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Hirdetések nagysdg szerint jutdnyos drban 

szdmitatnak meg. 

A háború városi tanulságai. 
Irta H o l l ó s y I s t v á n d r . 

Lapunk előző számában tárgyaltuk azt a 

két sajnálatos körülményt, hogy a hazai váro-

sok élelmi piacai nem állanak egymással semmi 

kapcsolatban és hogy a külföldet sokkal olcsóbb 

árak mellett, rövidebb szállítási idő alatt s 

kedvezőbb fuvardijak segélyével látják el 

magyar kereskedőink a hazai föld elelinicikkei-

vel — mint a magyar városok közönségét. 

Hivatkoztam arra, hogy például Újvidékről 

Kolozsvárra g y o r s á r u gyanánt feladott több 

vaggon káposzta 70 óra alatt érkezett meg, 

holott 48 óra alatt jutottak el ugyanezek az 

aruk Újvidékről a berlini vásárcsarnokba, 

teheráru díjtételek mellett. Azt nem is említet-

tem, hogy mindezekhez a gazdasági önzetlen-

ségünket, inkább tudatlanságunkat jellemző 

dolgokhoz még hozzáadtuk azt a hibát is, 

miszerint konzervgyárainkat sorra bukni hagy-

tuk, mivel ezek a világ legdúsabb tartalmú 

sóbányáiból, nem jutottak hozzá az iparsóhoz 

olyan olcsó árban, mint aminő árakat kértek. 

A most folyamatban levő világháború tehát 

érezhetővé tette annak belátását, hogy a köz-

gazdasági érdekek elsőrangú állami, nemzeti 

erdekek s végzetes hibát követtek el eddig a 

közigazgatas és a törvényhozás, mert elméleti 

dolgokra fecsérelték el munkásságukat, ahelyett, 

hogy a közélelniezés, főleg pedig a földmüvelés 

fejlesztésére, a tisztességtelen kereskedelem 

szabadsága helyett a tisztességes kereskedelem 

védelmére gondoltak volna. 

Ha a valasztási vagy kinevezési rendszer 

megvitatása helyett arra törekedtek volna fél-

század alatt, hogy miként emelhetik a magyar 

föld jövedelmeit s a magyar népet miként véd-

hetik meg a tisztességtelen kereskedelem foszto-

gatásaitól, pusztításaitól, — akkor egy évszá-

zadon át. a mostani v i lágháborúig nem kellett 

volna annyi pénz- és véráldozattal megszerezni 

azt a tanulságot, (amit Széchenyinek nem hitt 

el a nemzeti, hogy a földmüvelés és belkeres-

kedelem fejlesztésénél kezdjük a munkát , nem 

pedig az iparfejlesztésnél és külkereskedelemnél. 

* * 
F * 
i-z igen drága, de egy olyan nagy tanul-

ság, amely megéri a tulmagas árat is, mert ez 

a lecke nemzetünk jövőjére nézve kiszámítha-

tatlan fontosságú. Hiszen, ha az öntózőcsatornak 

előnyetői eltekintünk és a jelenlegi őstermelés-

nél maradna is földművelésünk, külkereskedelmi 

merlegünk passzivitását még akkor is orvosol-

liatnók, a rosszhírű magyar kereskedelem 

erkölcseinek reformjával. Ha pedig a földműve-

lést kertészeti alapokra fogjuk fektetni, mint 

azt sumir őseink cselekedtek, akkor a világ 

'eggazdagabb ál lama lehetünk újra. 

Az a kérdés tehát, hogy a magyar váro-

soknak van-e szerepe ezen a téren ? Tehetnek-e 

valamit abban az irányban, hogy megvalósuljon 

a közgazdasági kérdéseknek előtérbe áll ítása? 

Szerintünk nagyon is hálás szerepe, sőt 

kötelessége lenne minden magyar városnak 

ebben a kérdésben példát adni, előljárni, vezetni. 

A jelenlegi vi lágháború megmutatta, hogy 

erre képesek lehetnének, ha nem zárnák ki a 

vezetésből a gyakorlati pályák embereit. Hiszen 

nemely magyar város tanácsa, képviselőtestülete 

'gy is olyan k i tűnő intézkedéseket léptet életbe, 

hogy megelőzte ezzel Német- és Franciaország 

varosait, amelyek közül csak egy porosz város 

J ö t t arra a gondolatra, amit több magyar 

varos megcselekedett. 

Jászberény város ugyanis ugy oldotta 

'neg a liszt- és kenyérdrágaság kérdését, hogy 

búzát vásárolt s azt megőröltette a sajat mal-

mában és kenyeret süttetett. Más város is 

követte a j ó példát s kibérelt egy-egy malmot. 

Ellenben a külföldön egyedül Glogau porosz 

sziléziai város járt el hasonló módon eddig. 

Glogau azonban nem volt abban a helyzetben, 

mint Jászberény városa, amely egyszerűen 

csak felmondta a városi malombérletet és házi 

kezelésbe vette a malmot újra, hanem bérelt 

egy malmot és az összevásárolt gabonát most 

ott őrölteti és kenyeret is süttet a szegényebb 

lakosság számára. 

Ám meg kell állapítani, hogy Németország-

ban a városok élén, mint polgármesterek, 

többnyire kereskedők, gyárosok állanak, akik 

gyakorlott emberek. Ott tehát nem történhetett 

meg az, ami nálunk, hogy van törvény a ható-

sági árak megállapítására, de még most sin-

csenek megállapítva az árak. 

Németországban hétről-hetre egyes vidé-

kenként állapítja meg a kormány az árakat. 

Nálunk már megígérte a kormány, hogy ebben 

a kérdésben az érdekelt kereskedőket és gazdá-

kat is megfogja hallgatni. De ínég nincsenek 

mai napig sem hatósági árak. Hiszen nálunk 

csupa jogászokból all a közigazgatás vezetése, 

kereskedelmi, ipari, gazdasági, kózegészségi 

ügyekben is. Ugyan mit lehet ilyen gépezettől 

várni? Ugyan lehet-e ilyen szakértekezleten 

kereskedelmi ügyekben tárgyalni, ahol csakis 

jogászok határoznak ? 
* 

# * 

Németországban ez máskép van. És ennek 

köszönhetik a német városok, hogy például 

Leipzigben a buza 22 márka, — ami megfelel 

27 koronának — holott nálunk a buza ara 36 

korona. Leipzigben a nullás liszt ara 38 korona, 

nálunk 00 korona. 

A háború azt a tanulságot is juttatja a 

városoknak, hogy az elelmicikkek drágulása 

tisztán attól függ, hogy mennyire tudja ellen-

őrizni a kereskedelmet a közigazgatás, mennyire 

képes visszaéléseit korlátozni, lehetetlenné tenni? 

Mindenesetre sürgősen szüksége lenne a 

városoknak intézkedni mar most is két irany-

ban. Először, hogy a kormánynál kérelmezzék 

az élelmicikkek szállitasanak olcsóbba tételét a 

belföldi piacokra. 

Másodszor figyelmet kellene fordítani arra, 

hogy kerületenként szervezzek a hatósagi ara-

kat minél hamarabb és ha a haboru megszűnt, 

oda hatni, hogy a piacvizsgálat, piaci ár-

statisztika és ennek nyilvántartása országosan 

szerveztessék a belügyi és kereskedelemügyi 

magyar kormányok által. 

Akkor aztán lesz üdvös eredménye a köz-

ségi élelmezési üzemeknek. Kell is, hogy legyen, 

mert ezt kívánják az egesz társadalom és 

állam érdekei. 
* • 
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Addig inig a kitűnő szakíró már honapok 

óta annyi buzgósággal száll sikra a városok 

kizsákmányolása ellen, napról-napra drágul az 

élet s a kormány az aránytalan árkövetelés 

tekintetében ugy rendelkezett, hogy valósággal 

gúzsba köti a hatóság kezét. 

Mégis a hadi szolgáltatás céljaira meg-

állapítja a maximalis árakat. Buza 31-—, zab 

18-50, tengeri 17 50, buzakenyérliszt 46 '—, 

rozskenyérliszt 35-— métermázsánként; buza-

kenyér 41, rozskenyér 37 fillér kilónkint, rizs 

46, bab 35, köles 44, burgonya H, cukor 90, 

hagyma 16, marhahús 180, sertéshús 160, 

borjúhús 180 fillér ki lónkint; széna 9 9 0 , 

szalma 5 korona métermázsánkint. 

