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Hirdetések tu^sdtj szerint jutJnyos drban
szamitatnak meg.

Hirek a háborúról.

Lajos helyettes elnök urak vezetése alatt a kerület
székhelyén Kőszeg, sz. kir. r. tan városban reggeli
— Csak hivatalos jelentések. —
elységben s
November h ó n a p b a n , mikor a török nemzet; í) órakor veendi kezdetét a 10 sz.
oly lépésre határozta el
magát, mely döntő esti 4 órakor végződik.
Lodzot elfoglaltak a szö^etseges seregek Vasár
Választók mindazok, kik az országgyűlési kép nap éjjel érkezett Berlinen át a német főhadiszállás
fontosságú a mi élethalál harcunkban s az
viselő választók 1914. évre érvényes névjegyzékébe jelentése hogj csapataink L idzot elfoglalták. Az.
izlain n a g y m é r v ű és i m p o z á n s talpra allása oly fel vannak véve.
oroszok súlyos veszteségek után visszavonulnak.
hasznosnak mutatkozott, felvetődött az eszme,
Ezen választó kerülethez Kőszeg sz. kir. r tan.
Orosz garazdalkodas Csernovicban A esernoviei
hogy T ö r ö k o r s z á g b a n és általában keleten gaz- város és Kőszegfiilva község tartozik.
orosz kormányzó összehivatta a városban maiadt
A kilépő bizottsági tag kinek megbízatása Összes zsidókat, akiket előbb leszidott az oroszokkal
daságilag érdekelt vallalatok allitsanak össze
1914.
év végevei lejár, Kirchknopf Mihály.
egy kórházvonatot és egy nagyobb önkéntes
szemben tanúsított ellenséges maguktartásáért, azután
Ezen választó kerületben tehát a választandó 7 előkelő zsidót tuszul elfogott s kijelentette, hogy
egészségügyi osztagot s bocsássák azokat a
bizottsági tagok száma 1, ki 1919 ig bezárólag ter ha öOOOO rubel büntetést nem fizetnek, a túszokat
Magyar
Vörös Kereszt Egylet
rendelkezésére jedő megbízással választandó.
Szibériába küldi
azzal, hogy a M a g y a r Vöröskereszt azt a Torok
A vármegye legtöbb adófizető bizottsági tagok
Az oroszok is elismerik a szovetsegesek fölényét
Vörös Félhold Egylet m ű k ö d é s területére küldje, névjegyzéke közzététel végett kiadatik, és ezen hirdetSzentpétervári
jelentések elismerik, hogy a németekménnyel
együtt
a
községházánál
betekintés
végett
az eszme általános tetszésre talált
nek az oroszok felett elvilázhatatlan fölényük van.
kifüggesztetni rendeltetnek.
Ennek az eszmének megvalósításai a lorKülönösen Lodztól északra és északkeletre HindenSzombathely, 1914. november hó 30-án
burg hadállásai nagyon meg vannak erősítve.
dul un k Kőszeg város hazafias
közönségéhez,
/let lift (.iéza, alispán
hogy a d o m á n y a i v a l j ö j j ö n segítségére a hős
A lodzi nagy győzetem jelentősege. A M 11.
katonai munkatársa irja Hindenburg taktikájáról: A
török nemzetnek s segítse filléreivel a Török
lodzi diadal első jelentkezése annak a taktikának,
Vörös fel hold egyletet, mely ugyanazt a nemes :io*7 i»i4
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amit
a németek velünk együtt Lengyelországban
hivatást tölti be, mint n á l u n k a Vörös-Kereszt
A m. kir ministerium 8682/1914 M E számú alkalmaztak s amelynek célja az volt, hogv a túlEgylet
A török megérdemli támogatásunkat, rendeletével a gabona és lisztért követelhető leg- erővel, nagy vonalon operáló oroszokat szűkebb helyre
hisz oly időben jón a Monarchia segítségére, magasabo árak megállapítását rendeli el.
szorítsák s az egész sereget bekerítsék. Az uj taktika
Ezen rendelet 5. i? a értelmében az. ármegálla- meghiúsította, hogy az. oroszok megismételjék azt a
mikor mi élethalál harcunkat vívjuk a félvilágpitó bizottság f. é december 4-én tartotta ülését és Varsó—Ivangorodnál követett t'ktikát, hogy ujabb
gal. Austriában a mozgalom a legszebb remea legmagasabb árakat egész Vasvánnegye területére csapatok küldésével a frontot meghosszabbították, s
nyekkel kecsegtet, hisz a király m a g a 50 000 a következőkben állapította meg:
veszélyeztetett váraikat igv kivédték. A mai helyzet
koronát ajánlott fel e célra. Magyarországon
az, hogy az oroszok kisebb területre szoríttatván,
I. A g a b o n a legmagasabb ára.
a király védnöksége allatt álló egyetemek Kórháztobb és nagyobb seregmennyiségeket kénytelenek
1. 2 százaléknál nem tobb idegen keveréket elhelyezni, mint az előtt hosszú fronton. A lodzi
Egylete, a Oorda Fratres nemzetközi egyetemi
szovetseggel karöltve indította m e g a mozgal- tartalmazó, hektoliterenként 70 kg os suly minőségű győzelem egyrészt pozitiv eredmény, másrészt a legbuz.a UK) kg-ként 40 korona.
jobban biztató tünet, hogv jelentékeny orosz csapatmat. Még
karacsony
előtt
nagyobbszabásu
2 2 százaléknál nem több idegen keveréket részek kénytelenek nap nap utan letenni a fegyvert,
ünnepely keretében óhajtja e törekvés jelentő- tartalmazó, hektoliterenként 70 kg os sulyminőségü mivel bekerített helyzetük a legkétségbeesetteb harc
segére a nagy k ö z ö n s é g figyelmet
felhívni. rozs 100 kg ként 32 korona.
utján sem enged nekik szabadulást. Az orosz hadvezetőség kétségbeesett helyzetében az összes lehető
3.
