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szdmitatnuk meg. 

Igaza van 
Pálinkás József rütí'alvi plébánosnak, mikor a 

hétfői megyegyűlésen nyiltan és bátran felszó-

lalt a Haditermény R T. eljárása és a Bankok 

élelmicikk- és áru-spekulációi ellen s ha szokat-

lan is volt a hang az ott egybegyűlt jelenlegi 

és leendő méltóságos és nagyságos uraknak, 

sebaj, ugy mondta el, ahogyan a nap minden 

órájaban százezrek ajakáról elhangzik. Szavai 

nem is maradtak hatás nélkül. Még azok is 

helyeslőleg bolongatták terhelt fejüket, akik 

egyébként erre feszélyezve érezték magukat, de 

azért önkéntelen is vele éreztek, mert abban 

kétségtelenül egyetért mindenki, hogy az embe-

rek nélkülözhetetlen szükségleteinek beszerzése 

körül nem volna szabad ilyen lehetetlen állapot-

nak léteznie, — nem volna szabad olyan az 

egész vonalra kiterjedő kölcsönös kirablási 

rendszert megtűrni es pedig eppen azért nem, 

mert rendkívüli időket élünk és ezen rendkívüli 

idők altal okozott, amúgy is általános elegedet-

lenseget előidéző helyzetet, nem lenne szabad 

még azzal elviselhetetlenebbé tenni, hogy itthon 

is harcban alljanak egymással az emberek s 

az áldozatok súlya alatt görnyedező polgaraival 

— az államhatalom. 

Mult évben még volt mentsége. A háború 

rendkívüli helyzetek elé állított mindenkit. Most 

azonban már eleg bőseges tapasztalat áll rendel-

kezésre, — most már pontosan megjelölhetők 

a szabad és nem szabad határvonalai. 

Ha felfelé tapogatódzunk felvilágosításért: 

vájjon miért kell ennek igy lenni, mikor a 

falusi szatócs is első latásra felismeri a lehe-

tetlent, első olvasásra egy kormányrendelet 

tarthatatlansagat és abban a valódi élet ismere-

tének teljes hiányát, — akkor azt felelik: hja, 

nem lehet mindent dobra ütni, magasabb érde-

kek parancsoljak igy. 

T á r o a. 

Nern az a fajdalom, mely viharként tör ki, 

Amikor egy csapás a szivet megsebzi, 

Ami koron könny ar tor utat a búnak, 

A lélek megtépett húrjai felzúgnak ; 

Nem áll meg. nem sziinik a könnyeknek árja, 

Mikor a fájó szív sebeit kitárja ; 

Nem az a fájdalom, nem az a nagy bánat, 

Amelyik jajával felszeretué rázni 

— Az egész világot. 

Az csak a fájdalom, amely néma marad 

A szivre szakadó — tengernyi kín alatt; 

M/ég könnye se csordul, még hangot se adott, 

Pedig az a szív már vérző sebet kapott; 

Benn van a gyilok az égő, vérző sebben, 

S bár ezer kín tépi — még a szem se rebben, 

Még az ajk se m>*dul a nagy fajdalomban, 

Nem indítják jajra kínok-szenvedések, 

Az csak — az a bánat — amikor titokban, 

Néma fájdalomban 

— Vérzik el a lélek . . . 

Tóthné-Munkácsy Eleonóra. 

Az élet komédiája. 
Vértenger mindenütt. Milliós hadseregek 

állanak egymassal szemközt az öldöklő szerszá-
1 mok legborzasztobbikával. 

, Százezrek pusztulnak el és a gyilkos felett 

hónapokig tárgyalnak s végül kegyelemre ajánlják. 

Ezer és ezer menekülő és földönfutó a 

társadalom jó szivére utalva kénytelen alamizs-

nát elfogadni, mig egyesek a hadvezetőség és 

kormány jóvaltából milliókat szereznek. 

Minden nyilvános hely tóinve, a pénzt szór 

ják, a pezsgő folyik és az ut szélen az ellenség 

altal hazakból kiűzött anya gyermekeivel didereg. 

Iskolás gyerekek ezrei kabát nélkül mezitlab 

sietnek az iskolaba, inig az élelmes galíciai 

összevásárolja drága pénzen az elnasznált ruha-

darabokat. 

Egymást felrevezetni, megcsalni, kifosztani 

a modern világ .kereskedelme. — Harácsolni 

minél többet: tisztességes kenyérkeresetté lett. 

mélő, az élelmezést biztosító, az áremelést 

ellensúlyozó hústalan napokat? 

igazán csak az veszi igénybe a hadi-

segélyt, aki rászorult? 

igazan csak annak volt protektora hadi-

segélyre, aki alaptalanul mellőztetett ? 

igazan nélkülözhetetlen minden felmentett? 

él-e mindenki törvényadta jogavul, ha 

sérelem esik rajta vagy polgártársán és nem-e 

azért nem el vele, inert ő is visszaél vele? 

Az a nagy igazság, hogy egyik tizenkilenc, 

a másik egy hiíján husz. 

Az a na^y igazsag, hogy ha felülkerekedik 

az altalános vagy mesterségesen szitott nagy 

elégedetlenség és elsepri a vezetőket és körü-

löttük lebzselóket, mások jönnek helyébe és 

marad minden — a régiben. Fent is, lent is. 

Ha e felett elmélkedni kezdünk, akkor meg 

valójaban arra irányul gondolkodásunk, hogy 

persze, persze, kell valami okának lenni, mert 

hiszen lehetetlen, hogy egy országnak vezetői 

szántszándékkal a rosszabbat, a való élettel 

merő ellentétben állót forszírozzák, — hiszen 

lehetetlen, hogy milliók jajszava, nyomorúsága 

ne jusson el hozzájuk ?! 

Erre azutan kozbetolakodnak — „a nagy 

tőke," „az ágrár-hatalom", „a merkantil tel-

hetetlenség" es egyéb hasonhangzásu jelszavak 

es e mögött rejlő ütköző pontjai minden gazda-

sagi eletnek és megélhetési küzdelmeknek es a 

suiyos helyzeten töprengő állampolgár végre 

csak arra a konkluziora jut, hogy mégis csak 

[a kormányhatalom az oka mindennek. 

Pedig felülről eppen az ellenkezőjét han-

goztatjak. Ott azt mondják : 

nem legelső gondja a rendeletekkel érintett 

polgárnak, hogy azt miképen kijatsza? 

bejelenti-e a termelő egész termesét, hogy 

az állam egyformán eloszthassa? 

ugy osztja-e be sajat szűkségletet, hogy a 

kijelölt mennyiséggel beérje? 

nem csapja-e be az államot mindenütt, ahol 

csak teheti? 

ncin csempész, nem rejteget el semmit? 

nem követel-e többet polgártársaitol, mint 

amennyit lelkiismeretesen szabad volna? 

nem használja-e ki az alkalmat a leg-

lehetetlenebb követelések támasztásával ? 

létezik-e termelő, iparos, kereskedő, ügy-

nök stb.. aki a háborús helyzetet indokolatlan, 

könyörtelen kapzsi vagyonszerzésre ki nem 

aknazta volna? 

ugy intezi-e minden termelő a termelését, 

hogy azzal necsak a maga, hanem az állam és 

a hadviselés erdekeit szolgálja? 

„polgári becsületszó" alatt helyt allhat-e 

mindenki a kiállított adóvallomásáért? 

betartotta-e mindenki az állatállományt ki-

Fájdalom. 

óriások a mesékben, döntötték ki a hatalmas sátort, 
hordták az óriási tömegű földet és ezen át megkezdték 
az átkelést, hogv megakadályozzák azt, miszirint a 
hidon át a római ik hátba támadják, nehéz tárgyak it 
dobtak a folyó vizébe, melyek sebes zuhanással a 
hidpillérekhez utöd'ek, u^y hogy azok meglazultak. 
Mikor mindezt a római táborban megtudták, nagy 
i»anik keletkezett. S amikor az ollenaég már a folyó 
innenső partján megjelent, Catulus hadseregével 

'együtt, annak élén, visszavonulást színlelve, meuoKÜlt 
egészen a Pó jobb oldal ira Ezáltal az ellenség a 
Pó és az Alpesek közötti lapály birtokába jutott, A 
l\i háta mögött azután újra állást foglalt a sereg ós 
ott összeköttetést kapván, bevárta az ellouséijüt. 

X X I 

A Somme melletti csata filmen. 

