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Hirdetések nagysdg szerint jutányos drban 

szümitatnak meg. 

A hadiszolgáltatás 
nagy terhet ró a polgárokra s ezek közül 

különösen a kisgazdákra. 

A hadkötelezettség teljesítése már nagy 

számban vonta el a gazdaság és ipar munka-

képes elemeit. 

A mozgositáshoz szükséges volt felszere-

lések sok hiányt okoztak a lovak, szekerek, 

szerszámok, igák stb. bevonásával és most 

még hadiszolgáltatás cimén kell a még található 

munkaerőt, még íelhasznalásra alkalmas hadi 

anyagot: lovat, szekeret, szerszámot és még 

sok mindenfélét a v i lágháború nagy céljaira 

átengedni. 

Nehéz, nagyon nehéz helyzetet teremtett 

ez mindenkire akit ert, — de gavallérosan 

űzetett érte az á l lam. Kétszeres, háromszoros 

értékét. 

Minden termelése a kisgazdanak sokszoros 

nagyobb értékben alakul át pénzzé s a harcba 

szállt katonák békét s nyugalmat biztosítanak 

az itthonmaradtaknak, — dicsőséget az egész 

nemzetnek. 

Milyen jó l esik hallani azt a határtalan 

lelkesedest, mellyel mindenki hadseregünk vitéz-

ségét fogadja, — milyen fenségesen megható 

a jótékonyság, a betegápolás, a sebesültek 

szórakoztatásának terén tapasztalható kiapad-

hatatlan sok jóságnak, szeretetnek a meg-

nyilvánulása. 

Mégis megdöbbenve azt tapasztaltuk e 

héten a varosunkban lefolyt tobb járásra 

kiterjedő hadiszolgáltatások átadasánál, hogy 

sok lelkes hazafi mennyire huzodozódva áll be 

veszélytelen segítő munkára , hány község nem 

volt kepes rövid időre két-három kocsist az 

államnak rendelkezésére bocsátani s mennyire 

igyekeznek az amúgy is magas szabvány-

érteke lést alkudozással felemelni. 

Bocsánatot kérünk, az, amit ez alkalommal 

tapasztaltunk, az nem vasi polgárokhoz méltó. 

Ami nélkülözést a hadiszolgaitatás okoz. 

azt könnyen elviselhetjük Ha pedig elvesz, 

ezért is gavallérosan fizet az allam. 

De mi ez minden ahhoz képest, amit a 

harcba szállt katona szenved, amit a határszéli 

vármegyék otthonmaradottjai szenvednek. 

Ott a határszéli v armegyeK ben egy-kettőre 

ugy elpusztul egy egy vagyon, mintha sohasem 

lett vo lna ; egy egész élet minden munká jának 

gyümölcse ugy megsemmisül , hogy soha többé 

vissza nem szerezheti. A legtöbb Örül, ha éle-

tét, szereteteit megmentheti, még ha földön-

futóvá. nyomorult koldussá is kell lennie. 

Istenem, de szívesen adták és adnak most 

is oda lovaikat, szekereiket es minden hadicélra 

kivánt eszközt, csak megmenthetnék megszokott 

roggjüket, gyermekeik bölcsőhelyét, — hat 

meg mennyit akkor, ha olyan nyugodtan 

alomra, pihenésre lehajthatnak fejüket, mint a 

vasi polgár. 

A Dunántu l , a Nyugat vármegyéi ne 

riadjanak vissza semmi áldozattól. Adjanak 

hálát az Kgnek, hogy vasiak s hogy aldozhatnak. 

A nagy német nemzet családjai nem 

gyászruhába öltözködve siratják a harctéren 

elesetteket, hanem hadijelvényes gyászfátyolt 

kötnek karjukra s büszkék arra, hogy egy-egy 

családtag fclaldozasával járulhattak nagy nem-

zeti céljaik eléreséhez. 

Akármennyi szomorúságot és fájdalmat is 

okoz nekünk ez a nagy harc, kötelességünk 

mindezt önérzettel, megadással s lelki nagy-

saggal elviselni, azon fenséges tudattal, hogy 

mindnyájan e haza gyermekei vagyunk es e 

hazáért dolgozni, harcolni, á l d o z n i , élni. s z e n-

vedni, halni egyaránt l é l e k e m e l ő d icsőség; 

nekünk magyaroknak pedig különösen még 

azért is, mert „e nagy világon e kívül nincs 

számodra hely" ! 

Maximalis gabona- és lisztárak. 
A kormány rendeletet tesz közzé a hiva-

talos lapban, amely a buza, arpa tengeri, rozs 

és az ezekből előállított lisztért valamint a bur-

gonya- és rozslisztért követelhető maximalis 

arakat elvben megállapítja. Kgy másik rendelet 

pedig a közfogyasztásra szánt buza, rozs, árpa 

es tengeriliszt előallitása és forgalomba hozatala 

tárgyában kiadott korábbi rendelettől eltérőleg 

a meglevő lisztkészletek szállítására uj határidőt 

állapított meg: december T-ik napját. A gabona-

nemüek es a liszt forgalombahozatalara vonat-

kozó rendelet lényege a következő: 

Lisztet eladasra őrlő malomvailalatok búzá-

ból, rozsból, árpából és tengeriből, a mar 

korabban meghatározott minőségű lisztfajtakat 

állíthatnak elő. A buza olyan malmokban, a 

melyekben többféle lisztminőségeket állítanak 

elő, legfeljebb 80 szazalékaig őrlendő ki és 

abból csak a következő háromfajta lisztet szabad 

előallitani: I. finom tésztalisztet, 2. tözőlisztet, 

4. egyfajta kényé;lisztet. A búzalisztet csakis 

ósszmennyisegének 30 szazalekat tevő arpa-

liszttel keverve; kenyérlisztet es simaőrlésű lisztet 

csak az előállítandó lisztkeverek összsúly mennyi-

ségének 30 százalékat tevő tengeri- vagy bur-

gonya* vagy rizsliszttel keverve. Búzalisztet 

rozsliszttel tetszés szerinti aranyban szabad 

keverni. A katonai igazgatas részére szóló 

szállításokra a jelen rendelet nem vonatkozik. 

A maximál is árakra vonatkozó rendeiet több 

jpont ja i : Búzáná l , rizsnél, árpánál , tengerinel 

'az az átlagos vételár, a melyet 2 százaléknál 
! nem több idegen keveréket tartalmazó, hekto-

literenként 7t> kilogrammos sulyminőségü, egesz-

-seges buzara vonatkozó készeladásoknal az 

1914. október hó utolsó két hetében az illető 

járás vagy város területén elértek. 

A lisztnél és pedig: 1. búzából előállított 

finom tésztahsztnél az az ár, mely mely 67 5 

'százalékkal magasabb, mint a búzának az illető 

járás vagy varos területen metermazsánkint 1100 

k g ) megállapított legmagasabb ara: 2. búzából 

előállított fözőlisztnél az az ar, amely 57.5 

j szazalékkai, 3. búzából előállított kenyérlisztnél 

az az ar, amely 17.4 százalékkal, 4. buzabol 

.előállított egyminőségü (simaörlesül lisztnél az 

•az ar. amely 22 szazalékkai, 5 rozslisztnél az 

az ar. amely 53 3 százalékkal magasabb, mint 

!a megfelelő nyers anyagnak az illető járás vagy 

varos területen métermázsánként megállapított 

legmagasabb ára; 8 burgonyalisztnel es rizs-

lisztnél az illető jára^ vagy varos területén 

' kialakult piaci ár. 

A legmagasabb árak kiszamitása céljából 

ármegallapitó-bizottsagokat kell alakítani. Az 

j ármegállapitó-bizottsag tagjai vármegyékben a 

főispánnak vagy helyettesének elnöklete alatt 

az alispán, a járási fószolgabirák és a rendezett 

tanácsú városok polgármesterei vagy helyettese. 

A z ármegállapitó-bizottsag köteles a legmaga-

sabb arakat a jelen rendelet közzétételétől szá-
1 mitott nyolc napon belül a hivatalból beszerzett 

adatok alapjan — és pedig vármegyékben 

külön külön minden egyes járás és rendezett 

tanácsú város területére nézve — a buza. rozs, 

árpa és tengeri, úgyszintén az ezekből előállí-

tott lisztfajták mindegyike tekintetében elkülö-

A liszt és gabonanemiiek 

maximális ára Vasmegyében. 
Nagyfontosságú ülés volt pénteken délelőtt 

a megyeházán. Arról volt szó. hogy nálunk is 

megállapítsák a gabona és liszt legmagasabb 

arait, hogy a közönség — az itthon elő, áldozó, 

dolgozó és verejtekező fogyasztóközönseg 

óva, védve legyen az itt-ott felburjánzó élelmi-

szeruzsora ellen s a közfogyasztásra szánt 

cikkek árának a végtelenségig való folytonos 

emelkedése megakadályoztassék. 