Árpa
100
kg-ként
2650
korona.
Csatlakozzunk mi is e nemes m o z g a l o m h o z
tartalékát,
bárom utolsó seregét vitte a harctérre,
4.
Száraz
orlőképés
tengeri
100
kg
ként
26
K.
szívvel leiekkel.
ugy, hogy a mostani harcban az összes orosz haderő
II. A liszt
Számítunk Kőszeg város hazafias és nemes
a fronton van. A tompa szög átfogója, amit mi
gondolkozású hölgyeinek közreműködésére, kik legmagasabb ára ezen maximális árak alapján a kényszeritettünk az oroszokra, mint kelepce, ugy
eddig is a legnagyobb elismerést érdemlő műkö- a S082 914 M E. rendelet I. í j a értelmében méter tartja őket fogva.
dést fejtettek ki sebesült katonáink érdekében. mázsánként a következőkben állapittatik meg:
Romania visszautasított egy orosz kóvetelest A
1. Finom liszt (megfelel aO ás liztnek) 67"— K
S ma e történelmi jelentőségű időben, mikor
román kormány visszautasította az orosz követ követe•
Főző liszt (megfelel a 2 es lisztnek) . 03'— „
lését. hogv egy 14 waggon gépalkatrészekből álló
a hős fórok nemzet fiai a mi oldalunkon küz3 Kenyérliszt
4096 „
szállítmányt
ne továbbítson Törökországnak. A román
denek és véreznek, részesítsük őket anyagi , 4 Sima őrlésű
4S HO .
kormány azt mondj >, hogy a szállítmány nem tarsegélyben. A legcsekélyebb filléres adományt is
5- Hozsliszt
43 30 „
talmaz hadi dugárut, hanem a bagdadi vasúti hídhoz
köszönettel fogadunk és hirlapilag n y u g t á z u n k .
6. Arpaiiszt
4182 „
való felszerelési tárgyakat.
7 T ugeriliszt
37 70 „
Adományokat közvetít Róth J e n ő ur.
Az északi nagy küzdelem Az orosz.ok Zemplén
Fózőli-i/.t 30" „ árpaliszttel keverve . . 4 5 20 .
ben
újra
megkísérelték az előnyomulást, ami azonA vörös kereszt-egylet elnöksége.
30% tengeri liszttel keverve . . 44 IS „
u
ban
nem
sikerült. Az orosz seregekét dél felé való
Si.naörlésu liszt 30 /o árp disztlel keverve 46'üO „
menetelésükben
feltartóztatták és visszavetették. Az
.,
„
30%tengeriliszttel keverve 4647 orosz hadat nyomon k'> ették és szétszórták SárosHozsliszt 30'', árpaliszttel keverve . . 42 81 n
megye szélén is sikertelenül próbálkoztak az oroszok.
z77n ím
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„
30'/B tengeriliszttel keverve . 41*62 *
Heregmegye határán is ellenséges csapatok mutatA hivatkozott M. K rendelet 1. §-a II. pontjáA népfelkelő bemutató szemléről elmaradottakat
koztak, csapataink azonban sikeresen utjukat álltak.
felhívom, hogy leállittatá-uk miatt f. év december nak 10. bekezdése értelmében, ezen legmagasabb
hó l.j ig hivatalomban jelentkezzenek.
járakat zsák nélkül az átvétel helyén és készpénz
Az orosz veszteseg. Az. oroszok vesztesége a
Az ez után is elmaradók ellen a legszigorúbb!;fizetés mellett történt eladás esetén kell érteni. A keleti harctereken eddig 817000 ember azonkívül a
,' gibouanemüek és a lisz* legmagasabb ára magában tüzérségnek épen a fele pusztult el. Ha kiszámitha
eljárási fogom megindítani. —
foghíja a rakodó állomáshoz való szállitá«i költséget tatlanok is az oroszok tartalékai, ezt az óriási veszKőszeg, 1914. december 10-én.
is A vételár hitelezése esetében a megállapított leg teséget pótolni nem tudják, mert kiképzetlen sereget
Rnsín/i JóíUff retvlorkitpiliiny. magasabb áron felül követelhető kamat kamatlába nem lehet harcba állítani
legfeljebb 2 százalékkal haladhatja meg az osztrák
Magyar leveleket kuídhetünk Tórokorszagba
A
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m igyar bankunk az ügylet megkötésekor érvényben
Mudap 'sti Tudósító jelenti, hogy a Törökországba
Azon hadköteleseket, akik bármily okból eddig álló váltó leszámítolási kamatlábat
szóló levelezéseknél a már eddig engedély z.ett nyela sorozástól távolmaradtak, felhívom' az azonnali
A hivatkozott rendelet 7. §-u értelmében az veken kívül ezentúl a m igyurnyelvet is lehet haszjelentkezésre, hogy utóálliItatásuk f. hó 19-én meg ármegállapitó- bizottságnak a legmagasabb árak kinálni Törökországba mától kezdve magyar nvelvu
történhessék.
számítása tárgyában hozott határozata ellen a lutá táviratokat is lehet feladni. \z általános szabályok
Azok ellen, akik e hirdetés megjelenésétől szá- ro/atnak
törvényhatóság hivatalos lapjában történt
mított 3 napon belül nem jelentkeznek, a legszigo- közzéttételét követő 8 nap ala't birtokon kivul felelt értelmében a magyar nyelven irt levelek is csak
nyitva küldhetők el.
rúbb eljárást fogom meginditani.
