lövészárok berendezése 

A világháború a hadvezetésnek egy teljesen uj 
fajával ismertette meg a világot: a lövészárok-hábo-
rúval. Az orosz-japán háborúban alkalmazták leg-
először ezt a harcmodort a japánok és tőlük vették 
át az európai hatalmak hadseregei ezt a harcmodort, 
amely mindenesetre nagyobb védelmet nyújt az 
embereknek, mint az eddigi háborúk vezetésének 
bármilyen módja. 

Az alábbiakban néhány vonással képet akarunk 
ladui arról, hogy mi a lóvészárkok ós a hivatalos 

T á I 0 a. 



tek arról hogv az intelligenclális pályákon levők 
idegessége !,»b:'.ár.i az iiven érettségire készülődéssel 
kezdődik Szinte mondhatni, hogy az intelligencia 
idegességének alapjait gyakran az érettségi vizsga 
veti meg. Atni utóvégre nem is esoda. Az érettségi 
vei 7 s esztendő tanulmányait akarják összefoglalni. 
IV ugvan magában már lehetetlenség és csak kül-
s ő l e g foglalhatni össze pár hónap alatt hét-nyolc 
év tanítás eredményét. Elvégre is. ha a het nyolc óv 
nein veszett el haszontalanul, akkor ezen évek ne-
velési és tanítási eredményének élnie kell a tanulók 
intelligenciájában. Ha nem élne benne, akkor hiába-
való az érettségi, mert a par havi összefoglalással 
amúgy se táplálódik az intelligencia, hanem pusz-
tulnak vele az idegek. 

Mennyivel üdvusebb ennél a francia rendszer, 

amellyel már több kulturállam is kezd megbarát-

kozni. . . 
A francia középiskolákban nincsen érettsegi 

vizsgálat. Az utolsó osztályt éppen ugy fejezi be a 
diak, mint az előbbieket. Se több, se kevesebb mint 
más esztendőben. . 

Ma aztán a diák egyetemre akar jutni, lölve-
telre jelentkezik, megjelöíi a fakultást, amelyre pá 
lyázik s akkor az egyetemen vizsgáljak meg. bir-e 
egészen kellő intelligenciával, illetőleg előzetes kep-
zettséggel, hogy a fakultásba beléphessen. 

Nini tankönyvek adatait faggatják ki ott a 
diáktól, hanem általános előképzettséget és intelli-
genciát vizsgálnak. Erre a vizsgálatra nem kell 
készülnie a hallgatónak, nem is tud rá készülni. 
Viszont a felvételt (baecalaureatust) megadó egye-
temi tanárok általános szeírpontokból bírálhatják 
meg a jelentkezőket és nem teszi őket elfogulttá a 
diák középiskolai karrierje. 

l'ersze ehhez a francia eredetű érettségihez 
arra való censorok kellenének az egyetemre. A cen 
sorokat is nevelni kell. A régi porosz rendszerről 
t-gy csapással nem lehet áttérni a francia rendszerre, 
melyet modern német írok sok ily eszmével gazda-
gítottak. De az iranyeszmét 1111 is bízvást befogad-
hatnánk, sőt be is kellene fogadnunk. Az eszme-
áramlat, mely az érettségi ellen Németországban 
támadt, elküi'di hozzánk is hullámait. Akkor majd 
megindulunk mi is. S ha a paedagogusok makacs-
kodnak, szembe fogják magukat találni az orvosok-
kal, a modern paedagogiának tanacsadóival es har-
cosaival, majd minden elfogulatlan okos emberrel, 
kik siettetni fogják a vizsgálatok eltörlését, mert 
lassanként meg fog győződni mindenki arról, hogy 
a mostani vizsgarendszer nemcsak celszerutlen, 
hanem határozottan káros is. 

KNAL IK KEZSO. 

Hirek a háborúró l . 

Amerika elfogadta a nemet jegy/eket. Az ameri-
kai kormány elküld >tte Németországnak a válasz-
jegyzéket. Amerika elfogadja a német választ, azonban 
tiltakozik az felien, hogy ezt a kérdést összefüggésbe 
hozzak egy más állammal való viszonyával. 

A nemetek Verdun előtt. Az utolsó napokban a 
Maas bal part ián, főként vitéz pomerániak altal nagy 
nehézségek közepett, de mérsékelt veszteség mellett, 
védekezés és bősz ellentámadása dacára, a 304 szá-
mú magaslat északi lejtőjén levő árokrendszert fog 
lalták el és vonalukat egészen magára a magaslatra 
tolták előre. Az ellenség súlyos veszteségeket szen-
vedett, ugy hogy s^besütlen foglyokban már csak 
40 tiszt és li'so főnyi legénység jutott kezünkre. 

A nemetek megerősítettek a 304-es magaslatot. 
A 304 es szainu magaslattól délnyugatra az ellensé-
g e s e l ú e s ipátokat hátrább szorítottuk, s egy tábori 
ors t elfogtunk. I j allasainkat a magaslaton jobban 
kiepitettuk. 

Harc a 304 es magaslatért Az ellenségnek az 
a kísérlete, hogy a 304 es magaslaton elvesztett terü-
letet nagy erők harcbavetésével visszafoglalja, súlyos 
vesztesége mellett meghiúsult. Éppoly keves sikere 
volt azoknak a támadásuknak, amelyeket a franciak 
a Maas keleti partján a Thiaumont major vidéken 
intéztek ellenünk. Itt a francia foglyok szama 3 tiszt-
re és 37Ő főnyi legénységre emelkedett — 10 sebe-
sültet nem számítva — es 9 géppuskát zsákma 
nyúltunk. 

