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Hirdelés«k nagyság szerint jutdnyos drban 

szdmitatnak meg. 

Az angol tekintély. 
A világháború kilórése vagy elhalasztasa, 

elkerülése, mint azóta okmányszerüleg kiderült, 

Anglián fordult meg. Ha Anglia őszintén' és 

becsületesen törekedett volna a bekere, ha 

Anglia nem kertelt volna azokban a vegzetteljes 

1914. évi augusztusi napokban, akkor ez az 

óriási világkatasztrófa nem szakadt volna a 

világ nyakába. De akkor Anglia külügyi feje, 

Grey kijelentette, hogy Anglia sokkal többet 

vészit, ha nem lesz háború, mintha hozzájárul 

annak felidézéséhez, tehát Anglia belement a 

jó üzletnek látszó háborúba. 

Hogy azóla kiderült, hogy a háború még-

sem olyan jó üzlet és az angol spekulánsoknak 

ez egyszer nem volt jó orruk, az tény, de 

viszont legalább az utólso időkig megmaradt 

az angol tekintély. Mert mire voltak büszkék 

az angolok mindig? Kloszor arra, hogy nem 

estek aldozatul a militárizmusnak, nincs allandó 

szarazfóldi hadseregük. Ez a legutolsó hetek-

ben megdőlt. Anglia is kénytelen volt száraz-

földi hadsereget felállítani, kénytelen volt magát 

belevetnie a militarizmus karjaiba, mert be 

kellett latnia, hogy az európai haboru a szaraz-

fóldón dől el. 

Mikor pedig Bethmann-Hollvveg kancellár 

rámutatott arra, hogy a béketárgyalasoknak a 

torkép alapjan kell megindulniok es a békefel-

tételeket a térkép kórvonalai határozzak meg, 

akkor Anglia a mellére ütótt és azt mondta, 

de ne csak Európa szárazföldjének térkepét 

nézzük, hanem nézzük a tengerek térképét is, 

akkor megállapíthatjuk, hogy ha a kozponti 

hatalmak elfoglalva tartjak fel Európát, az 

angolok pedig elfoglalva tartják az összes 

tengereket. 

Ez volt Anglia büszkesége ! A tengeri 

uralom, amelyhez eddig látszat szerint nem 

lehetett hozzáférni, amelyen az angol hajóhad 

nyomasztó fensőbbséggel uralkodik. Ez volt 

Anglia tekintélyének a vertje! A tengeri uralom 

es a hajóhad. Az angol büszkeség es az angol 

gog itt jutott legjobban érvényre. 

De mit tesz Isten és mit tesznek a nemetek? 

Megmutatjak, hogy a legfeltettebben őrzött 

angol büszkeség es angol tekintely sem tud 

megállni előttük. Az a május 3l-iki tengeri 

csata, amelyben hét oriasi csatahajót, Anglia 

szemefényét merítették víz ala a nemetek, ala-

posan megtépazta az angol tekin él/t, olyan 

alaposan, hogy most már biztosan számíthatunk 

Angliaban is a komoly békehangulat felül-

kerekedésere. 

Anyagilag es hadi szempontból is igen 

nagy veszteség az, amit Anglia abban a bizonyos 

tengeri csataban elszenvedett. De sokkal nagyobb 

az erkölcsi veszteség. Nem tudunk elképzelni 

nagyobb csapast Angliára, nem tudunk elkép-

zelni fájóbb valamit, mint az angol hajóhad 

oriasi vesztesége. 

Ha tudjuk, hogy Angliában minden hajó 

vizrebocsatasa országos ünnep, ha tudjuk, hogy 

Angliaban semmit sem tiszteltek és becsültek 

anyira es oly nagyra, mint a hajóhadat, akkor 

el tudjuk képzelni azt az érzést, amely az el-

múlt napokban az angol sziveket összeszorította. 

Vége mindennek, vége a tekintélynek ! 

S még fel sem ocsúdtak a nagy csapás 

nyomasztó hatasa alul, nyomon követte a 

másik : a hadügyminiszter és egész vezérkará-

nak valószínűleg német tengeralattjáró által 

tórtént elpusztulása, éppen akkor, mikor a háboru-

niikénti folytatasarol Pétervárra hajózott. Lehe-

tetlen, hogy a nagy büszke angol gőg e meg 

döbbentő hir hatása aiatt meg ne rendüljön es 

ne Isten csodatevő ujj mutatását lassa, mely a 

vesekig hato borzalommal lesújt u világháborút 

előidézett angolokra. 

A németek már a haboru kezdete ota ott 

hordjak a kabatgomblyukban, a nők melltűnek, 

a vendéglők es kavehazak falaikon elhelyezve 

a „Gott strafe England" szövegű nemzeti 

fohasz-jelvényt s a Mindenható le is sújtott a 

világbékét zavarókra es még hatalmasabb meg-

alázkodás es bűnhődés kell, hogy kövesse ! 

Hirek a háborúról. 
A nemetek fényes győzelmei. Junius másodikán 

Yperntől keletrq elért sikerei kiegészitéseképen 
tegnap felsősziléziai es wurteuoérgi csapatok meg 
támadták a hugenai angol állasokat. A falunak 
ínég az ellenseg kezén inaradt részé , ugysziuten a 
keleten ós delen csatlakozó arkokat elfoglaltat. 
Ypenrtől délkeletere es keletre emelkedő egesz ma-
gaslati teret több mint barom kilométer kiterjedésben 
biriokukba jututt. 

Az oroszo* uj offenzivaja. Az orosz délnyugati 
hadsereg hosszabo idei ota vart tamadása megkezdő-
dött. A l'ruth es Kolky mellett levő Styr kónyok 
KOZLI egesz arcvonalon heves csata támadt. Oknanal 
legelői levő állasainkért elkeseredetten folyik a harc. 
Turnopoltól északnyugatra az ellenségnek atineue 
télig sikerüli egyes pontokon arkainkoa behatóim, 
de ellentámadással ismét visszavertük. Novoalekszi-
nitiimél es Dubnótol északnyugatra az ellenseg 
támadásai mar tüzérségünk luzeuen összeomlottak. 
Sopanownál és Olykanal is heves harcok folynak. 

Az oruszoK tamadasa. A Styr alsó folyásánál, 
Kafalowkatól északnyugatra, a Kormiu patak men-
tén, Beredtyaninal, Sapanownal, a Siripa felső 
folyásánál, Jaslowieeuel a Dnyeszter mellett es a 
besszarabiai natúron Tarnopollol északnyugatra egyik 
hadosztályunk egyik helyen két, másik uelyen Hét 
ellenseges tauiadast veri vissza. Az ellenseg Ukua 
korul Doborucznal súlyos vesztesegeket szenvedett, 
lit rohumosziopait ismételten u.keaercdoit kézitusa 
ban vertük vissza. 

Az angol hadügyminiszter es vezérkara a tenger-
be fult Az angol flotta parancsnoka sajnálattal 
jelenti, üogv a tiampsliire nevű üadihajo, amely 
Kítcüenerrel es vezérkarával utoan volt Oroszország 
fele, a muii éjszaka az Or.iney szigetektől nyugatra 
aknától, vagy lorped >lol elsulyodt. A tenger viharos 
volt. Azonnal minden lehelő intézkedés megtörténi 
a gvors segély uy újlakra, mégis atlol kell tartani, 
hogy keves remény vau bar*inek eleiben maradasahoz. 

Kitchenerrel 22 nagrangu tiszt veszett el. A 
U utral News jelenti: A Lindouba erkezö hadihajók 
legeuysege megerősíti, hogy az Orkuey szigetek 
kózeleben kél nemei tengeralattjáró tartózkodik, A 
tengerből, a katasztrófa színhelyén üal Uoliieslet fog 
lak KI. Kitcheuorrell -- magasraugu liszt volt a 
cirkálón. 

KIK pusztultak el Kitchenerrel együtt. A Hámos 
phire angol hajón, amely Ivilchener angol hadügy-
miniszlerrel es vezérkarával elsulyedt, a vezerkari 
liszteken kivul 4ö angol tiszt es ölJö főnyi legénység 
tartozkodolt. Khüez a jelentesliez a Daily News azl 
a tudósítást fuzi, hogy a katonai személyeken kivul 
az elsulyedt hajon loob, unni 3J0 polgári foglalko-
zású személy volt es lobb oiasz tiszt. 