Ibezésnek van helye a kereskedelemügyi miniszterhez,
Kőszeg, 1914 december 10.
Sebesültek Abbiziaban A hadvezetőség intézaki a felebbezés felől a belügyi- és foldinivelésiigvi
kedéséből
Abbáziában legközelebb több ezer sebe
miniszterrel
egyet
ért
ő!eg
határoz.
KöStegi JnZsf/ rendőrkapitány.
A legmagasabb árakat megállapító határozat sültei lielvezuek el Bsen * héten már 1600 sebesül24H2H 914
. .
1914. évi december hó 10-én lép hatályba, ezen a t e szállították ide, a hol a különféle penziókban
Hirdetmeny
napon tul buzát, rozsot, árpát, tengerit és az ezek- helyezték őket el.
évi
törvényhatósági bizottságának f.
ből előállított lisztet a vármegye területén a hivatHivatalos jelentes a/ eszakkeleti harctérről. Eenf8
An , r t r , 0 , t
^ m alau f. °,'
krtW.iléH«be„ 24828/914. kozott M E. rendelet hatályának ideje alatt a meg- gvelországbanarcvoiwlunkon szerdán nyugalom volt.
'„.ii " . • . , 0 Z 0 U véghalán izata tolvtan értesítem a állapított legmagasabb árnál drágábban árusítani \i egyetlen támadást, melyet az oroszok Novorat í r r - 1 ' niiszerint a varmegye bizottság, tilos. Aki e tilalmat megszegi, kihágást követ el és domszktól délnyugatra eső területen éjjel '"tez.tek
-g éb ol , k T , . k 4 k , , Z , Í l M id«k<.zben elhalálozás vagy 16 napig terjedhető elzárással és 200 koronáig ter ellenünk, visszavertük
Nyugatgaliciában mindkét
választás nti*
7 megüresedett bizottsági tagságok jedhelő pénzbüntetéssel büntetendő. E kihágás miatt részről nagy erőket vitlek küzdelembe. Itt eddig
N^ v i megye
l * ? l l T t , , ] M n Választás, határnapul az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint a rendőri tobb, mini 10,000 orosz.t fogtunk el. A e s a t a ma is
81
,,0, ftmÍ,,,r
büntetőbíróságnak hatáskörébe tartozik
tart A Kárpitokban hadműveleteink kovetkezteben
.'JO ika ^zetett ki
*' 1 á l t o l U H 4
Kőszeg, 1914. december hó ll-én.
saját
területünkből már jelentékeny részt sikerült
kerületben'dT^stór i m p ° " * K í i T « v á r o s i váhxsztóvisszaszereznünk.
Augu*jt
János,
polgarm«>ut
h
«» ur. Stur Lajos ügyvéd elnök és Freyler

Városi

ügyek.

Az angolok vesztesege 100 000 ember liepping- alezredesnek a3 osztályú hulidiszitniénves vaskoronaton angol ezredes a Times katonai szakértője — ,i rendet a lo nányozta, Koinlósi (iyula és Sonegger
Ma^deburger Zeitung szerint
az angol hadsereg Ottó 20. honvéd gy. e heli főhadnagyoknak, <iaylveszteségeit a flandriai harctereken IINUXHJ embern hofer László es ií ingei János 18 népfelkelő gy.
becs jli halottakban, sebesuitekb n és hadifoglyokban e.-beli hadnagynak és Skrilecz Mihály dr. 18. népAz oroszok visszavonulása
Sárosmegyében a/ felkelő gy- e beli segédorvosn ik legfelső dicsérő
oroszok teljesen vissza vannak verve. Bartfa csütbr elismerését nyílváuilotta.