Kut-el Amara bevetelerol. A K u t - e l - A m a r á b a u 
elfogott magasabb parancsnokok száma Townshen-
don főparancsnokon kivül ot tábornok és egy ezredes. 
Az 55 alantasabb raiigii tisztnek majdnem a fele 
európai, a többi indiai. Az elfogott katonákból Jő 
szazalék angol, 75 százalék indiai. Ámbár az ellen-
ség az átadás előtt az agyuk es hadianyagok egy 
részét megsemmisítette vagy a Tigrisbe dobta, a kis 
javítással újra használható liadiszerek a következők: 
40 különböző kaliberű agyú, -'0 gépvegyver, 5000 
puska es nagymennyiségű muníció. I'ovabbá egy kis 
liajó, négy automobil, három repülőgep. Nagyobb 
mennyiségű hadianyag m -g nincs megszámlálva. A 
folyóba dobott készleteket egymásután ismét felszín-
re ' hozzuk. Kut el-Amar i lakosai, akik az éhségtol 
legyong ilve nem tehették meg az utat hozzánk, nagy 
ünnepélyességgel, örömkönyek között fogadták csa-
patainkat, amelyek mindenekelőtt élelmiszereket 
osztott ik ki közöttük. 

Az orosz harc tér rő l l\ -let-Galiciábau és Yol-
hyniában a biztosító cs ipátoknál állandóan fokozódott 
tevékenység uralkodik. Egyénként nincs nevezete-
sebb esemény. 

Az olasz harc té r rő l Miután az ellenség már 
tegnap a gorzi hidlő és doberdói fensik egyes sza-
kaszait élénk tuz alatt tartotta, ma reggel több 
támadást intézett San Martino ellen. Valamennyit 
visszavertük. A karinthiai és kelet-tiroli arcvonalon 
is helyeiikiut fokozott tevékenységet feltett ki a 
tüzérség. 

Város i ügyek . 
1 21 MPi Hirdetmeny 

a kerékpározás tárgyában. 

A város területén a kerékpározás csak mérsé-
kelt sebességgel szabad, — a főtéren és a körúton 
valamint az utcakeresztezéseknél pedig csak lassú 
tempóban. 

Tilos továbbá a főtéren és körúton való gyakor-
latozás. E tekintetben felkérem a szülőket, gyámo-
kat, munkaadókat, mestereket, hogy a háztartásuk-
hoz tartozó ifjúságot erre nyomatékosan figyelmez-
tessék, mert előforduló esetben ők is felelőségre 
vonhatók. 

A sétautakon, nevezetesen a vízpartok közötti 
sétányon, a Kőszeg— rőtfalvi erdei uton, a vámhoz 
vezető gyalogjáron a kerékpározás szigorúan tilos. 

Rendőrorszemek hiányán felkérem az ezen 
utakon sétálni szokott közönséget, hogy ez utakon 
kerékpárosokat közérdekből figyelmeztetni szíves-
kedjenek és ha nem vezet eredményre, jelentsék fel 
iz illetőket, hogy a hatóság példás büntetéssel rendre 
szoríthassa az ezen rendelet ellen vétőket, 

kőszeg, l'JIG május 12. 

KősZtyi József rendőrkapitány. 

>*«'»|6 Hirdetmeny 

a III. népfelkelő potszemle tárgyában. 
Az 1897—1878. évben született helybeli vagy 

lelyben tartózkodo népfelkelő köteleseknek pót-
illetve harmadszori bemutató szemleje 191Ü. jumus 
jó 19-én lesz a városi sorcsaruok helyiségeiben. 

Felhívom mindezeket jelzett napon délelőtt 1 , 8 

órakor józan s tiszta állapotban való pontos meg 
jelenésre. 

A régi igazolványi lapot vagy a katonaságtól 
bármiként történt elbocsátását igazoló iratot magá-
val hozni kötelesek. 

A távolmaradók karhatalommal fognak elő-
vezettetni és ellenük a büntetési eljárás is megindul. 

Kőszeg, 1916. május hó 9.-én 

Kőszegi József rendőrkapitány. 

jelentésekben annyit szereplő „első" és „második" 
vonul berendezése. 

A luvés/.arkokban vannak az első vonal katonái. 
Mélyen é< keskenyen vannak bevágva a földbe, 
hug\ a: e ienséges tüzérségi tuz ellen minél nagyobb 
védelmet nyújtsanak. Ranasstrint csak éppen olyan 
szei. sek, hogy a tűzvonalban tüzelésre készen allo 
katonák mögött közlekedni lehessen. A tűzvonal 
Ieh"t6i. oly magasra vau helyezve, hogy a tüze 

uiinét nagyobb hatása legyen. Egyben azon-
ban a l'ivészárkot el kell rejteni az ellenség elől és 
i-y a mellvédnek csak olv magasnak szabad lenni, 
imilyon magasságit u vidék inegeng d Ahol lehet, 
•tt a , tvészarkokat egyenesen beássák a földbe, 

h"gv a mellvédet maga a föld széle adja. A mellvéd 
nin-s meredeken elhatárolva, hanem mint minden 
I • Idhány ferdén ereszkedik le a földre és rend 
s/erint fűvel vagy I okrokkal vau befedve Hogy az 
oldal •/.<• tűztől védjék a lövészárkokban álló katona 
k it, oldalvédeket készítenek, amelyeket vagy i 

1 vészarok kiásásakor meghagynak, ugy uogy ezeket 
oldalvédeket megkerülik, vagy hoinokzs ikokbó 

alhtjak ssze és a lövészárkokat egy kis kitérővé 
vezetik tovább. Ilyen oldalvédek 8—10 méternyire 
állnak egymástól. 

A mellvéden van egy bevágás, amelyre a kato 
n ik a lövésnél karjukat támasztják és amelyre a 
inunieiót elhelyezhetik. A lövészek rendszerint egy 
lépcsőn állanak, amely kiemelkedik a lövészárok 
talajáról. Igeu sok helyen a lövészárok hátsó falaba 
ülések vannak bevájva, hogy a lóveszek kipihenhes-
sék magukat. 

A mellvédbe vannak beépítve a gépfegyverek 
is, természetesen lehetőleg jól eluuszkirozva. 

H e l y i h i r ek . 
A pannonhalmi főapát, dr. Hajdú Tibor, hétfőtől 

szerdáig városunkban tartózkodott a bencés székház 
és főgimnázium látogatása céljából. Érkezésénél a 

városi tanács tagjai ós a székház küldöttei fogadták 
és kisérték lakására. 

