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Hirdetések nagyság szerint Jutányos árban 

számitatnak meg. 

A képviselőházban 

e héten néhány uj törvényjavaslatot osztottak 

ki a képviselőknek, melyek sürgős tárgyalás 

végett már a holnapi ülés napirendjére kerülnek. 

A háborús helyzettel függnek össze vala-

mennyien. 

Ezek közül legfontosabb az, mely a kivételes 

intézkedésekről szóló törvényt kiegészíti. Szól 

pedig az elsőrendű közszükségleti es elelmi 

cikkek árszabályozásáról, esetleg ezen szükség-

leteknek a hatóság általi felhasználhatásáról s 

arról is, hogy közérdekű munkálatok teljesítésére 

a közigazgatási hatóságok minden munkaképes 

egyént szolgálattételre kötelezhetnek. 

Ami az árak megállapítását illeti, azt a 

törvény a közigazgatási hatósagokra bizza s e 

tekintetben miniszteri rendeletek fogiak az 

eljárást szabályozni. 

Lapunk olvasói előtt ismeretes, hogy e 

tekintetben lapunk is többször sürgette az 

ilyirányu törvényes rendelkezés életbeleptetését 

De követelte az egész ország. Csak így lehet 

a visszaélések ellen védekezni. 

Nagyon aggódunk azonban a kivitelt 

illetőleg. Bizonyos magasabb körökben nem 

ismeretlen közgazdasági tényezők tulnagy befo-

lyást gyakorolnak arra, hogy a közszükségleti 

cikkek révén jogosulatlan előnyökhez jussanak, 

— másképen kifejezve, a háborús helyzetet a 

maguk javára kiaknázzak — s ineg jobban 

kifejezve, a nemzetet kiszipolyozzák. 

Örömmel latjuk, hogy az érintett törvény-

javaslat magában foglalja azt az eljárást, mely 

a készleteket szamba veszi és az arakat ara-

nyosan szabályozza. Azt is, hogy súlyos 

büntetést mér azokra, akik a törvényes rendel-

kezés ellen vétenek. 

Az önfeláldozó társadalom, az áldozatkész 

nemzet tamogató ereje e nehéz időkben azon-

ban csak ugy védelmezhető meg, ha sem 

gazdasági, sem kereskedelmi, sem gyári és 

egyéb ipari érdekcsoportok befolyását érvénye 

sülni nem engednek, hanem teljes mértékben 

rábízzák a törvény szellemében való eljárást a 

hatóságokra, esetleg az ez által meghívott 

szakemberek s fogyasztók véleményezésére. 

A másik szinten fontos törvényjavaslat, a 

20.000 koronán felüli jövedelemmel bíróknak 

ideiglenes hadsegélyezéssel való megadóztatása. 

Nálunk Kőszegen persze — sajnos — nem sok 

van ilyen. Annak a néhánynak, akinek van, 

aligha kepesek ezt bebizonyítani. De igen sok 

van az országban. A harcoló katonák, az 

ónlelaldozó nép, a hazafias önfeláldozó minden 

nap adakozók mind mind ezek javára viaskod-

nak, dolgoznak, adakoznak s ezeknek nagy 

vagyoni erdekeit óvják, védik; illik tehát, hogy 

törvényes uton köteleztessenek nagyobb hadi-

segelyre, mert hiszen tapasztaljuk, hogy 

önmaguktól messze, nagyon messze alatta 

maradnak azok áldozatkészségének, akiknek 

századrész annyija sincsen. 

A harmadik törvényjavaslat a gyámol 

nélkül maradtaknak segelyezéset modositja, 

amire nagy szükség van, mert a letező regebbi 

törvény meg nélkülözi azon fontos tapasztala-

tokat, melyeket mostanaban már bőven szerzett 

a kormány. Tudniil l ik, egyrészt azon vissza-

éléseket, melyekkel az állam anyagi erejét 

sorvasztják, — másrészt, hogy ne csak a 

hadbavonultak után segélyezze a gyámol 

nélkül maradt családokat, hanem azokat is, 

akik a hadviselés érdekében a harctéren kívül 

is igénybe vesznek s hogy ott, hol város, vagy 

valamely intézmény vállalkozik csaladok eltar-

tására, az állami segélyt e cél javára ezeknek 

jusson. 

Ez utóbbi intézkedés városunkat is érinti. 

Ebben a szellemben járt el a polgármester a 

városi alkalmazottak ügyében. Mégis finom-

lelkű patrióták a város erdekei ellenére sok 

kellemetlenséget szereztek neki, mert ő az 

eddiui rendelkezésekből is felismerte azt, hogy 

egyes erkölcsi testű etek pénzügyi helyzetének 

zavartalan tentartása epp oly érdeke az állam-

hatalomnak, mint maganak ezen testületnek. 

Ez a törvényjavaslat fényes elégtetek szol-

gáltát a polgármesternek, azon alattomos gálád 

vurostkarositó aknamunkával szemben, melyet 

könnyelmű lokálpatrióták még dicsőíteni is 

mernek es személyes a iimozitas a kellemet-

lenkedés terére cipel. 

Végül még felemlítjük a benyújtott többi 

[törvényjavaslatokat: a hadi kölcsönpénztár 

felállításáról, a vármegyei választott tisztviselők 

mandátumának 1915. terjedő meghosszabbítása, 

a kozügyi zarszámadasról,az osztrák birodalom 

országaival a kölcsönös végrehatási eljárás 

szabályozása és az ügyvédi nyugdíjintézet 

modositása. — mindmegannyi a háborús helyzet 

által megkívánt irányban, melyek az ellenzek 

altal is sürgőseknek elfogadtattak, tehát mar 

legközelebb torvényerőre emelkedni fognak 

Hirek a háborúról. 
— Csak hivatalos jelentések. — 

Nayy toruk győzelem Az orosz haderők ellen 
,intézett támadás következtében az oroszok nagy 
veszteségek közepette futva menekültek. K támad.ist 
a Maurad folyó völgyében előnyomuló oroszok ellen 
intézték. Hi.om tábori ágyút zsákmányoltunk. 
Kantur.t mellett harc volt, melyben az angolokat 
megvertük, kik nagy veszteségek közepette elmene 
kultek. Csapataink elérték a Szuez csatornát. A 
Kapaza és Kerteba közti harcban a csatornától 
harminckilenc kilóméternyire keletre, tobb tiszt és 
számos közember elesett és igen sok megsebesült. 
Csapataink igen sok foglyot ejtettek. Az angol 
csapatok rendetlen futásban menekültek. Batum felé 
előnyomuló haderőink az ellenséges csapatokat tel 
jesen visszavetették a Csóra folyó túlsó partján. E 

' videáel IUI katonailag megszálltuk. Csapataink Art-
windt megszállták. A Satelarab mellett lefolyt 
harcról érkezett jelentések megállapítják, hogy az 
angolok e harcban kétszázötven halottat és ezer 
sebesültet vesztettek. 

A nemetek nehez küzdelmei. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Nieuport es Ypres korul a harcok 
tovább tartanak. Egy kis angol hajórajt, mely két-
szer közeledett a tengerparthoz, tüzérségünk elűzött 
Az angol hajó lövegek tüzelése eredménytelen maradt. 
Az argonnei erdőségben lépésről-lépésre téit nyer-
tünk, egyik lövészárkot a másik után, egyik támasz 
pontot a másik után elragadjuk a franciáktól 
Naponta számos foglyot ejtünk közülük. A Moseltől 
keletre eső hadállásaink ellen irányuló erőszakos 
felderítő mozdulatot ellentámadásunk meghiúsította. 
Kelet-Poroszországban a helyzet változatlan. Lengyel-
országban a Varsó irányából érkezett uj orosz 
haderő fellépése a döntést még késlelteti. Czenstocho-
vától keletre es Krakótól északkeletre a szövetséges 
csapatok folytatják támadásaikat. 

A szerbek vegso erofesíitese Szerbia északi 
részében, a Száva torkolatának környékén valamivel 
enyhébbre fordult az időjárás, ami lényegesen meg 
könnyíti csapataink elonyomulasat. A szerbek ellent-
állást fejtenek ki, mint azt a vasárnapi hivatalos 
jelentés közölte, de egyik megerősített állásukból 
már is sikerült íiket kivernünk. A szerbek előretolt 
hadállását oldalba támadtuk, mire a szerbek kényte 
lenek voltak visszivonulni. Most már csak egy fővé 
delmi vonaluk van. 

Szerbia uj fovarosa. Királyi decrétummal 
l'szküböt tették ineg Szerbia fővárosának. A minisz-
tériumok és az állampénztár már át is tetiék székhe-
lyüket llszkübbe E héten a többi h i v a t a l o k is átköl-
töznek. 

Szerbiai harcok. A Valjevón ftiI előnyomult 
magyar seregek 2 napi pihenő után újra támadnak 

A meghódított területeit helyreállítottuk a vasutakat 
s a szerbektől elfoglalt mozdonyokkal már megindult 
a szállítás A Valjevo elfoglalása és Obreuovác meg-
szállása után előnyomuló seregeink elől a szerbek 
Arangyelovác felé vonultak vissza s a fontos lazare 
váci vonal védelmére es ik egy kisebb őrsereget 
hagytak vissza. Szerbia tszaki részén, a Száva vidékén 
kissé enyhébb az idő, ami megkönnyíti csapataink 
feladatát. A szerbek nagy erőfeszítéssel igyekeznek 
feltartóztatni seregünket, de csapataink oldalba kapták 
Őket, inire menekülni voltak kénytelenek. A szerb 
hadseregnek inast már c->tk egy utolsó védő-
vonala van. 