A „Nieuwo Uotterdamsehe Coureut" londoni 
tudósítója írja a következőket: 

A napokban egy moziban láttam a Somme 
melletti csatát, természetesen film m. Annál jobban 

(érdekelt a k >p, mert néhány héttel ezelőtt éB is 
' őzen a tájon járiam. Sajnos tudósítás limuak legnagyobb 
részét a cenzúra nem engedte kinyomatni es igy 
nagyon örültem, hogy közönségünk mégis meglát-
hatta azokat a dolgokat, melyeket a lapok netn 
hozhattuk nyilvánosságra. 

A jól ismeri gránitoktól össze-vissza boronált 
csatatér tűnt fel a vásznon. A házaknak füstölgő 
romjait éa a fák szétzúzott szilánkjait hűen vissza-
adta a kitűnő filmfelvétel. Csakhogy akkor, amikor 
én ott jártam katonáink nem csináltak semmit, inig 
most ugyancsak készülődtek a „bochiok- meg-
támadására. . . . . . . • 

Látszik, amint a katonák árkaikban rohamra 
készülődnek, majd izg dominál várják a parauesot a 
támadásra. Arcukon meglátszik a 11011 mímelt, d j 

Háborús apróságok. 
xx. 

A régi rómaiak háborúja. 
Az olasz fronton, ahol most járatlan sziklákon 

és fensikokon heves harc folyik, ott már 20U0 évvel 
ezelőtt veres küzdelmek folytak u rómaiak korában. 
Érdekes hadtörténelmi adat, hogy abban az időben 
a minden technikai készültséggel felruházolt római 
hadsereget miként verték le és miként sikerül: egy 
barbár népnek az Alpokon keresztühnenní. Tudjuk 
a történelemből, — Plutarch Írásaiból — hogv a 
védőseren par. ncsnoka Catulus volt, aki kénytelen 
volt a hegyek védelmi von dáról hadseregét vissz 1 
vonni, mert félt, hogy túlságos messzire szakad ül a 
torzstól Ennélfogva visszavonult Olaszországba és 
az Eiseh mögött állott fel es a folyót használta lel 
védelmül. Miután a folyón Ind volt, inód nyílott az 
ellenség által veszélyeztetett partra gyors segélyt 
átküldeni. Ez a terv azonben nem vált be, mert az 
ellenséges had az akkor egyedül járható Etseh völgyön 
at bevonult olasz földre, még pedig az Alpeseken 
keresztül. 

A ciinbrai hadsereg azután lU2-beu késő ősszel 
a legnagyobb viharban, nagy tömegekkel átkelt a 
hegyeken és nemtörődve az Alpesek mély havávd 
és gleccsereivel, meredek szakadékaival, bevonult az 
ellenség ország iba. Itt azután a rómaik csapata várta 
Nagy csata keletkezett, melynek végén a római ik 
vad futásban menekültek. Ezen csata leírásából 
érdekes, hogy milyen számítással pótoltak a technikai 
vívmányokat abban az időben. 

Amikor ugyanis a római hadsereg az Etsch 
völgy útjait ismét elfoglalta és az Alpeseket körül-
fogta, a/, ellunség a megerősített hidfik ellen vonult 
s ott sátortábort készített. Azután megvizsgálta a 
folyó medrét s ahol a víz a legsekélyebb volt, ott a 
hídfő alatt az átkeléshez sáncot készíttetett. Mint az' 



Natry bankok cs kereskedő'.; pincei felhal-

mozódnak élelmi cikkekben, mig a szegény több 

gyermekes családanya sírva kor egy kis tejet 

vagy cukrot s napokat kulog utána, hogy meg 

pénzért is megszerezhesse. 

Előkelő vallalat vezető emberei zsázezrek 

fólOtt disponalhatnak, mig az útszéli koldust 

bekísérik, a tolvajt ki éhségből lop elitélik. 

Az egyik aranyban fürdik, a másik vigyáz 

rca. - az egyik el, virul, a másik robotol neki, 

hogy mindig igy legyen. Egyesek százezrek 

verejtékén emelkednek, masikak a gond és munka 

őrli meg. 

Egyesek tövises utakon nélkülözések és 

szenvedések között tanulnak, tudományt szerez 

s azutan azt a szerencsefianak dobják oda. Egy 

j ó kávéházi főpincér napi jövedelme 80—100 

korona, mig robotolo hivatalnakok és alkalma-

zottak, ujabban még sok ügyved is vénségére 

mint rokkant és használhatatlan szerényen visz-
szavonulhat 

Javítok, kalapálok és robotolok, hogy a 

másik kényelmesen járjon, lábat meg ne sertse, 

torkát meg ne égesse, haja meg ne görbüljön. 

Az egyiknek minden, a másiknak semmi. 

Amiért az egyiket dicsőítem, a másikat elitélem. 

Ez az élet komediaja. 

He i y i i i i rok. 
Kitüntetes. Eitnor Iiure polgártársunkat, ki a 

háború el ojt' óta mint népfelkelő hadnagy teljesít 
szolgálatot é> e.-y ideig a nagymarton vidéki vasút 
biztosító osztaghoz volt beosztva, jelenleg pedig 
ugyanilyen szolgálatot t.-ljesit Szerbiában, az akitüli 
teles érte, hogy őfelsége legmagasabb elismerése 
adatott neki tudtul, vagyis megkapta a Signum 
Laudis érdemrendet. 

U| hadnagy, Tangl Adolf ifjú iparművész polgár-
társunk, a ki mint ü. é. Önkéntes népfelkelő vonult 
be mult évben ős>zel és a harctéren a vitézségi érmet 
is kiérdemelte, őfelsége hadnaggyá nevezte ki. 

Halalozas. Herényi Miklós nyug. dél i vasút i 
tisztviselő mull szombaton este szivszélütés folytan 
hirtelen elhunyt. A M éves polgártárs, egy nagy 
család szerető feje, egyik ligélenkebb, legfurgébb, 
rendkívül temperamentumos tagja volt társadalmunk-
nak, ki sok lársid.ilmi mozgalomban részt veit és 
mindig annyi buzgalommal, hogy sokkal fiatalabbak 
sem bírtak ugy mint ő. Hirtelen elhunytának Ilire 
ezért is szinte hihetetlennek hangzott és mikor a 
szomorú valóságról értesültek, általános részvétet 
keltett. Ezt igazolta temetése is, melyen a polgárság 
minden ré ene nagy >zamban jelent meg végtiszte-
ségére. A Herényi — Kovács — Dreiszker családok 
gyászolják. 

Fiatal hos súlyos megsebesülésének a híre érke-
zet pénteken Kőszegre. Dr. Kovács István v. t. 
főorvos l'ista liat az olasz fronton érte sebesülés, 
mely miatt i zágrábi hadi kórházba szállítottak, édes 
atyja pedig a lrr vétele után azonnal odautazott tia 
beieiMg\ahoz Kováes Pista egyike a mult évben 
érettségit leit azon főgimnáziumi ifjaknak, akik 
Ónként jelentk-zt'-k katonai wolf i lntrt , a haza 
védelmére. KeméljüK, hogy a visszatérő apa meg 
nyugtató hírt hoz tia allapotár ami valamennyiünk 
forró óhajtása. 

valódi izgalom. Szemeik ragyognak az elkövetkezendő 
ismeretlen felelemtől. 

I gylats/.ik, hogy a várvavárt jelt megkapták 
az indulásra, mert mintegy ve/.érszora a csapat egy 
szerre kimászik a fedezékből. Néhányán azonnal 
visszabuknak. Némelyek mozdulatlanul ott marad 
helyén, viszont mások buzgón kötözik sebeiket. 
Szinte groteszk ez a teljesen zajtalan harc. Zene 
nem ja s/.ott a film Icpergetésénél és a mozigép 
monoton berregése nem fedi a harctéri lárma zaját. 

tirádátok tüzében haladnak előre hős katonáink. 
Sok pusziul él, de az életben maradottak mintha 
unnál batrabb m és kitartóbban támadnák a német 
sereget. 

A nemetek vitézül tartják magukat. A katonák 
ütközet utau jarnak-kelnek. Most mar van idejük, 
hogy a telvevö gépbe belemosolyogjanak. Hozzák 
a m met foglyokat, ók is szinte akaratlanul belenéz-
nek a gep lencséjébe. Az egyik i.iigol tiszt megáll 
a gep előtt és cigarettával kiválja meg a német 
katonai. A német szeme felragyog a cigaretta látára 
es mohon kap utána. 

Érdekes, hogy a film egy másik jelenetében 
egy sebesült angol katonát is megkínálnak cigaret 
tavai A Tonimy (Tomimnak hívják Angliában a 
katoiiak.it A S/.erk.l ugyanolyan ragyogó szemekkel 
és ugyanolyan mohón nyúl a cigaretta után mint a 
német katona. 