Eloleptetesek a katonai realiskolaban. Beyer 
János ezredorvos, ki mozgósítás óta a harctéren 
működik, törzsorvossá; Heppner József százados-
tanár őrnaggyá; nemes Szlávik József 83-as száza-
dos, oda beosztott volt segédtiszt, ki utóbb újból a 
harctéren teljesített szolgálatot, őrnaggyá, egyben a 
44 es gyalogezredhez való áthelyezéssel. 

Kitüntetes Stegmüller János castelnuovói vár-
tüzér-őrnagvot, kiről annak idején megírtuk, hogy 
a Lovcsen gyors bevétele körül szerzett érdemei 
elismeréseül soronkivül őrnagy lett és a 3. osztályú 
vaskoronarenddel lett kitüntetve, most ujabbi ki-
tüntetés érte. Őfelsége legmagasabb megelégedését 
adatta tudtul, vagyis a Signum Laudis érdemrendet 
adományozta neki. 

Kitüntetes. Hofhauser Jenő honvéd századosnak 
a harctéren szerzett érdemei elismeréseül Őfelsége a 
hadiékitményes 3. osztályú katonai érdemkeresztet 
adományozta. 

A tanitonokepzök vizsgáló bizottsaga A vallás 
és közoktatásügyi miniszter a kőszegi r. kath. felső 
népiskolai és a polgári iskolai tanítónőképző intézet 
vizsgálataira bizottsági elnökké kinevezte dr. Koch 
Ferenc áll. polg. tanítóképzői rendes és tud. egyet, 
rendkiv. tanárt; - miniszteri szikbiztosokul: a két 
szakcsoport közös pedagógiai tárgyaira és a nyelv-
és történettudományi szakcsoport tárgyaira Hetyey 
Modeszt kőszegi bencés főgimn. tanárt, a mennyi 
ségtani és a természettudományi szakcsoport tár-
gyaira Nagy Balázs kőszegi bencés főgimn. tanárt; 
— a vizsgáló bizottság tagjaivá a következő polg. 
tanitónőképző-intézeti tanítónőket: Szabó M Alber-
tát a pedagógiára, a magyar nyelvre és irodalom-
történetre, Kollmann M. Benediktát a német nyelv 
és irodalomtörténetre, Molnár Hildegárdot a föld-
rajzra és történelemre, Szeibert M. Margitot a ter-
mészetrajzra, Doma M. Angélát a kereskedelmi és 
politikai számtanra és a fizikára, Galambos M. 
Hieroniinát a mennyiség-, a vegy és ásványtanra és 
a tornára. A vizsgálatok napjait az elnök az intézeti 
igazgatóval es a szakbiztosokkal egvetértőleg álla-
pítja meg. A kőszegi r. kath. eiemi népiskolai 

; tanítónőképző intézet ez idei képesítői vizsgálataira 
az illetékes kir. tanfelügyelő helyett a miniszter 
biztosul kinevezte Szűcs István dr. keb. miniszteri 
osztálytanácsost, az egyházmegye részéről pedig 
dr. Boda János kanonok egyházmegyei tanfelügyelő 
fog résztvenni. 

A kőszeg—soproni vasút svájci bank társaságá-
nak egyik igazgatója, Kespinger Emil, beutazván a 
banknak Magyarországon pénzügyileg vállalt 12 
vasutvonalát, e héten a kőszeg—soproni vasútháló-
zatát is bejárta, a vasút tervezője és létrehozója, 
Stein Miklós főmérnök tarsaságában s így városunkban 
is megfordult. Nyilatkozata szerint a svájci viciná-
lis vonatokat tinancirozó bank mintegy 35 millió 
koronaval van érdekelve és a vasutak anyagi ered-

A lövészárkokat igen sokszor befedik, hogy 
egyrészt az időjárás, másrészt főleg a srapnelltüz 
ellen védjék a lövészeket. Miután a lövészek nem 
állanak ailandoau a tűzvonalban, hanem rendszerint 
csak az őrszemek figyelik az ellenség mozdulatait, 
a loveszarok hátsó falaba kis fedezékeket vájnak, 
amelyeknek falait bedeszkazzák es amelyek igy 
bizonyos meleget es védelmet nyújtanak.. 

A lo vészár kokba vagy azok közelébe szokták a 
megfigyelóallomasokat beepiteui, amelyek a harc 
alatt is biztos es jo megfigyelésre adnak lehetőséget. 

A lovészarkok inogott vannak a fedező, vagy 
tartalekarkok, ezek alkotjak az úgynevezett második 
voualat. Ennek a legenysege csak tartalék, részben 
azért, uogy szükség esetén azonnal az első vonalba 
legyen küldhető, részben pedig azért, hogy esetleges 
visszavonulásnál vagy az első arok kiürítésénél a 
hatralo legénységét megerősítsek es az ellenséget a 
második vonalnál megállíthassák. Itt már sokkal 
nagyobb ledezekek vannak a földbe vajva, itt talál-
hatjuk azokat a lakasszeru fedezékeket, amelyekről 
a uadituűosiiasok beszámolnák. Itt mar kályha és 
bútorzat is van es lehetőség szerint kényelmessé van 
teve az eiet. Itt is vannak természetesen megfigyelő-
helyek, hogy egy-egy őrszem állandóan figyolhesse 
az eiso vonalban torieuendőket. 

A további tartalékok fedezékei ós táborai oly 
messzire vannak az első es második vonaltól, hogy 
a kel ailásra szőri ellenséges tüzérségi tűz egyálta-
lán ne érhesse okét. Ezekkel a tartalek-táborhelyek-
kel az első es második vonal telelön utján van 
összekötve. 

A lovészárkot es a tartalékárkokat összekötő 
árkok kapcsoljak egymáshoz. Ezeket az összekötő 

árkokat gondosan a táj természetes fedezékei mel-
lett assak. hogy egyáltalán ne árulják el az állást. 
Az összekötő árkok irányánál főleg arra ügyelnek, 
hogy a bejárók ne legyenek kitéve annak, hogy az 
ellenséges tüzérségi tüz h itba kaphassa őket és 
végig pusztíthassa az egész árkot. Itt is vaunak 
oldalvédek é s igen sokszor az összekötő-árkok is 
be vannak fedve. 

