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Hirdetések n j ^ s J j szerint jutdnyoj árban 

szdmitatnak. 

A háború értékes tanulsága. 
Sok olyan dologra tanított meg a háború, 

melyet a bekövetkezendő béke idején előnyösen 

fogunk értékesíthetni. A sok közül egyike a 

le '.ékesebbeknek b izonyáraaz , hogy leszoktunk 

iJeges kipkedés-kapkodástól es a türelem 

v ében gyakoroltuk magunkat . 

Egyes emberek, mint nepek életében, a 

rendithetetlen bátorság és el nem lankadó tetterő 

mellett nagy fontossággal bír a helyes mérséklet 

és a kitartó türelem. 

A háború is megmutatta , hogy sokszor 

latunk oly helyzetbe, amikor különféle kelle-

metlen hatások sebzik meg lelkünket, melyeket 

sem visszatartani, sem tőlük menekülni nem 

all hatalmunkban. Nem marad más hátra, mint 

azokat békén elviselni. 

Vannak testi és lelki fájdalmak, melyek 

ellen éppen semmit sem tehetünk, semmi más 

orvoscágot nem haszná lhatunk a férfias türe-

lemnél. 

De mindenek fölött ama számtalan akadály-

nál es küzdelemnél nélkülözhetlen a bölcs mér-

séklet és a kitartó türelem, melyekkel mind-

annyiszor talá lkozunk, valahányszor valamely 

magasabb célt elérni igyekezünk. Eveken keresz-

tül tartó nehéz munkánk minden sikerét meg-

hiúsíthatja es etrészen elüthet célunktól egyetlen 

egy elsietett lépes, ha a meg nem fékezhető 

türelmetlenség nem engedi bevárni a kedvező 

pillanatot. 

Vannak emberek, kiknek lelkét a legneme-

sebb eszmék hevítik, van erő és bátorság is 

keblükben a cselekvésre, küzdelemre, de évek-

hossza során át tétlenségre vannak a sors által 

kárhoztatva. Az ő idejüket egy későbbi jobb 

jövendő rejtegeti, Akik ezt bevárni nem elég 

erősek, kiket az ereikben forró cselekvési vágy 

idő elett kitörni késztet: sikertelenül emésztik 

fel tehetségüket és visszaszerezhetetlenül elját-

szottak szerepüket. 

Senkinek nincs nagyobb szüksége a türe-

lemre, mint eppen annak, aki előrehaladni akar, 

akit az emberiség boldogitásának es elébbvite-

lének nagy igéje lelkesít, akinek keble telve van 

magasztos tervekkel és szép reményekkel. 

Van idő — mint most is , amikor körös-

körül sötét felleg borítja az eget é> tikkasztó 

lég nehezedik az élók keblere, amikor ármány 

és cselszövés titokban szőtt halóival allattomos 

ellenségek eleterőnk szabad kifejlődését meg-

kötni igyekeznek. Ilyen időben a jogos önvé-

delem batorságaval párosulnia kell a türelemnek 

és reménységnek. Mert a lelki világban is eljön 

bizonnyal a tél után a tavasz, mikor a felsza-

badulas iiditő szellője megtisztítja a levegut. 

De nemcsak azért szükséges a türelem, 

hogy az idöelőtti hirtelenkedés miatt a célt ne 

veszítsük el, hanem szükséges meg abból a 

szempontból is, hogy a lelek óntiueben meg 

ne eméssze magát. A türelmetlen önmaga ellen 

kezd küzdelmet, önmaga ellen fordítja erejét, 

melyet más ellen nem használhat s ez ellan-

kasztja, elgyengiti a lelket. A türelem azonban 

olyan, mint a pihenés, általa megkiineltetik, sőt 

gyarapittatik az erő és képesség. 

Türelem nélkül nincs szorgalom, nem kép-

zelhető semmiféle kitartó törekvés es nem sikerül 

semmiféle dolog az életben. Gyakran megesik, 

nogy előretörő győzeieirtszomjuzók eiől az Cgy 

ideig hátráló türelem ragadja cl a véggyőzelem 

babérjait. 

Van azonban gyáva , szolgai türelem is, 

mely nem lelki erőből, hanem vagy hideg közöny-

ből vagy minden magasabb önérzet nélküli félénk-

ségből hordozza a sors es mások c.sapasait. Ez 

nem erény, hanem az emberi lélek szánandó 

elsülyedése. Ennek nem kell jobb jövendő, 

melynek jogait visszakövetelhesse, nem is méltó 

rá. Az ily lélek egykedvű, soha sincs igaz öró-

me, derültsege nem lehet, természetesen valódi 

nyuga lma sem. 

De ama másik, magasztos türelem m ind ig 

derült és ínég könnyek közt is mosolyog. Hason-

lít az ahhoz a perchez, amely nemcsak a viha-

rok zugo csapasait allja ki rendületlenül, hanem 

fejét a fellegek fölött a nap fényozönében 

fürósztgeti. De ez is csak halvany kepe annak a 

fónségnek, melyet az emberi saellem férfias 

türelme és kitartasa altal elérni képes. 

Ebben a fenséges türelemben k i tűnni haza-

fias kötelességünk most mindanny iunknak . 

Városi ügyek. 
45ii»i7 Hirdetmény. 

Közhirül adom, hagy hadicélokra igénybo vett 
fémtárgyakért járó megállapított térítési dijak árjegy-
zéke a városházán betekinthető. 

Azon tárgyak téritégének a megállapítására, 
amelyeket azok gyártói és a kereskedők a 13.421/1917. 
eh;. 20 ) sz. rendelet 2 >j. alapján szolgáltatnak be, 
a következők irányadók: 

Atnenyiben ezekért a tárgyakért a jelen rende-
letemmel nem valamely m is térítési tétel állapítta-
tott meg, értük a 1U'4M 1015 eln. 20/b számú hon 
védelmi ministeri rendeletben megállapított térítésnél 
30%-al nagyobb térítés jár. 

Kőszeg 1917 augusztus 8. 

Jambrits Lajos, polgármester 

4 917 Hirdetmeny. 
i 

K ./.inrui adom, hogy a munkanélküli rokkant 
katonák munkaközvetítését a Sopron Hadirokkant 
Hivatal Munkaközvetítője végzi, ugyanide jeleutendők 

| be a vállalatok, hivatalokén cégek stb, által a mun-
kaalkalmak. A bejelentés személyesen vagy írásban 
eszközölhető. 

Kőszeg, 1917. augusztus ft. 

Jamlnits La/os poig.inue»t«. 

4805 917 Hirdetmeny. 

Kn/hirül adom, hogy a korai burgonya legma-

gasabb ara augusztus hó l-től 40 k-bau lett meg-

állapítva. 

Kőszeg, 1917. augusztus 8. 

i Jambrits Lajos, polgármester. 

Anyám sirja. 
Temetőben egy kis halom, 
Törött már a fejfája, 
Örökzöldből koszorút font 
A természet reája. 

Valahányszor vihar dúlja 
Elhagyatott lelkemet, 
Itt keresek menedéket, 
Itt, e drága hant mellett. 

Ráborulok ilyenkor és 
Elsirj.v. rajt' keservem, 
Mig nem kel a rög mélyéből 
A s z ó : „Erős légy, gyermekem!" 

Túlvilági síri hang ez? 
Képzelet, szélfuvalat ? 
Nem tudom. De azt érzem, 
Hogy új erőt s vigaszt ad. 

Bernhard Keresztély. 

Találkozás. 
Kőszeg, barak-kórház 1917. auR. »i 

Ha minden, minden hasztalan, 
S szivünk egymásé nem lehet, 
l'gy én a harcba indulok. 
„Reám nézve meg nincs más kiút 
Mint ha a zárda eltemet'. 

S a mint mondák, ugy tettek ők. 
Elváltak búsan, szótlanul. 
Ifjú kezébe jött a kard, 
A leányka olvasót ha tart, 
Feledni tűrni megtanul. 

S a mit nem gyógyít meg a könny, 
Arra vigasztalás a hit, 
A fájó sziv lassan heged, 
Csak ne zavarná semmi meg, 
A zárda szent nyughelyeit. 

De jönnek és megzörgetik 
A kis vasrácsos ablakot: 
„Édes testvéreim jöjjetek, 
Közöttük egy máris halott." 

