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KŐSZEG ÉS VIDÉKE 
ELŐFIZETÉSI ÁR: 

Egész évre 6 korona, fél évre 3 korona, negyed 
évre 1 "50 korona, egyes szám ára 10 fillér. 

Előfizetési pénzek a kiadóhivatalhoz cimzendők. 

mindsr. vasárnap. 

Felelős szerkesztő és kiadó : RÓNAI FRIGYES. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : Kőszeg, Várkor 39. szám. 

' Ryilttér sora 40 fillér 
Hirdetések najysJj szerint Jutányos árban 

számitatnak meg. 

Megkezdődött a rekvirálás. 
A varmegye egész területén a rekvirálás 

nehéz és nagy körültekintést igénylő munkáját 

holnap kezdik meg és három hét alatt fejezik be. 

Az alispani rendelet csak azt az időt jelöli ki, 

amelynek keretében a rekvirálás elvégezendő, 

az egyes községekre es városokra a rekvirálási 

idő pontos kitűzését a foszolgabirákra és polgár-

mesterekre bizza és az alispan meghatalmazása 

alapján kinevezett *ózigazgatasi megbízottak, 

részben pedig a Hiditermeny nugbizottai végzik, 

akiknek a rekviralast legkcsőbb október 22-re 

be kell fejezniük. 

A rekviralásnál a termelőknél talált összes 

készletből gabonanemenként meg kell allapitani, 

mennyi a hazi es mezőgazdasági szükséglet, 

mennyi az eladott, de meg at nem adott inennyi-

seg es mennyi az átveendő felesleg. 

Tizenöt évesnél idősebb mezőgazdasággal 

foglalkozok számara személyenként es havonkent 

18 kilogramm gabonat, ennél fiatalabbak és 

más a haztartasban termeszeiben ellátottak 

szamara 14 kilogramm gabonat tarthatnak vissza 

fejenként es hónaponkent szamitva. 

A gazdasagi szükséglét megállapításánál 

a cselédek konvencióik, az időleges munkások 

munkabére, az aratórész, cseplőrész, vetőmag-

szükséglet, az allatallo.nany szükséglete álla-

pítandó meg. 

Méneknek naponként öt kg. zab. 

Lovaknak egész évre 500 kiló zab. 

Nóvendek szarvasmarháknak (üsző és bika-

borjúm egy es fel éves korig egesz éven at 

naponkint 1 kg. zab. 

Hagó bikanak naponként 3 kilogramm zab. 

Teheneknek tehenészetekben naponként t o 

kg. dara. 

Malacoknak és süldőknek 1 éves korig 

naponkent 1 kg. dara. 

Tenyeszkociknak naponként 0 7 5 kg. dara. 

T a s s a . 

Tanév elején! 
(A . K Ö S Z C R és Vidéke* részére megírt emlékezés.) 

Ilyenkor tanév elején akaratlanul is a letűnt 
doák övek emlékei ujulnak tel emlékezetemben. 

D e á k é v e k ! E.elein legszebb, legboldogabb 
kora. Hej pedig annak idején csacska esszeI „boldog-
talannak" ereztem magam s éppen nem a legszebb 
nek találtam ! Ezen kor .i előitéletemet a/, idő alaposan 
megváltoztatta. — Valljuk be őszintén az igazit, 
semmi okom nem lett volna a panaszra, mert a be-
képzelt boldogtalanságnak az oka én voltam. Most, 
hogy eletein utján csaknem két évtized távolsága 
van mögöttem, beismerem, hogy tévedtem! Minél-
inkább távolodom gyermek-ifjUKorom s/.éj> világától, 
unnál kedvesebbnek tűnik fel nekem az emlékezés-
ben, annál szivesebben gondolok a gondtalan, víg 
deák-évekre, amelyek egy időre feledtetik velem az 
élettel járó szenvedéseket és csalódásokat... A deák-
évek tarka képei szállnak lelkemre, mikor fáradtan 
menekülni óhajtok a csapkodó, ostorozó élet-árból! 
Megnyugvás, beke fogad — az emlékezés országúban. 
Milyen más világ ez . . . Szinte elszendorül a lelkem, 
amint a képzelet szelid szárnyára veszi; télig ébren, 
félig álomba merülve álmodik! De ragyogó, de édes 
áloui ez! — Ne múljon el ez az álom, ne múljon el 
soha ! . . . Egy uj világ, tele szeretettel ós boldog 
sággal! Szorongó érzés fogja el lelkemet, amikor a 
rideg, kmzo valóra ébredek! Amikor látom, hogy 
minden, de minden szomorú borulatban van körü-
löttem s hogy boldogságom mar csak a inaltam bari 
találom!. • • 

A nehéz évek nem mosták el deákkorom kedves 

emlékeit. Nem — mintha napsugár ragyoguá be, 

fényesen tűnnek fel szépen, sorban, lolki szemeim 
előtt: — „Boldog idők szép emléke képen . . 

Oh, ha tnégegyster visszatérne! ? — 
Hol vun az az idő ! 

* * 
* 

Azt hiszem igen kevesen vannak, akik örömest 
ne emlékeznének vissza a deákévok derűs-borús 
napjaira; akik ne gyönyörködnének a deákévek 
eleven, szines ós tarka képein, amelyet legtöbbször 
a véletlen varázsol elénk! Igen 'szórványos, ritka 
jelenség! Ki az közülünk, aki most érett ésszel be 
nem ismerne egykori tévedését, hibáját, deákkori 
vétkeit és csínyeit — ós meg no bocsájtana az 
„ellenünk vétkező" rettegett, sokat szidalmazott 
professzoroknak, akik már nekűuk ugy som árthat* 
mik Y 1 Mert no 1'eiedjUK, az iskolai tragédiáknak nem 
csak a tanárok az okai Tapasztalatból mondhatom, 
hogv — legtöbb esetben a doák, a nebuló a hibás ! 

Igen, mert lehetetlennek találom azt, hogy valaki 
erős akarattal, szorgalommal és kitartással — bár 
kevesebb tehetséggel — kielégítő eredményt el ne 
érhessen! Ellenkező esetben hanyagság, akaratosság 
(<>nfejüség), beképzoltség, no meg gyenge szellemi 
felfogas, az arravalóság fogyatékossága esete állhat 
fenn. Csakis ezekben kell keresnünk a bukott, 
üldözött deák bold »gulásának erod nónyteleuségét, 
özek az akadályok, pályájának kerékkötői. De hagv-
juk ezt! 

Térjünk vissza a deákkorbi, az emlékezés 
országába! Keressük fel a letűnt boldog kor kedves 
emlékeit! — Valamikor régen láttam, élveztem őket, 
de édes emléke most is a lelkemben él. liol vau az 
az idő ? még akkor vidain, pajkos deák, gyerek voltam! 

. . . Ilyenkor tanév elején újból megnyílnak az 
intóze' kapui, az elhagyott iskolák újból benépesül-
nek a vakációból visszatérő, tanulni vágyó ifjaktol. 
Felcsendül a kis harang — ünnepélyesen — mintha 
csak mondaná: „gye—re de—ák isko—lába!" Ugy 

érzem magam, mintha deák volnék. Csodálatos érzés 
száll a szivembe! Visszafelé megyek az életem meg-
járt utján. Gyakran megállok egy-egy emlékével a 
múltnak. Megállok és eltüuődóm ! Eszembe jut sok-
sok édes emlék, mely messziről felén mosolyog. 
Aztán tovább megyek, — uein előre, hanem hátra-
felé •' a multamba, ahol voltam, amerre jártam . . . 

* * 
* 

Előttem áll az a régi épület, amelybe egykor 
én is jártain. A mai gimnázisták közül kevesen és 
csak haloványan emlékeznek arra a zöldre festett, 
egyemeletes görbe épületre, amely a bencés rend-
ház mögött állott. Ez az érdekes, régi díszes homlok-
zatú, erkélyes épület volt az egykori algimnázium ! 
Mi voltunk az utolsók, az utolsó növendékei az év-
százados, hírneves intézetnek, amelyből a mai fő-
gimnázium sarjadt. Es mi voltunk az elsők, az első 
fecskék a főgunuáziu nban! — Azután örökre be-
zárult az algimnázium kis barnára lestott kapuja, 
kihaltak a hosszú hűvös folyosók, néptelenek lettek 
a boliives tantermek, ahol annyit drukkoltunk, el-
némult a kis harang, nem hívogat már többé senkit, 
„hattyúdalát" is olzokogia — és a vén iskolára ra 
olvasták a halálos itéletot. A/, első csákány ütéssel 
bekövetkezett a szomorú íiuálé. 

Csakhamar felépült a szop főgimnázium, amely 
a néhai hercegkert közepén áll és méltó éke a város -
nak. Mi az algimnázium utolsó ós a fógimn izium 
első növendékéi is rég leráztuk az iskola p jr.it és 
szortesíélodtüuk a szélrózsa minden irányában! Most 
pedig a nemzeti küzdelem, az ól Ji h ilal nagy harcában 
veszünk reszt. Uj idok — uj emberek ! 

„Hol vagytok ti régi játszótársak ? 
Közületek csak egyet is lássak! . . .* 

Hat a regi társak hová l e t tek* . . . Egyről-
egyről már csak a fejfa b iszél. Jojjotok elő: „éljük 
át a múltnak jelenésen ! ' Eu értem a ti nyelveteket, 
a u dalotokat, szeretem játékaitokat, mókáitokat. UU 

1 hogy háború van és ezért a háborúért és a 

'háborúban, hadban aliókért, meg a vegleges 

'győzelemért minden áldozatra keszeknek kell 

lennünk. 