Az antant annentaita Szalonikit. A macedóniai 
hatarrol jelentik, hogy Sarrail laboruok, a szaloniki 
anlaut seregek főparancsnoka Anglia e» Franciaor-
szág neveben unuektalla SzalonikiL Szalonikit es 
kornyékéi vegyes angol-francia katonai bizotisag fogja 
igazgatni. Sarrail kijelentette, üogy az anuekialás a 
haboru vegeig érvények. 

Ujaüü terhúdnas az olasz fronton. Délkeletre 
elhúzódó egesz h ircvonalou további tert nyert csa-
paiaiuk megvetettek lábukat a Monie Lemerleu 
(Oesuuatól délkeletre) es lialhoiól keletre Bouchin 
tul nyomulunk előre. Kste a bosznia-herceoviuai 
második szamu gzalogezreduek es a graci 27-ik 
gyalogezrednek osziagai rohammal bevették a Monté 
MeLttai. K uóuap kezdete ota elfogott olaszok szama 
12 4'Jü ra, ko/.lutt J ló tisztre eine kedett. További 
ellenseges zasxlóaljak Croda de Lauooua elleni táma-
dásait visszavertük. 

Cadorna ellentamadast tervez. A Journal de 
Geuéve arról értesül, hogy Cadorna fel akarja hasz-
nálni az orosz offenzívat es a magyar ós osztrák 
vonalat vissza akarja szorítani az Asiago — Arsiero 
vonalrol. Kire a célra ulleuiamadast készít elő. 

Az olasz fronton elfoglaltuk Busi Bollot Asiago-
tól délnyugatra csapataink folytattak Cesunánál 
támadásaikat és elfoglaltak liusi-Bollot. 

Romania hadiintezkedese A Novoje Vreraja irja: 
Sománia összes számbajövő haderejét elvezényelte 
a bolgár h i tárról és az orosz frontra vitte. 

Uj küzdelmünk az orosszal A besszarabiaiharc-
vonalon Dobronouc és a Dnyeszter kozt a legdühösebb 
a harc. A nagyon heves tüzérségi előkészítés junius 
5-én este érte el tetőfokát, amikor valóságos dob-
pergésszeruen hullottak a gránátok. Az oroszok 10 
soros oszlopokban rohantak támadásra, de veres 
harcokban mindenütt visszavertük őket. A Dnyeszter 
mentén tovább is igen véresek a harcok. A támadó 
oroszok leginkább a kaukazusi hadsereg csapataiból 
valók. Ezeket a csapatokat és a tüzérséget 4 hét 
alatt szállították a frontra. Megállapítható, hogy az 
orosz emberanyag közepes, felszerelése azonban jó, 
tüzérsége pedig határozottan erős. 

Erőlködik az orosz offenzíva. Wolchyniában 
csapataink a Styr melletti uj állasokat utóvédharcok 
közi elérték, az Ikva mellett és a Strypa mellett 
Viszmovczykitől északra az oroszok tobb támadását 
vertük vissza. A Strypa alsó folyásánál az ellenseg 
újra nagy haderővel tainad. A harcok ott még nin-
csenek lezárva. A Dnyeszter mellett és a besszará 
biai harcvonalon tegnap aranylag csend volt. 

Városi közgyűlés. 
— l'Jlü. junius 8. — 

Igen gyér szamu képviselőtestület előtt folyt le 
a közgyűlés. Igaz, nem is volt valami fontos tárgy 
a napirenden. A villamos telep uzcmszerződése lett 
volna a legfontosabb, de ennek a haboru biztosította 
a békés elintézést, liekeidőbeu ahgüaucm háborúsig 
lett volna belőle, mert a uyilatkoz ltokból az a cso-
dálatos uezetvaitozás csillant ki, hogy az annak 
idején és m.ijd minden városi üzemben legelszántabb 
ellenzői a házi kezelésnek, e legnehezebben kezelhető 
vállalalual a házi kezeiés ni vei lellek. A/, o feletii 
erdeiuleges vita elodazodotl ol évre. Addig, tudja Isten, 
mi lesz a dominalo vetemény. 

» * 
• 

A közgyűlés megnyitása és a megjelentek üd-
vözlésé uláu Jauibrils Lajos polg irmester a követ-
kező bejeleuteseket terjesztette elő: 

Kegyeletes szavakkal megemlékezett dr. Wái»-
becker Aulai elüuuytarol, kinek emleke jegyzőkönyv-
ben orokitlclih. meg Cstladja jó tanulok jutalmazá-
sára _\XAJ koronás alapiivauyi tett s ki latosba helyezte, 
hogy az eiuunyt heroariuin gyűjteményét a leendő 
városi muzeuin resztre fogja átengedni. — A meg-
üresedett virilista képviselői tagságra Deulsch Arlur 
üivatoii be- — Alispán 10 éves szolgálati jubileumán 
a városi tanács a varos ueveben üuldollségileg üdvö-
zölte, kinek kivausagára, halas köszönetét ezúttal 
juttatja kifejezésre. — A as gyalogezred jolékony-
celu vasmegyei katuuauapja alkahuabol a város ré* 
széről JÜÜ sor. adományozott. — Az uj pénzügy-
igazgató, Gryneusz György, közölvén hivalalatvetelet, 
a varos uevebeu uala tisztéig J látogatást tett. — 
A köszegl'alvi telepen halotlkemi leendők ellátására 
Wiizman Alajost lauitlaita ki és dr. Kovács István 
v. t. főorvosnak iu allala igenyelt 40 korona oktaiasi 
illetményt kiuialia. — A kőszegfaivi erdei utal az 
orosz foglyokkal jo karba helyeztette. — Agözmaluii 
laktanya pocegodreinek kiürítése utáni költségeket 
kiutalja, mert az olt elhelyezett katonaság csak a 
beszaliasolási illetmeuyi tizen téritményül. - A 
csorda kih ijlasat rendelte el egy reg >bbi hatarozat 
alapjan, meri állattenyésztési érdekeit ez idő szerint 
szuksegesse teszik. A kiUajtas a megállapított liatsó 
utvuualou loriénik 10 lói kezdve. — A háromszöge-
lés ez evoeu városunkban tüzetvon ki, jövőre pedig 
a felmérés varnaló. ezzel egyidejűleg a városi szaba 
lyozási terv beszerezhetoseUez szukseges nagyobb 
meretü térképnek elkészítése erdekeben tárgyalt. K 
szeriut uuniegy 0 -ÍÜUJ korona költségbe kerülne, 
melynek fedezéséről aküor tesz előterjeszt st, üa a 
mmiszlerrel való eziranii ta'-gyalás befejezett lesz. 
— Dr. Freybcrger Jenő városi tauaesnok katonai 
felmentése folyiau elfoglalvan állását, részere illet-
ményei kiutalta. 

A közgyűlés e bejelentéseket egyhangúlag tudo-
másul vette. 

Következtek a napirendre kilüzotl tárgyak: 
1. Az évközben esetleg inegtartaudó tisztújító 

közgyűlések helyettes elnökévé a torvényhatóság 
dr. Kado Gyula főjegyzőt vaiasztotta meg. — l'udj-
masul véletelt. 



2-0. A Kayszrál, Waisbegker János, Waisbecker 
József, Szájbel v Gyula alapitvanyok 1914 évi zár-
számadásait a törvényhatóság jóvahagyta- — Tudo 
másul vétetett. , . . 

7. A kőszeg-szombat helyi vasul r. ,t e üavi 
közgyűlésére a varus képviseletére dr. Hegedűs 
János v. t. ügyész küldetett ki. 

s. A kuzgyülés tudomásul vette a villamos tele-
pen zivatar által okozott üzemzavarról szóló jelentést, 
mely szerint a kár biziosií;is révóu térül meg, a pol-
gármester azon előterjesztésével, hogy az üzemzavar 
idején ki nem szolgáltaién közvilágításért megtelelő 
összegű wssztéritményt fog igényelni. A villáin te-
lepre vonatkozó uxemszerződés első 10 évi idő tartam 
lejárván, a képvisel'testület a jelen viszonyokra való 
tekintetből felmondási jogával nem él. 