A nagyfontosságú ülesen dr. Békassy 

István főispán elnökölt 

A főispán üdvözlő szavai utan a polgár-

mesterek es a fószolgabirák előterjesztették a 

járásiak területén jelenleg fónálló arakra vonat-

kozó adataikat s hosszas, beható tanácskozás 

után a bizottság a következőkben állapította 

meg Vasvármegye területére folyó évi december 

hó 10-től kezdve a liszt- és gabonanemüek 

legmagasabb arait, amelyeken fölül sehol a 

vármegye területen többet szedni szigorú bün-

tetés terhe alatt nem szabad és nem lehet. 

A maximális hatósági arak métermázsánként, 

és pedig: 

1. buza 40 K. 

2. rozs 32 w 

3. arpa 20 , 50 fillér. 

4. száraz, őrléskepes kukorica 20 K. 

Lisztneinüek: 

1. fiinom búzaliszt 67 K. 

2. főzőliszt 03 l\. 

3. kenyérliszt 40 K 96 fillér. 

4. sima őrlésű 48 „ 8 0 „ 

5. rozsliszt 43 , 30 n 

6. arpaliszt 41 „ 82 

7. kukoricaliszt 37 K 70 fillér. 

Az arakba bennfoglaltatik a rakódó állo-

másokra való szallitas költsége is. 

Rz az ármegállapítás folyó évi december 

hó 10-én lép érvénybe és remélhetőleg nagy-

ban hozzájárul ahhoz, hogy a közélelmezés 

nagy problémája az eddigi bizonytalanság es 

örökös áremelések után a normális viszonyok 

megteremtésével kedvező megoldást nyerjen. 

Hirek a háborúról. 
— Csak hivatalos jelentések. 

Ypornt ismét bombázzák. A l'etit I'arision egy 
benlakó híradása alapján jelend. hogy Ypern löve 
tése november harmadika otí s/. ikadatlanul 'art A 
német repülőgépük, amelyek naponta megjelennek a 
város felett és bombákat dobnak I--. métf nagyobb 
károkat okoznak, mint a n liéz tüzérség. A vízveze-
tékit teljesen megrongál, ak. A váro«ban mar alig 

van polgári lakosság. 

Mennyit vesztett az anqo. flott.i A I nes 
Iter l-én kimutatást köxöll ttt Mgol flotta ve-/.v»-
«eiről. K szerint a német tengeralattjáró hajók a 
habom aégy hónapjáéin hét angol hadihajót é* öt 
gőzöst semmisítettek m -g, mig a nem -t ágyúnaszádok 
három hadihajót és ötven gizost pusztítottak el 

Menekülnek az oros. ok a Karpatokbol Az or«>s/ok 
nz egész kárpáti vonalon menekülnek. Az eddigi 
harcokban több ozer foglyot ojtottunk -s sok hadi-
anyagot zsákmányoltunk Hoinonnán a villanytelepet 
szétlőtték, a házakat kifosztották és u szobákba a 
katonák lovaikat kötözték be. 

Tönkrevert orosz hidero A németországi hatá-
ron erős orosz haderőnek ama kísérlett*, hogy a 
Dargonii'ntől keletre fekvő német erőilitésekot meg-
lepetésszerűen megtámadjon, kudarcot vallott, mikóz 

m 

nitve kiszámítani és e tárgyban hozott határo-

zatai legkésőbb 1914. évi december hó 7. nap-

jáig bezarólag közhírré tenni és a kereskedelem-

ügyi miniszterhez haladéktalanul jelentes kisére-

teben felterjeszteni. 



A király Belgrád elfoglalásáról. <) felsége Frank 
tábornokhoz az alábbi sürgönyt intézte : A belgrádi 
várra kitűzött zászlónkra feltekintő hű harcosok 
hódolatát örömmel fogadva, megindult szívvel 
emlékezem meg derék, kitűnően vezetett balkán 
haderőmről. Az ő hősies harcainak köszönhető 

'Belgrád birtokba vétele is. Ferenc József. 

Ujabb nagy harc Szerbiaban. (Hivatalos a déli 
'hadszintérről.) Belgrádot csütörtökön ünnepélyesen 
birtokunkba vettük. Csapataink az arcvonal északi 
részén küzdelem nélkül haladnak előre, miközben 
csütörtökön 300 szerbet foglyul ejtettünk. — Aran-
yyelovái'tól nyugatra és délnyugatra előnyomuló 
csapatainkkal nagyobb ellenséges erők szállnak 
szembe és heves támadásokkal, amelyeket mindig 
visszautasítottunk, igyekeznek a szerb hadseregek 
visszavonulását fedezni. 

V á r o s i ú j g y s l K -

4207 iti4 Hirdetmeny. 

A Belügyi és Rendőri Közlönyre előfizetni lehet 
f. é, december 10 ig a polgármesteri hivatalnál. 

Kőszeg, 1«J14. november hó 30-án. 

AlUJU^t János, polgármester h. 

i»i-». Hirdetmeny. 

Tiszti orvosnak javaslata alapján közzé teszem, 
hogy jég beszerezhető Urátzl János ur malmáról 
a nemez gyárig a malomárokból, a nemez gyár 
feletti patak részből, az Eitner s Seybold rétekről. 

A vadárok jege még folytatásában is tilos 
terület. 

Akik az ellen vétenek, megbüntettetnek. 
Kőszeg, 1ÍJ14. december hó 1-én. 

A tUjtlstt JÚHOS, polgármester h. 

«2 i 1914 Hirdetmeny 

Osztrák foldmivelési Miniszter Kőszeg városá-
bói sertéseknek Austriába való bevitelét megtiltotta. 

Kőszeg, 1914. december hó ő én. 

Auywzt János polgármester b. 

H e i y i h í r e k . 
Kitüntetes. Hajek Károly ezredes, ki mint itteni 

hon védkiegészitő parancsnok vonult a harctérre a 
18-as ezredhez, az ellenség előtti bátor magatartá-
sáért a 111. osztályú hadiékitménycs vitézségi érdem-
keresztet kapta kitüntetésül. 

Klasanszky János járási számvevő, aki önkéntes 
jelentkezés folytán katonai szolgálatra behivattatott 
s mint hadnagy a 18 népfelkelő ezredhez osztatott 
be, mint már mult héten híre jött, mindjárt az első 
ütközetnél megsebesült, más fórrá* szerint orosz fog-
ságba jutott. Tiszttársai csodálattal ós elragadtatással 
beszélnek kitűnő katonavoltáról. Első naptól kezdve 
ugy viselkedett, ugy végezte dolgát, ugv ülte meg a 
lovot, minlh i az egykori hadnagy sohasem hagyta 
volna abba a k iton.ii szolgalatot. Legénysége rajong 
érte, mert könyörtelen fegyelmettartó, de odaadó 
asifjóaágu ée emberséges. A tisztikar kedveltje s 
szórakoztatója. Délceg, bátor és merész Akármit is 
beszélnek sorsáról, nem hisszük. Az ilyen katonát 

1 megóvja a magyarok Istene ! 

Királyi kitüntetes. Ünnepélyes jelenet folyt le 
mult hó 29 én a kőszegi kir. járásbíróságnál. U 
felsége a király Horváth Gyula nagykanizsai kir. 
törvényszéki irodaigazgatónak >ajat kérelmére történt 
nyugdíjazása alkalmával kiváló szolgálatának el is 
méréséül a koronás arany érdemkeresztet adomá-
nyozta és minthogy a kitüntetett jelenleg Kőszegen 
lakik, a nagykanizsai kir. törvényszék elnöke az 
érdemrend és arra vonatkozó okmányok átadása 
végett a kőszegi kir. járásbíróság vezetőjét bízta 
meg. Szerdahely Karoly vezető kir. jarásbiró a birói 
és tisztikar együttes jelenlétében ékes szavakkal 

| méltatta a kitüntetett érdemeit és feltűzte inellérea király 
arany keresztjét, melyre Horváth Gyula nyuu. igaz 
gató hálás szavakban mondott köszönetet Őfelségé-
nek a rendjel adományozásáért és az annak át idasá 
val megbízott kir. jarásbirónak 

Kőszegi postás Szerbiaban. .laross István, 
postánk közkedvelt főtisztjét a kereskedelmi miniszter 
a hadsereg által Szerbiában elfoglalt Subáéra ren-
delte távirati tisztnek. Még e héten tartozik Buda-
pesten jelentkezni és rendeltetése helyét elfoglalni.. 
Teljes felszerelését egyik határállomáson kapja. U 
már a háború elején jelentkezett hadi szolgálatra. 
Tehát Subáéra: arra a sok magyar vérrel áztatott 
földre lép, hogy ezután jobb híreket küldjön onnét 
szép Magyarországba. Bizonyára ott is hallatja 
tenorját: „Megállj, inegálj kutya Szerbia", vagy: 
Subáé, Sabác, szegény Sabáe, nem ujong ott többé 
vad rác . . . 

