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Szerkesztőség és kiadóhivatal k >zeg, Várkór 3(J szám. 

Hyilttér sorj W fillér 

Hirdetések njgysdíj szerint jutányos Jrbjn 

szdmitutndk. 

A népakarat érvényesülése. 

öekekészségünk nyilvánításával nem fukar-

ki funk, ugy hogy ellenségeink immár tudhatják, 

hogy a tartós beke biztosításán kivül semmi 

inast a haboruval elérni nem akarunk. 

Ezt megint bebizonyította a nemet biro-

dalmi nagy szótöbbséggel elfogott bekemani-

fesztum. A német nép békét akar, s vele együtt 

j n i is. Nem azért mert gyengék vagyunk, mert 

„MTI tudjuk tovább folytatni a háborút, hanem 

ó;t minden elfogulatlanul Ítélkezőnek be kell 

iáini, hogy a további vér- es vagyonfecsérlés 

hiábavaló erőlködés, mely döntő változást nem 

eredményezhet. 

Békét akarunk, nem mert meguntuk a há-

borút. Nekünk az sohasom kellett, nem keres-

tük, nem gyujtottunk a tiiz alá, nem mi voltunk 

azok, akik a helyzetet annyira kiélesitették, hogy 

lejtett vagy nyíltan bevallott hódítási és puszti-

tasi célok hajszolasa kedveért az egész világot 

vértengerbe fulasztották. 

Nem lehet ezt a történelmi igazsagot eléggé 

gyakran hangsúlyozni, s ha ma már alig van 

•^jX mely ne sóvárogna a béke után, j ó lesz 

t.ioi meg újból utalni arra, hogy a mi nepünk-

.k, a mi szovetsegeseinknek a háború soha-

sen volt kivanatos, az ellenséges népek is csak 

kezdetben hevültek érte, de most már ők is 

megelégelték a három esztendős, önmarczango-

lassul járó öldöklést és ha a vérveszteségtől, 

gazdasági hanyatlástól elkedvtelenitve, elcsüg-

„es^ive, mégis folytatják a háborút, ezt csak 

vezetőik kényszerének engedve teszik. 

Kzek a vezetők! Hl vannak vakitva attól 

a hiu, gyülólsegszülte vágytól, hogy okvetlenül 

beadjuk deiekunkat. Vesztesegeiket nemcsak 

kiköszörülni, azokéit meg nem érdemelt jutal-

mat akarnak szerezni. Békeajanlatainkat nyer-

sen, durván elutasították, azokat csak arra tar-

tottak jóknak, hogy elámított népeiket tovább 

is hitegessék, azzal — a tényekkel nemcsak 

hogy nem igazolható, de egyenesen ellentétes — 

allitással, hogy a szövetsegesek lakossaga any-

nyira kimerült a koplalásban, hogy éíetre-halálra 

megakarja inagat adni, hadseregeink pedig mai-

nem győzik tovább. tfünuk annal nagyobb, mert 

ők maguk is nagyon jol tudjak, hogy élelme-

zési nehézségeink dacára - ihasein fog sikerülni 

bennünket kiéheztetni, ami pedig hadseregeink-

nek akcióképességét illeti, arra nézve elég tiszta 

kepet nyújt az a tény, hogy nagy ellenséges 

területeken vetettük meg lábunkat es onnan 

vitéz katonáinkat elűzni meg a leglármásabban 

hirdetett offenzívával sem sikerül nekik. 

Nem lehet béke, mig ellenségeink rémséges 

aldozatokat követő támadásaik hasztalanságát 

be nem latjak Azért csak helyeselni lehet, hogy 

a német birodalmi gyüles, amikor a békekötésre 

való hajlandóságunkat ismét egyszer és most 

mar semmi csűrés — csavarással félre nem' 

magyarázhatóan kijelentette, ujabb békeaján-

lattal nem akart az ellenseges vezérférfiaknak 

askalódasokra, csalafmtasagokra alkalmas esz-

közt a kezükre adni. 

A német nep fenhangon hirdeti, hogy beket 

akar es ha az ellenség e cel elé elháríthatatlan 

akadályokat nem gördít, akaratának érvényt is 

log szerezni. 

Mikor jutnak el a vezéreink által nem is 

annyira elámított, mint inkább kényszeruralom 

alatt tartott ellenséges népek idáig ? 

Jog és erőszakosság. 

Erőszakkal nem lehet a jogot győzelemhez 

juttatni. Aki jogi döntést vár, annak kezdettől 

lógva le kell mondani a fegyverrel való döntés-

ről. Fegyverrel kiküzdött győzelem utan csak 

az erőszak bekéje következhet, az ilyen béke 

pedig sohasem lehet allando. 

Hogy ennek az igazsagnak praktikus eriéke 

lehessen, valamennyiünk felfogasa gyökeresen 

meg kell, hogy változzék. Mert ameddig nem 

vetik el azt a teteit, hogy a jog a hatalom 

következménye, igazuk van azoknak, akik a 

hatalmat többre becsülik a jognál es a hatalom-

éri küzdenek, hogy megszerezzék az élethez 

való jugukat A világ tegyverleszerelésének fel-

teiele epp az ellenkező : a hatalom kell, hogy 

következménye legyen a jognak. Nem szabad 

létezni hatalo nnak, mely jogban ne gyökerezne. 

Min alapuljon azonban a jog? Egész egy-

szerűen a lét elismerésen. Mephisto mindent 

tagadó szelleme azt mondja: „Ami létezik, er-

demes arra, hogy tönkremenjen." Az embernek 

ellenben azt kell mondania: „Ami létezik, érdé 

mes, hogy tönkre ne menjen.* 

A legjobb rend, mit az emberek maguk es 

a természet es egymás között teremthetnek, 

egyúttal a legjobb jogrend is. Az egymás mellett 

elés legnagyobb celszerüsége: jog es igazság, 

így « J uo nem függ többé az időnkénti hatalmi 

viszonyoktól, hanem a legjobbnak elismert or-

ganizációtól. 

A valasztott birósag gondolata, mely oly 

sokat foglalkoztatja most a beket összekovácsolni 

akaró politikusokat, kizárólag azon a gondolaton 

épül, hogy a hatalomnak nem szabad másnak 

lenni, mint a jog következinenyének. Az álla-

moknak egymás közötti viszonyukban csak annyi 

hatalom juthat, amennyit nekik az államok 

összessége joguk gyanánt elismer. Es csak a 

jognak legyen hatalma, vagyis más szóval: erő-

szakot csak annak keresztülvitelere legyen sza-

bad alkalmazni, amit jog gyanánt elis nernek. 

Minden jog forrása pedig az a tetei : ne 

károsíts meg senkit! De az én létjogosultságom 

sérti felebarátom létjogosultságai. Ezt a meg-

károsítást a minimumra leszorítani, az emberi 

organizáció célja. Aki a jogot megsérti, az meg-

sérti az organizációt. Sokszor engem kell meg-

károsítani. hogy egy másik vagy mások, vagv 

az egesz koz ne károsodjanak. 

Az en elkerülhetetlen karosodásom mértékét 

a bírónak kell megállapítani. Itélele arra való. 

„Elesett!" 
Nyiló május napos napján 

A kerti hárs lombja alatt 

Reménytelten két ifjú szív 

Szerelemre ébredt, fakadt . . . 

Sötét ködös őszi napon 

A szoba asztalszéke felett 

Keservesen sir a leány, 

Mert olvassa, hogy — elesett. 

ősszel. 
Csendes völgynek ósdi padján lepihentem. 

Szilaj paripaként múltba repül lelkem. 

Arra, amerre a távol messzeségben 

lepett ködfoszlányként kedves gyermeksegem 

Aranyos évei bolyongnak. í s gyorsan 

Vágyam, hogy lefogja. utánuk ossan — 

Minden csak puszta lég ! 

De nézd, ifjúságom mint várágos fácska 

Ottan virit! Majdnem a földig lerántja 

tzer reménybimbó duzzadó agait. 

-Örvendj! ' Szól a lélek. Am nyomban mindannyit 
Letepte tavasznak viharos gyors szele 

V. gyümölccsé nem lett, nem lett egyetlen egyse! — 
Minden csak csalódás 1 

ü\ár a h a Í a m * görnyedt már a testem. 
Nemsokára eljö a szünóia, sejtem. 
i>ezem a lombtalan fákat s egy feliraton 
A szemem megakad; mosollyal o lvasom: 
• • L e l k e d e t e k i e s v ö l g y c s e n d e s ö l é b e n 
u r ö m n e k s i e l l e m e J e n g i t k ö r ü l ! - Értem : 
Ilyen az elet is ! \ 

Bernhard Keresztély. 