<j. Tudomásul vétetett, hogy a városi dijnokok-
nuk évi ,'IUO korona pótlék előlegezendő az állam-
kincstár terhére. 

1U. A rendőrségi államsegély mikénti felhasz 
nálásaról tett felterjesztést a belügyminiszter jóvá-
hagyta. , 

11. Lauringer Elek a fútén erkelyes sarokház 
megvételére 1UUUU korona ajánlatot tesz. A koz-
g y u l é s megbízta a városi tanácsot, hogy szabályszerű 
nyilvános árlejtést tartson, a feltételekbo azt is fog-
lalja, hogy záros i d o n belül átalakítandó és az 
e r e d m é n y t "végleges határozathozatal vegett terjessze 
a közgyűlés elé. 12. A katonai gyakorlótérnek ujabb bérbeadasa 
tudomásul vétetett. 

13. Györgyi Janosné haszonbérének törleszté-

sére halasztékot kapott. 
13. Szinetár Endre adóhivatali pénztáros a város 

kötelékébe felvétetett. 
15. Auguszt Hóza illetősége megállapittatott. 
lü. O'ÍV Nier Ferencné Karoly és Ferenc gyer-

mekeinek állampolgárjogának a megszerezhetésere a 
\aros kötelékébe való felvétel kilátasba helyeztetett. 

Ezzel a közgyűlés véget ért. 

Város i ügyek. 
»i«. Hirdetmeny 

az udvarok, kutak és járdák tisztántartása tárgyában. 

Figyelmeztetem a város lakosságát a leggondo-
sabb tisztaságra ugy az udvarban, mint a lakóhelyi-
ségedben s legyen bizalmas feljelentést, hol a haz-
tul íjdouos vagy szoinszédbirtokos ennek meg nem 
felel. — A háztulajdonosok vagy megbízottjuk na 
pontalegalabb kétszer kötelesek a járdát fellocsoltatui 
és sepertetni. Kívánatos azonban, hogy még többször 
történjék. Szarazon seperni veszélyes is, tilos is. Az 
osszesepert szemetet a házi szemétgyűjtőben kell 
elhelyezni. A kocsiutra való átseprest a legszigo-
rúbban fogom büntetni. 

A kutak, vedrek tisztán tartandók ós a kut 
koruli terület is mentes legyen minden piszoktól, 
mocsártól és a kiömlő víz ne folyhasson vissza. 

A csatornák mindennap oblitendúk. Az árnyék-
székekbe mindennap mésztejet vagy más fertőtlenítő 
szert kell önteni. A pocegodrok, szemétgyűjtők gyak-
ran, de havonkiut legalább egyszer kihord.indok. 
Vendéglők s mészárosok udvaraiból minden héten. 

A rendőrhatóság közegei arra lettek utasítva, 
hogy mindennek megtörténtét folyton ellenőrizzék. 

Akik a varos köztisztasági és közegészségügyi 
rendel kezeseknek meg neiu felelnek, a törvény leg-
nagyobb szigorával fogom megbüntetni. 

Kőszeg, 1'JIG. junius hó 5. 
Kösstyi Juftel rtnJűrk*p«UNY 

Hirdetmeny 

Közhírré teszem, hogy a városi állatorvos ser-
tés orbáne elleni védőoltást e ho folyamán teljesít. 

Felhívom a gazdakozónséget, hogy ezen hatásos 
oltást az értékes sei tésallomany ban, ugy koz, mint 
magánérdekből teljesítesse, anual is inkább, mert 
arauytalauul csekely oss/.egbe t̂ erul az oltás. 

Az oltatni szándékozók a sertéseik számát 
városház ajtó Ö szám alatt jelentsek be f. ho 12-ig 
a hivatalos órak alatt. 

Kőszeg, 1910. junius hó 7-én. 

J imbrUt Lajos s. k. polg&rm«*ur. 

Helyi inrek . 
A koronázási évforduló napjan, junius 8 án, — 

Őfelsége magyar királlyá megkoronáztatasának 4'J. 
éve, — hálaadó istenliszlelel volt a Jézus szent Szive 
templouiaban, melyen a helyörseg tisztikara és a 
varos képviselete, valamint a tanuló ifjúság és nagy* 
számú közönség volt jelen. 

Katonai szemle Kedden az itt elhelyezett hegyi 
tüzérüteg pótkeretet felülvizsgálta Zwiediuek Nándor 
tüzér ezredes, a soprou kerületi felügyelő. 

Iskolalaiogatas. Gyurátz Ferenc ev. puspok 
csütörtökön erkezett varosunkba az evang. felsőbb 
leanyiskola vizsgáján és zaroünnepélyéu való rész-
vétéi céljából. Szerda óla pedig Vargha Lijos egy-
házkerületi leányiskolái felügyelő is. Az évzáró unne-
pely pénteken volt, melyen a puspok hatásos bősze-
det iniuzelt a novendekokhez. 

Cloleptettís Az itteni hegyi-tüzérüteg keretében 
timdy Fulop zászlós hadnaggyá lepletett elő. 

Főgimnáziumunknál a pannonhalmi főapátnak ren-
delkezése alapján a következő szemelyi változások 
lesznek a jövó tanevre: Osztovics Gellert es Németh 
Reginaid regi, nagyérdemű tanárok saját kérelmükre 
nyugdíjaztatnak, elóbbi a tihanyi, utóbbi a zalaapáti 
rendházba költözik. Kőszegre három fiatal uj tanar 

diszponáltatott. Czingráber Péter, Szentkirályi Márton, 
Poór Szilveszter. A székház gondnoka dr. üerecs 
Szaléz tanár lesz. 

Uimises bences tanar. Hollós (Frühstück) llde-
fonz, szent Benedek-rendi uj tag Pápára küldetett 
tanárnak. Első misejet julius 2-an tartja a helybeli 
bencés templomban. 

Koszegfalvi FlOris fiumei polgári iskolai tanár 
még az 1914. évi első offenzíva alkalmával súlyosan 
megsebesült Küblin első ostromlásánál. Térde alatt 
lőttek keresztül a lábát, ami csontroncsolást is 
előidézett, de a gondos kezelés es sikeres műtét egy-
évi szenvedés utau annyira segített, hogy most mar 
botra tamaszkodva kepos járni s mert katonai szol-
galatra mindenkorra alkalmatlan lelt, jövőre újra 
hivatasa tereu működhet, mely célból mar jelent-
kezett is. Jelenleg városunkban udul és kipiheni a 
haboru okozta nagy szenvedéseket. 

Hazassag. Tegnap kótott házasságot Vörös 
Lajos kuzmai özvegy lanitó Nagy Gizella ugyau-
ottani tanítónővel, Nagy György bérkocsitulajdonoa 
es butokos leányával. 

Hazassag. Jövő szombaton kot házasságot Fodor 
Henrik celldömölki vasúti hivatalnok Topfer Erzse-
bettol, özvegy Topfer Irnréné leányával. 

H ilaiozas. Egy hosszú ozvegyse^et eltöltött urinö 
hunyt el e héten, ki férjével, remiin Antal nyug. 
törvényszéki bíróval a 80-as évek elején telepedett 
le varosunkban, ki azonban rövidesen örök nyuga-
lomra tert. Özvegyet, született niczki Miskey Eleonorát 
«s4 éves koraban csütörtökön temették melléje, a 
város előkelő közönségének nagy részvéte mellett. 
Unokája : özvegy Chiuorany Koruélué szül. Skublits 
Íren gyászolja, ki férje hősi halála ota újból varo-
sunk lakosa lett. 

Bermal.is. A bérmálás szentségének kiosztására 
punkosdhétíőu városunkba erkezik gróf Mikes János 
megyéspüspök, kíséretével. Minthogy a szokásos 
ünnepi íogadas mellőzesei kerte, az autón érkező 
püspököt a városi lanaus elén a polgármester fogadja 
a templomtéren, — ugyanitt a niikozseg képviselője, 
— a papsag pedig a templom bejaratanai. Az egy-
házi szertartások uian ebed le^z az apatplébanosnal 
u puspok es kiserete tiszteletére, melyen ezeken 
kivul meg a város re&zeról a polgármester, a szent 
Benedek rend hazfónoke es a kilkozség alelnöke 
vesznek reszt. A bennáJasra összesen tKJO-an jelent-
keztek. 

