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H o l t t é r sora M fi l lér 

Hirdetések nagysdg szerint jutdnyos drban 

szdmi ta tnak meg. 

E g y m i l l i ó r a 

becsülhető városunkban a hadi kulcson jegy-

zése. A pénzintézeteknél történt jegyzes meg-

haladja a 70Ü.000 koronát es néhány százezer 

koronát jegyeztek másutt es más közvetítés 

mellett. 

Pontos névjegyzéket nem közölhetünk, 

mert nevüknek közlesére eddig nem adtak fel-

hatalmazást, de felemlítjük, hogy 

Kőszeg városa 100.000 

, * Kőszegi Takarékpénztár 100.000 

Kőszegi Alt. Takarékptr. 60.000 

Hitelszövetkezet és kath. 

hitközség 50.000 

Ág. hitv. evang. gyülekezet 25.000 

Sörgyár részvénytársaság 20.000 

Ipartestület 1 1 500 

Bencés főg imnáz ium tanarai 9.500 

Főgimnáziumi segély-egylet 2.500 

Izrael hitközség és Szentegylet 3.000 

Kőszeg város tisztikara 4.000 

Kir. járásbíróság „ 3.000 

Kir. adóhivatal „ 1.200 

Posta s táviro hiv. „ 2.400 

Kisner testvérek nemezgyára 10 000 

Szinpártoló egylet 1.000 

Magánosok a K. Takaréknál 300.000 

az Ált. „ 120.000 

„ a Hitelszövet-

kezeméinél 15.000 

Magánosok a Szombathelyi 

fióknál 14,000 K. 

jegyeztek s ha hozzászámít juk azon vagyonos 

polgártársaink jegyzését, akik máshol levő 

tőkéjük felett is igy rendelkeztek, nem becsül-

tük tul a kőszegi hadi kölcsön jegyzést, ha 

kerek egy mill ióban állapítjuk meg. 

Kőszeg városahoz méltó ez a hazafias 

elhatározas. E varos közönsége mindenkor ott 

allt az elsők között, ha a haza érdekében 

cselekedni kellett 

A nemzet harcba szólította katonainkat és 

a kőszegi katonáknak a legsúlyosabb helyzet 

jutott a nemzet védelmében. Csak szórványosán 

kerültek erről hírek hazafelé, de már tudjuk s 

az iss2onyatos harcok végbefejezése után rész-

leteiben is megismerni fogjuk és megismerni 

foffla a haza, hogy a mi katonainknak vérével 

megváltott sikerei mit eredményeztek. 

Akik itthon maradtunk és sajnos fizikai 

erőnkkel már nem lehetünk szolgálatot a harc-

terén, de a haza érdekeben itthon teljesítjük a 

reánkbizott kötelességet s ha már nem osztozhatunk 

^aink súlyos honvédelmi munká jukban , nekünk 
a z egyéb itthoni kötelességen kivül, meg kell 

adnunk e nagy harchoz a szükséges anyagi 

erőt, mert ez is egyik föfeltétele a győzelem 

kivívásának. 

Ami kölcsönt adunk a hazának, azt 

önmagunknak adjuk, mert hiszen célja az 

ország fennállásának, a nemzet életének a 

biztosítása. A győzelemhez pedig pénz kell. 

Kddigí sikereinket is az eredményezte, hogy 

kiváló harcos katonáinkon kivül elég pénzünk 
is volt a hadviseléshez. 

I ulajdonképen nem is áldozat az, ha 

szabad tőkéinket a hazának rendelkezésére 

bocsátjuk. Hiszen dus kamatot ad fejében. A 

tekének igen nagy része meg ismét vissza-

kerül mindazért a hadiszolgáltaiásért, amit 

katonának, itthonmaradtnak, szállítónak s mind-

megannyi kötelesség fejében ismét kifizet. 

S miért ne adnók oda minden nélkülöz-

hető pénzünket? Nincs annak jobb helye sehol. 

Attól hiába félnek, hogy elvesz. Államadósság 

sohasem veszhetik el. S ha mégis katasztrófa 

éri értékeinket, nincs az a vastag páncéllemez, 

nincs az a mély gödör, nincs az a furfangos 

rejtekhely, hová ennek köveúezmé íye ne hatna. 

Pénzünk csakis az államnál van biztonságban. 

Ez van hivatva megvedeni anyagi érdekeinket 

bármely körülmények között. Ha ma nem 

fizethet, fizethet holnap, de fizet minden körül 

menyek között. 

Kőszeg város közönsége helyesen fogta fel 

a nemzethez intezett felhívást. Szivünk minden 

hevével, bizakodo lelkünk minden érzésével 

köszöntjük e varos lakósságat hazafiságának 

es helyes gondolkodasanak impozáns megnyil-

vánulásáért. A mai kor honpolgárai méltokepen 

haladnak dicső elődeink nyomdokain. 

Kőszeg varos polgarai nemcsak a harc-

térén, hanem a harctérért is elismeresre méltó 

módon vettek ki részüket a haza iránti köteles-

ségből. Fakadjon áldás belőle minden polgá-

runkra, minden utódunkra ! 

4. Az adótiszti teendők helyettesítésével Szuklies 
Géza bízatott meg 

ö Kivetette a/ erdflmester azon előerjesztését, 
hogy Treiber Antal favevő által jogosan kifogásolt 
műfa árából, mivel csak tiizifara alkalmas, 700 korona 
elengedtessék, ellenben elhatározta, hogy tűzifa 
céljaira maga bocsátja aruba a tnzifa hiányán levő 
helybeli lakosságnak. 

0 Arató István felsőbb leányiskolái tanar a 
város kötelékébe felvétetett 

Közgyűlés megnyitása előtt bejelentette a 
polgarme>ter Kirchkuopf Mihály városi képviselő és 
tüzoltófőparancsnok elhunytat, kinek, buzgó műkö-
dését jegyzőkönyvben megörökíteni hatarozták és 
tudomásul vették, hogy a ineguresede't helyre 
Wurst József póttagot hívta be. 

Hirek a háborúról. 
— Csak hivatalos jelentések -

Magyar ko/igazga»as Szerbiaban I l l e t é k e s ténye-
zők megegyeztek abban, hogy n mostani szerb 
Macsva vidék, a volt inacsói bánság magyar közi 
gazgatas alá helyeztetik. A közigazgatás élére egy 
magyar tábornok kerül. A magyar közigazgatási hi-
vatalok. a magyar posta, a magyar pénzügyőrség és 
a magyai vámhivat ilok már a legközelebbi nap 'k 
ban megkezdik műk nlésiiket A közigazgatás szék-
helye Subáé lesz. Macsvát <>t kerületre osztják Most 
intézik el a bélyeg és a pénznemkérdések szabályo-
zását. A hadvezetőség proklamáeiot intéz az elfog-
lalt terület lakosságához, melyben közli a birtokba-
vételt es kibocsátja rendeletét, mely a pénzforgalom 
és a törvényes szokásokra vonatkozóiig szükséges. 

Valjevot bevettun A déli hadszíntéren győzelmes 
csapataink az ellenséget szívósan üldözték és nem 
engedtek időt arra, hogy nagyszámú és különösen 
Valje rónál évek <»ta készített megerősített állásaiban 
ujabb komoly ellenállásra gyülekezzék. Azért hétfőn 
is Valjevó előtt csak ellenséges utóvédek kel ütköz-
tünk meg. Ezek rövid ellenállás után vereséget 
szenvedtek és foglyokat hagytak kezeink között. 
Csapataink ele.-ték Kolubar.it, megszállták Valjevól 
és Obrenovácot. A fogadás \ aljevóban jellemző volt 
Előbb v i r á g o k , de c-ik megtévesztésül, közvetlenül 
azután bombák és puskatüz. 

23 ezer orosz fogoly. Kelet-Poroszországban 
harcoló csapdáink az ellenséget a Stallupönentöl 
délre eső területen visszavetették. Nyugat-Orosz-
országban operáló csapataink Soldau mellett az 
orosz haderő közeledését sikereden elhárították és a 
Visztula jobbp írtján előrenyomuló erős orosz erőt 
Lipnonát vívott győzelmes harcban Ploekra szorí-
tották. E harcokban ötezer fogoly és 10 gépfegyver 
jutott kezünkre. A Wloklavekuél elért siker folyta-
tásaképeu a néhány napon át vívott harcokban 
döntés történt- A velünk szembe szállott t >bb orosz 
hadtestet Kutnón at vertük vissza. Eddigi megálla-
pítások szerint itt az oroszok huszonháromezer 
foglyot, legalább hetven géppuskát és ágyukat 
vesztetlek, melyek szama még nem ismeretes. 

A szerb futás A szerb sereg visszavonulása 
Kragujeváe felé folyamatban van, mert a magyar és 
osztrák seregek offenzívája, amely Belgrád hamaros 
és könnyű elfoglalására fog vezetni, szívósan tart. 
\z ostrom Belgrád ellen szárazon és vízen folyik. 
A Kalimegdán romokban hever. Belgrádban nagy a 
kenyérinség Csempészek megpróbálták éjjel a 
Dunán átkelve kenyeret szerezni és francia arannyal 
akartak fizetni, de elcsípték őket és érdemük szerint 
elbántak velük. Belgrád eleste küszöbön van. 