Mi, akik itthon vagyunk, eddig még alig 

éreztük a háborút, csak az uiobbi időben kez-

dett romlani a közelelmezésünk ügye. De ez a 

romlás nem ugy tortént, hogy mindenki egy-

aránt érezte volna. A kormány rendelete most 

mar azt célozza, hogy a meglevő hus és zsir-

keszletek, amely az ország élelmezesenek fede-

zcsere — mint fentebb említettük — kétségén 

kivül elegendők — valóban egyenletesen osz-

tassanak el. Ha ez megtörtem, egyben meg-

történt mindaz, amit a kormány a sajat hatas-

köreben tenyleg elerhet. 

Egy megjegyzésünk azonban volna ehhez 

az uj rendelethez es az összes többi kozelelme-

zesi rendeletekhez. Minden rendelet csak ugy 

ér valamit, ha be is tartjak. Sajnos, ini még nem 

'á l lunk azon a kulturmagaslaton, ahol poldaul 

Németország népe, hogy minden rendelet mar 

csak azért is meg lesz tartva, mert rendelet. 

'Mi még ott tartunk, hogy virtus adót nem 

fizetni es rendeleteket kijátszani. Éppen ezert a 

mi népünket még rá kell szorítani a rendel-

kezések betartasara. És pedig ra kell szorítani 

erős büntető szankciókkal. Ellenőrizni kell azt, 

hogy a rendeletet megtartják-e vagy sem és 

szigorúan büntetni kell azokat, akik a rendele-

teket bármilyen formában ki akarják játszani. 

Csak ez a büntető s zankcó és ez a szoros 

ellenőrzes tudja lehetővé tenni, hogy a külön-

ben nagyon üdvös, értekes és az ország szem-

pontjából rendkívül hasznos közélelmezési 

rendeletet betartsak. 

Addig, mig ilyen szigorú büntetösankciót 

minden egyes intezkedes nem kap, addig mit 

sem er az egesz rendelkezés es semmi esetre 

sem tudja elérni a celjat, a meglevő keszletek 

igazsagos elosztását és helyes felhasználását. 

Az élelmiszerellátás. 
E hasabokon hetek ota hangoztatjuk, hogy 

az ország lakossaganak élelmiszerellátásában 

valahogy szigorúbb álláspontot kellene a hato-

sagoknak elfoglalniok, mert az a helyzet, ami 

ma van, lehetetlenseg. A szegonyebb néposztály 

egyáltalaban nem ju t semmifele etelhez es 

élelmiszerhez, a kozeposztaly minden jövedelmét 

kenytelen az etkezesre fordítani, csak a gazda-

gok es a meggazdagodottak vehetnek drágán 

es különös protekcióval mindent, amire szük-

ségük van. A keszletek is elegendők az ország 

eleimezésere, ezt a tudósok es . hozzáértők 

megállapítottak es dacara a keszletek elegendő 

voltanak, mind ig k ín lódnunk kell, ha valami 

élelmicikket akarunk szerezni. 

Az élelmiszerek helyesebb elosztása és 

a fogyasztas olynemü korlatozasa, amely a 

szegenyebb néposztályt ne sújtsa jobban, mint 

ahogy a haboiu legszigorúbb érdeke megkivanja, 

ellenben a gazdagoknal tegye lehetetlenné a 

jogszerűen felülvaló kóllekezest. Ezek azok a 

szempontok, ameiyeknek figyelembevetelét hetek 

óta kértük es amelyeknek ugylátszik meg van 

az eredményük. 

A kormány legújabb rendelete, amely kor-

látozza a húsfogyasztást, a ket hústalan es egy 

zsírtalan nappal, mar arra tendál, hogy a meg-

levő huskeszletek felhasználását bizonyos 

általános tilalmakkal célszerűbben tegye lehe-

tővé es elossza. Reméljük, hogy ez meg is tog 

történni. 

Egyetlen hangnak nem szabad ez ellen fel-

szólalni. A hústalan napok eddig is megvoltak, 

es hogy ezután szigorúbbak lesznek, az csak 

azt jelenti, hogy most lesznek tulajdonképen 

hústalanok Nincs semmi okunk arra, hogy akkor, 

amikor Németországban es Ausztriaban, de 

ugyanakkor az entente számos orszagában is 

ugyanez a rendszer, tni zugolodjunk. Tudjuk , 



Hizó sertéseknek az egész hizási időszakra 

darabonkent 500 k;rv árpa, vagy 200 kg. árpu 

es 300 kg. kukorica. 

A rekvirálás előtt a megbízottak megkapjak 

a közellatandók bejelentéseit, továbbá a vásár-

lási igazolványokról, őrlési tanúsítványokról 

vezetett jegyzékeket ugy, hogy abból a rekvirálás 

alkalmából rögtön ellenőrzést is gyakorolnak. 

A teritest, ha a készlet a termelőnél vétetik 

at, a bizományosnak az átadáskor, különben a 

készletnek a kijelölt raktarba, vagy az állomasra 

történt szallitasakor kell kifizetnie. 

A lerekvirált gabonafelesleget lehetőleg 

mindig a/onnai at kell a bizományosnak venni 

Ha nem veszi át, inegallapitott őrzési dij fizetendő. 

A termelő az átvett gabonáért a megszabott 

maximális arat kapja, amelyben benfogialtatnak 

a legközelebbi vasúti állomáshoz vagy raktárba 

való fuvarozasi koltsegek is. 

Maximalis arak: Búzáért q-kent 41 50 K, 

rozsért és kétszeresért q-kent 34 Ív, árpáért 

q-ként 42 K és zabért métermázsánként 40 K. 

A gabona hektoliterje súlyának a megálla-j 

pitasanal csak a teljes kilogrammok számítanak,1 

tizedes törtek nem. Szóval, például, ha a buza 

hektoliterjének súlya 78 6 k g , az 76 kilósnak 

veendő. 

A megallapitott árak csak akkor érvénye-

sek, ha a buza 2°o-nal, azaz 100 kg-kent 2 

kg.-nál tohb idegen keveréket nem tartalmaz. 

Ha a buza 2°°-nál több idegen keveréket tar-

talmaz, akkor a keveréknek minden megkezdett 

1 — 1 szazalektöbblete után a maximális árból 

UH) kg.-kent 15 fillért le kell vonni Szóval, ha 

2 V n á l tobb, de legfeljebb 3"«, az 100 kg-kent 

2 kg.-nál tobb, de legfeljebb 3 kg. idegen 

keverek van benne, akkor 1-szer 15 fillerrel 

lesz kisebb az á ra ; ha 3° o-nal tobb, de leg-

feljebb 4"0 , az 100 kg.-ként 3 kg.-nal több, de 

legfeljebb 4 kg. az idegen keverek benne, akkor 

2-szer 15, tehát 30 fillérrel csökken az ára ; 

4—5" u-nal 3-szor 15 fillerrel, tehát 45 fillérrel 

lesz kisebb az ára és igy tovább. 

A rozs ara is változik sulyminöség szerint. 

Nevezetesen, ha a rozs hektoliterjének súlya 

71 kilogrammnál nagyobb vagy kisebb, akkor 

az ára annyiszor 15 fillérrel lesz nagyobb 

vagy kisebb, mint ahany teljes kilóval nehezebb 

vagy könnyebb hektoliterje. Az ár azonban 

legfeljebb 45 fillérrel lehet nagyobb vagy kisebb. 

A 72 kilós rozs ara 15 fillerrel, a 73 kilósé 

30 fillérrel, a 74 és a több kilós rozs ára 45 

fillérrel nagyobb, mint a megállapított maximális 

ar. Viszont a 70 kilós rozs ára 15 fillérrel, a 

úy kilose 30 fillérrel és a 68 kilósé 45 fillérrel 

kisebb mint, mint a megállapított maximális ar. 

A 2 százaléknál tobb keverekre vonatkozolag 

a buzara megallapitott levonások a rozsra is 

iranyadok. 

A ketszeres maximális ára az idei termés-

nél teljesen azonos a rozs maximalis árával. 

Amennyiben az arpa hektoliterjének súlya — 

2°o-nál nem tobb idegen keverek mellett — 64 

kilogrammnál kisebb, a fizetendő ar a hektoliter 

suiykülönbözetnek minden teljes ki logrammja 

utan 60 kilogrammig bezaróiag 20 fillerrel, 

ezentúl minden további ki logrammnál 50 fillérrel 

csökken. 

Város i ügy ^k. 
4s>öa 916 Hirdetmeny. 

A m. kir. minisztériumul ik 3101/PJ1Ü M. E. sz-
r e n d e l e t é t alábbiakban teszem közhírré : 

Szarvasmarhát, sértési, juhot, úgyszintén kecskét 
— korra tekintet nélkül — a hét két napján és pedig 
kedden és csütörtökön — kényszervágást vagy kény-
szerleszurást kivéve — vágni vagy leszúrni tilos. 

A hét két napján és pedig szerdán és pénteken 
tilos hust akar nyers, akar feldolgozott (lőtt, sült, 
füstölt, sózott stb.) allapotbau forgalomba hozni. 