Uti impressziók. 
Mindenki, ki most utazásról kerül haza, azt hun 

gaztat ja: kinek nincs sietős dolga, az maradjon ide 

haza. I g j / ! Miután azonban Mária Zeitbe évek óta 

készültem „egy elintézetlen ügyet" rendbe hozni, a 

töbt) oldalról elhangzott figyelmeztetés dacára felesé-

gemmel útra keltem. 

Az első nagy kellemetlenség Kópházáná l , az 

átszállásnál ért. Noha a déli vonat nagy késéssel 

robogott l>e, még sein tudtam jegyet váltani, annyi 

utas volt. Berobogván a vonat, az utazó tömeg, mint 

rohamozó honvédeink az ellenséget, megiohanta az 

iirauuy is túlzsúfolt kocsikat. Mi hála hősieskedésiink-

nek, egy álló helyet viviunk ki magunknak, szána 

kozva visszanézve a kevésbé hős utasokra, kiknek 

sehogysem jutott még álló hely sem és várhattak a 

késő este megérkező vonatra. 

A másik kellemetlenség Baden-nél ért. hol iga-

zolásra szólította fel egyik osztrák rendőrtiszt az uta-

sokat Kiég óvatos akartain lenni, elutazásom előtt 

eljártam a rendőrhatóságnál, megtudni, szükséges e 

valami igazolvány? Ott azon felvilágosítást nyervén, 

h<>gy nem igazolvány nélkül keltem útra* ) dó, hogy 

még hivataloskodásom alatt a vóriskerpszt egylettől 

kiállított igazolvány féle jegy volt nálam, mely nélkül 

vissza terheltein volna — haza. Ekkor mondotta a 

irtlibi utas, hogy Baden-be még igazolvánnyal sein 

bocsátanak be senkit, err* külön engedély kell. Miért 

e lendkiviili szigor 'J Megtudtam Ma már különben 

mindéi.ki tudja. A szigorú hatosági vizsgál iton is 

átesve, megérkeztünk végié — Bécsbe. 

Bécsben m i n t h a a nagy háború az emberek k»b-

iében nagyobb nyomokat hagyott volna vissza, mint 

a birodalom mánk székes fővárosban, Budapesten. 

•) Bizonyosan Bécsbe vaK) Máriacellbe kérte s oda nem 
is kell igazolvány. Sierk. 

Igaz, hogy Budapesten múlt évben voltain és a há-

ború most talán Budapesten is súlyosabban éreztei i 

hatását, különben nem bocsátotta volna ki a b-lagv-

miniszter az idegenek ellen oly sok poTeiní íra okot 

adott rendeletét. 

Am i Bécsben legelőször feltűnt és engem bá-

mészkodásra megál l í t tatott: egy porosz katona 

volt „mit der l'ikelh uibe." Járása, magatartása, arc i-

ban visszatükröző lelki dispoZÍtiók, elárultak a tel-

sulyban levő ellenség feletti suporiorilását. Nem. ne n! 

Ily katonaságot nem tudnak leverni, ily katonaság 

csak győzni tud. 

Ily győzelemittas hangulatban indultam a Prá-

terben .evő hadi kiállításba, tnelyuél nagyobb akta 

ális, de szomorúbb újdonság most Bécsben n incvm. 

K kiállítást a es. és kir. hadügyminiszter, az osztrák 

Laudvehr ininiezter es a hadügyminisztér iumnak len 

gerészeti osztalya rendezték. 

A „TropháonhalleM-bau (hadizsákmányok táiiatai 

latin egy részét mindazon katonai tárgyaknak : f.yv • 

vereknek, mundéroknak, csákóknak, zászlóknak st , 

inelyet vitézeink a szerbek-, oláhok-, olaszok- es • 

szóktól zsákmányoltak. Láttam azon agyú >z ni\-

heget is, melyet katonáink Assiagonál elfog a lak 111 

i meg amit a k. k. Eandvehr , tüzérség-, inunicu , 

robbanó szerek , pionier-, vasutiezred , tenger -

, katonai egyébb felszereléhröl stb. elénk tarlak .' M ij 

találékony volt az emberi elme a gyilkoló esz 

gyártásábau, a katon IÍ technikában! Es ezeu >oi\ 

eszkoszt, energiát nem az cm í n s é g é r t , li inem az em-

beriség ellen hasinál ják 1 Ez volna az embereknek 

rendeltetése? Mikor térnek magukba ? 

\ égre elfáradva a jarkálaisban, a sok ezer s ezer 

tárgynak szemlélésében, helyet foglaltunk a legkoze 

lebbi ülőhelyen, közel a j f o l l b a h m * hoz. A „Ko l l b i hu " 

(gordulő vasúti látványosság azonnal egy régebbi 

kedves emléket újított tel, midőn János biráto uiual 



hogy több közül a legkisebbet találja meg és az 

én megkárosításomat tartsa annak, ami legköze-

lebb ter az ig izsághoz. Akkor aztan nem lehet 

már más vitás, mint kél vagy több baj egy-

máshoz viszonyított mérteke. 

De már annak a tételnek az általános ello-

gadasa is, hogy csak azt a megkárosítást tart-

sák jogosultnak, melyek a birák legjobb meg-

győződésűk szerint a legkisebbnek tartanak, 

igen nagy vívmány volna. Hogy foszlana akkor 

széjjel a történelmi igény cafrangja! Csak a 

kor eleven igényéi maradnának megdönthetetlen 

jogok. 

Csak ily felfogás érlelheti meg a kölcsönös 

megértés révén szerzendő békét. Mert tőite-

nelmi jogokon sohasem fognak megegyezni, 

csak célszerűségeken. Szabadság, önrendelkezés, 

demokrácia — keresztülvihetőségük legszélső 

hataraig — ez esetben önként értetendő jogok 

lesznek. 

Városi ügyek. 
6215 917 H i rdetmeny 

Közhírül adom. hogy a helybeli Kuth. Népszö-
vetség a városnak átadott -JlHJ drb. zsákot azon zsá-
kokból, melyeket annak idején a népszövetségi ellá 
tásra jelentkező Mek szolgáltatlak át. Miután a Nép-
szövetség a liszttel való ellátást nem vállalhatta, 
hanem azt a vár isi hatóságnak kellett vállalnia, 
ennélfogva a zsákokra a városink van szüksége, 
hogy a liszttel való ellátás zavartalan menetét bizto 
sitsa, miért is a zsákokat átvettem, es így azok 
közcélra fognak szolgáim. 

Kőszeg, 1917 október 18. 

Jambrits Lajos {tolgárinesler. 

6174 917 H i r d e t m e n y . 

Közzéteszem, hogy a gőzmalmi laktanya előtti ká-
posztás kertek kataszteri felmérése f hó 22 -én fog 
eszközöltetni. Felszólítom az illetékes birtokosokat, 
hogy ezen időre birtokukat képező területet a tény 
leges birtokos nevével és lakásának kitüntetésével 
ellátott karokkal jelöljék meg Ezen megjelölés saját 
érdekűben történik, inert a felmérés szerint lesz a te 
lekkönyv felállítva Annak helyesbbitese pedig csak 
a tulajdonos terhére történhetik. 

Kőszeg, 1017. október líi 

Jambrits Lajos, polK*rme>ter 

W34 917 Hirdetmeny 

Közzéteszem, hogy Kőszeg város tulajdonát 
képező Medőeshalastói II. sz részlet árokpart f évi 
október hó "21.-én d e. 11 órakor a városi s/.ámve 
vöség irodájában nyilvános árverésen bérbe fog 
adatni 

Kős/eg, 1917. október 17. 

Jambrits Lajos, polgármester 

6235 917 Hirdetmeny 

Harcoló hőseink érdekében. 