Oroszország ultimátum i Romániához es Bulgaria 
hoz. A Prager Tagblatt-nak táviratozz uk Konstanti-
nápolyból: Itt az a hír, hogy Oroszország ultimátu-
mot intézett Román iá >oz és Bulgáriához, mert meg-
tagadták a- orosz csapatoknak és hadianyagoknak 
saját területükön való átszállítását 

Torokok az egyiptomi hitarnal. Kairói |eleut< 
szerint a törökök 100.000 embert és nagyszámú tevét 
koncentrálnak a határon Az általános tamadás hosz-
szabb idő múlva fog megkezdődni, mert a csapatok 
kifejlődését a nagy kiterjedésű, vízben szegény 
pusztaságok nagyon megnehezítik. A Szuez csator-
nánál levő angol hajók legénységét megerősítették. 

Torok csapatok átvonulása Perzsian Minthogy 
Oroszország vonakodik csapatait Perzsia semlegessé-
géhez képest Perzsiából visszavonni, Perzsia hivata-
losan megengedte, hogy a török csapatok Perzsia 
területén átvonulhassanak és hogy a kalifátus 
védelméro Perzsiában önkéntes csapatok alakuljanak. 

Városi rendkívüli közgyűlés. 
— 11)14. november 19. 

Mikor a most sokat zaklatott podesta a rend 
kívüli közgyűlést megnyitotta, szinte hatborsodzó 
érzéssel nézték az — ajtót. Érthető. Tizenketten 
voltak jelen Hadi kölcsön, háború, a mukkor is 
tizenhármán jelentek meg, — Istenem, de sokat 
kísért az ominózus 13. S már-már befejezi a polgár 
nagy hazafias előterjesztésének indokolását, tuidőn 
hirtelen csak megnyílik az jtó s csakugyan meg 
jelenik a 13-ik! Vendégségben ilyenkor a szaká 'snöt 
hívják be M iknek. Nem i* rossz szokás. Néha jó 
ha maga is kénytelen enni * fősztjéből. Csakhogy a 
városnak nincs szakáesa Meg levesbbe szakacsnője. 
Ilyenek hiányán i- sikerül néha — ulsózni a levest. 

Újra nyílik az ajtó. Mindenki fellélekzik. Ilila 
Isten! Megjött a 14 ik vátosi képviselő. Hozza meg 
egy legrendezetlenebb vallású tagja. Ez ko/fe|fog.»^ 
szerint. — szerencsét jelent Kell is! Háború, hadi 
kölcsön és ismételten 13 as tagu közgyűlések ! Ké-
rem, ezt csak jó idegzetüek birjak. 

Kizárólag csak a hadi kölcsön miatt vált 
szükségessé a rendkívüli közgyűlés, — de a polgár 
mester a közgyűléssel is ugy tesz, mint a tis.rtvi*e 
lökkel. Még egy kis más munkát is rak hegyibe 

A hadbavonult adótiszt fizetését szüniettette be 
k helyébe helyettest állíttatott. Ez az ugy majdnem 
egy ki> háborúsdit okozott. Egyik képviselő ugyanis 
azt hitte, hogy a város nem lehet el e tisztviselő 
nélkül és felmentetni kívánta, — a polgármester 
ellenben olyan „apage satanasa-fóle kijelentéseket 
tett, ami nagyon vegyes érzelmeket keltett s végre 
még szavazást is provokált. A többség a polgár-
mester előterjesztését fogadta el. Ez pedig ta an 
nem is örült az ügy személyi részének annyira, 
mint inkább az anyaginak. Mert ez is „hadi kölcsön" 
és pedig olyan, mely 6"„ nál is jobban kamatoz 
A hadsereg „kölcsön" vette a város munkaerejét. — 
ellenbon a város a hadsereget. Utóbbi két koronáért 
végzi ugyanazt, amit a másik négyért. Ez 100" o 
tiszta anyagi haszon. Hát még az erkölcsi?! 
(Valahogyan félreértés no keletkezzék, — rni azt 
ugy értjük, hogy nem vonnak el valakit a haza 
védelmétől.) 

A másik fontosabb ügy, erdőgazdasági volt. A 
város „házi fa-kuncsaftja' a megvett müfának jó 
részét kifogásolta s csak tuzifiárt akar érte fizetni 
A „tűzifa" mindenki eszébe juttatta az aznapi első 
zero alatti hőfokot. A kifogásolás rosz fa volt a 
tűzön. A város egyet gondolt: ni ni, hiszen ha csak | 
tűzifának jó, tőlem is megveszi a sok tüzelőfarai 
szorult polgár s nem onged -k el 700 koronát, hanem ! 
magam dolgoztatom fel tüzifaeladásra. 

* * * 

A rendkívüli közgyűlés a következő határoza-

tokat hozta: 
A zárolt hadi kölcsönre 100 000 koronát jegyez. 

öO.OOO koronát az alapokból készpénzért és 50 000 
koronát kölcsön alapján. Névszerinti szavazással 
egyhangúlag szavazták meg 

2. A mozgósítás folytán bevonult adótiszt illot-
ménveit beszüntette. 

'3. A meguresedott erdőfiri állásra Szalav .József 
acsádi lakós vizsgázott erdőőr alkalmaztatott. 



amelyek a szerb hadsereg súlyos vereségeiről ós az 
osztrák magyar csapatoknak Szerbia belsejébe való 
fal tartóztat hatatlanjelö'renyoinulásáról szólauak. A hol 
gar lapok, amelyek saj.it információk alapján közlik 
a szerb vereségek részleteit, Szerbia helyzetét vigasz-
talannak látják. Nagyon érdekes Uenadiev volt 
külügyminiszter lapja, a Wolja, amely a következő-
kot irja: „A szerb hadsereg vereségei után Szerbia 
nemsokára a múlté lesz. A Szerbiára való emlékezés 
azonban seholsem fogja a részvét érzelmeit felkelteni, 
hanem mindenütt elégtétellel fogják fogadni, hogy a 
Gondviselés megbünteti az igazságtalanságot és a 
biint. Alattomosság, álnokság, fenhéjázás, rablás és 
orgyilkosság magvai voltak elhintve a szerb nép 
lelkében s ezek a tulajdonságok most az egész népet 
az örvénybe taszítják". 

Az oroszok ujabb nagy veresege Przemyslnel. A 
szövetségesek Orosz Lengyelországban pénteken is 
mindenütt sikereket értek el. Ilöntés még nem tor-
tént. Az orosz foglyok száma növekedik. Przemysl 
előtt az ellenségnek azt a kísérletét, hogy erősebb 
biztosító csapatokat hozzon közelebb a vár déli harc 
vonalához, nyomban visszautasítottuk s az ellenség 
ez alkalommal súlyos veszteségeket szenvedett. 

Az angol-francia hadsereg csődje. Angelo Gatti, 
a Corriere della Sera katonai kritikusa a következő-
ket irja: Franciaországnak már csak a dofenzivához 
van ereje. Ide érkezett hírek szerint a francia had 
sereg nagyon megrendült, ha nincs is kritikus hely-
zetben. A franciák sorait nem annyira a halottak és 
sebesültek folytán beállott veszteségek ritkították 
meg, mint inkább a betegségek. A betegség által 
okozott veszteség nagyon jelentékeny. A lovasság 
nagy része a lovak nagy halandóságánál fogva gyalog 
harcol. Hasonló helyzetben van a tüzérség az elfo-
gatok elvesztése lolytán. A hiányok pótlásara a 47 
éven felüli férfiakat is felszólítottak a hadseregbe 
való belépésre. A cikkíró szerint a mai viszonyok 
között Angliának is csak defenzív ereje vau a ne 
metek aktiv erejével szemben. Anglia ezt a defenzív 
erőt nem lesz képes legalább néhány hónapon belül 
aktiv erővé átváltoztatni. 

Dicsossqes török csatak. Két nap óta seregünk 
hevesen támadja az orosz sereget, amely az Ada 
Zazak — Khaohab határvonalon állott volt fel. Isten 
segítségével seregünk szuronyrohammal elfoglalta 
az Ada körüli magaslatokat, melyeket az ellenség 
rendkívül megerősített. A harc változatlan heves-
ségg I ránk kedvezően folyik. A Batum mellett 
előnyomuló csapataink az ellenséget újból megverték, 
a Zavetlan és Kúra magaslatokat megszállották 
Zavotlaubun az oroszoktól egy zászlót, négy ágyút, 
egy automobilt, nagy számú lovat, nagy mennyiségű 
élelmiszert zsákmányoltunk, hat orosz tisztet, köztük 
egy alezredest és egy kozák századost, több száz 
kozák katonát elfogniuk. Az orosz sereg maradéka 
rendetlenül menekült Batum felé. 

V á r o s i ü g y e k . 
Hirdetmeny. 

Kőszeg szab. kir. varos számvevősége felhívja 
a háztulajdonosokat, hogy az 1ÍM5. évre szóló házbér 
valloinási iveket november hó 30-ig a városi adó 
hivatalnál benyújtsák. 

Kőszeg, 1014 november 21 én. 
A cZi imvf ríisry. 

H e i y i h i r e k . 
Hazassig. Jerzabek Nándor ezredes, a helybeli 

katonai realiskola parancsnoka hétfőn délben házas 
ságot kötött Bíró Zsuzsannával, egy kolozsvári 
táblabíró leányával. Mint tanuk voltak jelen Kuzek 
Nándor őrnagy, parancsnok helyettes és Ilipper 
József katonai vívómester. A polgári kötést Kőszegi 
József anyakönyvvezető végezte, aki ennek végez-
tével meleg szavakkal üdvözölte az uj házaspárt, 
egyúttal a város elöljárósága és koíöusége nevében 
is. Utána az intézeti kapóimban dr. K.itzenb>ck 
Karoly lelkész-tanár végezte az egyházi kötést, aki 
a katonai reáliskola tanári karán u szercucsekivúu it tit 
tolmácsolta A parancsu>k m isn ip rövid idlre szóló 
szabadsággal nászútra indult. 