A lövészárokharcnak igen fontos védőeszközei 
az akadalyok is. 

Az első lövészárok előtti előteret ugyanis 
különféle akadályokkal hálózzák be, amely akadá-
lyok arra szolgálnak, hogy az ellenséges rohamokat 
részltén feltartóztassák, reszoen gyengítsék. 

Az akadályok között a leggyakrabban használt 
a drótakadály. Drótból, rendszerint sz >ges drótból 
eros oszlopokra halót fonnak a katonák. A drótaka-
dály auu.il hasznosabb, minél surubb és minél 
nagyobb területre terjed ki szélességben. Ezzel a 
dróthálóval elsősorban el lehet hárítani a hirtelen 
megroh inast, misrészt azonban számos roham telje-
sen megtörik a jól készitjtt drótakadálvokon. A 
drótokba néha elektromos áramot is vezetnek, 
amely csengetyu jelet ad a lovészárok parancsnok-
saganak. \ egul a drótakadályokkal kapcsolatban 
szoktak felhasznál ni az úgynevezett farkasvermeket, 
amelyek elmaszkirozott vermek és amelyek fenekén 
hegyes karót állnak' ki, ugy h .gy a belezuhanó 
ellenséges katona feltétlenül ott leíi halálát. Itt a 
i rótakadályok között szoktak elhelyezni az aknákat 
Is, amelyeket a i-.veszarokból lehet robitant mi H 
amelyek szintén az akadalyok hatásosabbá tétcléro 
szolgálnak. 



menyével, már u kőszeg—sopronival is teljesen meg 
van elégedve. Felemliteite még azt is, hogy a 
kőszeg—határszéli vonal kiépítésével is igen szívesen 
készek foglalkozni, aminthogy egyáltalában magyar 
vasúthálózatokat gyarapítani hajlandók. 

Ha/assag l'rikopa János, a Frank cég kassai 
gyárának könyvelője, ki a mozgósítás óta az orosz 
fronton telje it szolgalatot és kitűnő szolgálatai el 
ismerésedI népfelkelő-hadnaggyá léptetett elő és a 
Signuin Laudis érdemrendet is kiérdemelte, tegnap 
délelőtt kötött házasságot Seybold Karolinával, ozv. 
Seybold Frigyesné leányával. 

Kerteszeti tudositói tisztségéről Herényi Miklós 
nyug. déli vasúti ellenőr lemondván, a polgármester 
előterjesztésére Kiss Károly ipariskolai igazgató 
kapott erre megbízást a foldmivolésugyi minisz-
tériumtól. 

Stessel Karolyrol megírtuk inult héten, hogy a 
nagybeteg eltűnését követő napon Kajdon feltalál-
tatott. — Gyaloglásának tüdőgyuladás lett a 
következménye, amelynek az atnugy is elgyengült 
szervezet ellentállani képtelen volt és pár napi 
betegeskedés uLin csütörtökön 51 éves korában el-
hunyt. A Czeke-féle gőzmalomban egy negyed 
századnál tovább példás ügybuzgalorntnal és a cég 
teljes bizalmát birva kitűnően töltötte be könyvelői 
és üzletvezetői hivatását ós széles körben általános 
rokonszenvnek és tiszteletnek örvendett. Temetése 
impozáns részvét mellett szombaton ment végbe. Sok 
koszorú ós virágcsokor fedte a munkás életet élt 
fórfíu koporsóját. Özvegye született Edler Jozefa és 
két felnőtt gyermeke, valamint az Edler, Uosner, 
Kulin, Huszár családok gyászolják. 

Munka közben lepte mey a halai csütörtökön 
Decker Jánosné szül. Németh Matild, a néhai telek-
könyvvezető özvegyét A kertben foglalatoskodott és 
hirtelen szivszélütés vetett véget munkás életének. 
A 03 éves úrinő temetése tegimp délután volt. 

Halalozas. Szerdán kisérték őrön nyugalomra 
Maitz József 77 éves szőlőbirtokos polgártársunkat, 
aki arról volt nevezetes,, hogy legjobban érlelt a 
sertésöléshez és még jobban a feldolgozásához. Az ő 
kolbászai sikerültek mindig a legjobban, azokat tar-
tottak a legzamatossabbnak. Másik nevezetessége, 
hogy évtizedeken at ő volt a városi zenekarnak 
kiluuo pikulása. Meg a boldogult Nykodem kannes 
ter idejében fújta nagy művészettel ezt a hangszert 
és a zenekarnak igen érdemes tagja lett, ki részt 
vett annak művészi kőrútjában is. De egyébként is 
népszerű polgara volt a varosnak. Szorgalmas törek-
vése, higgadtsága a városi képviselők sorába emelte 
es ezen időtől fogva abban különbözött az itt sűrűn 
elterjedt Maitzoktól, hogy öt „Herr Maitzu-nak, 
vagy „liepiasentanten Mailz"-nak mondották. Teme-
tése a polgárság nagy részvéte mellett folyt le és 
még azi is megérhette u jó oreg, hogy fia, a sertés-
olesben ős feldolgozásban méltó utóda, szintén városi 
képviselő lett és így továbbra is fen tartója a meg 
különböztetett jó hírnévnek és kiváltságos mellek-
jelzőnek. 