A vadaszzenekar hangversenye inult vasárnap a 
főgimnázium termében ib'en feuyesen sikerült. A 
vonós-zenekar igen szép műsort adott elő elismeresre-
melto precizitással, melynek mindenik számát a, 
ügyelmos luilg atosag lelkes tetszésnyilvánítással I 
honoralia, melynek orosziaurésze elsosorbau Kovács 
Ferenc karmesteri illeti, kitol ugyan megszoktuk, 
hogy mindig kivaiot produkál, mióta azonban a 
vaüaszzaszioalj ^ebeiében alakult zenekar vezetését 
vette at, a zenekari betanitas es vezetés korul tehet-
seg.'uek oly jeleit laijuk, melyek fényesen igazoljak 
ralermeitsegei es mert katonailag legyolmezett és 
természeiesen mar jobban iskolázott elem all reu-
deikezesére, az o taradozasanak. gyümölcse is jobban 
jut erveuyre, ami az ő auibiciojai is kielégíti es a 
közönségnek is oromere szolgai. — E hangversenyen 
varatlauul igen kellemes meglepetésben is reszesul-
tunk Üdüléséből bevonult Siebeneicher Rezsó bari-
louista-operaénekes, fóvadaszt hallhatuik isméi, ki 
nekünk pompás énekével mar többször is annyi 
elvezetet nyújtott. Ezultul is kellemes erces hangja 
es szép előadása lelkes elismerő taps viharokra ragad-
tatta el a halas közönségét. — Az anyagi eredmény 
is kielegitö volt. A tiszta jövedelem egy részel zene-
müvek es hangszerek oeszerzésére lorditjak, öl) 
korona pedig a városi hadi árvaalapnak juioll. A 
vadaszzaszloalj parancsuoksaga ez ulou lejezi ki 
Koszoiieiel a varos közönségének szíves támogatásá-
ért, neiukülonoeu Euders Margit, KireUkuopt' Hona, 
Lux Euy, Kovács Böske, ázidoiy Kamilla, Márkus 
Kili, Uéideureieu Irma, liorvaih Ida es Margii, lakó 
I"-ó i es Irina es Feigl Margit úrhölgyeknek, kik 
szeretetremelto készseggel faradoztak a belepti jegyek 
elarusita-a/ul. Ez alkalommal fel u (fizettek.: Seuoner 
őrnagyáé, Schaar József, Gintuerue, Low Fűlopué, 
Baumgarluer logiechuikus, Kireuknopf Mihály ne, 
Weiuberger Gusztáv, Caprez Boldizsár, l'uskyné, 
Brader Samu, Kapui János, ltosenkrauz Marton, 
dr. Hechiuger Imre, Graizl Gyula, Klonn Lajos, 
Szekeres zaszios es toOOeu nevieleuui, melyért az 
illetőknek színleli koazouetet fejezi ki u hang ver 
senyrendező, szintúgy azoknak is, akik a cél iranli 
figyelemből jegyeikei ivegvÁllottak. 

A kozepisKolak reformja ugyébou a kultusz-
miniszter által kilátásba helyezett uj tanterv mar 
megjelent, melyet mar a jovo tanév ben éleibeléptetui 
szándékozik. Ez különösen a felsőbb leányiskolát 
illetőleg közel erdekei bennünket, mert ezallal most 
mar kőtelezővé lesz annak a megvalósítás*, amit az 
intézel igazgatója mar evek óla surgel. Az uj terv 
szeriül a felsőbb leányiskolákat teljesen megszünte-
tik és vagy het oszialyu leauy-kozepiskolava kell 
fejlesztem, vagy negyosztalyu polgári leányiskolává 
visszafejleszteni. Eloobi esetben pedig gazdasagi, ház-
tartasi es kereskedelmi iskolai tantervvel kapcsolatba 
hozando, hogy neesak tudományos es nőne velő pályára 
képesítsen, haueiu gazdasagi es koreskedelmi téren 
is uagyooO képesítéssel való érvényesülést biztosítson 
a nőknek. Varosuukra uezve termeszelesen uagy 
fontossággal oir az, hogy ilyen tipusu uőneveiő 
intézetté alakuihassou a Dunámul e kedvelt és jo-
hiru lamulézeie, inely kerüessel mar legközelebb a 
duuaululi ev. egyhazkeiuieli közgyűlés is foglalkozui 

lesz kénytelen. E közgyűlés kőszegi tagjait már most 
is figyelmeztetjük erre. Elsőrendű városi érdek, hogy 
az eképpen fejlesztendő intézet városunkban alakul-
jon ilyenné. 

A polgári isk. tanitonokepzoben mult héten be-
fejezett vizsgálatok eredménye szerint alapképesitőt 
tettek a nyelv- és történettudományi szakon : Bolla 
Jolán, Gach Benignu nővér, Gebhart Ultilia nővér, 
Gombos Erzsébet, linrédy Márta, Kocsis Anna, 
Mohar Erzsi, B. Pázmándy Aranka, Takács Mária, 
Viók Maria; a mennyiség és természettudományi 
szakon: Abért Mariska, Csepreghy Ilona, Nagy-
Margit, Németh Ilona, Pfeffel Mariska. Szakképesítő 
vizsgát tettek, tehát polgári iskolai tanítónői 
oklevelet kaptak a nyelv- és történeti szakból : 
Adelsberger Böske, Albert Margit, Bieber Ella, 
Dax Auguszta, Gall Mechtildisz nővér, Jollensz 
Margit, Kiss Mária Gonzaga nővér, K'uliszéky Erna, 
Lacher Böske, Pcsuth Sigfrida nővér, Sinkovich 
Aquináta nővér, Szekréuyessy Lipótné Németh Anna; 
mennyiség és természettudományi szakból: Bartók 
Anna, Gosztonyi Clarissza nővér, Pillér Margit, 
Kábíts Antónia, Sebestyén Ilona, Takó Irén, Torkos 
Etelka, Vajda Mariska. 

Felvetül a kőszegi Kalcz Adelffy-árvahazbi. A 
kőszegi Kelcz Adelffy árvaház növendékei sorába az 
illetékes tényezők a megyéspüspök a káptalannal és 
Kőszeg város tanácsa a kőszegi plébánossal a követ-
kező tanulókat vették fel: A Kelcz-AdellFy — Kőszeg 
városi alapitvanyos helyekre: Schleffer Ferenc IV. 
o. és lianely L iszlo I. o. főgimn. tanulókat; Ferency-
alapra: Szabó Kálmán IV. o. főgunn. tanulót; ingye-
nes helyre : Hegedűs Zsigmond VII. o. főgimn. tanu-
lót; íéltizetéses helyre; Bauer Ödön I. o. főgimn, 
Hurliüuun Géza és Sztauó Endre V. o. elemi isk. és 
Froch Jenő IV. o. elemi isk. tanulókat; kedvezményes 
helyre Goczan Zoltán és Pigler István VII. o., 
Berger Viktor VI. o., Wunderler Ferenc II. o. és 
Kreutz Ede 1 o. főgimn. tanulókat; teljes fizetésre: 
Desies Imre, Kolencz Ferenc és Kral Gusztáv I. o. 
főgimn.; Arth Jenő, Hegedűs Jenő és Perényi 
Miklós elemi isk. és Winkler József IV. elemi 
isk. tanulókat. 

