
Kóeztg, 1916. május hó 28-án. 22. szám. X X X V I . évfo lyam. 

KŐSZEG ÉS VIDÉKE 
E L Ő F I Z E T É S I A R : 

Euész évre 6 korona, fél évre 3 korona, negyed 

évre 1 5 0 korona, egyes szám dra 10 fillér. 

Előfizetési pénzek a k iadóh ivata lhoz cirruendők. 

2 v £ e g : j e l e n i l z m i n . d . e n v a s a r n a p . 

Felelős szerkesztő és kiadó: RÓNAI FRIGYES. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : Kőszeg, Várkör 39. szám. 

nyi irtér sorú 40 fillér 

Hirdetések nugysdg szerint Jutányos árban 

szdmitutBuk meg. 

A hitszegés évfordu ló ja . 

Nem kenyerünk a politizálás és e hasabok 

soha sem nyílnak meg a politika szamára. De 

a politikán felülemelkedik az emberi, az altala-

nos emberi érzések kórebe vág bele az az év-

forduló, amely e heten telt el. A hitszegés 

évfordulója. Május 23.-án volt egy eve, hogy 

„hű" szóvetsegesünk, Olaszorszag elhatározta 

u j iáborut és masnap május 24.-én megszün-

tette a háborút. 

Amikor az olasz király megüzente harminc 

éves szóvelsegesének a háborút, akkor sem a 

politika tort ki az emberekből, mikor atkokkal, 

szitkukkal illették az egesz olasz népet, élen a 

kirallyal, hanem az az altalanos utalat, amely 

egy hitszegőt, egy árulót megutáltat az embe-

rekkel akkor is, ha a hitszegés csak a legkisebb 

kart okozza annak, aki ellen elkövettek 

Machiavelli Olaszország nagy szülöttje 

mondta azt, hogy a politikában minden eszközt 

fel szabad használni. De még az ő eszközei 

kozott sem szerepelt soha hitszegés, esküsze-

ges, árulás. Ez még eddig a nemzetközi érint-

kezés terén ismeretlen eszkóz volt. Akkor ha-

ragudtunk, a sok keserűség ami felgyűlt bennünk, 

egyszerre kiaradt és meggyűlöltök — sót talán 

nem is ez a helyei* szó — megvetettük az árulók 

es hitszegő olasz népet. 

Ma egy ev telt el azóta. Ma már latjuk a 

konzekvenciákat, ma mar látjuk a hitszegés 

eredmenyét es meg lehetünk velók elégedve. Az 

olasz hadsereg, az olasz nep már megkapta 

büntetését. Megkapta büntetését abban hogy 

rettenetes veraldozataival nem tudott semmifele 

eredményt elérni, megkapta abban, hogy rab-

szolgaja lett szovetsegeseinknek, akik — a bá-

násmódból tűnik ki — epp ugy megvetik hitsze-

géséért mint mi, és mint ahogy a kémeket 

minden hadsereg felhasznalja céljaira, de nein 

becsüli őket erkölcsileg csak anyagilag, és meg-

kapta büntetéset abban, hogy a haboi u közvetlen 

kóvetkezmenyeit az éhségét és a nyomort, egyik 

hadviselő nagyhatalom sem érzi annyira mint ő. 

Ami pedig most a legutóbbi napokban 

történt, az a dicsőséges offenzív elóretores, amit 

vitéz hadseregünk Déltirolban produkált, egy-

szerűen csak kóvetkezmenye a hitszegés egy 

esztendejének. 

A mi katonáink telve gyűlölettel es meg 

vetéssel az ellenség iránt, telve az arulóval 

szemben érzett fölényből szármázó elszántság-

gá!, a legádázabb rohamoknak egy évig tudtak 

ellentállni. De az olasz nép hadseregeben nem 

volt meg az az erő, az a meggyőződéses er-

kórcsi bázis, amely arra kepesitette volna okét, 

hogy valóban meg tudjak állni a helyüket 

akkor is, amikor nem gépfegyverek kergetik 

őket idegen árkok ellen, hanem amikor hazaju-

kat, a maguk földjét kell megvedeniók. Csapa-

taink ma már olasz földön allnak igen sok 

helyen, és Olaszorszag, amely a mi bőkezű 

és kedvező ajánlatainkat egy év előtt nem volt 

hajlandó elfogadni, mert többet ert neki egy 

hitszeges, az az Olaszország ma mar valószí-

nűleg szanva-bánja bűneit, árulását és annak 

az Olaszorszagnak rossz szelleme, Saiandra, mar 

lelkiturdalasokrol beszel. 

Mi kóvetkezhetik az árulasra? Mi követ-

kezhetik a hitszegesre ? Csak romlás es pusz-

tulás. Ezt a jutalmat meg fogjak kapni volt 

szóvetsegeseink. 

Az iskolaév befejezése. 
A tanév kapui a közel jövőben bezárulnák s a 

tanulóifjúság faradi lélekkel tér Övéihez, hogy kilenc 
hónapi fáradalmát kipihenhesse- Ilyenkor sok szülő 
lelkében az a kordes támad, vájjon miféle palyara 
adja gyermekét? A legtobo szülő minden eló/.etes 
terv és hatarozolt cél nelkul gyermekét magasabb 
iskolaba fogja küldeni, anélkül, hogy a tanárt, 

kinek több éven át volt alkalma a tanuló észtehet-
ségét, hajlamát figyelemmel kisérni, megkérdeznék, 
hogy milyen pályára van az ifjúnak legtöbb haj-
lama, legtöbb tehetsége, legnagyobb oromé. 

Legtöbb szulo nem számolva a gyakorlati élei 
tanulságaival, gyermekét tudományos pályára adja, 
azt akarva, hogy fiából magas állású, vagyonos ur 
legyen, inert gyermekében többre becsüli a tehetsé-
get, mint amennyit az valóban ér. 

Az ilyen sznló rendesen csa'atkozik s gyermeke, 
lelkében keserűséggel, öumeghasonlással lep ki az 
életbe, anélkül, hogy fen tartásáról gon loskodni 
tudna. Legtöbben kisbivatali pályára tódulnak, csak 
azért, mert a gyakorlati életpályától, ininő az ipar, 
a mezőgazdaság, a kereskedelem, irtóznak. Az ur-
liatuámaág ördöge, a látszólag könnyu és kevés 
munkával jaró életmód csabitja a leglobb fiatal 
embert az iskola falai kozé s tereli helytelen irányba 
a szülői gondoskodási, melyet azután megbánni m ir 

,késő, jova tenni pedig soha sem lehet. 
Sok esetben pl. rossz anyagi viszonyok folytan 

a tanuló megszakítja tanulmányát s les/, belőle egy 
kishivatalnok, ki csekély fizeieseból ki nem elégítve, 
martirja és rabja életének, holott a tisztességes 
iparnál maradt liju kevesebb igénnyel megelégedet-
tebb, boldogabb a fél műveltséggel biró s az urhal-
namsttgba beleszokolt szerény hivatalnoknál, llogy 
mily nagy számban vannak azok, kik a tudományos 
pályát végezve kénytelenek nyomorogni, bizonyítják 
azon esetek, hogy egy dijnoki állasra ezren és ezren 
pályáznák, kozluk jogot vegzeit, doktorátussá! biró 
egyéuek liudapesieu egy kisebb — 1000—li'OO kor. 
jövedelemmel egybekoloit allasra — ma mar szaza-
val, ezrével érkeznek a pályázók kérvényéi, végzett 
ügyvedek kénytelenek inasok irodájaban szerény 
fizetés mellett működni csak azért, hogy a minden-
napi betevő falatjukat megszerezhessek. Nyilván 
látható lehat, hogy a tudományos pálya máig sem 
tiy ujt mindenkinek biztosítékot a megélhetésre. A 
biztos kenyér megkeresése ezen a pályán naponia 
n.igvobu küzdelemmel jar, meri ma mar minden 
hivatal megtelt vegzeit emberekkel, okleve-
les egyénekkel. 

Nem akarom ezallal azl mondani, hogy gyer-
mekeinket ne taníttassuk, sőt ellenkezőleg, tanulni 
kell mindenkinek, csakhogy olyan iskolai végeztes 
sunk a gyermekekkel, mely legjobban megtelel 
életpályájának. 