Aknara futott egy antjol onasi csatah íjo 1100 
ember elpusztult. Biztos forrásból eredő híradás szerint 
az „Audacious" nevű hyperdreadnought okt. 28-ika 
és 2'l ike kozott Írország északi partján aknára futott 
és elsülyedt. Az angol adiuiralilas az eseményt szigo-
rúan titkolja, nehogy az országban izgalom támadjon. 
Az Audacious huszonhétezer tonnás, 2MMR) lóerős, 

tengeri mértföldnyi sebességű hajó volt. Felszere-
lése 10 darab 34 3 centiméteres és 10.2 centiméteres 
ágyú Legénysége körülbelül 1100 ember volt. 

Amerika tiltakuzasa Angiid es Franciaorszay 
ellen Mint diplomáciai, forrásból értesülünk, az 
északamerikai Egyesült- Államok tiltakozásukat jelen-
tették be az angol es francia kormánynál az egyesült 
angol és francia flotta ellen, amely az Aegei-tengereu 
nagyban akadályozza a semleges államok hajó-
forgalmát. 

Nemet repülogepek Toro*orszagnak Törökország 
már régebben tizenkét repülőgépet rendelt Német-
országban, amelyeket mo>t szállítottak a magyar 
határra, lla Bománia nem engedné at a gépeket, 
megpróbáljak őket a l"gegyszerubb es legrövidebb 
uton: a levegőben Törökországba szállítani, pilóták 
a magyar határról Drinapolyba fognak rajtuk röpülni. 

Pánik Szerbiaban Bolgár forrásból eredő egybe-
hangzó jelentések szerint Szerbiában válságos 
fordulat állott be; ezt a jelentést két bolgár keres-
kedő is megerősíti, akik szerdán Nisböl érkeztek 
Szófiába. A szerbek súlyos vesztesége es az ország 
lakosságának l)élszerbiat>a való menekülése egye-
nesen pánikot idézett elő, amely annál nagyobb, 
mert rövid idővel ezelőtt mindenütt tökéletes volt a 
győzelemben való bizakodás. Igen sok tehetős család, 
amely Belgrádból Nisbe menekült, lovabbinenekul 
délre. A szerb nemzeti bmk pénzkészletét már 
elvitték Üszküóbe. A meuekülók legnagyobb része 
is Üszküb felé siet. <jor »gországon at szakadatlanul 
érkeznek francia és orosz küldemények. Angliából 
gyógyszerszallitmány érkezett. Az orosz Vöröskereszt 
szallitmanya Hartwigné vezetése alatt útban vau. 

Portugállá res/vetele a haboruban. A kongresszus 
egyhangúlag elfogadta a javaslatot, amely felhatal-
mazta a kormányt, hogy az Angliával való egyez-
mény alapján a most folyó háborúban ugy e» akkor 
interveniáljon, ahogy és amikor legjobbnak látja 

A Karpatokban szorul az orosz A hatarmenti 
városokból menekültek beszélik, hogy az oroszok 
kénytelenek visszavonulni. Sikerült egy nagyobb 
sereget teljesen bekeríteni s hogy az megadta mag at. 
l'ngmegyébe csak kisebb seregek hatoltak be. Zemp-
lénbe nagyobb seregek törtek be, de a mieink útjukat 
állták. 

A torokok elzárták a Szuez-csatornat Mikor a 
törökök megszállottak a Szuez-csatorna partján 
Elkhaznát, két rozoga nagy szállítóhajót zs.ikina 
nyúltak es elhatározták, hogy a két gőzöst elsül vesztik, 
uiiheht angol cirkálok ki akarnak erőszakolni az 
átkelést a csatornán. Jóllehet a brit ll >tta még nem 
mutatkozott Elkhaznánal, a törökök mégis megfúrtak 
és elsiilyesztették a két nagj hajót, ugy ho«y az 
átjárás, meg van akadályozva 

A vóros felhold yyujtese A torok vörös féiliold 
egy különítménye haladéktalanul a monarchiába és 
Németországba ment, hogy az ottoman sebesültek 
részére gyűjtést rendezzen 

Szerbia meg mindig békülni akar ^Buiyariaval 
M i l o s e v i c Basa volt szerb miniszter Szófiába 
érkezett azzal a megbízassál, hogy még egy kísér-
letet tegyen a bolgár kormánynál a Szerbiával való 
függő kérdések elintézése végett 

A torok seregek Batum előtt A tartó* r o m 
idő a Kaukázusban pillanatnyilag megállította offenzív 
mozdulatainkat a hegyes vidéken. Az oroszok állá-
saikban tartózkodnak a hataron. A Csoroeh zónába 
behatolt csapataink ujabb győzelmet arattak. Meg-
szállották Morgult, átlépték a Csoroeh folyót Burcsika 
közelében és ezt az állast is megszállták. E hadmoz-
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dulat során csapataink az ellenségtől t>bb gyors 
tuzelő ágyút, egy sebesültszállító felszerelést, két 
automobilt, száz lovat, löszért -és egyéb tüzérségi 
anyagot és nagy tömeg dinamitot vettek el 

BövettuK a szerb vonal centrumát C»üt .>rtok óla 
a Kolubara menti harcok lenyege* előhaladásáról 
adhatunk számot. Az ellenséges arcvonal centrumát 
a lazarováci erős hadállást a 11., 73. és 10*2. ezredek, 
inc vek harci lendületükről híresek, rohammal bevették. 
Ez alkalommal S tisztet és 1200 főnyi legénységet 
fogtak el, 3 ágyút, 4 lőhzerkocsit és 3 gépfegyvert 
zsákmányolták. Ljig helyiségtől délre is ez alkalommal 
3UO szerlet foglyul ejtettek. A Valjevólól délfelé 
előrenyomult hadoszlopok Kosjerici e.őtt állanak. 

Oriasi nemet győzelem Lodznal Kelet Poroszor-
szágban a helyzet valtuzatlan. Mackenschen tábornok 
harcaiban LoJznál és Lovicznal az I és 11. orosz 
hadsereg es az V. orosz hadsereg részei súlyos veszte 
ségeket szenvedtek Sok halotton és sebesültón kivul 
az oroszok nem kevesebb, mint körülbelül 40 ezer 
sebesuletlen foglyot vesztettek. Hetven agyút, 1 <10 
l.vószerkocsil, lt>» géplegyvert zsákmányoltunk és 
harminc ágyút hasznalhatatlanna tettunk. Fiatal csapa 
taink azon részei, amelyek e harcokban résztvettek, 
ti nagy áldozatok ellenére is fényesen beváltak. Ha 
ilyen eredmények után sem sikerült döntést kuuzduni. 
annak oka további erős ellenséges erők kelet felől 
es dél felői való beavatkozásában rejlik. Ezeknek 
tamadasait csütörtökön mindenütt visszavertük, a 
harcok végleges kimenetele azonban még hátra van 

A franciak ujabb súlyos veresege A nagv főhadi-
szállás jelenti: A nyugati hadszíntéren a helyzet 
változatlan St. Hilaire Souain vidékén a franciáknak 
egy nagy erőkkel megindított, de gyöngén végrehaj-
tott t.iinadas it, nagy veszteségeket okozva az ellen-
ségnek visszautasítottuk. Apremontnalelőrehaladtunk. 

Boroevics nyilatkozata Az északi harctérről 
jelentik : A főhadiszálláson rendkívül nagy a biza-
lom fegyvereink győzelmében. Boroevics hadtest-
parancsnok a következő kijelentést tette: A háború 
után a kassai dómban Rákóczi sírjánál fogjuk a 
hálaadó istentiszteletet megtartani a Kárpátokon 
bet'irt oroszokon aratott győzelmekért. 

A kárpáti betores oka. A Journal des Balkansj 
azt az értesítést kapja, hogy az oroszok kárpáti 
előnyomulása azt a célt is szolgálja, hogy Krakótól 
osztrák magyar erőket elvonjon. Ezért történt, hogy 
íölfg a Duuajectől nyugatra folyó csatákra fektetnek 
nagy súlyt az oroszok. 

Az oroszok Magyarorszagbol visszavonulnak. Az 
ungvári főispántól érkezett értesítés szerint csapataink 
az uzsoki szorosban a betört ellenséget megverték 
és kiszorították az ország területéről. A zempléni 
főispán ugyancsak győzelemről ad hírt. A Zemplénbe 
beengedett ellenséget csapataink bekerítették és meg 
vertek Az oroszok vesztesége e helyen nagy. Az 
ellenség az ország területéről minden helyen meg-
kezdte a visszavonulást. 