A vereskereszt egylet kőszegi fiókja báró Miske 
Kálmán és Chernel ístvánué elnöklete alatt mult 
vasarnap közgyűlést tartolt a városh iz termében, 
melyen azonban csak főleg a valasztináuyi tagok 
jelentek meg. A közgyűlés az elnöki és pénztárosi 
jelentéseket tudomásul velte, sz.utugy dr. Gerecs 
Szaléz pénztárosnak fel világ jsitását a havi koronás 
gyűjtéseket illetőleg. A megüresedett alelnöki állásra 
Jambrits Lajos polgármester, egy választmányi 
helyre pedig Hrabovszky Lajos nyug. államvasuti 
főfelügyelő választatoii meg. — Közgyűlés után 
valaszmáuyi ülés voli a folyó ügyek elintézésére, 
hol tudomásul vették, hogy a varkóri Eitner-féle 
hsztelarusiió helyiségben a V ereskoreszt Egylet tuda 
kozodó irodai tan fenn a közönség kényelmére, hol 
minden szerdán es szom balon delelott az elnök ué 
latja el a teendőkét. 

A Koszdj-ázoinoathdiyi vasul r. t. igazgatósába 
tegnap tartotta meg közgyűlést elókeszitő ülését. A 
közgyűlés f. ho 24-en délután 3 órakor lesz a város-
ház termeben. 

A Főgimnáziumi Deaksegaiyzo-Egyesület ma, 
pünkösd vasiruapjau d. e. 11 órakor tartja választ-
mányi es évi közgyűlését az igazgató lakásán. A 
közgyűlésre ez utón hívja meg az érdeklődőket az 
elnökseg. 

A iietfui országos vasar nemcsak azért volt 
rossz, mert ez a kora nyári vásár ilyen szokott lenni, 
de ezentelűl tneg elmosta az eső is. Az állatvásáron 
elcg szép számmal történt a felhajtás, kivévén lovakat, 
de nem SOK eladás történt, mert a jól fizető vevők 
kepteienek voltak a gazdak altal követelt árakat fizetni. 
Ket even aluli tenyészállatok 2<>J0— 240J koronán alul 
nein voltak kapnaiok. Ökrök párját 6 -80JÜ koronáért 
kínálták. A telnajtott 649 szarvasmarhából I l i kelt el, 
189 sertésből 161, iy lóoól 12. A lóvásárt alighanem 
az befolyásolta, hogy ugyanakkor Sopronban is volt 
vásár s ez talan egyébkent is hátrányos volt a hétfői 
vasar forgalmát illetőleg. 

Vasutunk n/ari menetrendje miatt panaszkodó 
mtt>j*-'gy*ést tettünk múltkori azon közleményünkhöz, 
mely a pinkafői vonalon életbeléptetett nyári menet-
rendről adott hírt. E panaszkodó sorok alapján azután 
kitudódott, hogy a nyári menetrend a mi vonatunkon 
is junius elsejcn lepett eletbe, csakhogy senkisem 
tudott róla, mivel csupán a pályaudvar csarnokában 
hirdettek, hol a hirdetmények sokaságában alig veszi 
valaki eszre. Azóta már é hirdetmények eljutottak a 
hivatalokba, üzletekbe es nyilvános helyiségekbe, mely 
szerint jumustol kezdve Szombathelyről ejjel 11 20-kor 
indul egy vonat s ugyanez négy perccel éjfél után 
visszaindul, tehát ugy szombathelyen, mint itt is az 
idegenforgalmat szolgaija s lehetőve teszi azt is, hogy 
a szomoathelyi nyári szinievadnak újdonságait néz-
hessük igen kenyelmes visszauiazhatás mellett. 

A hetivásaros piacra rnjst ínég kevesebb az 
élelmi boüozatal, mint a tavasszal. Most azonban 
nem a kevesebb termeles ós a munkaidő az oka, 
hanem Szombathely varosa es a vasutassag vásár. Íj a 
össze előre, — a mi közönségünk is, a piaci tülekedést 
es bizouytaansagoi elkerülendő, ki-kiszall a vidékre, 
összevásárolgatni, — a legnagyobb bajt azonban a/, 
okozta, hogy a járási hatósag, a szombathelyit 
követve, maximálta az élelmiek árat, még pedig 
jelentékenyen alacsonyabbra, inint logutóbo fizetlek, 
s inert a termelők anuyierl eladni nem akarják, be 
sem hozzak, podig varosunkban szívesen tizen* « 
regi árakat, aminthogy az u kevés piacra jolt eladó 



Az Elektro-Biuskop püukösdvasárapi műsora: 
Felvételek a világháborúról. — A modern Faust. 
Faust-tragédia 4 részben. Toltias (íunnár a főszerep 
ben. — Mikor ; - zek erélyes. Vígjáték. — Junius 
12 én pünkósdh.ifőn: Felvételek a világháborúról. 
— K ddushcrcogkis isszony. Dráma 2 felvonásban. — 
O Fensége hasonmása. Katonai vígjáték 3 részben, 
Weichsler Dórával a főszerepben. 

is meggyőződhetett, hogy az étidig szokásos volt 
árakat kapták meg, sót t >bbet is. Az a maximálás 
csak akkor érne valamit, ha egyrészt a termelőt az 
eladásra lehetne kényszerit.mi, másrészt, ha a kirán 
dulóknak és átvonuló kupeeekuek, tyukászoknak 
összevásárlását és árfizetesét ellenőriznék, még az is 
kellene, hogy a termelések értékesítése körzetekre 
osztassék fel. A kihirdetett ármaximálás is csak 
o l y a n gondolotnformáii csinált dolog, mint a közélel-
mezés terén annyi sok hasonló tünet A városi 
közönség teljes mértékben ki van szolgáltatva a 
termelők önkényének. 

Huskimeres volt e héten a hatósági husszékben. 
Lábtörést szenvedett igen kitűnő fiatal ökor került 
eladásra 3 korona 50 ós 3 korona árak mellett. Azt 
mondják, hogy a mészárszékekben most oly csekély 
ü forgalom, hogy egész héten át csak egy állatot 
vágtak le mészárosaink. Nem csoda, mikor 9 korona 
a hus ára! Lám a hatósági mészárszékben egy óra 
alatt elfogy bármilyen nagy sulyu állat. Adják ők 
is annyiért , majd náluk is fogy. — Hogyan V Moso-
lyogni tetszik? Hogy nem lehet? Éló vásárlásnál 
kétszer háromszorta drágább az allat? Hát ne adja-
nak annyit érte! Senki ne adjon többet érte! Majd 
olcsóbb lesz. Vagy tegyen a kormány a pénzzel is ugy, 
mint az óramutatóval. Mondja ki rendeletileg a ha-
bom tartamára, hogy egy kiló az két kiló, egy 
korona az két koronás mindjárt rendben lesz a dolog. 

Tejvizsgalatot tartott mult kedden a magyar 
óvári kir. vegykisérleti állomás mindkét vegyésze a 
rendőrbiztos közreműködésével. Helyi és vidéki ter-
mésű 049 liter tejet vizsgáltak meg, de csak két 
esetben találtak gyanúsat, miről mintát vettek s 
azóta vegyelinezték is, de ezeket csak gyenge s rész 
ben lefölözött tejnek találták. Meglepetve tapasztal-
ták, hogy mennyire javult a helyzet a legutóbb 
eszközölt gyakoti vizsgalat és súlyosabb pen/.birsá-
golás folytán és az éber ellenőrzés felett elismerő 
süket fejezték ki. — 10 vizsgálatot megelőző napok 
ban a rendőrbiztos is vett két tejpróbát helybeli 
termelőktől. Ezek eredménye is most érkezett vissza. 
Az egyikben 0"0, a másikban 43" 0 vizet konstatáltak. 
Ezek ellen most megindítják a kihágasi büntető 
eljárást. 

és/revétlenül elvezetni oda, ahol n munka élvezetes 
része kezdődik és a tanuló látva fáradsága gyümöl-
csét, kedvet kap a további munkára s mindenkor 
szeretettel nyul ecsetjéhez. Befejezett és határozott 
luunkaprogrunmot előre adni nem lehet, mivel ez 
-H tanulók előképzettsége és a tanulásra fordított 
idő szerint módosul. A tanítást junius 10 ától a dél-
utáni ónkban óhajtom megkezdeni, mert festésre ez 
a legalkalmasabb idő. Jelentkezés junius 15. éig 
Kossuth L -utca 3. (Sziklay-haz) földszinti lakásom-
ban. Somló Jenő, főgimnáziumi tanár. 