Este. 

Leszállt az alkony, jöjj csendes álom, 
Tégy jót velem: 
Lehelj rám h;tlkan s bársonyos ujjal 
Fogd le, az én két fáradt szemem. 

Kingits karodban, halkan — kiméivé — 
Alig-alig ; 
Az élet buját, az élet baját, 
Hadd lelejtsem el — csak holnapig 

Hárnonyos ujjal simogasd lágyon 
Két arcomat, 
. . . Ks holnap — holnap megkezdem újra 
A zord élettel — bús harcomat. 

• • • l«y, most a napok, — de jön az idő 
Mikor egyszer majd, 
Nem kezdem újra az élet harcát: 
Mert nem lesz — holnap . . . 

Tóthné—Munkácsy Eleonóra . 

Két asszony. 
Irta Lengyel Laura . 

A jó oreg Gondviselés bosszús ráncokba húzta 
össze a homlokát: 

. . . Mennyi baj, mennyi sopánkodás . . . 
A férfiak még csak hagyján, de az asszonyok-

kal már igazán nem lehet boldogulni . . . Szeretném 
tudni, mi a manót csináljak a két Kovácsnéval, kik 
egyre másra küldik fel panaszos sóhajtásaikat?... 

Kovács Ferenc ur, a jónevü tehetséges poéta, 
ezelőtt hat esztendővel erősen udvarolt a szőke] 
babaarcú Xoltay Erzsinek. A rokonság már amolyan 
félhivatalos vőlegénynek tekmtelte. Krzsi az ulcán 

még nem fogódzott karjaiba, de titokban néhányszor 
csolkolózlak. Kovács Ferenc ur nem volt éppen 
túlságosán tükolódzo természetű és még a kaveüazi 
kompania is tudta, hogy a Holdsugár cimu jeles kis 
verskötet Zoltay Krzsi szőke haját és kek szemel 
dicsőíti. 

A házasságból azouban nem lett semmi. 
Kovács Ferenc ur túlságosán impresszionista lélek 
volt. Egy szép téli délután, a véletlen öszzehozla 
Horváth Kláraval s e délutántól kezdve színtelennek 
találta az Krzsi szöszke szépségét, unalmasnak oro-
k<>9 vidámságát, ostobauak naivitását, szóval kesz 
volt a tragédia. 

A tragédia különben nem volt túlságosán 
veszedelmes jellegű. Szegény kis Krzsi sokat sírt, 
nagyon megfogyott, három hétig iu<'g a hajat sem 
puderozta és meg akart halni. 

Ainde ez csak amolyan átmeneti lelki allapot 
volt, végre is állandóan es folytonosan nem lehet 
az ember kétségbeesve. S egy felesztendő múlva 
már Kovács Lajos úrral, a székesfőváros egyik 
tekintélyes, fiatal nagykereskedőjével vallott titok-
ban csokokat. 

Kzek a titkos csókok azouban meghozták a 
kívánt eredményt, az arany karikagyűrűt. A fiatal 
Kovács Lajos csinos, elmés fiu volt es szecessziós 
bútorokat vásárolt a felesége szalonjaba. Krzsi 
buszkén öltötte k e z é t volegínye karjába, az elvesztett 
kilókat hamar visszanyerte, a haját pedig meg sző-
kébbre puderozta, mint ezelőtt. 

Lgy szép tavaszi napon együtt séiall vőlegényé-
vel a déli korzón, mikor szembejoli velük egy fiatal 
pár. Karonfogva mentek, mint ők, de míg öt Kovács 
Ltijos tartotta anekdotákkal, a másik párnál a nő 
beszélt a férfihoz. Világos, hogy azok inar házas-
társak voltak. 

A két férfi egyszerre kapta le a kalapját, a 
két nő szeme összevillant egy pillanatra. 

Krzsi vőlegénye furcsán mosolygott: 
— No ez mégis különös . . . 

— Micsoda különös ? - kérdezte a leány 
kíváncsian. 

Kovács ur par pillanatig gondolkozott, aztán 
jókedvűen fölvonta vallat: 

— Hiszen inosl már elmondhatom. Tudja egy 
idóben sokat jártam Horvalhek házába, talán szerel-
mes is voltain egy kicsit Kláraba. Legalabb ugy 
hittem míg csak . . . 

— Míg csak . . . — ismételte a leány. 
— Míg csak magat meg nem láltaiu. Abban a 

pillanatban azonban tisztabau voltam a szivemmé. 
Maga vagy senki . . . és higyje el Krzsi . . . 

Tovább is deklamált volna, de a mama utol-
érte őket én reájuk szolt, hogy vissza kell fordulni, 
különben elkesnek az obédről. 

Ilarom hét inulva Krzsi ferje karján vonult be 
a szecessziós szalonba es igeu boldognak érezte 
magat. A Kovács ur anekdotái is vallozatosaboak 
lellek, mert most mar a borsosabb históriákat is fol 
lalalla kedv es nejenek. Amellett sajal kulou szoba-
leánya volt, a férfiak „nagysagos asszonyom" nak 
szólilott.ik es annyi Kugler-sulemeuyt euelell, aiueny -
nyit csak akart. 

Az emberi természet azouban gonosz és hálát-
lan. Minden boldogsagoa beleszokik. A beleszokás 
csak kuszob, innen lepünk be a kozoinbosscgbe. De 
a közömbösség csak eloszoba, mely egyenesen az 
unalomhoz vezet. Kovács Lajosne lassankint könyv 
nelkul ismerte a klubbeli históriákat, a „nagysagos 
asszony "-om sem csiklandozta a luiet, a sok cuk-
rászsüteménytől meg ugy elromlott a foga, hogy 
szeptemberben kellőt plouibirozialui kellőit. 

itt a togorvos szalonjaban, ócska vicclapokat 
forgalva, jutott először eszsoe, hogy az élet utálatos 
és o nagyon boldogtalan. Sírni szerelelt volna, de 
semmifele pozitív baj nem jutott eszébe, csak ugy 
érezte, hogy szenved, nagyon szenved és tetredobla 
a vicces lapokat, azutan nem is bírta bevárni, inig 
a fogorvos vegez ott bent aldozatával, otthagyta a 
várótermet és kirohant az utcára. 

T á r o a. 



A földműves ne szorítkozzak egyedül arra, 
hogy fia szántani, vetni, kuszálni, kapálni tudjon,( 
ezzel magában nem boldogul, a nyers erő mit sem 
ér ma már. A földműves osztály csak u«y boldo-; 
gulhat, ha gyermekeinek, akiket e pályára nevel, 
szakszerű és"okszerű kiképeztetéséről gondoskodik, 
inert csak okszerű gazdálkodás fogja népünk tömé 
gét, a kisg izdákat megelégedettekké és a békeidejé-
ben is jómóduakká tenni. 

Az iparos és kereskedő osztálynak nem elég-
séges, ba egyedül azon ipar vagy üzletágat ismeri, 
amely neki a mindennapi kenyeret nyújtja. Nem elég 
a gyakorlat, mert boldogulni és a külfölddel a ver 
senyt kiállani csak ugy képes, ha a gyakorlat mel-
lett a szükséges elméleti ismereteket is megszerzi. 

Hogy az országban fennálló iparvállalatok-, 
ipannűheíyek- és gyárakban jobbára külföldiek 
veszik el iparosainktól a koncot, a jobb állásukat, 
az egyedül a hazai iparosaink szellemi visszamara-
dottságában keresendő. 

Az ipari pályán sem most, de még a háború 
után sem fogunk látni túlzsúfoltságot, itt még sok 
ember számára van óa lesz biztos kenyér és szép 
reményekkel kecsegtető állás. Miért adjuk tehát 
gyermekeinket tudományos pályára, mikor az ipar 
terén jobban, biztosan fognak boldogulni. 

Mi tette nagygyá, virágzóvá Schweizot, hanem 
az ipar? Mi tette gazdaggá Angolországot, ha nem 
a kereskedelem? 