Kitüntetes Müller Ferencnének Szalvátor fő-
herceg, a Vöröskereszt fővédnöke, aVaskereszt-rend 
II. osztályát adományozta érdemei elismeréséül, l'gy 
értesülünk, hogy a katonai tartulékkóiház parancs-
noksátra tett eziránt felterjesztést, így akarván a buzgó 
segitö munkatárs érdemeit méltóképen honoráltatni. 

Herbst Géza alispan időzött városunkban hétfőn. 
A járási népfölkelő sorozás ügymenetéről győződött 
meg személyesen. 

Hosi halált halt az északi harctéren Auguszt 
Lajos 19. honvédezredbeli tényleges hadnagy. K 
haláleset közel érinti városunkat. Az elhunyt hős 
katona Auguszt Ferenc pé-segybázmegyei alapít-
ványi kormányzó, nyug. pénzügyigazgafo tia, polgár-
mesterünk unokaöccse, akit a kiterjedt hílybeli 
rokonság is szívből gyászol. 

Gerstenherg Frígves altábornagy, aki a 8J-as 
években városunkban hosszabb ideig volt jállomáson 
és az orosz harctéren is közreműködött, "hol vitéz-
ségéért a Lipót-rend nagykeresztjét kapta, gyengél-
kedése miatt szabadságoltatott, majd Őfelsége leg-
magasabb megelégedésének kitejezése mellett nyuga-
lomba vonult. 

Brunec/ Géza tartalékos hadnagy, a Kőszegi 
Általános Takarékpénztár könyvelője, aki a mozgósítás 
idején a 83-as ezredhez bevonult s egy ideig az 

Románia az ott'lakó bolgár t ••stvéreknek polgári ós 
!politikai szabadságot New akarunk mi senkii sem 
bántani. Macedóniát u.irj iú. Sz rbiatól és (i >rögoi 

| szagtól csak azt vesszük el. ami a mienk Bolgárok! 
j A bolgár nép egyesítésének perce elérkezett Fel 
I hívunk b miieteké:, hogy fol 'b ír i:i és haza iránti 
(kötelességeket teljesítselek. BolgárokÜJulgaria győzni 
fog. -- Bulgáríi hatalmas és nagy Jesz. Itt az idő 
cselekedjünk! A bolgár nemzeti komité. 

Bulgaria uj serege. Fitscheff hadügyminiszter a 
szobranje elé uj véderőtorvényjavaslatot terjesztett 
A miniszter a szobranje szerdai ülésén kifejtette, 
liug.v a kamara előtt lévő uj törvényjavaslat célja 
az. hogy általános mozgósítás esetén ne csak azokat 
hívjak be. akik szolgáltak, hanem azokat a J4 és 
4Ö év között lévő férfiakat is, akiket a rendes soro-
zat alkalmával alkalmatlanoknak találtak és akiket 
most uj vizsgálatnak vetetnek alá A bolgár hadsereg, 
a hadügyminiszter véleményt* szerint ezzel 1J0.CK.HJ 
főnyi uj hadsereghez jut. 

110 400 angol katona és söOtt angol paripa lett 
harcképtelen eddig a francia es.it itereken. Az angol 
alsóház ülésén Asquith miniszterelnök ennyit vallott 
be. Kz a szám azonban, noha borzalmasan nagy, 
bizonyára szépítve van, ni'/rt tudjuk, hogy a néme-
tek dühe Belgiumban i-. Észak-Franciaországban is 
az angolok ellen viharzott Am még Asquith beval-
lása szerint is a kontinensre rakott angol seregnek 
több mint egy harmada pusztult el. 

Nagy csata a Fekete tengeren A Fekete -tenge 
ren napok óla nagy tengeri ütközet dul. Ideérkezett 
hivatalos jelentések s^ennt <-gy orosz páncélos hajó, 
amelynek nevét még nem sikerült megállapítani, 
nagyon megrongálódott. A páncélosnak egész csapat 
orosz hadihajó sietett segítségére. A török flotta 
üldöző >e vette az ellenségss flottát. 

A torok zas/lo diadala Az össszes harctereken 
sikerrel folynak a bar-ok Az egyiptomi határon: 
küzdő csapataink elfoglalták K ilát en Naehl hely j 
séget, mely százhúsz kilométernyire van a határon] 
tul és kitűzték ott a tör'k l obogót Azok a csapatokl 
melyek Losistanon átvonulva, orosz területre léptek,j 
heves harc után Isten segítségével megverték az j 
oroszokat és nagv veszteségeket okoztak nekik, 
miközben száz foglyot és tobb hegyi agyút zsákmá- j 
nyoltak. 

Nagy francia tüntetes a haboru eilen. Csütörtö-
kön este tobb ezer főből álló közönség töntetett a 
San liermain des l'reis előtt A nagy sokasig, köz-
tok rengeteg asszony, ezt kiabálta: — A háború az 
oka ami nyomorúságunknak! Kiég volt belőle! Mi 
békét akarunk ! A tüntetők ezután a pénzügyminisz-
térium palotája elé vonultak s ott tüntettek a háború 
ellen. A pénzügyminisztérium erkélyéről egy magas 
rangú tisztviselő borzéit a néphez, s csendesíteni 
igyekezett a tömeget, majd ezeket mondotta. A kor 
máuy tudni fogja kötelességét a néppel szemben! 

Francia haboru költségé. Hivatalosan jelentik, 
hogy Franciaországnak eddig a haboru három milli-
árdjába. Belgiumnak pedig 700 millió frankjába 
került 

Nehez elonyonulas a hóban Az időjárás várat-
lanul zord télre fordult és surü pelyhekben esik a 
hó, amely a hadműveletek menetét most kissé meg-
lassította. Az obrenováci országutat pénteken dél 
óta rnaga> hó borítja, amely nemcsak tüzérségünk 
előrejutását teszi lehetetlenné, de még a gyalogság 
hadműveleteit is hihetetlenül megnehezíti Khhez 
járulnak a terepviszonyok nehézségűi is. Minden előre-
törő s/.arnv a visszamaradt csapatok és tüzérségünk 
védelme alatt gyorsan fedezéket kAsrit és csak ami-
kor a fedezékek mar készek és csapataink azokban 
elhelyezkedtek, kép -s a visszamaradt csapatrész a 
már beásott csapataink hadállását is elhagyva előre-
törni K nehézségek ellenére is, bar sokkal lassúbb 
iramban, folyvást előrenyomulunk. 

A torokon előrenyomulása Baium fele Két nap 
óta seregünk hev s>m támadja az orosz sereget, amely 
az Azab—Zazak -Khoc,had határvonalon állott fel. 
Isten segítségével seregünk szuronyrohammal elfog-
lalta az Azab korüli magaslatokat, amelyeket az 
ellenség rendkivul megerősített. A harc változatlan 
hevességgel kedvezően folyik. A Batum felé előre 
nyomul > csapataink az ellenséget újból megverték. 
A Zavotlar es Kura magaslatokat megszállották. 
Z ivotlarban az oroszoktól egy zászlót, négy ágyút, 
egy automobilt, nagyszámú lovat es nagymennyiségű 
élelmiszert zsákmányoltak. 11 »t orosz tisztet, közöttük 
egy alezredest es egy kozák ezredest, valamint több 
mint szaz k tzkaloual elfogtak. Az orosz sereg mara-
déka rendetlenül menekült Batum felé Csapataink, 
ame vek Asser-Beidjan tartományban előnyouiulii ik, 
november 16 án erős csapattal Selmasnál összeüt-
köztek. Az oroszok vereséget szenvedtek és halot-
takban két tisztet és száz embert vesztettek A perzsa 
torzsok vezérei, akik eddig az oroszok szolgálatára 
állottak. külónbözO törzseikkel ami csapatainkhoz 
csatlakoztak. 

A nemetek tovább bombázzák Oünkirchent. A 
németek újból bombázni kezdték Dánkirchen keleti 
részét és környékét. Még éjszaka sem szűnt meg az 
ágyúzás. Tern> rdek grán it csapott le a külvárosban 
és a környékbeli helységekben, a melyeknek népe 
elmenekült. Nieuport és Dixuiuideu romhalmaz. A 
korrivéken is elkeseredetten támadnak a németek, 
de u szövetséges sereg hadállásai nem húzódtak 
hátrább. 

Bolgár velemenvek Szerbia letoreserol. Szófiából 
jelentik a Südslavische Korrespondenz nek: Az egész 
bolgár sajtó azoknak a híreknek a hatása alatt all, 

Előrenyomulásunk Szerbiában A déli harcszin 
térről csapataink Kolubaráig nyomultak előre, azon 
lesz ben mar át i- keltek, bár az ellenség az összes 
hidakat lerombolta. Valjevóban, hova már egy ma-
g IM iu parancsnokság is megérkezel!, a nyugalmat 
e> rendet gyorsan teljesen helyreállított ik A város 

szerli »•< ipatoktól sokat szenved.'tt. Kgy kise bb 
lovassági különítmény kedden .'KM szerbet epett 
foglyul. 