Szomorú részei is vannak a filmnek. A harc-
i ien fekvő hulla tömeg. A halállal vívódó katona. 
I >e ezekről inkább ne is beszéljünk. 

Annj i azoncan bizonyos, hogy e film a világ-
háború törtenetének egy rendkívül tanulságos és nagy 
er»eku emléke fog maradni. 

A hálás tanítvány. Árbócz .1 m >s honvédhidapró ; 

tiszthelyettes, ki most végezte a Ludovicát Vasvár-
megve egyik neki adományozott alapítványi holyen, 
meleg köszönő levélben- fejezte ki háláját a vár-
megyének azért, hogy a tiszti pályára való kiképzését 
támogatta. A Eudovica parancsnokság i juttatta el a 
levelet és hozzáfűzte, hogy ö meg viszont azt köszöni, 
hogy ilyen derék, köteless gtudö és'hivatását komolyan 
teljesítő tiszttel szaporította a honvédséget. 

Czeke Gusztavne, ki mim mult héten irtuk, 
beteg édes apjánál visszamaradt az oláhoktól szoron-
gatott Nagyszebenben, visszajött ós vele jött nagy 
beteg édes atyja, Bausznern Uuidó nyug. főispán is, 
akit most már itthon és nyugodt viszonyok között 
részesíthet gondos apolasba'i. Viszontagságos küz-
delmekbe került a Nagyszebenből való elutazás ós a 
beteg t'oiir életveszélyes helyzetek közötti elszállítása. 
A gyermeki szeretet hősi tette volt ez, mely elfelejt-
hetetlen emlék gyanánt fog élni a H mszuern — Czeke 
családok körében. 

A 83 a^ok becsi kapolnaszentoldse. Lélekemelő 
szép ünnepség színhelye volt vasárnap délelőtt a 
bécsi Florisdorfban a vasi 83-as katonák tábora. A 
derék vasdandár törzse ugyanis a háború kitörése 
óta ott székel Florisdorfban, ahol legutóbb Falliardi 
Ágoston őrnagy kezdeményezésére díszes kápolnát 
emeltek véreink lelki épülésére. Ezt a kápolnát 
m agasztos ünnep keretében vasárnap szentelte fel 
Hjelik tábori püspök. A felszentelési aktusban jelen 
volt a 83 ások tisztikara, élén l'alliardi őrnaggyal, s 
az egész legénység. Hjelik püspök az egyházi szer 
tartás u án magasszárnyalásu beszédet intézett a vasi 
katonákhoz A püspök buzdító szavai után az ezred 
zenekara imára zendült. Mint egyik jelenlevő írja: 
A nemzeti Himnusz hangjai mellett hagytuk el a 
szent helyet, azzal a hó fohásszal, hogy a jóságos 
Is en adjon békés id ót, mert „Megbűnhődte már e 
n p a multat, s jövendőt". 

Erde yi menekülő vasutas csaladok ideérkezését 
jelezte a rendőrhatóságnak a főispán és utasította a 
leggondosabb elszállásolásra és ellátásra, melyre 
nézve az előkészületek a helybeli vasutasok bevoná-
sával már folyamatban volt, midőn azon értesítés 
érkezett, hogy Celldömölkön nyertek elhelyezést. Ez 
városuukra né/.ve is kellemes megoldás volt, mert 
mindaddig in:_r a gaiieui mmekü teketel nem viszik 
e> a tífuszba i megbe.egeitek teljes felgyógyulása 
nem biziositja a kifogástalan közegészségügyi hely-
zetet, nem kívánatos a lakosság szaporítása. 

Az uj baraK korház benépesítése megkezdőd itt. 
Hétfőn estt egy hosszú k >rházvonal érkezett Kőszegre, 
mely teljes kórházszem 'lyzettel és tábori kórház fel-
szereléssel mir azóta van uton, mióta a galíciai 
Stanislaut kiürítették. Az onnét elszállított betegeket 
különbőz » m is kóiházaknan helyezték el, a személy-
zetet pedig egv törzsorvos, két alorvos, s/.ámvcvöségi 
tiszt es altisztek, toob ápolónő és nagyszámú upoló-
és seg'dszeméiyzet, összesen mintegy szá« tn, t hely-

joeli barakkórhiz elfoglalás ara kaptak utasítási, ami 
I már meg is tortént, a kórház-vonat minden ingóságát 
: egész héten szállították be es m >st már készen 
varjak az ideirányitandó betegek és üdül ik felvételét. 
A régi és uj harcterek, sajnos, sokkal hamarabb be-
népesítik a férőhelyeket, mint azt kívánjuk. 

A szent Janos-h don észlelt betonrepedés ügyé-
ben dr. Freyberg-r Jenő városi tanácsnok a helyzet 
vázrajzával Budapesten j »rt a tervező cégnél és azt 
a megnyugtató választ kapta, hogy ez az allapot 
aggályra nem csak neír ad okol. de tekintve, hogy 
hosszú ideig támasz nélkül volt, ez fényes bizonyítéka 
a szerkezet kitűnőségének, olyannyira, hogy a Ind 
ezen függő helyzetéről fényképet is kért saját 
gyüjtem nye szamára, mivel ez az állapot híd-
szerkezetük j iságát Igazoija. Az átvett vázlat alapjau 
elkészítik annak leírását, hogy iníkép j ívittassék ki 
a repedés és nagyobb biztonság kedvéért miként 
építsenek néhány vastraverztámaszl a most épülő 
paripillér szerkezetébe. 

Arvizveszely fenyegetett bennünket csütörtökön 
éjjel H irom nap ota tartó esőzésektől a (iyöni:y<is 
annyira megáradt, h>gy esütörtőkőn esie már ki 
lépésétől kellett tartani. A rendőrség és a vadászok 
egy készenléte egész éjjel figyelte A helyzetet, de 
szerencsére osiefelé elállott az eső itt is és a felni 
vidéken is, es éjfél utántol kezdve a vízállás lat 
hatóan apadt. Mégis egy két helyen a melyebben 
fekvő kocsiút egy ideig viz alá került, a szent János 
Ind mellett elli .yezett gvalogjáró szükséghíd »t az a» 

j elsodorta, a -zent János híd építésén d az állványok 
jegy részét feldöntötte, az építés helyét védő töltési 
tönkretette, a (iyöngyös aradata ellepte az épité> 
alatt levő parti pillér munkahelyét, is, — szerencsén 
azonban az alapbetonmunkálatok már annyira előre-
haladtak, hogy itt nagyobb kárt nem okozhatott 
legfeljebb pár napi késedelmet a hídépítés befejezé 
sének. Az építésvezető a Szt. János hi Iról egy 
korlátos gyalo«átjárót rögtönzött, melyet mar tegnaj 
óta hasznai a köz ínség. 

Az elelmis2erek ügyeben Esterházy Miklói 
herczeu', mint a Hangya és a kötelékébe tartozó 14U 

:fogyasztási szövetkezet elnöke memorandumot nyuj 
jtott át a miniszternek, amelyben panaszt emelt az 
olaj és zsirszolgaltatás, a cukorellátás, a bőrelosztás, 

Ipe'rólrumipar és a lisztellatás körül tapasztalható 
bajok és visszaélések miatt s orvosi ist kért a minisz-
tertől. A ker skedelmi miniszter kijelentette, hogy a 
központoknak az a feladatuk, hogy az árut összeszed-
jék és arányosan a közönségh >/. juttassák, s ha a 
központok nem tudnak elég árut kiszolgáltatni, ezért 
nem lehet őket kötelességmulasztással vádolni. 
Ennek oka egyedül az, hogy nincsen előtárniuk. 

A burgonya beszerzés nagy gondot okoz a ható-
ságnak. A polgármester napok óta utazik, az ejt is 
nippil la téve, csakhogy elegendő mennyiséget 
biztosítson a várói lakosságának ós midőn végre 
sikerült a szükséglet egy részét lekötni, akkor meg1 

a ideszállítás lehetőséget kell kivívnia a burgouya-
központbau és a minisztériumokban való személyes 
utánjárással, jobban mondva kirim mkodással, kidip-
lomatizálassal, kierőszakolással és e mellett még a 
maximális ár ós a beszerzési lehetőség közötti vesze-
delmes tojásláncot is végig kell csinálnia: hej szeginy 
tót leginy, mindig krumplit kapálni l — A városnál 
11 vaggonra történt az előjegyzés, de ha lehet, a 
város ínég ennél is töboel szándékozik beszerezni. 
Mivel pedig manapság minden csak készpénz melleit 
inegyen, a polgármester felhívta a burgonyát elő-
jegyzett lakosságot, hogy az átvenni szándékolt 
mennyiségnek az arat — 11 fillér kilós egysegarbau 
— legkésőbb e hó végéig fizessék be a városi pénz-
tárba. Akiknek most kevesebb a pénzkészletük, azok 
természetesen egyelőre kevesebbet vesznek át ua a 
többit akkor fizetik, mikor azt is átveszik. 