Igen ám, az idegen államok iparosai nem azért 
taníttatják gyermekeiket, hogy azok mind kizárólag 
tudományos pályára készüljenek, hanem azért, hogy 
ügyes, hasznavehető iparosokat, kereskedőket nevel-
jenek a hazának; nem resteli a külföldi iparos, ha 
fiából iparos lesz, végeztet vele négy középiskolai 
osztályt, aztán maga mellé veszi, mert jól tudja, 
hogy jobban boldogul e pályán, mint a sokatigérő, 
de vajmi keveset adó tisztviselői nehéz, lekötött, 
rogos pályán. 

Sajnos, nálunk szégyennek tartják a gyermeket 
ipari pályára nevelni s a gyermeket hanyagságáért 
mindig azzal fenyegetik, hogy iparos lesz; gyűlöletet, 
gúnyt űznek a tisztes iparból, holott a jelen háborús 
időben meggyőződhetünk, hogy az iparos sorsa sok 
kai kedvezőbb, mint bármely fix fizetéssel biró tiszt-
viselőé va«y hivatalnoké s hogy hány ilyen boldog 
iparom vau városunkban is, ki nem cserélne akár-
hány tudományos pályán levő, de nyomorgó élet-
viszonyokkal küzdő hivatalnokkal. 

A koz lmultbau egyik volt tanítványomat, ki 
egy magasabb fokú iskolában nem boldogult, rá 
akartain bírni, hogy lépjen ipari pályára, inert az 
még sok kincset rejt magában. El is vittem őt egy 
helybeli tekintélyes iparoshoz, hogy szószólója legyek 
ügyének. Fáradozásom meddő volt, a hu ugy látiam 
— szégyennek tartot'a az ipari pályát, azzal bucsu 
zott tőlem, hogy elmegy valamely irodába. Tehát 
irodában keres s talán tálul is örokos szolgai inun-
kat, mely az ő életcéljának meg nem fog felelni, 
hanem igenis szaporítani fogja a nyomorgók, az 
elégedetlenek számát 

Legyen tehát a szülő gyermeke életpályájának 
inegválasztusaban óvatos, körültekintő, ha azt akarja 
elérni, hogy fia boldoguljon s hasznos polgára 
legyen az országnak, mert csak így járulhat hozzá 
a haza jólétének megteremtéséhez. 

KNAUTE REZSŐ. 

Hirek a háború ró l . 
Fenyes győzelmünk a hitszegokon Az olaszok 

veresége a déltiroli hurcvonalon mind nagyobb t»»r 
jedelmet ölt. A lafrauni fensikon a gráei hadtest 
támadásának teljes sikere volt. Az ellenséget egész 
hadállásából kivetettük. A mi csapataink a Cima 
Mandriolonak és a határtól közvetlenül nyugatra 
levíi magaslatoknak, — az emiitett csúcstól az Astach 
völgyéig. — birtokában vannak. <J császári és királyi 
Fensége, Károly Ferenc József altábornagy hadcso-

portja elfoglalta a Tormesno-Monte és Monte-Majo 
von .lat. A támadás kezdete óta 28.883 hadifoglyot, 
közöttük 483 tisztet számítottunk össze, zsákmányunk 
pedig 172 ágy ura emelkedett. 

További sikerek az olasz fronton. Csapataink 
már a Sugana völgy mindkét oldalán előre nyomul-
nak. Burgent az ellenség menekülve hagyta el és 
gazdag zsákmány maradt kezünkben. A gráci hadtest 
átkelt a határon és a megvert ellenséget üldözi A 
Monté Yerena olasz er,*d is birtokunkba jutott. A 
Hrand volgvben támadásunk az ellenséges állások 
ellen Lihetaunál folyamatban van. Május 15-ike óta 
a zsákmányolt ágyuk száma 188 ra emelkedett. 
Tengeri repülő járműveink számos bombát dobtak a 
San Tonna Prave portognarioi vasútvonalra. 

Déltiroli frontunk. A magyar és osztrák csapa-
tok frontja Dél-Tirolban mélyen belenyúlik uz ellenség 
által azelőtt megszállva tartott területbe. A trónörö-
kös hadserege jelentékenyen előrenyomult az Astaeh-
volgvben s frontunk vidékén 50 négyzet kilométer 
területet tart kezében A trónörökös seregéhez 
csatlakoznak uz Arsiero féle előrenyomuló csupatok. 

A harmadik olasz erod elfoglalasa. Csapataink a 
Sugana völgytől északra birtokukba vették a Salu-
biotól Horgengig (Borgó) vonuló hegyhátat. A völgy-
től délre fekvő határszéli hegyháton az ellenséget 
elűztük a Kempel hegytől. Odébb délre az olaszok 
a Wald-Assatól keletre fekvő magaslatokat és az 
Assiago és Argiero közti megerősített területet elhagy-
tak. A Campolongói erőd kezeink között van.Csapataink 
közelebb jutottak a Wald Assahoz és a Fosina 
völgyhöz. Támadásunk megkezdése óta 24.400 olasz 
és ezek között 521 tiszt került kezeinkbe és 251 
ágyút, 1U1 gépfegyvert és 10 aknavetőt zsákmá-
nyoltunk. 

Olasz velekedes ofFenzivankról. A Corierre della 
Sera kétségtelenül legsúlyosabbnak tartja a mai 
helyzetet A legkritikusabb pillanatok következtek el, 
rettenetes csaták dúlnak az egész fronton. Az ellen-
ség tüzelése óriási, a hegyek mindenütt meg vannak 
tömve magyar osztrák katonákkal, akik minden 
ildalról lavina módjára rohannak előre. 

Menekül az olasz király. A Kölnische Zeitung 
irja: Viktor Emánuel király e*ész kíséretével eltá-
vozott az udineij főhadiszállásról ós Velencéhez, 
illetve Páduahoz hurcolkodott közelebb. 

Menekül az olasz. A „Corriere della Sera" közli 
hogy Asiagoból a polg.iri lakosságot eltávolították, 
mert 30 kilométeres távolságból 5 percenkint 5 
nagykaliberü lövedék csapott le a városba. A gráná-
tok óriási tölcséreket vágtak és számos ernberáldo 
zutot követeltek. A magyar ós osztrák támadást 
hatasos ágyútűz vezette be és követte, amely minden 
olasz védöművet szétmorzsolt. 

A hitszegő olaszon ujabb veresege. A Sugana 
szakaszon csapataink meghódítottak a Ciwaront 
(Huregntől délkeletre) és meginaszták az Elfér csúcsot 
(Ciíná Uudicii. Az Assiagotól északra fekvő területen 
a gráci hadtest egyesz részei uj nagy sikereket értek 
el. Vorno di Campo Verdetői Meatáig az egész hegy-
hát birtokunkban van. A menekülő ellenség, leg-
hevesebb tüzérségi tuzünkben nagy véres veszteséget 
szenvedett és 2500 foglyot, közte egy ezredes és 
számos torzstiszt maradt kezeink között, azonkívül 
4 ágyút, 4 gépfegyvert, 300 kerékpárt és sok egyéb 
hadiszert zsákmányoltunk. A felső Fosina völgyet 
elfoglaltuk. 

Nagy nemet győzelmek Verdun körül. Givenchy 
en Gohelletől délnyugatra az angol állások főbb 
vonalait mintegy ket kilométer szélességben elfog 
laltuk és az ellentámadásokat sikeresen visszavertük 
— 8 tisztet és 220 főnyi legénységet elfogtunk és 4 
géppuskából »s 3 aknaszóróból álló zsákmányt szállí-
tottunk. be. Az ellenség az egész vonalon rendkívül 
véres vesztes get szenvedett. A Maastól balra csapa-
taink rohammal elfoglalták a franciák állásait, a .'104 es 

| magaslat keleti nyúlványait. Az ellenség nagy ós 
' véres veszteségeket szenvedett, ezenfelül 9 tisztjét, 

i518 emberét elfogtuk, s 5 géppuskát zsákmányoltunk. 
A Mort Homme déli lejtőjén végrehajtott támadá-
sunk zsákmánya 3U ágvura és 12 géppuskára emel-
kedett. Az ellenség kísérletei ugy itt, mint Chatan-
court felé arra irányultak, hogy az elvesztett területet 
visszaszerezzék. Ezek azonban eiedméuytelenek 
maradtak. 