A háború negvedik»ével>en midőn, uira a tél 
előtt állunk, dicsőségesen küzdő hadseregünk fehér 
nemű hiányban szenved, mi veszélyezteti katonáink 
testi egészségéi. A hadsegélyzó hivatal felszólítására 
felkérem városunk mind n egyes polgárát, főkép min-
den házi isszonyát, szíveskedjék fölöslegéből a gyűj-
tőknek adni férfi vagy n i alsó ruhát, legaláb haris-
nyát. szoknyát, törülközőt, asztalkendőt, ágynemüt| 
mindenféle fehér, rzines, tarkavászon, pamut, karton, 
barchent és egyéb holmit, amely alsóruhaként visel-
hető vagy alsó ruha készítésére vagy javítására al 
kalmas. 

Mindezen tárgyak isszegyüjtésére a jövő hót 
folyamán a helybeli főgymniziurn tanulói fognak ház-
ról házra járni. Kérem a város közönségét, fogadják 
őket szívesen és adakozzék mindenki tehetsége szerint 

Kőszeg 1917. október 

"Jambrits Lajos, polgármester. 
•Í246 917 H i rde tmany 

Közhírré teszem, hogy a Szahóhetiyi vágásban 
levő kemény ágfa f. hó 22-én d e. !l órakor nyil-
vános árverésen el fog adatni 

Kőszeg, 1917. október 20 

Jambrits Lajos, polgármester 

nőül 917 H i r d e t m e n y 
Kczhirre teszem, hogy a nyers disznó-, szarvas , 

őz- es zergebőrokért, valamint a kész bőrokért kö-
vetelhető legmagasabb arak valamint a nyers marha 
és löbórok sózásáért és a nyers borjubőrökért kove-
telkető legmagasabb árak a városházán a polgárines 
lerí irodában mindig betekinthetők. 

Kőszeg. 1917. október 20 

Jambrits Laj<>s, polgármester. 

5106 917 H i rde tmeny . 
Közhírré teszem, hogy az 1917 évi ált j >v pót-

ado kivetési lajstrom 1917. október ló-től—október 
22 ig közszemlére ki van téve. A közszemlére Kité-
telnek a feli Id ézési határidő megállapitásara nincs 
kihatása, mert a közszemlére való kitétel csupán az 
udókivetés nyilvánosságának es az adózók bővebb 
felválni sitásanak érdekében történik A kivetés ellen 
irányuló és i kozigazgatasi bizottság adóügyi bizott-
ságához intézendő felebbezésuek — az adóiv kézbe 
-itéset k velő 12 n p alatt — a pénzügyig izgatóság-
hoz a község állal kivetett adónemeknél a községhez 
is adandók be. 

Kőszeg, 1917. októb r 14. 

./ mbrtU Líjvt, polg*iiii««ur. 

Hely i hírek. 

hadnaggyá léptettetett elő, kiti in' szolgálatai elisme-

résére a hadiékitményes arany érdemkereszttel lett 

kitüntetve. 

Hazassag Sehertler Pál, »>'.». Hindenburg gyulog-
ezredbeh százados, szerdán kötött hazasságot llákosy 
Margittal, Rákosy Ferenc nyug. csendőröm így leá-
nyával. Mint tanuk szerepeltek Selieriler Frigyes 
Bécsből és Unger Károly tart. főhadnagy. 

A kereskerte mi k a m a r a kiváló titkára, Dr. 
Taizs Károly jubileuma alkalmábói létesítendő jóté-
konycélu alap gyűjtése városunkban is szép ered 
ménuyei jár. Freyberger Sándor szappangyáros, 
kamarai belső tag gyűjtőivel eddig már jegyeztek : 
a Kőszegi Takarékpénztár 500, Eisner Kamii 300, 
Schaar József 200, Freyberger Sándor 100, C'.eke 
(iusztáv 1LK», Muller Ferenc 100 koronát. 

A hinyversenv, melyet budapesti előkelő művé-
szek itt Szombathelyen e héten rendezni kívántak, 
elmarad Szombathelyen akadt meg a dolog, hol a 
rendezési válalt társidalmi tényezők más jótékony-
célu előad.isok rendezésével vaunak elfoglalv i s így 
csupán egy városba, még pedig a kisebbe eljönni 
nem biztosította volna a művészek igényeit, még 
kevésbbé a jótékony célt. Máskorrá halasztották. 
Akik már előjegyeztették magukat, szíveskedjenek 
ez uton ezt tudomásul venni. 

Ai uj t r a f i k r e n d nem vallott be. Sem itt, sem 
másutt. Csütörtökön délután ot órakor minden tőzs-
dében, van vagy husz, egyszerre tortént a kiárusítás, ka-
tonai ós polgir őrség igyekezett a rendet fentartani, 
de nem sikerült. A kis trafikok csekély keszlete gyor-
san kifogyott és ezután uzsgyi neki. a város minden 
ráérő dohányosa megint csak itt termett a nagy tözs 
dénél, hol sohasem volt ekkora tolakodás. Stílét is 
volt, lehat ez még súlyosította u rendfentartást. A 
fogyasztók remélt megosztásából tehát semmi sem 
lett Még egy b.ij volt ezúttal. Dohány nem jött, csak 
szivar, az is kevés Ez még fokozta az ezért való 
tülekedést. Sokat hangoztatják, hogy a jegyreudszer 
lenne alkalmas a helyzeten segíteni. Enn 'k a végre-
hajtása azonban lehetetlen, mert a szállítmány bizony 
talansága miatt nehéz az elosztás megállapítása. A 
pénzügyőrség csak afelett őrködik, hogy az elosztás 
igazságos legyen, a rendőrhatóság csakis az utcai 
rendlentartás felett. Ezek tehát nem segíthetnek a 
bajon. A trafikom sem, mert annak kiszolgálni kote 
lessége. Felülről kell tehát várni egy uj bölcsességet. 
No hiszen várhatunk! 

Meghalt az öreg Kluge János, egynori igen ke-
resett kékfestő, a polgári kaszinó mindenese. Vala-
mikor szebb napokat élt, jómódban volt, de a sors 
loMJjtolt reá és azóta bizony szűkesen küzdött meg 
az élettel, míglen a kaszinói alkalmazás enyhített 
rajta. Eleinte tűrhető volt ez reá nézve, de mikor a 
Kaszinó látogatottsága is megcsappant, bizony ineginl 
csak azt tapasztalta, hogy akit a sors egyszer üldöző-
be vesz, ember legyen az, kí azzal megküzdeni képes 
Ü már öreg volt ehhez, elviselte tehát magadással. 
11 isszabb betegeskedés után 07 éves kor.tbau e héten 
hunyt el. Szegény magára maradi özvegye siratja, 
ki hűséges odaadással osztotta meg vele az élet egy-
kor boldog, utóbb szomorú nipjait. Hr. S'úr Lajos, 
a Kaszinó volt elnöke, aki a Kaszinóhoz alkalmazta, 
most sem feledkezett meg róla. (lyüjtést rendezett 
a tagok sorában az elhunytnak teljes szegénységben 
maradt özvegye javara — ez volt utolsó kívánsága 
lt'»S koronái eredményezett ez. melyet már kézhez is 
kapott és arra kért meg belliinket, hogy ez uton fe-
jezhesse ki mélységes háláját az iránta tanisitott jó-
ságért A Kaszinó az özvegyet továbbra is megtartja 
szolgálatábuu. 

M e r l e g h i t e l e s i t e s folyt egész héten át a város-
házán. Uallus szombathelyi hitelesítő végezte az idő-
szaki hitelesítést. Sok dolga akadt, mert már négy 
éve nem törlént hitelesítés. Mivel pedig még mindig 
sok a jelentkező és az elkésetteknek Szombathelyre 
kellene utaznia, a hatóság kérésére e hó 21 én 
újra eljön és elvégzi az addig vagy e nap >u jelent-
kezők ügyeit. Használják fel ez alkalmat, mert a 
mértékek ellenőrzése es a mulasztón büntetése a jö-
vőben nagyon szigorú lesz. 

A fe lü lv izsgál t c i p i k . A inájuő vásárol f foglalt 
cipők ügyében héifőn délután volt a 1 irgyalas a 
reudőrbiróság előtt. Azért tűzte ki e nap i, hogy a 

'vidéki cipészek külön ne terheltessenek. .Megjöttek 
mind, de cipészsátor nélkül, természetesen aru nélkül 
is (azt mondták, hogy most meg kétszer annyi árért 

jsem tudnak árut vagy anyagot szerezni) s így ez az 
[előzékenység kárba veszett. Minthogv a soproni ár-
inegállapito bizottság két pár cip'i kivételével az 

'árakat megfelelőnek találta s csupán a minőség 
| megnevezése nélkii'i árcédulák ellen tett m >g kifo-
gást, esak nagyon enyhe büntetés érte őket, a lefog 
lalt cipőket pedig kiadta nekik a hálósig. Mint mar 
közöltük, vallomásuk alapján (melyet valamennyien 
a soproni taruydasn.il in-gism'tellek). a iiókik tul-
drágán eladott bőrök éi talp ik mi alt megindították 
az eljárást a sárvári és szo nbath lyi borkereskedők 
ellen is, de ennek eredményét nem tudjuk. A sárvári 
cipészek a/.t mondták, hogy ott a kereskedőt fel-
mentették. — íme ez ások hercehurca az eredménye 
a cipőármegállapitásnak. 