Miért ne lehetne az arakat a kozszükseg-

letre is így limitálni? Hiszen nemcsak a katona, 

de a polgár megélhetési viszonyait is biztosí-

tani kell? — 

De mit ér a hadi szolgáltatás törvenyes 

árlimitálása, ha a katonai kincstár maga ezen 

árakon jóval felül köt szerződéseket szállítóival ? 

A polgári eletei ez utóbbi szabályozza, mert a 

polgár nem igényelhet hadi szolgáltatást, bár 

valamennyien haboruban állunk s nemsokára 

súlyos megélhetési harcban fogunk állani, ha 

ez még tovább így tart, — ha a háborús 

világ hiénáinak kiszipolyozásától nem véde-

kezhetünk. 

Pedig milyen egyszerű lenne a dolog. 

Huszonnégy óra alatt egy napon összeírható 

az egész ország minden falujának, minden 

városának, minden gyárának, minden raktárának 

valóságos élelmi készlete. Másik huszonnégy 

óraban minden város, minden járás termelőiből 

es fogyasztóiból alló limitáló bizottsága mű-

ködne havonkint. Az igy megállapított ar egy-

formán legyen érvényes katonának és polgárnak. 

Lehetne tömegekben olcsóbb, de semmiesetre 

sem drágább. így még az ipari cikkeknek, az 

ipari munkának az ára is taksálható. Természe-

tesen a megjáró becsületes polgári hasznot is 

figyelembe véve, a termelés, az elárusitás, a 

munka kockázata szerint s hol bővebb a ter-

melés vagy termés, onnét olcsóbb lehetne a 

szállítás, hogy az időjárás és éghajlati viszo-

nyokból szármázó eltérosek igy kiegyenlítesse-

nek, egy egész ország élemezési és megélhetési 

helyzetének egészséges, zsarolasmentes szabá-

lyozásara. 

Hirek a háborúról. 
— Csak hivatalos jelentések. — 

Przemysl magyar ved^lmezoje Az „Kst" értesü-

lése szerint Przemysl hősies védőcsapatainak veze-
tése Tamássv Árpád altábornagyra volt bízva. Ta-
niássy altábornagy ezelőtt a honvédelmi minisztérium 
osztályfőnöke volt, ahonnan a köz>s hadügyminisz-
tériumba kerult csoportfőnöknek. Nemrégiben onnan 
vezényeltetto ki magát a 'arctérre. 

Bombázzuk Varsó külső erodeit. A Magyar 

Távírda Iroda a következő táviratot ko/li: Boriin, 
október 22. A lapok valamennyien nzt jelentik, hogy 
Varsó külső erődvonal t seregeink bombázzák. 

Wasfel milliárdot szavazott meg a porosz ország-
gyűlés. A porosz országgyűlés csütörtökön tartotta 
illését. Delbrüek dr., az államminiszterium elnöke 
indítványozta másfél milliárdnyi hitel megszavazasát. 
Az indítványt elfogadták. 

Czernovitz visszavétele A Striaz mindkét part-
ján folyó harcokban már sikerült a folyótól délre 
eső területen is támadasunkat előbbre vinni. A tere-
pet uraló 668. háromszögelési magassági pontnál 
Striaz Sainbortól délkeletre az ellenségnek két, egy-
más közt levő védelmi állását elfoglaltuk. A jelzett 
helységtől északnyugatra sikerult harcvonalunknak a 
starosoli inüuthoz közelebb jutni. Eddigi jelentések 
szerint a legutóbbi harcokban .'{400 oro^/.t, köztük 
25 tisztet ejtettünk foglyul és 15 gépfegyvert zsák-
mányoltunk. Klöcsapataink Czemovitzba bevonultak. 

Az orosz népfelkelőket behívtak. Stockholmból 
táviratozzák, hogy a Tageblatt cimü napilap Péter-
várról jelenti, hogy a cár ukázt irt alá, amely az 
egész orosz birodalomban az iss/es népfelkelőket 
fegyverbe rendeli. 

Uj sorozás Szerbiaban. A rettenetes veszteségek 
pótlására Szerbia uj sorozást tervez, amelyben sor 
alá kerülnek az összes férfilakosok ötvenedik betöl-
tött évükig. Uj-Szerbiában a bolgárok és mohame-
dánok elkeseredése emelkedik. Három kerületben 
bolgár és mohamedán bandák megsarcolták a szerb 
hatóságokat. Három helyen összetűzésre korúit a sor 
a szerb milícia és a felkelők között, amikor a szer-
bók súlyos veszteségeket szenvedtek. 

A nemet nagy vezerkar jelentess a harcteri 
helyzetről. A harcok az Ysor csatorna mentén ínég 
folynak. 11 angol hadihajó támogatta az ellenséges 
tüzérséget. Dixinuidtöl keletre az ellenséget vissza-
vertük. Ypres irányában is csapataink eredményesen 



Városi ügyek. 
2706 19H Hirdetmeny. 

A l'egonyi föle alapítványra pályázatot hirdetek. 
Azok pályázhatnak, kik a katonaságnál szolgálati 
éveiket lnien kitöltötték. 

Kik hadjáratban vettek részt, elsőbbségre tart-

hatnak igényt. A kérvények október ho végéig 

nyújtandók be. 
Kőszeg, 1914. október hó 2-án. 

Auguszt János polgármester h 

2248 iei4 Hirdetmeny. 

Harcban álló katonáink számára prém holmit 
gyűjtenek. Felkérem mindazokat, kiknek prémjük 
van (minőség nem határoz) legyenek szívesek azt 
beszolg-iItatni. Az összegyűjtött préra-félét össze 
csomagolva október hóL'ó-én elküldöm a hadsególyző 
hivatalhoz. 

Kőszeg, 1914. szeptember hó 30 án 
Auguszt János polgármester h. 

;)7i3 914 Hirdetmeny. 

Közhírré teszem, hogy Kőszog városban a 
helyettes anyakönyvvezetői teendőkkel Sznklits 
András városi számtiszt bízatott meg. 

Kőszeg, 1914. október hó 17-én. 

Auguszt JÚHM, polgármester h. 
y28«J uh Hirdetmeny 

Néhai Meeséry Ferencnek Kőszeg város tanácsa 
kezelése alatti alapítványából egy 140 koron ás alapít-
ványi ösztöndíj megüresedett. 

Kzen ösztöndíj elnyerésére jogositvák : 
1. Az alapitónak rokonai u. in. néhai Meeséry 

István, Meeséry bániéi, Meeséry Judith előbb fér-
jezett Fodor Györgyné, utóbb Németh Istvánná 
maradéki, kik helyben vagy másutt kath. gimnázium-
ba járnak, legyenek azok akár katholikusok, akái 
protestánsok. 

12. Ilyenek nem létében a belső vagy külső 
tanács tagjainak gyermekei ha árvák, vagy a szülők 
a gyermekek tartása és nevelégére elégséges vagyon-
nal nem bírnak, ezen dijat addig húzzák a tanulók, 
míg a gimnáziumi pályát befejezik. 

Megkívántatik, hogy az illető pályázó a 
tanulásban legalabb jó osztályzatot nyerjen, fedhetlen 
magaviseletű legyen és a kőszegi vagy más belföldi 
gimnáziumot látogassa. 

4 Az elnyert ösztöndíj élvezete a tanuló részére 
mindaddig fenn marad, mig a gimnáziális pályát be 
nem fejezte. 

ö. Az ösztöndíj kiosztása utólag és pedig fél-
évi részletekben történik mindaddig, inig a gimná-
ziális tanpálya le nem jár. 

G. A mar elnyert ösztöndíjat a gimnáziális tan-
pálya befejezte előtt csak ugy veszti el az adomá-
nyozott, ha hanyag tanulás, vagy rossz magaviselet 
folytán annak élvezetére érdemtelenné válik, minek 
ellenőrzése végett az ösztöndíj felvételére vonatkozó 
nyugta a gimnáziumi igazgatóság altul láttamozandó. 