A nemetek ujabb sikerei Verdunnel A Maastól 
balra turkok kézigránát támadásait a 304 es magas-
lattól nyugatra visszavertük. A Maas keleti partján 
sikeresen folytatjuk támadásainkat. Állásainkat a 
kőbányától nyugatra kiszélesítettük, a Thieaumunt 
szakadékot átléptük és az ellenséget Douaumout 
erődtől délre tovább vetettük vissza. Ezen harcokban 
ujabb 600 foglyot és 12 gépfegyvert zsákmányoltunk. 

Nikolajevics nagyherceg es hivei visszatérnék. 
Nikolajevics nagyhercegnek az európai frontra való 
visszahelyezésétől sikereket várnak az oroszok. Niko 
lajevics visszahívása különben elejtését jelenti mind-
azoknak a hadvezéreknek, akik a múlt évi kudarcok 
alkalmával ellenfelei voltak. Így rebesgetik, hogy 
Kuropatkin utódjává Stösszel tábornokot fogják 
kinevezni. 

Amerika elnökenek bekebeszéde. A Woltf" ügy-
nökség newyorki képviselője jelenti szikratáviratban; 
Wilzon elnök szombaton Charlotteban (North Karo-
lina) Mecklenburg (North Karolina) függetlenségi 
nyilatkozatának 140-ik évfordulója alkilmaból száz-
ezer ember előtt beszédet mondott, amelyben a többek 
között a következőket fejtette ki: — Az Egyesült 
Államok számára elérkezett az ideje annak, hogy 
az európai hadviselő államok között a béke helyre-
állítására felajánlják szolgálataikat. Örömmel adnám 
át magamat unuuk u gondolatnak, hogy ennek az 
órának szelleme kifejezésre jut abban a mi látomá-
nyunkban, hogy mi a tanácsnak, az áldozatnak, az 
engedékenységnek, az igazságnak Ítéletnek szent 
szimbólumát állítjuk a világ nemzetei elé ilyképen 
emlékeztetjük őket a szentírás ama szavaira: Szél-
vész után, földrengés után, tűzvész után is hallatszik 
az ember csendes, jóságos szava. 

Csapataink elfoglalták jRsiagot, az első nagyobb 
várost (kb. 7 0 0 0 lakós) Olaszország déltiroli határán, 
mely páncélos erődökkel védett volt. ( L a p u n k zár takor 
érkezett magánér tes í tés . ) 

Városi ügyek. 
U310 91« Hirdetmeny. 

Közhírré teszem, hogy a 3 évnél fiatalabb 
üszők levágatása megtiltadk, ha a feltételesen ki-
adott alispáni engedélyben foglalt hiba az állaton 
nem észleltetik. A feltételes engedéllyel vágási cél-
ból vásárolt üszőket levágatásuk előtt városi állat-
orvos tartozik megvizsgálni. Azon esetben, ha üszőt 
városi állatorvos távollétében, vagy engedélye nélkül 
vágnak le, a levágott állat husa őrizetbe veendő és 
hatóságilag elkobaandó, amennyiben a hus köz-
fogyasztásra alkalmas, az 1888. évi 7. t.-c. 155. 
ií-ában jelzett célrb értékesítendő, tulajdonosa ellen 
a kihágási eljárás megindittatik. Vágatási engedély-
lyel leszúrt üszőnek a vármegye területéről való 
kiszállítása megtiltatott. 

A tenyészmarhák védelméről szóló rendelet 
megszegőjével szemben a legszigorúbb megtorlást 
alkalmazom. 

Kőszeg, 191G. május hó 22.-én. 

Jiimbrits Lajos, polariméter. 

Maga sem tudta, hogyan jutott az Andrássv-
utra? Ott állt egy könyvesbolt kirakata előtt. Az 
üzlet kirakatában nagy csomó könyv volt, minde-
niknek egy színe, formája, mindegyikre ez volt 
nyomva: Klára. Irta: Kovács Ferenc 

A szőke asszony a másik pillanatban már bent 
volt az üzletben. 

— Kérem a Kovács Ferenc könyvét, — mondta 
bíborpiros arccal, mintha valami tiltott dolgot cse-
lekednék. 

— A Klárát? kérdezte udvariasan a segéd. 
Erzsi asszony bólintott, ugy összeszorult a 

szive, hogy képtelen volt szóval válaszolni. 
Odahaza a szecessziós szalonban, konybeborult 

szemmel nézte a könyvet. 
— Klára, Klára — mondta sápadtan, — most 

uiúr u feleségéről írja a verseket. 
Ezt mélységes megbotránkozással és nagy el-

keseredéssel konstatálta. 
Mikor a vacsoránál, férje megint valami klub 

beli históriát akart elmesélni, Erzsi asszony, ki 
különben négyszemközt szívesen hallgatta férje bor-
sos anekdotáit, vérpiros arccal ugrott fel az asztaltól: 

— Utálom már ezt a sok komiszságot! Szégyen ! 
Oyalázat! Azt hiszi, hogy valami orfeumi dámát 
vett feleségül ? ! . . . 

Sirv a fakadt és alaposan elrontotta a derék 
nagykereskedő vacsoráját, ki szelíden csitította és 
alázatosan bocsánatot kért tőle. 

Egy félórai parlamentirozás után Erzsi asszony 

megbocsátott és újra elfoglalta helyét az asztalfőn, 
de inig a borjuszeletre citromot facsart, igy sóhajtott 
fol magában : 

Nem, ez az ember nem értett meg engem s 
nemis fog megérteni soha . . . 

Es lopva egy rajongó pillantást vetett Kovács 
Ferenc ur verseskönyve felé. 

Fájdalom, Kovács Ferenc ur a rajongó pillan-
tásban nem gyönyörködhetett. A poéta egy józsef-
városi ház harmadik emeleti lakásán, a hintaszékben 
cigarettázik, kedves neje szemben ül vele a díványon 
és a pillantás, mivel végigméri, mindennek nevezhető 
csak rajongóuak nem. 

— Hát csakugyan nem akarod! 

Ugyan kérlek? Én igazán nem értelek. Uj 
ruháról álmodozni, mikor a házbért nem tudom elő-
teremteni. 

Klára asszony bosszús megvetéssel nézett 
végig férjén : 

— Igen, mert élhotetlcn vagy. A kiadó is be-
csapott ezzel a Klárá-val. A színdarabod már féléve 
hever az igazgatónál. Miért nem jársz a nyakára, 
miért nem sürgeted, zaklatod, fenyegeted, mint a 
többi . . . 

— Hagyj békét, — mordult fel a szerencsétlen 
poéta, — elég bajom van nekem úgyis, ne tedd 
pokollá az otthonomat. 

Az asszony lángoló arccal ugrott fel, látszott 
rajta, hogy lelkét fojtogatja, amit mondani akar. 

2 3 3o Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a földi szeder levelének 

mint teapótléknak a hadra kelt sereg részére a tanu-
lók által való összegyüjthotése a városi erdőkben 
meg van engedve. A gyűjtésre jelentkező tanuló 
ifjúság a városi erdőinüsternél nyer további útba-
igazítást. 

Kőszeg, 101G. május hó 26. án. 

Jnmbrits Lajos S. k. polgármester 

— En teszem pokollá az életedet? Hát te mivé 
tetted az enyémet? Ki vagyok én, mi vagyok én ? 
A feleseged? Hiszen minden idegennel többet vagyok 
együtt, mint te veled. Éjjel a redukció, nappal a 
bohérntanya, ez a te életed . . . 

Nem folytathatta tovább. A szerencsétlen poé-
tának igen gyönge idegzete volt. Fölkapta kalapját 
és megszokott az égiháború elől. 

KI ára asszony pedig zokogva omlott a magas-
hátu ebédlődiványra. Es a forró köunyzáporban fel 
tűnt előtte a légies kis konyhapénz, egy-egy házi 
viharral kierőszakolt selyemblúz; az unalmas asszony-
zsurok, a langymeleg tea, csomörületességig unalmas 
ingyen színház, féljenek ideges kedvetlensége, vagy 
mámoros follángolása . . . S megjelent előtte a sze-
cessziós szalon, a fehérkötényes szobaleauy, a fényes 
gondtalan, izgalom nélküli élet ós mindezzel együtt 
Kovács Lajos ur arca . . . 

- . . . Tessék, — mondta a jó öreg ( londviselés 
— most mit csináljak e'zzel a kót sápítozó asz-
szonnyal ? . . . 