Talpbor lopast jelentettek fe l a rendőrségnél a 
hétfői vásár alkalmával E<y korcs náz» vidéki susz-
ternak 120 deka talpbeszerzését tuajdoiiiiotta el valaM 
Nyomozás alatt akadt egy tanú, aki egy pervanyt 
cigányfiút jelölt meg. Esztner rembr kerékpáron 
ment utána. Előbb é r t ő d i , bevárti az uton I I ÍH I 

látott g y a n ú s í t o t t a t , de nem volt nála a kereseti 
talpbőr De mert nem hittek a rendőrileg ismert 
cigánynak, a további nyomozás folyamatban vau. 

« gyermekek kedvéért Récsbe rándultunk és ugyan-
csak a gyermekek kedvéért mi szülök is felüllünk 
ilyen vasútra Hogy orultek ami gyermekeink! E j h ! 
de eljárt az idő. Azóta Jani fiam már a fronton vau, 
nincs is meg azóta azon kedv, öröm, aminő akkor 
Bécsbe vitt. 

Visszatérve a városba, szemembe ötlöttek azon 
nal az esti hírlapoknak ritkilott belükkel az isonzói 
harcokról k zolt azon híre, hogy az orosz hadvezető-
ség honvéd katonainkkal szemben francia vadasz 
csapatokat állított, kiknek rohamozását honvédéink 
természetesen visszaverték. Tehát honvédőinknek vi-
tézségét ellenségünk is nagyn luxálja, vele szembe 
elite-csapatokat kuld, — hála az égnek, hiába. 

I>e az isonzói frontról érkezett íreken felül íz 
gatott meg a magyar kormányválságról elterjedt hír, 
mert a válság hrtelen jött. Inkább a bécsi lapokra 
voltain kíváncsi, liowy azok mit írnak rólunk? l'gy 
közvetlen hallani a véleményt, ingerlékenyebb, mint 
odahaza olvasni. I l i vitéz honvédéi ükről udtak me-
legebb hangon írni, mujd csak megírjak meggyőző 
désuket a magyar kormányválságról is. Meg is írtak 
A N. Fr Frisseitek azon híre hogy a -Világ", a va-
lasgtói blokknak ve/érorganuma bizalm illan a Wekerle 
megbizalasa iránt. különösen lebilincselte figyelme-
met Mindezen politikai hírek, mind a htdi kiálluá-
SOII s/erzett impressziók és azon tapasztalat, hogy 
valutánknak eiértéklelenedese folytán eg\ Nemctor-
s/ágban kiadott szakkönyvet 23 koronával dr.igáhbau 
kellett m< gv.isároluom, (akkor hat mennyi millió és 
millió kara van országunknak mas bevásárlásai utáu *> 
bO anyagot szolgáltatlak aznap bensObb elmélkedésre 

Míg vitéz katonáink lt g< lelás hősiességgel vé-
lekednek es édes hazánkba oly mohón betört ellen 

Iskolai szemle. Wagner János miniszteri szak-
felügyelő több napon at megtekintette a helybeli róm. 
kath tanítónőképző! é» legmagasabb megelégedésé-
nek adott kifejezési t tvoza-a alkalmával. 

Kitüntetes" Frey "Tgei Ferenc honvédhuszárhad-
uak'V, akit nem csak itthon, de bajtársai a harctéren 
is igen kedvelnek s nőnek mellét már négy vitéz-
ségi érem díszíti, nem szükséges tehát különösen ki-
emelni, hogy mily kitűnően állja meg helyét e vi-
igh iboruh in és iné •> a honvSdhiw.ár katonai 

iníxo'tára, ujabb fénye* kitüntetésien részesült. A leg-
utóbbi harcok Imi már mint tiszt, utóbb mint a ro 
liamesapatok egyik vezére teljesített eredményes 
szolgálatai elis neréseiil Őfelsége a hadiékitményes 
katonai érdemkereszttel tüntette ki,ezredparancsnoka 
p-dig kiváló nehéz teljesítményei kipiheuésére soron-
kivul szabadsa^oltalta 20 napra Itthon lévén, szá-
mosan gratuláltak kitüntetéséhez. 

Katonai e l o L p t e t e s Dr. Kukulyevit József volt 
kőszegi ni kir al alorvos, népf alállatorvos, aki 110 
havi keserves é«. s/envedésteljes szerb, majd olasz 
hadifogságból mint csercrokkaut került haza, 1914 
évi Kövemben laiiggal katonai állalorvossá nevezték 
ki Jelen eg a es és kir. 10 huszárezredben Székes 
fehérváron teljesít szolgálatot 

Kituntete* Kiichkuopf Bélk orvosi.mhallgató, ki 
a ha lom kit rése óta közegészségügyi szolgálatot 
teljesít tábori és mozgó kórhazakban és egészségügyi 

séget kiűztek, addig vezető férfiatok is nagy küzdel-
mei folytattak, nem azonban édes hazánk érdekeiért, 
közgazdasagi viszonyainknak javításáért, hanem yala 
mi fényes stalluméri. — Ez ádáz küzdelem kost nem 
jut eszükbe a béesi kiállításhoz hasonló és első sor-
ban a magyar katona hősiességéi glorifikaló kiállítást 
rendezni. Azaz olvastam, hogy nemrég Margitszige 
ten szinte hadikiállitás nyílt meg, de távolról sem 
kozeleti Illeg a UI-M kiállítási, mely Hées nagyságát 
s dicsőségé', hirdeti és oly ügyesen mutatja be az 
e g y s é g e s hadsereget, melynek pedig mindig a m a 
g y a r volt — első katonája! 

A/, ország vezetésére hivatott férfi unk azonban 
nem érnek reá ily aprólékos ügyekkel foglalkozni, 
arra sincs idejük, houy valamit is tudnának kigon-
dolni romlott valutánknak hel>reállitásálioz. Nem ! 
Ily kozlias/.nu levékenységre nincs idő, talán erő s 
képesség sem. Ennél könnyeb'i a Kristoffy féle gya 
nus palántát most elültetni. Elültetésére — sajátságos 

a mostani idót találták alkalmasnak. Miu;án kül-
lőidről inpnrlaluk eS nem honi talajból fakadt, soha 
nem kellett (Kiilönben uemsok ira majd meglátjuk, 
milyen a javaslat) Nekem azonban csak az jo és 
kedves s csak azir.inl vau bizalmam, mit a honi fold 
eriel A hegyaljai bor, az alföldi buzi, a b uiáti do-
hány stb. s azért nekünk oly edus „h izáuk" is. De fa-
nyar : amit a „Világ" és az e inogott álló idegen vi 
lag propagál. 

Hiába nógatott feleségein a sz inhu la . A nagy 
világ színpadján és édes hazank jelenlrtgi „brettli" 
játékán lelől yó sok elszomorító esemény elvelte a 
kedvemet a neknnk oly sokszoi tragikus — bécsi 
színjáték líd, jobban mondva, kétszínű játéktól. 