Ugyanezeken a napokon tilos ételeknek kiszol-
gál tatasara azoigalo üzletekben es üzemekben (fogadók, 
vendéglők, egyleti jellegű és más étkező helyek stb.,) 
hus lel hasznalasával kes/.ulő ételeket előállítani vagy 
kiszolgaltaim. 

Ilus a jelen reudelat értelmében a marhának, 
borjúnak, sertésnek, julmak, kecskének, lónak, házi-
nyúlnak, szárnyasnak és vadnak emberi táplalkozasra 
felhaszualhato minden része, kivéve a gyors romlás-
nak kitelt belső zsiger-részeket. Húsnak tekintendő 
az említett husnemuekbol előállított húskonzerv és 
hentesáru is. 

A hétnek többi napjain az üzletek és üzemek 
egy elkezesre egy szemeiyuek legfeljeob egy hus-
ételt szolgálhatnak ki. 

Mindennemű hal — ezen szakasz szempontjá-
ból — liUsetomek számit. 

Nem számit husetelnek az olyan ételnemű, 
amely egy személyre számított adagban összesen 
legfeljebb 60 gramm hus vagy husnemut tartalmaz. 

Hétfői napokon az előbb említett üzleteknek és 
üzemeknek tilos olyan ételeket előallitani vagy 
kiszolgáltatni, amelyeknek előállításához zsír (sertés-
zsír, vaj, nuvényzsir, növényi olaj vagy emberi 
élvezetre alkalmas bármely mas zsiradék vagy olaj) 
felhasználása szükséges. 

Aki a jelen rendelet vagy a hatóságnak a jelen 
rendelet alapjan kibocsátott rendelkezését megszegi, 
az, amennyiben cselekménye súlyosabb büntető 
rendelkezés ala neui esik, kihágást követ el s ket 
hónapig terjedhető elzárással es hatszaz koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

A tilalom ellenére vágott (leszúrt) állat tekin-
tetében a kihagási eljárás során a tórveny értelmében 
elkobzasnak van helye. 

E kihágások miatt az eljárás a közigazgatási 
hatósagnak, uuut rendőri büntető bíróságnak halas-
korebe tartozik. 

Hz a rendelet 1910. evi szeptember hó 25. napján 
lép éleibe. 

A jelen rendelet életbeléptetésével a húsfogyasztás 
koriátozásárol l'Jló. évi julius no 3. napján 23Ó7/191Ö. 
M. E. sz. a kiadott rendelet hatályai veszti. 

kőszeg, 1'JIO. szeptemuer 2ö-en. 

Jambrits Lajos, p o l g á r m e s t e r 

±£eiyi J i irek. 

ha mégegyszer ott játszhutnám veletek ! Csuk egyszer 
járhatnám veletek a zöld erdőt, a bérceket, a 
Gyöngyös partját I Szálló dal, szálló ének, mért 
hang/.ttatuk el! Vig, gondtalan, játszi évek, mért 
távoztátok el? Miért, miért? Szálljutok előttem 
boldogságom tarka képei 1 Elhagytál, elfeledtél, meg 
sem ismersz talán — boldogságom: kedves deák-
koroin ? En nem feledtelek ! Nem, nem ! Lehunyom 
szemem és lelki szemeimmel nézek s elszorult lélek-
zettel sóhajtok fel : .emlékszem, emlékszem 1" . . . 

* * 
* 

Szeptember a deákok hónapjai Újból raeg-
elevenedik a kihalt város a Gyöngyös, Pinka, Perint 
melIM vi*>zatérő ifjúságtól. Nyüzsög az élet. Vig zaj 
veri fel az utcák csendjét; az iskolák, boltok ajtajá 
han, valóságos népvándorlás. Megnyílnak az iskolák 
kapui, a szentegyházak komor ívei alatt ártatlanok 
ajkáról felhangzik a „Yeni Sancte" . . . És mi vén 
deákok irigy szemmel, aggodalmas szeretettel kisérjük 
az iskolába az uj generációt! Sok sok gondolat vibrál 
itg\unkl»an. de meg lobb érzelem zümmög abban a 
kis kasban, amelyet ugy neveznek, hogy sziv — 
ilyenkor tanév elején ! 

Még csak volna néhány szavam hozzátok Krtszeg 
ifjúsága! Szeretettel kereslek fel benneteket hazám 
reménye, kedves ifjú barátaim! 

A breton költő, Hrizeux szívből fakadó szavaival 
zárom be megemlekezésemetl „Se hagyd el soha a 
szülői házal amelyben gyermekjátékaidat játszottad, 

A vasutas arvahazat múlt vasárnap meglátogatta 
a kozponti arvahazi bizottság az árvafelvótelek és 
cgyebo az intezetei illető ügyek elintézésének tár-
gyalásara. Ili voltak Lorber József ugyv. igazgató, 
tiaran Kezso főszámvevő, dr. Urbanioszky Arisztid 
lilkar, dr. .Magyar es dr. Pichler választmanyi tagol:. 

Áthelyezett orvos A katonai lartalekkorhazbau 
eddig működött orosz orvos helyébe a csoti logoly-
taborbol iderendeltetett L>r. Gluck Albert főorvos. 

Kitüntetes. Schiefer Ferenc, Schiefer József nyug. 
rendőr -őrmester ha, ki a es és kir. 02. Hindenburg-
ezredben mini hadnagy szoigal, az ellenség előtt tanú-
sított vitéz inagalariasáért őfelsége által a Signuiu 
laudis kituuletesüen reszesüll. 

Uj kanonokok. Őfelsége a kultuszminiszter elő-
terjesztesere Halhuer Mibály szentszéki tanácsos, 
pinkafői plébánost es Palinkas Géza szentszéki taná-
csos, keinenesaijai keruleli esperes tanfelügyelő, also-
sagi plébánost, a vasvár szombathelyi székeskaptalau 

ne hagyd el soha azt a templomot, amelyben édes, 
jjó anyad inel'ett kezeidet, imára kulcsolva szent 
énekeket zengtél; és azl az iskolát, ahová naponként 
oly vígan siettél; ne hagyd el e szent es kedves 
helyeket, mert a nagyvilág zavarában te is eltévedsz 
ós soha vissza nem nyered nyugalmadat, llidd el, 
nagy élvezetet fog az neked szerezni, ha egykoron 
te is abba a/, iskolába kuidheled gyermekeidet, ahova 
tejártá l ; s ha ugyanabba a templomba vezetheted 
őket, amelybe szerelő anyád téged is vezetett: s 
nem lehel nagyobb örömed, mintha gyermekeidet 
ugyanazon a helyen látod játszani ahol te is játszottál 
mint gyermek". — Egykor, majd hu tul az iskola 
határán, az élet belatliatatlau mezőin bolyongtok, 
jóleső érzéssel gondoltok vissza arra a néhány évre, 
amelyei a deákkorban a szülői ház és iskola szárnya 
alatt töltöttetek el! 

. S évek multán mór nem marad mas 
Mint a ket órokké zöld oaz : 
A régi, kopott, szürke templom 
S a (nailfedett) siúlói ház. 
Oh hányszor téved oda lelkünk, 
S magunk se tudjuk, h o g y lehet : 
Sz ivünkbe lopja e g y - e g y illat, 
E g y sz.., egy puszta lehelet . . .* (Feleki S á n d o r ) 

Schultz Imre. 

tiszteletbeli kanonokjává kinevezte. Mindkét uj kano-
nok városunkban is működött. Előbbi mint árvahazi 
praefektus 1886/87-ben — utóbbi mint segédlelkész 
1883-ban. Mindkettőt városunkból is számosan 
üdvözölték. 

Hősi halai. Részvéttel vettük a következő 
gyászjelentést : Szakonyi István, Vasvármegye t b 
főszolgabírója és neje üanka Mária s gyermekeik 
Sarolta, István, Ilona, továbbá Szakonyi Lajos száza-
dos a cs. és kir. 8- szamu huszárezredben es Szakonyi 
llermin szomorú szívvel jelentik, hogy szaretett 
testvérük, sógora, nagybátyjuk és unokaöccse N. 
Szakonyi Miklós százados a cs. és kir. 18. sz. huszár-
ezredben, a 111. oszt. katonai érdemkereszt, a Signum 
laudis tulajdonosa és a II. oszt. Vaskereszt lovagja 
folyó évi augusztus 31-én délben 12 órakor a Svi-
niuchy csatában hősi halálát lelte. A megboldogultnak 
földi maradványa f. év szeptember 1 -ón a Wladimir-
YVolhinski katonai temetőben örök nyugalomra 
helyeztetett. Kőszeg, 191Ü. szeptember ho 25-én. 
Hazájáért rettenthellen bátorsággal küzdött, legyen 
neki kounyu az idegen föld ! 

Hosi halai Nagy gyász érte Szova Ferenc 
polgártársunkat. Hasonnevű legiJősebb ha, amint 
várluzér a Doberdón lábán súlyosan megsérülvén, 
Komáromban operáltatott és midőn annyira javuli, 
hogy hazahozathatták, az aggódó szülők az itteni 
vasutas kórházba helyeztették üdülésre, llt állapota 
oly hirtelen loszra fordult, hogy a szombathelyi 
korházba kellett átszállítani, hol tegnap délelőll ki-
szenvedett. Tetemét a család ide szállíttatja, llösi 
halala Őszinte részvétet kellett a város minden rete-
geben. Emlékét, mint a világháború egyik kős/.egi 
aldozaiát, a város története fogja megörökíteni. 