A pajkos, szeszélyes Sors elkezdett kacagni: 

— Semmit, jó uram, semmit. Ha megcserélnéd 
helyzetüket, három óv inulva megint csak sopánko-
dással terhelnék a füledet. Asszonyok dolgáb.i soha-
sem jó beleavatkozni. Meg aztán nem is érdemes. 
Nem igen szorultak ők mireánk, ha igazán óhajtják 
a változást. 



2317 ei6. Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy junius hó 1 ével kezdő-

dőleg a tenyésztésre nem alkalpias üszőborjuk és 
3 évnél fiatalabb üszők vágatási célból való eladá-
sához szükséges engedélyeket l koronás okmány-' 
bélyeggel ellátott községi bizonyítvánnyal felszerelt! 

kérvénnyel engedélyezi az alispán. A községi bizo- ] 
nyitvány a városi állatorvosnál (városház ujtó 8. sz.) 
szerezhető be. 

Kőszeg, 1910. május hó 22.-én. 

Jambrits Lajos, 8. k. polgármester 

2337 Min Pályázati hirdetmeny. 

A kőszegi Kelcz-Adelffy árvaházban megüre-
sedett két ingyenes alapítványi helyre pályázatot 
hirdetek. Pályázhatnak kőszegi illetőségű, jó maga 
viseletű, szegénysorsu tanulók. A hadiárvák előnyben 
részesülnek. 

A pályázati kérvények, mihez csatolandó a) 
utolsó iskolai bizonyítvány, b) anyakönyvi kivonat, 
c) orvosi bizonyítvány, hogy a jelölt ép és egézséges, 
d) oltási, illetőleg ujraoltási bizonyítvány, f. é. junius 
2-ig adandók be a polgármesteri irodába. 

Kőszeg, 1910. május hó 24. én. 
Jambrits Liljos, polgármester 

Helyi hirek. 
Császny Valér vezerörnagy, a pozsonyi houv. 

kerületi parancsnok helyettese, szerdán városunkban 
időzött a kiegészítő parancsnokság ügykezelésének 
megvizsgálása céljából. Császny tábornok a nyolc-
vanas évek elején rövid ideig raint a katonai reál-
iskola tanára működött városunkban és meglepetés-
sel tapasztalta a városunk azóta történt nagy haladását. 

A gyár i k i r . tabla elnöke, dr. Hódossy Lajos, a 
szombathelyi kir. törvényszéknél teljesitett hivatal-
vizsgálat befejezése után Náray-Szabó Jenő torvény 
széki elnök és néhány biró és jegyző kíséretében 
szerdán délután városunk megtekintésére iderándult 
és Szerdahely Károly járásbiró kalauzolása mellett 
bejárta a város majd minden részét, melynek szép 
ségéiől, tisztaságáról és városias jellegéről a leg 
nagyobb elismeréssel nyilatkozott. 

Kitűntefes Havas Aladár volt kőszegi honved-
fóhadnagynak, mint az olasz fronton a hadbiztosság-
hoz beosztott tisztnek, őfelsége kitűnő szolgálati elis-
meréséül a hadiékitményes és koronás aranyérdem-
keresztet adományozta. 

Kitüntetes. Ifj. dr. Stúr Lajos tart. tüzérhadnagy-
nak, ki egyike az elsőknek volt, kit a háború kitörése-
kor helyből harcba szólítottak, kitűnő és bátor szolgálatai 
elismeréseül Őfelsége legmagasabb megelégedését 
adatta tudtul és az ezzel járó hadiékitmenyes Signum 
Laudis érdemrendet adományozta neki. Azóta ujabb 
elismerés is érte. Hadtestparancsnoksága napi parancs-
ban igen kitüntető leirás során elismerésének adott 
kifejezést, amiért egy 3<MX) méteres magaslatra csodá-
latos rövid idő alatt sikerült neki ütegét uj állásba 
helyezni. 

Salamon Érné honvedszazadoa, városunk jóemlé 
kii fiának tetemét kedden helyeztek örök nyuga 
lomra a helybeli temetőben, itt nyugvó szülei mellé. 
A temetői egyházi szertartás után Kovács József 
többször kitüntetett tábori lelkész a 20. honvédezred 
nevében ennek küldöttségének élén díszes koszorú-
kat helyezett el sírjára és gyönyörű búcsúbeszédben 
emlékezett meg kiváló katonai és bajtarsi erényeiről 
8 bátorságáról, mellyel a reábízott századot az ellen-
ség ellen vezette. A temetésen nagyszámú gyászoló 
közönség jelent meg, a városi tanács, a katonai 
helyőrség tisztjei, u 12. vadászzászlóalj egy dísz-
százada a zenével, a család részéről Salamon Ilona és 
Salamon Gyula a harctéren súlyosan megsebesült 
kisunyotni körjegyző és más rokonok. A városunkban 
aznap itt tartózkodott Császny Valér vezérőrnagy 
is megjelent a hősi halált halt ifjú liszt végtisztesé-
gén, kiről már annak idején megírtuk, hogy az 
ellenséggel szemben tanúsítóit vitézségéért a hadi-
ékitményes vaskoronarenddel lett kitüntetve. Méltó 
utóda volt a chlumi csatatéren 1800 ban ezredének 
nagy dicsősegei szerzett boldogult atyjanak. 

Görgei A r t ú r — Kőszegen Görgei Artúr, a 48-as 
idők egyik legnagyobbjának halála, emlékezetünkbe 
hívja, hogy e nevezetes férfiú majdnem városunknak 
polgárává lett. Midőn 184ő-ban helyben a nagysza-
bású posztógyár (a mostani gőzmalmi laktanyában) 
létesült, a vegyész-mérnöki állásra Görgei Artúr is 
pályázott, kiről ismeretes, hogy mint mérnökkari főhad-
nagy a katonaságtól való távozása után a szabadságharcig 
mint vegyész-mérnök foglalkozott. A részvénytársaság 
azonban, melynek elnöke akkor dr Markbreiter volt, 
nem őt, hanem mást választott. 

Halalozás. Horváth József nyugalmazott soproni 
tanitó, ki néhány évvel ezelőtt iit leiepedett le, f. hó 
20.-án szivszélütés folytán 07 éves korában hirtelen 
meghalt. Negyven éven át szolgálta a tanügyet, 
melynek kilunő munkása volt. Sopronbul is sukan 
fejezték ki részvétüket özvegyénél és egyetlen fiánál, 
ki egy előkelő brünni gépgyár mérnöke. 

Gráf Mici regenye. Gráf Imre volt kőszegi, 
most trieszti kereskedőnek itt született Mici leánya, 
ki az olaszokkal való háború kitörése után itteni 
rokonaihoz jött latogatóba s utóbb Hontmegyében 
egy uradalmi tisztviselőnek gyermekei mellett valialt 
nevelőnői állast, ugyanott egy ifjú alkalmazott sze-
relmi ajanlatát elutasítva, mert menyasszonya volt 
egy hadbavonult trieszti könyvelőnek, a visszautasí-
tott kerő aldozata lelt. AgyonlŐlle az életvidor, alig 
19 éves leányt és azután önmagát is elemésztette. 
Szegény szülei most értesültek a nagy csapásról, 
vőlegéuye pedig még most sem tudja. A kereske-
delmi iskolát végzett fiatal igeu temparamentumos és 
életrevaló leányra, ki a háború kitöréséig egy trieszti 
nagy cégnél volt alkalmazásban, meg élénkén em-
lekezunk illeni tartózkodasára, ki az itt internált 
polai olasz anyanyelvű osztrák állampolgárok ellátá-
sánál mint a Uatósag tolmácsa közreműködött és a 
családi tűzhelyüket elhagyatottak iránt Őszinte s/.iv-
jósagot, emberseges szeretetet tauusitotl. Mélységes 
gyasszal gondolunk a fiatal leány tragikus sorsara 
es őszinte reszveltel vagyunk szülei es rokonai iraiit. 