Pályázni kívánók iskolai bizonyítvánnyal fel-
szerelt kérvényeiket f. évi november hó 15 ig Kőszeg 
város tanácsahoz adják be. 

Kőszeg szab. kir. város tanácsa, 1914. október 
hó án. 

Jambri ts Lajos Auguszt János 
főjegyiő. polgármester 

2707 914 Hirdetmeny. 

A belügyminiszter által kiadott rendelet alapján 
felhívom mindazon menekülteket, akik Bereg-, 
Maram.iros és Ungvármegyéböl jöttek ide, hogv haladék 
talanul térjenek vissza korábbi lakóhelyeikre, mert 
a fenyegető veszély teljesen megszűnt s amennyiben 
a menekülök ennek dacára továbbra is tartózkodna 
nak, közsegélyre igényt nem tarthatnak. A vagyon 
talán menekülők, ha vagyontalanságukat kellőképen 
igazolják, hivatalom által kiállítandó igazolvány 
alapján ingyenesen utazhatnak korábbi lakóhelyükre 

Kőszeg, 1914 október hó 18.-án. 

Áotivgi J u : - ' j rendőrkapitány. 

277a 914 Hirdetmeny. 

az 1S7S. évtől bezárólag IS'.H) évig szülöttek jelent-
kezést; tárgyában. 

Az lHMti. évi X X . t.-c. alapján utasíttatnak 
mindazon helyi illetőségű és itt tartózkodó (ausztriai 
is) uépfolkolésro kötelezettek, akik az 1K78 tói 1S90 
évig bezárólag terjedő időben születtek és a sorozó 
vagy vegyes felülvizsgáló bizottság által 1913. év 
végéig fegyverképteleneknek osztályoztatt ik illetőleg 
katonai vagy honvéd felülvizsgáló bizottság által a 
közös hadsereg, hadi tengerészet, a honvédség vagy 
a csendőrség kötelékéből 1913. év végéig elbocsát 
tattak, vagy állítási kötelezettségüknek eddig még 
eleget nem tettek, hogy összeírásuk végett f. ho 
25 tol 28 ig a rendőrkapitányi hivatalban mint 
katonai ügyosztálynál jelentkezzenek. A jelentkezés 
alkalmával a néplölkeiésre kötelezettnek netán bir-
tokában levő népfölkelési igazolványi könyv igazo-
lásul felmutatandó. 

Az összeírtak, az elöljáróságnak később közzé-
teendő rendelkezéséhez képest, a folyó évi november 
hó 10-tól december 3l-éig terjedő időközben és 
helyen népfölkelési bemutató szemlére fognak elő-
vezettetni s ott alkalmasságukhoz képest osztályoz-
tatni. 

A/, alkalmasok bevonulásuk idejéről hirdetmény 
utján nyernek értesítést. 

Azok a népfelkelésre kötelezettek, akik a bevett, 
vagy törvényesen elismert vallásfelekezelek p.ip 
jelöltjei, vagy pedig, akik végzett tanulmányaik 

a lengve! lakossággal. Az oroszok Leniberget állító-
lag mindenáron védelmezni akarják. A lembergi 
helyőrséget megerősítették és a létszám most körül-
belül nyolcvanezer ember. A második lembergi csa-
tában az oroszoknak igen nagy veszteségeik voltak, 
annvira, hogy egy hét alatt öt tábornokot temettek 
el, akik ezekben' a harcokban elestek. Leml.ergben 
nagy a dragaság és az élelmiszerhiány, ezért az 
orosz katonák igen gyakran rabolnak. 

Az oroszok kivonulasa Csernoviczbol Az oroszok 
a legnagyobb rendben vonultak ki Csernoviczbol. 
Megállapítható, hogy az összes középületek sértet-
lenek ée a magánházakon sem történt pusztítás. Az 
oroszok, amint Csernoviczbol kivonultak, átkeltek a| 
Rruthon és Mahalla és Bóján községek irányában 
vonultak vissza. A hatóságok most azon fáradoznak, 
hogv Csernovicz és a román határállomás között 
helyreállítsák a távirati összeköttetést és e célra 
műszaki csapatokat kértek. Csernovicztól északra 
fekvő községekből az oroszok, ugylátszik, szintén 
kivonultak, mert a községekből a lakosság már 
akadály nélkül bejut Csemoviczba 

Az észak franciaorszagi harctérén dontest várnak. 
A/, és/ak-franciaországi és a belga harctéri helyzet 
ről a francia lapok azt írják, hogy a döntés mái-
nem soká késhet. Az Kcho de Paris igy ir: Nem-
sokára komolyabb harcok kezdődnek Brügge és 
Ivoulers között. Az egyesült hadseregek, ugylátszik, 
már számbelileg fölényben vaunak a német csapatok 
felelt és így a szövetséges sereg nyugodtan állit 
hatja magáról, hogy akciójának következményei 
eredményesek lesznek. A l'etit I'arisien megállapítja 
azt, hogy a németeknek az a mozdulata, amellyel a 
francia balszárnyat akarták bekeríteni, miután azt 
idejekorán észrevették, a német csapatok számára 
nem hozta meg a várt eredményt. Cherfils tábornok 
a Havas-ügynökség utján közli, hogy az északi 
esaUík már a legközelebb meghozzák a döntést. 

Csapataink Iwangorod alatt Mialatt csütörtökön 
a I'rzemysltől délre folyó csatában fiiképpen az ellen-
ség támaszpontjai ellen felállított nehéz tüzérségünk 
vitte a szót, a San alsó folyásánál heves harcok fej-
lődtek ki, amelyek során az ellenséget több helyen 
a folyó nyugati partjára engedtük átkelni, hogy 
megtámadhassuk és megverjük. Az átkelt orosz 
csapatokat immár mindenütt egészen a folyóhoz 
szoritoituk. Zarzecze mellett több tnint ezer foglyot 
ejtettünk. Hadseregünk egyes részei váratlanul Ivan 
górod alatt termettek, ott két ellenséges hadosztályt 
megvertek és 4000 oroszt elfogtak, egy zászlót és 
ló gépfegyvert zsákmányoltak 

A nemetek elorenvomulas.i Franciaorszagban 
A nagy főhadiszállás közli: Az Y'ser-csatorna men-
tén csütörtökön sikereket értünk el. l>rmuidenra 
támadásaink sikerrel jártak. Több helységet elfog 
laltunk. A nyugati hadsereg arcvonalainak többi 
részein nagyjában nyugalom van. 

Radiotelegraf Budapest es Szófia kózt. A Süds-
lavisehe Korrespondenz jelenti : A bolgár lapok a 
S/j tia és Budapest között létesített radiotelegráf 
sszekottetésl lelkes cikkekben üdvözli. Hangsúlyoz 

zák a lapok, hogy a radiotelegráf Bulgáriának a 
külvilággal való összeköttetését képes lesz minden 
körülmények között fentartani és megakadályozni, 
hogy Bulgária el legyen zárva a külvilágtól, mint a 
második Balkánháboruban 

Hadihajóink bombázzák Antivarit A (liornale d' 
Italia Antiváriból táviratot kapott, hogv e hó 17-én 
délelőtt a Liamone francia gőzös muníciót szállított 
a montenegrói nehéz ágyuk számára és két a roplánt 
is vitt. Mikor a francia gőzösön hozzáfogtak a rako-
mány partraszállitásához, egy osztrák-magyar repü-
lőgép szállott Antivári felé és két bombát dobott le, 
amelyek felrobbantak, de kart nem tettek. Naplemen-
téig tartott a kirakodás és mikor a Liamone nyílt' 
tengere ment ki, ismét megjelent felette az osztrák-
magyar hadsereg repülőgépe, két bombát és egy 
doboz dinamitot dobott le, azonban ez sem okozott, 
nagyobb kárt. Október 18 án hajnalban olyan vak-
merő dologra vállalkozott az osztrák-magyar flotta 
két hadihajója, ami tekintettel a francia flotta közel-
ségére igazán, bámulatos. Hajnali félnégy órakor a 
két hadihajó kifutott a kattaröi öbölből és eloltott 
lámpásokkal besiklott az autivárii kikötőbe s bom-
bázni kezdte a várost, nyilván azzal a céllal, hogy 
a kikötői raktárakat felgyújtsa. A két osztrák-
magyar hadihajó azután sértetlenül visszatért l'uuta 
d' Ostroba. Azóta beérkezett jelentésből tudjuk, 
hogy hajóink elpusztították a vasúti raktárt és egy 
vonatot összelőttek. 