Szigorú hus- es zsír bojtnapokat rendelt el a 

kormány. lletfón tilos bármilyen zsírral vagy vajjal 
való főzés és természetesen az eladás is, — kedden 
ós csütörtökön tilos szarvasmarhák, serlések, juhok 
kecskék levágása, tehát e napon a vágóhídi szolgalat 
is szünetel, — szerdán és pénteken pedig tilos a 
huseladas és kifőzés. Általában veve így élnek mar 
régebben mindazok, akik sem hadseregszállítók, seui 
hadi állapotot kiaknázható vagyongyüjtók, sem front-
bei i kaionaK es kórházi lakok s így a népek touiegé 
nek nem lesz nehéz beletörődni. Most csak. az a 
kérdés, hogy ha csak hétfőn nem lehet zsirt kapai, 
történik e gondoskodás arról, hogy a többi napokon 
kapaaio legyen ? Mert ha nem, ugy joob lenne az 
olyan rendelkezés, hogy a hétnek legalább egyik 
napjau tényleg kapni lehessen. 

A daralas dijat felerne te*. Mint emlékezetes a 
kormány őrlési rendeleteivel kapcsolatban az alispan 
a darálasért követelhető dijat aKkónt állapította meg, 
hogy a molnárok mindenfele gabonanemü megdará-
lásért tíz szazaiékot jogosultak a feldolgozott gaOona-
nemuekből elvámolni. Ezt a részesedest általában 
jogosulatlannak laknia a kozöuség s e tekintetben 
dr. Stúr Lajos indít várnáért Kőszegről történt az 
alispánhoz előterjesztés, mivel a takarmány gabona-
nemueknek egyszerű daralása is egyenlő érteku 
muukatcljesitmény voll a liszt orlésevel, hololt a 
srótolas egy mázsánál néhány porc aiait kosz, mig 
a liszt őrlése néhány órát vesz igénybe. — Az alispan 
ennek folytán az egész varmegye területére való 
érvénnyel elrendelte, hogy a daralas vamdija tíz 
százalek helyett négy szazalék. legyen, Az utóbbi 
időben lehat a malmosok négy százalékért végezték 
ezt a munkai, mig azutan ok is panaszkodni kezdtek, 
hogy ez a leszállítás viszont tulsigjsau megrövidít/ 
okét és a négy százalékos vámdíj ineiloli seüogyan 
sem tudnak darálasl vegezni Az auspáu, lekiuiclici 
a panaszok nemi jogosull voltara, a darálás dijat 
négyről h a t szazaiekra emelte lel, akarmmő gabona 
daraiásárol van is szo és azt akar vízi malom, akar 
motorral uajtoli bármilyen malom végzi is el. 

Az uj Időszámítás vege. Szeptember JU.-ával az 
óramutató ísmeielten visszatér eredeti uelyere. Ukto-
oer 1-én ismét egy órával hosszabo az esi es a reg-
gel. Egy oravai lovabo alhatunk és egy órával 
kesóbb fekszünk. Hogy ez az uj időszámítás bevali-u 

j a , kereskedelemben, erre nézve sok kereskedő es 
gyáros egyöehaugzo veteménye szeriül ez nemcsak 

i üdvös, de lel télien hasznos es a haboru utaui időre 
, is kérik ennek a rendszerűek a tovaböi foualiasál. — 
Minálunk csakis a villamos telep szenvedeti ezeu 
ují „J állal. Igen sok helyen egy otodet sem fogyasz-
tottak az elozó évlögyaszlasuak. 

Bevonulási birdetmeny. Hatósági plakátok közlik 
ja varos lakosagaval, hogy az lStiü. évtől 1871. évig 
; terjedő idokozbeu szuletelt s besorozott népfelkelők 
' f. évi oktober ho 1 au, az 1S71. evlol 1SS4. évig ter-
ledö időközben, vagy 1S84. után született s bevált 
népfelkelők októöer hó 10 én kötelesek bevonulni, 
amennyiben névszerint felmentve nincsenek, a nép-
felkelést igazolványt lapon feltüntetett ni. kir. houvéd-

j kiegészilő, illetve es. es kir. kiegészilő ker. parancs-
nokság szekhelyére. 

A tifuszbetegsegek ügyében e héten itt időzött 
Medzidhráezky varmegyei foorvos ós a városi t. fő-
orvos kíséretébeu meglátogatta a betegeket, kik 
jelenleg összesen tizen vannak, nagy részük a kór-
házbau elkulouitetl osztályon. Az edig tett óvintéz* 
kedésekel jóvahagyta. Szerinte az arviz által okozott 
kutfertözésekböl is származhat, de nem lehetetlen 
hogy észrevétlen maradt öeleglöi terjedi az egyik 
család koréban es ezek állal azokra, kik vele érint-
keztek. Szigorúin meghagyta, hogy a városban 
mindenütt a tisztaság fentariasa és az arnyékszékek 
fertőtlenítése a legébereubeu ellenőriztessék. 

Orosz templomot kapott ajándékba a város. 
A valóságnak mintegy egy huszad méretében lábol 
laragott igen szép es gondos luuuka, arany kupolás 
tornyokkal, haranggal, belül ollarral és szent kopek-
kel. Igen látványos, nagy kézügyességet eláruló 
fafaiago munka ós a sok orosz fogoly fafaragó munka 
közül nagyon kiemelkedő. A tarialókos korház egy 
orosz fogoly betege készítette dr. Kdein Miksa törzs-
orvos részére, aki midőn innét elhelyeztetett, Kőszeg 
városanak ajandékozta muzeuma számára, a jelen 
idő és itt voll oroszok emlékére. Megőrzésre érdemes 
műtárgy, melyet bárha minél előbb — városi muze-
umbau lathaluuuk. 



Beturóse'í. Kedden virradó éjjel Bazsó István, 
herényi kozségbiro kuiui.ij.it foituiték ós cipőket, 
csizmákat, ruhaneműt, élelmiszereket loptak el onnan. 
Betörtek még llerényben Gyürü Sáudorné kamrájába 
és Nóvák Sándor,iú tyúkóljába is. A nyomozás egyen-
lőre eredménytelen 

Öngyilkos orosz fogoly. A vasvári j/íráshoz tartozó 
sorkikapoluai fenyveserdőben vasárnap reggel egy 
teljesen feloszlásnak indult holttestre akadtak, A hulla 
egy alacsonyabb fáról lógóit és a fején orosz sapka 
volt. Erről, valamint ruházatáról megállapították, hogy 
orosz fogoly volt és ;i dr Ilaisler Károly tb. főszolga-
bíró által helyszínén megtartott vizsgilat megállapí-
totta, hogy a fogoly, aki három héttel ezelőtt a zala-
egerszegi fogolytáborból szökött meg, öngilkossígot 
követett el. A sapkáján levő számról megállapították, 
hogy az életunt orosz fogoly Salamon Lovin orosz 
alattvaló és hazájában kantinos volt. A vizsgálat 
során az is megállapítást nyert, hogy Salamon Leviut 
eltiinés napjától a hatóság szabályszerűen köröztette 
mindenfelé. Holttestét Sorkikápul.ián temették el és 
haláláról értesítették a hadvezetőséget. 

ü ö ú jxrónika. 
A horvát varosok eleimezese. A magyar városok 

hasztalan kérték a kormányt, hogy alakítson egy 
élelmezési központot a magyar városok részére, a 
kormány ezt az előterjesztést figyelmen kívül hagyta. 
Amit azonban a magyar városok nem kaptak meg, 
azt ragekapták a horvát városok, amennyiben a horvát 
bán megalakította a horvát városok élelmezési köz-
pontját az osztrák „Miles" mintájára. 

Ketszazezer koronás alapitvany Ceglednek. Üzv. 
Emődy Tóth Mihalyné 200,000 koronás alapítványt 
tett elhunyt férje emlékére egy Cegléden alapítandó 
gazdasági iskola céljára. Cegléd városa hálából meg 
festeti Emődy Tóth Mihály arcképét és a városháza 
dísztermében helyezi el. A tanács az özvegynek 
küldöttséggel köszönte meg a nagy adományt. 

A marosvásárhelyi alreaiistol i Nayykanizsan. A 
honvédelmi minisztérium a marosvásárhelyi katonai 
alreáliskolát ideiglenesen Nagykanizsára helyezte. Az 
iskolát és a növendékek lakhelyét az uj gyalogsági 
laktanyabau helyezik el. Amint a berendezéssel elké-
szülnek, ami csak pár napot ig :nyel, a növendékeket 
is N gykanizsara szállítják. Az oktatás még ebben 
a hónapban megkezdődik. 