Az oroszok zempleni veresege. Az északi orosz 
harctérről, ahonnan teljesen hiteles és az abszolút 
értelemben legmegbízhatóbb információk alapján mar 
egy hettel ezelőtt jelentést küldtem az oroszok 
észak-magyarországi betöréséről és annak értékéről, 
Magyarországon keresztül a legközvetlenebbül fenve-, 
getett videkre, Zemplénmegyébe utaztam és a híva 1 

talub értesítések, továbbá saját tapasztalataim alapján 
az itt következőket jelenthetem. A részletek előadása 
előtt hangsúlyoznom kell, hogy aggodalomra nincsen 
ok, Zempléiuuegyében, ahol most tartózkodom, az j 
oroszok benyomulásának hírére a vidék lakosságai 
nyugodtan védettebb helyre vonult. Csapataink 
hősiesen vívott harcok után, a kitűnő vezetés révén 
elfoglalt előnyös pozíciók kihasználásával már vissza-
verlek az ellenséget és a nyugalom már helyreállott. 
Csapataink és tüzérségünk kedden megtámadták az 
ellenséget. Alig néhány száz méter széles szük szoros 
a/, egyetlen járható terület, amelynek közepén a 
Laborc folyik Heves ütközet fejlődött ki, amelyben 
az oroszok igen sok halottat vesztetlek és igen sok 
sebesültjük volt. A visszavonulásuk ebben az órában 
is tart. Egy másik megtelelő erősségű csapatunk 
ugyanakkor ütközetbe bocsátkozott egy másik ellen 
seges csapatrésszel. Az oroszok egy határszéli vasuli 
állomáson ittak és mulatoztak, amikor az állomás 
közelében elterülő erdőből kitunőenelhelyezett ágyúink 
es gépfegyvereink meglepetésszerűen működni kezd-
tek, természetesen a már szintén készenlétben levő 
fejlődött gyalogságunkkal együtt. A hatás leírhatat-
lanul borzalmas volt. A/ oroszok, akik, amint kide-
rult, abban a hiszemben voltak, hogy csapataink 
arról a vidékről már elvonultak, fejvesztetten kap 
kodtak fegyvereik után, de mielőtt még rendezkedni 
tudtak volna, kénytelenek voltak, akik még tudtak, 
vadul össze-vissza futkosva menekülni. A rettenetes 
tüzelés eredményeként nagy területen orosz halottak 
borítják a csatateret, azonkívül nagyszámú orosz 
foglyot ejtettünk. Az elmenekült oroszok innen is a 
liatar tele futnak. A megzavart közigazgatás helyre 
állítására Mecsner G j u l a főispán, a ki éjjel -nappal 
munkában áll, egész közigazgatási apparátusával 
megtette a szukseges intézkedéseket. A helyzet jóra 
fordulását semmi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy szerdán a vasúti alkalmazottakat, továbbá a 
posta- és lávirdahivalalt visszarendelték Homonimra 
é> Koskócra. Homonnán a harc következtében két 
haz és a téglagyár le-gott. üróf András»y Sándor 
szép kastélyáról itt-ott hbra kapott hírek alaptalanok. 
Megerősíthetem azt az értesülésüket is, hogy Ungban 
az uzsoki szoroson csak kísérleteztek az oroszok a 
benyomulásra, de visszavertük őket lul a határon, 
ugy hogy most Ungmegyében nincsen orosz. 

Az ostromlott Przemyslból A nap szerkesztősé-1 zászlóaljtól az 5. eperjesi ezredhez helyeztek at. Az 

géhe z az o roszok tó l körülvett IVzemvsl vár iból egy! első osztályú vitézségi érdemkeresztet kapta a hadi 
honvéd levelezőlapot kuld >tt. A levelezőlapot a várból 
repülőgépen továbbitolták s a következőket tartal-
mazza: „1'jra körül vagyunk zárva, de eleg jól 
vagyunk és minden pillanatban várjuk az ostromot 
hősi elszántsággal és harci kedvvel. Az egyes kiroha-
nások alkalmat adtak, hogy az orosz seregben hatal-
mas rendeket vágjunk." 

V á r o s i u g y o k . 
4U8 914 Felhívás 

a város köztisztasága és közlekedésének biztonsága 
érdekében 

A h á z t u 1 a j d o n o s o k vagy megbízottaik 
kötelesek házuk előtt minden nap a járdát letisztit-
tatni, — havas, sáros időben naponta többször is; 
tilos a szemetet vagy a hivat a koesiutra átseperni. 

A h á z t u l a j d o n o s o k vagy megbízottaik 
k'telesok fagyos napokon a ház előtti járdát fövény-
nyel vagy hamuval behiiitetni és olvadas beálltakor 
a járdatisztítást azonnal elvégeztetni. 

A p o 1 g á r ő r ö k e t arra kérem, hogy ennek 
megtörténtét szigorúan ellenőrizzék s a mulasztókat 
akkor is feljelontsék, ha nem szolgálatban állva 
tapasztalják a mulasztást. 

A t a n i n t é z e t e k v e z e t ő i t, a m ű h e l y e k 
m e s t e r e i t kérem, szíveskedjenek az osztályokban, 
a műhelyekben és munkahelyen szigorúan kihirdetni, 
hogy csúszkálni, hólabdázni az utcán tilos. 

N e v á r j a s e n k i a f i g y e l m e z t e t é s t . 
Most nincsenek rendőrk^zegeim, akik portyázásuk 
alatt ezt megtették. Minden mulasztást a legszigorub-
ban buntetek. A köztisztaság és közlekedés fontos 
közérdekét példásan szigorú büntetéssel kell fenn-
tartanom. Amely háznak házmestere, megbízottja 
nincsen, mindig a háztulajdonos felelős. Akinek 
háza előtt a járdatisztítás vagy felhintés elinulasz 
tasaból baleset történik, ezért nemcsak büntetőjogi, 
de teljes anyagi felelőséggel is tartozik. A szülő 
gyermekéért, a mester tanoncaért felelős. 

Kőszeg, 1914. november hó 2S án. 
K '<ce<li József rendórkapitany. 

•«i3i ioi4 Hirdetmeny. 

Kőszeg város számvevősége közhírré teszi, hogy 
az 1<J14. évi országos bet''g;ipolási pótadó és fegyver 
adó lajstromok 1914. november 30 tói december 7-ig 
közszemlére ki vannak téve. 

.1 s/ánwróség. 

H e l y i h i r s k . 
Gyuratz Ferenc puspak és Vargha Gyula esperes 

e héten városunkban időztek az ev. fels. leányiskola 
látogatására. 

Kitüntetett 83-as tiszte!<. Őfelsége, a király, az 
ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartása elis-
meréseül a katonai érdemkereszt 3. osztályát a hadi-
ékitménnyel adományozta Achácz István, Lehnwaldeni 
Lehner Emil, Sohár Ottó es Nemes Bauer Nándor 
83. gy. e.-beli századosoknak t-s' Zitterbart Leó 83 
gy. e.-beli főhadnagynak. Varga Jenő és üebhard 
Vilmos századosokat, Doromby József és Szmolka 
Dezső főhadnagyokat, Horváth Péter és Kuzmies 
Dezső hadnagyokat, FrankPSamu, Kellner^ Dezső es 
Lassmann-Vilmos tartalékos~hadnagyokat. 

Zulavski őrnagy kitüntetese halala utan. Al i ivá 
talos lap pénteki száma kö/.li, hogy a déli harctéren 
hősi halált halt ismert sportembernek, Zulavski 
Bélának, a 69. gy -ezred az ellenség előtt elesett 
őrnagynak ő felségé az ellenséggel szemben vitéz 
magatartása el ismeréséül a katonai érdemkereszt III . 
osztályát a hadi ékítménnyel adományozta. Az elhunyt 
hős katona telemét Avtovacból e hét folyamán hozzák 
Kőszegre. 

,."tThold Dezső főhadnagy, a kőszegi honvédzászlóalj 
segédtisztje a legutóbbi orosz-lengyelországi harcokban 
megsebesült. Lábán kapott lősebet s néhány napi 
kórházi ápolás után hazaérkezett, hogy házi kezelésben 
folytassa gyógyíttatását. 

Hollriegel Karoly szazados. a helybeli katonai 
reáliskola tanára és segédtisztje, aki önként jelentkezett 
harctéri szolgálatra s csak nemrégiben egyik Wienböl 
indított 83-as századdal vonult az északi harcokhoz, 
a nagy hidegek miatt szenvedett lábfagyások miatt 
házi gyógykezelésre hazaérkezett. 

Me yhert Miklós földink, 18-as népfelkelő hadnagy, 
ismert fővárosi iparművész, aki az első lublini csaták-
nál lábán és kezén súlyosan megsebesült és több 
héten át egyik becsi kórházban volt ápolás alatt, 
javulóban hazaérkezett s itt folytatja további gyógy-
kezeltetését. 

Glanz Frigyes vezérkari őrnagy, a néhai adótáros 
kiváló képzettségű fia, a harctéren súlyosan megsebesült. 
Mindkét lábán súlyos lösebek olyan roncsolást okoz-
tak, hogy nagyobb műtétre lesz szüksége. Családja 
egyik külföldi kórházból Bécsbe szállíttatja. 

Hósi halalt halt Nagy Gusztáv kőszegi iletőségü 
H. honvédezredbeli főhadnagy-segédtiszt, Nagy Gyula 
felsőlövői körjegyző es helybeli háztulajdonos kiváló 
képzettségű fia. A szerbiai suljinhani temetőből Buda-
pestre szállíttatta fiatal neje szül. Holub Auguszta, kivel 
2 évig boldog házasságban élt s ott a farkasréti 
katonai temetőben nagy katonai disszel helyezték örök 
nyugalomra. Kőszeg városának a harctéren elhunyt 
fiai sorába iktatjuk az ő hősi nevét is. 

Magas kitüntetes érte az északi harctéren Horváth 
László századost, kit mult évben az itteni 83-as 

ékítménnyel. 