A Kelcz Adelffy a rvahazban megüresedő alapit 
vanyi helyek A Vasvar-szombathelyi szekeskapiatan 
a kőszegi Kelcz Adelffy r. kalh. árvaházban az 
1914—17. iskolai évre üres alapítványi helyekre 
junius hó 7 áig bezarólag pályázatot hirdetés pedig: 
1. Ferenczy Antal volt táblai ügyvéd alapitvanyára 
folyamodhatnak rokonok. Ráfizetendő 117*92 korona. 
2. Kelcz-Adellly és Kőszeg városi alapra ajánl 
Kőszeg város tanácsa a kőszegi plébános feltéllen 
közbenjöttével két helyet. 3. Váhl Antal volt pinka 
szentkirályi plébános alapítványára folyamodhatnak 
az alapító nővérének Hocheckcr Máriának leszár-
mazottjai; ha e csaladbol senki sem jelentkeznék, 
akkor Kodler János leszármazottjai; ha ilyen sem 
akadna, akkor kőszegi szegény hu. Ráfizetendő 
198 89 K. A teljes fizetéses helyre folyamodók 700 
korona tartasdijal fizetnek. Kgyenruhaátalany nem 
allapithalo meg, illetőleg ruhaaialáuy szarnia szerint 
fizetendő. A lelveiel a gimnázium I —Vfll . osztalyaira 
történik. A felsorolt alapítványi helyeknél a ráfize-
tendő összeg a 700 korona lariasdíj kiegészítésére 
szolgál. 

A dijnokok eddig az országos hadsegélyzó hiva-
taltól kaplak dragasagi pollékot, de mert ez csak 
igen csekely összeg volt, a varosok is megadtak 
nekik a dragasagi pollékot. Most a kormány ugy 
intezkedett, hogy az allam ad nekik havi 25 koronát, 
míallal a varosok ezen kiadás alul felirentetnek. 

A negyedik hadikolcsonre az országban 2 milli-
árdot jegyeztek. Ebből Vasvárraegye mintegy 25 
millió korona esik es ezen összegben Kőszeg varosa 
is egy milliót jóval meghaladó összeggel szerepel. 

I A Kőszegi lakarekpénztarnal 707 250 kor., az Általá-
nos Takarékpénztárnál 344.350 kor., a Hitelszovetke-

izeinél 120.0')0 kor., a Szombathelyi Takarékpénztár 
'fiókjánál 50 000 kor., de fielybehek részéről Sopron-
ban, Szombathelyen és Budapesten is történték 
tekintélyes összegű jegyzések. 

A jovo ev i termenyekre előleget csak azok ad-
halnak, akiknek erre a Hadi Termény H. T. meg-
bízást adott. Szombathelyen a Mezőgazdas igi Bank, 
Kös egen a Ueutsch Artúr ceg nyeri erre felhatal-
mazást. 

Rokkant hadifoglyokat szállítottak el pénteken 
ismét az ilieui katonai larialékkórházból. Ezúttal 
71 közlegényt es 3 lisztet. Majd valamennyien 
benav es luberkulozisok A kényelmesen berendezett 
különvonatba való eihelyezesuél jelen volt a kórház 
parancsnoka dr. Klem Miksa torzsorvos, az allomás-
parauesnoksag részéről Kuzek Nándor alezredes, a 
polgári haiosag részéről kőszegi József rendőrkapi-
lauy, a Voroskereszl-egylel részéről Chernel István né 
elnoknó, ki ezúttal is a hazajukba távozó rokkantakat 
cigarettákkal látta el utravaloul. 

A főgimnázium első osztályába az előzetes föl-
vétel junius 9-en, pénteken reggol 8 orálól kezdve 
lesz az igazgató lukasau. fizetendő 30 K. He kell 
muiaiui a kereszlelőlovelel, ujraoltasi bizonyítványt 
s az elemi iskola IV. vagy koveikező osztályról szóló 
bizonyítványt vagy könyvecskét. 

Meyli vo A Vöröskereszt-egylet kőszegi fiókja 
f. évi junius hó 4.-en d e. 11 órakor a városház 
tanácstermében évi közgyűlést tart, melyre a t. tagokat 
tisztelettel meghívja az elnökség. 

Sdrtescsorda engedelyezese iránt adott be indít-
ványt a város képviselőtestületéhez dr. Stúr Lajos 
virilista-tag, azzal indokolva, hogy a sertéstenyésztes 
érdekeben ez közérdekű szükségletet képez, a kihajtás 
pedig a város főútjának elkerülésével az ezzel parallel 
haladó hátsó útvonalon törtenhetik. 

Köszegfalva termelói közül pénteken oly sokan 
lepték el a városházát, mintha valamely választási 
szavazásra bekorteskedték volna őket. üabonaeltitko-
lás miatt vonatt.'ik felelősségre, mert az ellenőrzést 
gyakorló pénzügyőrségi közeg majd mindegyiknél a 
bőségesen számított szükségletnél többet talált, mint 
amennyit annak idején bejelentettek. Azzal védekeztek, 
hogy akkoriban a sulymennyiséget pontosan nem 
tudták, mindent el nem vethettek és igen takarékosan 
éltek, azért lett feleslegük. A rendőrkapitány valameny-
nyiiiket felmentette, de kötelezte a kimutatott többletnek 
a most megállapított, tehát olcsóbb téritmény fejében 
közélelmezés céljára beszolgáltatni. 

A 83as-ok köszönete. Azon alkalomból, hogy a 
83-ások vasmegyei katonanapján városunk is tekin-
télyes összeggel gyarapította az ezred segélyalapját, 
a pótzászlóalj tisztikara a kóvetkozft levelet intézte 
a varos polgármesteréhez: „Kőszeg szab. kir. város 
közönségéhez, nagyságos Jambrits Lajos polgármester 
ui kezeihez, Kőszeg A f. hó 13-áu és 14 ón a házi 
ezred özvegyei és árvái javára Szombathelyen ren-
dezett ünnepségek fényes erkölcsi és anyagi sik<*r 
közepette folytak le. Kftszeg varos közönsége és 
nagyságos Polgármester Ur páratlan lelkesedéssel 
határt alig ismert áldozatkézséggel karolták fel a 
nemes ügyet ós fényes tanújelét aduik annak, ho^y 
a hazánk védelmében vérző kőszegi hősök csalad-
jainak sorsát meleg szeretettel őrzik szivükben. — 
Fogadja Kőszeg város közönsége és nagyságos Pol 
gármester Ur mély hálánk és kitűnő tiszteletünk 
nyilvánítását, mellyel a tisztikar nevében maradunk 
lekötelezett tisztelői Palliardi őrnagy, Hreglianowic 
ezredes. Wien, 1810 május havában." 

A Vöröskereszt egylet köszönete. Özv. Mikáts Nla 
tyásné sz. Eitner Klementina úrhölgynek az üzlet-
helyiségnek az egylet céljára való átengedéséért, 
Rólh Jenő urnák faradhátatlan szíves támogatásaért 
és irodai szerek jutányos áron való átengedésért, 
Láuringer Klek urnák az iroda részére egy ollónak 
és késnek adományozásáért köszönetét fejezi ki: 
Chernél Istvánné, elnoknó. 

Felmentes A honvédelmi miniszter a város 
megkeresésére Csisza István városi erdőőrt a katonai 
szolgálat alul bizonytalan időre felmentette. 

Fiata lkorú bűnöst adott át hétfőn a helyi rendőr-
hatóoág a szombathelyi kir. törvényszék fiatalkorúak 
bíróságának, egyuital azon előterjesztéssel, hogy 
jelenlegi környezetében való meghagyása nem kiva-
natos s ennek folytan javító intézetben helyezzék el. 
Az illető K. volt festőinas, ki éjjel Hacker Samu 
éléskamarájában tört be és egy hétre való élelmet 
elrejtvén, csavargást a adta magát és ebből tartotta 
fenn magát, l'gyanez behatolt Schreiner Samu lakó-
házába is, honnét a nyitott szekrényből pénzt, órát, 
cipőt ós élelmieket lopott. A Hacker-házban festés 
alkalmával eszelte ki a könnyű bejuthatást, — a 
Schieiner házba való behatolás pedig még könnyebb 
volt, mert a háztól eltávozók a kapu kulcsát a szem-
közti gazdasági épuht oly helyére tetlek, amit bárki 
is megfigyelhetett. Kezdettől fogva ellene irányult a 
gvauu és a rondőrbizlos éber megfigyelése eredmé-
nyezte a kétsegtelen bizonyítékot és a birósagnak 
való atadast. Sajátságos, hogy az ujabban előforduló 
ilyen cselekmények felderilesénél mindig azt tap.tsz-
talják, hogy a haz- vagy lakáskulcsoknak könnyelmű 
módon vali) elhelyezese idézi elő azokat s még 
mindig nem szoknak le erről a meggondolatlan el-
járásról. 