„Turáni hajnal" címen egy hangulatos gyönyörű 
aktuaiis koltemeuy szövegére pompás dalt kompo-
nált Kolos Ferenc a helybeli főgimnázium ifjú 
tanara, mely mull év decemberben megtartott hang-
versenyen az ifjúsági zene es enekkar által előadva 
altalanos leUzest aratott. Ezt az érdemes szép müvet 
kozóhajra kinyomatta es mar meg is jelent, címlapján 
Somló J. főgimnáziumunk festőművész rajztauárauak 
egyszerű, de igen izleses magyar motiviinu rajzával. 
A szerző, kinek kivalo zenei tudaat ismételten volt 
alkalmunk elvezni, e művet a Hei és Kend főapát 
jauak, dr. llajdu Tibornak dedikálta, aki a jeles 
szerzemény feiajanlásal szívesen fogadta és meleg-
hangú levőiben gratulált a mű sikeréhez, mely toüb 
tanintézet ifjusaganak lett kedves induló nótájává es 
or»k emlekezele lesz a jelen történeti időben a harc-
térre szólított magyjr ifjúságnak. Ürömmel koszónt-
juk e szép műnek megjelenését és mert csak egy 
korona az ára es a szerző azt is egeszében a hadi-
arvas es rokkantak javara adja, hisszük, hogy sokan 
fogjak megszerezni, azóri. is, mert erdemes mű, 
azeit is, mert erdekos emleke lesz a háborús idő-
nek, azért is, mert ezzel egyidejűleg jótékonyságot is 
gyakorlunk. Kóth Jenő könyvkereskedésében, vagy 
a szerzőnél kupható. 

Katonazenekari hangverseny volt inult vasárnap 
a sorkerlüeu. Igen nagy közönség lepte el a gondo-
sabb l'eutartasra erdemes kertet és nagy élvezettel 
hullgatta Kovács Ferenc karmester vezetese alatt 
eloadoit knuuo műsort, tíeléptidíj nem lévén, nagy-
reszt a „nép es kalonasag" foglalta le a helyeket, 
ugy hogy igen sok latogaló helyet sem talált. Akad-
tak olyanok is, akik emiatt hangos nemtetszésüket 
fejeztek ki es akik ugylatszik nem tudják, hogy a 
Iroutou es a lövoszarokbau is tulnyomolag a „nép 
és katonaság' foglalja el a helyet es honnét senki 
sem szorul ki, ha a gránátok es srapuellok hang-
versenyei meghallgatni kívánja. 

Terzene. A ÍJ es vadászok zenekara ma vasár-
nap esie 7 orakor a Föléren térzenét tart. 

Árvaszéki üies volt e héten a p dgármester el-
nöklete alatt, melyen a folyó ügyeket, ezek között a 
hadi arvak ügyeit is intézték el. 

Iskolák evzarasa. A kultuszminiszter értesítette 
a kir. lanfelugyelöseget, hogy a polgári, kereskedelmi 
iskolákban es lanitókepzókben az évzáró vizsgalato-
kat a háborús viszonyok miatt f. évi junius hó .'I ára 
rendelte el s a tanulókat már 4 én haza kell bocsá-
tani. Az 53.30J—VI a. 191Ö. szunu ininiszt. ren lelet 
kapcsau a megyés puspók is elrendelte, Ingy a 
löh uósag i'ioz tartozó mindon rjin. kath. iskolában 

a folyó tanév junius hó 1-évol befejeztessék és az 
ifjúság hazaküldendő. Ugy értesülünk, hogy a közép 
iskolákban is junius 3-án fejezik be a tanévet. 

Jeget rendelt a varos a szombathelyi városi 
jéggyártól a közönség részére és inert Schaar József 
vállalkozott ennek az elraktározására, az igénylők 
a megállapított árakért nála vehetik durabonkint. A 
sörgyár is 20 kocsirakomány műjeget rendelt a 
szombathelyi jéggyártól. 

A III nepfelkelo potszemle varosunkban junius 
hó 19.-én lesz a sörkerti helyiségben. Ezt követő 
napokon a járás községei kerülnek sorra. A szemle 
vegyes bizottság előtt történik. A törvényhatóság 
sorozás elnökül Somogyi Miklós főügyészt küldte ki. 

Tanitokepzöbe való felvetel A csáktornyai áll. 
tanítóképző-intézetbe való felvételért május 3i. ig 
lehet folyamodni. A minisztériumhoz címzett kér-
vényhez melléklendő: a születési, orvosi és szegény 
ségi bizonyítvány, a III. osztályú bizonyítvány s a 
IV. osztályú félévi értesítő. A felvett növendékek 
bizonyítványok minősége szerint ingyenesek, féldija-
sok (havi 20 korona) s telje> l'izetésések (havi 40 K). 
ezért az internátusban az ellátáson fölül lakás, fűtés, 
világítás és mosás is jár. A kérvények az intézet 
igazgatóságánál nyújtandók be. 

Hogyan lehet a félórát keso vonatrol is lekésni ? 
Nagyon egyszerűen. Az ember megbízik a főtéri 
templom órájában. Ez félótkor is még négy órát 
mutatott és igy hiába jelezték a vonatról, hogy az 
utas ráér félötkor kijönni, mikor az munkaj i közben 
a templom óráját '/«4 tői kezdve figyelve az látta, 
hogy jár, de már u?.í nem láthatta, hogy 4-kor 
megállt. Ha nem láthat.a, hat tudhatta volna, mert 
köztudott, hogy ezt az órát nézi az egész város s 
éppen ez az óra az, amelyik már néhány éve telje-
sen megbízhatatlan. Mindenféle célra ezreket sikerül 
összegyűjteni, máskor is, most meg különösen s 
sajátsagos, arra egy fillért sem akarnak költeni, 
hogy a városnak egy megbízható jó órája legyen. 
Pedig mennyi boszankodásnak kútforrása. Az isko-
lába járóknak, a kitűzött tárgyaláson ehnakacsolt 
uak, a főzéstől elkésett háziasszonynak, vagy a 
leve>töl megkésett családfőnek, a vonatról lekésett-
nek, a randevúról megkésettnek s igy tovább az 
élet minden elképzelhető vonatkozasaban. Néhány 
sor írással sikerült május elsején az egész világnak 
minden óráját egy órával előbbre igazítani, — de 
ezt az egy órát nem sikerül sehogyan sem meg-
igazítani. Tisztelt évek óta panaszkodó közönség! 
Vessünk veget ennek a nem városhoz illő állapot-
úak. Adakozzunk mindaddig csakis ez óra javara, 
mig egy jó órára szert teszünk. „Egy jó óra" — 
jó órában legyen mondva — csak megéri ? — Istenem, 
milyen kár, hogy a mi ,szeretett apátplébánosunk 
nem tud erről a bajról! O bizonyosan segíteni, mert 
az ö agilitásának és erős akaratának minden 
sikerül! 