S mint széthullott liliomcsokor 
Sietve kelnek, mennek ők, 
Kezük a sebre irt ha ad, 
Az égő fájdalom alatt 
Vigasztalják a szenvedőt. 

S igy a többi enyhet oszt, 
Melytől fellábad a beteg, 
Sir egyik a halott felett 
Nehéz, keserves könnyeket, 
Nehéz, keserves könnyeket. 

Fazekas Mózes szakaszvezető. 

Foglyok. 
Harctér 1917. au«. 31. ( E g y 83-as fü lű inktől. ) 

Az ezredparancsnokig barakkjai előtt már vagy 
ötazáz orosz álldogál, vagy heverészik. Arcukon a 
kiállolt Izgalmak mély barázdái. Tiz órás pergőtüzben 
volt résziik ; német pergőtüzet kaplak a javából. Nein 
csoda tehát, hogy tíz évvel idősebbnek latseauak. 

Ruhájukról már régen lemállott a kádi szin 
amire a/, entent-beliek olyan büszkék. A földfoltok -
kal és egyéb piszokkal teli uniformis lerombolja a 
katonás külső utolsó maradékát is. 

Nahát, ezekkel szent Oroszország már nem igen 
büszkélkedhetik. A nyolcvanhármas baka, aki ebbo 
a népségbe kíváncsiságból elegyedik, ugy viszonylik 
e lerongyolódott társasághoz, mint egy gavallér egy 
zullönehoz (persze a nyolvanhármas javén . ) 

Az oroszok némelyike idegesen sodorgatja a 
cigarettáját. Borzasztó büdös dohánya van. Az ember 
elszédül a s/.agatól. A cigaretta papirost valami meg-
sárgult újságpapír képezi. Képzelhető, milyen kelle 
mes izü cigaretta készül ebből ? Mégis, élvezettel 
szívja a maga trafikját ez a sok mu/.sik, akik — ha 
hirtelen megkérdeznék — bizony nem igen tudnak 
megmondani, hogy miért vannak itt V 

De nem is látszanak törődni az eseményekkel. 
Nekik az a fó, hogy még élcthf«l vannak, hogv nein 
kell már azt a gyohennatüzet kiil lauiok, moly tíz 
órán keres/.iül remegtette meg amúgy is már a vég-
sőkig elcsüggedt lelküket. 

Mindegyikük arcában az alázatos mosoly. Szo 
liden fölvilágosítják az embert, ha kérdezik őket. 
Többet is mondanak néha mint amennyit tudnak ós 
mindezt azért, inert féltik az életüket. 

Az ember a szelídhangu foglyok láttára szinte 
zavarba jön. Istenem, hát ez volna az a rettegett el-
lenség. amelynek halálos golyói milliószámra repültek 
hozzánk, hogy kipusztítsanak bennünket f 

Lehetetlen. 

És mégis. Ez a szelídség itt nem az igazi sze-
lídség. hinem a halálos aggodalom szülte bizonyta 
tanság és levertség. Egy a lealázkodás, nem a béko-
szerétet sziilomónye. hanoin a gyávaságé. Az a tudat, 
hogy IUI l o b b e n vagyunk mint ők isionyu félelemmel 

T éi r o a. 



1 834 617 Hirdet meny. 

a hazabocsátott népfolkelők jelentkezéséről. 

A bonvédelmi miniszter rendeíete alapján föl-

hívom mindazon 1805 és 1806 évben született itt 

tartozkodó hazabocsátott népfölkelőket, hogy nyilván-

tartásbavétel végett hivatalomban jelentkezzenek. 

Azok is, akik má r előbb hazajöttek, ha pedig 14-

napnál továbbtartó időre távoznak; ezt is bejelenteni 

kötelesek. 

A mulasztók jelentkezési mulasztás miatt fognak 

felelőségre vonatni. 
Kőszeg, 1917. augusztus 10 

Kősagi József rendőrkap itány. 

•ci79 »i7 Hirdetmeny. 

— Az összes termelők figyelmébe. — 

I logv a polgárőrség éjjeli őrzése eredményes legyen 

felhivatnak az összes hegy- és mező birtokosok, mi-

szerint este 10 órától hajnal i 4 ig ne szállítson be 

senki semmiféle terméket, m-rt a polgárőr »k ezen 

időben igazolásig mindent elkobozni kötelesek. 

A termelés sikeres megvédése érdekében arra 

is felhívatnak, hogy fenti időn tuli időlian mindenki 

maga vagy valamely családtagja által őriztesse azt, 

avagy felváltva a szomszédok, közös érdekből egy-

máskozötti megegyezés szerint. 

Kőszeg, 1CJ17. aug. 11. 

Kosj'ijt JoíSet fendörkaj it»n» 

Hirdetmeny. 

Közhírré teszem, hogy a hámortói depóibalevő 

városi tűzifát a következő napokon lehet csak fuva-

rozni : kedden, csütörtökön és szombaton reggel 

7 órától délután 5 óráig. 
Kőszeg. 11*17. augusztus 10. 

Jambri ts Lajos polgármester. 

4096 917 Hirdetmeny 

Közhírré teszem, hogy a földmivelésügyi minis-

ter 02000/917 számú rendelete a tehenek tögyének 

mesterséges felduzzasztását betiltotta: történjen az 

akar eszközök vagy szerek alkalmazásával, akár ki nem 

fejés által illetve a szópos borjúnak az anya tőgyétől 

való távoltartásával vagv bármely más módon. 

Aki ezen tilalmat megszegi, ha súlyosabb be-

számításába a cselekmény még nem esik, kihágást 

követ el és 200 koronáig terjedhető pénzbirsággal 

büntettetik. 

Kőszeg, 191G. augusztus i. 
Jambri ts Lajos, poigárm^-ter 

47;yyi7 Hirdetmeny 

Adományokat közvetít a polgármesteri hivatal. 

Kőszeg, 1017. augusztus 7. 

J imbnts Ld/us', }-olgarme>t«r. 

4742917 Hirdetmeny 

Közhírré teszem, hogy a helybeli stanislaui kór-

házban a parancsnokság a betegállományban levő 

olyan iparosokat és mesterembereket, kiknek egész-

ségi allapot.i a mesterségükben való foglalkozást 

megengedi, esetről esetre két heti időtartamra hely-

beli iparosok s mesteremberek vállalatok részére a 

szokásos munkabér ellenében, napi hat órai időtar-

tamra, rendelkezésre bocsát. 

Érdekeltek igényeinket fenti kórházparancsnok-

ságnál szóbelit'g. illetve irásbelileg jegyeztessék elő. 

Jelenleg rendelkezésre allanak : kőmivesek, aszta 

losok, kocsisok, nyomdászok, írnokok, egyúttal fém-

műves is, egy kávészakáci, monteurok és egy gép 

lakatos. 

Kőszeg, 1017. augusztus 8. 

Jambri ts Lajos, polgármester. 

tölti el őket. Hátha kihasználjuk számbeli fölényün-

ket és most leoldössuk őket ? 

A legtöbbnek ez az aggálya. Lz teszi őket oly 
alázatossá. 

Csak a szemet csalja a kép, a szivét nem Ezek 

itt mindannyian még percekkel ezelőtt bizton levág 

tak néhány bakánkat, bizton lelkükon szárad néhány 

védtelenül leoldozott magyar bakának a vére, de a ' 

műveletlenség és a gyávaság most iszonyúan marja 

a lelkiismeretüket s hogy saját boruk van veszedelem-

be n HZ oroszlánból nyul lesz, ha mindjárt az orosz 

halálfejes légiónak is volt a tagja. 

Es azt megbanyva-vetve az ember egy pillanatra 

szinte elfeledni kész a krisztusi tanokat, hogy rávetve 

magát valamenyiükre a sok magyar baka halálát 

megtoriandó, azt mondja : „Szemet szemért, fogat 

fogért!" 

De nem. Hisz védtelenek ők. Mi hasznunk is 

lenne belőle? A szegény magyar bakák ugyan akkor 

sem támadnak fol, ha mindjárt meg is tizedeljük 

ezeket itt. 