tok ota ismét birtokunkban van, a hivatalok mái
loL'konycelu hangverseny a főgimnáziumban. A
megkezdték működésüket és a lakosság is kezd főgimnázium dísztermében kedden este a helybeli
lassan visszaszállingózni. A lakosság visszatelepité korházakban ápolt katonák karácsonyi ünnepére
A nemet fohadiszallas jelentese Bhcimstől nvii séuei; meg nagy akadálya, hogy előbb élelmisze uugyszabásu hangverseny volt, mely
koronánál
gátra Pecherie-Fertnet, noha eriől is a genfi lobogó írekről kell gondoskodni, miuihogy az oroszok a többet jövedelmezett a magasztos célra. A kitűnően
lengett, csapataink kénytelenek voltak b oinbazáss il városban tálalható összes élelmirikkeket elfogvasz .sikerült hangversenyt nagyszámú előkelő közönség
felgyújtani, mert repülő fényképezés után kifogás toltak, lilctve magukkal vilték. A varos úgyszólván hallgatta végig, mely mindannyiszor lelkesen megtalanul megállapittatott, hogy k »zvet en il az épilet teljesen sértetlen maradt. A polgármester mindvégig tapsolta az ügyes szereplőket. Az élvezetes műsormellett francia nehéz üteg rejtőzködött. A franciák- beljrón maradt es ugy látszik eunek köszönhető, számokat az ifjúsági énekkar nyitotta meg lloller
nak Souain kornyékén és Varennes és \ auquois hogy az oroszok nem garázdálkodtak és a varost Konrád tanár vezetése alatt. „ I m i a hazáért" cimü
h 'lysegek iranyában az argóiméi erdőség keleti s/ele i nem rongálták meg. Egyes lakásokból elvittek érté dalt adták elő a közönség élénk t"tsíése mellett. —
ellenünk mte ett tiimadasat az ellenségnek ves ..e- kesebb holmikat is, azonban a kar nem jelentékeny. l'tána Varga L íjos VIII. osztályú tanuló kötötte
ségeket okozva, visszavertük. Az argóiméi erdőség Az orosz csap átok utoljára \ izkoznel állottak megügyesen csokorba ünnepi beszédét, melyet a hallben magabau különböző pontokon tért nyertünk,; es a utan a duklai szoroson ái kivonultak a megye gatóság hangos tapsvih irral jutalmazott. Ezután egy
ckózben foglyokat ejtettünk. Nancytól északra a/ területéről. Zemplénben itZ 01"') S/O \
i it téliesen vissz i kiváló hegedűszám következett, melye? nagy tetszés
ellenségnek veszteségeik voltak A un veszteségeink szorítottuk. Legfeljebb a határszéli erdősegekben mellett Kasz Konrád, a pozsonyi székesegyh tz első
aránv lag csekélyek . Kelet-Poroszországból nincs ujabb elszórva lehetnek kisebb, inkább eltévelyedett orosz hegedűse adott elő. Paganini egyhuros bravurvariaeióit
Ilii Észak-Lengyelországban csapataink közeli érint- csapatok. Sztrop.Mi és Mezőlaborc már napol, óta játszta művészi technikával, szintúgy IIauser magyar
kezésben állanak az oroszokkal, kik a Miarga folyótól csapataink szálláshelye, l'ug,negyében meg csak rapszodi.iját, majd a hosszantartó zajos tetszés folykeletre nagv >n megerősített had ill isban helyezkedtek Uzst'k táján vannak k i s e b b orosz csapatok. Ezek tan még a „Bácsos kapu" variaeióit és a káprázatos
el Lovieért tovább folynak a harcok A Üé1' Len- azonban nem lámadnak. \
. 1 iraai irosmegyébeu az „kauáripolkat-' ráad;isul. Egy kedves szavalat követgyelországban osztrák magyar csapatok és a mi o r o s / . csapatok Majdankaig nyomultak előre, azonban kezett ezután: „Az olvasó". Mély érzéssel áthatottan
csapataink vállvetve ujabb sikeres támadásba mén itt sem támadnák, mert. ugy látszik, nem érzik szavalta Kőszegi Imre II. o t. A műsor kiváló
tek át.
magukat elég erőseknek.
száma volt Kasz Konrád, Stúr István, Ferber József,
osztályú
Győzelmes harcok Kr.iko korul
Wielickáuál,
A kárpáti harcok A legilletékesebb helyen szer Schwell Lajos és Budaker Ottó VIII
Krakotól keletre, az orosz csapatokat, a melyek zelt információk szerint Sarosmegye északi részén növendékek, valamint 11 iller Konrá l ta i.irés Kováes
súlyos veszteségeket szenvedtek, visszavertük
Mint helyzetünk változatlan. Azokat a pozíciókat, a me- Ferenc karmestei k özremiikod >séve| elo id • 11 „Ehrke,
a ..Nova Beforrna" mondja, Krakó ostromlásáról lyeket csapataink megszállottak, zavartalanul tartják. Andante és Allegretto". Fin un lurmonikus játékuk
Ábrányi
vagv éppen körülzárásáról szó sem lehet Az orosz Az oroszok óvakodnak minden előrenyomulástól. A nagy élvezetet szerzett a hallgatóságnak.
Emil
„Erős
hit"
emui
koltoményét
tartalmasán
és
hatá
lengyelországi Skala község mellett két éjszakai többi határszéli vármegyében mindenütt visszavonu
sosau
adta
elő
l'álfi
l'al
VIII
o.
t.
Ezután
Prasser
támadás közben több mint húszezer orosz esett el. lóban van az ellenség.
Sárika kellemes énekszám következett Vonós négyes
Mint a hogy az orosz foglyok beszélik, az orosz
Harc Batumert. Az oroszok hadihajók védelme és harmónium kiséret mellett Ch'rubini : Ave Máricsapatok hiányos élelmezés következtében rendkívül
alatt megkísérelték (jonii mellett, Bituunól délre áját énekelte egy első nyilvános fellépést inegh dadó
sokat szenvednek. Mindenütt borzaimis éhség uralcsap ltok partraszállitását, h gy bennünket oldalba ügyességgel és tanúsigot tett a Szent Dörnés rend
kodik. Minden jel arra vall, hogy az oroszok teljesen
támadjanak.
A partrasz állított orosz csapatokat zeneművészeti
nevelésének fényes eredményéről.
v iss/vonulnak Nyngátgaiieiabol Azok közül a sikevisszavonulásra kényszeritettük,
miközben nekik Előadását zugó taps követte. A hangverseny fényres harcok k>zül, amik legutóbb Krakó mellett voltak,
súlyos veszteségeket okoztunk A Il ire folyamán kót pontja Mohr .lenő zongoraművész előadása volt,
a ..Nova Befonna" különösen kiemel egyet, amelyet '
agyút zsákmányoltunk.