A doi.to csatak északon A Oagblad közli a 
szentpétervári t.uirati iroda egy jelentérét, amely 
szerint óráukint várják, hogy Krako korny kén meg-
kezdődik a döntő nagy harc. A nemetek az egész 
orosz német futár mentén futo.arko ;;tt ástak, nme 
Iveket dr itsovényekkel és ma* legy őzhetetlen aka-
dályokkal láttak el. Mind a mellett mondja az, 
orosz jelentés — nem a határvonal mentén lesznek 
a döntő rsutak, inert a németeknek a fölérve az 
hogy a döntést a Königsberg Lötzeu lirau-
denz Bromberg — I'osen — (ílogau - Breslau 
es Néisse vonalon provokáljak ki. 

Varsó kormanyzoja fogoly A nagy főhadiszállás 
jelenti. hogy a Kutnói győzelem alkalmával fogságba 
került oroszok között van KrefT varsói kormányzó is, 
egész vezérkarával 

Parlamenier Belgradban A Belgrád >t ostroinió 
haderőnk parancsnoka parlamentért küldött a város 
par.iucsnokahoz és megadásra szólította fel. A pa 
rancsn ik egy órai gondolkozási időt kért. amit meg 
is kapott Minthogy egv óra elteltével válasz nein 
elkezelt, este 10 órakor tüzérségünk és monitoraink 
megkezdték a varos bombázását 

Angol lap a rövid haborurol. A Westminster 
• íazette cikket ír arról, hogv Anglia kötelesség':, 
hogy a háborút a lehetőség szerint minél rövidebb 
idő alatt fejezze be Kz kötelessége nemcsak önma-
gával, hanem szövetségeséivel szemben is, amelyek 
az ellenség dühének leginkább ki vannak téve. 

Megvert orosz lovasság Lengyelországban, a 
Lodztól északra eső területen ujabb harcok fejlődtek 
ki, melyekben döntés még nincs. Sodautól delnyu 
gatra z ellenséget a Ml avara való visszavonulásra 
kényszeritettuk. A legszélső északi szárnyon erős 
oros/. lovasságot 10 án es 17 én megvertünk <s 
I'ikalleuen át visszaveteti ük. 

Bulgrad eleste küszöbön. A deli harctérről 
jelentik, hogy az Obrenovác felől előnyomuló 
csapataink Belgrád elé érkeztek. B-lgrad eleste | 
minden órában varható. A szerbek Kragujevác és j 
l'ziee felé vonulnak 

1400 szerb fogoly. A délin ugati hadszínterén a 
Klubam folyó elpusztított átjáróinál többrendbeli 
nagyobb harc volt. Saját erőink már a túlsó parton 
vannak. November 10 m 141)0 foglyot ejtettünk és 
sok hadianyagot zsákmányoltunk. 

Tisza István qrof a nemet főhadiszálláson 
Miként a háború eddigi folyamán mindig tortént, a 
mikor a miniszterelnök bécsi tartózkodása ismét 
alkalmat nyújtott a közös külügyminiszternek es a 
két kormanyelni knek a helyzet beható megvitatá-
sara. Kkozben ismét előtérbe lépett a már tobb 
izben tárgyalt és a ué net kormány részéről rokon- j 
szeiivesen fog idott e*zme. hogy a szövetségesek 
k >zott fennál • teljes egyetértés személyes eszme-
csere utján rneger isit lessék A konferencia kezdemé-
n v ezésére és kívánságára Tisza István gróf miniszter-
elnök e célb I csütörtökön este Berlinen ál a nemet 
főhadiszállásra tita ott. 

A győztes Hindenburg udvozlese. Vilmos csaszai 
őfelsége távirati jelentésemre a következőképpen 
válaszolt: .Hindenburg tábornagy! Az ön által 
vezeteti hadműveleteknek már elélt sokat Ígérő 
ered nényeiért nagy or mímel küldöm önnek császári 
k 's' iii 'teme! Az öli vezérkarának főnőkéről és többi 
segít i tár»airol is a legnagyobb elismeréssel emléke 
zem meg. Derek csapataink, amelyek ont sohas.'in 
bigvj.ik cserben, adja át szintén üdvözletemet és 
k >sz iii"'emet a menetelésben es h ircban egyaránt 
felülmúlhatni lati teljesítményükért L'gjobb kivaua 
taiui kisérik m <ket az elkövetkező napokon is. 
I Vilmos" — Hindenburg tábornagy hadsereg 
parancsa a császári távirathoz a következő meg 
jegyzést l'uzi „K legfőbb elismerés buzdítson ben 
nuuk"t a j ivőben i* kötelességünk teljesítésére. 
Hindenburg, a keleti hadsereg főparancsnoka." 

N-*gy sztob ezied fogsagba jutott Nisbol érke-
zett jelentés szerint, a szerb hivatalos körök is elis 
ineri-í, hogy a valjevoi ütközetben az osztrák-magyar 
hadsereg fogsagaba került négy teljes szerb ezred, 
háromezer k ü l o u b o / ő ezredből való katona, hatvan 
k i nboz/i ezredekbe lartozo lis/.t A monarchia se 
regei ezenkívül huszonnégy gépfegyvert, tizennyolc 
ágyul és számos zászlót zsákmányoltak. 

Neniat repülök Orotzorszag foloit. Ne net repü-
lők jelentek ne g Koninin és (irodno folotl. Bo nba 
kai :i íjitottak le, amelyek nagy kar kat okoztak 
Fg) német repülőgép Kronsladt folé merészkedett 
A várparancsnok 10.IXX) rubel dijat lüzött ki annak, 
uki a repülőgépet leiovi 

Bulga'ia megmozdul. A bolg ír ne uz «ti komité 
a k vetkező kiáltványt bocsátottá ki : Bolgárok ! 
.Macedónia haldoklik a szerbek és görögök véres 
gyűlölködése alatt. Siras, jajgatás, a bolgár testvé-
rek ki ' nlrt vére hív bennünket, hogy teljesítsük 
kote! ss-g i i\"t es vívjuk ki az összes bolgárok 
szi iadsagat és szerezzük meg Micedi'miit, Bulgaria 
Uirját A KMköt nem kell bántani, meri TörAlof 
s/ag nyílt piaea lesz terményeinknek. Uoiuauiának 
szabad kezet kell adni aspirációiban es terveiben, 
hobrudsa legyen a mi barátsigunk zaloga es adjon 



lehetőleg ilyen alapon, ezekből a szükségletekből 
összeválogatva állítsuk össze ajándékcsomagunkat. A 
durva, vastag pamutból készült hósapkák nem jók. 
Nem soká lehet használni őket, mert átáznak s értékük 
nincsen arányban a reájuk fordított munkával. Hó-
sapkák helyett inkább oroszos taslikokat készítsünk, 
amelyekné! az áll tájékán vízhatlan szövetből készült 
védőbetét van 

A nepfelkelo sorozást városunkban szerdán 
tartották meg. A bizottság katonai elnöke Boér 
Gusztáv honvédezredes volt, a kozos hadsereg rés érői 
S. hweizer hadnagy, polgári elnöke Kusa Béla, orvos 
dr. Havas Gyula. a hatóság részéről Kőszegi József 
rendőrkapitány katonaug.vi előadó és Somogyi István 
iend irbiztos. Helybeli illetőségű 134. máshova illető 
ségu h-lybeu tartózkodó 103 állt mérték ala. Alkal 
inasnak találtatott a helybeliek közül t»5, a többiek 
közül 40 : A helybeliek névsora: 

Heisz Károly, .Markovits József, l'reisz András, 
Franki Miksa, Glatz Gusztáv, Kappel Gusztáv, Sehatzi 
Ágoston, Scheer Ernő, Sehmidt liezső, Intenecker 
János, Berghofer János, |->ker Karoly, Heilemeuu 
József, Kelemen Ferenc, Handweg József, Scheck 
Antal, Tempek Sándor, Angyal Elemér, Bauer János, 
' Í • »<M-T István, líosner Antal, Randweg Mihály, 
ScIiek József, Drescher Mihály, Ipsits (íyula, Kamer 
Antal, Kogler János, Maitz Rezső, Kódler .József, 
Schek Gyula, Sehravz Józ>.ef, Frühwirth Antal, Maitz 
János, Kiss József. Noll Gáspár. Laas Ferenc, Miiller 
János, Markovits György, ííandweg János. S hranz 
Frigyes. Sehitzi János. S/.autuauer Miháiy, Angyal 
Béla, IiiIisits Ferenc, Eit.ier Jó/sef. Frühwirth Károly, 
Kohl János, Kru_- Gusztáv, Miki Károly. Krótzl 
Károly, Sehl ipl'er Ferenc. Setireiner Samu, Stipkovits 
István, Deuis. h \rthur Koezor (íiisztáv, Seper Antal. 

Egyéves önkéntesi kedvezménnyel : 

l)r. Hechinger Ede, Szeybold Rezső, Kirchkuopf 
Héla, Tangl \dolf. Takáes József, Farkas Gyula, dr. 
Szovják Hugit, Hass Rezső. 