- a j . -



A v i l l anv i l ág l tás bevezetésére ötvennél is többen 
jelentkeztek a villamos telepen. Ott mindenkit a reu 
dőrbatósághoz utasitunak, mert a tüzelési és világi 
tási kormányrendelet a takarókosság elérése szem 
pontjából az ellenőrzést arra bizta. A rendőrhatóság 
viszont azt az álláspontot foglalja el, hogy luxus 
világításra itt senkisen rendezkedik be, ha tehát a 
telepnek áramszolgáltatásában rtincs nehézs v , csak 
s z o l g á l j a ki a jelentkezőket, a kérvényezéssel és 
ennek elintézésével járó Írásbeli munka és személyes 
eljárás elkerülésével. Csakhogy a telepet Buda-
pestről ugy irányítják, hogy hatósági engedély nélkül 
ne kapcsoljanak be senkit a hálózatba, a telepveze 
tővel való tárgyalás pedig azt eredményezte, hogy 
van is áram, meg az is lehetséges, hogy egyszerre 
csak nem lesz, de szerinte ha nem lesz, nem a most 
jelentkezettek okozzák azt, hanem az, hogy egyál 
tálában nagyobb hiány lesz a nyersanyagokban, 
dacára annak, hogy a polgármester szorgalmas faszén-
termeléssel igyekszik a kokszhiányon segíteni és ez 
sem lenne kielégítő, a Ganzgyár pedig szintén nem 
tudna szerezni. — Minden áron tehát a háló 
zatnuk minden ujabbi megterheléséért a hatóságra 
baritjak a felelőséget. Ez léhát most ugy intézi ez 
ügyeket, hogy a telepről a hatósághoz utasilottaknak 
kérvényét a telephez teszi át véleményezés végett, 
elbirja-'e a telep a bekapcsolási az üzem folytonos-
ságának veszélye nélkül. Ha igen, természetesen 
megadja az engedélyt, de aztán mégis csak a telep 
lelelfis az ^áramszolgáltatás teljesítőképességéért, 
nini meg is illeti, mert csak az tudhatja, mire képes 
csaunak képezi kötelességét, hogy úrra képes is legyen. 

A hetfoi vásár főtéri forgalma szóin >ru képe 
volt a háborús helyzetnek. Aág volt sátor, de vevő 
sem. A vásározó tóiok, néhány gyékényes és lim-
loinarusitó: minden vásár elmaradhatatlanjai, akik 
ha tönkre is mennek mozgó seftjükkel, mégis azt 
mondjak : „hát miből éljek V Mert a vásározó mindig 
csak megél valahogyan — Nagyobb forg dom esik 
II zöldségvásáron volt. Nem sokkal kevesebb volt a 
hozatal, mégis reggel 50 fillérre larlottak a zöldsé 
gek csomóját s mert a szép szóra nem hallgattak, 

rendőrkapitány összegyűjtötte őket egy helyre, 
elmagyarázta nekik mennyi a maximálara, hogy 
mennyit számit hozzá fuvar- és egyabb költségre, 
liogy mennyi a soproni ára, hova minden héten szál-
lítanak és végre mi lesz a következménye makacs-
ságuknak. Hz használt. Kóglön 1'40 fillérbe számí-
toltak kilóját, avagy 30 fillérbe csomóját, ami kb. 
egyforma ár, a hagymát 100 fillérért, de azért akadt, 
ki' l '80 és 2.00-ért is fizette, olyan, aki meg nem áll-
hatja ,hogy aremeleőn ne kedveskedjék. Kikelt minden 
készletük. Délutánra maradt csekély, inár kiválogatott 
mennyiségükből H csomót is adtak 2 koronáért. 

lgeu >ok gyümölcs is került a vásárra. A vásá-
rozók és a vidéki nép gyorsan elkapkodta.,— Igazi 
vasári élénkség csak a marhavásáron volt. Óriási fel-
hajtás voit, melynek kb fele vevőre is t d ilt, nagyon jó 
árak mellett. Elő súlyát az ökörnek 4 -4Ö0 éri fizet-
tek, tehenekét 3 40—3 80-ért. Sertés is sok volt es 
igen jó árért vették. Mintegy húsz w iggon szarvas-
niarhat a hadseregszállítók vetlek meg — A marha-
vásár élőm utcában elhelyezkedett neiiány csizmadia 
tr.ifikszerü megrohanásnak volt kitéve. Ugy fizették, 
ahogyan követelték. l)e akad) egy vevő, aki a 32ö 
koronával kifizetett csizmát mégis drágálotta es felül-
vizsgálatot kéri a rendőrhalóságnál, mely bizottsági 
megbecslésre elkuldie Sopronba Cipész csak egyelleu 
egy jott a vásáira. 

Kabato t lopott a soproni vasulon Kereszturnái 
egy cigányasszony, de mikor a károsult Horváth 
Gyuláné nála megtalálta, azt mondta, hogy csak őri 
/.étbe vette, mert nem tudta kié. Kzért aztán öt velle 
őrizetbe liusznyák Samu szabadságra hazatérő katona 
s á>adla itt a rendőrségnek, mely ől a soproni járás-
bíróságnál feljelenlelte. 

Csizmát lopot t Horváih Istvánná peresznyei 
cipész sátorából Hodosi Mártonná csatári cigányasz-
s/.ony a vasáron, de mert ez csak hétköznapra való, 
t'gy pár cipót is ily olcsón szerzett. Persze nem vette 
észre, hogy a rendörbiztos mily élesen figyeli, k i azt 
is latta, hogy Maszka Mihalyné horvatloi barátnője 
míképen segíti ebben. Tettenérésnél mindent tagad-
tak, de mikor egész eljárásukat fotográfiai hűséggel 
adta elő nekik a biztos, beismerték tettüket. A járás-
bíróság Ítélkezik majd felettük, hol ŐK már nem 
i s m e r e t l e n e k . 

Ket havi l isz te t kaphat mindenki, aki városi 
ellátásban van. Kzt azért ajánlja fel a város, mort 
raktárhelyisége igen sziik, de a fogyasztókra nézve 
is előnyös, ha nem kell kóthetenkint vásárolni és az 
otthon tartolt készlet mégiscsak biztosabb. A jelent-
kezők ezt csakis kedden a népszövetségi elosztó 
helyiségben kaphatják. 

A város i közs le lmezes i i r o d á t a városházán az 
újonnan átalakított udvari helyiségben, az uj kut 
melletti tágas szobában helyezték el. Do itt is az 
ablakokon át történik a közönség kielégítése, atni 
Kényelmesebb is Kz az uj helyiség egyébként törté 
nenuileg igen nevezetes. Boltíves mennyezetén egy 
nagyon primitív rajzú városi címer látható, melyen 
ket nev van megörökítve, de, ami a fő, a dátum, 
azt elfelejtették, talán azon feltevésben, hogy s 
„derzeit -ot (ez időben) is ugy megértik, mint ama 

mp omfehratot: „épült helyben." A címer felett ez 
á l l : Michael KrugoviU derzeit Stadt-Bichter (ez idő-
ben városbiro) alatta az: ZölesÜn Leudentroszt dsr-
zeit Madt Kammerer (ez időben városi kamarás.) A 
varos tnunográflojából megállapítható, hogy 1812 ben 
et.ult levéltári célra, inert annak az emeleten való 
helyezését ismételten tűzvész veszélyeztette 

A k ö z ö n s é g k ö r é b ő l / ) 

A trafik. 

Láttuk csütörtökön, hogy a pénzügyi kormány 
uj rendelkezése, az egy időben való kiárusítás, sem 
válik be. Sót még az előbbi rendnél is rosszabb. 

Nem tudom, hogy segítenek e bajon és a jó 
Isten a megmondhatója, hogy mikor, mégis megkoc-
káztatok egy oszmét a huj enyhítésére. Talán magi-
évá teszi a hatóság vagy pénzügyi biztos. 

A katonaság feltétlenül kikapcsolandó. Kegyen 
külön trafikjuk, vagy a parancsnokság gondoskodjon 
róla. 

Minden hivatal, intézmény, gyári üzem, nagyobb 
műhely, a nyugdijasok stb. maga írja össze szükség-
letét. Ha illetéktelent vettek fel, azon a héten sem-
mit sem kapnak. Ha a szállítmány baérkezik, meny-
nyiségéhez képest a főtrafik a pénzügyőrség jelenlé-
tében teljesíti a felosztást az említettek egy-egy meg-
bízottjának s ami marad azt kiárusítják a többieknek. 

Levegöszivó Burnót 
nyugalmazott szivarvéggyujtó. 