Kitüntetes. Gángli János, a helybeli kiegészitő,-
parancsnoksaguál működő hoiivédtorzsőrinestert ü 
felsége inegerdemelt magas kitüntetésben részesítette 
hosszú szolgálati ideje alatt kifejtett buzgósagáért. A 
koronás ezüst érdemkeresztet adományozta neki. 

Kitüntetes Kappel Samu szakaszvezető, a háború 
eleje óta hadban álló polgártársunk, m ir ismételten 
kitüntette magát. Megkapta a bronz- és ezüst vitéz-
ségi érmet, legutóbo őrmesterré léptették elő, bátor-
sággá! végrehajtott szolgalatért pedig a nagy vitéz-
ségi érem elnyerésére terjesztette fel parancsnoksága. 
Jól esik a sok szomorú hír között ezl az orvendeteset 
közzé lenni. 

Megsebesült a wolhyniai harctéren Pál József 
egyéves onk. szakaszvezető, Pollak Sándor helybeli 
kereskedő ha, ki színien a hadbavouult érettségit 
tett főgimnáziumi ifjak egyike. A lublini katonai 
kórházban ápolják és mini szüleinek írja, olyan 
szépen gyógyul sebe, hogy nemsokára ismét harc-
képes lesz. 

Kovács Pistát, a városi főorvosnak az olasz 
fronton súlyosan megsebesült hát, a zágrábi kórház-
ból átszállították a szombathelyibe, hol néhány hót 
alatt teljes felgyógyulását biztosan varjak. Hatalmas 
srapnellovés erto hasát, melyet ha paironláskaja fel 
nem tart, életébe került volna. A löveg a táskát 
széthasítva oldalt csúszott és combján idézett elő súlyos 
zuzódasl es izomszakadást. 

Hosi halainak a hiret küldte meg Pajor Ferencről 
a tábori lelkész és képzellielő, mily szomorúságot 
okozott szüleinek és isuuroseiueK. a 21 éves, niult 
évben a 83 asokhoz bevonult ifjú eleste, — de más-
nap örömhír váltotta fel a gyászosat, megírta a 
tévedést. Egy Maráczy nevű katona eselt el és ennek 
a zsebeben találták meg Pajor Ferencnek, a szolga-
bírósági huszár tianak uévtartó hüvelyei. Ezt ineg-
erősitette egy pénteken Pajor Ferenctől érkezeit 
sajátkezű levél is. 

Hosi halalt halt az orosz fronton 1910. évi 
szeptember 10 én Zwyzin mellett Kuntner József 
1878. evbeh tartalékos. A halóság Wienben tarlóz-
kodo feleségét őrlési lelte a szomorú esetről. 

A cs. es kir. barakkorhaz már megkezdte műkö-
dését. Az első belegeket a vadaszzászlóaljlól kapta. 
Verhasra gyanús 0 katonát. Harctéri sebesültek a 
jövő bélen érkeznek. A korház orvosai dr. Poratka 
Eeo és dr. Dorosz Antal, gyógyszerészei: Amiovits 
János es Zitnmenng Aoraüam, gazdasagi lisztjei: 
Nóvák Kálmán löüaduagy es Bohm Kóoeri hadnagy, 
lelkésze Kiss Lajos tábori lelkész. Az ápolást hei 
vöröskeresztes nővér végzi. 

Városi közgyűlés lesz jövő csütörtökön. Mivel 
mar három honapja nem volt, sok közgyülésileg el-
intézendő tárgy kerül napirendre, melyek közül a 
legfontosabbak: a főtéri emeletes saroképület el-
arverezesenek az eredménye, — dr. Waisbecker 
Antal és neje 2<HX) koronás ösztondij-alapilváuyának 
kezelem oevéiele, — Mernyei Mihály kőszeglalvi 
tanító nyugdíjazása és helyettesítése, — a bor- ós 
husfogyasztási adószedés bérbevétele, — a jövő évi 
legtöbb adothzetok névjegyzékének az összeírása, — 
a háromszögelési munkálatok számadása és a város-
szabalyozasboz szükséges térképszerzés megrendelése. 
— a Ufuszbarak költségek állami megteritese, — az 
árvízkárok fedezésére Ö0.UU0 korona folyohiiel meg-
szavazása stb. 

A Szent János hid helyreállítási munkálatai most 
serényebben folynak. A munkaerő megszaporodott, 
az időjárás is kedvező es ami a lő, a sok időt igóuylő 
alapozasi munkalatokon végre átestek ós most már 
ott vaunak, hogy a balpprii támaszpillér betonfala 
már a hidat éri es igy jovo hétre várható a fóldle-
tomési és uttestet helyreállító munka befojezése. 
Persze, azért o főmunkálatokon kívül ínég sok más 
ott a teendő. Partmegerősités, vizszabályozás, hidvédó 
duzasztók lótesitese, a kőzéppiliérek kijavítása stb. 



Aliglm tudnak ez évben mindonnel Hkészülui. 
A hidrepedéseket illetőleg megjött a hidtervező 
véleménye es a kijavító munka iránvitó leírása. Ez 
annyiban megnyugutó, hogy a kiiavits könnyön 
végezhető ós az uj teh«rpiybáiol csak jó eredményt 
várhatuik, de azért mégis esak toldozott foltozoit 
híd Iészen és ha összeadjuk hogy mennyit költöttünk 
e hidra, kérdés, nem lett-e volna jobb a régi hidat 
meghagyni és csupán a korhadt korlátokat pótolni. 
Mert hiába, még a legelmésebb szabómester sem tud 
frakból magyar nadrágot csinálni. 

Az október 2-iki bevonulásokat elhalasztották. 

A honvédelmi miniszter az őszi vetési muukálotokra 
való tekintettel az október 2-ikára tényleges fegy-
veres szolgálatra behívott 1800—1871. év folyambeli 
népfelkelésre kötelezett és a legutóbbi pótsorozáson 
alkalmasnak talált népfelkelők bevonulását bizonyta-
lan időre elhalasztotta. A honvédelmi miniszter azon-
ban figyelmezteti az érdekelteket, hogy az esetleges 
bevonulásra mindenkor készen kell állaniok. 

Az első fecske. A vasutas árvaház első fecskéje 
repült ki a meleg fészekből, hogy az élet küzdelmei-j 
ben önállóan vegye ki részét és hdával gondoljon: 
vissza azokra, akik szárnyait a repülésre megeiősi-' 
tették. Kgy leányárva jutott elsőnek o sorsra. Gaj 
Franciskát, aki a helybeli árvaház gondossága mellett 
a helybeli állomáson gyakornokoskodott, a kassa— 
oderbergi vasút kezelőnővé nevezte ki Amilyen 
szeretettel támogattuk a vasutas árvaház létrejöttét, 
olyannyira örvendünk nevelésének első gyümölcsére. 
Remélhetőleg majd ott látjuk a kis Franciskát a terem 
vagy folyosó képgyűjteményében, a szárnyas kerékkel 
díszített hivatalos uniformisban, példát adó emlékezte-
tőül a többi kis vasutas árvának: mindannyian az 
első fecske szép példáját követő jövendő vitézei a 
szárnyaskeréknek. 

Arvafelve'elek a vasutas árvaházban A vasutas 
árvák felvétele ügyében a Szövetség központi 
vezetősége három izben tartott ülést és pedig f. évi 
julius hó 27-én a végrehajtó albizottság előkészítette 
a beérkezett pályázati kérvényeket az árvaházi nagy-
bizottság ülésére. A folyó 1910 17-iki tanévre 20 
helyre hirdetett pályázatot. Az árvaházi bizottság 
f. évi augusztus hó 4 én tartott ülésében a végre 
hajtó albizottság javaslatát a titkár előterjesztésére 
elfogadta és 12 fia - és 8 leány árvát vett fel. A 
A pályázatra 70 kérvény érkezeit be, amelyben 18 
teljes árva és íb félárva kérte a felvételét, akik 
közül az árvaházi szabályzatban előirt kellékeknek 
megfelelő 11 teljes árva és a 9 legszorultabb helyzet-
ben levő félárva vétetett fel. Egy teljesen árva utóbb 
a felvételt nem fogadta el, kettő pedig — minthogy 
okmányuk hiányábán csak feltételesen vétettek fel, 
utóbb pedig kiderült, hogy 12-ik életévüket már be-
töltötték — az árvaházi szabályzat értelmében nem 
voltak felvehetők és a végrehajtó albizottság f. évi 
augusztus hó 27-én tartott ülésében a megüresedett 
helyeket a bizottságtól kapott felhalalmazás alapján 
betöltötte, minden tekintetben ügyelve arra, hogy a 
legszegényebb és a leginkább arra szorulttik jussa-
nak be a vasutas árvaházba. 