Az egyik fogoly különös izgalommal csuvarjaa 

cigarettáját. Immár harmadszor fog hozzá, de mind-

annyiszor kiesik a dohány is, meg a cigarettapapiros 

is a kezéből. No, ez különösen izgatott lehet. Talán 

van is oká reá. A többinél jóval intelligensebb, tehát 

hozzámegyek. Megszólítom. Németül is tud egy kicsit, 

mert valaha Németországban kereste kenyerét Ami t 

a német nyelvvel nem tudunk elintézni, azt a panto-

immikával véguzzuk. 

M e g k é r e m tőle, hogy miért van leszakitvu, 
vuUmeuny, ^ " á n a k az epolottje (válrojtjaj ? 

4721/917. Hirdetmény 

Közhírül adom, hogv fontos katonai érdekek 

miatt a zabnak minél előbb a katonasag részire 

való eljuttatása elsőrendű országos érdek. Az augusz-

tus ho 31 ig átadott zabért 5 korona cséplési jutalé-

kot fizet a katonai kincstár a maximális áron leiül. 

Elvárom a gazdaközönségtől, hogy felesleget mai-

hazafias érzésből is a katonaságnak juttatja, ami 

minden gazdának is érdekében áll. 

Kőszeg, 1917. augusztus 10. 
Jambrits Lajos, polgármester. 

A magyar társadalomhoz ! 

A katonák egyszerűségével, a hazafinak biztos 

hitével, szólok a magyar társadalomhoz, amely kez-

dettől fogva harcoló hőseihez méltóan ál l ja itthon a 

háború minden megpróbáltatását, teljesiti a hazasze-

retet minden kötelességét. 

Egv nagylelkű adakozó önkéntes elhatározásából 

egy fél milliót ajánlott fel a honvédség, népfolkelés 

és csendőrség rokkant tisztjei, tisztviselői és zászló 

sainak, valamint a honvéd, népfelkelő és esendői-

tisztek, lelkészek, tisztviselők és zászlósok özvegyei 

é> árváinak segélyezésére. 

Az adakozó azon kívánságát fejezte ki, hogy az 

esso összeg által létesítendő alap örök időkre a 

„Szuriuay Sándor alap" nevet viselje. Érzem, hogy 

e kívánság teljesítése elől nem térhetek ki. 

Jelen felhívással tehát készségesen ál l í tom a 

rokkantak, özvegyek és árvák szolgálataba nevemet 

Megbántanám a magyar társadalmat, ha az 

ékesszólás eszközeivel rajzolnám a rokkant tiszt képét, | 

a hátramaradt özvegyek és árvák veszteségét, fajdal-' 

mát. A vi lágháború három esztendő óta mindennap 

elmondja a maga félelmetesen nagyszerű nyelvén, 

hogy mit köszönhet a társadalom és a haza a honvéd 

tisztikarnak. Mindenki érezheti, hogy nem elég lebo-

rulni előttük, nem elég a hősök hangjait virággal 

borítani; a megcsonkult kart takaró zubbony ujja, a 

szenvedésnek az özvegyek és árvák arcába rajzolt 

nyomai a szivekre mutatnak: Adósok, meg ne feled-

kezzetek !" . . . 

Dicső honvédeink nevében, a kárpáti csaták 

legszentebb szenvedéseinek emlekezetébeu arra kérek 

mindenkit , aki szivének jóságában, kötelességének 

megértésében adakozhat, juttasa adományát és gyü j 

lésének eredményét a postatakarékpénztár vagy a 

fáradhatatlan magyar >.ijtó ut ján, a Szurm ly S m lor 

alapra ! 

Ezen alap fölött a mindenkori honvédelmi 

miniszter rendelkezik. 

A befolyó összegekről nyilvános leszámolás fog 

időnként közzététetni. 

Budapest, 1917. augusztus havában. 
Szurmay Sándor le. 

Helyi hírek. 
Küldöttség a főispánnál. A vármegye uj főispán-

jának , Dr. Oslffy Lajos volt celldömölki képviselőnek 

ünnepélyes beiktatása csütörtökön lesz a Szombat-

helyen tartandó rendkívüli megyegyűlésen. Kőszeg 

város képviselőtestülete ez a lkalommal bemutató 

tisztelgésen jelenik meg előtte Jambri ts Lajos polgár 

mester vezetése alatt, ki a testület tagjait arról érte-

siti, hogy az e küldöttségben résztvenni akarók 

esüt'Ttokón reggel a 0 45 kor induló vonatnál gyüle 

keznek. A tisztelgés oly időben lesz, hogy a déli 

12 55-kor visszainduló vonattal hazautazhatnak. 

Halalozas Marton Károlyné született Weinber-

ger Teréz 59 éves korában szerdán reggel hunyt el 

hosszú szenvedések okozta tűdögümőkórbau. Mar 

ton Károly ev. tanító és nagyszámú családja egy 

önfeláldozó jó hitvest illetőleg anyát gyászolnak ben-

ne, kinek egész élete csupa kötelességteljesítés és 

munkásság volt. Őszinte részvétet keltelt e lhunyta a 

város minden körében és ez nyi lvánul t meg tegnap 

végbement temetésén is. 

Nem felel. 

— Én tudom miért. — válaszolom, ü zavartan 

rámnéz. Kellemetlenül érinti a kérdés. Határozottan 

kellemetlenül. 

— Megmondjan ? — kérdeztem előbbi kérdésem 

folytatásaképpen egy kissé elfolytott dühhel . 

O szavamba vágott s gyorsan rapszodikusan 

beszélt. 

— Epolett azért került le, mert mi russzok fél-

tünk, ntigyon féltünk. 

— Es ugyan mitől V 

Megint hallgatott egy ideig aztán habozva be-

szélt : 

— Hogy magyarszki bennünket leölnek. 

— Ah , igazán V Na és honnét hallotta maga, 

hogy mi foglyokat le szoktunk öldösni ? 

Zavartan hallgatott. 

— Tal án maguk szoktak olyat tenni ? — kér 

deztem. 

Persze erősen tiltakozott és azt állította, hogy 

náluk azt terjesztik, miszerint mi az orosz tiszteket 

és altiszteket nem ejtjük foglyokká, hanem azonnal 

elbánuk velük. 

No, ebből én csak arra következtethettem, hogy 

sok magyar tiszt és altiszt ment i lyenformán orosz 

kézben tönkre, mert eg j j ó német közmondás is 

azt tart ja : „Wie der Scheltn ist, so denkt er von 

andere." 

Figyelmemet ujabb fogolyszállitiuány ragadja 

most meg, tehát otthagyom omberomet. 

Az uj száll í tmányba egy csomó hatalmas, Her-

kules-szeiu feríi halad próféta-szerű hosszú szakállal. 

Halálozás A Hacker családot nagy gyász érte. 

Beifeld Vilmos budipest i bankár, kőszegi villatulaj-

donos sokévi szenvedés után kedden szivszélütés foly-

tán elhunyt 52 éves korában Kivá ló tehetség volt 

a bankszakban és az országos hírnévre tett Beifeld-

bankcég szolidsága ós megbízhatósága folytán n így 

bizalomnak örvendett Neje született ll.icker Hermina 

és két gyermeke gyászolja. A e lhunytnak tetemét 

Budapestre szállították s ott helyezik el a Beifeld-

család sírboltjában. 

Eljegyzés Briickner Rudol f a budapesti Grand 

Hotel Hungár ia üzleti főnöke f. hó 5.-én tartotta el-

jegyzését Márkus Lilivel, Márkus Ká lmán kőszegi 

kir telekkőnyvezető leányával. 

Kitüntetés Eitner Imre népfelkelő főhadnagyot, 

ki most A lbán i ában teljesít szolgálatot s jelenleg 

3 év után először jött haza szabadságra, kitűnő 

szolgálatai elismerésen! a hadiékitményes arany érdem-

keresztet kapta. 

Kitüntetes I)r. Wind isch Aladár orvos, egészség-

ügyi hadnagynak Őfelsége a hadiékitményes arany 

érdem keresztet adományozta , az olasz fronton telje-

sített bátor és ki tűnő szolgálatai elismerésen!. 

Kitüntetes Sághy István, a mi közismert órás-

mesterünk, aki egyike az első a frontra került népfel-

kelő altiszteknek s most már őrmesterré lett, ujabban 

kitűnő szolgálatai elismeréséül a koronás vaskereszt-

tel lett kitüntetve. 