Az itt lakok sorából : 

Weisz Héla, Dómót<>r Gyula, Horváth István, 
Odoní's János. Varga BUinl, /.>-is\ Lipót, Dercár 
Hezső, Fekete József, Lengyel Dezső, Lehnert 
(íiis/táv. Nagy István, l'alkovies Jozs-f. NValtl 
Miksa, Jauzs > Mihály. Kolnhoffer Fülöp, Hruckner 
Ferenc, llokkon Gyula, Sehl >g| Henrik. Györgyi 
János, Kauzler Nándor, S/i ger Uezsó, Tóth Utvan, 
Vörös István, Hruckner János, Győri Lajos, IVringer 
Gyula, Mihályik I-tván, Nagy .'an I'.ivé Árpád, 
Hidasi Ferenc, Kern Gyula, Takats Viktor, Holzer 
Z>igiuoud, Hriski Mátyás, Horváth Lajos, Bognár 
János, Harahás lstv i , Horváth Mátyás, Notiiig 
Karoly, Sehmierer L iszló 

Egyéves önkéntesi kedvezménnyel: 

Kapui János, dr. /akac«lstván, Lóránt Gyula. 

A népfelkelő sorozás nagy lelkesedéssel folyt le 
városunkban. Az ifjúság jó hangulatban fogadta a sürü 
„alkalmas" kijelentéseket es e tekintetben az idősebb 
évfolyamok se maradlak hátra Azok körében is 
lelkesedest keltett, hogy meg alkalmasnak nyilvánít-
tattak s nem egy családos apának kis fia tűzte mellére 
a kokárdát. De azért akadt olyan is, aki nagy drukk-
ban járult a mérték alá és az orvos elé s nagy ravasz-
sággal kieszelt módon igyekezett a háborúskodás 
veszélyé alól kibújni. Ilyenek a videkiek közül kerültek 
ki Az egyik szomszédtalubeli például oly feszesen 
és mereven vonult be, hogy azonnal mayára keltette 
a figyelmet. Szikár, izmos, de csontos, szinte élő 
csontváz alakjával olyan figurát mutatott, hogy fel-
öltözve kétségtelenül valami párisi legfurfangosabb 
szerkezetű demimond-füzőt képzelhetett az ember, — 
de így Adam-kosztumben sajátságos testi merevséget 
árult el. Mellét kidüllesztette, hasát meg befele, csípői 
kecses kérdőjelformában es ülőhelye kicsúcsosodó, 
kipúposodó eleganciában Megcsodálta az orvos, meg-
bámulta az ezredes, megirigyelte a karcsú hadnagy 
es nevette — a falu birája. Beszéltek hozzá, de nem 
felelt. Mozdulatokat végeztettek vele sakkor csütörtököt 
mondott nagyszerűen kieszelt trükkje. Kitágult tüdejé-
ből elillant a levegő s egyszerre normális ember lett 
belőle. Mire elhangzott az „alkalmas", már ugy sietett 
csontos testét fehér(?)nemüivel befedni, mintha már 
az oroszok ellen sietne. — Egy másik szintén 
szomszédfalubeli őreg népfelkelőjelölt meg ugy jelent 
meg a bizottság előtt, mint Keleti ismert sérvkötós Inr-
deteseiiekreklámalakja.Csípőit vadonat uj servkötö fedte, 
mellét pedig selymes, sokszálmadzagos fűző. Első 
látásra is megállapítható volt. hogy nem régen került 
a boltostól testére és az is, hogy nem az ő testere 
mérték, mert ugy lötyögött rajta mindkét megtévesztő 
„műszer', mint cirkuszbohócon apantalon. Hiába költe-
kezett; „alkalmasnak" találtatott s most beválthatja 
onopád-müszereit téli trikóra és bekecsre. — E dicső 
honfiak mellett akadt azonban olyan is, aki súlyos 
testi hibáját takargatta, csakhogy katona lehessen. 
Lett is. Már eskühöz is felállt, mikor egyik főtéri 
„esztetikusművészünk" arra figyelmeztette „a kőszegi 
legények elejét" mustráló rendőrkapitánynak, hogy 
a népfelkelő tauglich-ok sorában az a legújabb, 
hogy ujjak nélkül is lehet katonáskodni. Csakugyan 
itt is rejtegette jobb kezefejét, melyen negy ujj 

hiányzott. „Hát miért nem szólt az orvosnak' 
kérdj a kapitány. „Hát kerem ne tessek feszegetni, 
igen szeretnék nekimenni a szerbeknek." A rendőr-
kapitány újra bizottság ele vezette, hiába kérlelte 
fel az emeletig, hogy „ne tessék ilyen csekélység 
miatt visszaküldeni a háborúból* és ott is újra kérte, 
hagyják meg alkalmasnak, ö csonka kezzel is leterít 
néhány szerbet. Hiába volt! Továbbra is a Lauringer 
mázsás traverzeit fogja emelgetni. 

Fereuené, Szent Dotnonkesrendi nővérek, ozv. Csupor 
né, Gallér Mátyás, Róth Jenőné, fakó József, 
W'ierer nővérek, H »rko Sándorué, Lindeum* vei-
Frigyes, Deutsch Lajos. 

A hadi kölcsönre a városi tisztviselők u j •gve/.-
lek illetményeik 10% os arányában, oss/e*..-pHJO 
korona összegben, melyet miniszteri rendelkezés 
értőimében j muártól kezdődő 12 havi részletben 
: i'leszthetnek olyképen, hogy a fizetésükből havonta 
levont összeget a kir adóhivatalnál li/.eti be a város. 
A hadi kolesön kötvényeit. az év letelte után k irtják 
kézhez ' 

Küldemeny a hadseqelyz> hivatalnaK. Tegnap 
Róth Jenő könyvkereskedése a tizedik Iádat, küldte 
a hadsegélyző hivatalnak, kóveUező tartalommal: 
147 drb hosapka varrott, 10 drb. hósapka kötött, 
13 pár térdrnclegitö, 38 pár órmelegitő, 7 pár harisnya! 
3 drb. haskötő, 10 drb. ing, ti drb. zsebkendő, ló 
drb. szőrme, I kabát, 1 gallér és 4 alsónadrág To 
vábbi ad otnanyok it Kérünk. L"gközelebbi szállít.is ' 
akkor történik, ha egy ládári való os-zegvül. Itt a 
tél, tehát siessünk ! 

A haboru özvegyei es arvai. Nagyfontosságú 
rendelet érkezett a honvédelmi minisztériumtól. A 
rendelet lényegesen meggyorsítja a habomban elesettek 
özvegyeinek és árváinak ellátását. A rendeletnek le--
kiemelkedöbb intézkedése az, hogy az ellátási összegek 
kiutalásához szükséges eljárást a közigazgatási ható-
ságoknak hivatalból kell kezdeményezni es elvégezni 
A rendelet értelmében mindazoknak hozzátartozói, 
akik mint elesettek vagy eltűntek szerepelnek a hiva-
talos kimutatásban, már most igényt tarthatnak az 
ellátási összegre. A közigazgatási hatóságokra hárul 
tehát az a föladat, hogy mindazoknak, akik a harctéren 
elestek vagy eltűntek, a pontos, megbízható családi 
adatait összegyűjtsék. A közigazgatási hatóságok most 
elsősorban is az eddig megjelent veszteségi lisztákat 
tartoznak földolgozni, a később megjelenőket pedig 
rögtön a megjelenés után. Hasonlóan gyorsan kell 
eljárni akkor is. amidőn a pénzügyminisztériumból 
megérkezik az utalványozás, mert az a cél, hogy az 
elesettek özvegyei és árvái a lehető leggyorsabban 
hozzájuthassanak a resziikre járó ellátási " dijakhoz 
Az ellátási dijak egyaránt megilletik ugy az elesett 
tisztek, mint a legénység — akár tényleges, akár 
tartalékos katonák - özvegyeit es árváit. 

Ismét hadiadó kiveteset tervezne egyes buzgó 
tagjai a társadalomnak. Egy és két koronás havi 
adót, felerészben meleg ruhára, felerészben helybeli 
célra Nem lehet ez ellen kifogásunk, ha erre önként 
jelentkeznek, de elvi álláspontunkhoz híven kijelent-
jük. hogy c s a l á d i adót, ha kelj, a város maga 
vessen ki Ez legbiztosabb alapja az a r á n y o s 
adózásnak. Másik megjegyzésünk, hogy meleg ruhát 
már annyit küldtek innét, - eddig már lü nagy ládával 
— hogy továbbra is rábízhatjuk e város jóérzésű s 
hazafias lakosságára. Egyebekben pedig amúgy is 
adózunk a legkülönbözőbb cimek alatt s lógunk még 
adózni eleget, ha a szükség beálland. Nálunk tul 
nyomorészt orosz és szerb foglyokat ápolnak a kór 
házban, akik teljesen kielégítő ellátásbun részesülnek, 
t hat erre sem ke|| ujabb anyagi áldozat. A hadba 
vonultak családjai is kapnak segélyt. Fennmaradnak 
még azon szegénysorsuak, akik az életfentartás 
drag isága miatt szenvednek. Ezekről a város gondos 
kodjon, — egyenlő a r á n y o s adózással. 

Katonaink karacsonya. Emlékezzünk meg vitéz 
ii ircosainkról karácsonykor és kedveskedjünk nekik 
szíves adományokkal, melyeket Róth .1 -nő könyv 
kereskedése továbbítás céljából elfogad. Dohány, 
szivar, cigaretta, csokoládé stb. stb. bizonyára nagy 
öromot fog szerezni. 