Az erdelyi önkentes menekültekből városunknak 
is több család jutott. Összesen mintegy 40 személy 
helyezkedett el nálunk — köztük olyanok is, kikmár 
más városi an találtak menedéket, de a köztük folyt 
levelezés nyomán összehasonlítva a viszonyokat arra 
jöttek rá, hogy nálunk még mindig sokkal jobb, 
mint igen sok más helyen. Csak valami tuluagy 
reklámot ne csapjanak az idemenekültek, mert 
különben ugy járnak mint az a bizonyos német-
országi kis egyetemi város korcsmárosa, kinek 
pangó üzletét az egyetemi bursok fellendíteni elha-
tározták és állandó szomjuságuk gyakori csillapí-
tásával teljes ez eredménnyel is járt s mert mindig 
friss és jó volt az ital, annyira dicsérték vendéglő-
jüket, hogy végre az egyetemi tanárok is elhatározták 
állandó látogatását, akik miatt azonban a bursok 
maradtak el s mert ezek után megcsappant a forga-
lom, az ital sem volt olyan jó, a tanárok is elmaradtak 
és újra pangott az üzlet Talán ez a hasonlat is 
sántít, mint valamennyi, de olyan nehéz viszonyok 
között élünk, hogy még se.u lehet tanácsos a nagyon 
kicsiny tálhoz tuisok vendéget hívni A vendég-
szeretet is csak addig az, amig a vendég jól lakikés 
jólakhatik. 

Körrendelet a só tárgyaban. A kormány körren-
deletet intézett a törvényhatóságokhoz, melyben 
utasítja az alispánt, hogy maximálja a só árát és a 
hatóság a só elrejtésének meggátlása végett a legszigo-
rúbb ellenőrzést gyakorolja. A körrendelet felhívja 
az alispánt, hogy mindazokat, akik a sőt elrejtik, 
maximális áron felül, vagy pedig csak az esetben 
bocsátják forgalomba, ha más árut is vásárol a vevő, 
a legszigorúbb büntetéssel sújtsa. Nálunk is fordultak 
elő ily esetek. Most már remélhetőleg rend lesz. 

A városi orosz fogolymunkások ellátása miatt 
annak idején sokat elégedetlenkedtek azok, kiknek 
orosz fogoly munkaerő jutott, amiért is a polgármester 
a téritmény összegét le szállította, — most azonban 
a zárszámadások alkalmával arra a szomorú tapasz-
talatra jöttek a városházán, hogy már eddig is 
mintegy. 4000 koronát fizet rá a város e munkaerő 
szerzésre. Habár ez is közérdeket képez, mégis 
igazságtalan hogy az összes adófizetőket terhelje, 
mikor a munkaerőből származó anyagi haszon az 
illető iparos előnyét eredményezi. A számvevőségi 
teendők ellenőrzésével megbízott városi főjegyző ez 
ügyek vizsgálatánál egyébként azt is észlelte, hogy a 
többletkiadást a tuldrága élelmezés ós a nem előnyös 
uton való beszerzés okozza. Ezen most változtatnak. 

A városi burgonyabe^zerzés eredménnyel járt. 
Egyelőre mintegy lő w.iggju sza.ii; .s.i biztosított, 
szintúgy u vasuii ideszállítás engedélyezése is. 
Legalább még 10 wagg »ura lesz szűkség, amiért is 
a város az előjegyzett mennyiségeket csak arányos 
részletekben fogják kiadni. A szétosztás a város-
majorban lesz. A befizetést igazoló nyugtán annyit 
fognak leirni, amennyit egy-egy küldeményből az 
előfizetőnek kiutalnak. A legkisebb átvehető egység 
50 kiló. A/, első küldemény valószínűleg ma érkezik. 

Négy orosz foglyot adott át a rendőrhatóság a 
katonai állomásparancsnokságnak,mert lopáson érettek. 
A népszövetség buzabefuvarozásanál néhány zsákkal 
félreraktak és a rendőrség egy héten át lesto, hogy 
hová viszik érlekesites végett, de ez nem következett 
be. Ugylatszik nem akadt orgazda. Tettüket beis-
merték és most a hadbíróság lóg felettük Ítélkezni. 

Az I9i6 17 iki tanév egész teljességében tulajdon-
képen a mai nappal kezdődik, i'ainntézetoiuk e hó 
folyamán kezdtek meg a tanitast, a főgimnáziumban 
pedig holnap kezdik meg. Meg nem ismerjük a be-
iratkozások számbeli adatait, de altalubau ugy ítélik 
meg, hogy változatlan, vagy csak nagyon csekély 
elterésü lesz a létszám valamennyi intézőinél. 

Szamok beszelnek. Csodálatos, hogy mily varázs-
ereje van bizonyos szamoknak, féldául születésnap . . . 
névnap . . . házassági évforduló.. . stb. Hány ember 
életeben szerencse . . . boldogság ; Próbálja ki szeron-
cséjel mindenki bizonyos szereucsoszámokkal. Csak 
meg kell irni a fontos dátumot Kiss Karoly és Társa 
bankhazának Budapest, Kossuth Lajos utea 13, 
honnan azonnal kuidik a megfelelő sorsjegyet es 
pedig egy nyolcad 1.50 K, negyed 3.—K, egy fél 
t i .-K, egy egesz 12 —Tv. 

Ket szélhámos no, Hofbauer Zsófia és Keithofor 
Róza, a szomszédos Kirehschlagbol azért rándulták 
ide, hogy könnyen becsapható áldozatot személjeuek 
ki maguknak. Akik nekik lakást adtak meg is 
jarlak. Megloptak őket, de a reudórhatósagnak 
sikerült a öZokesben levőket JoUrtozlalui es atadla 
őket a kir. bíróságnak. 

Orosz foglyoknak szeszesitalt adni tilos. Ezt köz-
hírré lőttek sajtó, dobszó, gazda- és vendeglos érte-
sites utján, mégis igen gyakran dolya akadl a rond-
őrsegnek berúgott oroszokkal. Mire vizsgálatra kerüli 
a dolog, persze a vendéglős is, az orosz is, a gazda 
is védekezett, hogy milyen nehezen értik meg egy-
mást. Most a halósag radikálisabb kúrához fogolt. 
Egyik. vendéglősünkéi 100 koronara buuletle meg 
szeszes ital kiszolgálása mialt. Ezen laiau okulnak 
a többiek is. 

Az idegenek bejelentési kotelezettsege évtizedek 
óta litező szabalyreudeleti intézkedés, melyei elég 
gyakran közhírré is lesznek, a lapok is figyelmeztetik 
a közönségét, különösen, hogy mennyire lontos ez a 
jelenlegi hauorus időben es menekülő idegenek 
forgalmaban, mégis, éppen mostanában fordul elő 
uiitiy t inuiasztas, hogy a hatósag vegre kénytelen 
volt a kozbiztonsagol veszelyoztető mulasztásokat 
példásán megbüntetni.Ezek kozul néhányan egyébkent 
is megjártak. Megloplak becsaptak okot. Ekkor 
persze mindjárt luinak a rendorseghez. A hatosagiol 
ludjuK, hogy szinte érthetetlen könnyelmű modon 
károsodták. Üiyuu egyugyu meséknek adlak hitelt, 
olyuii bargyu leheleiiensegeknek ültek fel, hogy 
szinte csoda. Legalaoü 20-au károsodtam 10—50U k 
kozoili értékben, de hányan lehelnek, kik óuta-
sagukat beismerni resiehk es nem jelentik a halosag-
nal. Saját karán tanul az ember, mondja a péid tszo. 
Vájjon a kőszegi lakosok mindegyikének erro a sajat 
tapasztalatra van szuüsege, hogy okuljon ? Hiszen 
példaszó szerint, inas karan is tanulhat az ember!'/ — 

Lapunk mai szamához Fehér Lajos ós Társa 
bankhaz r. t. (Budadest, VI., l'odmauiczky utea 39.) 
meghívója van mellekelve, melyre tisztelt olvasoink 
szíves figyelmet különösen felhívjuk, ldőmegtakaritas 
céljából helyesen jar el, ha a mellékelt levelezőlapot 
becses nevével es pontos címével ellátva Fehér Lajos 
és Társa cégnek azonnal beküldi. Az utóübi 35 sors 
játékban nevezett cégnél nyertek a 002,UUU koronás 
jutalmat a 30300 számú sorsjegyekre. 

Az Elektro-Bioskup inai műsora: Felvételek a 
világháborúról. — Áldozatkész szerelem. Tragédia 4 
felvonásban. — Majd megmondom a bátyámnak! 
Vígjáték. Az esli 9 orai elóadas ezentúl fél 9 óra 
kor kezdődik. 