Házvetel Kőszegi Remény i Ferenc honvédezre-

des, a soproni honvédtőreáliskola parancsnoka, ki már 

legközelebb nyuga lomba vonul és városunkban telep-

szik meg, megvásárolta Dr. Szemző Sándor ügyvéd-

nek Chernel utcai házát 54,500 korona vételárért, 

melybe már jövő hó elején költözik. 

Kinevezes. A közoktatásügyi miniszter a sereg-

házi (muraszombati járás) iskolához tanítónővé ne-

vezte ki Takó Irént, Takó József járásbirósági keze* 

lőtiszt leányát. 

A luzabocsátott 51 —52 eves nap fe lke l te t jolo.it 

kezésro hívja fel a rendőrhatóság katonai ügyosztálya. 

Az illetők saját érdeke, hogy nyi lvántartásba vétes-

senek, minthogy megjuta lm ázásukról vau szó 

A színtársulat hat héten á t tartott előadások után 

csütörtökön fejezte be előadásait. Rácz Dezső társu-

lata igen gyenge volt. Neje és még két három tagja 

a társulatnak valahogyan megál l lák helyüket — ele-

inte, de utóbb av idék i színtársulatok szinte kipusztít-

hatatlan h i b á j á ba : hogy szerepüket nem tudják, 

öltözködésükben hanyagok, szinpadrendezésben indo-

lensek, ^darabosonkitásltan mesterek, magukközt i szín-

padi komódiázásban vetekedök és sajnos ez min-

den a in igyar színjáték, a magyar kultura rovására 

megyen. Ez a társulat pláne megtette még azt is, 

hogy az amúgy is kicsiny színpad egy részét öltöző-

nek használta. Mennyi za jnak, nesznen, okvetetlen-

kedésuek, egymásba botlásnak okozója ! A sorra ke-

rülő szereplők és készülődései árnyékképekben előre 

jelentek meg a háttéren. A kulisszák között alsó 

szoknyák, csizmák, uniformisok kandiká l lak a nézők 

felé. A hatóság ugyan lehetővé tette, hogy az öltö 

zőnek és kellékeknek mind ig szolgait nélkülözhetet-

len mellékhelyiségek rendelkezésére ál l jon, de igénybe 

nem vették, mert nem a publ ikumtó l tartottak, hanem 

az ezen helyiseget bérlő és lakásnak használó mozis-

tól, ámbár a bá lház tulajdonosa maga is elismerte, 

hogy e helyiségek né lkü l a színtársulat nem boldo-

gulhat. Ugylátszik azt akarja, hogy ne is lehessen; 

inkább a mozi. A színpadi berendezésről ne is beszéljünk. | 

Utca, park, táncterem, klub, polgári lakás, műhely, 

tornác stb. minden egyazon színen. A sugólyuk felett 

egy barnára bepiszkított szemetes láda. Min tha igazán ! 

olyan igen nehéz dolog lenne, akár csak kartonpa- i 

pírból formás borítás alá helyezni 1? No de minek is i 

részletezzük. Hasábokat lehetne írni a csodálatos iu- I 

doleuciáról, mellyel a magyar -szintnűirodalmat nem I 

szolgálják, hanem, ej, ne is mondjuk . — Csak már végre J 

Ezek már komolyan, maguk elé merovedve követik 

a német posztokat. Arcukon nincsenek (úgynevezett 

„nemzetiszin-mosolyok", magukba szállvc haladnak 

útjaikon. Ugylátszik sokat pusztítottak el közuluuk 

és most hasonló sorsra jutottnak érzik magukat . Na 

ezek leg.ilább nem gyávák és biztos vagyok benne,! 

hogy nem fognak alázatos mosollyal a lumín ium gyű-

rűket megvételre ajánlani . 

Soraikban aztán egy csupasz, j óképű fiúcska 

halad, akit tisztelettel öveznek ezek a mgyszakál las 

komor ferti.ik mind. Orosz hadnagy a kicsi, mezítláb, j 

lerongyolva jon át, ma jdnem ugy, hogy az Isten me-

teremtette. Na ez megbűnhődöt t púig <rias kényelem 

szeretetért, amit a fronton akart kult iválni . Összes 

ingóságai, köztük egy pár hervadt rózsu és lalán eg)' 

szép Natasa vagy Tat jana fényképe a németek kö-

zébe került. 

A íiu egész vigan halad az uton a fogság felé 

Ha ez a mi hadseregünkben lenne, arról lenne híres, 

hogy ő lenne a k. u. k. Irénnél legfiatalabb hadnagy-1 

Igazi gyerukalak. 

Hogy közelebb lépünk a csoporthoz, ez a szö-

kehaju orosz hadnagygyerek megismeri bennünk » 

tiszteket. Tört franciával gőgösen kiált ja felénk : „Nem 

megadni magam, az utolsó percig harcoltam " 

Szokatlan büszkén mondta. Nevetségesen gro-

teszk egész benyomása, de nekünk határozottan in-

ponált. 
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tanulságul szolgálna az ilyen — k inpad ! Városunk 

közönsége már beigazolta, hogy 4 — 0 hetes szezonra 

a legjobb szintársulato1 is kielégítően támogatni ké-

pes. Hát miért adnak engedélyt az ilyen kis lehetet-

len társulatnak ? Maga a szinpártoló egylet is távol 

tartotta mágá t — a pártolástól, hát miért véleményezi 

.1 tanácsnak az engedély k iadását? és miért hosszab-

bítják meg az engedélyt, mikor már megismerték? 

— Ennek is meg van a maga sajátos lokális oka. 

>pongyát rá ! Va j ha ez lett légyen az utolsó meg-

gondolatlan szinházengedélyezés! Tenorhangon bő-

s/élünk a város magas kultúrájáról , mikor azonban 

isinálni kell, a berekedt basszus is csak suttogva 

beszél, — azt is j ó messziről. 

A mozieloadasok sorozatát ma vasárnap kezdi 

meg újra Ludwig Béla vállalkozó. Csak ritkán volt 

képes bennünket kielégíteni, de azt el ismerjük, hogy 

még ez a mozi is jobb az elmúlt hetek gyatra szi-

nielőadásoknál. A rendőrhatóság az ezúttal ú jból ki-

adott engedély a lka lmaból néhány olyan új í tásra 

kötelezte a inozivállakozót, melyek mind a közönség 

érdekeit és biztonságát célozzák. Mindenekelőtt á té-

rem és hozzátartozó helyiségeknek alapos tisztogatá-

s á t — minden előadás elölt félórai szel lőztetést ,— 

a nagy teremmel párhuzamos mellékhelyiségeknek 

a közönség közlekedésére való biztosítása, — szá-

mozott helyek eladása és nappal i elővételnek beren-

dezése, hogy az esti sokszor életveszélyes tolongás 

megszűnjön — a legfontosabb rendelkezés pedig az, 

hogy l ő éven aluli gyermekek csak felnőttek társa-

sagában jelonhetnek meg, ugy amint azt most igen 

helyesen Szombathelyen is elrendelték, mert végre 

rájöttek arra, mily káros hatással van az if júságra a 

mozi ellenőrizetlen látogatása s hogy sok siheder 

bűnös uton vagy koldulassal szerzi meg a beléplidi-

jat a lelkét megmételyező trágarságok vagy észfica-

uiitó bolondénak és gonosztevő ötletek megtekintésére. 

Ez a rendelet jobb műsort fog eredményezni, olyat, 

melyet a szülő gyermekeivel együtt nézhet. 

Legdrágább piac a kosz«gi mióta a rendőrhatóság 

az árak szabályozásával felhagyott, mert a közönség 

egy részében azon vélemény ny i lvánu l t meg, hogy 

ezen eljárás miatt hoznak kevesebbet a piacra, holott 

nem igaz, egészen más okok idézik ezt elő. Ennek 

az elnézésének az az eredménye, hogy minden art 

mernek termésükért kérni s bámulva tapasztal jak, 

hogy megadnak mindenért bármily árt s egész őszintén 

mondogat ják: minél többet kórunk, anná l jobban 

tülekednek utána. Igazuk van. Maga a közönség 

fooka a dragaságuak. Bőségben vau a pénz, azt is 

híresztelik, hogy kevesebbet ér, kisebb lelt a vásárló-

képessege. hat anná l jobban, anná l konyelműben 

szórjak : hadd pusztuljon. Most mar annyira fajultel a 

helyzet, hogy a pénteki piacon 2 koronát mertek 

követelni egy liter friss babért, melynek szárított 

kilóára legfeljebb 50—00 fillér; — vagy négy darab 

közönséges szilváért 20 liilért, ami 2 kor. 40 fillér 

kilóárnak felel meg! Ezt a lelketlen élelmiuzsorát 

mar nem nézhette a rendőrség. Feljelentést tett az 

illetők ellen és büntető eljárást indított ellenük, mert 

a hatóság haj landó elnezéssel megtűrni a drága-

ságot, de nem türi — a túlhajtott drágaságot ; azt, 

amelyik mar nem is uzsora, hanem égbekiáltó lelket-

l e n i g , rút visszaélés az emberiség azon tülekedő 

szenvedélyével, hogy sehogy sem akar valamiről 

lemondani s így szüli a telhetetlenség a kapzsiságot. 