•) E rovat bárlunek panasza felvételire díjmentesen áll 
rendelkezésre, ha tisztes hangon van megírva 

4"—, Velenczei Gizella .T80, Zsigmond Ernő 200 
Huchauser Gyula 2 60, Badics Ádám 2 80, Saródi 
Gyula 1H0, Eder Jízsefné 1 <10, Kujtár István 2 00, 
Mogyorósi Gyula 2 00, Koltay Lajos 160, Németh 
Kálmán 2 40, Prátser Erz-i 3 —, Szigeti Mariska 2'H0, 
Slégl Ann i 2'HO. Tánzl János 1 80, Tángl Flórián 
180, Naivirt Flórián I 80, Tolnai Kujza 180, Kajtar 
Kidi l'OO, Giispár József 100, Gáspár Anna 120, 
Boros János 80 fill., Sztnkay Károly 80, Németh 
Imre S0, Sztrokay Juliska 80, Kajtár Gyula 80, 
György Kálmán 80, Takács Gábor 80, Sztrokay Lina 
80, Suapor János 80, Suápor Bóza St), Perger Gyula 
80, Sehróth János 80, Prátser József S0, Kolonics 
Sándor 80, Mikó István bO, Hideg Györgyné 80, Kis 
Sandorné 80 Dávid Jánosné 80, Koltaí Ilka S0, 
Tolnay Liua S0, Pintér lstvánué 80, Horváth Emília 
80, Horvá h Fáni S0. B iros Eszti 80, Czioot Jul iska 
80, Komjáti Vilmos so, Németh Józsefné 80, Németh 
l'alné 80, Németh Jánosné 80, Kultsár Pál né S0, Tóth 
Lajos 80, Pap Irma 80, Gunics Erzsi 80, Gunics 
Teréz SO, Prátser János 80. Bernáth Samu S0, ifjú 
Horváth Jánosné SU, ifjú Pintér Samuné 80, Kolonics 
Sandorné 00, Sztrokay Sándor 40, Tóth István 40. 
Horváth Lajos és Kis Lajos mint rendezők. E 
uemesszivű adományokért a vöröskereszt nevében 
hálás köszönetet mond a rendezőség. 

Az orlesi rendelet megvaltoztatasa Sok panasz 
merült föl az őrlésről szóló rendelet miatt, inert, 
mint ismeretes, a rendelet leföljebb három hónapi 
szükségletre engedélyezte az őrlést. Különösen oly 
helyekről érkezett sok panasz az országos közélel-
mezési hivttalhoz is, ahonnan a malmok távol fekusz-
nek s így az évi négyszeres őrleté* sok költségbe s 
i fuvarhiáuy miatt különösen sok nehézségbe ütközött. 
A közélelmezési miniszter értesítette az alispánt, hogy 
méltánylást érdemlő esetekben a törvényhatóság 
megengedheti a községi elöljáróságoknak, hogy az 
őrlést három hónapnál hosszabb időtartamra, esetleg 
egész esztendőre is engedélyezzék. E'. esetben azon-
ban az elölj íróság személyesein felelősséggel tartozik 
az őrlési engedélyek kiadasáért, s azt, aki a lisztkész -
letel nem rendelet által megállapított adagolás keru-
téu belül fogyasztja el s közellátásra szorul, meg-
büntetik. 

Vetomagfelhasznalas szabalyözasa. A vármegye 

alispánja Vasvármegye gazdasagi egyesületének ós a 
m kir. gazdasagi felügyelőségnek meghallgatásával 
vetőmag címén katasztrális holdanként az alábbi 
mennyiségnek visszaiartásat engedélyezte: 1. Babból: 
fészekűlterésnél ö0 kg ot, sorbaűltetésnél 180 kg.-ot. 
2. Borsóból: szórva vetésnél 100 kg.-ot, sorbavetés-
uél l-'O kg.-ot. 3 Lencséből: szórva vetés 100 kg. ot, 
sor lavetésuál 80 kg ot. 4. Takarmányborsóból: ugyan-
annyit, mint a borsóból, ó. Hajdinából: szórva vetés -
nel 00 kg ot, sorbavelésuél 40 kg. ot. Láb ib a tör-
vényhatóság területén nem vettetik, a vetőin igmeny-
nyiség megállapitásiiuak szüksége ez okn d fogva 
nem forog fenn. A 3 utolsó gazdisági év átlagában 
terményenként bevetni szokott teruletuel nagyobb 
területre szükséges vetőmagot senki sem tarthat vissza. 

Hinarba került krumplidragito Slezák Vilus, po 
zsonyi mérnök, nyiiraiuegyei birtokán termett 10 
w.iggon burgonyáért 3'.»,000 koronát követelt, ami 6l 
filteres árnak telel meg. Feljelentés folytán detektívek 
ugy intézték el tettenerését, hogy a vétel megkötése 
után nyomban ott termettek és megállapították a 
tényállást. A pozsonyi reudörbiró elkobozta a l<» wag-
gou burgonyát, havi elzarasra és 2<M)J kor. pénz-
bírságra ítélte, ezen felül még az elérni akart nye-
reseg duplájára, vagyis 78,000 korona pénzbirságra is. 

Tettenert vasúti fatolvaj A szombathelyi álló-
in ts területén, éppen mikor a kerítésen átdobott három 
hasáb bükkfát Orbán János vasúti alkalmazott, ész 
revette Havas Imre délivasuti fütőházfőnök. A tetten-
ért tatolvaj menekülni próbált, mikor azonban ez 
nem sikerult, azt mondta, hogy a fat mozdonyon 
hozta Bükkről. Ezt a mentséget a főnök nem fogadu 
el, mert nyilvánvaló volt Orbán bűnössége, akit fel-
jelentett a rendőrségen. 

Megbüntetett pe t ro leumos f a l u s i a k . A szombat 
helyi rendőrség C/.oglédy Bóza csényei leányt, aki 2 
kiló kukoricáért 1 liter petróleumot vett, de nem 
mondta meg kitől, 10 korona, Szabó Ignáené csényei 
isszonyt, aki tojást adott petróleumért, 5 korona 
pénzbüntetésre ítélte• 

V i d é k i h í r e k . 

V a s k o r o n a r e n d d e l k i t ü n t e t e t t h a d m g y . Kabaliid-
végi szuletésu Lakatos Ferenc 23. gyalogozredbeli 
hadnagynak nyolcadik kilü nlotésül Jfelsége a vas 
koronarendet a kardokkal adományozta, az ellenség 
előtt megszámlálhatatlan esetben tanúsított kiváló 
vitéz magatartásáért. 

A n e m e t c s o i i f j ú s á g által f. hó 7.-én a vörös-
kereszt j ivara rendezett mulatság alkalmával a kö-
vetkező felni fizetések folytak be: Nagys. Weöres 
István K. 10 - , Koltaí Gyu'a 4 Schrólli G y ú l j 

H e t i k r ó n i k a . 

A képviselőház pénzügyi bizottságában tárgyal-
tak a négy havi költségvetési felhatalmazást. We-
kerle miniszterelnök kifejtette, hogy uj adókkal kell 
az államháztartás fentartását biztosítani és hogy va-
lutánkról legközelebb az Osztrák Magyar Bank I 
nyilvánosan beszámolni a papirpénzforgalom jelenlegi 
helyzetének feltárásával. A hadisegélyt szemelyenkint 
1 kor. 20 f-re fogja felemelni és a városokban meg 
ezen felül is pótlékot fognak kapni és hadi segély-
ben fognak részesülni a 3 évet kiszolgált tényleges 
állománybeliek is. Tisza István felszólalására, hogy 
a felmentéseknél, de egyébként is pártpolitikai szem-
pontból járnak el a fftspánot, o is, I belügyminisz-
ter is azt felelte, hogy a kormány ezt nem helyem 
es majd tesz rola, hogv a/ ilyen panaszra többé ok 
ne legyen, mivel az együttműködés harmoniájat meg-
zavarni nem engedi. Tisza ezt megnyugvással tudo-
másul vette. A javaslatot egyhangúlag megszaya/.t ik. 