A tengerueszletek felhasznalasa es legmagasabb 
ara. Terjedelmes kormányrendeletet közöl a hivatalos 
iap tegnapi szama, melyben a koraiány intézkedik 
a tengerikészletek felhasználásáról, forgalombaho/.a-
talaról és kozszukségleii célokra való igénybevételéről. 
A rendelet értelmeben a termelő tengerikészletéből 
annyit, amennyi saját házi es gazdasági szükséglet 
lének megfelel, erre a célra szabadon felhasznál ha-
A termelő saját tengeriterméséuek felhasználásává1 

a sajat szükségletén felül továbbá eladás céljára is 
hizlalhat sertéseket, de In tovább eladás céljára 
négynél lobb sértési akar hizlalni, ezt csak alispáni 
előzetes engedéllyel leheti, s az igy nyert engedély 
alapján felhasznált tengerivel kihizlalt sertéseket 
köteles az engedélyben meg határozott feltételek 
mellett közfogyasztásra átengedni. Tengerit vásárolni 
házi es gazdasági szükségletre csak alispáni enge-
déllyel lehet. A tengeriért követelhető legmagasabb 
időszaki árakat száz kilogrammonként és tengeri 
fajokként a következőben állapította meg a kormány, 
megjegyezve, hogy az arak csöves tengerire vonat-
koznak ós zárjolbon a morzsolt tengeri arát közöljük. 
1910. évi szeptember—oktoker kor., (34.50); novern 
ber 20,90 kor. (35—); december 27 80 kor. )35.50); 

1917. január 28 70 kor. (30—); február 29.60 kor. 
(30.59); március 30 50 kor (37.— j; április 31.40 kor. 
(37 50); május vagy későbbi hónap 32-30 kor. (38—) 
Fajtengerire, (cir.qaantin, fiorentini, putyi ós fehér 
gömbölyű) uózvo az árak: 1916. szeptember—október 
28.10 kor. (37.50.; november 29.05 kor. (38.—); 
december 30.— kor. (38 50); 1917. január 30 95 kor. 
(39. — ); február 31.81J kor. (39,50); március 32 80 
kor. (40.—); április 88.80 kor 40 60 május, vagy 
későbbi hónap 3180 kor ( 4 1- ) 

"Viciski hírek. 
Tisztújítás Rohoncon Rohonc nagyközség kép-

viselőtestülete dr. Guary Loo helyettes kőszegi járási 
főszolgabíró elnöklete alatt szerdán tisztújító köz-
gyűlést tartott. A képviselőtestület városbírónak egy-
hangú lelkesedéssel Varga József építőmestert válasz-
totta meg, aki 15 ev ota helyettes bírája és kozgyámja 
volt a nagyközségnek. Dr. Ouary Leo lendületes 
szavakkal üdvözölte az uj bírót, aki köszönetet 
mondott a nagyközség megtisztelő bizalmáért. Helyettes 
városbírónak megválasztották ezután Rauherz Jánost, 
pénztárosnak Homwulter Nándort, közgyámnak 
Cserer Józsefet és esküdteknek : Csanics Józsefet és 
Heiszenborger Ferencet. 

Az uj muraszombati polgári iskola. Muraszombat-
ban már nagyrészt elkészült a polgári iskola épülete, 
amelyet ünnepélyesen ma fognak átadni a rendel-
tetésének és ugyanekkor a tanítás is megkezdődik. 

Elitéit kenyeruzsoras. \ szombathelyi rendőrség 
kihágási bírósága legújabban egy szombathelyi pék-
mesterre húzta rá a vizes lepedőt, amiért a kenyeret 
a lisztár arányában tulmagasan árusította. Benedek 
Gusztáv Söptei ut 14. szám alatt lakó pékmesterről 
szól a nóta, akit Weinhofer lzidorné, Szabó Józsefné 
és kirchmayer Károly jelentettek fel, hogy 1 kilo 25 
deka sulyu kenyérért l korona 40 fillért kéri és 
fogadott el. A kihágasi tárgyaláson beigazolást nyert 
hogy Benedek uzsorát követett el a kenyér eladasá-
nal és ezért a rendőrség jogerősen 150 korona pénz-
büntetésre ítélte. 

A kedves szomszéd Oinasics Ferenc ós fia 
szabari lakosok egy gyalogút miatt összevesztek 
Funovits Bertalannóval és szóváltás közben kapa-
nyéllel a fején megütötték, ugy, hogy az asszony 20 
napig gyógyuló sérüléseket szenvedett. A torvényszék 
Ümasicsot 250 korona, fiát pedig 00 korona pénz-
büntetésre itélte. 

Szombathelyen megnyitottak a városi etkezót. 
Folyó hó 25 én megnyílt Szombathelyen a Kisfaludy 
Sándor-utcában levő népkonyha helyén a városi 
étkező. Csak ebédet lehet kapui. Az ebéd ára 15 deka 
kenyérrel együtt hétköznapokon 70 fillér, vasarnap 
80 fillér. Az ebedet az étkezőben váituudó jegy elle-
nebeu lehel megkapni és elfogyaszthaták az étkező 
helyisegóben, avagy saját edényeiben házhoz is elvi-
hetik. Az ebéd ideje déli 12 órától délután fél 2 óráig. 
A házakhoz kihordandó ebéd kiadási ideje 11—12 
óráig. Az elkező feletti közvetlen felügyeletet uriasz-
szonyokbol álló felügyelőnők gyakoroljak, akik az 
ebéd kiosztásánál és az ad igolasnal, az ebodjegyek 
váltásánál közreműködnek és az etkozés rendjére is 
felügyelnek. 

Három malom ellen inditt.Uott eljárást a II. T 
szombathelyi kirendeltsége, mert az őrlési igazol 
vanyok nélkül őröltek és a vá nul szjdett terményeket 
be nem jelentettek. Sibiuger Ferenc vosszécsényi ós 
Viktora Antal szeutkereszti vámalmos ellen a szom-
bathelyi Wiecher testvérek pinkafői malmok ellen a 
felsőőri szolgabirósag indította meg az eljárást, — 
utóbbi malmát hatósági zár alá is vették, mert lisztet 
külföldre csempészett. 

Heci krónika. 
A képviselőház üléseit*december S ig elnapolta. 

Utolsó ülésében a élelmi viszonyok és árdrágítás 
miatt volt több felszólalás és szigorúbb eljárást kö-
veteltek és az ellenzék azt is kívánta, hogy az álla-
tokat is rekvirálják. A miniszterelnök hosszan 
magyarázta a nehézségeket és minden bajt a közön 
séguek tulajdonit, inert árdrágító majdnem mindenki 
és eladó és vevő összejátszanak titokban, tehát meg-
büntetni is nehéz, bejelentette azonban, hogy az 
élelmezési ügyek jövőbeni gondosabb intézésére 
bizottságot alakit és ennek élére egy rátermett kitűnő 
férfiút állit. Egyébként megnyugtatja az országot, 
hogy éhínség bizonyosan nem lesz, különösen ha a 
társadalom is takarékossággal támogat, de az is 
bizonyos, hogy kevert buzakenyérrel is kell meg 
elégednünk. 

A „Bremen* tengeralattjáró kereskedelmi hajó 
is elérte Amerikát. Igen viszontagságos lehetett az 
utja, mert 35 napig tartott. Németországban a má-
sodik hajó sikeret is lelkesen ünneplik és az illető 
hajóstársaság most m.ir Öt ilyen IHJ it fog járatni. 

A szesztermeles lefoglalasa A hivatalos lap a 
pénzügyminiszter rendeletét közli, amellyel kimondja, 
hogy október 1-től kezdve a termelendő szeszmonnyi-
ség 40 százalékát közszükségleti célokra lefoglalja. 
Ennek folytan a szesz főzdovállalatok az elvállalt 
szállítási kotelezeltségnek csak 00 százalékát kötele-
sek teljesíteni. 

Az asványo'ijtermesek rekviralasa. A hivatalos 
lap legutolsó száma kormányrendeletet közöl, mely 
szerint az ásványolajtermékeket a kormány rekvirálja. 
A rendelet értelmében a készletek október (l-ig beje-
lentendők a kereskedelmi minisztérium ipari műszaki 
ügyosztályánál. 



Szerkesztőségi posta. 
Felemeltek a póstai dl|mbást Október elsején 

'h postát r k ötven százalékkal emelkednek. A levél 
l ier inentfs i . '20 gr.-15 fillér, minden további 20 gr. 
.*» fillér. A levéllel egyenlő díjszabás alá esnek a zárt 
levelezőla|H»k. A helyiforgalomban a portó 20 gr.-ig 
10 fiili-r <•> minden további 20 gr. ő fillér. A posta 
iilial kiadott levelezőlap dija 8 fillér, más által kiadott 
levelezőlap portója 10 fillér. Valaszos levelezőlap dija 
Iti fillér. A belföldi-forgalomban a 10 gr ot meg nem 
haladó nyomtatvány dija 2 fillér, 50 gr.-ig 3 fillér és 
minden további 50 gr 3 fillér. A nyomtatvány leg-
magasabb snlya kétezer «r. Az üzleti papír bérmen-
tesítési dija 50 gr-ként 5 fillér és a sulymaximum 
ugyancsak kétezer gr. Az áruminta bérmentesítési 
dija a belföldi forgaloirban 50 gr. ként 5 fillér, de 
Ausztriába, ltosznia-llecegovinába és Németországba 
legalább 10 fillér. A sulymaximum 350 gr. Az ajánlási 
díj 25 fillér. Pénzeslevélnél a nyivánitott érték min-
den 300 koronája után 10 fillér a portó, a legkisebb 
összdíj a/.onban 00 fillér. A esőmig dija értékjelzés 
nélkül a belföldön 5 kg ig 70 fillér, 5 kg on f' -Uil 
10 kg ig l korona 50 fillér 10 kg on felül 15 kg ig 
2 korona 50 filter és 15 kg on felül 20 kg ig 3 korona 
57 fillér. Minden Uud.tpestre feladott esomágnal kéz-
besítési dij címén 25 fillér, egyéb helyre pedig 5 
fillér fizetendő. Ausztriába, B >szm i-Hercegovinába és 
Németországba szóló csomagoknál a fenti arányban 
80 fillér, 2, 3, 4 korona fizetendő. Terjedelmes csórna 
gert minden viszonylatban a sulydij másfélszerese 
jár. A postautalvány alapdija 15 fillér és minden 50 
korona után 5 fillér. A tábori postákkal való érint-
kezés díjmentes. 