Az öreg nepfölkelok első aldozata. Schermanti 
Alajos 47 éves csipkegyári hitnző betegsege miatt 
csak 14 nappal később vonult be Karánsebesre nép 
lölkelönek, ott azonban újra megbetegedett és pár 
nap múlva meghalt a karánsebesi kórházban. Öz-
vegye gyászolja. 

Budapesten agyonlőttek Schwarz Júlia kőszegi 
származású 22 éves hajadont. Metz Ferenc nevű 
munkás, ki most mint tartalékos honvéd teljesít 
szolgálatot, követte el féltékenységből. A fővárosi 
rendőrség átadta a hadbiróságnak A helybeli bíró-
ságnál éppen most van folyamatban az elhunyt 
szüleinek hagyaték felosztása, az ő reá eső rész, 
tehát testvéreinek jut. 

Egy szeker fnss hársfa-dorong szállítása íüntfel 
a rendőrségnek s mikor a szállítókat a szerzést illető-
leg igazolásra hivta fel, az tudódott ki, hogy a város 
tudta és beleegyezése nélkül a vásártéri kápolna körül 
ültetett fáknak megcsonkításától származik, s mikor e 
miatt felelőségre vonattak, azt vallották, hogy tető-
javítás miatt nehezen férvén az épülethez, egy véletlen 
arra járó városi képviselő polgártársunk engedte meg 
nekik a fáknak lefürészelését es hazahordását. A ható-
ság természetesen most ezt is íelelössegre vonja s 
habár nem valami nagy értékről van szó, mégis érde-
kes, mily kedélyes helyzeteket teremt néha a — kép-
zelt nagyság. 

A regen vart kukorica érkezett a városhoz. 
Három waggon helyett csak 125 mázsa. Borzasztó 
tülekedés folyt érte és a város főjegyzője két napon 
at alig győzte a sok jelentkezőt csak némileg is ki-
elégíteni, mert természetesen első sorban azokat kellett 
kielégíteni, akik már hetekkel azelőtt előjegyezték 
szükségletüket. Az elosztás a lehelő legnagyobb 
körültekintéssel történt, de azért ez nem nyugtatta 
meg azokat, akik keveset vagy semmit sem kaptak 
sairigykedve nézték, hogy mások vitték el 45 fillér 
ár mellett a zalai lófogu kukoricát. Annyi volt az 
igénylő, hogy a bibliai korsó is kiapadt volna. Aki 
pedig elégedetlen, próbálja meg egyszer, lehet e 300 
métermázsa igénylést 125 mázsával ugy kielégíteni, 
hogy mindenki megelégedett legyen. 

Tánciskolát nyit e hó 19 én Rosenkranz Márton 
régi közkedvelt győri táncmesterünk, ki most fejezte 
be helyben a felsőbb leányiskolában megtartott több 
he ti kurzust. Mint érlesulüuk a közönségnek szám 
kurzu ra is már többen jelentkeztek s kívánatra 
külöu csoportosuló növendékeket is oktat. 

Rajz- es festotanfolyam Rajz- és festőtaufolya-
mot hirdetek gimnáziumi tanulók és felnőttek s 
leányok számáia is. Ezen tanfolyamot a főgimnáziumi 
tanulók rajztanfolyamától (amely 8 heti időtartammal 
junius 0 an veszi kezdetét) függetlenül tartanám 
meg oly módon, hog> a jelentkezőkből csoportokai 
alakítva egy-egy csoportban legfeljebb ót tanuló 
nyerne kiképzést heti 4 (két kettős) órában, főkép 
az olajfestés technikájában. (Virág-, csendélet- és 
tájfestes természet után.) — A tandíj az egyes 
csoportok számaránya szerint oszlik meg az azon 
resztvevők között. Egy ötos csoport tandíja 80 korona, 
esik tehát egyre 16 kor., amennyiben pedig a 
csoport kevesen!) tagból áll, az egész tandíj összeg 
arányában fizetik. Egy óra átlagos dija kb. 1 korona. 
Ezuiáu a tanulast kezdő festőknél a kéz ügyességé 
nek e^ a szem biztos látasának (helyes megfigyelés) 
begyakorlására célszerű, sőt elkerülhetetlen rajz-
gyakorlatokkal kezdeni, mert biztos rajzolási készség 
nélkül a legfejlettebb szinérzék mellett is meddő 
munka maradna a festegetés. A rajzolás, festes 
gyakoroltatásának egyedüli célravezető módja a való 
természet megfigyelése. (Csendéletek, virág-, inte-
rieur- és lájképtunulmányok festése és kizárólag be-
állított modellek, illetőleg természet után történjék.) 
Minták utáni másolásnak csak akkor legyen helye, 
amidőn ez valamely különös célt szolgál: pl. egy 
határozott technikui módszer elsajátítása, a szín-
keverés valamely különleges fogasa, bizonyos cél-
tudatos színhatás elérése stb. Mind oly feladatok, a 
melyeket a dilellái is festő saját erejéből csak verej 
tékes munka árán oldhatna meg, érdemleges mintá-
ról azonban igen sokat elleshet anélkül, hogy festé-
sének célja és eredménye szolgai másolás lenne. A 
testesnek vannak különleges technikai fogásai, misz-
tériumai, amelyek labirintusában tévelyegve magán-
szorgalommal vesződő dileitans, hogyha hiányzik 
belőle az erős akarat, vagy szabad idő kérdésén 
törik meg a szükséges folytonos gyakorlat lehető-
sége; kedvét vesztve hamar sutba dobja palettáját. 
Csakis folytonos hosszas gyakorlat és megfeszített 
szorgalom, lankadatlan kitartás íeszürödése azon 
technikai készség, mellyel a műkedvelő festőnek is 
bírnia kell, hogyha kedvét akarja lelni munkájában. 
A tanítás célja a tanítványokat a kezdet ezen nehéz-
ségein, a technikai fogásoknak csak útmutatások és 
magyarázatok kapcsán elsajátítható gyakorlatain 

Csalás fenykep-nagyitasokkal Egy fénykép-na 
gyitó megrendelést gyűjtő ügynökről már mult héten 
megírtuk, hogy néhány hete egy helybeli polgárnál 
bejelentés nélkül szállást kanott és itt, valamint a 
vidéken megrendeléseket gyújtott s előlegeket vett 
fel. A tényképnagvitások csak nem akartak elké-
szülni, úgyannyira, hogy egy aggódó rendelő a 
rendőrhatóság figyelmét is felhívta az illetőre, a kiről 
megállapították, hogy Lorenz Lipótnak hívják ós 
bécsi származású. Kiderült, hogy nemcsak megren-
deléseket vett fel a fénykép-nagyító, hanem néhány 
száz korona előleget is, azzal a kijelentéssel, hogy a 
fényképeket egy bécsi cégnél fogja nagyíttatni. A 
rendőrség táviratilag intézkedett az illető bécsi cég 
nél, ahonnan azonban azt a választ kapta, hogy a 
cég Lorenztöl hanyag kezelés miatt már régen meg-
vonta megbízását. Lorenz, aki feleségestől ós gyer-
mekestől utazik, erre beismerte, hogy a céggel való 

j szerződése megszűnt és e szorultságban vállalkozott 
; fényképek nagyítására, abban a hiszembeu, hogy 
l más cégnél fogja a megrendeléseket perfektuálni. 
Minthogy azonban megbízása egy cégtől sem volt, 
ugy kell tekinteni, hogy a pénzt kicsalta a hiszékeny 
emberektől, akik elég naivak voltak ahhoz, hogy az 
ismeretlen embernek, mindenféle hatósági igazolvány 
nélkül megbízást adjanak. Körülbelül 200 darab 
fényképet talaltak Lorenz lakásán. A rendőrhatóság 
most mar a bécsi rendőrigazgatóság utján azt kér-
deztette a cégtől, vájjon vállalja-e Lorenz ugyinkos-
kodését. A cég azt válaszolta, hogy nem. A bécsi 
rendőrség egyúttal azt is megállapította, hogy Lorenz 
nem tett eleget katonai kötelezettségének, hogy csa-
lásórt már körözik és még egy másik ügyben is 
keresteti a rendőrség. A rendőrhatóság átadta a 
szombathelyi kir. ügyészségnek, — nejét és gyerme-
két \Vlenbe, mint illetőségi helyére szállíttatta, a 
szállást adó polgárt pedig, aki a bejelentés elinulasz-
tasával annyi sok embernek kárt okozott, meg-
büntette. 