A Vau vilajet határán melyet a főgimnáziumi ifjúsági zenekar kisért. Először
Wielieka mellett egy községnél vívtak meg. A koz !
lovasságunk az orosz lovasság támadásai visszaverte. hallottuk az amerikai útjáról hazatért kiváló lipcsei
ségbe erős orosz lovasosztály érkezett. A knikói I
Van'ol keletre, Deir mellett a perzsa határon az akadémikust, aki távolléte al itt hatalmas haladást
csapatok erről tudomást szereztek és a szerdáról!
oroszok támadasát visszavertük, miközben nekik tett. Chopin: Andante és Polouaisét lop. J J ) játszta
csütörtökre virradó éjjel borzalmas ágyútűz alá fogveszteségeket okoztunk.
zenekari kísérettel. Művészi játéka magával ragadta
ták a falut. Az egész nagy osztályból alig menekülToron győzelem a Kaukazusban Egy határőrség a az egész hallgatóságot s akik zeneértők, teljesen
h -tett meg egy néhány kozák,
többi mind elesett.
Pénteken egy orosz tábori konyha verüh csapataink Kaukázusban megszállotta J'auskeldet,< )ttytól északra. megegyeztek aban, hogy e zseniális ifjú veleszületett
birtokába, vele együtt hat szakács is togságba jutott. Az Asserbeidsan határában operáló csapataink Souayig szerénysége mellett is nensoktri előkelő helyet fog
A főzőüstök irtózatosan piszkosak voltak, bennük 1és lleihari ig. a vilajet keleti részében fekvő helysége- magának a zongoraművészek sorában kivívni. Megvalami rosz illatú folyadék — az orosz katonák kig nyomult előre. Az oroszokon aratott győzelmek lepő ügyesen simult e u igyh atasu zougóraműhöz a
alkalmából csütörtökön Stambulban valamennyi üzletet fúgimnaziu ni ifjúság zenekara. 10 uiyire összevágó,
levese — bűzlött.
iés a kikötőben
a hajókat tórok zászlókkal díszí- korrekt játék valóban megérdeinelteu hirdeti e
A verduni harcok
A Verdiin körüli harcok tettek fel. Porában a hazak és üzletek hasonlóképen törekvő ifja . «enei tudását és művészi hajlandóságát,
rendkívül lassú kifejlőd -ét nagyon érdekesen tnagya lobogódiszbeu voltak. Mind a két varosban a magva de kétségtelen, hogy ebben nagy érdeme van kitűnő
razza meg a Times haditudósítója, aki a nyugati rok. osztrákok es németek is feldíszítették házaikat. karmesterüknek, Kovács Ferencnek, a minden izében
liarcvonalat végigjárja, egy Naneyban feladott távFranciaorszag mpi kiadasa: 30 millió. Parisból jeles muzsikusnak. Mély b-nyomást tett a sokat
iratban számol be megfigyeléseiről. A Verdunt ostromló
tapsolt Mohr .lenő művésznek kedves figyelme,
német hadsereg mindenütt a Meuse jobb partján táviratozzák A pénzügyminiszter kijelentette, hogy midőn ismételt hívásnál Kovács karmestert vezette
helyezkedett cl, és csupán egy ponton ment át a Franciaország naponta harminc millió frankot kolt a pódiumra. Végül az ifjúság énekkara a Szózatot
folyó balpartjára; St Mihielnél, a hol a város nyugati a háborúra, de ez az összeg valószínűleg illeg növe- adta eló, melyet a közönség állva hallgatott meg.
része és egyik külvárosa, Chauvoneourt, a folyó bal kedni fog.
A szép M sikerült hangversenyt lloller Konrád
partján a németek birtokában van. A franciák ellenNemet-angol tengeri utnozet a Falkland-szigetek tanár rendezte, akinek buzgó fáradozását e helyen
állási vonalát Thiaucourt, Frasncs és Etáin városok mellett. A német hajóraj a Scharuiiorst admirális köszönjük teljes elismeréssel.