Ifj. Kirchkriopf Mihalv, 83-as szakaszvezető, 
akiről már megírtuk, hogy orosz fogságba esett s 
onnét üzenetet küldött, most újból hírt adott magáról. 
Tschita nevű helységből kuldte levelét, mely Szibéria 
mélyében, Japánnal határos vidéken van s öt hét 
alatt ért ide. Levele szerint jól érzi magát és türel-
mes megadassál várja a hadifoglyok kicserélésének 
boldog napját. 

Halalozas Egy derék, sokat szenvedett uriasz-
szony hunyta le örökre szemét. Jánosa Gyuláné, 
egykori kitűnő polgártársunk özvegye tegnap tkS 
éves korában hunyt el Csepregeu, hol leánya Flo-
derer t Jenőné háztartásához csatlakozott. Tetemét 
Kőszegre szállítják s itt holnap délelőtt 10 órakor 
helyezik el a családi sírboltba. Varosunk közönsége 
őszinte részvéttel osztozik a család gyászában. 

anvagot. Ugvanezeu lap értesülése szerint a franciák 
,z'\rgonneokban folyó harcokban páros mozsarakat 
használnak, melyek lánccal összekapcsolt golyókat 
lőnek ki. Ezek a láncok egyszerűen leborotválják a 
fedezékül szolgáló erdőket. 

Belgium hadisarca. Botterdaml»ól jelentik: A 
német hadsereg vezetősége 3ó millió frank havi hadi-j 
sarcot vetett ki Belgiumra, amelyet az országot meg-
szálló 250 000 német katona ellátására fognak lordi-
tani. Ezen a hadiadón kivul még ujabb 3<o milho 
frankkal bünteti meg a német hadsereg vezetősége 
azokat a belga helységeket, amelyeknek lakói a 
bevonuló német katonákra lődöztek. 

Frdn* Liborius t Lipót rend nigykeresztese 
A hivatalos lap csütört-'ki száma jelenti, hogy a 
király november an kel' legfelsőbb elhatározásával, 
lovag Frank Liborius gyalogsági tábornoknak, az o. 
hadsereg parancsnokának. hadseregparanesnoki minő-
ségben teljesített kiváló ténykedése elismeréséül a 
Lipót rend hadidiszitnióuyes nagykeresztjét adomá-
nyozta. 

Belgrád bevetele. Őfelségéhez az ötödik had-
sereg parancsnokától a kivetkező hódoló távirat 
érkezett december 2 án. Tulboldogan kérem császári 
apostoli királyi Felségedet, engedje meg, hogy dicső-
séges ura lkodásának bt). évlordulóján az ötödik had-

sereg legh »dolatteljesebb szer.ncs kivanatait rakhas-
sam Felséged lábai elé azon legalázatosabb jelenté-
sémmel egyiitt, hogy az tödik h idsereg csapatai 
ma Belgrád városát birtokba vették. 

80 000 orosz foglyot ejtettek a nemetnk. Yalót-
lan a külföldi lapokban elterjedt ama hir, hogy a 
legutóbb ejtett 40,000 orosz fogoly között van u 
Kutnónál elfogott 23.000 orosz is. A keleti hadsereg 
a Woczlavek, Kutuó és Lovicz mellett november 11 
tői december 1-ig lefolyt harcokban tobb mint 80.000 
sebesuletlen oroszt ejtettünk foglyul. 

A Drina-divizió veresége l gyáriakkor, mikor az 
általános tüzérségi tain das a szeib főváros ellen 
megkezdődött, csapataink a part mentén is Belgrád 
ellen vonultak, hogy többfel >1 is ostrom alá vehessék : 
a fővárost. Ezt az átkelést a Drina-divizió egy része 
feltartóztatni igyekezett, azonban csapataink itt is 
diadalmaskodtak és a Driua divíziót megverték és! 
gyors visszavonulásra kényszeritették. Az összes 
irányokból előnyomuló csapatok diadalmasan teljesí-
tették rendeltetésüket és az előirt időben Belgrád 
alá érkeztek. 

A nemetek győzelmes előrenyomulása. Nyugaton 
az ellenség kisebb előre: .réseit vissza vertük. Az 
argon ne i erdőségben a wiirttembergí 120. gyalogezred, 
a császár őfelsége ezrede, erős támaszpontot fog-
lalt el, miközben két tisztet és mintegy 3»H) főnyi 
legénységet foglyul ejtett. Kelet-Poroszországból nincs 
újság. Bél Lengyel rszagban ellenseges támadásokat 
visszavertünk. 

Reims pusztulasa A harctérről érkezett hírek 
szerint Reims borzasztó helyzetben van. A német 
lövészárkok mar lóiR) méter távolságra közelitették 
meg a külvárost. A német tüzérség ágyúzása egyetlen 
városrészt sem kiméit meg A varosnak egykor 
mesésen gazdag szövőipara talán mindenkorra el 
van pusztítva. Az eddigi anyagi kárt 340 millió 
frankra becsülik. 

Elfoglaltuk Arangyetovacot A „Kambana" nisi 
tudósítója jelenti, hogy az osztrák-magyar csapatok 
esűt 'rtokon elfoglalták Arangyelovácot. A szerb 
haderő nagy vesztes, ggel kénytelen volt visszavonulni. 
Ruduikból a szeri) csapatok pánikszerűen menekültek. 
A szerb vezérkar lovascsapatokat küldött ki a mene-
külő csapatok feltartóztatására, inert attól fél, hogy 
az egész serege1, magukkal ragadják. A monarchia 
győzelmei Szotiaban nagy oromét keltettek. 

Vilmos császár targyalasai vezereinkkel A német 
császár csütörtök >u Boroszlóban megbeszélést folyta-
tott Frigyes főherceggel, aki Karoly Ferenc József 
trónörökös és llotzendortí Konrád, a vezérkar főnöké-
nek kíséretében jelent ott meg A császár később 
meglátogatta a hadi kórházat. 

4000 orosz halott Homonnanal. Ilomonnánál a 
megvert orosz csapatok üldözése folyik. Csapataink 
az i tra volgven menekülő oroszok egész trénjét 
elfogták. A Homonim körüli harcokban az oroszok 
veszteségét csupán halottakban 4000 becsülik. 

A toroko* fenyes győzelme. A Csórok zónában 
előnyomuló csapataink ujabb eredményt értek el, 
megszállották a ("sorok folyótól 20 kilométernyire 
keletre fekvő Ardanucs varosát. 

A car a harctérén. A Lokalanzeigernek jelentik 
Kopenhágaból, hogy az angol lapok pétervári táv-
iratai szerint a car hosszabb ideig marad a harctéren, 
sem mint tervezlek. Arról is szó van, hogy a cár 
elmegy a Kaukázusba az ottani csapatokat megnézni. 

A felso-elzaszi harcok. A svájci vezérkar közölte 
a sajtó képviselőivel, hogy december elseje óta a 
felső elzászi harcokban jelentős fordulat állott be: 
ugy a német, valamint a francia oldalon fokozott 
tevékenységbe fogtak. December 2 án Basel irányá-
ból ágyúdörgés és gyalogsági tüzelésnek zaja hallat-
szik. Az ellenséggel való összecsapások a Sund 
járásban a németek győzelmével végződtek Thann 
ismét német birtokba jutott, éppen ugy, mint egész 
Felső- Elzász. 

Eg.enlo erővel az orosz ellen. A J'erseveranza* 
olasz lap jelenti, hogy Németország és a monarchia 
uj évre egy milliónál tobb, teljesen kiképzett újonc-
cal fog rendelkezni, tehát a személyi arány egészen 
ki fog egyenlítődni az oroszokkal szemben. 

ben az oroszok súlyos veszteségeket szenvedtek. A 
i támadók megmaradt töredéke, néhány tiszt és hat-

száz főnyi egénvség fogságunkba jutott. A \ isztu 
Iától délre hétfőn ellen-támadások jelentős sikereket 
éitek el Tizennyolc löveg és több, mint 4000 fogoly | 
volt H zsákmányunk, héllengyelországban semmi 
különös esemény nem történt. 