A sebesült katona* s/ dlitási ügyében i honvé-
delmi uiiniszt r ugy rendelkezett, hogy előre meg-
jelöli azon üdítő állomásokat, hol a Vöröskereszt-
egylet gondoskodik ellátásukról. Intézkedését azzal 
indokolja, h >gy sok ragály >s beteggel való érintke-
zés történt az átvonul') sebesültek megroh ui.tsav il. 
ami sajnálatos következményekkel járt » így a 
betegségek széthurcolásának megelőzése tette azt 
szükségessé. — Mindön e, sajnos, későn jott intéz 
kedest regisztráljuk, ramutatunk újból ez ügyben 
részünkről kezdettől fogva közzétett figyelmezteté-
seinkre, ami egyúttal elisin rése az >u gondosságnak 
is, melyet a rendőrhatóság e rendelet előtti időben 
is a sebesültek szállításánál sze.n előtt tartott, de a 
k tzóuseg részéről inkább iklatasuak" vétetett. 

M f ajándékoznunk a kalona'mik Karácsonyra 
ajándékhordó automobilok Itosszu sora indul harcoló 
katonáinkhoz. Viszik a sok csomagot, mindmegannyi 
a közönség figyelmes apróságaival megtöltve. A 
személyszállító autókon persze szűk a hely és roska-
dásig meg lesznek rakva. Eleget igy sem lehet majd 
vinni. Mégis a férőhely gazdaságos kihasználása és 
célszerű ajándékok megválasztása érdekében már most 
figyelmeztetik a közönséget az automobil-expedíció 
részéről, hogy lehetőleg csupa olyan dolgokat vásárol-
janak, amire a katonáknak nemcsak szüksége van, de 
könnyen hordhatja is magával, anélkül, hogy amúgy 
is súlyos cipelni valói nagyon szaporodnának. Tájé-
koztatásul közlik is, hogy miket kérnek a katonák. 
Kézi villanylámpa, kanócos tüzszerszám, cérna, varrótű, 
különböző gombok, angol tűk, gyufa, szappan, gyertya, 
két-három zsebkendő, töltő-toll, orosz-nemet szótár 
dióhéjban, egy negyed kiló csokoládé, negyed kiló 
szalonna, vagy száraz kolbász, tábori levelezőlap, 
levélpapír, notesz, hygienikus papir, kis üveg konyak, 
kétszersült, dohány, fogkefe, olcsó kis pipa, hozzávalo 
dohány, szivar, cigaretta az, ami a katonának kedves 
es szükséges. Nem szükséges persze, hogy mindenki 
mindezeket az ajándékcsomagjába belevegye, de 

njoncok kiképzésével foglalkozott, nemrégiben az 
egyik ezred menetzászlóaljával a harctérre indult. Az 
egyik ütközetben vállán súlyos lősebet kapott és 
gyógyítás végett Budapeste került kórházba. Onnét 
már sajátkezüleg irt levelet küldött, mely közeli 
gyógyulását jelzi, mégis még több heti ápolásra lesz 
szüksége, mire ismét a harctérre visszamehet. Híradása 
nagy örömöt keltett rokonai és barátai körében. 

Traun József főhadnagy, az itteni 83-as zászlóalj 
közkedveltségü tisztje, aki már az első oroszországi 
harcokban derekasan részt vett és bátorságával sok-
szor győzelemre vezette századát, e harcokban meg-
sebesült, gyógyulása után pedig Bécsben az újoncok 
kiképzésében vett részt. Itt magas kitüntetés érte. 
Az első osztályú vitézségi éremmel lett kitüntetve, 
majd újra a harctérre vonult, hol bátor csapatvezetése 
közben újra megsebesült. Most is a bécsi kórházban 
ápolják. 

Miiller Ede fiai angol fogságbin. Müller Ede 
építész két fia, egv 10 és egy 14 éves diák rekedt 
kint Angliában, a nagyobbik fiút már régebben 
internálták Anglia belsejébe s most a kisebbiket is 
elvitték abból a tengerparti városból, hol egy inter 
nátiis ian volt elhelyezve. Az aggódó ajrn most 
Hollandiába utazott, hogy fiait valamely semleges 
állam diplomáciája utján kellemetlen helyzetükből 
kiszabadítsa s hazahozza. 

A katonai fartalek-korhaz egyik orvosát dr 
Weiler Ármin körorvost a szombathelyi katonai kórház-
hoz helyezték át s helyébe onnét dr. Sputz Gyula 
főorvost helyezték ide. 

Megszüntetett ipar Bauer Rezső kárpitosmester 
töröltette iparengedélyét és Grácba költözködött. 

Aranyat vasért Chornel Istvánná úrnőnél illetve 
Kóth Jenő könyvkereskedésében a következők ad-
tak le: 

Fappné, Gallér Mátyásné, Takó Irén, Takó 
Inna, Jagits Imréué, Jagits Mariska, Huber Teréz, 
Koczor Károlyné, Fasching Teréz, Kutschi János, 
Köles Gyuláué, Wirkner Lajosné, Szidoly Elemér, 
Molnár Erzsébet, Molnár J., Márth Károly, Barkó 
Sándorué, Róts Jenőné, Schncider Karoly, Sehneider 
lv'Za, Wolfel Kalmánué, Weissenbeck, Kager Józsefné, 
Oszwald Lujza. 

A Pegonyi-fele h.tdasfyan alap kamatait a városi 
tanács Tompeck Mihály kiérdemült harcosnak ado-
mányozta, aki a boszniai okkupáció alatt harcolt vitézül. 

Az alispan a csipkegyári vesztegkorház ügyében 
a következő rendeletet küldte a város polgármeste-
rének : Tudomásomra jutott, hogy a kőszegi vasuii 
állomás mellett az ottani csipkegyárban felállított 
kórházban megfigyelés céljából elhelyezett katonákat 
a varos közönsége sűrűn meglátogatja es igy egy 
esetleg előforduló ragályos betegség elterjedésének 
eleje nem veiie»ő. Felhívom polgármester urat, 
miszerint mint első fokú közegészségügyi hatóság 
erélyesen intézkedjék, hogy a város lakosai ezen 
kórházba való bejárástól szigorúan tartózkodjanak. 

Szombathely, 1014. november hó 8-án alispán 
helyett dr. Radó főjegyző. —Itne, ujabb bizonyítéka 
ez ügyben részünkről tortént figyelmeztetés alapos-
ságának. Nincs tudomásunk arról, ki figyelmeztette 
az alisj) int e gondatlanságra, de lesz gondunk ra, 
hogy h i hatóság és orvosok e rendeletnek érvényt 
nem szereznek, ezt lapunk utján tudomására adni. 
Elég sajnos, hogy alispáni figyelmeztetés kell az 
ilyen magától értetődő dologhoz. 

A sörgyár igazgatosaga ma iilest tart Itt fogja 
elhatározni, hogy a hadi kölcsönre szintén 20.000 
koronát jegyez. Ugyanez ülesen bemutatja az igazgató 
az elmúlt esztendőnek ügyforgalmáról és zárszámadá-
sáról szóló merleget, mely a tavalyi váratlan lenyes J 
eredmenyt is jelentékenyen felülmúlja. Majdnem két- i 
szer akkora forgalmat ert el, amihez nemcsak a kőszegi J 
sör jó minősége, hanem a városunkban lefolyt hadi-
készülődés óriási forgalma is hozzájárult. Rendkívüli 
nagy tiszta nyereségenek legnagyobb részét ertek-
leírásra es a tartalékok növelésere fordítja, a resz-
vényeseknek pedig 3 korona osztalékot javasol ki-| 
fizetni. Egy koronával többet mint mult évben. A köz-
gyűlés jövő hó 29-én lesz. 

Loszemle volt e héten városunkban. Fenteken 
a kőszegi járás községeiből, szombaton pedig a 
város területéről szemelték ki a hadicélra szükséges 
lovakat. A kőszegi járásból mintegy 250, a város 
területéről 00 lovat. Minden par lóhoz kocsist ISI 
kijelöl a hatóság, minden 10 pár ló után pedig egy ! 
halasiulu kalauzt. E lovakat a szerbiai birtokba vett 
turuleten eszközlendo szállítmányokhoz való tá >ori 
lóvouatu vasúthoz kellenek Minden pár ló után 
napi 4 korona, a kocsis számára napi 3 korona, a 
^alauzok és kovácsok részére napi ö korona díjazás | 
jár. Az élelmezésről a katonaság gon loskodik, az 
itthon maradt család hadsegélyben részesül és nz 
esetleg kárba veszet ló előre megbecsült eriekét is 
megterítik, l'gyau-o céira a járásnak és a városnak 
is 10—10 erős szekeret kell kijelölnie. Mindezen 
hadi szolgáltatások igénybevétele már a legrövidebb 
idő alatt várható. 

Egy orosz katonafogoly halt meg e héten a 
tartalékos kórházban. Sternberg Elian J J éves, 
izraelita, az orosz 139. ezred közkatonája. A fogoly-
táborból került ide s meghűlés folytán veselob 
okozta halálát. Az izraelita temető halottas házában 
helyezték el, honnét kedden temették nagy részvét 
mellett. Temetéséhez katonaság is kivonult Sírjánál 
a hitközség tagjai imádkoztak, dr. Wiener Márk 
rabbi pedig megható búcsúztatót mondott. 