A hüvelyesek maximalasa A kormány maximálta 
a hüvelyeseket és egyidjűleg elrendelte, hogy árpi-
gyöngy, köleskása és hántolt borsó csakis a lladi-
, termény Részvénytársaság u;j m szerezuetö be. A 
köleskasa legmagasabb ara 10) kilagrun ujuké.it 
tiszta súlyban 70 korona 80 fillér, az árpigyóngyó 
72 K és a hántolt borsóé 10 korona, 

Változás a postai megbízási szulyalatban A hiva-
talos lap rendeletet közöl, mely szerint a postai meg-
bízási szolgálatban 1916. évi október hói-tői Kezdve 
az az ujitas lép életbe, hogy nem okmányon alapuló 
legfeljebb 20 koronáig terjedő követelés a belföldi, 
valamint az Ausztriával és Bosznia-Hercegovinával 
való forgalomban zárt postai megbízás tehratu ajiu-
lott levél helyeit e célból kiadott s közönséges levél-
ként kezelt posiai megbízási lap utján is oeszedhetö. 
A megbízási lap ar.i 20 fillér, melyool 10 fillér elő-
inutatási díjként szolgál. A megbízási lapot egyszerű 
levélpost u kuldoineuyiíéul kell fel idui. Ajauias vagy 
expresszkézbesités ki nem köthető. 

Ismertető jelzes a kincstári lábbelin. Miután az 
uiobbi időöen gyakran előfordult, hogy a kincstári 
laobelit elidegenítettek, a honvédelmi miniszter 
rendeletben uiasitasi adott, h jgy az összes kincstári 
lábbelin egy 15 in u. migas ,es 2 mm. széles ,H* 
jelzést üssenek át. Az ily lábbelik elidegenítése 
szigorú büntetéssel jar. 

1 ,9 órakor este kap-
ható e lap kiadóhiva-
talában és az utcai el-
árusítónál, :•: :-: 

V i d é k i h í rek . 
A 18 honved potzászioalj e héten jóit vissza 

Sopronba, régi állomáshelyére, hol lelkes ünepséggel 
fogadlak fiainkat. Karánsebesen voltak egy évnél 
tovább, a román l elörés után pedig Belencén, Temes-
váron, majd Nágyszeutrniklóson, míg végre belátták 
hogy mégis csuk legjobb otthon. Szeretettel kos öntjük 
őket 1 

Elhunyt erperes-plebanos. Martin Antal rába-
kereszturi plébános életénnek 63 ik és papságának 
40-ik évében kedden éjjel elhunyt. Az elhunyt mint-
egy 30 ével ezelőtt porgolényi plébános volt s mint 
ilyen jó emlékben maradt fárájának. 

Örököseket keres a bécsi hagyatéki hatóság 

Strausz Anna született Silborberg rohonci származású 

elhunyt hagyatékára. 

Előfizetőknek havi 2 K-ért a l ap házhoz szállítása. 

Hirek a háborúról. 
Buiovinaban az oroszok folytatják támadásaikat. 

Dornavatrától kétoldalt román hadseregrészek együtt 
harcolnak az oroszokkal. Osztrák-magyar és német 
csapatok az ellenségnek helyenkint a legerősebb 
ágyútűzzel bevezetett támadásait mindenütt vissza 
verték. Ludovától délre az ellenség arcvonalunk egy 
keskeny részét kissé nyugatra szorította. Eipnioza-
l'olnánáia i» n i támadás további tért nyert. 

A Karpátokban Smotrectól egész Kirlibaba 
vidékéig élénk h ir -ok vannak. Különböző er->s orosz 
támadásokat visszavertünk. A Ludova területen az 
ellenség kis előnyöket ért el. Dornavatrától kétoldalt 
az oroszok és a románok eredménytelen roham 
kisérletnk közben súlyos veszteségeket szenvedtek. 

A Kárpátokban pénteken az oroszok támadási 
tevékenysége valamivel csökkent. Dornavatrától észak-
ra, a lueinai méntelepektől délnyugatra és Ludova 
vidékén ellenséges előretöréseket viss/.avertünk. 
Bystrzeetől délre a tegnapelőtt visszafoglalt Smotrec 
magaslatot újra elvesztettük. Böhin Erinolli vezérez-
redes hedseregénél az ágyuharc erősbödött Sviniuchi-
tol kel tre ellentámad isaiuk ellen az ellenség uj 
oszlopokat dobott, de mindenütt visszavertük őket. 

A hetfdi megyeyyülosen Pálinkás .József rőtfalvi 
plébános nagy fellűnóbt keltett ig.-n oaun iels/.óla 
fásával, mellyel a liaditermony r. t. eljárását és lisztel-
látásat, nemkülönben a B tiikok árdrágító spekulációit 
jellemezLe. Tapssal honorálták azt a kijelentését, 
hogy a háború igéjén a közbiztonság veszélyeztetését 
feltettek, azt hívén, hogy újra felélednek a bakonyi 
erdők zsiványai, ebben azonban csalódtak, u bizton-
ság teljes rendben vau, csak a Haditerniénynél és a 
Bankoknál dolgozóktól kell félni, számos esetnek 
előadásával igazolván az azok elieui általános fel-
háborodás okát. Végül a következő indítványt tette: 
1 A hadi'eriuóny ügynökeit helyezzék hatósági őrzés 
alá s rendeljék az alispánt az ügynökök fölé s joga 
legyen büntetni is. 2. A hatósági lisztet mindig a 
legközelebbi malomból utalják, hogy az ellenőrizhető 
legyen. 3 LHesiisou a megye jóléti bizottságot az 
élelmezés problémájának megoldására Az alispán 
elismerte, hogv sok indokolt panasz is lehet, de a 
községek hiányos bejelentése is SOK bajnak az okozója, 
melyen mihamarabb segíteni log. 

A varmegyei tűzoltó szovetseg múlt vasárnap 
Szombathelyen tartotta, ez évi közgyűlését. Az évi 
jelentés szerint a vasmegyei 14,000 tűzoltóknak csak 
egy óiode vau itthon és ezekre hárul a tüzőrség és 
oltás nehéz munkája. 

Az erdelyi menenülteknek 100,ÜUO koronát gyűj-
töttek eddig Vasvármegye. 

Az arviz keves kart okozott a muraszombati 
járás gazdainak. A Mura által elöntött vidék árvíz-
karát megállapítandó, Horváth Bál főszolgabíró bejárta 
az árvíz pusztításaitól szenvedett vidékét. Körútja 
nem vart es megnyugtató eredményre vezetett. Az 
elöntött vidék gazdái alig szenvedtek kárt. Termésük 
nagy része ugyanis be volt akkor már takarítva s 
biztos helyen, fedél alatt nem pusztíthatott benne az 
ár. A becsületes gazdaemberek ínég az adójuk elenge-
dését sem kérték, bar ehhez jog IK leit volna. 

Detektiv-csoport a yabuna foryaloai ellenorzesere. 
A gabona forgalomnak minden irányban való ellen 
órzsésére és ezel kapcsolatban fővárosi államren-
dőrség állományából az alispán detektív csoportot 
szervezett, amely működését mar m-gkezte. Az alis-
pán utasította a főszolgabirákat s azo utján az alá-
rendelt hatóságokat és község elóljáráságokat, hogy 
amennyiben ezek a rendőri közegek akár egyebb okóol 
hozzájuk fordulnak, őket megfelelő támogatásban 
részesítsék. 

A cséplés befejezese. A kormány utasította a vár 
megyek első tisztviselőit, a gaboua-revirulást haladék 
talauul rendeljek el, mihelyt a varmegyék területén 
a cséplés nagyobb része befejeződik Mint értesülünk, 
a járásokból mar nagyrészt beérkezetek a jelentések 
arról, hogy a cséples közvetlenül befejezés előtt áll 
és egy kél hét múlva a vármegye egész területén 
bevégződik. E jelentések alapján az alispán mar i 
napokban kiadta a rekviralási rendeletet. 

Alsólaszlon hétfőn nagy tuz volt az esti órák'oi i 
Oly magasra csaptak a lángok, hogy messze vidéKei 
észlelték. Szombathelyen ugy láttak, mintha Kőszeget 
lenne. A kőszegi tuzoltók egy fecskendővel siette! 
segítségére a szomszédoknak, hova a kornyékbeli.tűz 
oltók már eljöttek, de csak hajnal felé voltak képesel 
a tüzet eloltani. Il it ház, 11 pajta, igen sok termés 
gazd is ági eszköz esett a tűz martalékául, melynél 
kára, egyetlen károsultat kivéve, mind mégtérül i 
biztosítás révén. A tűzvész okát nem tudjak, — 
valószínűnek tartják, hogy eldobott szivartól, vagj 
gyújtótól keletkezett. 