Belgrád bevetelerol. Hétfő óta kétszer buszon 
négy órán keresztül megszakítás nélkül bömböltek 
nehéz ágyúink ós ebből a pokoli zajból is telel 
metesen hallatszott ki szabályszerű időközökben a 
mi 30 0-es motoros ágyúink rémes bugába, amelynek 
tnzét a szeri. csapatot nem soká Állták* Az Avalan. 
a Belgrád mogott IS kilométerre levő hegységeit 
lévő szerb tüzérség, amely eddig távol tudta tartani 
a belgrádi partoktól az ellenséges tüzet, megsemmi 
sülve roppant < ssze motoriitegeink tüzétől. A 
Topcsiderben és a Banovo hegységen Belgrád 
nyugati részének védelmére felállított tüzérség, 
amelyet 24 es nehéz ütegeinkkel és 30ö-es motor 
janikkal söpörtünk végig, óráról órára gyöngülő 
tűzzel felelt és végül egészen elhallgatott. Előbb az 
Avaliir.d, majd a Banovo hegyről szűnt meg tüze-
lésünk viszonzása és kedd este már csak alig-alig 
val iszolt egy-egy agyú a mi tüzéreink folytonos 
támadásaira \z elhaló agyuszó már sejtette minden 
kivel, hogy történelmi pillanatok következnek. Most 
már minden óra meghozhatja a várva-várt döntést, 
amely szemlátomást közeledett ós siettette Belgrád 
elestét. Szerdán hajnalban, amikor csak egészen 
távolról hallattszott egy-egy szerb ágyú dörrenése, 
mikor mindenki érezte, hogy az ellenség kiadta 
utolsó erejét, egyszerre, adott parancsszóra négy 
oldali >1 megkezdődött gyalogsági csapataink által'1 nos 
rohama, ámely néhány óra alatt megpecsételte 
Belgrád sorsat. Az Obrenováe felől a belgrádi 
országúton a szerbek igazán hősies ellenállásának 
leküzdése után előnyomuló csapataink szerdán haj-
nali ot órakor szinten előretörtek Belgrád felé. 
l'gyanakkor másik három helyen, a Dunán és a 
Szaván el re elkészített gó/.koinpok és csolnakok 
százai vitték át a mi harcosainkat. A hidfő körül 
még hétfőn erős fedezékekben elásva tartotta magát 
az a néhány száz szerb katona, aki hetek óta tartóz-
kodott ezen a leshelyen, de az általános tüzelés 
következtében kénytelen volt szintén elvonulni. 
Hajnali négy órakor kezdődött meg a csapatok 
gyülekezésé a Ilid k. rül, amelynek belgrádi pillérjét 
tudvalevőleg még július 2* an felrobbantottak a 
szerbek, de amelynek utolsó belgrádi szakasza csak 
lehajlott a partig, de átjárásra még mindig hasz-
nálható volt. Ot óra lehetett. Még magasan ragyo 
gott az égen a teli hold. amely beezüstozte a Duna 
és a Száva tükrét, amikor a csillogó vizén majdnem 
egyszerre megvillant száz es száz komp és csónak 
fénye. Sebes irammal közeledett valamennyi a szeri) 
partok felé. Ugyanebben a pillanatban ezer és ezer 
katona csapatostul rohant a hidra és szinti* egy-
mással versenyzve futólépésben közeledett a -zerb 
fővároshoz, amelynek védőserege egy utolsó és 
igazan hősies erőfeszítéssel akarta kitolni a tragikus 
végzet perceit, azonban iin.nár eredménytelenül. 
Csapataink ellenállhatatlan erővel rohantak a meg-
állapított cél felé és szinte elsöpörve az elejuk 
merészkedő szerb csapatokat, nyomultak be Belgrád 
utcáiba Mikor a nap felbukkant az Avala hegy 
mogul Belgrád házsorai közt már a magyar katonák 
ezrei ..lelték és csókolták egymást. 

Ujbol 1354 szerb fogoly A déli ha.li szintéren 
folytonos harcokban dden a Yaljevő Cacak utvo 
Halnak szivesan vedelt Suhovur n«'vu legmagasabb 
pontját erős harc után rohammal elfoglaltuk. Ez 
alkalommal különösen kitüntette magát a 70 ik zá*z 
lóalj Az utóbbi napokban ismét kitűnt a Ib ik ezred 
és a 2H ik honvédezred is. Hétfőn összesen 12ö4 
szerbet ejtettünk foglyul és 11 gépfegyvert zsákmá 
nyoltunk. L'zicén sok fegyvert és lőszert találtunk. 

Ujabb orosz veieseg Prze.nystnel N vnga'g tlieiai 
és uro-z-lengyelországi arcvonalunkon általában ked 
den is nyugalom volt. I'rzomysl előtt az ellenséget, 
amely megkísérelte, hogy a vartól északra előretört 
állásainkat megközelítse, a vár-őrség ellentámadása 
visszaverte 

9500 ujabb fogoly a Visztulánál Keletpor szór 
szagban és déli Lengyelországban is aránylag nyu 
galoin volt. Észak-Lengyelországban a Visztulától 
délre a hadizsákmány a kedden jelentett sikerek 
kiaknázása következtében gyarapodott. A foglyok 
szám i mintegy kileneezerotszazzal emelkedett, a zsák 
mányolt ágyuk tizennyolccal, azonkívül huszonhat 
géppuska és számos löszerkocsi jutott kezünkre. 

Megvertük a szerb haderőt. A déli hadszintéren! 
a hadműveleteknek egy további szakasza nyert győ-; 
zelnies befejezést. Az ellenség, mely végezetül összes, 
haderejével a Kolubaratól és Ljigétől keletre tobb | 
napon át a legmakacsabb ellentállást fejtette ki és 
ismételten megkísérelte a támadásba átmenni, az 
egész vonalon vereséget szenvedett és visszavonult. 
A szerbeket újból is érzékeny veszteség érte Csap i-
tamk a konaticei csatatéren körülbelül 800 temetet-
len huilara találtak. A sz imveszteség is az ellenség-
nek tetemes gyengülését jelenti, mivel a legutóbbi 
offenzíva kezdete óta l'JOOO néi-t bb foglyot ejtettünk, 
47 gépfegyvert, 4*» agyút es számos egyéb hadianya-
got zsákmányoltunk. 

A világháború uj fegyverei. A Times értesülése 
szerint u németek újszerű, rövid távolságú mozsara-
kat hasznainak, amelyek a régi római vetőgépekre 
emlékeztetnek. A mozsarak egész hordókkal dobják 
az ellenségre .» rémesen pusztító gyújtó és robbantó 



hanem közérdekből a felvilágosítás terére lépett. 
Hogy ezzel szemben személyes animozitásból szár-
mazó, gyűlöletes es sértő ellenszegülésre talált, ha-
tósági eljárás közbenjórténvén, a felsőbb hatóság 
dolga lesz elbírálni () nyomban telefonon értesítette 
az alispánt s azután a választ be nem várva, hiva-
talos átirattal értesítette az ideérkezett katonai ki 
küldötteket az átadás megkezdésiről. Erro ezek az 
általa kijelölt helyre el is jöttek Az átadás mégis 
meghiusult, mert a vidékről bejöttek időközben el-
széledtek és a községbeliek utánj; ásu dacára sem 
sikerült őket összegyűjteni, amiért is a katonai ki-
küldöttek a nap hátralevő részét az átadásra elegen-
dőnek nem találták, hanem jegyzőkönyvet vettek 
fel a meghiúsítás okáról és javaslatot terjesztettek 
az alispán elé, a k'iszegi járásnak vasárnapra szóló 
újbóli berendelésére. Az alispán igy is határozott és 
időközben a főszolgabírót is felvilágosította tévédé 
séről és i'letéktelenségéről. 

Lovagias ügy is keletkezett azon összeütközés-
ből kifolyólag, mely a járási és helyi hatóság között 
a hadiszolgaitatások atadási eljárásánál tortént. 
Kőszegi József rendőrkapitány ugyanis nemcsak 
hatósági minőségében, hanem egyénileg is sértve 
érezte magát és Busa Béla főbírótól két megbízottja 
által magyarázatot vagy elégtételt kért. K tekintet-
ben a megbízottak előtt oly nyilatkozatot tett, mely-
lyel az ügy személyi része szabályszerű elintézést 
nyert, miről a megbízottak jegyzőkönyvet vettek fel. 

Jo karb in levő nagy és egyszerű könyvszekrény 
megvételre keresnek. Ajánlatok Róth Jenő könyv-
kereskedésében adandók le. 

Tulmagas arszabas miatt büntette meg a rendőr-
kapitány egyik cipészmestert, egy általa teljesített 
javitó és sarkantyú beékelési munkáért. Az alispán 
a mcgfelebbezett Ítéletet jóváhagyta. 