A tartalék korhadban ismét változás történt a 
kezelő orvosok sorában. Dr. Sputz Gyula főorvost 
ismét visszahelyezték Szombathelyre, dr. Neuman 
Miksa segedorvossá történt előléptetése folytán Zág-
rábba helyeztetett, kiknek helyére kezelő orvosul 
dr. Rosenberg Oszkár marienbádi fürdöorvost helyezte 

, ide a hadtestparancsnokság, melynek önként ajánl-
kozott ilyen szolgálatra. A jeles orvos, ki már 27 
éve rendel Marienbadban, eddig az ottani nagy 
Vöröskereszt kórháznak volt egyik orvosa. Egy fogoly 
orosz orvos is közreműködik a betegek kezelésénél. 

Draqonyosokat k.ipunk a háború tartamára. Már 
két hete szerzett információt az állomásparancsnokság 
utján a 2. pozsonyi katonai parancsnokság nagyobbszámu 
lovasság elhelyezése iránt. Ezt követte e héten gróf 
Csekonics Sándor huszárfőhadnagy kiküldetésé a helyi 
viszonyok személyes tanulmányozására, aki ket napon 
át a rendőrkapitány kalauzolása mellett megtekintette 
az összes férőhelyeket s ezek alapján táviratilag kedvező 
jelentést tett a pozsonyi parancsnokságnak. Ez ered-
ményre is vezetett. Idevezényelték a 9-ik dragonyos 
ezred pótkeretet, mely ket hónapja Szepesmegyeben 
van. Jelenleg 17 tiszt, 13<M legény és 8<»»ló képezi állo-
mányát. Beszállásolásuk rendezése most van folyamat-
ban Az állomány legnagyobb resze a regi gözmalmi 
laktanyába keriil s amennyi ide el nem fer, más férő-
helyeken, esetleg egyenkénti elszállásolás utján is. A 
9-ik dragonyos ezred rendes állomáshelye Brody és 
főleg Bukovinából egészíti ki magát. Az ezred az 
északi harctéren van es ezentúl innét nyeri kiegészí-
tését. — Városunk megszokott élénk katonai jellege 
egy időre ismét visszanyeri regi kepét, még pedig jo-
einlekii dragonyosgarnizonjának a felújításával s nem 
is lehetetlen, hogy hosszabb ideig tartó lesz, amennyi-
ben a háború befejezése után a galíciai helyőrségek 
kaszárnyáit alaposan tatarozni s helyreállítani lesz 
szükséges. A legénység jobbára román anyanyelvű, 
de elég sokan közülük értik a németet is. Magyarul 
majd itt tanulnak. Szívesen fogják megtanulni, mert 
azt hisszük, hogy jól érzik magukat itt. Mini értesülünk 
a többi galíciai ezredeket is Dunántul helyezik el. 

Hos Zulavszky Bela őrnagy halala. Zulavszky 
Béla őrnagy, a világhírű kurdvivőhajuok liósi halá-
láról már megemlékeztünk. Azokról a hősi harcokról, 
amelyekben a mi felejthetetlen őruairy barátunk 
halálát lelte, egy a szabadkai kórházba érkezett 
hadnagy a következőket mondta el: A montenegrói 
egyesült seregek feltartóztatására Zulavszky Béla 
őrnagy csapata volt kirendelve. Ez a csapat mintegy 
4S0 főnyi legénységből állt. A feladat az volt, hogy 
a Ciat-hegységet kell megtisztítani ;iz ellenségtől. 
Zulavszky őrnagy rendeletére rohamot intéztünk a 
hegytető ellen, az ottlevő, akkor m»'g kisszámú 
ellenséget eliiztük s birtokunkba vettük a hegytetőt. 
A Gat tetején a csapat fele, mintegy 240 ember 
sáncot emelt, a többiek kisebb csapatokban a Kvésel, 
a Steppeu Vrh hegyeken helyezkedtek el. így 
felkészülve vártuk a inontenegróiak támadását, amely 
nem sokáig késett. Két divízió montenegrói, szerb, 
francia egyesült sereg jött ellenünk és két hét 
centiméteres agyút és három gépfegyvert vontatott 
fel. A helyzet kétségbeejtő volt. Teljesen körül 
voltunk véve, de őrnagyunk bátorított nemiünket es 
mogfogadtatta, hogy addig ne n hagyjuk el pozí-
ciónkat, míg egy ember is élve marad, ü t nap, öt 
éjjel folyt lankadatlanul az elkeseredett harc. A 
hatodik nap soha el nem felejthető győzelmet 
aratott az ekkor már nagyon megfogyatkozott 
seregünk. Szívós ellenállásunk ugyanis azt a hitet 
keltette az ellenségben, hogy nagy fölényii csapattal 
került szembe s a végső ostromot meg sem kísérelve, 
megkezdte visszavonulását. Zulavszky őrnagy ekkor 
rohamra vezette csapatát, melynek róhatna futásra 
kényszeritette az ellenséges sereget. Hohamuuk 
közben erősítést is kaptunk, ugy hogy azj ellenséges 
seregre döntő csapást mérhettünk. Fényes végső 
győzelmünket szereteti őrnagyunk már nem élte 
meg, a legnagyobb harc hevében mellén találta az 
ellenség golyója s halálos sebével elbukott. 

A postai szakvizsgát „jeles" eredménnyel tette 
le szerdán Sopronban a posta és távíró igazgatóság 
előtt Kőszegi István, rendőrkapitányunk fia, aki 
októberben a kereskedelmi iskola első osztályából is 
„jó" sikerrel tette le a vizsgát. További intézkedésig a 
helybeli posta- es táviróhivatalban teljesít szolgálatot. 

A főgimnázium Mária-kongregációja december 
8-án reggel K órakor ünnepélyes tagavatást rendez a 
sz. Jakab templomban. Az ünnepélyes szent misét és 
tagfelvételt Francsics Norbert bakonybéli bencés apát 
ur végzi. A szent ténykedés folyamán a következő 
ének- és zeneszámok lesznek: Haydn : Népmise. Énekli 
zenekari kísérettel a főgimnáziumi énekkar. Betétek : 

1. Gradualékor: Schubert: Ave Maria. Vonósnégyes. 
2. Az érmek feltűzése alatt: Tota pulchra es Maria. 
Négyeskar. 3. üffertoriumkor: Ima. Négyeskar. 4 
Áldozáskor: Domine non suin dignus. Négyeskar. 5. 
A mise végén: Himnusz. Négyeskar. 

A kőszegi kath. főgimnázium folyó évi december 
8-án d. u. fél hatkor az intézet dísztermében sebesült 
katonáink részére jótékony célú iskolai ünnepélyt 
rendez a Máriakongregáció uj tagjainak felavatása 
alkalmával. Műsor: i. Mehul: Ima a hazáért. 8 szólamu 
vegyeskar; éneki a főgimnáziumi enekkar. 2. Ünnepi 
beszed. Mondja Varga László, VIII o. t., a M ina-
kongregáció prefektusa 3. a) Paganini: Bravur-
variatiók a Q húron, b) M. Hauser: Magyar rap-
szóuia (op. 43). Játsza hegedűn Kász Konrád pozsonyi 
székesegyházi zenész, zongorán kiséri Budaker O., 



VIII. o. t. 4. Rézbányai J.: Az olvasó. Szavalja Kőszegi 
Imre, II o. t 5. Elirke : Andante és Allegretto Játszák 
Kíisz Konrád, Stúr Iván, VI. o. t. (I. heg.), Ferber I 
VIII. o. t. (II. heg.), Kováts I". (viola), Holler Konrád 
(celló), Schwell L., VII. o t. (nagybőgő), Budaker ü . 
(zong). ö. Ábrányi E.: Erős hit. Szavalja Pálffy Pál, 
VIII. o. t. 7. Cherubini: Ave Maria. Énekli Prasser 
Sári urleány; hegedűn kiséri Kász K.. cellón Holler 
K., zongorán Budaker 0., harmoniumon Kovács I., 
VÜl. o. t. 8. Chopin F.: Andante és Polonaise. (Op. 
22.) Zongorán játsza zenekari kísérettel Mohr Jenő 
zongoraművész. 9. Szózat Énekli zenekari kísérettel a 
főgimnáziumi vegyeskar. Belépődíj: I. IV. sor 2 K, 
VII —XII. sor és állóhely 1 K. Az ülőhelyek szátno-
zottak. Felülfizetéseket a jótékony célra szívesen foga-
dunk Jegyek Róth Jenő könyvkereskedésében kaphatók. 
Külön meghívókat nem küldünk szét. 

Nem egy millió, hanem közel két m i l l i ó 
jegyzés történt Kőszegen a hadi kölcsönre, annyira 
emelkedett mult heti csütörtöki feljegyzésünk óta, 
mivel az ezt követő napokon hétfőig, a jegyzés utolsó 
napjáig, nem várt élénk kölcsönjegyzés történt, — sőt 
sokan jelentkeztek még kedden és szerdán is. A 
Kőszegi Takarékpénztárnál összesen 1,220.000, az 
Általános Takarékpénztárnál 400.000, a Hitelszövet-
kezetnél 134.250, a szombathelyi fióknál 114.000, a 
postatakarékpénztárnál 19.000, az Adóhivatalnál 17,00.) 
korona jegyzés történt. De talán a két milliót is meg-
haladja, ha azokat a jegyzéseket is számításba vehet-
nők, melyek máshol elhelyezett tőkék felett helybe-
liek rendelkeztek. Minthogy túlnyomóan takarék-
betétekből történt, ez egyúttal fényes tanúbizonysága 
pénzintézeteink szilárdságának, melyek a felek kiván-
sigiinak minden akadály nélkül megfelelhettek. 