Poruljart hatarszeli yazdak. A kózóleltnezés biz 
tositása céljából alkotott kormányrendeletek értelmé 
ben a saját házi szükségletre meg arthaló gabom 
őrlésére őrlési igezolvány szerzendő. Azért van ez 
hogy senki telesleges készletet ne vonjon el a köz 
élelmezés elől. Természetesen akadnak meggoudolal 
lanok, akik mibe sem veszik ezl az intézkedési. A 
németujvári járás egyik községében néhány gazdi 
azt okumulálla ki a rendelet kijátszására, hogy nea 
szereztek őrlési igazolványt, hanem gabonájukat i 
stájerországi szomszéd >s Naudauba és Burg mba viltél 
az ottani malmokba or illetni. Erro a mulatságra azű 
tan alaposan ráfizettek, mer az osztrák kormány i 

'elrendelvén a rekviralást, a magyar gazdáknak . 
| stájer málmokbun talált liszt és gabonakészletét elko 
ibozta. Amiből a tanulsag: legjobb az egyenes ut. 

A szenterzsebethegyi rom kath iskolához 
korona havi fizetés és az iskolaszék által bérbe vet 
egy szobás lakás hasznai ita mellett a tanítás befe 
jeztéig heiyeties tanító kerestetik. 

A pinka Mindszenti rőm. kath iskolához a had 
bavonult tanítók helyettesítésére megfelelő tanerő (féri 
vagy nő) kerestetik, fizetése a tanítási időre havi 1'H 
korona, bútorozott szoba fűtéssel. Ha a kántori teen 
dőket elvegezni képes, a/.ért külön dij íztatik. Pályá 
zati határidő szeptember 28, 

A vamoscs dadi rőm. kath. iskolaszék lemonda 
ífolytán megüresedett osztálytanítói állásra pályázató 
hirdet Fizetése: hitközségtől 400 korona, 1 pad bízót 
szoba bútorozva és fűtéssel, konyha kamara, 40 koron, 
lak bérpótlék, 20 korona kertilletrnény és torvényszabt. 
államsegély, Bályázhatnak oki. férfi és nótanitol 
október 10 éig-

Elitéit nyűg foszolgabiró. A szombathelyi főszol 
gabiró Polgár Jenő bakófai bérlő. nyug. főszolgabíró 
azért mert az 191ö évi termésből származó 92 mm 
gabonát eltitkolt és a maximális árt megszegte bűnös 
nek mondta ki s a két ügyben máslel hón .pi elza 
rasra és ÍKJO korona pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet 
ben az ügyészi megbízott megnyugodott, Bolgár Jeni 
azonban fellebbezett ellene. 

Színeszet. Fehér Vilmos saint'.r-ula.a a dél-
vidékről már eljött Vasmegyébe és jelenleg Körmenden 
játszik 16 tagu katonai zenekarral. Tegnapelőtt itt 
járt titkárja az itteni elu'asi o határozat ellenében 
azzal a kéréssel járult a hatosághoz és egylethez,' 
hogy egyik előadásukat nézzék meg néhányan' • 
Körmenden és e személyes tapasztalat után határozza-
nak újból engedélye targyában. Ezt megígérték neki. 

Nem titok mar, hogy Kiss Károly és Társa bank 
résy.vfnylíirsaság Budapest, Kossuth Lajos ulca 13 
egy egész külön osztályt létesített a különféle kaba 
lisztikus szerencse-sorsjegyek kezelésére. Bővebb 
felvilágosítást azonnal kiild ingyen e kitűnő hírnév-
nek örvendő bankház, csak egy leve'ezőlapot kell 
neki irni. 

Beiratkozás a pozsonyi egyetemre. A Pozsonyi 
m. kir. Erzsébet tudományegyetem jog és állam-
tudományi karán az 1910—17. tanév I felére a nagy-
méltóságú és közokt. min. 112824/910. IV. sz. leirata 
értelmében szeptember hó 30 ig minden külön enge-
dély nélkül lehet beiratkozni. Ezen időn tul a be-
iratkozásra október 0 ig a jog- és államtudományi 
kat dékánja, október hó 6-tól 14-ig pedig az Egyetem 
Rektora ad külön kérelemre engedélyt. A félévi tan 
dij annyiszor 3 korona, ahány órát vesz a hall-
gató heteukint. A tandíjmentesség iránti kérvé 
nytk a fenti beiratkozási határidő alatt adandók be 
a jogkari Dékánhoz. Az előadások október hó 2-án 
kezdődnek Az egyetemi Diákasztal 1916. október 
hó 1-én nyílik meg. Az egészmentes és fólmentes 
helyek iránti kérvények az Egyetemi Diákasztal 
kormányzó Tanácsához citnzendők és az Egyetem 
Ounestori hivatalához küldendők. Különbeni írásbeli 
tudakozódásokra a beiratkozással kapcsolatos bármely 
ügyben, — ideértve a lakáskérdést is — részletes 
felvilágosítást ad az Egyetem jogkari dékáni hivatala. 

Az a katonaruhas szélhámos, kiről múlt héten 
megírtuk, hogy hadbavonultak feleségeinél kísérletet 
tett pénz és ruhakicsalasra, de itt véletlenül sikerre 
nem vezetett. Szombathelyen nagyobb szerencsével 
dolgozott, mégis utolérte a nemezis. Éppen vonat- j 
besszálláskor csípte el a rendőrség. — Azóta újból 
itt járt egy hasonló csalásban dolgozó. Szállást 
kapott egy özvegyasszonynál, ki be sem jelentette 
és egyik nap azt vette észre, hogy lakosa eltűnt és 
magával vitte a házban feltalálható minden ruhafélét 
összesen 300 korona értékben s a házban lakó egyik 
munkásnak ruháit és ygy óráját is Egy másik ház-
ban hitelre kosztot is kapott. Hitelképességét azzal 
nyerte meg magának, hogy üdülő katona és anyjától 
hetenkint 100 korona segélyt kap. Ezt elhitték'ueki.; 
A rendőrség minderről csak akkor értesült, mikor a! 
kosztos elutazására való készülődését észlelte es a 
hatóságnál 0 korona tartóz sát perelte. A „sz iba- és 
kosztos ur" azonban szintén észlelte a bizalmatlan 
kodást, önként jelentkezett a hatóságnál, felmutatta 
a helybeli katonai állomásparancsnokságnak be-
vonulásához kiállított szabályszerű útlevelét és elő-
adván azt, hogy pénze elfogyott, majd megküldi, e 
miatt nem gátolhatta bevonulhatására való elutazását. 
Csak utóbb értesült a ruhalopásról és ekkor a rendőr-
biztos azonnal utána utazott, de már fel nem talál-
hatta, az állomásparancsnokság és rendőrség távi-
iratilag intézkedett elfogatása iránt, de ez eddig 
eredményre nem vezetett. Pénteken érkezeit Szombat-
helyről egy ott ugyanilyen szélhámosságot elkövetett 
egyénnek a személyleirása, de ez nem az ittjarté. 
Ebből azonban nyilvánvaló, hogy az eféle szélhámos 
kodas nagyon elterjedt s igy jó lesz idegenekkel 
szemben óvatosnak lenni. 

Négyszázhatvan millió ótszazki encvenharomszáz-
negyven peldanyban jelent meg AZ EST 1914 április 
14-ikétől 1915 december 31-ig. Valóben példátlan 
ez a siker. Hogy milyen amerikai arányban nőti ennek 
az újságnak a népszerűsége, azt ezek a számok iga-
zoljak : 1010 áprilisában, Az Est megindulásának 
hónapjában, a napi, átlagos példányszám 32.326 
1915. decemberében mar 317 3SO A fejlődést pedig 
legélénkebben illusztrálják az alábbi adatok : Az Est 
egyévi péleányszáina: 19lU-ben (csonka év) 8,700 500 
1911-oen Irt .M7.240 1912 ben 35 185050 1613 ban 
40,838 200 1914 ben ti»H> 1915 ben 213.759.T50 
Es ez igy megy tovább Az Est független hirszol 
gálata és nem befolyásolható bátor szókimondasa 
biztosítja mindenkorra ezt a példátlan nagy népsze 
rüséget. 