Az egyházi epületek rszanyaganak rskv i ra iasa \ 
honvédelmi miniszter rendelete szerint az egyházi 
épületeken levő mindazon rézanyagot, amelynek ön-
kéntes felajánlása még nem tortént meg, hadicélokra 
igénybevettnek jelenti ki. Kz alól kivételnek esik az 

'illető épület történeti vagy művészeti értékkel biru 
volta esetén van helvu 

A d o m á n y o k . A létesítendő Országos Postáskórház 
céljaira nagybecsű adományokat juttattak a helybeli 
postahivatalhoz: a Kőszegi Takarékpénztár 100 kor, 
Eisner Kamill keresk. t inácsos, gyáros 100 koronát.' 
Az adakozóknak hálás kosz ,neit.>| adózik a magvar 
posta-személyzot orsz. kozp h uLegélyzó bizottsága 

Hazassag Megházasodott Horváth Jen", i ban-
dánk cimbalmosa. Mikor unyeseu veri azt a hang-
szert, az einber azt hiszi, h >g\ egv szerény kis Hu 
Mióta kissé jobban látni a bajusz n. mar készek vol-
tunk elhinni, hogy fiatal ember \1 .->1. d végett vetett 
ennek a férfiasságában val > k telynek. Elvette fele-
ségül Nyári Erzsébetet, akit igyis m.ir légen szere-
tett. de csak ugy titokkan Must, hojy felesége van, 
most már azután „einber i talpau." II i meg olv ki-
csinek is IáUzik a cimbalom mellett, de a felesége 
mellett — férfi Isten uccse egé,/. (érti Egy nagyon 
helyes kis fiu és leány a bizonyítéka, ni mdja ő. O 
volt különben a bandának az utolsó legénytagja. 
Kiverte a cimbalomból, hogy .nekem olyan a-szony 
kell" s az e heti lakodalmait meg is lett a bracs is 
és kontorás segédlete mellett, azóta meg az a ked-
venc nótája: „hogy engem az asszony, ekszeciroztas-
son, olyan nincs, olyan nincs, olyan nincs asifonérba" 
csakhogy a fenye priinás Minyi iiiusollyal áltól tart, 
hogy ez csak olyan suszienn^ l'uiyulése az erdőben. 
Majd meglátjuk. 

Mint szökevény k a t o n a t keresik az 1S1I7 évbeliI 
Scheer Józsefet. Aki tud feloie k >z . 1 j.- a hatósággal. 

A kőszegi „egr i h o s v K alma I L I J O S koztisztelt 
igen érdemes polgártársunkat, ngv n mondhatnók, 
első cipésziparosunkat tetie meg ,i/.z i a „Cipész Szak 
lap" e neti száma. Vezércikkben „Kőszegi panasz* 
címén ünnepli inint ilyen, mert terjedelmes levélben 
panaszkodni bátor a hatóságok ellen, amiért a cipé-
szeket az árak miatt a vásáron ellenőrzi, ellenben a 
„bőrkereskedő fejedelmeket* nem, a napilapok ellen 
is, mert ezeknek uzdineit JV.I nem teszik. Egy 
szóval sem mondjuk, hogy polgartarsuukuak nincsen 
igaza, de ha annyi adata vau mint cikkében felso-
rolja és valóban „egri hős", hát miért nem jelenti 
fel őket? Hányszor megírtuk e lap > m, hogy a vissza 
élések egyik oka az, hogy nem elnek a feljelentés 
jogával, a hatóság pedig nem lehet jelen minden 
bevásárlásnál. 111 az ország sok millió cipőfogyasz-
tója és nem tudjuk hány ezer cipésze min i élne 
e jogával, már régen megszűnt volna az összes áru-
cikkek e legnagyobb uzsorás uzeline. I)e nem teszik. 
S miért nem? Mert inkább követik a .bőrfejedél-
inek" példáját s öUz irós-tizszjres ari szá mtanuk 
valamint a termelők, kereskedők, ipirjsok, gyárosok, 
szintúgy a cipészek is. Ez igy tan m ir három esztea 
deje és ezl nem tud.a eddig a ,'\pész Szaklap"? 
A kőszegi „egri hős" „példaadó oaiorsagara" volt 
szükség, hogy még a szaklap is csak most feljaj-
duljon ? Mar régen véget vethetett volna e helyzeten 
az ország cipészeinek tömörülése, ha nem akarnának 
a „fejedelmek- zavaros vizében azokkal együtt halász-
ul. Egészen nyíltan vallotta egy kőszegi eipészmesler, 
mikor tulmagas árért felelőségre vonták, h ogy „ha 
a bőrösök a régi ar tízszeresét, sőt húszszorosát i> 
szedik árujukért, hát miért ne lehutuók azt mi is, 
hiszen csak ugy jut a munkadíj a nyersanyag ara-
nyába !" Bizony, bizony, a magyar termelő, a magyar 
gyáros, a magyar iparos, a magyar kereskedő, a 
bagoly és veréb közmondását juttatja az ember cs/.e 
be, de a két varjúét is, melyek nem vájják ki egy-
más szemét, no meg „az egyik 19 a másik egy híján 
20" is talalóan alkalmazható. 

A i E l s k t r o - B i o s k o p mai műsora: Háborús hí-
radó. Terje Vigen. Színmű 3 felvonásban Az érzé 
keny pont. (Vígjáték.) 



Vilmos császár a tflrok seregek marsallja A szul-
tán \ ilui' s császárt, ki most Konsttnitiiiú|> >iyl> m 
v It látogatóban. kinevezte »7 ozmánv hadsereg m.tr-
solljáva. A kinevező dekrétumot és a mnrsallbotot a 
a srultrtn személyesen edta at a császárrmk 

Magke/dik a gabonaatvolslt A lt<>zélel;nezési mi-
niszter elrendelte, hogy a gabona átvevő bizottaágok 
október én kezdjek meg működésüket. 11a a bi-
zotNagok befejeztek működésüket, pénzügyőrök, csen-
dőr >k és hatarrendőrök kutatnak majd az elrejtett 
kész!e:ek utan. Akinél elrejtett gabonát találnak, azt 
szigorúan megbüntetik. 

A takarmanyrepa zar ala vetele A kormány a 
takarmányrépát zar al.i vette a annak masiiuália árát 
vasútállomáshoz szállítva métermázsánként tizenkét 
koronában állapította meg Meg nem teljesített szer-
ződéseket ezentúl eaak a Takarmány Forgalmi Héaz 
vénytársasag hozzájárulásával szabad lebonyolítani 
Takarmányrépának a vámkülfoldről való beszerzésére 
a kormány rendelete neiu vonatkozik. 

A zsákok forgalminak korlátozási A hivatalos 
Isp a kormány rendeletét k zli. amely szerint a zsák-
szükséglet biztosítása erdekében a kereskedelmi mi 
niszter Zsákbizottsagot alakit. \ zsákok tulajdozosai 
kötelesek készletüket a október 15 ón volt állapot 
szerint legkésőbb 26 ig bejelenteni A bejelentéei kö-| 
telezettség nem terjed ki egy egy ónálló gazdásági 
üzemben hasznait ÖO(J drl> zsakra, valamim a ma-
gánhaztartasokb in evő zsákokra. L'j zsákok esak a1 

zsákbizott>ág en t̂*dél\é\el hozhatok forgalomba 
Ezentúl minden zsákot hasznait, vagy uj. megtöltet 
len állapotban esak a zsakbizoltsag engedélyével sza-
bad szállítani. 
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A magy. kir. Lottojoved ki igazgatóság. 

Figyelem! 
Veszek uj es viselt cipőket, cs izmákat , ferfl. 

ruhakat a legmagasabb árért. Levelezőlap elegen-

dő értesítésre es azonnal j ö vök Pavetits János, 

Várkör 32. sz. 

Eladó ház* 
Villaszerű adómentes szuterrain építkezésű 

ház gyümölcsössel a f ő g i m n á z i u m közelében, 

eladó. Bővebbet a k iadóhivata lban. 

Bútorozott szobát 
kü lön bejárattal, esetleg vi l lanyvi lágítással keres 

, magányos irodahölgy A ján la tok c lap kiadó-

hivatalába. 

Hirek a háborúról. 
Kornilov ongyilkos kiserlete A munkástanács 

lapja közli, hogy a múlt bélen Kornilov mgyilkos 
kísérletet követett el, amelyet esak az utolsó pilla 
natban lehetett megakadályozni Kornilov üvegese 
réppel elvágta karján az litereket. 

Megszüntettek a Kornilov ellőni eljárást. K >ruii iv 
védflje egy lap munkatársán ik kijelentette, hogy i 
kormány Kornilov ellen megszántó le i liaz lárul i.ii 
pert. mert a kormány maga rendelte el, hogy a har-
madik lovashadtest l'ét< vár ellen vonuljon. 

A nemet császár útja es a béke Hée>i dipl una 
eiai körökben Vilmos császár konstantinápolyi utjá-
nak rendkívüli jelentőseget tulajdonítanak. K lá'ogi-
gatas alkalmaval szóba kerul a keleti kérdés vég eges 
megoldása is és az eredmény a békére nagy jelen 
tőséggel bírhat. 