Veszett ebnek a város felé iramodását jelezték 
a vidékről szerdán, minek folytán a hatóság a kö-
zönséget dobszó utján figyelmeztette A gyanús 
ebet, egy vóröstarka kis állat, mely Doroszlón és 
Czákon egy egy embert megmart, a város területén 
ugyan nem mutatkozott, mégis jó lesz még óvatos-
nak leírni. 

Veizett macskát jeleztek pénteken a hatóságnál, 
melyei sikerült Esztner rendőrnek az egyik ház 
sertésóla mögött, hova kergetés folytán bes ;orult, 
lelövéssel ártalmatlanná tenni, — az ugyanezen 
házban levő macskát ped g óvatosságból kamarába 
záratta. A lelőtt macska a gyepmesteri telepre vite-
tett állatorvosi vizsgálat céljából. Ennek eredménye 
szerint fog a hatósag intézkedni, — legjobb lenne 
azonban azt be sem várni, hanem azon a kornyéken 
minden macskát kiirtani, mert ez a legnagyobb 
biztositéka annak, hogy minden további veszélynek 
eleje vétessék. 

Pünkösdi vonatok. A pünkösdi ünnepek alkalmá-
ból a rendes, valamint a vasár- és ünnepnapi sze-
mélyvonatokon kívül t'iiyó évi junius hó 10-ikén é> 
12-ikén Wien, Wiener Neustadt Sopron, illetve Rét-
falu-Siklósd-Wion kc.'.ött külön személyvonatok 
fognak a következő monelrend szerint közlekedni; 
Junius 10-én a 315/a sz külön személyvonat indul 
Wienből délután 2 óra OS perckor. Wiener-Neusladt-
bál délulán 3 óra perckor és Sopronba érkezik 
délután 4 óra 50 porckor. Junius 12 ikén u 318, a 
sz. kulóu személyvonat indul Rélfalu-Siklósdról este 
7 óra 02 perckor, Wieuer-Neustadba érkezik este 7 
óra 34 perckor ós Wienbe este 9 óra 08 perckor. K 
vonatok közönséges szeiuélyvonati menetjegyek vál-
tása ellenében használhatók. 

VicLeki hírek. 
Eloleptetes. ifj. Széchenyi Rezső gróf tartalékos 

huszárhadnagyot, a gyóugyösapáli gróf ti.it, ki mar 
a háború kezdete óta teljesít a harctéren szolgalatol, 
Őfelsége főhaduaggya léptette elő. 

Első misejet mondja Mersich Lajos most fel-
szentelt pip pünkösdhétfőn Ólmodon. Manuduktora 
ürubich Antal esperesplebanos, szónoka Lantos 
Angyal nemétujvan hazfómk lesz. 

Veszett kutya. Kőszegszeid ahelyeu tegnap egy 
veszett kutya megmart egy tizenhat eves fiút ós egy 
kis leányt. A veszett kutyát amelyről azt se tudjak, 
honnan került a faluba és amely onnan már eltűnt, 
keresi a csendőrség, hogy ártalmatlanná legye. A 
inegmartakat beoltas végeit elküldtek Budapestre a 
Pasteur intézetbe. 

Magtamadt leány. Acs Maria 10 éves lukácsh izai 
leány teheneket legjltetett a lukácshizii határ köze-
lében levő erdő melleit, ainikar három falusi suti inc 
megtámadta, a földreteperte s erkoicsteleu merényletet 
akari rajta elkövetni. A közeloen tartozkodó Horváth 
Vendel sielelt segitsegdre, aki uyakoncsipte a me-
rénylő suhancokat, akiket most feljelentettek a 
szombathelyi kir. törvényszék ti italkoruak bíróság inal. 

Felsopatyon a postamesteri állás betöltésére 
hirdet pályazatot a soproni igizgitósá^. J ava i i lm i 
mintegy 2000 korona. 

Ciajtan tuz volt, mely elhamvasztotta Németh 
István, Nemein János hazat es Hauker Lxjos pajta-
ját, terményekben i» nagy kart okozva. A tűzoltásnál 
orosz foglyok is segedkezlek. 

üeci krónika. 
A tronorokos keresztelője Schónbrunnban szer-

dán délután 3 órakor tartottak meg a trónörökös pár 
negyedik gyermekének keresztelőjét. A kereszlelest 
IMl'i hercegérsek vegezte A trouorokos, aki a dél-
nyugati fronton vezeli hadseregét, nem lehetett jelen 
a keresztelőn, amelyen jelen volt a szász király os 
a k'rályné. 

Nemetorszagi orosz foglyok Magyarorszagjn. A 
„Neue Freie Presse" berlini jelentése szerini a né-
met birodalmi kormány és Magyarország kózoit 
megállapodás jott létre a küszöbön álló magyaror 
szági aratásra nézve, amelyről a „Berliner Tageblatl" 
a következőket jelenti: Legfeljebo barom hét valas/.ja 
el a magyarországi aratás megkezdésétől s erre való 
tekintettel Magyarország és a német birodalom kö-
zött megegyezes van, amely ugy szól, hogy a Német-
országi termés betakarításáig Magyarország elölt gezi 
Németországnak a szukseg-s gabonamennyiséget, 
még pedig korlátlan mennyiségben. Az aratastioz 
szukseges munkaerő biztosítására nézve az a meg 
állapodas, hogy Németország 10J ezer orosz h idi 
foglyot enged at Magyarorszagnak aratási munkára, 
akik a magyarorszagi termés betakarítása utáu vissza 
térnek Neiuetorszagoa, hogy ott is elvégezzék az 
aratast. 

Az id«i termes zar ala vetele A hivatalos lap 
szerdai szama közli a kormány rendeletet az l'Jlb 
évi buza , rozs-, kétszeres , köles , árpa és zabter-
mésnek zár ala vételéről. A rendelet nagyjában 
meghagyja a tavalyi rendszer intézkedését. A reu 
delkez -sek legfontosabb ujiiasa, hogy a Uavontéul 
és fejenkénti gabouaadag mennyiségét felemeltek 
nyolc kilogramról tíz kilogramra. A mezőgazdasági 
népesség fejenkénti és havonkénti gaOouameunyi 
ségót 18 kilogrammban állapították meg. A tengeri-
ről meg ne.u toriéul iiilezkedo*. A termelő a zar ala 



vett termésének azt a részét, amelyet saját házi és 
gazdaság i szükséglete céljaira 1917. augusztus l.» ig 

igényelhet erre a célra szabadon felhasznál Hatja. 
Ga/dasági'szükséglet címén csak a természetben ki 
szolgáltatandó terménybeli járandóságok (alkalma-
zottak cselédek, munkasok munkabére, aratói esze 
cséplfirésze, konvenciója), a vetőmag és az állat-
állomány szükséglete vehető számításba. ílos a zár 
Hlá vett* termést a törvényhatóság területéről el-
szállítani. Aki maga nem termelő, vagy akinek saját 
ké/1 Ós gazdasági s.-ükségletót saját termese Bem 
fedezi, az október 15 napjáig a községi elöljáróság 
(polgármester) által kiállított- vásárlási igazolvány 
alapján a saját házi szüks gletére a községe terüle 
tén, a járási főszolgabíró (polgármester) altal részére 
kiállított igazolvány alapjan pedig jogosítva van 
bármely törvényhatóság területén a saját gazdasági 
szükségletére ugyancsak október ló ig vásárolni. Az 