A magyar tu;erseg dicsőségé Lüttich es Namur 
bevetelenel A világháború egyik legnagyobb meg-
lepetései a 30 ó centiméteres mozsarak voltak, 
amelyeket a monarchia engedett át Németországnak. 
Végtelen örömünkre és büszkeségünkre szolgál, 
hogy a 30 ö c s agyuk legénységének legnagyobb 
ré-ze magyar fiukból áll. Kgv magyar tüzérőrmester 
a következő igen érdekes dolgokat mondotta el: A 

, 30 ö cs mozsarak majdnem egész legénysége magyar. 
A tisztek Között is igen sok a magyar Valamennyien 
a legszigorúbb titoktartás mellett Hajmáskéren 

tanultuk meg a kezelést A parancsnokunk Sz y 
ezredes, szintén magyar ember volt. Ut egy frank-
t.ir .r golyója megölte. Az ágyuk hatása borzalmas. 
Ku tettem az első lövést Lüttichre és ezért külön 
kitüntetést is kaptam. Lüttich ellen különben csak 
két lóv i st tettünk. I'öbb nem is kellett, megadta 
magát. Namur csak hat lövés után kapitulált. 

'.Brüsszel clfitt is fölállították az ágyukat, de nem 
volt szükség rájuk llt megsebesültem és szabad 

I ságot kaptam. 

nyomulnak előre Liliétől északnyugatra és nyugatra 
a" harcok nagyon elkeseredettek voltak. Az ellenség 
azonban az egész vonalon lassan visszavonult. A 
Thiaucourttól délre levő magaslatok ellen Tóul irá-
nyából intézett heves támadásokat a franciáknak 
rendkívül súlyos veszteségeket okozva visszavertük 
Kétséget kizáróan megállapítást nyert, hogy az au 
gol tengernagy, aki az Ustende előtt levő hajórajt 
vezényli, bombázni akarta Ostendét és ettől a szán-
dékatol a belga hatóságok csak nagy nehezen tudták 
eltéríteni. Az északkeleti hadszintéren csapataink 
részei a hátráló ellenséget Ossoviec irányában köve-
tik. Több száz fogoly és több gépfegyver jutott ke-
zünkbe. Varsónál és Lengyelországban tegnap a 
legutóbbi napok eldönthetetlen küzdelmei után nem 
volt harc. A dolgok ott még kialakulóban vannak 

Hindenburg kituntetese Vilmos császár meleg 
hangú levélben üdvözölte Hindenburg tábornokot t.7-
ík születésnapja alkalmából. A császár levelében 
hercegnek szólította a vitéz tábornokot, valószínű 
tehát, hogy a Mazuri-tavak hőset hercegi rangra 
emelte az uralkodó. 

Zeppelin léghajó az Északi tenger felett. Hágából 
jelentik, hogy, angol értesítés szerint egy Zeppelin 
léghajó az Kszaki-tenger folé repült. Egy angol 
t rpedónaszád üldözőbe vette. Kgy torpedóvadász 
hajó Harwichtól Jö mérföldnyire lőtt a léghajóra, de 
eredménytelenül. 

A 42 69 mozsáragyuk védik a Oárdanellakat. 
A Times k zli athéni tudósítójának következő táv-
iratát Konstantinápolyból eredő és teljesen meg-
bízható hírek szerint odaérkezett Németországból 
négy kolosszális nagyságú mozsárágyú, amelyekről 
azt mondják, hogy a világhírű negy venkettősők kozul 
valók. A mozsarakat a I >ardanellak védelmére kül-
dött.k és négy, egyenesen erre a célra szolgáló 
hatalmas hajón helyezték el A mozsarakkal együtt 
érkezett tízezer métermázsa lövedék és rengeteg 
egyéb hadiszer. Azt hiszik, hogy ezt a hadiszert, 
valamint igen sok puskát és muníciót Románián át 
szállítottak Törökországba. A Times athéni levelezője 
szerint Tráciában arab csapatok váltották fej a ren 
des torok sorkatonaságot, amelyet viszont Örmény-
országban tartanak készenlétben. 

Az oroszok 70 000 nyi vesztessge Przemyslnel 
A Vossische Zeitung kulon tudósítója jelenti Bécs-
ből, hogy oz oroszok saját veszteségüket l'rzemysl 
ostrománál nem 40, hanem 70 ezerre teszik Rend-
kívül sokat szenvedtek a szárazföldi aknáktól. A 
liir ebben a formában lembergi lapokban jelent 
meg, amelyek tudvalevően orosz cenzúra alatt 
állanak 

Kivertük az oroszokat a Karpatokbol A Buda-
pesti Tudósító illetékes helyen annak közlésére nyert 
felhatalmazást, hogy az összes orosz csapatokat 
katonáink kiverték az országból ugy, hogy ma már 
egyetlen orosz katona sem áll magyar területen 

Boroevics tábornok a haborurol Boroevics 
Szvetozár tábornok, a felmentő hadsereg parancsnoka, 
a sajtóhadi szálláson levő haditudósítókat kedden 
magához kérette és beszédet mondott hozzájuk A 
barakktábort an fogadta a haditudósit k it a had-, 
vezér. Sehübar kapitány sorra bemutatta a sajtó I 
képviselőit, akikhez a tábornok a következő beszédet 
mondotta; „A hadsereg nevében, melyet szerencsés 
vagyok vezetni, a logszivélvesebben köszöntöm önöket, 
t )rulok, hogy a hazafias sajtó oly sok jeles képviselőjét 
láthatom itt. l ' ra im! Nyíltan, őszintén megmondom 
Önöknek, hogy a hadseregnek nincsenek titkai. 
Készemről korlátlan passepartout adnék minden 
egyesnek, hogy akkor és oda mehessenek, ahová 
akarnak, dol tudom, hogv most nem írhatják meg, 
ill etve nem k zdheiik mindazt a nyilvánossággal,! 
áii,i a szivükön fekszik. De eljön ismét a békeideje 
és akkor hirdethetik mindazt, amit láttak és 
tana* altak. Szeretném ha többet érintkeznének 
derek legényeinkkel, hogy láthassák és hirdethessék, 
hogv milyen kitűnő és pompás embereink vannak 
Jol tudom uraim, hogy a közvélemény bizonyos 
fokban salódott, mert eddig nem haladtunk gyöze-
lemrol-gy zelemre, amint ezt várták. I»e közönségünk 
teljesen tájékozatlan arról, ami a modern háború 
lényegét illeti Mondhatom, hogy ha az oroszoknak 
olyan gyalogságuk volna, mint a mienk, már Bécs-
ben volnának és ha mi annyi tüzérség felett rendel-
keznénk mint az oroszok, akkor már Kiewben 
lennénk. A háború technikai eszközei óriási válto-
zásokon mentek át. A sereg éhezik, ha a trén nem 
érkezik meg idejében Idegeit is jobban igénybe 
veszi a háború. Kezdetben a helyzet ez volt: egy 
emberül kkel szemben 3 orosz harcolt. Ma egy 
emberünkre J orosz esik. Végre elérkezik az idö, 
amik >r 1:1 lesz az arány. 111 ez bekövetkezik, akkor 
meg a végzetes, katasztrofális döntés. Mig ez 
be nem kivetkezik, addig közönségünknek azt mon-
dom:'! .relcin, türelem —Hogy ez 4 hét,6 hét vagy 0 
li 'iiap a itt k vetkezik-e be, azt senki sem mondhatja 
meg, mer1 hisz ha ma ezer oroszt lelövünk, akkor 
ho.nap Iszaz uj jön helyébe. Kgy percig sem kétel-
kedem abban, hogy a háború a mi fényes sikereink 
k>'l és az ellenfél katasztrofális vereségével végződik. 