A nyári időszámítás a vasúton Szeptember 30-áról 
október 1-ére hajló éjjel egy órakor megszűnik a 
nyári időszámítás s helyébe ismét a kozépeurópai 
időszámítás lép. Az időszámítás megváltoztatása kö-
vetkeztében szeptember 30-ika huszonöt órából fog 
állani, mert az átmeneti éjjelen szeptember 30 ik 
napja október első napjának első óráját is magában 
fogja foglalni Az átmeneti éjszakán tehát a 12 és 
1 ora k<>zti idő kétszer fog szerepelni és pedig egy-
szer a nyári időszámítás szerint, másodszor az órák 
visszaigazilasa folytán. A jelenlegi menetrendek vál-
tozatlanul érvényben maradnak és a vonatok a közéjH 
európai időszámítás szerint továbbra is a menetren-
dekben kitüntetett időkben fognak közlekedni. Az 
átmeneti éjs/akán közlekedő valamennyi vonat az 
óraigazitást a/.on az állomáson, vagy kitérőn fogja 
be várni, amelyen menetrend szerint vagy késés ece-
ten tényleges közlekedéséhez mérten éjjeli egy óra 
előtt utoljára megáll, illetőleg megállás nélkül áthilad-
nu. A menetrend szerint tartózkodas nélkül áthaladó 
vonatok e célból az illető állomáson megállíttatnak. 

A tav ratforgalum csokkentesert. A távirat for 
galomnak az esti órákban való indokolatlan torlódá 
fából felmerült súlyos zavarok kiküszöbölése céljából 
folyó évi szeptember hó 28-ától kezdve a vastr- és 
ünnepnapok kivételével a délutáni 4 órától 0 óráig 
az összes posta és tavbeszélőhivatalokuál feledásra 
kerülő nem sürgős maganláviratok után 1 korona 
potdij fizetendő a rendes táviratdijon felül. Ugyan-
csak szeptember 28 tói kezdve este 0 órától reggel 
7 óráig terjedő időben (éjjeli szolgalatot tartó híva 
taloknal). tovab a vasár- és ünnepnapokon a i.apnak 
bármely órájában az összes hivatáloknal csak (sürgős) 
niugáiitáviratokat lehet feladui, melyek után három-
szoros tavirasi díj jar. (.Surgósi táviratékért az. 1 ko-
rona pótdíj nem j ir. K rendelkezések ugy a bel , 
mint a küllőidre >zoló táviratforgaloinra vonatkoznak 
de nem terjednek ki az allami és hirldptáviratokra. 

Oiult intezo három zoros gyilkossaya. A veszprétn-
megyei l'atoiia községben csütörtökön reggel rémes 
tomeggyilkosság tortént. Az ottani uradalom intézője, 
Pozsgay Kálmán őrületében 3 embert meggyilkolt, 
egyet pedig halalosau megsebesített. A szerencsétlen 
emberen hirtelenül tort ki a téboly. Egyik kezébe 
vadászfegyvert, a másikba browning pisztolyt r.igadott. 
Siroky Sándor uradalmi igazgató került elsőnek 
útjába. A vada>zíegyvérrel agyonlőtte, a browning 
első golyója p"dig karhesz János fiatal segédtiszt 
életét oltotta ki A harmadik áldozat egy budapesti 
úriasszony, aki vendégségben volt Pozsgayékuál. A 
ím ghaborodott ember e/.utau uevelőnőjükre sütötte 
el a pisztolyt, a nevelőnő azonban életben maradt, 
míg a többiek szörnyethaltak. Pozsgay ezután be-
zárkózott irodajaba ahol öngyilkosságot követett el. 

t -

A Somaié Csata tovább tombol. A Somaiétól 
iszukra a csuta fulytata»a szuuau isuiet szerfölött 
eros tüzérségi és elkeseredett gyalogsagi harcokra 
vezetett. Thiepvalnal az arcvonal eloreszogelese 
elveszett. Courcelette mindkét oldaiau többszörös 
veszteség teljes visszaveretése után végül az ellenseg 
terepet nyert Eltol keleire v isszuutasittatott. Az 
ellenség szeptember 25-iki sikerei liueudeeourt falu 
megszállásán kívül nem üaszualhatta KI. Heves 
támadasail Les Bouesve es Morvallol bezarolag 
üouliavesnestol délre elierjedt narevouairószen rész-
beu kézitUaában veresen visszavertük. Combiesiol 
deire francia kéiíigianáttaiuadasok Vermandauvil 
ersiiél es llauchelnesnei megluusuilak. 

Bunaresí bu-nüazasa A román vezérkar jelenti: 
Erdély ben elkeseredett hare folynak. Csapataink 
elorenyomuliah., Uobrudsabau a/, eilenseg Háromszor 
lamadoll lumegeKben, azoiiüan mind annyiszor vissza-
v eriU(». Lgy elleuseges repulöraj Oouioázla hétfőn 
Uukaresiel A bombák egy Korüazal es egy árvauazal 
eltaiallak. Hatvanan megunta*, számosán megseoe-
suiieiv. Ugyanaznup ejjei egy Zeppelinről ledoóoli 
bombák uaroui gyermekei megöllek.. 

A nőmet kancellar a iiuditHlyzetroi. A német 
birodalmi gyulos uj ülésszakra joll össze. Helhmaiin 
lloliweg oirodalmi kaiicebar általános ügyelem kozi 
nagy beszédei mondott a üadiüelyzeirol: Aliüur 
Ui.iszois/.ag megu/.eule a naoorui Ausztriának es 
Magyarorszaguaü, mielőtt nagykövetünk einagyta 
Komat, megiizenlUK. az. olasz Kormanyuak, uogy a 
naiarou nemei csapatokkal is loguan lalaikoziii. 
hzuiau kalonaiuk egyesülve szovelsegeseinkael, együtt 
narcoilak. Így kovelkezell be a üauiallapjl lonualis 
liaduzeiiei ueisui. Olaszország ugyanis visszáruul 
naduzeuele ga/dasagi kovelkezwueuyeuoi, d : meg 
szerelte volna azl is, ua mi Kezdjuiv a uaoorui. Nem 
leiiuti meg a kedvel. Az auiaiu igyekezeii raoirm 
Olaszországot a hadüzenetre, de ez egy évig ellen-
állott. Az. angol szeu es peuz unalt azouoau kenyieien 
volt mégis oeie egyezni anual is uikaob, meri balkáni 
aspirációi meguiusitasatol való lelelem Oete&cnyszeri-
telle a Uaduzenetbe. kuveue Komauia is. IsmerLeli 
a szerzoUeai, uieiy llomauiaval fennállott. Azt larlal-
mazla, liogy a szerzoUeses allamok kölcsönösen fegy-
veres segusegei nyujlanah. egymásnak, na nem pro-
vok.ni moüou megiamadjaK. okéi. ivaroiy király min 
deukepeu a to^pj-iii Uaunmik melle akari allaui, 
Ue a ívoroiulauaos a semiegesseg moiieil doutotl. A 
Király meguali es liraliauu leli a poiitüa vezetője. 
Lgy a<vai ia országai iranyiiaui, hogy Komauia meg 
gazüagoUjeh. leuelo KIS a.Uozatuk aran. Przemysi 
éles le uiau nem sikerűit az orosszal megegyeznie, 
(iorlice uiuu pedig uiegszatulolla vele a largyalaso-
kal. A juniusi áuiaiiloUenziva ulau azouoau elerke 
zeiluek veiie az idol a oeavatkozasra. Augusztus 
kozepeu vegieg megaliapodolt az autaullal, de a 
rajtaütés idoponljal leuniarlutla magának. — Ugy u 
kiraiy, miui braliauu az uloiso uap i* a semieges-
seg leiinlariasal ígértek- iiizlos lorras szerint Orosz-
ország ulumaiuuioi inlezelt Komauia :oz. Erre eiszau-
la uiagai a hauuzeuetre. Komauia rablópolilikajai 
kizaroiag a Uadiüeiyzel irány Holla, de alaposan elsza-
mHolla magal. Keiuellek, Uogy iíulgaria es l'urok-
uiszag maja elpártol tolunk. Ue a bolgárok, es toro 
kok neui rumauok 8znard a szoveisegi nuseg, amely 
Uoüiuuzsa harcterem lenyes győzelmeket aratóit, 
tveuieuy tuzüeieui lolyik a Ironiokon juuius ola. 
Lz az aniaul nagy offenzívája. Mosi kellett volna 
DikciUtUi a/, alioiesiiek es az. arcvonalunk leigongyo 
lile»euek. Lsah. egy kissé sikerüli arcvonalunk egy 
reszel naliaityomm, de ezt is oriasi v er v esz lesege 
aran. Auiil remeilek, aiuire törekedlek, az allores, a 
leigoogy olues, nyugalou es keleleu is megniusult. 

Az oi o%zuA eodiyi veszteseye. öchvveizi lapok 
jeieulése szonul az oroszok osszveszlesegei junius 
i-eu megiudiloil ollcnzívajalol kezdve szepiemuer üo 
Középéig a kovelkezo: <"ol» 4ö0 legenyseg es tíí.330 
liszt. IvuzlUu -t generális es 43 ezredes. 

A nagyszebeni harcon. Petrozseny vidékén 
szerdán CS.IK a IUUSIUI uegyen juiottunk romanokkal 
üarci eriulkezesbe. .Nagyszebeuuel a harcok rauk 
nezve kedvezuen luiyla&. Lrdely keieu Uarcteren 
butosilo cjHipaUinív louo ponluu Uarcbau állanak, 
liyslricziora vidékuu romau, Mriioaüaiul északra e» 
a Ludova videken oiosz eloreloresek veriuuk vissza, 
lovaob északra nincs jolenloseoo esemeny. 