A 83-asok katonanapja van ina Szombathelyen 
Tegnap esie a Kultúrházban hangverseny volt, mely 
3000 koronánál többet jövedelmezett, ma pedig 
katonazenekaros korzó lesz, melyen a vármegyei 
hölgyek gyűjtenek az ezred arva- és rokkant alap 
jának. Varosunk, mint minden alkalommal, most is 
jelentékeny összeggel járult hozzá a vármegyebeli 
ezied jótékony alapjához Az itteni gyűjtéshez ada-
koztak: Kőszeg varosa 200 K, Kőszegi Takarékpénz-
tár, Eisner Kamii 100—100 K, Kőszegi ált. takarék-
pénztár, dr. Deutsch Lajosné 50 —50 K, Schaar 
József 40 K, Chernel Istvánnó, Hitelszövetkezet, 
Budaker Karoly A) -20 K, Laas József, Kosenstingl 
Jakab 15 — 15 K, Freyler Lajos, Kincs István, C/.eke 
Gusztáv, Kirchknopfné, Wentzl Edéné, Pollák Sán-
dor, SchálFer Uusztávné, Szeybold Uusztav, Sehwarz 
Adolf, dr. Havasné, Kuttel Dezső, dr. Kováts István, 
dr. 1 i iuringer János, \\ aisbecker Jánosné, Hacker 
Samu, Eituer Uusztávné, L'nger Károly né, Mohr 
Vilmos, Mohr Mihályné, Müller Ferenc, Biss Itezső, 
Futhesné, Koczor Lajos, Szeybold Kálmán, Nussbaum 
Ferenc, Josztl József, Bobuss Katalin, Endródi (iabor, 
Kovács Karoly, Nagy Ador|án, (iurtl Ódon, Marko-
vits Józsefné, Müller Ferencné egyenkint 10 korona, 
Adler testvérek G K, Kappel István, Deutsch Artúr, 
Franki Lijos, Popper Ignác, Kohn Zsigmond, Kovács 
Viktor, dr. Szovjak Hugó, dr. Thoinasné, Schwahofer 
Janosné^Urátzl Károly egyenkint 5 K, Dmtseh 
Lajos, Pissenberger Imre 3 -3 K. Szekér József né, 
Kusznyák Mátyás, Deutsch Dávid, Schneider tiyula, 

j Hawrlaut Karoly, Freybeiger Sándomé, Kubikne, 
Mayer Janosué egyenkint - K, Schneider Konstantin, 

! Maiiz Jjzselué, llruber Adolf, Schlapfer Karoly, 
Zerthofer Mici, Kollmann Bernát, H un mer József 
egyenkint 1 kor. összesen 1050 korona. 

Erősen biceyo, sok kitunteteses hidnagy jelent 
meg mull vasárnap a sorkertben megtartott katona-
zenekari hangversenyen es a tisztek asztalánál be-
mutatkozván, bajtársi előzékenységgel adtak neki 
helyet, de azonnal kételyek támadtak, midőn sajátos 
viselkedése és meg inkább érdemrendjeinek netn 
szabalyszeru sorrendben való feltűzése miatt gyanús-
nak tuut fel. A jelenvolt reudőrbizlost figyelmez-
tették erre, de ez meg viszont az ismeretlen h id-
nagynak feltűnhetett, mert hirtelen felkelt és azon 
urugy alatt, hogy kerékpárját akarja biztonsigba 
helyezni, eltűnt, ugylatszik, hogy in igát biztonságba 
helyezze. E í sikerűit is neki, mirt inig a rmdőr 
biztos is kerékpárhoz ju'hatott addig oly térelőnye 
lett, hogy a kerékpáron öt üldözőbe vett rendőr-
biztos utol nem erhette es azért sem, mart Doroszlón 
at ingujjban karikazott a lukácsházi állomásra, hol 
a kiküldött polgarieudór ugyan látta a vonitra fel-
szállani, de mert ingujjban volt, m egtévesztette. Idő-
közben a rendorseg kiuyo nozta kilétét ós a telefonon 

értesített szombathelyi rendőrség ez alapon állapíthatta 
meg, hogy az „előkelő idegen" Barabás István 
csoinötei származású szombathelyi sántalábu szabó-
legény, aki az ir.iformisok varrása közben jutott 
arra a gondolatra, hogy harctéri sebesült hősként 
bámuliassa magát a vidéken. —l'ersze nem számított 
arra, hogy kerékpáros fürgesége dacára leleplezik 
inkognitóját. A helyi hatóság megindította ellene az 
eljárást jogosulatlan egyenruhaviselés miatt, de alig-
hanem még egyéb baja is lesz merész vállalkozásá-
ból, inert a katonazubbonyt a vonaton eladta és 
az aligha volt tulajdona. 

Az ebzarlatut, az eddig megfigyelt ós megvizs-
gált kutyák vizsgálata alapján május 7-től számított 
40 napra rendelte el a hatóság. Az eddig előfordult 
mulasztások miatt a feljelentett ebtulajdonosok mind 
megbüntettettek, a gyanús ebek pedig a zárlat 
végéig költségükön a gyepmesternél vannak őri-
zetben. 

Az orosz fogoly munkasokat a polgármester 
most az alsó erdei utak rendbehozásával foglalkoz-
tatja, mely célból legnagyobb részük Kőszogfalván 
kapja ellátását. 

Ket orosz fogoly szökeveny jelentkezett hétfőn 
a helybuli katonai állomásparancsnokságnál. Kime-
rülten adták elő, hogy az esztergomi fogolytáborból 
szöktek meg és az erdőkbon bolyongtak azon hiszein-
ben, hogy a Kárpátokhoz közel járnak ós hazájukba 
visszaszökhetnek. Beismerték, hogy a honvágy bírta 
rá őket a szökésre, más okuk nem volt. Átadták 
őket a csendőrségnek az esztergomi fogolytáborba 
való visszakisérésre. 