jelzik Legveszedelmesebb a helyzet Fresnes és Thiau- hajó vezetése alatt szabad formációban haladt s tőle
court között. Ezen körülbelül 04 kilométer hosszú keietre helyezkedett el a többi hajó. Az ellenséges
A városi pírt csütörtökön értekezletre gyűlt
vonalon a németek és franciak már oly közel jutot- hajóraj az admirális-hajót, a Scharnhorstot és a össze. Vagv 30 városi képviselő, köztük számos
tak egymáshoz, hogy I •» eszarkaik harmincnegyven mellelte haladó lineisenaut túlerővel támadta meg s vezetésre hivatott t igj i közéletűnknek és dr. Stúr
méternyire vannak egymástól. Ez a nagy közelség elszakította a másik három hajótól. A német hajók Lajos elnöklete alatt abban állapodtak meg, hogy
mind a kél felet mozdulatlansagra kényszeríti, mert tisztikara és legénysége hősiesen küzdött a túlerő az e hó végén t irtandó megyebizoltsági tagválasztás
a melyik fél a lövészárokból kilép: megsemmisül. A ellen s a támadó angol hajókon is nagy veszteséget alkalmin al betöltendő helyre Auguszt János polgárnémetek időnkint mégis támadnak a legnagyobb: okoztak. A harc rövid ideig tartott s a Gneisenau mester-helyettest jelölik s szükség esetén ezt megönfeláldozással biztos halálra készen. Igy például és a Scharuiiorst elsülyesztésével végződolt. A indítandó akcióval is támogatni fogja — Oroiuuiel
néhány nappal ezelőtt, Fresnestől délre. Les Eparges Leipzig, Nürnberg cs a Dresden gyorsaságuk segé- fogadjuk a városi érdekeket mindenkor lelkiismero
k• 'Z-ég közelében három óra alatt ót rohamot intéztek, j lyével menekülni próbáltak. Ez azonban csak az lesen intéző városi pártnak ezen mindenkit kielégítő
s aránylag nagyon rövid vonxlon nem kevesebb mint; utóbbi kettőnek sikerűit; a Leipzig utjat az angol elhatározását. Torvény szerint minden polgármester
ezerkétszáz embert veszítettek. A támadó csapatoktól hajók elvágták s a kis cirkáló ugyancsak hősi küz- hivatalból tagja a lörvényh itóságnak. Elég sokszor
harminchat méter távolságban oly sürun ablak a delem után szintén elsulyedt A líneisenuu és Leip- fordult eló, hogy erre szükség is volt. Minthogy
franciák, hogy sortüzok azonnal leseperte az árokból zig legénységének egy részét az angolok kimentették Auguszt János mint helyettes nem tagja, illő dolog,
kiHinelkedő németeket. A németek és a franciak, a vízből, az admirális hajója, a Scharuiiorst azonban hogy (», aki e város közbizalmát bírja, a torvénykülönösen esténkint, beszélgetnek egymással a közeli hír szerint teljes legénységével együtt sülyedt a halóságba választás utján jusson
Ezt << egyébként
lövészárkokban, — elismerik egymásnak a bátorsá- tenger fenekére. A harcban rész vett angol hajók is kiérdemelte mar. — Az értekezleten jelen volt
gát, de a mint a legkisebb célpontot látják, azonnal szamáról egyelőre pozitív hír még nem érkezett. helyettes polgármester a jelölési elfogulta s azután
tüzelnek. A minap a franciák egy gramofont tettek
megragadta az alkalmat arra, hogy a képviselőtestület
Á l l í t ó l a g 8 8 volt.
a lövészárok szélére. A hangszer játékát nagy élveily számos tagja előtt, a városi tisztikar kebelében elő
zettel hallgatták a németek is, amint azonban a
fordult oly fegyelemsértó. renitens és városi érd -ke
Marseillaise be kezdett a hangszer : szilánkokká lőtték
ket sértő jelenségekről t íjékozást nyújtson, melyekre
a gramofont. Ott, a hol dombos vidéken húzódnak
nézve legkozeleb > előterjesztést szándékozik tenni,
Uj törvényszéki jegyző. Az igazságügyminiszter nehogy a jelen időben reáháruló nagy felelőséggel
a Invészaikok, valamivel enyhébb a helyzet. Meg
tortént a minap, hogy egy francia szakács hatalmas Hechinger Ede dr. helybeli ügyvédjelöltet a szom- járó városvezetésnél! súlyos helyzetbe s alortassék.
fatálcajával. melyen a tisztek ebédjét vitte, az est bathelyi kir. törvényszékhez jegyzővé nevezte ki. Az értekezlet sajnálattal vette tudomásul e szomorú
sötétségében eltévedve a német lövészárkokba tévedt. Holnap tesz esküt s foglalja el hivatalát.
aliaput előidézőire vonatkozólag kapott információt s
Elképzelhető, hogy a nemi t gyalogosok mily nagy
A'laturvosi megbi/as. A vármegye főispánja kimondotta, hogy az ezekre nézve teendő előterőrömmel fogad tek a nem várt vacsorát
Hass Rezső városi állatorvost a Szombathely városi jesztéseket, ineguzsg.i iis iv.il a legszigorúbb elj írást,
és járási területen előforduló vasúti állatrakodasok szükség esetén állásuktól való felfüggesztéssel is
N met osztra* m igyar baratsag. Az osztrák- hoz a szakteendők ellatusára helyettesi minőségben fogja megindítani.
magyar hadsereg sajlóhadiszállásaról a „Herliner kinevezte.
Tageblatt" haditudósítója a következőket táviratozza
Lengyel menekültek jöttek városunkba. Lityuski
Uj plebinos Szilágyi Imre, a helybeli plébánia
lapjának: Az orosz lengyelországi és nyugat-g iliciai
Kazimir
cs es kir. pénzügyi tanácsos s családja, P.
s 'gédlelkeszét, mint mar közöltük, megbízott sámdöntő ütközetekben a német es az osztrák-magyarI
Eiselt
Ján
reáliskolai tanár s nővére, Sierakofszky
lalvai plebánoshelyettes lett. Most a vallás és közokcsapatok fegy verbaratsaga a legbensőbb összetartássá I
tatásügyi minisztertől a vallásalap kegyurasága alatt Zdivlav kataszteri mérnök s családja, valamennyien
kóvúcsolódoti. Lodz elfoglalásakor az osztrák magyar j
alio samlalvai plébániára végleges bemutató levelet Stanislauból. Egy ideig Gölniczbányán telepedtek meg,
hadsereg lovassága a német sereg kellős közepén i
ide ez sem volt nekik elég távol az oroszoktól, azért
nyert
harcolt. A Wurth&uál a német seregrészek az osz j
| jöttek ide. Nyilatkozatukból kitűnik, hogy lojálisán
i rák-magyar h idsercg közöl foglaltakel hadállá sokat |
Katonai kitüntetesek Őfelsége, a király az ellen [gondolkodó lengyel testverek, kiknek fiatalabb családs azokkal együtt hurcoltuk. Azok a német katonák,! s L-gcl szemben vitéz és eredményes magatartása itagjai a mi katonáinkkal együtt harcolnak az orosz
akik osztrák helvsegeken keresztül mentek, nem elismeréséül l'ngár Károly SJ. gy. e.-beli hadnagy ' ellen.
győzik eléggé dicsérni, hogy milyen szeretettel fogadta' iiak a vaskorona-rend 3. osztályul a hadiékilméunyei,
A kalit fdyimiia ium dec miber > iki jótékonyőket u polgárság.