A vereskere?zteyyiet valasztmanva e héten ülést 
tartott. Főleg két kérdés foglalkoztatta A sebesültek 
uzsonnáztatása és 1500 heiybeli családnak havi koro-
nás megadóztatása. A felesleges uzsonna/tatást sokan 
ellenezték, mert az erre fordított pénz szükségesebb 
célra felhasználható, — a családok megadóztatását 
sem helyeselték, mert figyelembe veendők lennének 
azok, akik egyleti tagok s különben is adakoznak. Mi 
nem bánjuk gyűjtsenek pénzt amennyit csak lehet, de 
csak ne adják ki olyan könnyen, mint ahogyan szerzik, 
hanem gondoljanak arra, hogy jöhet idő, amikor „a 
mieinkről" kell gondoskodni, jöhet idő, mikor vala-
mely elharapódzóit betegség talán „a mieink" segélye-
zését teszi szükségessé s ez oly időre eshetik, amikor 
már a legbőségesebb jótékonysági kut is kimerült. 
Ne csak a háborúra gondoljunk, hanem annak követ-
kezményeire is. Ne csak mára, holnapra is. A jó had-
vezér sem fecsérli el egyszerre minden erejét. A veszély 
pillanatában jó a — tartalék. 

A polgarorseg ügyében ma délelőtt értekezlet 
lesz a polgármesteri hivatalban. A téli hónapokon 
at fizetéses éjjeli őröknek az alkalmazását javasolják 
t"bben, hogy a polgárőrök szolgálata megkonnyi-
tessék s hogy más beosztás mellett ritkábban jusson 
rájuk a szolgálutteljesités sora. 

Az ultaregylet valasztmanyi gyülese a mult héten 
folyt le. A gyűlés hazafias lelkesedessel 100 K. szava-
zott meg a sebesült és harcba visszatérő katonák 
segítésére. Meleg ruhának való anyagot, pamutot vásá-
rol a vezetőség és az oltáregyesületi tagok elkészítik. 
Ima könyveket, érmeket, olvasókat oszt ki a sebesültek 
között A városból eltávozott Früchtl Mariska titkár 
helyébe Pfeffel Mariskát választotta meg a gyűlés 
titkárnak. Elhatározta a gyűlés, hogy minél több férfi 
tagot iparkodik megnyerni az oltáregyesület számára. 

Varo9Í közgyűlés lesz jövö csütörtökön. Csak ot 
tárgya lesz a napirendnek Legfontosabbb ezek 
k"zul a honvédelmi miniszter leirata az újonnan 
építendő honvédlaktanya tárgyában. 

Sebesült katonák érkeztek e héten majd minden 
nap s létszámuk most mar megközelíti az 500 at 
Ebből 301 van a katonai tartalékkórházban, nagyob-
bára oroszok és szerbek, 40 a vöröskereszt-kórházban, 

a csipkegyári kórtereinben és a vasutas árva-
házban 24. 

Sebesült kőszegi harcosok jöttek haza a harc-
térről rövid itthoni üdülésre. Ezek Tompeck József, 
•simon János, Sehiual Antul és Sághy István, akik 
a legutóbbi rendes sorozásnál a 83-as ezredhez 
boroztattak. 

A belvárosi ivlampat átalakították. Már a szép 
Mária szobor renoválása es újra való felállítása óta 
volt tervbe véve a szobor teljes ervényrejutását sértő i 
vasoszlopon csüngő ívlámpa eltávolítása, ami most' 
végre megtörtént s ugy nyert megoldást, hogy a 
belvárosi ket házsor között erős vassodronyhuzal 
alkalmaztatott s ezen helyezik el a belvárost meg-
világító szép ivlámpát. 

Hoeso es fagy az elmúlt héten téli tájra változ-
tatta városunkat és az azt körülvevő hegyek ormaitj 
hó borítja. Szánut ugyan még nincsen, de a téli 
sport kedvelői már erősen készülnek a ródlizásra. A ' 
korcsolyapálya elrendezéséhez is már hozzáfogtak. 

Egy 91 eves komitacsi nyugossza örök álmát a 
kőszegi temetőben. Már érkezésénél is feltűnt a magas 
szikár montenegrói, mikor beieg hadifoglyokkal az 
itteni tartalékkórházba került. Senkisem hitte volna, 
hogy oly magaskoru. Neve: Dunolovits Misán, görög-
keleti vallású, ki Montenegró fekete hegyei közt létező 
I ivában látta a napvilágot s bolgárok, törökök, I 
osztrákok és magyarok elleni kotnitácskodás után 
messze hazájától látta azt utoljára. Temetésén dr. | 
I irts Gergely evangelikus katonai lelkésztanár 
mondott sirja felett imát és búcsúztatót, melyen nagy 
számban katonák és polgárok is jelen voltak. A 
szegény öreg mindig az Óházra kívánkozott. Azt hitte 

van olyan magas, hogy mégegyszer megláthassa 

Nikita púpos országának kecskenyájas táját, honnét 
annyi „bombás" kirándulásra kelt, de hiába, vén-
elgyengülése miatt csak a kőszegi hegyek aljának 
egyik sirkerti sáncába juthatott s mikor ráhullott kopor-
sójára a fagyos röge, álmában talán akkor is csak 
bombák zaját vélte hallani a vén komitácsi. 

Az 1915. evi országos vásárok a következő 
napokra esnek: Január 27-én, amikor csak állatvásár 
lesz, március 22-én, május 27-én, juliu^ 19-én, szeptem-
ber 0-án, október 18-án és december 13-án, amikor 
állat- és kirakodó vásárok tartatnak. 

A sörgyár igazyatosaga mult vasárnap tartott 
ülésében zajos vitát provokált az elmúlt esztendő 
rendkívüli nagy jövedelmének mikénti felosztása. 
Abban mindenki egyetértett, hogy a tiszta 

asztán megint visza mentem a századho azután 
nagyon meghütem és ni tr hat hete hogy mogin 
ispitába vagyok li ila isten most már jóban vagyok 
és azért száiitottak benünket haza Magyar országra 
Pozsonba, a kapitány ur mindig aszt mondta hogy 
esak orosz kézbe ne kerüljön li i meg köl is halni 
és ha még egy nap ot maratunk volna akor elfoktak 
volna benűiik az oroszok mert elfoglalták aszt a 
spitált ez már közel volt Luolinho Szárom soraimat 
kezeit csokulom anaságos Aszonnak Isten vele 
Pisztölettel Vámos József a Kapitány ur tiszti szógája. 

Meleg ruhát katonainknak. E heten már a 11.-ik 
, meleg ruhát tartalmazó ládát küldte Róth Jenő könyv-
kereskedése a Hadsegelyzö hivatalnak. További szives 

.•nyek osztalekaul. A többség a kisebb összeg 
mellett döntött, nehogy a jövő evi valószínűleg 
kedvezőtlenebb eredmény után az osztalékot ismét 
leszállítani legyen kénytelen. Ez ügyben természetesen 
a közgyűlés lesz hivatott végleg dönteni. Ezt december 
29-ére tűzték ki. 

Hos Tegyey kapitany tisztiszolga] i Egy i^on 
érdekes levél jutott el hozzánk, mely Tegyey Gyula 
szazados, a 83. gyalogezred puraucsnokának hősi hala-
I . ' , , . ' . ! . , , , ^ 1 L . * I . / . 1 I . I I • O T A I I I A I A . R» U I T I V I I O N I N I I I . I M D , I W I M J I I I Í I I >><I I > R\ . U <1, I L - I I I -tarol számol be. A beszedes leve iroia \ amos József i << i . 1 1 1 1 
.., I' . 4- . .. J auius •'y-^1. melegítőre es flanel- vagy triko-alsonadragra azonban ui tegyey szazados tisztiszolgaja volt. \ derék 1 1 . 1 1- 1 1 •. .. , 

• J 1 ' ' meg mindig szükség van Ezek készítése es a Hadse-
tisztiszolga 

tálhoz, hogy harcoló katonáink el vannak-e látva 
kellőképpen melegovó ruhákkal? E kérdezösködésekre 
illetékes helyen kijelentették, hogy a hadvezetőség vala-
mennyi katonánkat ellátta téli ruhanemüekkel, azon -
felül a Hadsegelyzö Hivatal állandóan szállítja a sze-
retet-adományként összegyűlt és a kincstári meleg 
ruhák kiegészítésére használható meleg ruhákat részint 
a harctérre, részint a Budapesten átvonuló katonák 
számára. A melegóvó ruhákra, főként hósapkára, térd-

tn 
meg 

1. r , . . . . «voIét az elesett szazados egyik Kőszegen • a H i v a t a | r a k t a r a b a (Váci-utca 38.) való szállítása 
ako nőverének írja. A levelet szoszer.nt. szovearében fagyon kívánatos. A lelkes magyar közönség áldozat-

• ö kJ V:t l i I r iyv 1 14 N o V e , n l x ' r h;'1 készségé bizonyára nem merült meg ki es igy remel-
-3-án. Kezd.t eso kulom a Nagysagos asszonynak f 0 y b u / g ( ) h r ) l g y d n k megszivlelik az illetékes 
es ezer bocsanattott kérek hogy ilyen soka tudó- h e l y r ö l f e l h t v a s t . 
sitom ont a kedves Kapitany ur felől A kapitány; U / i , . . . . . . . ., . . . . . . . 
ur nagyon jól érezte magát mikor mentünk a habo-1 , H?81 h a , a l t „ h a l t ?*\y,k k a t 0 " a Po lS a r ,a[ s u n k az 
ruba, augustusba nagyon jó kedve vót mindég egész! f " 3 ? 1 h a r ^ r e n . Kappel János a 83-as ezredben mint 
uton és mikor kiszátunk a vonatbul azután is szóval I KZ,edeS " o I S a l t t o b b kőzetben v.tezen megallotta 
mindég és én hozzam is még sokai job volt mint h e yet> M c g egyik oroszországi csata után verhasbaja 

oda haza, pediK oda haza se bántót soha se mrv!'e"' m , r e , a z o l m u t z ,
l
 k o r h a z

1
b a " 'Hittak, honnét mult 

heten erkezett a lesújtó hír, hogy a leggondosabb 

és én hozzám is még sokai 
1 haza, pedig oda haza se bántót 

tartót mintha fija letein volna, de éu 
volna érte minden percbe a halálba. ápolás dacára meghalt. Kappel József fiát, Kappel Samu 

volt rendőr, ki szintén résztvett az első orosz elleni 
harcokban s megsebesült, öccsét gyászolja benne. Ez 
a mi ötödik halottunk, akinek nevét, mint városunk 
hősi harcosainak egyikét, örök emlékezetül megörökí-
teni fogunk. 