Az Elektro-Bioskop mai műsora: Jütland part-
vidéke; természeti felvétel. — A tengeri sirály ; dráma 
3 felvonásban. Ezen érdekfeszítő film, mely gyönyörű 
tengeri tájképekben gazdag, anyagát a csempész-
életből merítette. — Kuoppka mint tartalékalvó 
vígjáték. 



petroleumos, olajos, kátrányos, sziruposat, 
szeszeset, a legmagasabb Áron minden 
m e n n y i s é g b e n k é s z p é n z f i z e t é s 
mellett ves/.iink u«y helyben, mint bármely 
vidéki vasút vagy hajóállomáshoz szállítva. 

H o r d ó ü g y n ö k ö k k e r e s t e t n e k ! 

WEISZ LIPÓT és TÁESA 
olaj-, gep. sir , kocsikenocs nagykereskedők 

B U D A P E S T , IX. H e n t e s - u t c a 17. 
Interurbán telefon: J ó z s e f 14—50 . 

A Karp ltokban !»•? ellenség a legnagyobb szívós-
sággal folvuija lámadiisait. Mindenütt visszavertük, 
csak a lüemai m-nteleptől és Bisztriczától délro 
tu>l<>tt helvi előnyöket elérni. Lipniea Üolnától délre 
az ellonséir eredménytelen kísérleteket tett. hogy a 
német ellentámadását t uneglókésekkel meghiusítja. 

Lucktol nyugatra gyengébb orosz támadások 
b;tlul végződtek. korytnic.uiál az ellenség állásuuk 
egyes KIS r.szeiben még tarlja magát. A szeptember 
huszadiki harcokban hétszázhatvan fogoly és több 
gépfegyver jutott kezünkre. .\ Szeret és a Strypa 
k >zti arcvonal egy re.szén, Zborovtól északra heves 
tüzérségi harc folyt. Az ellenség támadásait záró 
tüzünkkel meg ikadályoztuk. 

Lucktol n>uyatra az orosz garda más nagyi 
erőkkel egyetemben folytatta támadásait von der| 
Marvitz tábornok csapatai ellen. Koritnicánál a harc 
még ne a ért véget. A busz kilométer széles arc 
vonalon az ellenség több ízben megismételt rohama 
egyébkent tökéletesen újból, legvéresebb veszteségei 
mellett meghiúsult. 

Az olaszok nagy veresege a Karszt fensikon 
A Karszt fensik ellen irányuló olasz ágyútűz időn-1 
kint újra megélénkült. A ellenséges gyalogság j 
támadási kiserletei — hála tüzérségünk működésé 
nek — nem fejlődhettek ki. Megállapítást nyert, hogy 
a fensik védelmezőivel a négynapos nehéz harc alatt 
Lít) gyalogdaudár, egy lovas hadosztály ós ló ber-
sa_dieri zászlóalj állott szemben. A Sugaua szakaszon 
az olaszok megtámadták a Pivaroni és a láasopatak 
melletti állasainkat. Éjfélig tartó heves harc után 
nagy vesztesegeik mellett teljesen visszavertük őket. 

A tönkrevert orosz román haderő. A román és 
az orosz csapatok gyors visszavonulásuk közben i> 
nagyobb harcokba bocsátkoztak, ez azonban csak azl 
mutatja, hogy a bolgár csapatok jobban üldözik 
őket, mint ahogy menekülni képesek. A román és 
az orosz sereg legközelebbi nagyobb célja most a 
Konstanca-Medjidie Csernavoda vonal elérése, mert 
azt remélik, hogy itt kedvező terepet fognak találni. 
De nem szabad elfelejteni, hogy a bolgár sereg 
frontja 17" kilométerről tJO kilométerre keskenyedett. 
Mind a két h a r c o l ó fél kapott segélycsapatokat, de 
a román és az orosz seregek a legutóbbi harcokban 
annyit veszítettek, hogy veszteségüket nem is lehet 
összehasonlítani a bolgárokéval. A román és orosz 
seregek támadó ereje két hét alatt egyszer és min-
d e n k o r r a megtört A foglyok rendkívül nagy száma, 
különösen a tiszti foglyok száma kérdésessé teszi a 
hadseregek újjászervezését és azt, hogv képesek 
lesznek-e említésre méltó ellenállásra a Konstanca-
Csernavoda vonalon. A Csernavodáuál a nagy Duna 
hid egyetlen reményük arra, hogy Dobrudsát egészen 
elhagyják és a hídon át a régi Románia területére 
menekülhetnek, hogy Bukarestet megvédjék. A bolgár 
hadsereg már Csak 15 kilométerre áll az orosz román 
hadsereg utolsó védelmi vonalától. A dobrudsai nagy 
harcok befejezése mértékadó körök szerint 5—ti 
napon belül várhatók. 

Hats/egnel megvertük az olahokat Hátszegtől 
délkeletre 18 au a románokat Merizoroii át tul Petro-
zsény felé visszavertük. A (.Jorgényi- és Kelemen-
hegységben szoros harci érintkezés. 

A Vulkán szoros magaslatait elfoglaltuk |\>tro 
zsénytól délre a Vulkán szoros mindkét oldalán levő 
magaslatokat visszafoglaltuk. Nagyszebenied és Erdély 
ke leti harevoiialán • sa'- előőrsi csatározások folynak. 

Petrozseny es a zurdoki szoros visszafogialasa. 
Boinan harcvonalon: .V románokat Hátszegtől dél-
keletre l e l j e n visszavertük, l'etrozsény és Szurdoki 
szoros újra birtokunkban van. 

A románok visszauzese A magyar-osztrák és 
német csapatok Staabc tábornok vezetése alatt euy 
oláh sereg üldözése közben Petrozsény megszállása 
utan enerizikus lendülettel visszafoglaltak a Vulkán 
hágót é- a Szurdoki szorost. A Vulkán szoros eleste 
legközelebb variialó. A magyar kormányt éi'tesitették 
a győzelemről. Az ellenséges sereg üldözése tovább 
tait. A délvidéki m nzyar lakossátz lelkeseitése leír-
hatatlan. Petro-:sény lakossága zászlókkal es virággal 
üdvözölte a felszabadit »kat. Chorm Ferenc főrendi-
házi tag, mint a Salgótarján ltészvéuylársu*ug 
igazgatója, Petruzseuyba utazott, hogy személye en | 
győződjék meg a bányatelep állapotáról. 

Nagy harc a Oobrudsaban. A Duna mentén 
nyugalom. A Dobrudsában pénteken a C.isicci-Kghez-
Karak j vonalon nagy harc fej;ödott ki. Az ellenség 
körülbelül -U batailiouii.il megtámadta három utegün 
kel és kilenc szakaszunkat. tillentáuiadasunkkaJ 
ineglutamiio tuk és lovasságunk a sötétség beálltáig 
üldözte. Néni t repülőgépek eredményesen bombázták 
Cs rnavodáiiál a Duna ludat és ellenséges táborokat. 

100 000 embert vesztettek a románok A husz 
nap s knzdelein utan, hozzávetőleges száun;ássál 
TUlAAi lőre tehető az oláhok vesztesége halottakban 
es sebesültek, loglyokban p dig 301X1) A bolgárok 
állásaikat 1UU kilométernyire vitték északra a régi 
frontjuktól csüÜ kilométerrel megröviditeték frontjukat 

Dob udsaban a megvert oroszok és románok az 
üld"zó sz« v tsi gi s csapatok elöl háromnapi vissza-
vonulás u an. az ujabban odavont csapatokkal meg 
erősítve a Kosovó t'obadiuu tuzlai általános vonalon 
helyezked ik el. A nemet zászlóuljak a Duna men i 
tén Hasovótád délre má r egészen az ellenséges I 

tüzérségig hatoltak, ö gépfegyvert zsákmányolták és 
ellentámadás >kat visszavertek. 

A dobrudsai ulah csapatok visszavonulasa. A Times 
harctéri tudósítójának jelentése szerint a dubrudsai! 
román erők a rasovotuzlai hadallasba vonultak vissza 
Lg j luúsik jelentés szerint a románok a koustanzai 
vonal mögé vonluk vissza csapataikat, hogy ott 
egyesüljenek a román északi hadsereggel. 

• Ujabb nagy harcok Dobrudsában A pobrndsábar 
PJ én heves és váltakozó sikerű haraok folytak 
Az ellenség, részben sietve odavout erősítésekkel a 
legszívósabb ellenállást fejti ki. A Dunánál tüzérsé-
günk sikeresen ágyúzta a turnusz+'veriní pályaudvart. 

• A Mara Lui Tuzla vonalon a/ ütközet tegnap mind 
két részről a legnagyobb elkeseredéssel folytatódott. 

( Az ellenség tartja hatalmas ul megerősített állását. 