Ket orosz fogoly szokeveny jelentkezett héffőn 
a polgármesternél, akik az esztergomi fogolytáborhoz 
tal lóznak és Kisunyotnban álltak gazdasági munkában. 
Azt vallottak, hogy hírét hallottak annak, hogy itt 
embersegesebben bánnak velük s ha lehet, itt akar-
nak munkát teljesíteni. A polgármester bejelentette 
onkeutes jeteutkezésűket a megyei központi katonai 
fogoly nyilvántartónál és késznek nyilatkozott Őket 
további intezkedesig megtartani. Ez ugy intézkedett, 
hogy a csendőrség altal hajtatta végre megbunlésuket 
és visszakésértette előbbi munkahelyükre. 

A mozinak mai m ű s o r a : Háborús felvételek. 
„Üdvözlet a mélységből". Feltűnési kellő szintnu 
4 folvouasban, a repülés első korszakából spanyol 
adatok szerint. Csak egy pont. (Vígjáték.) 

Dr. Richter fe le Anker -L in iment . Capsici compos 
Fz a szer az Anker-Pain Fxpeller pótlására szolgál, 
rendkívüli bevall haziszer, amelyet fájdalomcsillapi 
lasnal, bedorzsolésnél, koszvénynól, rheuinatiku-. 
fájdalmaknál, meghűlésnél, megbénulásnál, Isclnas-
ual síb. a legjobb eredménnyel alkalmaznak. Az 
Auker Liniment nagy elterjedtsége a legjobb bizo-
nyítéka ezen szer kitűnőségének s egy tiazban sem 
szabad hiányoznia. 

Kimutatas azon adományokról, melyek március 
és április honapokban a jótékony női koszorúcska 
pénztárába befolylak hadbavouultak nélkülöző csa-
ládjai es a vasutas árvaház kalonai kórházaban 
ápolt sebesültek javara. Hu v é t e l e k : Pénztári 
maradvány március hónapban 13547 K, hónapos 
járulékok: 1 a 8 K, 10 á 5 K 80 K, 115 a 4 K 
— 400 K, 4 á 3 K = 12 K, 70 á 2 K - 140 K, 
0 a l K — 0 K, 2 tag honapos jaruléka utólagosan 
10 K, Vöröskeresztiül 4 arvauak 40 K. Hadbavonul-
tak csaladjai javara Stellner Oltó es Gusztáv halá-
lakor koszoru-megvaltas címén 74 K, a Kőszegi 
Takarékpénztár húsvétkor a sebesülteknek 100 U, 
a Kőszegi Takarekpeuziar badbavonuitak csaladjai-
nak 100 K, Vöröskereszttől húsvétkor 100 K, K >th 
Jenőne 50 K, ozv. Kluiger Beláné 10 K, Kiedl 
ezredes 20 K, Weutzlué 10 K, ozv. Uollriegl 



űyórg.vné 10 K. kis adományok húsvétkor l-V70 K. 
H nflkós*oru eg\ árvának 4 K, őss/.eson 1,'IHíj I 7 K. 
K i a d á s o k : Nagybetegeknek és uzsonna 486'HO K, 
kórházi kiadások 200 18 K. táppénz 5 hadiárvának 
7(i __ K. élelem es tej h idbavouultak beteg tele 
s.gemek és gvermekeinek 150 10 K, eipőtalpalások 
harcosok yvermekt inek K, pinkafői árvaházba 
küld itt 2 tíu felruházása 48'3S K, hadbavonultak 
feleségeinek húsvétkor 130 — K, húsvéti ünnepek 
alkalmával a sebesülteknek H7 40 K - Bevétel 
138517 K, kiadás 11M02 K, marad 18825 K. 
Ezenkívül ajandókitztak : Czoke, Biritz, Kuchs, Edler 
\1(iamauf K., (ianiauf L , Sehlőgl, Schreiner L., 
WeorOs, Csizmadia, Zwaller tejet; Loibersbeck tojást; 
Kreyler Emuii 35 drb törülközőt; Schönowszky 
őrnagy kártyákat; Binder A. 2 drb. mosdótálat; 
Stettner Henrietta, Kreyler Kornélia bort; dr. Lau-
ringer kalácsot; Schaar Józsefné teát, rumot, cukrot; 
l'zelác V . cigarettát. Az összes adományokat s z í v b ő l 

kosz(Hii Kreyh r Kornélia a jótékony női koszorúcska 
elnöknője. 

V i d é k i h í r e k . 

Eljegyzes. Steindl Ernő natrygencsi molnár 
eljegyezte Nemeshollósról Bodó Simon földbirtokos 
leányát, Mariskát. 

Halalozás. Csáván el unyt az ottani közkedvelt 
vendéglős iíju neje, Boross Kálmánná szul. Sztrokay 
Kornélia életének 37-ik és házassagának 0 ik évében. 
Temetése f. hó 27.-én volt nagy részvét mellett 

A szombathelyi protestáns hitközség yyasza. 
Kiss János, a szombathelyi protestáns gyülekezet 
megalapítója és négy évtizeden át buzgó lelkipász 
tora f. hónap 22 én hosszas szenvedés után G3 éves 
koraban elhunyt. Működésének második évtizedében 
megépítette a protestáns templomot és a lelkészi 
lakot s fennállásukat az anyagiakban} is biztosította 
idejének nagy részét gyülekezete javára fordította, 
uz iskolaügyek terén és magaban az iskolában, buzgó 
munkássággal tűnt ki. A Dunántuli Ev Ker. Gyain-
intézetnek fáradhatatlan szorgalmú egyházi elnöke 
volt. Temetése szerdán délután 4 orakor ment végbe 
általános részvét mellett. A templombun Kund Sámuel 
répcelaki prot. esperes és Kudi Béla körmendi 
lelkész mondott szívhez szóló beszédet, a temetőben 
pedig l'álmay Lajos győri lelkész mondott szép 
búcsúimat. A temetésen a nagy tömeg gyászoló 
közönségén kivul részt vettek a vidéki papság kozul 
számosan. Kőszegről Balikó Lajos, a varmegye, a 
város, különféle egyletek és intézetek küldöttségéi. 
Kőszegen es vidékén a Benedek es Huszár családok 
gyászoljuk benne rokonukat. 

Akinek nyolc gyermeke küzd a hazaért. Hitka 
szép ünnepség volt az elmúlt vásárnap Muraszom 
hatban A legmagasabb helyről jovó ajándékokat 
adtak at egy házaspurnuk, nyolc kutonuíiu szülőinek. 
I 'eutsch János es telesége, Kreppei Borbála a kitün-
tettek. Deutsch egyébként a Batthyány urodaloin 
szorgalmas bérese, akinek 500 koronát e» ezüst órat 
küldött a király. Az óra a király monogramjával, 
a tok az uj kozos címerrel van ellátva. A harctéren 
ku/.dő nyolc katonahu szülőinek a király ajándékait 
ifj. Horváth Fal főszolgabíró adta at szép ünnepség 
lieretében, amikor lelkesz beszédet mondott a király 
jóságáról a nagyszámú résztvevökhöz. — Klepec 
János esperes vend nyelven, hazaüsugra és kote 
lességteljesilésre buzdította a megjelenteket. 

A Borostyankoi Takarekpenztar a negyedik lia-
dikölcsonre 142.42U koronát jegyzett; a négy hadi 
kölcsönre az összes jegyzés 245 450 korona. 

Rohonc a negyedik hadikolcsonre Kohonc nagy-
község a negyedik hadikolcsöuből is, — mint az 
előbbi húromból — kivette reszel. A rohouci gazdák 
a negyedik magyar hadikolcsonre 19ÍÍ 400 koronát 
jegyeztek. 