A hatóság felkért bennünket azon felhívás közzététe-

lére, aminek egyébként mar ismételten adtunk kifeje-

zést, hogy gondolja ineg a vásárló közönség, hogy 

mit mennyiért lehet venni. Kell, hogy a fogyasztó 

birjon annyi megítélő, értékelő képességgel, hogy 

fillérjével vásárolt szilva nem éri meg a 2 kor. 40 f. 

kilóárt. Am i n t botorul, meggondolat lanul ily rémesen 

lulfizet valamit, az túlzott drágítást okoz az egész 

vonalon' Ne csak pénzzel vásároljunk, hanem 

ésszel is ! 

Lengyelország. 
Krisztus után 84'.)0. évvel kezdődött a lengyelek 

történelme. Annak idején a Piaszt család urolkodott 

Lengyelországban. A Piaszt-ház volt első uralkodó 

családjuk, mint nálunk az Árpád-ház. Virágzó ország 

volt valaha egészen a 11. századig a lengyel biroda-

lom. Körülbelül az Árpádház kihalásával Lengyelor-

szág virága is kezdett elhervadni. A német hódítások 

elsó sikere az volt, hogy ez országot elzárta a tenger 

elől. Az ellentétek mind jobban kiélesedtek és a len-

gjelek tobb súlyos vereség után végleg elvesztették 

a Baltitengert. 

Második jeles uralkodó családjuk a Jagel ló ház 

volt, ez volt tulajdonképen Lengyelország fénykora. 

I I . Zsigmond — aki egyszersmind magyar király is 

volt — volt az utolsó .Jagelló. Az ő uralkodása alatt 

az ország területe ma jdnem egy mil l ió négyzet ki-

lométer volt. Zs igmond alatt Magyar- ós Lengyel-

ország persoiml unió volt. Ez az unió 1370 tői 13»2-ig 

tartott. 

Báthory István személyében a lengyeleknek volt 

magyar királyuk is. Azu tán Lengyelországba behoz-

tak a szabadon választott k irá lyság intézményét. Ek-

kor kezdett az ország rohamosan hauyatlani . Az or-

szágban a legteljesebb anarchia uralkodott és a bel-

viszályoknak a/, lett a vége, hogy Poniatovszky 

szinte hívta az oroszokat, hogy teremtsenek rendet. 

A / urosz és a svéd invázió uztán teljesen tönkre 

tette az egykor hatalmas és virágzó birodalmat. 

Nagy Frigyes kezdeményezésére 1772-ben au-

gusztus 5. én elhatározták, hogy felosztják a biradal-
111141 - Ez volt az első feloszlás, mely szerint Ausztria 
l n«gkapia a krakoi éssaudoinir i vajdaság egy részét, 
v*Umiut a lemüergi és belzi vajdaságot es l l a l ieso t i 

A polgárőrség alkalmi szolgalafbahivási és uj 

tagokkal való kiegészítése vasárnap é,s szerdán tor 

tént meg a városháza termében. Majdnem mindnyájan, 

vagy másfél százan jelenlek meg és általános helyes-

léssel fogadták azon intézkedést, melyet a rendőrha-

tóság a termelők érdekéden életbeléptetni szükséges-

nek tart, mert csak igy lehet ellensúlyozni azt a sok 

terméklopást, melyet nap nap után elkövetnek. Vala-

mennyien letették az eskut, miáltal a torvény nevében 

jogosan eljáró hivatalos közegekké lettek, kiket mint 

ilyeneket a törvény is kellő oltalomba v -z. A város ku 

lönbOsfl helyein fognak őr- s portyázó szolgálatot 

tenni , melynek beosztását mindenki nap iársznü ki-

mutatásban ma kézhez kapta. E s !_':| ,i -sak október 

15 ig tart a mindenkire csak mindén t<. 11 ^ nap kerul 

a sor. A hatóság kihirdeti, hogy • ste K» órától I n 

nali 4-ig senki semmiféle gazda- igt te: uiéket a va-

rosba be nem szállíthat s nem vihet, még a saját 

tu la jdonát sem, mert esik igy biztosítható a/., hogy 

senki sem károsítja a másét. \1 is időben minden 

birtokos maga köteles termés megőrizni, amiért is 

kívánatos, hogy este 9—10 ig is és hajnali 4 órától 

kezdve ki ki maga vagy családtagja igyekezték bír 

tokterületén tartozkodni. Az i lyképm megszervezett 

együttes erővel való megőrzés minden terméknek 

olyannyira közérdekű ós jelen viszonyoknál fogva 

nagyértékü is, hogy ezt a kötelességét a ,mindnyájan 

egyért és egy mindnyá junkér t " elvén kell jóakarattal 

ós készséggel teljesítenünk és az eskut telt polgár 

őrök részéről megnyi lvánu l t dicséretes egy hangú el-

határozás becsületére válik a polgáivignak. J o p d-

dával járt elöl a varos első polgára, a polgármester 

is, kit sokoldalú elfoglaltságánál fogva a szolgálat 

alul felmenteni akartak, de ezt nein lohadta el, hanem 

önként jelentkezett ugyanolyan polgarőri éjjeli szol-

galatra, mint t >bbi esküt tett polg irőnar-. i. A szolgá-

lat ellenérzését a szervező rendőrkapitány és a varos 

rendőrtisztje, valamint a polgárőrség elnöke és alel 

noke is fogják teljesíteni. A szolgálatteljesitést ezut 

tal is, mint ffiár a háború első évében, a városhazán 

felfektetett naplóban jegyzik be minden nap az ille-

tők és igy ez a város levéltárába kerülő napló szá 

zadok mul tán is tanúságot fog tenni arr >1, hogy az 

itthon maradt polgártársak is híven telj-sit >tték ko 

telesség üket és mert szolgálatuk a ha l i érdekkel 

kapcsolatos, bizonyára szintén megkapják majdan a 

vi lágháború szolgálati emlékérmét is. - ( Jakéul je-

lentkezők ma délelőtt tehetik le az esküt. Az a né-

hány felhívott is, aki eddig a megjelenésben aka-

dályozva volt. 

Hadirokkantak munkaközvetítője. Az Országos 

Hadigondozó Hivatal Sopronban Ötvös utca 11 sz 

alatt felállította a Soproni Hadirokkant Munkaköz-

vetítő Hivatalt, amely működését jelzett helyen folyó 

évi augusztus hó 1.-én megkezdette. Ezen munkaköz-

vetítő célja: munká t közvetíteni a hadirokkant kato 

nákuak és ezáltal részükre lehetővé tenni, hogy mun-

kához és megfelelő á l l ásh iz j ussa ink és m-g élhe-

tésük biztosittassék. 

Buza vásárlási íyazolvanyt egész héten át állított 

ki a város közélelmezési hivatala. Első sorban azok-

nak, akik helyben vásárolnak, vagy megbíz ist adnak 

a Népzsövetségnek. Akik maguk vásárolnak a vid 'ken 

azért nem kaphatnak még, mert az Országos k >z-

élelmezési Hivatal még nem adta meg az engedélyt 

a j á rás területén való vásárlásra. Ismételve figyel-

meztctünk azonban arra, hogy ez nem zárja ki a járás 

területén való lekötést, akár szóval, akár foglalóval, 

hogy mire az engedély megjön az illetők szintén 

beszállíthassák. Ne csüggedjen el emiatt senki II i 

késik is az engedély, de biztosan megjön és ha va-

laki nem is kötheti le a termelőt, szükséges mennyi-

ségét feltétlenül megszerezheti a Haditermény meg-

bízottjától. Ezt főleg azért jó tudni, hogy a megbocsát 

hatat lan es érthetetlen késedelmes elintézés miatt senki 

összesen 70,000 négyzetkilométert. Poroszország a 

mai Porosz-Lengyelországot, l 'osent, vagyis 35,000 

négyzetkilométert. Oroszország pedig tobb mint 

100,000 négyzetkilométert kapott. 