Felm 11IO hadköteles szeretne hazajönni Ameri-
kából Newyorkból érkezett híradások szerint Ameri-
kában ">50.000 magyar, német és osztrák hadköteles 
gyűlt össze, akik behívót kaptak és szeretnének 
hazajönni, de az angol hajók nem engedik át őket 
az Atlanti-óceánon 

Lemberget korülsancoltak az oroszok. A „Nowa 
Heformn'-nak jelentik Lcmbergbol, hogy a mióta 
az osztrák es magyar csapatok győzelmesen vonulnak 
előre, kulon -sen pedig I'rzemysl fi Iszabaditása óta 
az oroszok nagyon kíméletlenül bánnak Lembergben 



alapján a vé<(erőtörvény 21. § a értelmében az egy-
évi önkéntesi kedvezinénvre jelenleg igénnyel bír-
nának, ebbeli minőségüket a bemutató szemlén az 
illető intézet bizonyítványával igazolni tartoznak. 

Az összeírás, a népfölkelési beinut tószeinlén 
való 'megjelenés és egyúttal bizonytalan időre a 
lu'.pl'olkelési tényleges szolgálat alól is felmentetnek, 
a következők: 

a) a pénzügyőrségnél tartósan alkalmazott 
népfölkelésre kötelezettek; — bi a vasutaknál és 
azok mühelyeibeu, a forgalmi, pályafentartási, von-
tatási, mühelyi ós szertári szolgálatban, továbbá a 
m kir. vasgyárak központi igazgatóságánál és az 
•u'inak vezetése alatt álló gyárakban és üzemekben 
tartósan alkalmazott népfölkelésre kötelezettek; -

a posta- és távirdaintézotnél, az 1. es. és kir. 
s/.ab. Dunagőzhajózási társaságnál, a magyar királyi 
Kolvam- és tengerhajózási részvénytársaságnál, a 
| >,'fnémet dunagőzhajózási társaságnál, valamint 
egves, a hadiforgalomban résztvevő s a es. és kir. 
inesti' tengerszállitási vezetőség által külön kijelö-
lendő tengerhajózási vállalatoknál állandóan forgalmi 
szolgálatot teljesítő, vagy az azokhoz tartozó gyá-
rikban és műhelyekben tartós alkalmazásban álló 
népfölkelésre kötelezettek; — dl a kőszénbánya-
iniinkásosztagokhoz tartozónépfölkelésie kötelezettek; 
— e» a községek és városok által kiállitottt nép föl-
kelő munkások, valamint az egyéb különleges hadi 
célú szolgálatokra igénybevett népfölkelésre köte-
1,v.ettek; — f) azon népfölkelésre kötelezett egyének, 
akik a népfölkelési tényleges szolgálat alól már 
eddig is névszerint felmentve voltak; végül — g) a 
bevett és a törvényesen elismert vallásfelekezetek 
felszentelt papjai, illetőleg felavatott lelkészei és 
papi jellegű tanárai. 

Aki a behivási parancsnak nem tesz eleget, 
azt karhatalommal vezetik elő és a törvény teljes 
sziguraval büntetik. 

Kőszeg, 11)14. évi október hó 22 
K o s t * J i J ó z s e f rendőrkapitány 

Hely i hírek. 
A 18 as honvedek kitiintetese. Őfelsége az ellen-

ség előtt tanúsított vitéz magatartásért a 18. honvéd 
gvalogezredben a következőket tüntette ki: Thyll 
Sándor alezredesnek a 3 oszt vaskorona rendet, 
IJur/.a Árpád őrnagynak, Konyi Ki>s Ernő hadnagy-
nak a hadi diszitményes érdemkeresztet, Fólnagy 
Miklós őrnagynak. Karcsay Méla századosnak, Kemény 
livula hadnagynak a katonai érdemkeresztet ado-
mányozta. 

Ket elesett hos kitüntetése. A király gróf Niczky 
Ferenc IS. honvédgyalogezred bel i tartalékos főhad-
nagyot századossá léptette elő és a katonai érdem-
keresztet a hadi ékítménnyel és nedeezei Nedeczky 
Kezső IS. honvédgyalogezredbeli alezredesnek ugyan-
azon ezred parancsnokának a katonai érdemkereszt-
hez a hadiékitméuyt adományozta. Mindkét kitünte-
tett a Lublin alatti ütközetben hősiesen elesett. Az 
ellenség előtt elesett hősök kötelességtudásának ós 
lelkesedésének legszebb jutalma a fény, mely holtuk 
után is feléjük árad s a kegyelet, amely emléküket 
megóvja az enyészettől. 

Sinkovich Ferenc hadnagy kitüntetese. Többször 
irtunk már Sinkovich Klek szombathelyi főszolgabíró 
bős fiáról, az ifjú vitéz Sinkovich Ferenc hadnagy-
ról, ki a helybeli 18. honvédekkel vonult a harc-
térré. Megírtuk, hogy kitüntetésre terjesztették fid s 
a hivatalos lap már tegnap publikálta is a kitüntetést, 
mely a legnagyobbak köznl való. Sinkovich Ferenc-
nek a király „az ellenség előtt tanúsított vitéz maga 
tartásáért" a hadi diszitményes érdemkeresztet ado-
mányozta. 

Dr. Morvay Aurél albirot járásbíróságunktól át-
helyezték táblai tanácsjegyzővé tlyőrbe. Hiába or-
vendtunk a kitűnő, itt is csakhamar közkedveltté 
lett kiváló képzettségű és szorgalmú bírónak, nagyon 
'•ovid itteni működése után máris búcsúznunk kell tőle 
s mi őszintén sajnáljuk távozását. Az üresedésbe jött 
birói állást még csak jövő hónapban fogjak betölteni. 

Halálozás Tegnap hunyt el Kliigl Teréz 85 eves 
korában. Mindenki ismerte a derék matronát, aki a 
közjótékonyság szolgálatában álló népszerű nővérei 
mellett főleg a háztartás gondjait viselte. A város 
előkelő társadalma őszinte részvétét fejezte ki Nyko-
dem Júlia es Klügel Anna nővéreinek. Temetése hol-
nap délután 4 órakor lesz a temetőkápolnából. 

Kivalo zenei produkciot lesz alkalmunk néhány 
liften át minden vasárnap a bencések templomában a 
reggeli diákmisén hallani. Holler Konrád tanár Haydn 
világhírű nagy Oratóriumát: „A Megváltó hét szava a 
keresztfán" cimü örökbecsű nagyszerű müvét akarja a 
zenekedvelő közönséggel megismertetni. Ezt a jelentős 
zenei eseményt még érdekesebbé teszi az, hogy az 
orgonarészt Mohr Jenő zeneművész, Amerikából vissza-
tért városunk szülötte fogja játszani, akit már regi 
vágyunk hallani. Ö Lipcsében és Amerikában is fel-
tűnt kitűnő játékával. A nagy mii előadásánál közre-
működik a vegyes énekkar és egy vonós kvartett, 
nevezetesen Kas F. karnagy, Kovács Ferenc karnagy, 
Jánosa Dénes és Holler Konrád. A nagy mű 7 rész-
ből áll s jövő vasárnap veszi kezdetét. Ma vasárnap 
is hallani fogjuk Mohr Jenőt. Ugyancsak a diákmisén 
eljátsza Batiste „Szent Cecília" nagy offertóriumának 
végtelen kedves andantéjét. Érdemes lesz mostanában 
korán kelni, mélyen tisztelt zenekedvelőink ! 

A vereskeresz-egylet helybeli fiókjánál mostaná-
ban nemcsak a jótékonyság, de az egyletvezetés ügye 
is sok gondot okoz. Az egyik elnök meghalt, az 
utánna jövő katonai szolgálatra vonult be, a titkár is 
katonai szolgálatot teljesít, a helyettes titkárt pedig 
tegnapelőtt sorozták be önkéntesnek. Uj elnökre és 

| uj titkárra van tehát szükség s mi ugy értesülünk, 
| hogy az egylet körül buzgólkodó hölgyek körében 
nagy nézeteltérések merültek fel. Nem tudjuk mikor 

jlesz a közgyűlés, a sajtó előtt ugylátszik titokban 
tartják, de jó lenne ott minden egyleti tagnak meg-
jelenni s különösen a — férfiaknak. 