Gyümolcofelrío'gozo gepek kikölcsönzésé A fold-
mivelésugyi miniszter leirt, hogy a gyümölcsértéke-
sítés előmozdítása céljából egyes oly községeknek, 
melyek a folyó évben nagyobb gyümölcstermést 
várnak és azt friss állapotban értékesíteni nem tud-
ják, másrészt pedig anyagilag nincsenek oly hely-
zetben, hogy gyümölcsfeldolgozó gépeket beszerez-
hessenek, hajlandó ily gépekét 3—b heti ingyenes 
használatra átengedni, ha az illetők ez iránti kér-
vényeiket a használatba vétel ideje előtt 30 u ipp il 
a földmivelésügyi miniszterhez felterjesztik. 

A mozina* mai műsora: Háborús felvételek. 
„A párta a harisnyában." (Dráma 3 felvonasban, 
egy aranyos kis leányka a detektív szerepben * A 
nagy ember. (Vígjáték.) 

Vid£isi h í rek . 
A vasmegyei Ka^zmo uj elnókR A Visn'gyoi 

Kasino, mely Vasvárinjgye vezető tirsid t i n i n k 
szine javat tömöríti falai között, mi i t v is ira.ip míg-
tartott közgyűlésén töltjtte bj S'.Ml K d n n o r ó o t . 
A legméltóbb utód került örökéi) j : dr. inro.»g 
Batthyány Strattin iun L iszl i, a uigyuevu micenás 
orvos töur, a kormmdi nitbizrniuy ura, akit a köz-
gyűlés lelkes egyhiugiivigg.il választott ring a 
kaszinó elnökének. 

A Danaituli Kjzmjvelodesi Eyyas il >t eh>21 -én 
tartj i Veszpré.uben 25 évos jubiláris közgyűlését. 

Halálozás. Pótor J.izsef nyugil u azo t r»íx > í •. 
községi pjuztáros f. h> S.-a i h jssz is szenvedés 
után eleieuek 59. óveoen Kdi tacm elhunyt V; 
elhunyt 14 évig volt Kdnac pm«táros.i A tennie 
Su'u a községi képviselőtestület küld >tisógileg vett 
részt. 

Bjrostyan<o a 83-asjort. V 83-as ezred In l i 
arvaalapja javára a lakolt : L)r. Sirlay Vilmis 1' 
kor., B>rostyaukő k<zs!g 10 k >r., B)r ntyank >i 
Takarék 40 kor., Migjr Józwí 15 kor , gyujtésbil 
20 korona. 

Rimanfait h izaar^azase Oroszjrszagb d. Oroázor 
s/.igb)l LjitiUJritzea k..rjs<tül Bulipjstre ér^ozni 
76 rokkant in igyar h m, köitu.i négy tiszt. A kato-
uakat Auguszta kir. hjrcagasszonnyal az elén u i u-
pólyesen fogadu a Vorós Keroszt. Megven 1 illók 
okét es a Munkácsy utcai U tdikorhazban ünnepség 
volt tiszteletükre. A rokkant hősök kozott vannak 
vár.uegyankbői: Kovács J.luos és Dongyosz Lijos 
63. gy o.-ooiiek ósS : h i : h L ' j íus as nópfulkelők. 



ÍJuzifa-árverés 
folyó hó 24.-én 

a R ő t f a l v a melletti Futisi-j 
tjstadten váeásbán körülbelül O C7 

1000 m3 kemény hasábfa 

lesz árverésen e l a d v a . 
Hercegi erdőgondnokság 

Léka. 

Mindennemű 

gummihulladéKot 
l e g m a g a s a b b n a p i 

á r o n v á s á r ó l a 

Magyar Ruggyantagyár R. T. 
L e v e l e i m B u d a p e s t , f ö p o s t a f l o k 2 0 6 . 

Kőszegen. 

>NO-M«ru»n l'»»4jt > b»r t»rt>» ktsdBk*>< éa Uuűátaa •lld.n 
kln«i Btai ;«cJo»t> 

faj 'alomcsillapitó bedörzgöléi 

jiftcnl**. rbfama. kmivenv Innu.nik, Mrok , b«1I t» hÉXti)U 

Dr Kj< bt«r Ml. 

Horgony-Liniment. 
H e r ^ o i i ^ - I ' a i n - K x p e l l e r púüéka. 

Ü»«gjí K — *), 1.40, I —. 
k»l»»t<j KjrO^Tat'rtirkkbftB kot*Ml«attl u Ar%aj 
orxtiáiinüi cimxítt Dr Kftalor tn» tmyiwri 

l'rki't I, KU»U>»th»U I. 
Î MtÉMi rMUUH 

i nercs i hirdetmény. 
Alsólászló község tulajdonát képező vadászterületnek 

vadászati jogát 
a községi elöljáróság Alsólászlón az iskolaépületben 1916 május ho 21-én (vasárnap) 

d. u. 4 órakor nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek 10 évre bérbe adja. 

Az alsólászlói volt urbcsek tulajdonát képező önálló vadászterületnek vadászati 

jogát sz úrbéresek elnöksége Alsólaszlón az iskolaépületben 191b. május hó 21-én 

(vasárnap) J. u. 5 órakor nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek szintén bérbe 

fogja aJni. 

Az árverési feltételek Répcekethelyen a körjegyzői irodában betekinthetők. 

Alsólászló, 1916, májás hó 1-én. 

Az úrbéresek elnöksége. Községi elöljáróság. 
X X X I I mnfyar királyi 

jó tékony célú á l l a m s o r s j á t é k 
Kzrn p<>n'-»<>r»jis<-k remélhető iíhüh jövedelme küzhan/nu é» 

jótékony rélokra ío£ fordíttatni 
K/-ii ">r*i .(••ktiitk u «'<•-.mi 11 SS 5 nyert menye v.wi, melvckuek 

• • i - rt- ke 175 333 koronára rác kenzpenzben 

Fonyeremeny £ < H M M M > korona keszpenzben. 
TovhIII.H : 

t rütymart; — <j.oho kor. ke.ip. mi njrr. á tw K 4.»o<> K ké.rp. 
. tu.mw . . 40 . . i.vi . «.000 . _ 

— I0.O0' . . •»• . . ioo . 10•>.•.. 
»ooo . . MM „ „ o „ lU.WMt . 