Az iszonyatos csapás után a lengyelek kezdték 

belátni tévedésüket, de már késő volt. A Kosciusko 

féle forradalmat az orosztik véresen leverték és Szu-

varov orosz generálist ültették a lengyelek nyakára. 

Midőn az sem használt, ugy újra több mint 300000 

négyzetkilométer területtől fosztották ineg a szeren 

esetlen országot. Az ugy nevezett második felosztás-

kor Oroszország több mint egy negyed mill ió négy-

zetkilométernyi területet kapott. Poroszország pedig 

a hencsik vajdasággal l'lochottal, Thornttal és I >au 

zinggél nagyobbodott ineg. 

A következő évben, vagyis 1704 ben Lengyel-

országot végleg törölték, a nemzetek újra felosztották 

Orosz , Poroszországés Ausztria között, miután a leg-

nagyobb lengyel nemzeti hős kosciusko-féle forradal-

mat leverték. A harcokban maga Kosciuskó is elesett. 

Napoleon alatt a lengyelek újra kezdtek na-

gyobbodni azon reményben, hogy a francia császár 

felszabadítja őket rabigujuk alól. Napoleon fel is ál-

lította a varsói nagyhercegséget, de ez nem volt hosszú 

életű, mert a bécsi béke megkötésekor Napol on 

megbukott és a szép lengyel á lmok újra elaludtak. 

Az utolsó forrad iluiat 1807. évben viviak, de Oszt-

ro l tnkaná l ez is gyászos véget ért. 

Több, mint száz évvel ezelőtt Lengyelország 

meghalt , azaz hogy ugylátszik esik aludt, mert most 

min t a phouix madár poraiból újra feléled, hogy 

kivívja magának újra azt a helyet, melyet valaha 

bírt a nemzetek sorában ós amely mél tán meg is illeti. 

árdrágításnak fel no ül jön. A város részéről tegnap 

utazatt ismét Budapestre Dr. Freyberger J enő tanács-

nok, hogy az engedély kiállítást újból szorgalmazza. 

100 halottat temettek el ez év első felében a 

helybeli temetőben az itteni tarralékkórházakból . 

Nenzetiségre nézve 5'J orosz, 18 szerb, 0 román, 2 

olasz, 5 cseh, 0 magyar, 1 lengyel, 1 morva, 2 torok. 

09 on tüdővészben, a többi vénnérgezés, szívbaj, agy-

hártya- vagy vesegyuladás folytán. 

A gyümölcs megorzesef á l landó katonai rendőr-

posztu l intézi a katonai ál lomásparancsnokság. O ly 

eredményesen, hogy nagy hálával tartozik ezért neki 

minden termelő Ismételten tapasztaltuk, hogy most 

már rend van e téren. Sem a katonaságot nem érheti 

baj az éretlen gyümölcs élvezete által, som a termelőt 

károsodás, k /.tetszésre talált i mult számban meg-

pendített azon eszme, hogy a gyümölcsszüret alkal-

m ibó l minden termelő adjon néhány kilót a katona-

ság inegvoiidégelésére. Első sorban természetesen a 

katonai rendőrségnek, mely oly megbízhatóan teljesiti 

kötelességét. 

Hushazalas miatt 150 koronára büntetett meg 

egy vidékit a rendőrség, mivel bélyogezetlenül és 

vizsgálallanul árusította, és az utólagos vizsgálat 

a/.t bizonyította, hogy romlott volt. A még nála tal Üt 

készlet elkoboztatott és elásatott. A helybeli közve-

títőt is 50 koronára büntette. 

Az idei burgonya arat az Országos közélelme-

zési Hivatal kilónkénti 40 fillérbe állapította meg, 

az eleinte kihirdetett 50 fillérés ár helyett. Az árle-

szállításnak az az oka, hogy az utolsó két hétben 

volt esőzések bőséges termelést biztosított. Jobban 

is szabályozza az árakat ez, mint a különböző köz-

pontok. Panaszok érkeztek a hatósághoz, hogy kiló-

ját egy koronával tizetik. A hatóság arra kéri a 

közönség-t, hogy jelentse fel az eseteket névszerint, 

hogy akar eladót, akár vevőt meg lehessen büntetni . 

A városi huiszekben a városházán ma és kedden 

három három darab levágott szarvasmarha husa kerül 

félkilós adagokban eladásra. Ara jóval olcsóbb min t 

a magánmészárszékekben. 

Romlott sertesliust bocsátott áruba Wi tz raann 

dános. Azt hitte, hogy ebbe a sertéshús ínséges világ-

ban annak örülnek, ha ilyet is kapnak és nein is 

vizgáltatta meg az állatorvossal. A lius elkoboztatott, 

a mulasztó ellen pedig megindították az eljárást. 

Elmebaj tüneteit vették ászre kogler Anta lnó 

kőszégfalvi lakoson. Oly körülmények kozt talá l ták, 

hogy ha idejekorán észre nem veszik, nagy tűzve-

szélynek lett volna okozój i s tudj Isten mennyi liáz-

és termés pusztult volna el. A polgármesteri hivatal 

azonnal intézkedett, hogy az elmebajos nő ápolás 

és felügyelet alá kerüljön A háború áldozata a szegény 

n i. Férje m i r három éve van távol a háztól , jelenleg 

orosz fogságban és a háztartás és termelés gondjaitól 

merült ki a szerencsétlen. 

Orosz fogoly szokevdnyf fogtak el ismét az alsó 

erdőben. Kőszegfalvi lakós csípte el az éhségtől ki-

merülteit, ki bemondása szerint néhány hete csava-

rog ott, attól pedig Auguszt .János nyug. polgármester 

vette át, kii örömmel követett uj fogságba, hol mégis 

csak jobb mint üldözve csavarogni. Ez most már az 

ötödik ez alsó erdőbea elfogott orosz. Nemsokára 

több lesz ott az orosz szökevény, min a gomba. 

Zenetanitas A zenekar kiegészítése céljából 12, 

13 és 14 éves fiuk ingyen zeneoktatásban részesül-

hétnek. Béiralkozni lehet vasárnaponkint 2 és 4 óra 

közt Kovács Ferenc karmesternél, a Kovácsvi l lában. 

A beiratkozásnál egy szülei beleegyezés e lőmutatandó. 

Köszönet. A kőszeg doroszlói ifjúság ál ta l ren-

dezett táncmulatság 132 k. 52 f. jövedelmezett, mely 

összeget a Vöröskereszt javára fordították. E nemes 

adományokért hálás k »sz metet mond Cherne l Ist-

vanné, a Vöröskereszt egylet e lnöknője . 

Ket orosz fogoly szokevenyt fogott el a kőszeg 

hegyterületen Dóra Lajos igen buzgó hegyőr, akik 

azt ál l ít ják, hogy három napja szoklek meg a csóthi 

fogolytáborból. Néhány szölőházikót törtek fel, hol 

valószínűleg élelmieket kerestek. A katonai ál lomás-

parancsnokságnak adatták át. 

Az Elektro-Bioskop mai műsora. 1. Háborús 

hiradó 2. Ki volt a vétkes? Dratna 3 részben. 3. Az 

önzetlen házasságköz vetítő. (Víg já ték . 

Vidék i hírek. 
Takarmanyközpont Az összes takarmányfélék 

forgalmának intézésére a minisztérium központi és 

vármegyei takarináuybizottság felállítását rendelte el. 

A központ i Takarni ínybizottság feladata a bejelen-

tett takarmány- és alomkészleteknek nyilvántartása 

és a készletek figyelembevételével a felmerülő sziik 

ségletek ellátása, illetőleg a szükségletek biztosítására 

és kielégítésére szolgáló intézkedéseknek elrendelese 

es a rendelkezések foganatosításnak ellenőrzése. A 

Vármegyei Takarinánybizottság feladata a takarmány 

igénybevételével (rekvirálásávall megbízott ható>agi 

szerveket működésükben támogatni, a vármegye 

területén a lefoglalt takarmányból és alomból meg-

hagyandó gazdasági szükséglet mértékét megállapí-

tani és az igénybevétel elleni felszólalások elintézé-

sében eljáró hatóság részére véleményt adui. 