! Bilfl Ferenc a nagykanizsai 20. honved gy e.-beli eélu iskolai ünnepélyére aj uul-k es felüllizelésképen
Legújabb a Karpátokbol Zemplénben csak a
egészakibb hat iron áll még orosz Nehanv helységet újra visszahódítottunk toliik. Ezen helységekben
a közigazgatás a régi rend szerint életbe lépett
l gyanez az eset Ung meg v ében is. Márauiarosban
csak Toronyáig tudtak jutni az orosz csapatok
Sarosmcgvében a helyzet a régi. A ' oroszok is, mi
is, megtartottuk pozíciónkat s a két sereg farkas
szem t n é z egymással. Beregmegye tiszta az orosztól.

Helyi

hírek.

19984 korona folyt be E kegyes adományokért a munkátok keserves bérének jórészét hagyjátok ott; levegő. A fogyasztó közönséget megvédeni is hatósági
segélyre szorult* sebesültek nevében hálás köszönetet az adópénztárban. Azonban ne próbálják munkájuk feladat Nem lehetünk valamennyien helyőrségi és
mondunk. A tiszta jövedelem háromnegyed részét a mennyiségét és adózásul' terhét összehasonlítani - maródi katonák, hogy ránk is gondoljanak! - M i k o r
csipkegyári sebesültek céljaira fordítjuk, mert az iit más tisztviselőkével. Ez még sokkal keserűbbé tenné e sorokat sajtó a a rendezzük. Szombathelyről kapjuk
azt a hirt. hogy ott a gibona és lisztnemüek nagyfekvő betegek gondozóinak más jövedelmük nincsen; a helyzetet.
egvnegyedrészét pedig a bbtegház, a K3 as kaszárnya
Sebesült katonak érkeztek pénteken este is bani maximális ármegállapításán kívül a k i c s Í n y Számszerűit 45 en
Ezeket a csipkegyári tartalék- b e n i darusítást is Int'iságilag szabályozták, még
sl vasutas árvaház betegei kapják
Sohianv van városunkban is. A kereskedők hiába kórházban helyezték el. A szombathelyi katonai pedig az érdekeltekkel v iló érteke/Jeti megegyezés
rendelnek, hiába küldik érte előre a pénzt,
a min- kórház a sebesülteknek a vasúttól való beszállítása alapján s olyképen, hogv a kicsinvbeni árak csak
denható vállalat nem küld. Most a polgármester sür- végutt a rendőrhatóságot kereste meg. A helybeli ">' ,, al lehetnek drágábbak és a rendflrbíintető eljáráskészséggel nál ezt tekintik in ijd a miniszteri rendeletben előirt
gős felterjesztést intézett a város sószükségletének fogattulajdonosok ezúttal is e l m e r ő
bocsátották
rendelkezésére
kocsijaikat.
A
tartalék- arányos árnak — Megállapítjuk tehát, hogv a hatószállítása iránt.
kói
házban
most
az
ápoltak
létszáma
355
s
a
kiég'.1 ságnak szóló figyelmeztetésünk, mar nem is nóvum,
Egy honved sirja került tegnap az eddig elhunyt
íme van rá precedens, hogy ez hatósági eljárás
szitő csipkegyári kórházban 02, a vöröskereszt kórellenséges kat nák mellé. Öt ellenség — egy h nvéd!
tárgya. (Beküldetett.) (Mi ugy vagyunk informálva,
házbati 41.
Akárcsak a harctéren. Ott is ilyen arányban állja a
hogy a hatóság maximalis árak megállapítás ira csak
magyar honvéd. A katonai tartalékkörházban pénteken
Krumplit kapott a polgárai -SI T a kőszegi J írás a malmosok javára jó, — mert azóta a búzaárak
este hunyt el tifuszbetegségben Bigánd Márton 40 felső vidékéről a város gondozására
bízott sebe>iilt hanyatlása dacára drágább a liszt mmt azelőtt volt
éves tartalékos honvéd, 0 gyermeknek kenyérkeresője. katonák javára Ez teszi neki lehetővé, hogy élel- Szerk.J
A tolnamegyei Felsökölt községből való, — ott siratja mezésüket gazdaságosabban intézhesse s őket jobban
Karácsonyi
dobozok kafonamknak
Azokat a
egy szegény özvegy és 6 árva és akik a sir mellett kielégítse.