Postaugynokseg Meszlenben. A soproni in. kir. 
posta és távirdaigazgatóság közhírré teszi, hogy a 
Vasvármegyei területén eddig üzemben volt Meszlen 
postahivatal működését 1916. évi május ho 31-én 
megszünteti a helyette 1910. évi jumus hó 1 én 
ugyanazon elnevezéssel, változatlan forgulnn körrel 
és jarati Összeköttetéssel postai ügynökség lép elet 
be, mely ellenőrzés es leszámolás tekinteléoeu az 
acsádi postahivatalhoz fog tartozni. 

x i e t i k r ó n i k a . 

Gurgei Artúr mnghalt Szabadságharcunk egyik 
legnevezetesebb alakja költözött el az elök sorúból. [ 
A nagy, dicsőséges honvéd - hadsereg fővezére 
OOn i i Artur tábOfUOk f. h>» 21.-én tolki 96 éves 
korában örök álomra hunyta szemét Letűnt időknek 
majd hetven esztendős emiekén tűnődve, v:ss/.a-
vonultságában töltötte napjait visegrudi házában. 
Távol a közélettől, merengő csendben teltek folytak 
ii.tpjui. mígnem mult vusarnap budapesti lakásán 
befejezte súlyos emlékekkel terhes életét. 

Külföldi hal es sajt importja. A magyar kormány 
a mértéktelen árfelhajtusokkal szemben való véde 
ke/.cs érdekében szükségesnek latta, hogy a -o/.utt 
hering, továbbá tőki-hal, soshul, s/.ur.iz tőkehal és 
hamis kaviur semleges országokban való bevásárlá-
sakor, ugyanígy a sajtnak llollumiiuban és a skan-
dináv ors/.ag kban beszerzésekor uz osztruk német 
birodalmi kormányokkal egyöntetűen járjon el es 
ezért e cikkek beszerzésének kOzpoutositasáhos hoz 
/.ajurult A köspooti bevásárlást magyar részről a 
Haditerineny K. T. fogja végezni. A bevásárlás k<»z 
pontosiiusunak következményeként az említett cikkek 
nemet trszagi átvitele a magankereskedoieui reszere 
tilos lesz. 

f>7 éves tisztességes, józan étetü téglás-1 

mester magahoz méltó 

feleséget keres. 
Kora 50 éven felül legyen, rendezett anyagi hely-

zetben álljon. Ha s z ü k s é g e s , házhoz is házasodik. 

Ajánlatok a kőszeg-szerdahelyi bíróhoz küldendők.' 

Kanárimadarak 
párosan vagy egyenkint olcsón eladatnak. Tuda-

kozódni lehet e lap kiadóhivatalában. 

Mindennemű 

gummihulladéKot 
legmagasabb n a p i 
á p o n vásáról a 

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

„flTLflS" 

K i a d ó l a k á s . 
A . h e r c e g i v á r b a n . Őméltósága Bőitek 

alezredesné által bírt 

l aka* és ker t 
ez év november 1-től kezdödőleg kiadó. Érdek-

lődők forduljanak megtekintes végett Konrád 

András vargondnokhoz Kőszeg, (hercegi vár 1.) 

és az ajanlatok, 1916. év julius hó 15 ig hercegi 

Felügyelőség Lakompak küldendők be. A lakas 

csakis évre, felévi felmondással adatik ki, e 

célból kötendő szerződés alapjan. 

Herceg Esterházy Erdőfelügyelosege 

Lakompak. 

Szombathelyi Jakarékpéiutar 

J^észvércytársasag 

kőszegi fiókja, 
Ke*/ .* ' ; ; . K i r á l y - ú ( « . 

Stpucz szálloda mellett. 
Elfogad: ^ té teket jelenleg n e t t ó 4 " ,,-os kan,.,-

tosáaMi baléti kütyvmUn cs foiy..-
szamlura. A kamatozás a betetet követő napon ke/.dödik, 

betét kitizetéseket felmondás nélkül eszközöl 

Leszámítol: 3 űalati éa magánvál-
— tokát mindenkor a leg«lőnyos«bben 

F o l y ó s í t : m i J c s tdrlMitiM*j«Uálogkölc»onök«t 
földbirtokokra es városi hazakra , i na i f a-

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

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

É r t é k p a p í r o k a t : "folyamon é» elad 
tőzsdei megbizatasok.it ellogad 

S z e l v é n y e k e t : bevá l t , síelvény-
— ivek t a szelvény utalvány (talon) 

alapjan díjmentesen beszerez 

Átutalásokat, leli"t«-s<-'l<e» eszközöl a világ bár-
mely piacan teljesen díjmentesen 

Értékpapírokra: all-'m|- m.mau papírokra 
, előleget .iJ 

Sorsolás alá esö ^ v v ^ . i y . . . v e s z -

tesseg ellun biztosit 

Értékpapírokat értekeket . . . icsre es keze-' lesre átvesz 

Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb penzmtezetevel a 

festi Haz.ii Klsó TakarekpenzUr Egyesülettel sxoron osize-

kotteté shen all, mindentele takarékpénxtari es banküzlet 

ntcgbiz»st a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 

Mint az I lsö Magyar Altalanos biztosit.> tarsaság ügynök-

ségé mindenféle biztosítást cl iogad és felvilágosítással kest-

s ggel szolgai. 

Központ: Szombathelyi (regi) Takarékpénztár 
Szombatheiy A laku l t : 1857-ben. 

A l a p t ö k e 1,600 0 0 0 k o r . T a r t a l é k o k : 4 0 0 . 0 0 0 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 j á t t ö k é i 2 , 2 5 0 . 0 0 0 k o r o n a . 

I f a e l a d a s * 
Füméltóságu Herceg Esterházy lutbizomanyához tartozó dérfoldi erdőgondnok-

sag Ausserewald nevii üzeinosztalyában 1915 16. évben kitermelt 

500 méter erdőn fekvő puha hasáb és 
ÍOO „ „ ,, M dorong tűzifa 
1 10 c/m-re lerakásolva ajánlat utján eladatik. — írásbeli ajanlatok junius hó 31-ig 

a lakompaki hercegi Krdofelügyelőséghez küldendők be. A beérkezett ajánlatok fölött 

az lga/.gatftsag dont, miről vevő értesítve lesz. 

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

jelentkezzenek, KI is a helyszínén a faanyagot bemutatni fogja. 

Kladasi feltételek: Vevő tartozik a vetel ősszegét a vetel napjától kezdve 10 

nap alatt a lakompaki pénztárba befizetni, a vett tUzila anyagot az c célra a dérfóldi 

erdogondnoksag altal kijelölt utakon 1917. évi január 3<)-ig a vágásból kiszallitani. 

Az uradalom a laanyag atadása utan azért semmi szavatosságot többé nem 

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

erdőtörvény értelmében szavatol. 

Lakompak, 1916. május 11-én. 

Herceg Esterházy Erdófelügyelösége, 

Lakompak. (Sopron in.) 

Nyomatott Kómu Frigyes köuyvnjroindájábau 

A S B E S T C E H E N T P A L f l 

versenyen kivül legkitűnőbb 

minőségű tetőfedő anyag. 

Azonnali szállításra 
minden mennyiségben kapható. 

V é d j e g y V é d j e g y 

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

R é s z v . - T á j r a 
S u r g t n y c i o . T e l e f o n 
? » » * U m B u d a p e s t . 179 6C 

K ó i p c n t i I r o d a B u d a p e s t , V , D o r o t t y a u 6 a 

O y a r : B u d a f o k 3 v a r : B u d a f o k 

NhIT"""" baTUt k bar kéren ktadOkaAj 4* Uulátel 
kln«l alat McoM 

fájdalomcsillapító bedörzsoléi 
Mfhü.lés, rkeanift, kóntv̂ nr, inflomik, Mrok-, BaO- hAtft̂ á* 

•tb. eaelnhaB 
Ur Rii ht«r Ml* 

Horgony-Liniment. zZ 
H o r K « » u > - | » h í i i - I : x p a l l é r p^Jéka 

Üt»*J« K 1.40, » -. 
K*pk»t« rjr<s«T»«rt4rakbaa kdtTMUnttl m ,.Ar»a» 
•roaBláahos cimMtt I)r Rioh>«r f«U CjéeytMrtirtM 

Pr*o I. Klu&hotliitr. t 
I««IWI aiMtaUé*. 
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