A keszletek kőtelező bejelentese. A minisztérium 
vagy felhatalmazásával a közigazgatási hatóság 
közérdekből elrendelheti, hogy mindazok, akik meg-
határozott életszükségleti vagy más elsőrendű köz-
szükségleti cikkek termelésével, előállításával, tel -
dolgozásával vagy forgalomba hozatalával foglal-
koznak, ilyen cikkeiknek egész készletet és ennek 
saját házi vagy gazdas igi szükségletüket rnegh da ló 
részét, úgyszintén álltaláb in azok, akik ily cikkeket 
saját házi vagy gazdasagi szükségletüket megh ilado 
mennyiségben tartanak készletben, cikkeiknek szük-
ségletüket meghaladó részét a hatóságii il jelent ;ék be. 
A minisztérium közérdekből a/t is elrendelheti, 
hogy az életszükségleti es más elsőrendű kő/szük-
ségleti cikkek birtokosa cikkeiből a saját házi vagy 
gazdasági szükségletének megállapított mértékét 
meghaladó mennyiséget a közigazgatási hatóság 
felszólítására köteles a törvény értelmeden hatósá-
gilag megszabott legmagasabb áron készpénzfizetésért 
a közigazgatási hatóságnak a minisztérium lendülete 
értelmében átengedi. A minisztérium a fentebb 
megjelölt cikkek termelésével, előállításával, feldol-
gozásává! vagy forgalomba hozatalaval foglalkozó 
üzemek birtokosait kötelezheti, hogy üzemüket a 

| minisztérium által megjelölt módon tólyta>sáK vagy 
'a személyzettel együtt használatra átengedjék. 

Dalos Karacsonyi Album VII ik kötete az 1014 — 15. 
évre. Nádor ILifátioayi Albániának megjelenését 
mindig feszült varaKoz ik előzi meg és bár elvagyunk 
kényeztetve az előző évek kitűnő tartalma által, az 
agilis kiadócég mindeo esztendőben ujabb meglepeté-
seket szerez. Az idei k te! több ilyen meglepetést 

, hozott KI só meglepetés a kibővült tartalom. A tava-
lyiban 4S mű volt, az ideiben tiO és milyen váloga 

írott tartalom Karácsonyi éuek 'kkel kezdődik a kötet. 
! Mély áhítattal olvassuk a szebbnél-szebb dalok ma-
gyar és német verseit, élvezzük a bájos, örökszép 
dallamokat Ezeket követi S hazafias ének a legszebb 
liunmís/okkal, majd Kráter. Kondor, Nádor, Bodrogi, 
Zerkovitz, Ányos. Sas Kovács, sth. 20 divatos magyar 
nótája, végül ííl sláger szám Medgyaszay kabaréjából, 
Szirmai, Nádor. Hetényi, Keimtz, Krőss, Bánóc/y 
legszebb dalaival. Legnagyobb meglepetés, hogy a 
remek gyűjtemény ara, dacára ;i nagyon kibővült 
tartalomnak, a régi maradt. Küzve 4 korona, pom-
pás diszkötésben 0 korona (postaköltség 55 fillér I 

| Külön szenzáció erejével fognak hatni a meglepően 
| szép és ízléses bekötési táblák. A gyűjtemény zon-
gorára és énekre jelenik meg, tehát hegedűn vagy 
fuvolán is játszható Előfizetést csak december ó i g 

I fogad cl a kiadóhivatal, Nádor Kálmán, Budapest. 
'IV., Károly körút 8., ki az érdeklődőknek szívesen 
küld teljes tartalomjegyzéket i». 

36 katona-dal es induló jelent meg Nádor 
Kálmán budapesti zeneműkiadónál. Az Ízléses kiállí-
tású kötetben megtaláljuk a hű szövetségesek gyö-
nyörű himnuszait é^ csatadalait < Magyar-osztrák-
német lengyel himnusz. Szózat. Wacht am Bhein, 
Hákóci , Prinz Kugeu-Klapka, Magyar hősök. 
Honvéd diszőrség, sti». indulókat! magyar és német 
szöveggel, ezeken kivül a legszebb magyar baka-
notákat, u. m.: Mollináry-nóta, Megállj, kutya 
Szerbia, Megüzentem a sarkadi bírónak, Kerenc 
Jóska kiadta a parancsot, Kerenc József azt üzente, 
stb. A himnuszok és a csatadalok fordításai meg-
lepően jol sikerültek. A német dalokat Kalmár 
Tibor fordította le, a magyarokat Hetényi Heidlberg 
Albert és Donáth Vilmos. A szerkesztés gondos 
munkáját Nádor Samu végezte. Külön dicséret 
illeti meg a kiadót, ki 3 koronás olcsó árral könnyen 
niegszerozhetővé tette a vaskos kötetet mindenki 
részére. 

Karácsonyi ajándékokat katonáink részére multl 
héten a következők adtak le Hóth .lenö kony vkeres- í 
kedésében: Szenekovits Károly. Herényi Miklósné, 
Cialler Mátyás, Popper Ignác, Wirkner Lajosné. 

Folytatasa a mult sz.mbai közölt kath nőegylet 
kimut dasanak. Teljesen és ket ágyhuzattal felszerelt 
ágyakat bocsátottak rendelkezésre: Szerdahelyi K né, 
Soukup k a., Bertalanné, Kovácsné, 1'iiger Klekné, 
Kovács Terézia, Lauringer K né. Továbbá fehérneműt 
paplan, dunyhát, vánkost és külombiző hasznos tar-
gyakat a következők : Lauringer K né, Schönbauer 
J-né, Puseh K né, Pfeffel J né, Mederl J né, (ierent-! 
sér L né, Martinkovits M., Hilisits M-né, Loranth 
pléb , dr. Stúr L-né, Számért k a. U. K . Schoufeld 
K., Dobroszyné, Hoth T., ^Borossayué, Kubinekné, 
Traunné, (Jratzlné, Szova K-né, (iyörgyfalvayné. A 
csipk gyári sebesült katonák részére adományozta'.: 
dr. Bárdos Kernig 10 K, meleg ruháért, Auguszt I né, 
Tipka K-né 4—4 K, Hüberth k. a , Bobuss k a , 
özv. Horváthné 2 2 K, ifj. Kitner <; né 1 K, Kitner 
Teréz 5 L. tej, özv. Uyötnöreyné befőtt, Szluháné 
kávé és cukor, I nger K-né és Hákóci szappan és 
szóda, Czeke (i. tej, Kudrédiné alma. Kubinekné 
3 üveg bor, 1 üveg málnaszörp, Csuporné alma, 
Schönbauer J-né bor és bukta, dr. f)rei*zker 1 hordói 
bor és bukta, Unger K-né bukta, dr. Stúr L né 
bukta, dr. Kovács J-né bukta, Huberthné bukta, 
Auguszt .1 né bukta, Kerkápoly k. a. bukta. Minden 
jószívű adakozónak ezennel hálás köszönetet mond 
a kőszegi kath. nőegylet. 

H idiszolgaltatasok átvetele céljából a cs. és kir. 
tábori vasút osztag kiküldöttei érkeztek ide Pozsony 
ból. A kőszegi, szombathelyi és sárvári járásokból 
iderendelt lovakat, szekereket, kocsisokat, kalauzokat, 
és kovácsokat vették át, a törvény által megállapított 
bizottság közreműködésével. K bizottság elnöke volt 
Kőszegi .lózsef rendőrkapitány, a katonaság részéről 
Depóid László főhadnagy, a pénzügy igazgatóság 
képviselője Simkó (Jéza pénzügyi titkár, közre-
működtek továbbá Hass Hezső városi állatorvos, 
Zerthofer Mihály és Kuchs János mint becsüsök. A 
rendfentartásról tapintatos eréllyel Somogyi István 
rendői biztos gondoskodott. Csütörtökön a kőszegi 
járás került sorra, de mert a járási hatóság akart 

j ebben intézkedni s csak alispáni utasításra vette tudó 
l másul, hogy erre nem illetékes, mig ez tisztázódott, 
jáz érdekeltek és átadandók annyira elszéledtek, hogy, 
lejárás részére az átvételt vasárnapra kellett halasz-
tani. Pénteken reggel késő estig a szombathelyi 
járás, szombaton a sárvári járás községei jelentek 
meg az átadásra, mely eljárás a községek hivatalos 
képviselőinek és a lovak mellé állítandó kocsisok, 
kalauzok gyakori hiánya miatt sok nehézséget oko-
zott a bizottságnak. Mai napon fogják eljárását be 
fejezni. Kgy-egy 140 lóból s kíséretből álló csoport 
egy-egy tiszt vezetése alatt, 4 napra felosztott út-
iránnyal Pozsonyba indíttatott. Innét vasúton szállít 
jak a rendeltetési helyre, hol lófogatu vasútnál 

I fognak élelem és municiószállittással foglalt zni. Az 
átvett hadiszolgáltatásokat csak megbecsülték, de 

| nem fizetik ki, hanem a használatért ember és állat 
napidíjat kap. Ha az eszközök vissza nem adhatók, 
akkora becsértéket fizetik kárpótlásul. Az alkal-
mazott egyének hátramaradott vagyontalan csaladja 
segélyben részesül. 