állatállomány (ló, m m n a a r h i , •értés. baromfi,»to.) 
el tartusára -zukséges termény biztosítása céljából az 
illetékes miniszterek t rvényhatósagoknak, közintéze-
teknek, továbbá húsznál nagyobb állatlétszámmal 
dolgozó ipari telepeknek és vállalatoknak megenged 
hetik, hogv október 15 ig a H T K. T. utján annyi 
árpát és zabot vásáro'hassanak. mint amennyi az 
ottani állatállomány takarmányozására 1917. aug 
ló ig szukseges le>*z. Kei skedOk, (szövetkezetek) ha 
gibona adás vételével eddig is foglalkoztak, a H. 
r. által a kereskedelmi miniszter utasításainak meg 
felelően kiállít tt vásárlási igazolvány alapján üzleti 
t<lepuk torvényhatóságának területén a termelőktől 
búzát, rozsot, kétszerest, kölest, árpát és zabot va 
súrolhatnak, de csak oly termelőtől, akinek eladásra 
szánt termése e terményekből együttvéve legfeljebb 
100 métermázsát tesz ki Az így vásárolt termés 
mennyiséget azonban a vevő csak a 11. T-nek ad-
hatja el. Bármely malomvállalat csak vámőrlést 
végezhet Az őrlési vám százalékát a törvényhatóság 
állapítja meg 10 százalékig mehető maximumig A 
rendelet junius hó 1-én lépett életbe. A gabona-
vásárlást csaknem teljes kizárólagossággal a központi 
szervezet: a lladitermény-Részvénytársaság hatás-
körébe utalja és igy a gabonakereskedők az uj 
kampányban csupán mint a Haditermény bizomá-
nyosai fejthetnek ki üzleti tevékenységet A rendelet 
azonban védelmébe veszi azokat a kisebb gabona-
kereskedőket is, akik nagyobb tőke hijján nem 
lehetnek a központi szervezet bizomány-ai, a meny-
nyiben feljogosítja őket arra, hogy a Haditerméuy-
Hcszvénytársaságtól vásárlási igazolványt szerezzenek 
és ezen igazolvány alapján azon a törvényhatósági 
területen, a hol üzleti telepük van, a termelőktől 
közvetlenül gabonaféléket vásárolhassanak, de csak 
azoktól a termelőktől, a kiknek özszesen legfeljebb 
száz métermázsa gabonaféle készletük van. 

Egy jóra való fiu 

tanoncul 
felvétetik Dorner Ferenc vendéglőjében Kő-

szegen V 

Kiadó lakás. 
A. hercegi várban, Őméltósága Bőitek 

alezredesne altal birt 

M T l a k a * ém k o r i TŰI 
ez év november I-tol kezdodőleg kiadó. Lrdek-

lödók forduljanak megtekintes vegett Konrád 

András vargondnokhoz Kőszeg, (hercegi vár 1.) 

és az ajanlatok, 1916. év julius ho 15-ig hercegi 

Felügyelőség Lakompak küldendők be. A lakas 

csakis évre, félévi felmondássá! adatik ki, e 

célból kötendő szerződés alapján. 

Herceg Esterházy Erdöfeiügyelosege 
Lakompak. 

Faeladás. 
Főméltóságu Herceg Esterházy hitbizoma 

nyához tartozó derföldi erdőgondnoksag Ausse-

rewald nevü üzemosztalyaban 191Ő 16. évben 

kitermelt 

500 meter erdőn fekvő puha hasab es 

100 „ „ „ „ dorong tűzifa 

110 c/in-re lerakasolva ajanlat utján eladatik. 

írásbeli ajanlatok junius ho 31 iga lakoinpaki 

hercegi Krdőfelügyelőséghez küldendők be. A 

beérkezett ajánlatok folótt az Igazgatósag dónt, 

miről vevő értesítve lesz. 

Megtekintés végett venni szándékozók, 

Habán Antal c s a v a i főerdőőrnél jelentkezze-

nek, I<I is a helyszínén a faanyagot bemutatni 

fogja. 

Eladasi feltételek: Vrevö tartozik a vetel 

összegét a vétel napjától kezdve 10 nap alatt 

a lakompaki pénztarba befizetni, a vett tűzifa 

anyagot az e célra a derfoldi erdőgondnoksag 

által kijelölt utakon 1917. évi januar 30-ig a 

vágásból kiszállítani. 

Az uradalom a taanyag átadasa után azert 

semmi szavatosságot tobbo nem vallal, viszont 

vevő a fuvarozásért vagy azok altal elkövethető 

károsításokért az erdőtörvény erteliiK-ben szavatol. 

Lakompak, 1916. május 1 1-én. 

Herceg Esterházy Erdöfelügyelősege, 
Lakompak (Sopron m.) 
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Oriá0 nyulak 
eladók Várkör 92. szám alatt. 

Mindennemű 

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

Magyar Ruggyantagyár R. T. 
Leveleim: Budapest, föpostafíok 206. 

600 1916. tk. szám. 

I l i r d e t i i i é i i v . 
A kőszegi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 

a dunántuli h. é vasút zalaber sárvár bükk-köszegi vonala részére az ezen vonal 

altal érintett alabbi összes községek határában, valamint csatlakozás folytán pótlólag 

a sopron-köszegi h e. vasút részére Rőtrendek község határában és pótlólag a szom-
bathely-kőszegi h. e vasút részére Kőszeg varos határában szolgalmilag igénybe vett 

illetve kísajatitott bn tokterületekről elkészített összeírás, térkép és egyeni kimutatás 

hitelesítésére a következő hatarnapok tűzettek ki, úgymint : Rotrendek közsegre es 

Kőszeg városra nézve 

1916. évi julius hó 13-ik napjának délelőtti órája 
Kőszeg vasúti állomásra. 

Értesiti az erdekelteket, hogy azok, kiknek a kisajátítás, térfogat, valamint 

a birtokosszeirasokba bevezetett szolgalmak vagy jogosultságok ellen kifogásaik 

vannak, erre vonatkozó észrevételeiket a fentebbi határnapon a hitelesítő bizottság-

nak előterjeszthetik. 

Azokat pedig, kiknek a kisajátított területekért járó s az egyéni kimutatás-

ban kitüntetett kártalanítási vagy kisajátítási összeg mennyiségérc nézve vannak 

ellenvetéseik, vagv akik ezen összegekre bármilyen címen igényt tartanak, fölhívja, 

hogy ellenvetéseiket s illetőleg igényeiket ezen telekkönyvi hatósághoz 1910. évi 

juilus hó 12-ig annál bizonyosabban jelentsék be, mert a birósag tekintet nélkül a 

később jelentkezők észrevételeire cs igényeire a kisajátítási és kártalanítási összeget 

az egyeni kimutatas adatainak megfelelően fogja kiutalni, a kisajátított területekre 

bekebelezett vagy felülkebelezett terheknek törlését pedig hivatalból fogja elrendelni. 

Az egyéni kimutatás, terkep es birtokósszeirás a telekhivatalban felek által 

megtekinthető. 

Kelt Kőszeg, 1910. évi junius hó 1.-én. Szerdahely Károly s. k. kir. jbiró. 

A kiadmány hiteléül : 

Takó , 
kir. jbir. irodatiszt. 

M E G H Í V Á S 

a kőszeg-szombathe ly i helyi érdekű vasút részv.-társ. 

1916. évi junius hó 24.-én délután fél 3 órakor 

Kőszegen, a városháza közgyűlési termében tartandó 

XXXIV. évi rendes közgyűlésére. 

Napirend: 

1. Az igazgatóság jelentése az üzletkezelésről. 

2. Az 1915. evi számadás és mérleg előterjesztése, megvizsgálása és meg-

állapitása. 

3. A felügyelő bizottság jelentése. 

4. Határozathozatal a tiszta nyeremény felosztása és a felmentvény meg-

adása felett. 

5. Egy igazgatósági tagnak 2 évi működési időre való választása. 

Kőszeg, 1910. evi junius hó 4-én. 

Az igazgatóság. 

Az üzleti számadás és mérleg, ugy az igazgatóság és a felügyelő bizottság jelentése 

a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal a társaság pénztáránál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

A közgyűlésen az a részvényes bir szavazati joggal, aki részvényeit vagy részvé-

nyeiről szóló letétjegyét (20. és 28. §.) 8 nappal a közgyűlés előtt a társaság pénztáránál 

_ Egy részvényes saját letett részvényei után 20 szavazatnál többet nem bírhat, egy-
nel több meghatalmazást nem vállalhat, és a meghatalmazó! megillető szavalatokkal együtt 
sem bírhat többel 40 szavazatnál. 

(Utánnyomás nem dijaetatik.) 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszeg. 
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