üuk .resitíen üezai iák a nyilvános helyedet. 
Orwsz lapok jeienlik : iiusaresl kulonai parancsnoka 
eirendeiie, Uogy minden nyilvános neiyei, vendeglol, 
kaveüazal, h.oineiyisege^ei egyelőid bezárjanak, meri 
a közönség eme ueiyeken a kalonai esemenyekrol 
rembirekel teijeazi. .v „liirsevija VjedomdszU" meg-
jegyzi, negy a liraliauu kormaiiy -elnyomta a lapo-
kai, mosi pedig keuyteleu ilyen rendszabalyoküoz 
lordulni, üugy a lorrungo nep duüel megzabolázza. 
A lap szeriül ujauo paruucsok megtiltják a lakos-
sagnak, uogy a/, aüianuk eloll alljanak. 

Nayyszeoennel megvertUA a románodat. S.iay-
szebeuuei a romauokai megvertük. A varostól deire 
es deikeleire lekvo magaslatok neves küzdelem utan 
a nzovelacgcs csapaloh. birio^aba julollak. A barc 
meg uuics befejezve. 

A Karpatokban a harc tovább tartott. A helyzet 
vallozalian. lerstyaiiszky vezerezrodes hadseregénél 
csutoriokou összesen 41 orosz liszt, tobb mint 3000 
loüol aiio legénység logsugba esett, 33'gépfegyvert 

b 2 agyul zsákmányoltunk. 

Hirek a háborúró l . 

Magyar tengereszek Itgiharca. 20-án délelőtt tobb 
ellenséges repülőgép Durazora szamtalan bombát dobott 
anélkül, h gy kart okozott volna. Két tengerészeti 
repülőgépünk védekezés céljából tustént felszállt és 
k< /iiink az eizyik (megfigyelő Hartha Icngerész-zaszlós, 
vezető íjischke repiilősz.állásmesteri lé»ri harcban 
rgy ellenséges vízi repülőgépet a \ izreszallásra 
kényszei iteti, ahol i-try olasz romboló azt biztonságija 
helyezte, Hzutáu üldözőbe vett egy Hrindisi felé 
menekülő másik repülőgépet, a tengerparttól negyven 
mértli'kinyire lelőtte, majd leboesátkozott a szétrom-
bolt repülőgép mellé, amelynek megfigyelője, egy 
olasz tengerésztiszt halott volt, a pilóta pedig súlyos 
fejsebet k.pott. Az utóbbit az elmerülő repulőgépiől 
saját repulőg. punk re lelvettuk és Hurzba szállítottuk. 

Konstancat es Csernavodát bombázzuk. A lapok-
nak jelentik Uukarefllböl: Konstanca és Csernavoda 
az ellenség messzehordó ütegeinek tüze alatt áll. 

P . K . S z o m b a t h e l y . Sz ívesen támogat juk a szegénysorsuak 
k u í o s k i f o z ó intezetének létrejöttét,de e g y személy érdekeben propagandat 
nem csinálunk. Ez k o z u g y levén, a polgármester dolga, ha szúkségss-
nek vagy jónak találja. A ki főzés vezetesére pedig, h i g y j e meg, itt is 
Ulálnak alkalmas embereket. 

S z . J . ü y ő r . Ueismerjük őszintén, hogy ez ü g y b e n mi sem 
vagyunk j o b b a n informálva mint a székhely napilapjai Megbízható 
lorrasból ugy értesültünk, hogy beszámithatóságat három o r v o s is 
kimondta és hogy a valósz ínűleg zart tárgyalas október első felében 
lesz Ivanka híressé lett orvosa szerepelt itt is, de itt nem volt kedve 
magat országosan blainálni. 

H. K . H e l y b e n . Mi ugy tudjuk, hogy a hatóság csakis a 
nélkülözhetetlen cieluu ezikkek ügyében jár el, de természetes minden 
panaszt elfogadni es letargyalni köteles. A más czikkok vásár lás i ra 
kötelező leltetelt kormányrendelet kihágásnak minősítette Nincs tudo-
másunk arról, hogy a varos tcjkimerést szándékoznék szervezni . 

M. S . H e l y b e n . A katonai szervezeteket ilyetén kritizáló 
czikket jelenleg nem közölhetünk. Még sajat felelősége re sem. 

K o h o n c i - u t c a i p o l g á r . A z iras után ítélve polgárnőhöz van 
szerencsénk. Batran kiírhatta volna. Mostanaban a nő sok férfimunkát 
kenytelen vegezni, hat miért nem próbálkoznék a k ö z ü g y e k k e l is ? 
Igaza vau, — a rohonci utca macskafe jes utteste erós ki fogás a la esik, 
de nincs igaza abban, hogy ennek az uj városi g a z d a az oka. Sok volt 
az eső, a h e g y b ő l leszakadó v í z , ez mosta ki a . m a c s k a f e j e k e t - s 

azért latnatok meg, mert hiányzik a munkaerő a város egész területen 
létező uthianyoK megszűntetésére A háborús helyzetnek nem egyedül i 
. m e g r á z ó " allapota ez. Panaszlevelet mindazonaltal legközelebb 
kozzetesszuk, hadd lassa hazatérő ferje, hogy m é g e téren is 
tevékenykedett. 

j ó t é k o n y . Igen szivesen l e s s e k megírni. Eredménye biztos 
Mi is hozzá járulunk. 

P a e d a g o g u s . Még korai a híradás Meghiúsíthatná. Erről 
közérdekből kell hallgatni. 

L e t e l e p ü l t . A kőszegfalvi tejnek hallatlan áremelésén aligha 
segíthet a hatóság Olyan csekély a behozatal, h o g y a hatóság 
beavatkoza-<a még ezt a keveset is elriasztaná. Igaza lehet, hogy azon 
intézet tuligérete okozta, de annak is kotelessege az élelmieket 
megszerezni . A helyzetet előidézte az is, hogy egyik vidéki tejtermelő 
tekintélyes nunden napi beszalhtas.it a l latál lományanak eladása folytan 
megszüntette. Az árdrágítást előidezte a z is, hogy a te jb iz tós i tó 
kirándulok a közeli fa lvakban a piaci árnál magasabbat t ize inek, 
nehogy S ipronba elszállítsak, miért hoznak tehát be s iniert adnak 
olcsoOOan ha m i g be is hozzak A z élelmiek korüli el járásnál a 
rendőrhatóságnak a legnagyobb éberseggel es gondos megfontolással 
kell eljárnia e> mert mint minden hetivásáron latjuk, h o g y ezt meg is 
teszi, ironiku-. czikkirasa teljesen alaptalan, sőt méltánytalan, mert 
kötelességet meghaladó buzgóságot lejt ki. Ugylátsz ik meg nem ismeri 
elég jol a helyi v iszonyokat . 

Sch . j . B u d a p e s t , tíérinentetlen levelét csak azért utasítottuk 
vissza, hogy e z r e vegye , miszerint portóinentessegét nem respektálják 

M . T. E . B o r o s t y á n k ő . N a g y o n vártuk i u igért levelet. 
P . J . R ö t f a l v a . Mar kcsón érkezett Jövő heten igen szívesen. 

Pályázati hirdetmény. 
A rőtfalvi katli. iskolához had-

mentes fórfi S i á i i l o r l a a i i t ó 

kerestetik. Pályázati határidő október 

14., választás október 15.-én. 

H o r d ó k a t 
petroleumos, olajos, kátrányos, sziruposat, 
szeszeset, a legmagasabb áron minden 
mennyiségben k é s z p é n z f i z e t é s 
mellett veszünk ui^y helyben, mint bármely 
vidéki vasút vatfy hajóállomáshoz szállítva. 

Hordóügynökök k e r e s t e t n e k ! 

WEISZ LIPÓT és TÁRSA 
ola1-, gep.sir , kocsikenócs nagykereskedők 

B U D A P E S T , IX. Hentes-utca 17. 
Interurbán telefon Józse f U — 5 0 . 

Egészséges fek- j 1 " Í r 

vésü 2 - 3 szobás A C & J t V C A . 9 W 

konyhával, bútorozva vagy anélkül, keresek 
azonnali átvételre* — Ajánlatok e 

lap kiadóhivatalába küldendők. 

hozassuk haza elesett hőseinket! 
Kcdvezményesfuvardij mellett eszközli,a szükséges 
engedélyeket és okmanyokat jutányosán megszerzi 

\ f - - - j f n M h«rcteren elesett hi'isuk cxhum.iUsi J\aZa\ JOIQ vau u 
íBudapest, $ákóczi-ut 59. szM I. em. 6. 
Telefon J o i s t f 3 3 — 4 4 . S l o n y ö s k ö l t s c g v t t t s dijm»nt«sin. 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kfiszeg* 

M a d b a v o n u l t a K 
női családtagjai j<i megélhetést biz-
tosithatnak maguknak, ha xxxxx 

k á r o l y n é 
(Budapest, IV. Kristóf-tér 8. 'szám) 

elsőrangú női divatteremmel kapcsolatos 
szabásza ti-és varrótanintézetében — cse-
kély díjazással — a n ii ruhaszabást 
és varrást rövid idő alatt megtanulják. 
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