A tankerületi f aiga/yatosag A Győri H ír lap Írja, 

hogy a tankerületi főigazgatói állást, néhai Varossy 

Tivadar örökét valószínűleg még augusztusban betöl-

tik. Tanügyi körökben három nevet említenek nz 

á l lásra: kitűnő foldinket, kárpát i Kelemen székes-

fehérvari kir főigazgatóét, Oaal Mózes budapesti 

igazgató, a ki lünő íróét és Uséda Ottó főigazgatóét, 

akit Barkóczy tett annak idején főigazgatóvá s azóta 

is a minisztériumban teljesít szolgálatot. 



Csillagkereszt rend adomanyozas. A királyné 

Chernél házt Chornnl lióza szül Hiefel bárónőnek a 
esillagkereszt rendet ad >iuanyozta. 

Rohoncon fekete himlőben két megbetegedési 

esetet jelentettek be pénteken. Horváth Andor főbíró 

és I>r Laurintfer János járásorvos azonnal kiszálltak 

liohoncra - megtették a legszigorúbb intézkedést a 

továbbterjedés ellen. Még aznap tObb százan be let-

tek o l t v a a veszedelmes hólyagos himlő ellen, miben a 

rohonci k -rorvos volt sogitségér.?. A megt»etegedett 

két nő közül az egyik már meghalt. 

V isuti eloimjnnalati engedely. A kereskedelmi min. 

Hoffman Henrik Séinetujvari lakosnak Németujvár 

állomásától,, kiágazólag Bekafalu, Bányácska, Német-

szentgrót, ő/.godör, Kukmér, Kisvaskut, Szénásgodor 

és Baksafalva községek érintésével Szentelekig veze-

tendő, keskenyvagányu önál ló üzetnü helyiérdekű 

vasútvonalra az előmunkálat i enged lyt egy évre 

megadta. Az engedélyes a sznnteleki érdekeltséggel 

a tárgyalásokat mar f. hó 2 -án megkezdte. 

15 even aluli gyerek moziba nem mehet. A szom-

bathelyi rendőrkapitány üdvös rendeletet adott ki a 

moziknak, amelyben eltiltja, hogy l ó éven aluli 

gyermeknek ne adjanak ki jegyet s kisérő nélkül no 

engedjék azokat előadásra. A rendelet indokolása a 

következő: Nap-nap után tapasztalom, hogy fiatal-

korú egyének, különösén l ő éves koron alul lévő 

Kyermekek apróbb lopásokat követnek el, hogy a 

mozi jegy ár.tt megszerezhessék, avagy a/, utcán, s 

házról-házra járva koldulnak össze a mozihoz s egyéb 

mutatványokhoz szükséges pénzt A megfigyelés 

eredménye mutatja továbbá, hogy a mozielőadások 

mily kártékony hatással vannak különösen azon 

fiatalkorúak lelkületére, akik kellő erkölcsi nevelés 

ben nem részesültek s a szülői felügyelet felettük 

sem a hadbavouult apa, sem a munkával egész nap 

elfoglalt anya nem gyakorolhatja. 

Halalos vasúti sjerencsetlensey Ostftvaszonyfan 

Ma délután a (Jyőr felöl érkező személyvonatnak, a 

melynek d u. 3 ó. 55 perc az érkezési ideje, kerek 

harminc perces késése volt. A késést kisebb mérvű 

vasúti karambol okozta, amely azonban emberál-

dozatot is követelt. A pályatesten dolgozott egy r unán 

hadifogoly, akit az összeszalad » teherkoi-sik halaira 

zúztak. A karambol következtében egy kocsi is 

összetört. 

Baromfi lopás. T in rd n egyszerre négy tomördi 

lakos tyúkólját fosztották ki. A kárvallott lakosok 

ozv. Merkics Józsefné, akinek - tyukj tt lopták el. 

Baranyai Ferenc óljából ti tyúkot. Farkas Jenó óljából 

2 és Varga Dénes ólj iból á tyúkot A lopott jószágot 

a kert alatt mindjárt le is ölték A gyanú szökött 

orosz foglyokra irányul 

Elitéit tejkereskedo. Hi<-ker Antal szombathelyi 

tej kereskedőt a >/.ombathelyi rendőrség 40 koronára 

büntette, mert feljelentették, hogy a tejet 70 fillérért 

adta. 

Hirek a háborúról. 
Román harcvonalro: Mackensen vezértábornagy 

hadcsoportjánál Foesanitól északra német csapatok 

rohammal elfoglaltak erős orosz védő-berendezéseket 

1900 foglyot es 13 ágyú t szállítottak be. A Putna 

felső folyásánál az ellenség gyengébb előretörései 

meghiúsultak. A Casinului heg\en ismét heves vesz-

teségteljes támadásokban k-rűlt ki az ellenség. Vitéz 

védőink ellentámadással és elkeseredett kézitusában 

újra. meg újra visszaverték. (ívergyótolgyestől észa 

kra a határon tul h i t a lmunkba kerítettünk több 

orosz erődítést t iora Humolánál e l ő nyomu l j u n k az 

ellenség SZÍVÓS ellenállásának leküzdése után ismét 

tért nyert. 

Elonyomulas Romaniaban Sajtóhadiszállás, aug. 

7. Komániában szövetségesünk Focsanin át előreh i-

ladt és elhagyta Tojuzloja Strajezku helységeket. 

Chund i l'ejava és Ivanesti vasúti állomásokat, s moct 

a Szereiknek a Duna lapályra való kilépésénél ál lanak. 

Csapataink kemény hareokkal Szereth és mellékfo-

lyóinál a Bisztrica. Moldova es Szucsava nál tért 

nyerlek. 

Bruszilow Kornilov Bruszilovot azért mc-nteUék 

fel a Dnyeszter mentén harcoló sereg parancsnok ] 

sága tói, mert a láíüdással szemben nem volt eléggé i 

erélyes, viszont Kornilov tábornok megtette, hogy , 

ötszáz hűtlen katonát halomra lövetett. 

Visszavonulnak az oroszok A Vossische Zeitung 

jelenti Sioc vholmból : Kornilov tábornok parancsara 

megkezdték a Kainienesk. Podolszk, Koskoviesk vonal 

kiüritéset. Az utóbbi helyről nagy készletet vittek 

el. A Dnyeszter két partján felhalmozott készletek 

égnek, ezt az oroszok már nem tudták elvinni. 

Győzelmes harcain* a Karpatokban. Az ellenség-

nek karpáti arcvonala a Tölgyes szorostól északra 

hátrább húzódott vagy meglazult. A magyar csapa-

tok szívós küzdelme kikényszeríti, hogy a hegyek 

kó/ul kijussanak. Romaniaban Foesanitól északra 

előretörő csapatok elélték a Susita vonalat. 

Angol ve^emeny az orosz helyzetről. A Times 

jelenti Pétervárról : Az orosz trónt katonai helyzete 

igen komoly. A németek a lóerőjüket arra irányítják, 

hogy az oroszokat Bukovinából és Moldovából elűzzék 

s Hesszurábiából Odes>za felé irányítják az előre-

nyomulást. Kornilov táítornok kijelentette, hogy 

Németországgal most bekét kötni annyi lenne, hogy 

Oroszország Németország gyarmatává vál ik . 

Figyelem! 
Veszek uj és viselt cipőket, csizmákat, férfi-

ruhákat a legmagasabb uiért. Levelezőlap elegen-

dő értesítésre és azonnal j >vok Pavetits János 
Várkör 32. sz. 

Egy tanonc 
fel vétetik HöíTer JózSGf lodrász 

üzletébe. 

Jóravaló, megbízható 14—18 éves 

szolgálóleányt 
keresnek szeptember elsejére. 

Cím a kiadóhivatalban. 