A kőszegi jaras loatadasanak meyhiusu'asat, mely 
nagyon hasonlított az ez évi ujoncozásnal előfordult 
azon szomorú emlékű vármegyeszerte feitünést keltett 
eseményhez, midőn a járásból bejöttek szintén vissza-
utazni és újra eljönni voltak kénytelenek, — most 
is nagyon kellemetlenül érintette a messze vidékről 
bejött érdekelteket és sok mindenféle beszédre adott 
alkalmat, azért is, mert nem tudják megérteni a járási 
es helyi hatóságnak ez ügyben történt összeütközését 
Mi e tekintetben aj legilletékesebb forráshoz, a helyi 
h itósag fejéhez, a rendőrkapitányhoz, úgyis mint az 
a ad ISI I . lidetékeselnökh 'Z fordultunk felvilágosítás rt. 
aki a következőket mondotta: Minthogy ez a sajnálatos 
zavart okozott ügy amúgy is a felsőbb hatósagelé kerül, 
felvilágosításul az ugy lényeges részét a követke-
zőkkel lőhet ismertetni. A hadiszolgáltatás átadá 
sara azon hatóság illetékes, melynek területén ezt 
kijelölik. Kőszeg varosban való átadásra utasíttatott 
a varos, a kőszegi, szombathelyi és a sárvári járás. 
Minthogy a varos területén történik, erre a polgár 
mester illetékes, de mert a katonai s mozgósítási 
ügyeket a rendőrkapitány intézi, ez ügyben ő kép 
seíi a helyi hatóságot. Szombathelyen is így van 
Mindkét Varos rendőrkapitányát az alispán szemé 
lyesen is ellátta megfelel t utasítással. A kőszegi 
főszolgabíró járásának kiadott utasításában a kocsi 

'soknak, a lovaknak és szekereknek a vásártéren 
való megjeleuesét rendelte el, ugy amint azt az 

.alispán a helyi hatósag javaslata szerint elrendelte. 
I .Miga rendőrkapitány minden intézkedést megtett 
jaz átadó eljárásnák a vásártéren való lefolytatására, 
addig a kőszegi főszolgabíró, az alispáni utasításon 

1 alapuló saját rendelkezése ellenére, járásának közsé-
'geit a Zöldfa vendéglő udvarára s a körülötte levő 
J u t c á k r a gyűjtette össze és a katonai bizottságot is 
ide meghiva, itt teljesen illetéktelenül maga akarta 
az átadó elj 'rást végezni. A bizottság egyéb tagjai 
a vásártéren lévén, se itt. sem amott meg nem 
kezdhették az eljárást. Végre a rendőrkapitány a 
Zöldfa vendéglőbe sietett a katonai kiküldöttek 
felvilágosítása céljából, de ott a főszolgabíró jott 
feléje s arra figyelmeztette, hogy ne avatkozzék az 
ö dolgába s hagvja el az ő eljárásának színhelyét. 
A rendőrkapitány észtevevén a főszolgabíró téve-
dését, nem élt azon hatósági jogával, mellyel az ille-
téktelen beavatkozást gyorsan megszüntethette volna, 

Városi közgyűlés akart, lenni csütörtökön, de 
e.'v fatális iráshiba miatt a megszokott d. u. 3 órai 
M helyett 2 órára volt kihektografirozva, amit a 
képviselők észre nem vettek és eljöttek 2 órakor, — 
de a tanács sem vette észre és eljött 3 órakor. Akik 
•_> órakor jöttek, azért mentek el, mert nem volt se 
elnök,,se jegyző, se előadó, — a tanács pedig azért 
vonult el 3 órakor, mert nem volt képviselő. Hiszen 
nem történt ezzel nagy haj s a mostani zűrzavaros1 

világban megbocsátható az ilyen lapsus a napi-' 
rendre kitűzött tárgyak sem sürgős természetűek — I 
csak éppen két elégedetlenről lehet szó. Az egyik i 
a mi lapunk, melyet az ilyenfajta sajtóhibáért agyon-
kritizálnak, — a másik pedig a jó öreg Kasper,'aki-
nek nem nagy öröme telik abban, hogy a képviselő 
urakat újra invitálja. Mi megnyugodnánk, mert mi 
ismerjük a sajtóhiba kipusztithatatlanságát, de az 
öreg Kasper nem tud megnyugodni. Azt dörmögi 
azóta: igy van ez, mikor az embert annyifelé küldik 
és nem lehet a hivatalban, hogy a dátumra vigyáz-
hasson; mert ő jól vigyáz a dátumra. Az ő lábai i 
sinvlik meg, ha hiba történik és nem az urak feje. 

Halaleset Kedden (élben hunyt el hosszasI 
betegeskedés után városunk egyik általános tiszte-
Jetben részesített polgára, Bilisits Kerenc kertész és 
volt városi képviselő, életének 65. évében. Temetéséi 
csütörtökön ment végbe; nagy számú közönség. 
kisérte utolsó útjára. Özvegyén és öt gyermekén 
kiviil nagy számú rokonság gyászolja. 

Köszönetnyilvánítás. A kőszegi kong. izr. hitköz-
ség a Vörös Kereszt-Kgyletnek 100 koronát adoiná-1 
nyozott, melyért hálás köszönetet mond Chernel' 
Istvánná. 

A főgimnázium jotekonycelu ünnepelye kedden 
lesz. Ennek a jövedelmét a sebesült katonák és 
hadbavonult katonák szegénysorsu gyermekeinek 
karacsonyi megajándékozására fordítják. Igen érde-
kes műsor fogja a közönséget szórakoztatni. A be 
léptijegyek már jórészt elfogytak. Meghívót senkinek 
sem küldtek Mindenki szívesen látott vendég, aki a 
művészet és szórakozás iránti érdeklődés mellett a 
a kitűzött neines célt is támogatni kívánja. 

Dragonyosokat vártunk és ulánusokat kaptunk. 
A mult héten jelzett dragonyosezred pótkeretének 
kiküldöttei befejezvén az itteni szállásrendezést, 50 
rernondalovat és ugyanannyi főnyi legénységet már 
el is helyezek és várták Kakasiomniczról a külön 
vonaton elindított 1300 dragonyos! és TtiO lovat. Ilétl'őn 
jelezték az első különvonatot s mikor az nagy késés-
ü l 50 kocsival heszuszogott, a fogadtatásukra meg-
jelent rendőrkapitány legnagyobb meglepetésére S-as 
ulánusok szállták ki belőle. Mikor Korster százados-
sal tudatta a helyzetet ós az utóbb az állomáson 
megjelent dragonyos őrnagy tiltakozott az általa 
elkészített szállások elfoglalása ellen, ez ügyben a 
pozsonyi hadtestparancsnoksághoz fordult, hol már 
tudott volt az iráshibából származó tévedés s közölte 
az idcérkezettekkel, hogy a ÍJ-es dragonyosok Kapu-
várra és Es/terhazára érkeztek, a 8-as ulánusok 
pedig Kőszegen a 9-es dragonyosok által biztosított 
szállást foglalják el, utóbbiaknak pedig a S-as ulánus 
szalláslrcnde'.ök készítették azt elő. Sok baj tehát 
nem tort-mt, csak egymás helyeit végezték a szállás-
biztosítást. Csak éppen annyi, hogy mint régi 
dragonyos helyőrség, szimpátiává! fogadtuk a régi jó 
időkre emlékeztető dragonyos sisakokat s sajnáltuk a 
iit volt dragonyosok távozását, észrevevén azt, hogy már 
ők i- milyen nagyon szívesen jöttek ide s mennyire 
óhajtanának ittmaradni. Ezen már nem lehetett 
változtatni. Parancs parancs. Elbúcsúztattuk őket 
meleg rokonszenvvel és kellemes emlékünkben meg 
őrizzük a daliás Sipalszky őrnagyot, az előkelő nemes 
lengyel gavallér tipikus alakját,* a kedélyes bohém-
életű Hirsch Duinofels Kudolf főhadnagyot és a 
szíveket hódító Calligftrie Zászlóst. — Azóta a S a s 

ulánusok mar mind megérkeztek s örömünkre szol-
gál. h igy ezek is nem kevesebb örömmel foglalták 
el az itteni állomást s reméljük, hogy nemsokára 
jol érzik magukat varosunkban. A S as ulánus ezred 
állomáshelye Czernovitzban és Stanislaubaii volt. 
L'gyaninuét egészíti ki magát és vagy 150 évvel 
ezelőtt mint dragonyos ezre I alakult. Legénységé 
nagyobbrésze bukovinai ruténekből áll és kizárólag 
a rutén ukrai nyelvet beszélik. A háború kitörésekor 
elsők voltak a galíciai és bukovinai határütközetek-
nél. A háború alatt a pótkeretet eloszór Nagykárolyba, 
majd Iglóra, innét pedig Kőszegre helyeztek el. A 
harctéren álló ezredet további intézkedésig innét 
fogják kiegészíteni. A pótkeiet legnagyobb része a 
gőzmahni laktanyában, kisebb részei a vendéglőkben 
es néhány magánházban helyeztetett el. 