Maramarosmegyebol ide is került egy menekült 
család. Egy közvetlen a határon levő nagyobb 
község gorögkatholikus lelkész családjával. Csak 
találomra választotta ki magának városunkat mene-
dékül s mire Máramarosból kiverték az utolsó 
oroszt, azonnal visszautazott, de nehéz szívvel 
búcsúzott innét, annyira megtetszett neki is, család-
jának is a mi városunk. Elragadtatással beszélt az 
itt tapasztaltakról. Mikor a hatóságtól buesiizott 10 
koronát juttatott az itteni Vöröskereszt egyletnek. 

Az oszi vasar pompás idő mellett folyt le hét 
főn. Nagyon élénk volt és érdekes volt megfigyelni, 
mily vásárlási kedv és pénzbőség nyilvánult meg a 
falu népe részéről. Teli bugyelárfssal, úgyszólván 
alku nélkül a legjobb árut vásárolta, l'gy a sátoro-

sokat, mint a boltosokat által iban meglepte a soha-
sem tapasztalt élénk forgalom. A kabátos emberek 

i és uri asszonyok legnagyobb része megelégedett a 
j sétálással és a megfigyeléssel s legfeljebb a zöldség 
félékre vetette magát, mert ezt végre nélkülözni nem 
lőhet. Majdnem kétszeri mnyit fizettettek maguknik 
ezúttal a homoki zöldségárus asszonyok Azzal men 
tegették a magas árt, hogy drága a liszt is s hogy 
közvetítő kereskedőktől otthon is ennyi árért fogy 
s csupa jószívűségből és megszokottságból tiszteltek 
meg bennünket. — Hát hogyne lenne pénze a falu-
nak ! Az termeli a 44 koronás buzat, az követel 
1*»—30 fillért egv kiló krumpliért, az követel 1(1 
fillért egy tojásért, az fizetteti meg velünk ilyen 
arányban minden elképzelhető termeléset és az kapja 
legnagyobb részét a hadsereg szamara kiadott milli-
óknak: lovakért, szarvasmarhákért, búzáért, zabért s 
hegyibe rá még segélyt a hadbavonult után s ha ez 
sebesülten hazajön, még ez is külön ellátást. Már évek 
óta tart ez a városkizsarolás, de eddig legalább a 
takarékba helyezték el s ez jo volt a kabátos embor 
nek. Kölcsön vehette, kamatot fizetett a parasztnak 
s a tőkét is apránkint neki juttatta vissza a mészá-
ros, u pék, a lisztes, a tejes és a heti vásáros asszony 
utján. Mikor pedig a háború okozta bajokat kell 
segíteni, ismét csak a városi embert pumpolják, — 
a kisgazdák felsegélyezésére pedig állami szubvenció 
kat adnak egyleteknek és szövetkezeteknek. — .ló 
volt a marhavásár is. Igen sok állatot hajtottak 
fel. Mintegy 2000 darabot. Volt is vevő elég, de 
igen szorítottak az árát. Nehezítette a helyzetet, hogy 
az üszőknek kivitele és szállítása — igen helyesen 
— egyáltalában tilos. Tönkretenné mostanában az 
állatállományt és jövőre még drágábbá a húsárakat. 
Eladatott összesen 721 szarvasmarha. 211 ló és 101 
sertés. 

Az uj nepfelkeles sorozására vonatkozó rendelet, 
melyet már múlt számunkban jeleztünk, e héten 
hivatalosan is megérkezett. Falragaszokon hirdetik 
és mai lapunkban olvasható a hivatalos közzététel. 
E szerint az 187S és 1890 közötti években szülöttek 
tartoznak a városházán jelentkezni e hó 25 tói 2S 

Nemcsak a helyben illetőségű, hanem az idegen 
ittartózkodók is, sót még az ausztriai honosok is. 
Az ideilletőségü máshol tartózkodók, ott kötelesek 
jelentkezni, ahol ez idő szerint laknak. Ezeket, ha ai 
kalmasak, mégis vasmegyei ezredekhez osztják be. 
Akik a legutóbbi népfelkelő bemutatástól bármi 
módon elmaradtak, t. i.: az 1894., 1893. és 1802 év-
beliek, ugyanakkor fognak bemutatásra elővezettetni, 
mint a most összeirandók. Az összeírást az egész 
országban október 20 én kell befejezni. A bemutatás 
illetve sorozás november 1(» tol december végéig tart. 
Nálunk alighanem ezúttal két helyen. Helyben és 
Szombathelyen, ha a törvényhatóság és kiegészítő 
parancsnoksagok igy állapodnak ui"g. Hogy az al 
kalmasakat mikor fogjak katonai kiképzésre behívni, 
az még teljesen bizonytalan. Akiknek önkéntesi 
vagy egyéb kedvezményre van jogosultságuk, ráérnek 
ezt okmányaikkal majd a k /lurré teendő bemutatás 
napján igazolni. A helybeli összeírás nemcsak önkéntes 
jelentkezés, hanem házankinti ellenőrzés mellett 
fog történni. 

Telre jar az ido s aligha van olyan itthonmara-
dottja a városnak, aki esténként fájó érzéssel ne gon-
dolna harcban álló hozzátartozóira, minden magyar 
katonára, akik világraszóló hösieséggel értünk küzde-
nek — de e mellett legtöbbet a hidegtől szenvednek, 
az teszi legnehezebbé helyzetüket, kitartásukat, egész-
ségük fentartását. — A kórházban ápolt, az itthon-
maradt szegény család, a hazakerült sebesült mind 
teljesen kielegitő ellátást kap s nem szorult a mi se-
gítségünkre. Akik ezek számára f e l e s l e g e s e t tesz-
nek, nem meggondoltan gyakorolják a jótékonyságot. 
H a r c b a n á l l ó k a t o n á i n k a t m e l e g r u h á v a l 
e l l á t n i , ez most a fődolog, erre áldozzon mindenki, 
aki csak teheti. Róth Jenő melegruha-gyüjtö már né-
hány ládával küldött a hadsegélyző központba. ígérte, 
hogy 30-ig ujabb szállítmányt küldhet. Sajnos, e héten 
igen gyéren vittek hozzá. Szeretettel kérjük városunk 
jószivü lakosságát, készítsenek, vegyenek néhány test-
melegitő ruhafélét s küldjék el Róth Jenő könyvkeres-
kedőhöz e hét végéig 

Orosz es szerb katona*, köztük törzs és fő 
tisztek is, érkeznek majd minden nap a helybeli 
katonai tartalék kórházba Legtöbben csütörtökön, 
amikor is 4 tiszt és 35 közkatona érkezett. Miután 
a pályaudvaron sehogy som sikerül a perronra 
lépést kizárólag az utasokra korlátozni, ismét nagy 
sokaság gyűlt össze az érkezők megbátnulására. 
Kocsikon szállították be őket és egyiket, aki gorinc-
lövés folytán lábaira megbénult, hordágyon kellett 

elhelyezni. Volt közöttük egy tipikus balkáni nemzeti 
ruhába öltözött magas, szikár alak. Ez egy inon 
tenegrói harcos. Most már mintegy 120 orosz ós 
szeri* van kórházunkban, minthogy városunk ilyenek 
elhelyezésére kiszemelt Saját hadsercgunkbeli sebesült 
már csak f',4 vau itt. Ezek is már leyku/.elobb rész-
ben szabadságoltatnak, részben visszaindittatnak 
csapattesteikhez. Az ellensegos hadak katonái ter-
mészetesen ugyanolyan ellátást kapnak, mint a 
mieink. Naponta háromszori kielégítő s jó minőségű 
étkezést. Mégis ugy halljuk, hogy a jótékonyságot 
szolgáló hölgyeink folytatni szándékoznak a heti 
2 - 300 koronát igénylő uzsonnáztatást. Ha van rá 
pénzük s főleg felesleges pénzük, hát jól teszik, de 
sok felől azt hallottuk, hogy az adományokat nem 
is annyira a g y o m o r n a k, minti nkább a n y o m o r-
nak szántál; s erre bőségesen lesz alkalmunk. A 
hosszantartó háború alatt s még inkább saját 
véreinknél a háború — után. 