Aranyat vasért Chernél Istvánná úrnőnél illetve 
Róth Jenő könyvkereskedésében a következők adtak 
le; Kaufmann, Szerényi Antal, Pintér Erzsi, Kutsehi 
Mária, Zsoldos Jánosué, Kareuits Antónia, Baboss 
J.mosné, Wolf Hilda, özv. Seblapfer Pálné, Bácz 
Lajos, Sehreiner Betti, Horváth (léza, Popper Bözsi, 
Liudineyer Matild, Dr. 11., Wohhnuth Maria, Molnár 
Józsefné, Freh Mária, Webor Autál Torok dános, N. 
N , Frühwirt Irma, Zsohár (iizike, Báez Pista. Uitter 
Dániel, Linzer Miéi, Gróf Szé|lhenyi Rezsöué, özv. 
Teke Lajosné, (íróf Schónfeldt (iyörgyné, líenner 
Katalin, SehafTler Eanny, Congr. i/.r. hitk. Popper 
Ignácné, Popper B-rta, Guttiuann Eávid, Eauringer 
Elek, Kincs István, Priuzey Arthurné, özv. Gyomorey 
Antalné. Freh Alfonz. 

Meleg ruhát katonainkmk mult héten a követ-
k zők adtak le Róth Jen . könyvkereskedésében: 

az 

job volt mint] 
soha se, ügyi 
is bele mentein i 
Augustus 23.án I 

értünk a harctéré este, nagyon hoszu marsunk volt 
éjjel 11 órakor alárom volt és Mentünk másik este = 
10 óráig inenázsi nélkül 55 kilometert, a kapitány 
ur tobszor kérdeszte tülem, hogy nem e fáratam el 
és mindég aszt inontain neki hogy nein ha fáradt 
voltam is és mire oda értünk a hetfenhatosok visza 
verték az oroszokat, nagyon sok halat volt első nap 
is de orosz még tób és ötszáz fogol a többi visza 
ment harminc kilométere és mink ot maratunk jó 
belet csináltam a kapitány urnák és jó kedvel lefekiit 
és jól ulut és még másik nap Mink voltunk ütközetbe 
nagyon igen megvertük az oroszokat, a kapitány ur 
ott nagyon jól vezető az aptálungot nagyon sok 
oroszt elpusztítottuk a gépfegyvereink a kapitány ur 
egv fa melül komondérzot ha gip fegyver nines 
mind elfoktak volna bonunk az oroszok mert tul 
erővel voltak tízszer nnyan voltak de nagy sikerei 
viszavertük okét. Kapitány ur mindig engem fitét 
én meg a kapitány urat kapitány urnák nagyon jó 
kedve vót a győzelmen mindig aszt montu gyertek 
fiajaini a szip magyar Országér. Nagyon bátor volt 
a kapitány ur az volt a kár bent, mindennap ütkö-
zetbe voltunk nairy ütközetekbe és augustus 29 is 
igen nagy ütközetünk volt egész nap és szivein leg 
nagyobb szomorúságává! tudatom a Nagyságos 
aszonyal hogy a kedves kapitány ur megsebesült az 
oldalán és a gojó bent marat és én a legnagvob 
goló záporba oda szalatani és leveteték a ruháját és 
bekötöttük szépen a sebét és én elszalatam 3 kilo-
métere és egy faluba egy oroszai befogatain kocsiba 
és roktön mentünk a harctérre de egészen nem lehetet 
közel meni mert ugy jöt a gojó és a szapuér gránát 
mint a zápor eső ezér köpenybe vituk a szekére 
négyen a kapitány urat és asztán én mentem vele 
tiz urakor éjei értünk pihavára (Bichawa) és ot 
asztán bekötötték és én ot voltam mindig az ágyá 
nál mindig beszélgetet rendesen a kapitány ur eni 
nem tudót mást mind én fosztom neki teát foralt 
tejet és fekete kávét de esak egy kanálal, aludni se 
tudót én se aludtam öt nap sémit és én tudatni 
akartam de a kapitány ur azt monta hogy ne, ineg 
mozduni nem tudót u^y emeltem a mere kivánkozot 
egész utolsó percig szépen beszélgetőt de utolsó 
ejel oda illtetett az ágya szélére és keresztül tete a 

íjob kezét a nyakam köré és huzot liozá és aszt 
j monta, köszönöm fijam hogy így bántál velem inert 
jén meghalok és szorongata a kezemet Ó11 bisztatam 
de hogyhal meg kapitány ur és toát kéri, atam neki 
egy kanálal és aszt monta akor hogy fekűgyem le 
és lefekütem, alig hogy lefekiitern egész nyersen el 
kiáltót a magát Jóska gyujesd meg a gyertyát én 
röktön meggyújtottam és orvosér papér kültem a 
szanitészt de a kapitány ur töbet nem szólt, hánko-
lódot és regei három órakor kiszenvedet september 

3 án és nekem a szivem tnaj nem leszakat és meg . . 
v o l t a m keménykedve hogy mi lesz velem és hogy j Wentzl, Kirchknopf. Ilacker, Molnár J 

mit 

té 

egy fijam fekugy le de nem tuiain aiuctni p 
öt éjei nem alutam és irt az őrnagy ur egy levelet 
hogy én aszt az mi ezredes urunknak agyam át és 
a kapitány ur temetése után elmentem az ezredho 
az ezredes ur elolvasta a levelet és nagyon meg-
köszönte, hogy ojan szépen bántam a 
és kezet fogot velem mert az őrnagy 
inegirt neki azután a századin kerültem és harmad-
napra és is megsebesültem a lábam fején de hamar 
meggyógyult két hétre mert könyid sob volt 

'oppor Sándor, Ev. 
N , Czuppv Mária, 

erene, lakó József, 
1, Stettner család, 
ajos, Schiefer Lujza, 
Diakonissza Egylet, 

L°ndvay Lajos, Baboss János, 
leányiskola, Báez Kálmán, N. 
Rusznyák Mátyás, Douischitz I 
Pertorini Rezső, Ev. népiskol 
Sehneider Coustautin, Szomor I 
Stainpf Muria, (iaál J ó z se f , ev 
Kirehknopf Ilonka 

A katli noegyesulet a csipkegyárban 125 agyat 
vett át a sebesültek számára berendezés gyanánt. 
Teljesen felszerelt ágyakat dupla ágyhuzatokkal a 
következők bocsátottak rendelkezésre: 

Br. .Vliske, Kines Istv., Pusch, Eauringer, S. hon-
bauer, Pfeffel J., Dr. Kovács, Lux, Horváth, Kerner, 
Taschuer, Csánits, Borhi, Schüffer, Oberst Bőitek, 
Kubinek, Trauu, Hamel, Ür. Dreiszker, Tiiannhofer, 
Deutsch 11., Kneifel, Krampol, (Iruner, Kerkapolyi, 
Prenoer, Auguszt J., Márkus, Oriovits, Szluha, Lend 
vay, L'nger, Hüberth, Waldmever, Pethes, Tangl, Dr. 
Deutsch, Polliik S. 