Tőrvényesen 
védve 

Reitter Oszkár 
n a g y b e c s k e r e k i ny . f ő k a p i t á n y és 

f a j b a r o m f i - t e n y é s z t ő n e k n a g y s z e r ű t a l á l m á n y a 

-A-T 1ZZ -A.ISri2>T" 

Heti krónika. 
Uj rendorsrövehfg alakul A rendörtisztviselftk 

országos szerveszkedése uj mederbe terelődött, amely 

alkalmas lesz arra, hogy erős szervezetbe hozza a 

rendőrtiszt vi>elúket a kartársi összetartás, a rendőrség 

társadalmi megbecsülését és anyagi helyzetének 

megjavítása inzté/.ményesen biztositsn. Az uj szervezet 

összefoglal!1.á a budapesti államrendőrség, határren-

dőrség és a városi rendőrségek tisztviselőt és ezeket 

táblai keruletenkint szervezne kerulotokbe, míg a 

kerületek egy központi tanács vezetése alatt az or-

szágos közgyűlés irányítása mellett képviselnék a 

rendőrtisztviselők országos érdekeit. 

A horvát túlzok rendreutasitasa A horvát ország-

gyűlés szerdai ülésében az indeinnitást tárgyalta, 

melynek vitájában fe.szólalt Michalovics horvát bán 

is. Foglalkozott Kadies képviselő legutóbbi beszede-

vei, amelyben a Bácskának és a Bánátnak Horvát-

országhoz való csatolását követelte. A bau kijelen-

tette, hogy olyan beszéd volt az, aineiy elérkezett 

a határhoz, amikor az ál lamhatalomnak fel keli 

lépnie, hogy megvédje a közjogi határokat. — „Ezért 

én, mint a törvényes uralomnak alkotmányos ténye 

zője — mondotta a bán — Kadies beszéde ellen, 

mely Szent István koronájának integritását alássa, 

a legerélyesebben tiltakozom. Minden hazafinak köte-

lessége Szent István koronájának fényét fokozni, 

nem pedig alaásni, mint Kadies próbálta. Kgyóbként 

Kadic^ nem oly font > tényező, hogy szükségét lát-

nám beszédével r< üzleteiben is foglalkozni. Csak 

sajnálattal visszauta>itoin. Csodálkozom, hogy itt 

akadhatott képvisolő, aki oly módon támadja közjogi 

berendeze>ünket, amely sem az évszázados hagyó 

tnánnyokhi l , sem a monarchia érdekeivel nincs 

összhangban". 

A nyul es facánvadaszat tilalmi idejenek msg 

hosszabbítása A minisztérium a nyúlra és a fácánra 

vonatkozólag február 1 tői augusztus 15 ig terjedően 

megszabott tilalmi időt az 1917. évre nézve aug. 31, 

napjáig bezárólag meghosszabbította. 

Uj nemet ruházkodási rendelet A német birodalmi 

ruha-központ legújabb rendelete szerint ezentúl az 

ugv nevezett fényűzési ruhaneműt még korlátoltabb 

számban vehetik a németek, mint eddig. 11)17. év 

vegéig német férfi legfeljebb csak két felöltőt és 

k t öltönyt, német nő pedig 1< gfeljebb két kabátot, 

barom ruhát és két blúzt vehet. Kzeket is csak ugy, 

ha megkapja az úgynevezett fényűzési i ruhanemüekre 

szóló utalványt. Min l a férfi, mind a női ruha bármely 

részének váaarlása egyenlő egy egész ruha vásárlásával. 

Szerkesz tosey i posta. 
V a r g a Imre Tábo r i p ó s t a 90. Kőszeg varosa lti4'.» óta 

szabad kiralw város 187<> : t szuüt meg önálló törvényhatósági 
jc leue, stumos ma-, ilyen kis«. \áro.ssal a varmegye közigazgatásába 
osztatott be tnint rendezett ' icsu varos, de a regi cun és címer 
megtartásával és így most .rc.deiett tanácsú szabad királyi város*. 

A k ö z ö n s é g kőrebö l . Csak bátran. Akár minden heten. 
E rovat a kozonst - minden panaszának díjmentesen áll rendclkezesérc, 
csak az a feltétel i leJeinics, tisztessi'-ges hang, ha bármilyen ele-, is. 

Hirdetmény. 

patkányirtó-szer, (nem méreg) mely emberre és háziál latokra 

nem ártalmas és felülmúl , . 

minden más i r t ó s z e r t t g y U O D O Z a r a 5 K . 
mely elegendő körülbelül ül) patkany kiirtásához. — Minden 

dobozban hasznalati utasitas van mellékelve. Ismertető pros-

pektust, melyben le van írva, hogy különféle nagyságú gazda-

ságban hány adag használandó, kérésre ingyen kiild á PATKÁN1N 

gyár egyedüli elárusítója, a Torontál Agrárbank Részvénytársaság 

N a g y b e c s k e r e k e n . 

"CSÚZjKÖSZVÉNYBEN 
anyagcsere marokban szenve-
dők évszázadok óta bevált rá-

dlumos gyógyító fürdője 
~7~ 

64° C 

Közhírre teszem, hogy Kőszegen a Var-

körön (Flórián-tér) fekvő 114. számú ház a 

hozzátartozó kerttel folyo évi augusztus hó 15.-én 
délután 3 orakor irodainban nyilvános magán 

árverés utján cl fog adatni. Közelebbi feltetelek 

irodatnban tudhatok meg. 

(Szlavónia) 

Háborúban is t e l e n - n y a r o n ü z e m b e n 
Júrdokktl egyesített 

ptnztók. prospektust küld a 

FÜRDOIGAZGATOSAG. 

R a d i o a k t í v , ' a l k a l i k u s 

sós . j ó d o s h ő f o r r á s o k . 

I S Z A P K E Z E L É S . 

Dr. Stúr Lajos 
ügyvéd. 

Magán-árverés. 
Elköltözés miatt különböző bútorok, szek-

renvek, Íróasztal, vaskassza stb. f. hó I4.-en ked-

den délután három órakor önkéntes magánár-

verésen Varkör 49. szám alatt eladatnak. 

Kérjen időszaki értesitőt! 

Amatőr munkát szakszerűen végezi 

Szombathelyi Jakarékpéiutár 

J^észvénytársaság 

kőszegi fiókja, 
Kőszeg, Király-ut 6. szám. 

S tpuc z s z á l l o d a mel le t t . 

E l f o g a d : b ^ ^ e t jelenleg ne t t ó 3 , ' „-os kama-
5 tolással betéti könyvecskére és folyo 

szamlára. A kamatozas a betetet követő napon kezdődik 
betét kitizeteseket felmondás nelkul eszközöl. 

L e s z á m í t o l : 2 ~ : , a l a irasos Üzleti cs maganval" 
tokát mindenkor a legelőnyösebben 

F o l y Ó S l t ! rendes és törlesztése* jelzálogkölcsönüket 
— fóldbirtokokra cs városi hazakra; m a g a -

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

Értékpapírokat: n i ' M -"folyamon vesze* elad 
— — tőzsdei megbízatásokat ellogad 

Szelvényeket : költségmentesen bevált; szclveny-
iveket a szelvényulalvaiiy (talon) 

alapjan díjmentesen beszerez 

Átutalásokat, l e j t é seke t eszközöl a világ bar-
— niely piacan teljesen díjmentesen. 

É r t é k p a p í r o k r a : «''* magán papírokra 
előleget ad 

S o r s o l á s a l á e s ö értékpapírokat arfolyamvesz-
tesseg ellsn biztosit 

É r t é k p a p í r o k a t Cs ",i;kck<--t w s r e Cs keze-
' lesre átvesz. 

Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb pénzintézetével a 
Pesti tiazai Első Takarekpenztar Egyesülettel szoros össze-
köttetésben áll, mindenfele takarékpénstári és banküzleti 

megbíz >st a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 
Mint az Első Magyar Általános biztosító társaság ügynök-
sége mindenfele biztosit.ist ellogad és felvilágositassal kesz-

s ggel szolgai. 

Kozpont: Szombathelyi (regi) Takarékpénztár 
Szombathely Alakult : 1867-ben. 

A l a p t ő k e 1,600.000 ko r . T a r t a l é k o k : 400.000 k o . 
T a k a r é k b e t é t e k 15 m i l l i ó k o r o n á n fe lü l . 

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

Nyomatott ltóuai Frigyes nyomdá j ában &6aztg«u . 

T ó t á l l á . 3 a b i z tos e r e d m é n y é r t . 
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