Nemet eg\etemi tanarok a beke.egyzekról A 
berlini egyetem negyvennyolc tanára Miehaelis kan-
eellárhoz beadványt intézett, amelyben kijelentik, 
hogy a papa békejegyzékére adott felelet alkalmas 
tárgyi alapot szolgáltát arra. hogy Németország 
becsületét, jövőjét biztosító béke felfii targ.valh issanak. 

N>ilalkozas Elszasz Lutharingia sorsarol. I>u»clie 
báró államtitkár kijelentenie a W M I I ügynökség tudó 
silója előtt, hogy Neinetország > diase n lett ajanla'ot 
Franciaor-záiznak, hogy Élsz »sz-L >Ui iriogi it tiajiau 
dó visszaadni, német terület átenged s • p -dig v da 
Dlelj idegen halálomnak — sohasem lehet béket u-
gyalu>ok alapja. 

A nemet flotta a rigai ubolben A néniét tengeri 
haderő Usel sziget déli CMiesán elilémitva a iieliéz 
üteget, benyomultak a Uigu oliöllie. Októlier 17 én 
folytatták elöuyoinuhisukal kelet leié s egészen a 
Moon-sundig uraljak a tengert 

Az olasz front harcai Az egész Isonzó tronton, 
melyen most viharos és esős uJö uralkodik, a köl-
csönös luzérségi tevékenység normális. I 'sik a front 
legészakibb ré>zen, a Mizli Vrhlól északra a tüzelés 
élénk A tiaknele szakaszon az olaszok töb'i elóre 
törését véresen vi»z.iUta>itottuk Ktriuthiábao és 
I >eltíróiban az ág)iituz a 1'ioeWen teraletéu és A^ia-
gonal volt élénk. 

Egy tengeralattjaro bravúrja Az l . 3'J. búvár 
hajónk a 3 háborús esztendő alatt kiválóan bevall 
Forslmaun sorhajóhadnagy p iraucsiioksaga alatt a 
többek kozt Gibraltár szoros előtt 5 értékes kötött 
gőzöst sulyesztett el t bb, mint brultotouna 

űrtartalommal. Az elsulyeszlelt h.ijok kozt volt a 
Normandol JS i2 tonnás felfegyverzett angol gőzös, 
a Mersario tonnás, az Almera 4:58:t tonnás, a 

Lucerie 4-103 es a Nikosh Maru 3oöó tonnás japán 
gOzos. A 3 napon belul megseinuutett hajlikkal 
31,500 tonna szén sulyedl el, amelyből Jö.Otkl tonna 
Olaszország léii szükségletére volt szanva. 

Osel sziget elfoglalasirol es ennek varliató k 'vet 
kezményeiról a Hirsevija \ jedomoszii i következőket 
irjn: A németek p ulraszallása egi'.szeu meglepő volt 
és éppen ezert teljes sikerrel jart. A következménye 
az lesz, hogy Osel szigetén kívül elveszítjük l).igo, 
Wormsz és MOOII szigeteket is es olt elhelyezeti 
csapataink és hadianyagunk az ellenség kezére jut. 
Védelmi vi'iialunkat most vissza kell vonnunk a 
Keval—Haitisport —Hapsal l 'eruiu -II mi is vonalra. 
(Az emlitott helxség k M W I | M N I Í pirlvidék kiko|»'N.I 
I ralmunk a rig i öleiben, elveszett Szarazfoldi fron-
tunk meg fug hossz.tbbodui és miután a német ten-
geri haderők a finn öböl bej.irata felé nyomullak 
előre, a harei területet ki keli terjeszteni l'elervár 
felé. Hz a froni magabun fogja foglalni Finnország 
déli partvidékét is K /.aki h idseregunk nehéz hely-
zetben vau és I'étervárt is közvetlenül fenyegeti a 
német előnyomulás Most mar minden eshetőséggel 
számolni kell. 

J s £ ő i s e g é d e r ő k 
irodai, ápolónői és házi szolgálatra 
kerestetnek a helybeli barakkórház 
részére. Bemutatás 8—11 óráig d. e. 
a kórházparancsnokságnál Frigyes-
főherceg laktanya. 

Értesítem a n e kereskedő urakat , hogy 

Szombathelyen Kisfaludi Sándor utca 28. szam 
alatt 

mérlegkészitő műhelyt 
nyitottam. 

Egyben tudatom, io^y m indennemű mér-

legek i ivítá.sat es hitelesítését elvál laló n 

Nagyobb >/amu mérleg egyhelyre va ló 

összehordásánál ha la i J « vagyok a javítást vidé-

ken is elvégezni. 

Tisztelettel 

Horváth József. 

Ha szüksége van 
körlevelekre, számlákra , l é gnyomásos 

levélpapírra, borítékokra vagy levelező-

lapra, továbbá megh ívókra , műsorodra, 

belcpőjcgyekro, falragaszo'o a , . azu tán 

étlapokra, c imkckrc , n é v j e g y e k r e , 

gyászjelentésekre, táblázatodra, árjegy-

zésekre vagy bármely a k d n y / n y o ndá-

szat s zakmá j ába vágó munká r a , akkor 

forduljon a legnagyobb b i za lommal csak 

Rónai Frigyes 
könyvnyomdájához 

Kőszeg, Várkör 39 . (Roth Jano-fele h II), 

hol i n in Jen felsorolt és fel nem sorolt 

nyomtatványt a mai kor igényeinek 

megfelelően csinos, m o d e m es izleses 

kivitelben a legolcsóbb árak mellett 

" » » szerezhet be. :: ;: :: 

Kozigazgatasi nyomtatványok nagy raktara. 

, J <o s z í g u i d ék i J <épesnap t á r u , „ S ü n -

ser S- ' z i ckska len ie r " és „ K í f ^ t s k i 

JCalendar S v . jRn tona ^ aduanskoga 4 4 
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Rákóc7i-ut80. 
Kérjen időszaki í r tes i tő t ! 

Amatör munkát szakszerűen végez I 

S z o m b a t h e l y i J a k a r é k p é a z t á p 

kössegi fiókja, 
K ő s z e g Ivlrá ly-ut H. s z á m . 

í i t puoe s e i l l > l i 
Klfogail : hetöt ík^' cle.ile- OJttó 3^',,-OS ,an,.-
— — — M4M konyvacik.'N «< folyo 

-iaiuUr.i \ k«matoM« a botetet kóvth> napon ko/JUik 
Setét Isilí 'ctesekct l«lmi>njis nclkul csxkn<cnl 

Leszá.nitol: 
— — — _ tuka: minJenkor n legulóny nenheu 

Folyósít: •• ••«••. • •., kot 
— fuldbirt.lkokra #1 v.irom. Iiúakr.t. maga-

sabb kamatú kólcjcinÖKet atacsonyarth kamatú 
kölcsönökké váltogat (convertál). 

ertékpapirokat: li 1 lymvi ei«j 
t'K.ljl lU^Sl* It:l».» J ,1 «ll >4«J 

Szelvényeket: •» ut u 
" ivek-t n t*e vo!iyutalvnny (talon) 

alapján JIJ I«'ntc.c I BÔ ZERE* 

Átutalásokat, timiut «wk<Mi • viu 
m«ly piacan teljesen Jijni«iilc"t«n 

t r tékpap i rokra : iokr.« 
eliile^et «J 

Sorsolás alá esó énokW.rok..t uniy. 
— — — — ^ t e s t e ^ elljii bútotil 

Lrtékpapirokat fteke'- ,e«e-
i ' — lüMe 

tekintettel, hogy ha/, mk lo^na^yobb pcn<lnU'ielcv«l * 
festi Ilutai I.Wó l°akarck|'ci tr K.yeitúlcttel sior<>% 
ki tictcsHen sll, inm.leiiféle u.« nck| on*tari e* haiiküxlcli 

mcgliu ül a le^eliinyoüebben bír lebonyolítani. 
Mint at l'.lüu Magyar Aitalanos biztosító tarsasag ugynok-
sege inrivlenfi'le biztosítást eilo^aJ és Telvilagositassal ké»f-

s KKel szolgai 

Központ : Szombathelyi (regij Takarekpe.izíar 

Szombntney A l aku l t : 1857-be.i. 

Alaptőke 1.600000 k ir. Tartalékok: 400.0)0 ko . 
^Takarékbetétek 15 millió koronán fel il. 

Saját tökéi 2.230.0>)0 korona. 
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