4 •>»r. á 1000 K ».>»<«' . . f 4MI . „ t<» „ .O INNI 
1 . . 4.MI . M . • IWt . . . . . . -II IHI . 

. . ÍV. . i kW . . fljg nyfr ÜMZCM-n Idilli k kíwp 

Huzas visszavonhatatlanul 1916 evi junius ho 15-en. 

i f W Egy sorsjegy ára 4 korona 
Sor«jeujrek m i>»«reg elöfeten lieküld>>*<> mellett i» magyar kir. 

' • 1 I/' - Hudii|ie»t. .i I Vomp.! >M i tiimeti-
te-en küldetnek. rieiikivM kaphatók Talameuiivi po*ta-, adó-, 
».im- "i hiTHtnliiiil, a <.«.*.•« va-iu állomáiiokoii - a legiöMi 
dohiti5tőr*d̂ ben •'•« TÍItó-Qtletb«u. Játéktervet ingyen l'ér-

tnentve küld 

A magy. kir. Lottojovec/eki igazgatóság. 

Szombathelyi Jakarékpérutar 

Részvénytársaság 

kőszegi fiókja, 
KÓM'/.<»£. K i r á l y ú t H*. 

S t r u c z s z á l l o d a m e l l e t t 

Elfogad: Jilulu nettó 4 %-o« kanta-

*zanilar.« A kamatOBás a bctctct kovctö napon kexJ.'.dik 
betct kiliietcsckei fclmonJa* nclkul c»zku*ul 

L e s z á m í t o l : 3
 uíicti fa maganval-

tokát mindenkor a legelőnyösebben 

Folyósít: tmám mhmU«mjeifáiogkóictooafc* 
majra-

* a b b k a m a t ú k ö l c s ö n ö k e t a l a c s o n y a b b k a m a t ú 

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

Értékpapírokat: na» «rioiy.l;non vc%* c- cuj 

Szelvényeket: k o l t v ^ n m t c w n bevált . szel ven v-
— 

alapján díjmentesen beszerez 

Átutalásokat, a vOá« k»-
—— tnely piacán teljesen díjmentesen 

Értékpapírokra: *,Umi* - i1"i r,,kr-« 
' el iĉ et aJ 

Sorsolás alá esö ^ " W 0 1 " * arMy.invcsx-
tesse^ ellen zt'isjt 

Értékpapírokat 1 
1 * leNre átvesz 

Tekintettel, hogy hazank legnagyobb pénzintezetevei a 

l'e*ti Hazai Klv" Takarekpénztar K<ye*ulettel szoros össze-

köttetésben all, mindenfele takarekpenzUri és banküzlet 

megbizest a legelőnyösebben bír lebonyolftani 

Mint at Klsó Magyar Altaíanos biztosito tarnasag ügynök-

sége mindenféle biztosítást ellogad é> felvilagositassiU kesz-

•<ggel szolgai 

K ó z r o m : szombathelyi (regi) Takarekpenztar 
Szombathely Alakult : 1867-ben. 

A l a p t ő k e 1.600 000 k . . r . T a r t a l é k o k : 400 .000 k o r . 
T a k a r é k b e t é t e k 15 m i l l i ó k o r o n á n f e l ü l 

S a ) á t t ö k é i 2 , 250 .000 k o r o n a . 

F a e l a d a s . 
Főmél tóság Herceg Esterházy hitbizományához tartozó dérfóldi erdőgondnok-

ság Aussetewald nevü üzemosztalyában 1915/16. évben kitermelt • 

500 méter erdőn fekvő puha hasáb és 
IOO „ „ dorong tűzifa 
1 10 c in-rc lerakasolva ajánlat utján eladatik. — írásbeli ajánlatok junius ho 31-ig 
a lakompaki hercegi Erdőfelügyelőséghez kűldsíndők be. A beérkezett ajánlatok fölött 

az Igazgatóság dönt, miről vevő értesítve lesz. 

Megtekintés végett venni szándékozók, Hában Antal c s á v á i főerdőőrnél 

jelentkezzenek, «<i is a helyszínen a faanyagot bemutatni fogja. 

Eladasi feltetelek: Vevő tartozik a vetel összegét a vétel napjától kezdve 10 

nap alatt a lakompaki pénztárba befizetni, a vett tűzifa anyagot az e célra a dérföldi 

erdogondnoksag altal kijelölt utakon 1917. évi január 30-ig a vágásból kiszállítani. 

Az uradalom a taanyag átadása utan azért semmi szavatosságot többé nem 

vállal, viszont vevő a fuvarozásért vagy azok által elkövethető károsításokért az 

erdőtörvény ertelmében szavatol. 

Lakompak, 1916. május 11-én. 

Herceg Esterházy Erdófelügyelősége, 
Lakompak (Sopron m.) 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(!) 
0 
0 
0 
0 
0 

Gyakornokot 
felvesz Róth Jenő könyvkereskedése 

Pápa mellé egy pusztára kerestetik idősebb 

cselédleány, Lrii 
30 K fizetéssel. — Bővebbet a kiadóhivatalban. 

\'vom«tntt lti'».iiu KriífVHM lí<Miv»nvnmdáiáb*u Köszei*. 

a községházánál 1916. évi május hó 21-én délután 3 órakor 

6 esetleg 10 évre, zárt, esetleg szóbeli ajánlat utján a község 

bérbe adja. 
A bérlet kezdete 1916. julius 1. Közelebbi feltételek a község 

elöljáróságánál naponkint megtekinthetők. 

Felsólászló, 1916. május 1. Községi elöljáróság. 

hengermalmát 

Felsölászló község 

Malom bérlet. 
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