Továbbá leadatott: 85 üres ágy, 85 szalmazsák. 
200 lepedő, 120 vánkos huzattal együtt, 130 paplan 
és dunna, 172 törülköző, 100 zsebkendő, 220 ing, 
179 alsónadrág, 90 pár rövid harisnya, 00 pár 
papucs, 30 hálóköntos, továbbá különféle hasznos 
tárgy, melyeket a következő tagok bocsátottak 
rendelkezésre: 

Bobuss K., Németh Imre, Eauringer E., Eau-
ringer id., Vajda .1., Gallér M., Kollmann, ozv. Bili 
sits, Müller F., Ligethi, Molnár, Mederl, N'lasits, 
Dibusz, Bründl, Wirkner, P «st, Eminer, Machalek, 
IJ luingartner, Schranz, Németh S., Fndiíich, Latiscli, 

" f 1 »• • --»»•-- .• í* 1 1/ \t..;»/ l Szireh, Exc. JáinborfTv, Wolfel K., Maitz L 
Gyúrást M . Tompeck, Papp, Babos, jDrach Máza loa, 

l'ipka F., 
erényi, lit csinálok és ot fekut egy tizouketős őrnagy i Dobrossy, Girardoni R , Szinet ír, Kamarás Berenyi 

erljmajer (B -rginayer) itz láta kapitányunk minden ozv. Kovácsné, Dilluiann, Kov ies K„ \\ éber \ 
He lét és szenvedéséi az monta hogy inast már mind Nostl, Nykodem J . Schwell, ifj. Litner I avetits 
gy fiiam fekugy le de nem tutam aludni pedig már Kaufmann, Maitz J., Kitner (i, Pronner M . Meg 

müller, Hanimer, Frankenberger. Blazovits. Holze 
Gintner, Dohnál, Fassl, Korchináros, Strnadt. krotten-
dorfer, Korschill, Stiasny, Hannibál, Rabi. Isovits, 
Karner, Vidos ka, Szlavik, Hechinger. Adler tesiv 

VVierer K., Schermann I., Hor-
özv. Kultsár, Flaseh, Pitt, 

Tuczay, Lóriind pléb. 
Az összes jótevőknek ezennel hálás köszönetet 

és mond a kath. jótékony nőegyesület. 

kapitány ural Dreiszker. (íruber K , Wi 
r ur mindent váth, Wirkler, Pados B, 



mive. . _ 

A tartalekkorházban leendő 102 sebesült részére Szombathely zarszam.idasa es költsaqvetese A 
nőegvletnél a kínetkező adományuk a katholikus 

folytak be 

Dr. (Wdos Kernig, l'íeflfel Janosne, 10 K , Bobuss Katalin 
5 K 2 » fillér — 4 K-net Kincs István >zluha Dénesne, ilj Kitner 
Gusztávné, Kerkápolyi Magda, Szomor Lajosnc .< K-.it: l'hernel 
istvanne. — 'J K nat <>t\ Kubmek Antaln-', ozv Waisbecker KJené, 
dr Kovács Istvánná, Muller Ferencné, Rakossy herencne Hammel 
Tódorne, Jr Dreiszner Jozsetne, Lóránt Antal, Auguszl Janosne, 
Krtrh Maria, SchaPfer Gusztávné, l'ipka Ferencné, Hét-; Odon, Jesztl 
Matvasne Czuppi Karolin es Maria, Lnnb plébános, Szerdahelyi 
karolvne, <<runuer Vilmosné, l.aurin^er Ferencné, iíj Elmer Laszlóne, 
S'ykodem— Klugl, o*v Horvathtie, Irtzing Maria - 1 tiO K-nat 
N N — 1 K-nat ozv. Kovats (lezane, Faschnér .lanosne, Medert 
Janosne, l'ohnahl l'éterné, Karmosi plébános, ozv. Matzner Alajosné, 
S o s s e r Maria, ozv Bolla Laszlune, Kegényi Perez, Hersits Maria, 
Jatnbnt* l.ajosnw "zv Jatnborffy k'almanne, Hrenner M , Rusznyák 
Matv.isnc, ozv Mahorvits Józselne, ozv Hechinger Imrtne. ovv. Lux 
SanJorné, zv Kimerne, Ciyurasz Minka, ozv Kulcsár Alajosne, 
Kantor Gyorgyné, Haumgartnef Janosne, Gaal Janosné, Schönbauer, 
I\>th Dezső, l'revberger Sundorne, ozv Kircnköopf Mihalyné, 

Os/.i'rint :t fiszámvevti 
sz.i/alék, a föld iilúra 
I 1(1 I megáll ipitását 

l'zsonnára ajándékoztak 

Dr Szemző SanJorné, Zinc (ii/ella, ozv WinJisch Antalne> 
t>r Stur Lajosnc, Kovács Jozefnc, Schehác i'acilia, «>zv. Gintner 
Mihalyné, Wierer Karóim, Eilec Maria, Mikáts Olementine, Knaute 
Rezeőne. ozv. Dillmanne, Molnár Katalin, fados Imréné, Tipka Mária. 
l>ruber Lujza, KostonJy 'I'ink.i, Bartos Anna. ilercz Karoly, Kissné, 
Xemí^ka M.IJOSIIH, Decker Vilin >», ozv Krankenberget János , MeJerl 
l'eréz Isovits István, C.rubcr Károly, (ilaser I"., Schneider N , (iurtl 

()Jon, Gaal József, Stiglic Mária, Freindné, X X., Heidenreich 1. 

Természetbeli adományok : 
Gyömörey k a befőtt, bor, tej es hus, ifj, Fitnei Gusztávné 

kg cukor, N. N X. 120 buci, Wierer Karolin 1 csomag tea, 
Scliaar Jozsei '£ doboz cukor l 'njj r K.irolyne 1 kg. kávé, Sxluha 
l't'ntMic sult tészta. 4'<j kg cukor, PfefTel Janosné sult tészta 
DrtAlcr Jozselnc sult tészta Watsbecker Janosné sult tészta, Kcrk.i-
polvi MagJa sult tészta es rum, B:lisits Jozset'né sult tészta, Schón-
b.tuer Janosné sult t.-szta, Dohnál Petemé sult tészta dr Dreiszker 
Józselne sult tészta. Brunner Nellv sult tészta. Voros Aurelia sult 
tészta, Schaar József 10 kg cukor. I'erkovits Ferencné 2 < Jrb szafa-
ládé, I.auringer Ferencné ltte: bor, ilj. Ritner Gusztávné 1 kenyér, 
id Kitner Gusztávné, 1 kenyer. ozv Hammel Teodorne I kenyér, »z\ 
Hammel Teodorne 1 •/« kg szarazkalbász, dr. Dr Oreiszker Jozselne 
1 ' t kg szarazkalbasz. ozv. Hammel Tódorne I liter rumf Maitz 
l.ip.'t 20 liter S . r . Kndr.'di Gaborne Róth Jenő íróeszköz, 
István e egy fel szarvas, l'usch Karolyne 1 üveg kognak 2 üveg 
ÍJ,cógybor, cukor, kavé, gyümölcs, es főzelek. Hever Thotilnr 1 nadrag, 
•or. hus, s . »d k.'lit es zsemlyét, Frohli. i zsemlye es körte, Sta npi 

kifli es kenyér, Mrazek tej 

Minden jó szivii adakozónak ezennel bálás 
köszönet mondunk valamint akik tejet, szivart ciga-
rettákat, kártyát, könyveket és újságokat udomá- j tehAt ok-sT? vadhúshoz 
nvoztak. 

város pénzügyi bizottsága 2K-án, .szombaton délután 
8 órakor ülést tartott, melyen a jövő évi köliség 
vetést es az 1913. évi / ir>záinadást tárgyaltak A 
költségvetés már elkészült 
az összes allaini adókr i 7!' < I 
piaiig 12102 s/,.i/„k|i'k k /.••' 
llo/.ta javaslatba. 

Ulánusok Muraszombaton A 7 sz. ulánuse/.red 
pót k • reip.u;inesii<ik>áiz:iiól MuiMs/onibaira nx az 
érli'sites jolt, hoir.V ezer r:>i er es megfelelő szánni 
lo fog oda érkezni. A katonák egyré#»ének elbelye 
zésére az újonnan epiill poluari liuiskolát használ-
jak fel, a többieket pedig valo>zinülcg magánházakban 
szállásolják el. 

A szomb ithelyi losorozas eredmenye Két napig 
tartott Szombathelyen az egész járásra kiterjedő 
lósorozás, amelynek meglepően jó az eredménye. 
870 igáslovat, 10 paripát, no meg 
t ik alkalmasnak. Kzeket CL'.VI 

csak kiválogatták őket Ha majd szükség lesz 
reájuk, akkor fogják uj > >1 átvi sgálni őket, hogy 
még ezek közül is a legalkalmasabbakat választ-
hassak ki es nyomban fel: ecsulhessék az értéküket. 

23 szekeret talál 
lóre nem veszik át. 

JR magijar 4°0-os korottajáradék 1 

folijó évi december 1-én esedékes 

szelvényeit díj- és költségmentesen 

már most beváltjuk. 

Szombathelyi takarékpénztár 

kőszegi fiókja. 

J ó r a v a l ó l e á n y , 

aki főzni, sütni, varrni tud s minden házi teen-

dőkhöz éit. keresztény uri családnál mérséke l t 
fizetés mellett állast keres. — Cim a kiadó-

hivatalban. 
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Az uj győri püspök Fes r Antal nagyváradi 
felszentelt puspiknek gvőri megyéspüspökké való 
kiueveztetése ügyében ugy a kormány, mint a szent 
szék hozzájárulása már megtörtént, ugy, hogy most Q 
már esupán a szokásos lörnialiuisok elintézése van 
hátra. Mértékadó helyről ugy értesülünk, ho.rv e 
formaságok még e hob.n nyernek elintézést és a 
püspök e hó közepén esetleg karácsonyra már 

Chernél elfoglalhatja győri méltóságát 

Pozsony vad-it biztosított lakóinak. A húsárak 
folytonos emelkedésére való tekintettel Pozsony 
város tauácsa a kornvék -fii uradalmakkal kötéseket 

szállítására, 
A közönség 

Az elesettek csaladjainak nyugdija. \ katonai' 
kincstár a tényleges, valamint a tartalékos tisztek 
és legénység hatramaradottjairól gondoskodik. Klet 
hossziglan, illetve ujaid) házasságig annak az özvegy-
nek jar nyugdíj, kinek férje a harctéren szerzett 
sebesülésben, ott szerzett járványos betegségben, 
vagy pedig a hadjarat fáradalmainak következtében 
halt meg. Őrmester özvegyének kétszáznegyven 
korona, szakaszvezető özvegyének 
korona, káplár özvegyének százhúsz és közlegény 
özvegyének hetvenkét korona jár évente. Ha azonban 
a férj a tűzvonalban esett el, ötven százalékkal 
nagyobb nyugdíj jar az özvegynek. Ezenkívül 
minden törvényes gyermek után évi negyvenkét 
korona neveltetési pótlék jar 10 éves koráig, ha 
azonban tanulmányokat folytat, a neveltetési pótlék 
a nagykorúság eléréséig utalható ki A nyugdíjigé-
nyek megállapítására egyelőre nem kei ülhet sor. de 
ez nem is sürgős, mert a halálozást követő hal! 
hónapon at a családnak a hadbavonultak részére 
megállapított és kiutalt segítő összeg jár. 