Meleg ruhát katonainknak az elmúlt héten Róth 
Jenő könyvkereskedésében a következők adtak le; 
Kováts Terézia, KIasánszky Jánosné, Evang. felsőbb 
leányiskola szorgalmas növendékei, özv. Sehneider 



Jíadbavonultak hozzátartozóiknak 

a j á n l j-u-ls 

L o n g y e i D c s s ő 

uri és női 
divat-üzietét 

Király-út 15. szám, 

hol olcsón szerezhető be J á q e r i n g es 

nadrag. hosapka. labszárvédü. ermelegitö. 
keztyü. teveszörharisnya, hasmelegitóhöz 
szükséges f lanellek úgyszintén az összes e 

szakmába vágó cikkek. 

Vicielsi iure ls . 
A vassurunyi iparvasut mútanrendori bejarasa 

Kedden volt a vassuranyi Kotterniíinn és Társa leír 
gázüzemre berendezett iparvasul nnltanrendőri bejá-
rása. A bizottság megfelelőnek találta a műs/.aki 
berendezéseket. 

Elesett hós. Ifjú Ih'iszler Karoly gazdasiigi tanár, 
tartalékos hadnagy, h'uszler Karoly, a vasmegyei 
gazdasági egylet igazgatójának fia, az Iwangorod 
melletti ütközetben hősi halált halt. Szülein és 
testvérein kívül ö z v e g y e és három árvája siratja. 

Lovesz-ifjak kep/ese A minden szépért és 
nemesért lelkesülő Krdődy Tamás gróf, ki meg 
sebesülvén a harc éren, jelenleg Szombathelyen helyi 
szolgálatot telje>it, arra vállalkozott, hogy a 
főgimnázium és a felső kereskedelmi iskola utolsó 
évfolyamának tanulóit katonai kiképzésben részesiti, 
s ha arra kerül a sor, hogy azok besoroztatnak, 
mint már használható tagjai a hadseregnek, főleg 
intelligenciájuk által hassanak a hazanak Kgyelore 
a növendékek esupan a katonai szelleminél fognak 
megismertetni s végzendő praktikus és theoretikus 
kurzuson főleg a katonai szemmel való látást fogják 
elsajátítani. Nagyon természetes, hogy addig, inig 
az érettségi bizonyítványt meg nem kaptak, szolgálatin 
egyáltalán nem alkalmaztatnak es azután is csak a 
harcvonal mögötti szolgálatok teljesítésére oszlatnak 
be (Ktappen Diensti. Ez az élelmezési é» muuiciós 
trén kíséretére, őrségi, járöri (csendőrség helyettesítései 
szolgálatok ellátását leli fel. A kiképzés olyképpen 
történik, hogy ez által az it'j ik tanulmányaikban 
nincsenek akadályozva. Ha jó idő van, akkor a 
szabadban gyakorlatoznak, ros>z időjárás esetén 
pedig theoretikus tanulmányokat folytatnak zárt 
helyiségekben. Mindenkép szükséges azonban a 
szülök beleegyező nyilatkozata, mely nélkül a később 
is külön osztagot képező lovészcsapatba senki fel 
nem vehető. Nagy suly helyeztetik természetesen a 
kiképzésnél a Kiváló lovőkészseg elsajátítására, ami 
egyebek mellett is feltétlen magával hozza a katonai 
rend és diszcliptina teljes betartását 

Irto vadászát A fdldmivelésügyi miniszter meg 
engedte, hogy Szegedi tíina csillagkeresztes hölgy, 
assádi es t'els szilvágyi vadászterületén a fővad aital 
okozott erdő- és mezőgazdasági károk csökkentése 
és az ivararány szabalyozasa céljából szarvasteheneket, 
üszőket és borjakat 1915 január 1-től február 15 ig 
a tilalmi idő alatt is vadászhassák és értékesíthessék. 

k r ó n i k a 
Tisza visszatérésé A miniszterelnök két napig 

fog a német főhadiszálláson tartózkodni, azután 
visszatér Berlinen át Bécsbe, hogy kororiHtanácson 
számoljon be a királynak útjáról. Budapestre kedden, 
legkésőbb szerdán érkezik meg a miniszterelnök 

Vihar es ho a Balato i kornyéken Nagykanizsá-
ról jelentik : \ Balaton kornyékén tornadóprejii bor 
zalmas szélvihar pus/tjt Pénteken mindenfelé hava 
zott. A falvakban a szélvihar nagy karokat okoz. há-
taim is fákat gyökerestől csavart ki 

A mnratnrium meqhoss/abbita-a A (Jyáriparo 
s k «)rs/ágos Szövetségi* pénteken ülést tartott, melvtm 
elhatározták, hogv feliratot intéznek a kormányhoz 
és kérni fogják, hogy á moratóriumot i koruiáuv 
3—l h aiapra ismét hosszabbítsa meg 

jegyzéseket 
a 6°o-os JVCagijar ^irályi 

Adómentes hadi kölcsönre 

a Szombathelyi takarék-

pénztár r. t. kőszegi fiókja 
a központjához mint hivatalos aláírási 

helyhez költségmentesen közvetí t . 

Fáj a foga? Műfog kell! 

Scharpf 3enő 
vizsgázott fogtechnikus mester 

segít a bajon. 

Szombathely, Srzsébet királyné-utca 

7. szám, félemeleten. 

Működik délelőtt 8 órától délután 5-ig. 

I tz i g U Z g U l Ú N I I g . 

STOCK-

C0G2TAC 

MEDICIüTAL 

hivatalos olomzarral e l lá to t t 
palackokban mindenütt kapható 

CAMIS«,STOCK 
gözüseraü gyáriból 

B A R C O L A . 

Nyomatott Kónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen 

Balatonmelléki borok:szentgyörgyhegyi 
ó-bor literje 1 K. szigligeti 1913-as 80 fillér. 

Kőszegi udvari es barna malatasór. Kapható 

Maitz József belvárosi fuszerkereskedésében 

Társas autó kirándulások hetenkint 

Aspangon keresztül Manacellbe. Vasar- ünnep-

napokon Tarcsa-fürdö es Grác Klojcgy/.cseket 

a bunantul i Automobil Gerage ba. Szombathely 

S/ell Kálmán utca .'57. intezendok 

1914. évi 6 ,,-os Magyar Királyi Adómen-

tes Állami Járadékkölcsün. 

(Hadi kölcsön) 

Aláírási felhívás. 
Ai 1M12 évi LXIII i.-c. 17 S-a ala >jan a minisztérium fel-

hatal naztatott, hogy a I M J I szükségletek rendezéséle szükséges össze 
p t l l . I . IJ IL, , AMI ) ; azok a törvényhozás utján meg nem állapíttatnak, 
az elkerülhetetlen szuksec mérvéig t-i :.• , . 7 ' i w es azok inegszerzese 
iránt hitelművelet utján intézkedhessek K felhatalmazás alapjan ezennel 
•>' ,-kal kamatozó adómentes állami >.radékkolcson bocsattatik ki 

A kibocsátás összege a megtartandó nyilvános alairas ered-
ménye alapián fog mngallapittutni 

A bemutatóra szóló járadekkólesonkot vények 6 10'', 1 COO, 
5d ' es 10.00 koronás címletekben fognak ki.illittatm. 

A kwtveuyek 1014 novembei 1-tól kezdődőleg ew ii" „-kai, 
minden e\ május 1-en >s november l en lej.iro 1 > ievi utólagos rész 
letekben kamatoztatnak, az els.i szelveny tehát 1015 május 1-én 
esedekes 

Az a kö tvény tu l a j donos , aki a/ a l t a l a vásá ro l t köt-
vényeket a / a l a i r a s a l k a lmáva l zaro l ja , s ezt a z á ro l ás t 5 
éven at fel nem o l da t j a , a / t a jogot nyeri , hogy az ö t öd ik 
év u to lsó negyedében , l egkésőbb 1919. november 1-en a 
kö tvényen a l a p u l ó követeléset , e nap tó l számí to t t egy 

j évre névér tékben leendő visszaf izetésre f e lmondha t j a A 
in. kir . k incs tá r köte les az i lyképen fe lmondot t kötvénye-
ket l egkésőbb 1920. november 1-én névér tékben vissza-
f izetn i . A z á r o l á s b ó l k i fo lyó lag az a l a i r ó felet kö l t ség 
nem terhel i . 

\ ni kir pénzügyminisztérium fenntartja maganak azt a jogot, 
I hogy előre közzéteendő három hav. előzetes (elmondás mellett, ezt a 
kolesont eges/ben vagy reszben. neveitekben visszafizethesse, azon-
ban az esetleges felmondás 11129 november l-jét megelőző időre 
nem fog eszközöltetni. 

A kama tok , épugy mint f e lmondás eseten a kölcsön-
kötvények tökeerteke , m inden fenná l l ó es a j ö vőben beho-
zandó magya ro r s z ág i adó , bé lyegek és i l leték levonása 
nélkü l f i /e t tetnek ki . 

A kotvenyek 10 évre szolo kamatszelvényekkel es szelvény-
utalvanyny.il vannak ellátva, mely utóbbi ellenében az uj szelvénvivek 
aunait ideje u a beváltóhelyeknél minden k iltscutöl es illetőktől men-
tesen átvehetők 

Az esedékes szelvények es az esetleg felmondott kötvények 
költségmentesen bevaltatnak : 

Budapesten : a magya r k i rá ly i közpon t i á l l ampén z t á r n á l , 
a m. k ir . pos t a t aka rékpénz t a rná l , 

a magyar korona o r s z aga i n ak területén : 

v a l amenny i k irá ly i a l l ampénz t a rn á l és 
a d ó h i v a t a l n á l ; 

azonkívül további intézkedésig ( 

Budapesten : a Magya r Á l ta l ános H i te lbankná l , 
a Pesti Haza i Első Takarékpénz t á r Egyesü-

letnél , 
a Pest i Magyar Kereskedelmi Bankn á l , 
a Magya r Leszámítoló- és Pénzv á l t ó B a n k n á l , 

\alamint a m. k ir . pénzügymin isz té r ium á l ta l erre a c é l r a 
a magyar korona o r s z ága i területen vagy azonk ívü l kije-
lö lendő he lyeken. 