A nemetek egyenlő banasmodban reszesitendok 
a magyarokkal Kendelet érkezett a városhoz, hogy 
a város, illetve járás területén Ínségbe jutottt német 
birodalmi alattvalók a segélyezésnél, munkaközve 
Ütésnél vagy elhelyezésnél ugyanolyan elbánásban 
részesitendők, mint a belföldiek 

Az aranytalan arak kovetelese miatt kiadott 
miniszteri rendelet alapján e héten egy cipősarok 
ügyében ítélkezett a rendőrbiróság. Két pár cipőn 
oly sarkot készíttetett egyik helybeli tiszt, melybe 
sarkantyutartó rugókészüléket is kellett belehelyezni. 
A készülék már készen kapható, párja ÍR) fillér s 
csupán két. szeggel kell a sarok közé ékelni. Ezért 
egy helybeli cipész 8 koronát követelt. A tiszt köz-
érdekből a hatósághoz fordult, mely a mestert nyilván-
való tévedésére figyelmeztette, de ez makacsul kove 
telésének jogosultságát bizonyítgatta és szakértők 
meghallgatását kérte. A szakértők (egyik varjú sem 
vájja ki a másik szemét) a teljesített munka leg-
magasabb árat 5 kor 80 fillérben állapították meg, 
amiért is a hatóság ennyit jelentett ki fizetendőnek, 
de egyben az aránytalan árkovetelőt 10 korona pénz-
birságra ítélte. Mi még sokkal egyszerűbb eljárást 
tudnánk. Kivétel nélkül minden iparosnál e l ő r e 
kell megállapodni az árban. Az ítélet megfelebbeztetett. 

A lopott kerekparokrol megírtuk múlt héten, 
hogy fiatal nyilvánosan megnevezni tiltott suhancok 
követték el. A rendőrség az Ausztriából visszatért 
kerékpártolvajokat elcsípte és kihallgatásuk után az 
egyiket, az idevalót, szüleinek adta át, de tovább is 
figyelemmel kiséri, — a másikat, mert elzüllött árva, a 
fiatalkorúak bíróságának adta át Szombathelyen. 
Vallomásuk alapján a bécsújhelyi rendőrök meg-
találták az egyik kerékpárt a víztorony mellett 
Mivel eladni nem tudták, megrongáltan ott rejtették 
el. Finom gyümölcsök! 

Egy szajas asszony, ahelyett, hogy megköszönte 
volna a polgárőröknek figyelmeztetését, amiért a bolt-
ajtot nyitva felejtette, a finoin kifejezéseknek oly 
áradatát zúdította rájuk, hogy ennyit sem polgárór-
tarsi szeretetből, sem a „gyengéd" nem iránti figye-
lemből sem tűrhettek el s feljelentették a rendőr-
hatóságnak. .Majd ott megtudja, hogy mennyivel 
olcsóbb a jóakaratú figyelmeztetést egyszerűen tudo-
másul venni. 

Különböző talalt targyakat adtak le e héten a 
rendőrhatóságnál. Egy ebnyakláncot, egy fekete-
szijjas óraláncot, egy villamos zseblámpát, egy fekete 
női kézitáskát, egy abroszba kötött különböző fehér-
neműt. A jogosult tulajdonosok átvehetik a rendőr-
hatóságnál. 

Balatonmelléki borok: szentgyörgyhegyi 

ó-bor literje 1 K, szigligeti 1913-as 80 fillér. 

Kőszegi udvari és barna malátasör. Kapha tó : 

Mait/. József belvárosi füszerkereskedeseben. 

Társas autó kirándulások hetenkint 
A spangon keresztül Ma i iacellbe. Vasár- ós ünnep-
napokon Tarcsa-fürdő és Grác Előjegyzéseket 
a Dunántul i Automobi l Gerage-ba, Szombathe ly 
Szeli Ká lmán-utca 37. intezendők. 

Het i krónika. 
A miniszterelnök körútja Tisza István gróf 

miniszterelnök (ihillányi Imre báró foldtnivelésügyi 
miniszter kíséretében Ungvárra utazott, majd Kas-
sára, Eperjesre, Sátoraljauj helyre és Munkácsra 
látogat el. 

Nagy adomany a Vöröskeresztnek A Keichspost 
jelenti, hogy a mariacolli bencés apátság a háborús 
viszonyokra való tekintettel elhatározta, hogy a 
búcsújáró hely templomában felhalmozóit régi arany 
és ezüst emléktárgyakat beolvasztás céljából a 
Vöröskeresztnek adja. 

Kozsegek atcsatolasa A belügyminiszter Vas-
vartnegye törvényhatósági bizottsága azon elhatáro-
zását, mely szerint Hosszupereszteg, Vashosszufalu 
és Bogöte kisközségek a vasvári járásból a sárvári 
járás kerületébe csatoltattak, Mester Sándor és társai 
vasvári lakosok fólebhezésének elutasítása mellett 
jóváhagyta. Az átcsatolt községeknek törvénykezési 
tekintetben a sárvári kir. járásbíróság adóhivatali 
illetékessége alá vonása iránt az igazsagugy és 
pénzügyminiszterek külön intézkednek. 

A francia ipán termékek ellen A/ a minden 
kritikán aluli magatartás, melyet a franciák kedves 
orosz szövetségesük kedvéért a védtelen magyarok, 
osztrákok és németek irányában tanúsítottak, immár 
mind a három nemzetben megteremtette a vissza-
torlás gondolatát. Magyarországon, de főképpen 
Budapesten minden ellen irtóháborút indítottak, ami 
francia. A különféle francia elnevezésű mulatók 
hamarosan megváltozt itták a fővárosban neveiket, u 



franriu pezsgő, a francia olaj. a francia konzerv, de 
végül a lirtlgvek jóvoltából a francia divat is elvesz 
tette azt a ' varázsát, amellyel eddig lenyűgözve 
t irtotta a lelkeket. Kgy dolgot azonban szinte mind-
nyájan elfelejtettek bojkott alá venni s ez - a 
francia eognac Cognac varosának nevét nem lehet 
hamarosan kiterülni a finomabb papramorgókat 
kedvelő emberek emlékezetéből, holott talán ez 
lenne a legkönnyebb dolog. A borból párolt italt a 
technika vívmányai következtében ma már Magyar 
országon és különösen Fiúméban sokkal jol l> minő 
ségb. n készítik, mint akár a legelső francia gyárak-
ban. Az „Adriatica" Cognac Médicinal néven forga-
lomba hozott tiszta borpárlata különösen ajánlható 
gvógycélokra is. Az „Adriatica" borpárlata minden 
jobb csemegeáru és italmérő üzletben kapható. Az 
„Adriatica" fiumei gyógykonyakja azonfelül, hogy 
jobb a francia gyártmányoknál, tetemesen olcsóbb 
is. Talán eddig az is volt a legnagyobb hibája, hogv 
olcsóbb volt a franciánál. Végre megtört a varázs 
és a magyarok csak magyar cognacot fognak 
fogyasztani. 

1477 914. sz. 

Árverési hirdetmény. 

Olinód község elöljárósága közhírré teszi, 

hogy a •'>.17 kat. holdat kitevő községi mező-

és erdőterületére kiterjedő vadászati jog gya-

korlása 1914. évi oktober 31-én szombatun dél-

után 3 órakor Olmód község bitó házánál 

1915. evtol kezdődöleg 10 évi időtartamra 

nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek 

haszonbérbe log adatni. 

Az árverési föltételek a horvátzsidányi 

körjegyzői irodában, valamint Olmód község 

biru hazánál a hivatalos órak alatt betekinthetők. 

Olmód, 1914. október hó 11.-én. 

Hegedűs János. Ribarich János. 
körjegy zff. bíró. 

Ingyen kapja 
a mindég legelsőnek megjelenő „Az összes magyar 

sebesültek, betegek, és elesettek lajstroma" első 

számait 1-töl 20-ig unelv a „Hivatalos veszteség-

lajstrom" teljes magyar fordítása) ha továbl í 4<» 

számra <kb. 2 hónapra) házhoz szállítva 0 koro-

náért előfizet. Egyes szám ára 16 fillér. 

Kiadóhivatal: 

Budapest VI. ker., Vasvári Pál-utca 8. sz. 

Telefon 169-76. 