A főgimnázium ifjusaga a hadba vonult katonák 
karácsonyi tnegajándakozása céljaira pénzt gyűjtött 
saját korében, ami közel 35pt'»0 koronát eredménye-
zett. Ezért 50 karácsonyi Auguszta-dobozt fognak 
mindenféle jóval uiegiültet ni és eljuttattják a harc-
téri katonákhoz. 

Aranyat vasért a mult hót folyamán a követ 
kezők adtak le Chernel Istvánné úrnőnél illetve 
Hóth Jenő könyvkereskedésében: 

Poschinger Ödönné, Maier Istvánné Tóth Já-
nosné, Bertalanflfy Eugénia, Stiaszny Uyula, HolT-
manu Károly, Molnár Lina, Szanyi Matild, HofFinanu 
Teréz, Loibersbeek Irén, Hannibál Moricué, KncifTel 
Mária, Oriovits Gizella, Molnár Ilona, Schönbauer 
Ottó, Kiss Antal, Pertorini Ede, Budakcr Ilona, 
Budaker Karolyné, Boltok Mihalvné, ozv. Kirchknopf 
Mihalyné, Neudl Erzsi, Perkovit's Jánosné, özv. Ba 
nits József né, PünkŐr Jozefin, Marovits Böske, Bauer 
István, ozv. Thauhofer, Holl'manu Ferenc. 



Szombathelyi Takarékpénztár 

Részvénytársaság 

kőszegi fiókja, 
l i < > * / « ' K i r á l y - i i í O . s / „ 

S t r u c z s z á l l o d a m e l l e t t 
Elfogad: '-^téteket N l o . ü e t t ó 4 ' u-os kamu-
• to*á»«ü ívtcti könyveoikéf* bt folyó* 

scátnl ara \ k a m a t o z . a bctctct kovetú napon ke/Jwdik 
betét kiűzetéseket felmondás nelkul eszközöl 

Leszámítol: - ; "l'iirasos üzleti es mag.uivál-
— tókat mindenkor a legelőnyösebben. 

Folyósít: rende» ®s törl«»xtés«»jelzálogkölcsönöket 
: földbirtokokra is városi hazakra; maga-

sabb ka matu kö l c sönöke t a l a c s o n y a b b k a m a t ú 
k ö l c s önökké vá l toz ta t ( conver t á l ) . 

É r t é k p a p í r o k a t : árfolyamon vesz txelaü 
— tossdei megbízatásokat ellogad 

Szelvényeket: koltv'-mentesen bevált. N/olvetiy-
iveket • szelvényutalvány (talon) 

alapjan díjmentesen beszerez 

Átutalásokat, 
— mely piacán teljesen Jijmen'. sen 

Értékpapírokra: aUmi- 1,1
 papírokra 

——£ előleget ad 

Sorsolás alá esö értékpapírokat arfoly..;ivc*z-
• tessê  ellen biztosit 

Értékpapírokat cs c keiíc-
——£ Û re átvesz 

Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb pénzintézetével a-
l'esti Hazai KNó l"akarckpcnztar Egyesülettel szoros össze 
köttetésben all, mindenféle takarékpénztári es banküzlet 

megbíz'st a legelőnyösebben bír lebonyolítani 
Mint az Klső Magyar Általános biztosító társasag ügynök-
ségé mindenfele biztosítást ellogad es felvilágosítással ktsz-

s ggel szolgai. 

Közpom: Szombathelyi (regi) Takarékpénztár 
Szombathely A l a ku l t : i867-ben 

Alap t öke 1.600 000 kor. T a r t a l é k o k : 400.000 kor . 
Takarékbe té tek 15 m i l l i ó k o r o n á n fe lü l . 

S a j á t töké i 2,250.000 k o r o n a . 

Fáj a foga? Műfog kell! 

Scharpf 3enő 
vizsgázott fogtechnikus mester 

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

Szombathely firzsébet királyné-utca 

7. szám, félemeleten. 

Működik délelőtt 8 órától délután 5-ig. 

STOCK-

COGNAC 

M E D I C I N A L 

hivatalos olómzárral ellátott 

palackokban mindenütt kapható 

CAMIS é.STOCK 
g o z ü z a a ü gy i r á l bó l 

BARC0LA . 

Nagy karácsonyi vásár! 
Szabot t á r ! Szabo t t á r ! 

Mélyen leszállított á r ak ! 

Lengyel bezső 
uri és női divat-áruházában 

Kőszegen Király-ut 15. 
Uri es női fehérnemüek. Gyermek 
ruhácskák es kötények. Uri es női 
vászonzsebkendők. Női alsók, köté-
nyek és ridikülök. Keztyük, harisnyák 

és nyakkendők. 
Kizárólagos raktár (Schweici) hímzett nöi 

zsebkendőkben. 

Tessék kirakatomat megtekinteni! 

Nagy raKtár uri és női téli alsó 
ruházatban! 

[Takarékoskodni kell, 
de mindamellett mégis szeretnék valami 

karácsonyi ajándékot adni. de mit ? 

Sokan kérdezik ezt! 

Nagyon egyszerű a dolog. Menjen R ón a i 

Frigyes könyvnyomdájába os rendeljen 

annak a/, illetőnek nevével 100 daiab 

n é v j e g y e t . 
IC/, a legegyszerűbb, legcélszerűbb és mind-

amellett legolcsóbb karácsonyi aján-

d é k , kicsinek és nagynak egyaránt es egy-

úttal a legolcsóbb újévi üdvözlőlap. 

Gabonaárak Kőszegen. 
December hó 5-én. 

Bu/.a . . . . 50 kg. IS 52 K-tól 20 — K-ig. 
Hozs . . . . „ „ 17 — „ 18-— „ 
Árpa . . . . „ w 14— „ 15— „ 
Tengeri . „ „ 12'— „ 14 — 
Zab . . . . . „ 1 2 - „ 1 3 - „ 

Nyomatott Kónai Frigyes vuyomdájában Kőszegen 

H e t i k r ó n i k a . 

Az u] moratorium rendelet Kedden tették közzé 
a kormány uj moratórium rendeletét, amely ismét 
tobb megszorítást tartalmaz s az adósokra ujabb 
törlesztési k (telezettségeket szab meg. AZ UJ rende-
let január 81-ig hosszabbítja meg a moratóriumot. 

Rendelet a híradásra alkalmas jelzese* eltiltásá-
ról. A hivatalos lap csütörtöki száma közli gróf 
Tisza István miniszterelnök rendeletét, amely a 
hadviselés érdekeinek megóvása céljából az ország 
egész területén eltiltja az olyan fényjelzéseket és 

liindásra alkalmas egyéb jelzéseket, amelyekkel 
közlések továbbithatók. Aki a tilalmat megs/egi, 
kihágást követ el s amennyiben cselekvése súlyosabb 
liüntetés alá nem esik. tizenöt napig terjedhető 
elzárással és 200 kor náig terjedhető pénzbiinte-

j léssel büntethető. A r> ndelet a kihirdetés napján 
• lép életbe. 

A haburu es a vásárok B.trezy István kir., tan a 
I székesfőváros polgármestere, mint a magyar városok 
iországos sz vétségének eln ke. megkereste a várost, 
hogy azon adatokat, amelyek .1 városunk a háború 

| val összefüggő tevékenységére vonatkoznak, vele 
közölje. A szövetség tig\anM a Városi 8X6Dlle 

j decemberi számában megörökíti a magyar város iknak 
11 ' áboru alatt kifejtett tevékenységét a kovtkező 

. csoportokban : áltnlános, közigazgatási, katonai, k<»z-
j lekedésügyi, szociális, közélelmezési és közgaztlasági 
> tevékenység. 