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

Kőszegi udvari és barna malatasör. Kapható: 

Maitz József belvaiosi ftiszerkereskedésében 

havazasok Olaszors/agban. 
: Több napi kemény hideg 

Velencéből 
után nagy 

csinált nagy mennyiségű nyúl és fácán 
még pedig nagyon mérsékelt árakkal. 

í jutni. 

Nagy 
táviratozzák 
havazás indult meg egész Felső-Olaszországban, 
havuzik és a hideg egyes helyeken 18 fokra emel 
kedett. A nagy havazás z tv.uja a vasúti közleke-
dést is. 

Uj rendelet a liszt árusításról A kereskedelmi 
miniszter értesi'ette az iparh itóságokat és iparkama-

szaznegyvennegy | rakat, hogy a liszt kevereseiől szóló november M iki 
'• rendeletet a legközelebbi nap ikban kibocsátandó 

ujabb rendelet ikként fogja módosítani, hogy a liszt 
előállít isával nem foglalkozó iparosok és kereskedők 
a raktáron levő régi lis fajtákat november hó 25-ike 
után is bizonyos ujabb á'meneti idő elteltével is 
még eladhassák. 

Mennyibe került eddig a haboru Franciaorsz ignak ? 
Páriából jelentik Komin át: Az Keho de l'aris! 
szerint Franciaországnak a hadsereg és a flotta 

I fentariására kiadott eddigi költségei meghaladják az 
öt és fél milliárdot. 

Vidck i hírek. 

4 

Egyházmegyei hirek. Kekor Károly barátfalvai 
plébános Krdődy (iyorgy gróf kegyúrtól a pinka-
miskei plébániára bemutató levelet nyert. Mikes 
János gróf megyéspüspök Wentzl Ottó volt pinka-
miskei adminisztrátort Obérre ideiglenes admini 
sztrátornak, Szamálovits Ferenc n.vug. plébánost 
Marat fal vára ideiglenes adminisztratornak és Szilágyi 
Imro kőszegi sogédlelkészt Sáinfalvára adminisztra 
tornak küldötte. 

Vasmegyei képviselők a harcterén Vármegyénk 
országgyűlési képviselői közül három jelentkezett 
inként hadiszolgálatra, kik immár szolgálatokat 
teljesítenek a hazának a harc mezején. Ezek : Huszár\( 

Károiy (közember, később őrmester), OstfT.v Fajos 
(önkéntes autoszolgálat), Seher-Thoss Béla gróf 
huszárkapitány. 

57 eves újonc Fgv vasúti főellenőr érkezett 
szerdán Szombathelyre 17 éves fiával Csernovieból 
t)nkéute«nek jelentkeztek s az orvosi vizsgálat 
alapján be is sorozták őket Az 57 éves újonc most 
mar 5 fiával szolgál a hadseregben. Hatodik fia, 
aki 1 1 éves, a Vörös Kereszt szolgálatában dolgozik 
a hazáért. 

Emlektabla a hó«oknek. A kiilsőváti róni kath 
hitközség a pléb nos indítványára elhatározta, hogy 
fekete inarványeinléket állíttat fel a templom szenté-
lyének faláb in. melyre arany betűkkel véseti fel és 
>r kiti uvg ezen plébáni ibeli hősök neveit, kik 
meghalt ik a harctéren a szent magyar hazáért. 
S'.'rnbetüuő lulyre helyezteti az emléktáblát, hogy 
liss.ik és tuilj ik i megmaradó'tak és a kósö utódok, 
akik az ö vértanúik, kik haltak meg éreitük, kikért 
k 11 min lenkor imádkozniok. Az indítvány annyira 
tetszett a híveknek, hogy Harthodeiszky kúriai biró, 
kiilsőváti földbirtokos egymaga vállalta az összes 
költségeket. 

A pénzügyminiszter es a vendeglok, korcsmax 
es palitikameresek zaroiaja. A háború kitörésekor az 
alkoholellenes egyesületek ors ágOs ligája felterjesztést 
küldött Teleszky .lános pénzügyminiszterhez és 
Sándor dános belügyminiszterhez, hogy az emberi 
élelmezésre és az állatok takarmányozására alkalmas 
terményeket a szeszgyártásból zárják ki, továbbá, 
hogy a vendéglők és korcsmák záróráját szorítsák 
meg és a pálinkaméréseket zárják be. A pénzügy-
miniszter most arról értesítette a ligát, hogy az 
emberi és állati élelmezésre alkalmas termények 
kiz árásat a szeszgyártásból már elrendelte, az ital 
mérésekre vonatkozólag pedig közli a miniszter, 
hogy a belügyminiszter hajlandó az italméréssel 
foglalkozó üzletek záróráját megszorítani ott, ahol 
ezt a hadviselés érdekei indokolttá t e sz i k . 
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kőszegi fiókja, 
K Í N / . C J ; . l i i r á l y . I I t O . - . / . 

S t p u c z s z á l l o d a m á l l o t t 

Elfogad : 'vtclckct J'-'l"--"!̂  nettó 4 • „-OS kamu-
• toiassal betéti könyvecskére cs folyó, 
számlán A kamatozás a hutetot kóvető napon kezdődik, 
betét kiűzetéseket leimondás nélkül eszk'iz >1 

L e s z á m í t o l : - - ; «l«r«i«o« üsleti cs magánval-
— — — tok.it mindenkoi i legelőnyösebben 

F o l y ó s í t I rendes cs törieixtéseí jetxálogkölcsőnöket 
t III irt koki i i s várót maga-

sabb k a m a t ú k ö l c s ö n öke t a l a c s o n y a b b k a m a t ú 
k ö l c s önökké v á l t o z t a t ( conver t á l ) . 

Értékpapírokat: n a l M • 'rfolyamon vesz c- elad 
— tősadei megbízatásokat ellogad 
koltsi-gmentesen bevált . szelvény-
ivek>'t a s/.e vényutalvány (talon) 

Szelvényeket: 
alapján díjmentesen beszerez 

Á t u t a l á s o k a t . esekozol .1 világ bár-
^ — mely piacán teljesen di Mentcsen 

Értékpapírokra: ilUim- •'••> mi " fáraókra V s 
előleget ad 

Sorsolás alá esö <atekP.ir,rok..t 
tesseg c l l . i i 

rtekeket 
átvesz. 

Értékpapírokat es 

lesre 

urfolyamvesz-
biztosit 

>> zésie es keze-
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Tekintettel, hogy hazank legnagyobb pénzintézetével a" 
l'esti Hazai Klsó rakaiékpénztar U-ycsalettel szoros össze 
küttetesben áll, mindenfele takarekpénztari es banküzlet 

megbiz >st a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 
Mint az KÍBŐ Magyar Altalános biztosító társaság ügynök-
sége mindenfele biztosítást elto^.id es felvilágosítással kesz-

s ggel szolgai. 

Kozpom: Szombathelyi (regi) Takarékpénztár 

Szombathely A l a k u l t : 1867-ben. 
Alap töke 1,600 000 kor . T a r t a l é k ok : 400.000 kor . 

Takarékbe té tek 15 m i l l i ó ko ron án fe lü l . 
S a j á t töke i 2,250.000 k o r o n a . 

Nagy Karácsonyi vásár! 
Szabott á r ! Szabott á r ! 

Mélyen leszállított á rak ! 

Lengyel bezső 
uri és női divat-áruházában 

Kőszegen Király-ut 15. 

Uri és nöi fehérnemiiek. Gyermek 

ruhácskák e> kötények. Uri es női 

vászonzsebkendök. Női alsók, köté-

nyek es ridikülök. Keztyük, harisnyák 

es nyakkendők. 

Kizárólagos raktár (Schweici) hímzett nöi 
zsebkendőkben. 

Tessék kirakatomat megtekinteni! 

Nagy raKtár uri és nöi téli alsó 
ruházatban! 

K X X X X X X Á X X X X Z X X X X X X X X X X á 

Fáj a foga? Müfog kell! 

Scharpf 3enő 
vizsgázott fogtechnikus mester 

s e g i t a b a j o n . 

Szombathely Srzsébet királyné-utca 

7. szám, félemeleten. 

Működik délelőtt 8 órától délután 5-ig. 

STOCK-

COGUAC 

M E D I C I N A L 

hivatalos ólomzarral ellátott 

palackokban mindenütt kapható 

C A M I S t : S T O C K 

gyd i r ioó l 

B A H C 0 L A . 
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