A k i bocs á t á s r a kerü l ő 6 -os magyar k i rá ly i á l l am i 
j a r adekkö l c s ön ezenne l a következő 

feltételek 
mellett ny i l vános a l á í r á s r a bocsattat ik : 

1 \z alairás tortenhet:k . i'.abb megjelölt alairasi helyek 
barnielyikenel 

l\ í k7 f l r f Í Í l ' í l n B u ( i a p e » t e n . Nvari ns teli 
IJottouíl l I l i i UV gyógyhely, a magyar Irgalmasrend 
tulajdon. Kis rangú kenés hnvvi/ú radioaktív gyógy 
forrsíai: modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők iszapborogatasok. uszodák, knlon b"lgv«'k 
• s ur, k ii s/ór«v Torok-, ko- es marvanyfurdok ; holág-, 
szénsavas es villamos vizfurdok. A fürdők kituim 
rcilnn'nn.vcl Ins/. imitálnák IVil 'c csúzos banta'maknal 

es idegbajok ollen. Ivó-kura a légzőszervük Imrutns 
L'si'ti'ilii-n s altesti pangiisoknál. 1ÍUÜ kényelmes lakó 
s/.oba. Szolid kezeb's. jutányos arak Ityógy és zene lij 
nincs 1'ronpektiwt ingyen és tiérineutve knld 

Szombathelyi Jakarékpéiutár 

J^észvcnytarsasag 

kőszegi fiókja, 
l i « « * < » £ . K i r á l v - i i í O . ma. 

S t r u c z szál loda mel let t 
Elfogad: h c t c ! e - j ' jelenle ; ne t t ó 4 " ,,-OS kama-
— — — — tozassal betéti könyvecskére es folyó-

szamlara A kamatozás a betétet k >veto napon kezdődik 
betet kitizetesekei lelmondas nelkul eszk<)zo|. 

Leszámítol: Uka es ma^anval-
' lindenkoi legelőny is« 'ben 

Folyósít: rende l ,N törlesitésesjeltálogkölcsönöket 
• foldbirt kokra cs V . IMS I hazakra maga-

sabb k a m a t ú kö l csönöke t a l a c s o n v a b b k a m a t ú 
k ö l c s ö n ökk é vá l toz ta t ( conver t á l ) . 

Értékpapírokat: árfolymon vesz e-elaJ 
• tőzsdei megbízatás >k it eltogad 

S z e l v é n y e k e t : költst'gmenteien bevált; szelvény* 

alapjan díjmentesen beszerez 

Átutalásokat, 
mely piacán teljesen I,; Mentesen 

Lrtékoaoirokra: aUam'- i,;>pnokra 
H — előleu^t ad 

Sorsolás alá esö rokat árfolyamv... 
, t essee l i en hizt".it 

Értékpapírokat 
Tekintettel, hogv hazank legnagyobb penzintezetcvel 
Pesti Hazai Első rakarekpónztar Kxyesületttíl szoros ..ssze" 
kotteté sben all, mindenfele Ukarékpénitári cs banküzlet 

megbíz st a legelőnyösebben bír lebonyolítani 
Mint az Klfc'i Magyar Általános biztosa.. Ursasag ügynök-
ségé mindcnfi'le biztosítást ellogad es felvilágosítássá! kesz-

s ggel szolgai 

Központ: Szombathelyi (regi) Takarékpénztár 
Szombathe y A l a k u l t : 1837 be:i 

A lap t öke 1,600 000 k<>r. Ta r t a l é kok : 400.000 kor. 
Takarékbe té tek 15 m i l l i ó ko ronán fe lü l . 

S a j á t töke i 2 .250.00J k o r o n a . 

1919. évi november 16-tól november 23-ig be-
zárólag 

terjedő haridóben a szokásas hivatalos órákban. 

- \ t : isi helyes s ,k a f őváros i és a prospek-
tusban felsorolt intezetek á l ta l a m. k i r . pénzügymin i sz-
tér ium j ó v á h agy á s á v a l fe lha ta lmazot t és esetrő l esetre az 
i l le tő intezet szekhelven megfe le lően közh í r r é teendő in-
tezetek. 

A k i bocsá t á s ra kerülő j á r a J e k k ö l c s ö n kö tvényekre 
t ö r t énő bet izetesekre a fenná l l ó rende lkezések ér te lmében 
a tu ta las u t j án igénybevehetók a betet i üz le t te l f og l a l kozó 
intézeteknél s mas ily cégeknél 1914. augusz t us 1-je e lőt t 
beteti könyvre vagy f o l y ó s z ám l á r a e lhe lyezet t , egvebként 
mora to r i um a la eso betetek is. 

Azok akik a betizetesekre ilyen beLtjuket kívánjak igénybe 
\enni bi-tetjuk tel es összege erejé)g az M beteti üzlettel foglal-
kozó intezet vagy ceg kozvetitesevcl jegyezh.-tnek, s ezek az intéze-
tek es etgek - amennyiben nem hivatalos aláirasi helyek — u be-
tetekból teljesítendő betizeteseket a hivatalos alairási helyek valamelyi-
kével számolják el, 

.> Az a l á í r ás i ar m inden 100 ko rona névé r t éké r t : 
a ha az a l a i r áskor az egész a l á i r t összeg befizette-

tik 97 korona 50 f i l lér , 

l'> ha ped ig az a l abb i 4. pon t ban körü l i r t kedvez-
menyes fizetesi modoza t vétet ik i génybe 98 korona . 

Ezen az aron felül az a l á í r óva l szemben sem folyó-
kámat . sem ju ta lék f e l s z ám í t á s á nak helye n incs . 

4 lia az alairt összeg IO > koronát meg nem halad, az 
alairas alkalmával mindenkor az egész alairt összeg befizetendő. 

A 10' koronát me halad" alairasokn.il, amennyiben az alairas 
alkalmával nem fizettetik be az egcsz alairt összeg, az aláiras alkal-
ma val az alairt összeg IU" „-a biztositekkcpen leteendő és pedig a 
;.ir allampen/taraknal es adohivatalokn.il. a m kii postatakarékpénz-
tár » zvetit,". lrvatal.imal, továbbá az 1 S!»H XXIII. t.-ez alapjan ala-
kult Országos központi Hitelszövetkezetnél készpénzben, a többi ala-
irasi halyncl pedig vagy készpénzben, vagy olyan értékpapírokban, 
amelyeket az alairasi hely elfogadhatóknak tart. 

Az alairt összegek annál az alajrasi helvnel fizetendők be, 
amelynél az alairas tortént cs pedig : 
a jegyzett összeg 4 i" ,-a leekesíbb 1914. december 12-lg, 

3 0 ,,-a . 1914. december 22-lg, 
I . 1915. j a n u á r 3-ig. 

A teljes betizetes megtörténte utan az alairasi heiy a letét 
biztosítékot elszatnolja. illetőleg visszaadja 

5 A je>:yzes céljaira szolgáló uyoniUtvany-urlapok az összes 
jegyzes: helyeknél díjtalanul kaphatok Ily nyomtatványok hiányában 
az alaiias levelileg is eszköz .lliető. Az alairasi levél invilatkozat szö-
vege a hírlapok utj in is közöltetni fog. 

•> A járadekkotvények kezizálogul lek' .tesc mellett az Osztrak-
Magvar llank es a M kir. Ha li Kolcs mpenztar a mindenkori hiva-
talos váltóleazámitolasi kamatlábon nyújtanak kölcsönt. 

Az Igénybevett előlegkolcson utan biztosított kedvezmenves 
kamatlab további intczkedeseig de legalább egy évig érvényben 
marad 

A nevezett k>;t intezet ugyancsak kedvezményes, vagyis a 
szabályszerűnél ' t szaz.ilckkal alacsonyabb kamatlab mellett nyújt 
előleget egyeb megfelelő értékpapírokra is, amennyiben a felveendő 
összeg a jelen telhivas alapjan aláirt összeg kiegyenlítésére szolga) 

7 Az alairók kivanságára e jaradékkóleson kötvényeit a s*f| 
vények beváltásával megbízott hivatalos beváltóhelyek es az Oszttak 
Magyar Bank Budapesti fő intézete, valamint a magyar korona országai, 
továbbá Bosznia cs Hercegovin.i tcruiet.'-n levő fi .kjai lfl|.r». decem-
ber 31-ig kotlsegmentc en fogjak megőrizni cs kezelni 

8 A végleges címletek elkészítéséig a in. kir. pénzügyminisz-
térium részéről egyscgcsen kiállított ideiglenes clismervények adatnak 
ki az alairoknik. mely elismervényeknek végleges kötvényekre \alo 
kicserclese 191 Ti. április 1 -tői kezdődőleg költségmentesén ugyanazon 
helyen tog megtörtenni, ahol az ideiglenes elismervények kiadattak 

Budapest, 1914 cvi november hó 11-én 
Teleszky J á n o s s k.. m kir pénzugymm szter 
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