New York jubileuma. Amig a földteke majd min-
den részén dörögnek az agyuk s véres harcokban 
pusztítják egymást az emberek, addig Amerikában 
még mindmáig béke honol s a legnagyobb és az 
egész világforgalom szempontjából is legfontosabb 
varos, a hatalmas amerikai metropolis, New York, a 
legszebb békeünnepet uli, most nnncjielvén fcnállá 
sanak 3<KI éves jubileumai. Kpen most van ugyanis 
300 esztendős évfordulója annak, hogy a holland 
bevándorlók által alapított amerikai kolónia, amely 
akkor a New Amsterdam nevet kapta, megkapta a 
két fontos kereskedelmi privilégiumot, amelynek 
következménye lett a mai New York és kikötőjének 
kiépítése, s az azóta eltelt aránylag rövid idő New 
Yorknak a mai modern városkolosszussá való ki 
alakulásara vezetett és oly rapid 111 felvirágzott keres 
kedelmi emporiumot teremtett, ami példátlanul á l l a i 
világhistóriában. 

A katonak januári eloleptetese A hadügyminisz-
tériumban már inegállajiitották az elvet, amely szerint 
hadseregünk tisztikarának 1015. január elsejei előlép 
tetését intézik. A tnegállapitás szerint nyolc vezér-
őrnagy léj) elő. Az ezrede- k egészen liáró Knopp 
Karolyig vezérőrnagyok les/.nek. Kzredessé és alez-
redessé senkit sem léptetnek elő, Őrnagyokká a gya-' 
logsagi századosok közül 31 egészen Hrusehka Li-
pótig. A tábori hegyitü/.érségnél l'.K)5. május elsejei! 
ranggal bírókat mind. A főhadnagyi és hadnagyi 
előléptetéseket körülbelül a következő keretben ter-
vezik : Főhadnagyok lesznek mindazok, kik rangju-
kat 1009 november elseje előtt nyerték. Hadnagyok 
lesznek azok, kik rangjukat 1912. május elseje előtt, 
nyerték és azok, kik 1914. augusztus elsején a ka ! 

tonai iskolákból mint zászlósok kerültek ki. 

Meleq ruhát katonáinknak a következők adták 
le a mult héten Kóth Jenő könyvkereskedésében: 

N N. ií dier Mátyás, Uammereehmidt Etelka, 
Takó Irma. Stiaszny < ívnia. Terplán Kornélné, Kreh 
Mária, Kv. népiskola, Szál -' Lajos, Hőitek Mihályné, 
N\kodein Júlia, Wierer nővérek, Kinghofer Karolin, 
Simon János, 1 > ragom \ iltnosné, Szokol Mihály, 
Lindenmever Frigyes, líónai Frigyesné, őzv. Szeder-
kényi Ferenc. 

Felhívás az elesettek hozzatartozoihoz A polgár 
mester a k vetkező hirdetményt közli A hadjárat-
ban elesett vagy az ellenség előtt eltűnt katonai 
személyek özvegyeit és árváit megillető ellátási 
dijak folvósithatasá céljából felhívom a hadjáratba 
vonultak Kőszegen tartózkodó hozzátartozóit, hogy 
azok. akiknek férjük, atyjuk a hadjáratban elesett 
vagy az ellenség előtt eltűnt s elestük- vagy eltűné-
sükről a hivatalosan kiadott veszteségi kimutatásból 
értesülnek, az ellátási dijak megállapítása végett 
azonnal jelentkezzenek. 

Minden munkakepes egyen szemelyes szolgalatra 
kotelezhetu. Ha közegészségügyi, közélelmesési vagj 
közbiztonsági szempontból szükséges vagy egyéb 
közérdekű munka teljesítését másként, nevezetesen 
bérmunkások alkalmazásával biztosítani nem lehet, 
a minisztérium felhatalmazásával a közigazgatási 
hat(i»ág minden munkaképes egyént, járásának vagy | 
a lakóh-'lyéül szolgáló városnak és a szomszédos l 
járásoknak vagv városoknak teiületén belül, nőket 
pedig csak a lakóhelyükön vagy a szomszédos 
k ézségek területén személyes szolgál it teljesítésére 
k telezhet, a fogatos jármüveknek és a szeraély-
vagy teherszállításra alkalmas állatoknak birtokosait 
pedig arra kötelezheti, hogy jármüveiket és állataikat 
fuvarozásra szállításra! a járásnak vagy varosnak 
és a szomszédos járásoknak vagy városoknak terü-
letén belül átengedjék. Az előbbi bekezdésben meg-
határozott személyes szolgálatokra a fiatalabb egyé 
neket. az idősebbek előtt kell igénybe venni. Nők 
csak olyan munkák elvégzésére alkalmazhatók, 
amelyekre rendes foglalkozásuknál fogva alkalmasak. 
A rendes foglalkozásra a lehelőségig a férfiaknál is 
tekintettel kell lenni. 

Szives tudomásvétel végett közöljük 
a helybeli es vidéki közönségnek, hogy a nyers, 

anyagok folytonos drágulása miatt a ket helyi 

cukiasz kenvszeritve van a sütemények árá t ! 

10 fillérről 12 fillérre felemelni. Caprcz Boldi-

zsár, Szekér Jőszef. 

Balatonmelléki borok: szetitgyoigyhegyi 
6*bor literje 1 K, szigligeti 1913-as 80 fillér. 

Kőszegi udvari és barna malátasör. Kapha tó : 

Maitz József belvárosi füszerkereskedésében 

V i c L c k i h í r e k . 

tiyamintezeti közgyűlés A dunántúli ág. hitv. 
egyházkerületi gyámintézet f hó 1 én tartotta évi 
rendes közgyűlését Cellldötnolkon Kiss János szom-
bathelyi lelkész elnöklete alatt A gyűlésen, melyen 
t<>bb fontos tárgy nyert elintézést, az egyházkerület 
egyházi és világi elöljárói szép szaiuban vettek reszt 
és a Low Fülöp alapra 500 koronát szavaztak meg 

Remes szerencsetlenseg Mult szombaton délután 
a büki állomáson Janzsó József oladi születésű déli 
vasúti futó a mozgásban levő vonatra akart fölug-
rani Megcsúszott és :i vonat kerekei közé esett. A 
kerekek mindkét lábai térden alul levágták. Hehoz-
tak a legközelebbi vonattal a szombathelyi állomásra, 
onnan pedig beszállítottak a korházba. A szerencsét 
len embernek mindkét lábát amputálni kellett. 

Katonak a megyeben. Muraszombatba csütör-
tökön ezer uláuus katona érkezett, akiket a község-
ben gondosan elszállásoltak. 

Borzalmas tuzkatasztrofa Felsőbőrön mii t 
tökön rémes szerenc-étleuség t rtént ozv. I'ál 
Samuné lakásában Amíg hazulról távol Volt, az 
igénytelen bútorzatú szoba lángot fogott ésabmne^ 
jatsz idozo két apró gyermek valósággal szénné égett.1 

A borzalmas szerencsétlenségről a következő ludó 
sitás számol be: Ozv. I'ál Samuné felsőeori asszony 
dél voltak elhe|\ezve OrflnfcM l l á f öl éves és! 
Korner Samu négy éves menhelxi gyermekek. t)zv 
l'al Samuné csütörtökön délben egy sürgős ügyben 
elment hazulról es magukra hagyta a két gyermeket, 
akik vigan játszadoztak egymással. — Hogy, hogy 
nem, a játékba tűz is került, melytől hamarosan 
tii/.' t fogott az egész szoba, amelyben az apróságok 
voltak Mire a remes segélykiáltások™ a szomszédok 
elősiettek, a ket győrinek teljesen szénné égett. A 
vizsgálat folyik. 

A vasmegyei hadikolcson jegyzés meghaladja a 
20 milliót. Az lenne érdekes kihámozni, mennyi van 
ebben a bennünket kiszipolyozó fnlnsi kisgazdák ré-
széről. 

Több millió ember 
has zn á l j a sa j á t j a v á r a 

@Rinn kozJuu>'z h 

UIUU xonyitvany c.rvo-
soktól is ma>;ano<ioktul 
a leuj tbban in.ií'ilj.ik Inz-
tos hátasukat i s koxkcJ-
vcltsc^ukct. 
Semmi fé l e h a son l ó 
kész í tmény nem tud 
ilv sikert f e lmu ta tn i . 

Csomagja fillérért, 

sxelence f -ert kapható 

S C I I A A R J Ó Z S E F 

füjtzorkereskedcscbcn. valamint LENDVAY LAJOS c-
KÜTTEL UEZSÖ \ • ̂ yszerc^/ r;ni Kőszegen .is. össies gyógyszertárakban 
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