STOCK-

C0G1TAC 

M É D I C I N A L 

hivatalos ólomzarrat ellátott 

palackokban mindenütt kapható 

C A M I S e : S T Q C K 

gÖ2Ú29oü gy4r4bó l 

B A R C O L A . 

Fáj a f oga? Müfog kel l ! 

Scharpf 3enő 
vizsgázott fogtechnikus mester 

segit a bajon. 

Szombathely, Srzsébet királyné-utca 

7. szám, félemeleten. 

Működik délelőtt 8 órától délután 5-ig. 

l Jíadbavonultak hozzátartozóiknak 

J a j á n l j ULfe 

I - i o n g j r o l D e z s ő 

uri és nöi 
divat-üzletét 

E g y j ó k a r b a n l e v ő 

k o e s i - b u i z i & a . 

e l a d ó K i r á l y - ú t 89 . s z á m ú h á z b a n . 

Az „Elité" kávéház és vendéglőben 

egy tanonc 
felvétetik. — Bővebbet ugyanott. 

A l k a l m i v é t e l ! 

T á b o r i t á v c s ő 

8 szoros csak K 65*— 

B e s z e r z é s i á r a 120 k o r o n a v o l t . 

Az eladást szívességből közvetíti Róth Jenő 

könyvkereskedése. 

X W I niNstnr Királyi 

j ó t é k o n y c é l ú á l l a m s o r s j á t é k 
K/"ii |> '•n*.»or*jáf«',U ri'TUi'lln'tő tisitn jövi'.loliue k itliHi'iiu i'» 

jótékony cllokm fuj; f.irJiumtii 
EZIMI -iir«i iiókimk ö ti U SS3 nyereménye » ui, tii"W.>knek 

..-»*•« • rt.'k' 475 D00 koronára r u keszpen/ben 

Fonyeremeny £ < M M M M > korona készpenzben. 
T<>»álii ti: 

I fűnjtrrcmrn; — U I .UOI kor. kr./p •(> nj. r .1 Í I I I I K 4. i» K kexp. 
i . - •-'o.hiü . . M « , M t «.>»•> . 
I - - IM|i . . K> I Ml . 10. «HI „ 
I . U W . . .NMl ,, „ <i „ itt.tMNt i, „ 
5 ny«r. » 1'klO K S.0 4I . . .' UO „ „ 2u „ IMNN) ,. 
5 . . ••KI . -j :. • . . ' I I I . . ?O IM I " 

1 • - -V1 " - '"" - " IW :I mer, összesen 47r> i»« > K 

Huzas visszavonhatatlanul 1914 evi decnmb ho 9-en. 

Egy sorsjegy ara 4 korona 
Sor»jH4j\ek «/. «"l"i/Hti'« liekülil<**e melli'tt i iintgvur kir. 
lortój.tveil-k i i:M7£Mtú«ágiól Hudape«l>M i ><inpMl>»tn > |>nrtom"ii-
ti««iMi külil.-t nek, ••*«• nkivüI krtiihittok VMlainnunyi pontit*, adó-, 
vám- t'« KÓIIÍvutHItiáI, it vHt iii lílloiiiHixikoii s « li-yröbb 
dulinnxt>"i'ad«<l)t<n •'•» >ál(ó-ü/letliHn. Jiítíktervni ing\en <••* bír-

mfiitvi- küld 

A magy. kir. Lottójovedeki igazgatóság. 

K i r á l y - ú t 15. s z á m , 

hol olcsón szerezhető be Jáqer ing es 

nadrag. hósapka. labszárvédö. ermelegitö. 

keztyü. teveszórhar i snya, hasmelegitöhöz 

szükséges flanellek úgyszintén az összes e 

szakmába vágó cikkek. 

Több millió ember 
használ ja saját j avára 

rekedtség, hurut, 
elnyálkásodás, 
görcsös köhögés 
és hökhurut ellen 

Rinn k"z j , ;uy i h bi 

UIUU tonj t • ány *nvo-
nóktól es magunosokti >1 
a legjobban igazoljuk biz-
tos hatásukat i's közked-
veltségüket 

ISemmiféle hasonló 
[készítmény nem tud 
ily sikert felmutatni . 

Csomagja fillérért, 
szelence f -ért kapható 

S C H A A H J Ó Z S E F 

• LENDVAY LAJOS él 

KÜTTEl. DEZSŐ > vszerészeknél Kőszegen es az 

nsszes gv< >gyszert,irakb'in 

Szombathelyi Takarékpénztár 
J^észvcrivtársaság 

kőszegi fiókja, 
ItOMiM'o;. K i r ú l y - ű t <>. wt.. 

S t r u c z szá l loda m e l l e t t 
E l f o g a d : n e , t o 4 *<w 

tozassal betéti könyvecskére es foly.i-

szaralára A kamatozás a betétet követő napon kezdődik , 

betét kitizetéseket felmondás nclkul eszközöl . 

Leszámítol : J ; »l«»ira!s0s uzleti cs nu-.invii l-

— ' kat mindenkor .1 legelőnyösebben 

F o l y ó s í t : r * n d w ®s törlesztéseijelzálogkölcsönöket 
_ _ _ _ _ _ _ földbirtokokra es városi hazakra, maga-

sabb kamatú kölcsönöket a lacsonyabb kamatú 
kölcsönökké változtat (convertál) . 

É r t é k p a p í r o k a t : , u ' : "folyamon vesz é* elad, 
. tőzsdei :negbiz.i; s > <.it cll •.;.!.I 

S z e l v é n y e k e t * költségmentesen bevált; szelvény-
i iveket a szc venyutalvánv (talon) 

alapjait díjmentesen beszerez 

Á t u t a l á s o k a t . lefi««tésekct eszközöl a világ bár-
mely p i . uan teljesen díjmentesen 

Értékpapírokra: lll,mi- ,'"> , n i ;" 
L — L előleget ad 

S o r s o l á s a l á e s ő értékpapírokat árfolyamvess-
tessej, ell.n 'íztosii 

E rt é k p a p i ro k a t L "'1;L 

Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb pénzintézetével a 

l'esti Hazai Klsö Takarékpénztar K yesúlettel szoros össze-

kötteti t b M M i niiiidentele t.ikarek|H;iiztari e« baiikazlet 

megbíz >st a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 

Mint az hl só Magyar Utalanos biztosító tals.i^.l^ ügynök-

ségé mindenfe le biztosítást el logad és felvilágosítással kesz-

s ggel szolgai. 

Központ Szombathelyi (regi) Takarekpenzíar 

Szombathely A l aku l t : 1867-ben. 
Alaptőke 1,600 000 k<>r. Tarta lékok: 400.000 kor. 

Takarékbetétek 15 mil l ió koronán felül. 
Saját tökei 2,250.000 korona . 

Nyomatott Hónai Frigyes kr i\> vuyumdájábun KOszegon 

V e n d é g l ő m e g n y i t á s ! 

Fisztclettcl tudomására hozom uj^v a helybeli mint a 

vidéki n. é. közönségnek, miszerint az „I^litekí kávéházam réj^i 

helyiségében 

vendéglőt, sörcsarnokot 
nyitottam. 

Fő célomnak tekintem, hogy a nagyérdemű közönségnek 

elsőrendű ételt és tisztán kezelt italokat szolgáltassak ki. 

Boraimnak minősége és olcsó árusítása által nagyobb utcai 

forgalomra törekszek. 

Kőbányai elsőrendű sörnek forgalomba hozását azért tar-

tottam szükségesnek, mert ezzel egy hiányt pótolok a közönség 

óhajára. 

Helyiségemet rendelkezésére bocsájtom a t. közönségnek: 

bankettek, lakodalmak, összejövetelek és mulatságok megtartására is. 

1 )e különösen kiemelni kívánom, hogy eredeti kőbányai 
Dreher-féle Király-sört mérek ki, amelyből állandóan friss 

csapolás van. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását kerve vagyok 

teljes tisztelettel 

Vincze Mihá ly helyett Vincze Mihá lyné , 
a Dreher-féle sörök kizárólagos lerakata és elárusítója. 

L d Ü Ű ^ 

KaiserfélF 
M e l l = 

k a r a m e l l á K . A 
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