Az orosz car es a dobudsai vereseg Az orosz 
, és román hadseregeknek d >srudsii veresége nagy 
[megdöbbenést keltett orosz katonai körökben, ahol 
attól félnek, hogy a vereséi? kellemetlen visszahatás-

sal lesz az orosz front általános helyzetére. A cár 
nyíltan kifejezte rosszalását a román hadügyminisz-

terrel szemben, hogy a románok nem voltak eléggé 
! felkészülve és ol he markod ták ! a felvonulást. A cár 
utasítására rendkívüli minisztertanács ül össze a 
további intézkedések megtételére. 

Anglia blokalta Norvégiát A Wossisehe Zeitung 
jelenti : Krisztiániából, hogy a liszt tőzsdére London-
ból feltűnést keltő jelentés érkezett, amely szerint 
Anglia végleg elzárta Norvégia ö s s z e s buza- ós 
lisztbevitelének útját. 

A görög király 9emlegessegi nyilat<ozata. A 
B'rsevija Vjedomoszti közli . A gor.ig király fogadta 
a veuizelista p;irt vezéreit, akik urr>l akarták meg-
győzni a királyt, hogy az antant győzelme bizonyos 
és ilórogország beavatkozási immár elkerülhetetlen 
az antant oldalán. A király erre kijelentette, lioiry 
nézete szerint a háború kiuien-Jtele a mai viszonyok 
mellett még eldöntetlen és Görögországnak meg 
kell őriznie szigorú semlegesség it. 

Vad harcok n.ugaton A „Journal" haditudósítója 
jelenti: A Somine mellett a harcok a legborzalinasab 
bak voltak, aminőket ember elképzelhet. Courcelette 
helységben vad, szinte állati küzdelem folyt. Az 
angolok és a bajorok késekkel, meg browningokkal 
harcoltak egymás ellen »agy pedig puszta kézzel 
fojtották meg egymást. A haditudósítónk szerint a 
lőszerfogyasztás eddig még n -m ismert mértéket 
ért el. 

Orosz tiszt iselok utcit sepernek Bulyariaban 
A bolgár lapok szerint a dobrudsai orosz sereg 
közigazgatási tisztviselők egész dand arját hozta 
magával, h >gy i/.ok átvegyék a meghóditandó bolgár 
varosok kormányzatát. A bolgár csapatok ezeket a 
tisztviselőket elfogták. A hivatalnokokat ugyanazok-
ban a városok bili, amelyekben működniük kellett 
volna, utcaseprésre használják. 

Szerkesztőségi posta. 
T.-M. E . B o r o s t y á n k ő . Örömmel várjuk a jelzett tevelet 

Gyonvoru mélyerzésu versét inai szamunk közli Költeményeinek ki-

adásat illetőleg lösz egy indítványunk. 

H. K . h e l y b e n . Múltkor kifejtett álláspontunkon nem v.iitoz" 

tathatunk Az illető ceg ellen mint értesülünk, a kihagási eljárás mén-

in Jutt. de eredmenyet nem tudjuk. l.evcle utolsó részét nem osztjuk 

A közönség is visszaél a helyzettel. Szükségléténél többet halmoz 

össze s ez is oka a kereskedők gyors készletfogyasanak 

P o l g á r ő r . Az érintett ügyet * cenzúra folytan nem közöl-

hetjük, teh.it a vele kapcsolatos rendőri esetet sem. Tökéletesen igaza 

van Nem a figyelmesség ellen történt a hatosagi intezkedes, hanem 

a hatóság rendelkezescnek be nem tartusáért. A hatósag bizonyara 

tudja, hogy miért tette es ha Ictelösegre vonjak ketsegtelcnul igazolni I 

is fogja óvatosságát Furcsa, hogy ilyen hazufiatlan tüntetés ineg j 

helyeslőre is akad. Az illető önmaga kérte maga ellen a fegyelmi 

vizsgalatot es be fogja igazolni, hogy halaskoret tul nem lépte. 

Köszönetnyilvánítás 

Mindazoknak kik felejthetetlen jo 

férjem, illetve apánk halala alkalmával 

barmi modon igyekeztek fájdalmunkat 

enyhíteni, ez uton mond hálás köszö-

netet 

a Berényi-család. 

Jíozassuk haza elesett hőseinket! 
Kedvezményes fuvardíj mellett eszközli,a szükséges 
engedélyeket es okmányokat jutányosán megszerzi 

H L / O T J * : f n M harctéren elesett h l s . k exhu.náUsi 
J\AE.AI J U I U c s hazaszál l í tás válla'at 

Budapest, $ákóczi-ut 69. sz., I. em. 5. 
'I'eleion Jüzs* j 3 3 — 4 4 . 8lon))ös költsegveles dijm*nti$«n. 

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 

r 

Hordókat 

Szombathelyi Jakarékpéiutár 

J^észvéíiytársaság 

kőszegi fiókja, 
K ő s z e g K t r á l y - u t ö . s z í i i n . 

S tPU3£ s z í l l o d a m a l J a t t 

E l f o g a d * betéteket jelenleg nettó 4 1 ij-OS kain i-
** tozással betéti könyvecskére és folyó-

számlára A kamatozas a betétet követő napon kezdődik, 

betét kifizetésekel felmondás nélkül eszközöl. 

Leszámítol: ala,rf°* J j ' S Ö t 
_ _ _ _ _ _ _ _ tokát mindenkor i legelőny ösebbem 

FolVÓSit: r e n d e s c s törlesztése* jelzálogkölcsönöket 

földbirtokokra es v.irosi hazakra . m a g a -

sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb kamatú 
kölcsönökké valtoztat (convertál). 

Értékpapírokat: n,ipi «fo'y®,non veszcseiaa 
tőzsdei megbízatásokat ello^ad 

S z e l v é t i v e k e t * költségmentesen bevál t ; szetvény-

^ * iveket a szelvényutalvány (talon) 

alapjan díjmentesen beszerez 
ÁtlltaláSOkat lefizetéseket eszközöl a világ bar-

I mely piacún teljesen dijinentesen. 

Értékpapírokra* ,,s
 " t a ^ á " papírokra 

Sorsolás alá eső értékpapírokat arfotyainvesz-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tesseg ell jn biztosit 

Értékpapírokat f s értekeket őrzesre es keze-
r lesre átvesz. 

Tekintettel, hogy hazank lc-nagyobb pénzintézetével a 

Pesti Hazai Klső Takarékpénztar ü,'yesiilettel szoros ossze-

kottetesben all, mindenfele takarek(>enztari és bankuzleti 

megbíz «st a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 

Mint az ívlső Magyar Altalanas biztosító tarsa^ag ügynök-

ségé mindenféle biztosítást eliogad es felvilágosítássá! kesz-

s ggel szolgai 

Központ: Szomoatíielyi (regi) Takarekpeaziar 
Szombathely. Alakült: 1857-ben. 

Alaptőke 1,600.000 kor. Tartalékok: 400.0JŰ ko • 
Takarékbetétek 15 millió koronán fc>| i| 

Sajat tokj i 2.250.0J0 koron a . 

Ha szüksége van 
kórlevelekre, számlákra, cégnyoinásos 

levélpapírra, borítékokra vagy levelező-

lapra, továbbá meghívókra, műsorokra, 

belopójegyekte, falragaszokra, azután 

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

gyászjelentésekre, taolázatokra, árjegy-

zésekre vagy bármely a könyvnyomdá-

szat szakmájába vágó munkára , akkor 

forduljon a legnagyobb bizalommal csak 

Rónai Frigyes 
könyvnyomdájához 

Kőszeg, Várkör 39.(Roth Jena-fele ház), 

hol minden felsorolt és fel nem sorolt 

nyomtatványt a inai kor igényeinek 

megfelelően csinos, modern cs izlcses 

kivitelben a legolcsóbb árak mellett 

» :: :: szerezhet bc. :: :: :: 

Kozigazgalasi nyomtaton/ok nagy raktára. 
„^oszeguidéki J<ópesnaptár", „ S ü n -
ser íBezirkskalenier" és „}{eruatski 
J{alendar Su . JRntona ^aduanskoga ' 4 

kiadóhivatala. 

MadbavonultaK 
női családi,mj.ti j j mególhetést biz-
tositliatuak maguknak, h.t xxxxx 

l l c i M ' * K á r o l y i i é 
(Budapest, IV. Kristóf-tér 8, 'szám) 

elsőrniigu női ditraUoreminel kapcsolatos 
szabászali-én varróUnintézetób MI — cse-
kély dijozitssiU — A n1i ruhaszabást 
és varrást rövid idő alatt megtanulják. 

Nyomatott Hónai Frigye* kou> vnyomdájábau Kőszeg. 
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