Akármennyit
is küldenek, annyi a
állottak ugy zokogtak, mint ott Felsököltön, mert fogyasztó, hogy küldhetnek sokat, de eleget sosem karácsonyi dobozokat, amelyeket a Vörös Kereszt
hiszen magyar honvéd volt és így a mi testvérünk, Ket helybeli lap mégis azzal vádolja, hogy rothadni j Egylet hozott foi galomba az alábbiak töltötték meg
a nii honfitársunk, akiről mindenkor szeretettel f guttk engedi az ajándékkruinplil a városházán. Egy betli | karácsonyi ajándékokkal és adták le Hóth Jenő
sem igaz b -lőle. A polgármester most hivatalból könyvkereskedésében elszállítás céljából.
megemlékezni, ahánysz r sirja mellett elmegyünk,
Adler Simon 4, \uguszt János 3 H.itikó Aloiza 1, dr Mardos
ahányszor mindenszentek napján neki is g/ujtunk szólította fel e lapokat a helyreigazításai, kü'onben '
Kénig 3, Barkó Sándoiné I, ozv
Bertalan Imréné 1, Bertalan
bo-ói
ítélettel
fogja
őket
erre
kötele.mi.
egy-egy mécsest.
Erz éhet 1, Bever Elza 5, Bevei Ida ti, dr Beyer Janosné 5, Bever
l'lieophilné 4. Bolla N. 3, Holla Boriska 1 Brader s.ununé 2. Bnnzey
Csak 250 Auguszta dobozt hozatott a VörösOtoallitasox. Az utósorozasokat Vasvárinegyére
2, Chernel Istvánne 8, ('zeke Gusztavne ti, Deutsch A I
kereszt-egylet es ezek egy-kettőre elfogytak es meg- kiterjedőleg a következő sorrendben tartják meg Arthurné
Dohnál I 'eter 1, Domonkosrendi zárda növendékei 10, Itóra es
töltve kerültek Róth Jenő gyűjtőhelyére. Még több Szombathelyen: f. év december 1!) én, 1015. január, Kovács 1. Dreisler Mária 4. Kdler Jánosné i, Elmer Laszlóné 10.
száz is elfogyott volna, oly sokan kerestek. Eleg február, március, április és május 21).-an. továbbá' Endrédi Ella 1, tfj Eitner Gusztávne 5, Fazekas Giza I, Ferencz
Ilonka I, Kerencz Cecília I, Fuclis János 1, ozv Galgócy Emiiné 2,
sokan nagyon egyszerűen segítettek a bajon
Más junius 10. én.
i.erentser l'zorne 2. (ilaser P r i m * I. Gratzl Gyula I , Gfőmóttf
dobozban helyezték el a katonáknak szánt karácsonyi
Mici ;», H.ibetler Mariska 1, Halasz Irma 1. Hammer Ilii 1, dr Havas
Az emaradt nepfólkeloket felhívja ;i rendőr . Gyulané 2, dr. Hegedűs Janosne .">, Hercz Ódon I, Hódi Teréz 1.
ajándékokat. Ilyen ez a mi kifogyhatatlan jóságú
kapitányság, hogy sürgős leállításuk végett azonnal, Hóllriegel Jolán 2, Jambrits Jaross 1, Jankó Ilonka 1, Kadar
közönségünk.
do legkésőbb december 15 ig a rendőrkapitányság r tus.< 2, Kállovits Kezsö , Karay Kinilta , Karuei Frigyesne 1,
S:erb katonát temetlek pénteken. Neve Diau
katonai ügyosztályában annál inkább jelentkezzenek, jI Warner Antónia :i. Kirnbauer S.indorné I, Kiss Mariska I, ózv'
Korohtnáros Gasparnc 2, Kőszegi Ilonka 1, dr Kovats Istvánné 3,
trijovics Szvelozar, 32 éves. Szesznoviea kozségiiő.
mert a jelentkezeti elmulasztók ellen a legszigorúbb Kovács K'arvlyné 2, Laurmger Melánia
Linzer Mihályné 2, Linzer
való
kit súlyos betegen hoztak az illeni tartalékeljárás lesz. folyamaiba téve.
íren 1, Lóránt Gyula 1, Lux Etelka 1, Marton Karolvne I
MeJerl
kórházba és olyannyira elgyengült, hogy minden
nővérek 1, Miklós Berta 5, Módlv Bózsi 1, Mohr Vtlmosné 2 S'a-y
Sebesült katonak érkeztek csütörtökön délután. Bal izs 2, Ncmethy Annus I, Németh Ilonka I, Németh Emili i I N
ellentálló képessége hiányzott élete megmentéséhez.
Lékara
szállíttatott
a
helybeli N I, N N I, Pfeffel Janosne 2. Pissenberger Mimi 1. Polgári leányTemetésére kivonultak a lábhadozó katonák is. Sírja Ezekből 15 ol
v
noskereszt
egylet,
hol
Eszterhazy
herceg
gondos iskola III o n 5, Piai ser San 1. Kakosy Manci 1, Roth Jenó 2,
mii dr. firtsch Gergely, evaiig. katonai I-lk >sz tanár
Schaar Józsefné 40, Schermann Agostonné 1. dr Schneller Aurelné
kodik
ellátásukról
és
gyógyításukról
—
a
többi
35 Schónfeldt E. gról'nó 1 Schőnfeldt P grófnő 5, Simon Janosné I,
mondott megható imát és búcsúzt itót. A koporsóra
katonák és polgárok helyeztek koszorút és virágot. a vöröskereszt helybeli kórhazába helyeztetett el. A Simon Margit 1, Stmadt Mártenne I. Szakacs Magd i 1, Szerdahelyi
Karolvne 2, Szép Margit I
Szilagyi Arthar 2. Szoliar Ilonka 1,
Karacsonyi ajand.t okit katonáink számára tar vasúiról való be- illetve továbbszállításokról a vöros- Takács Mariska I. Takacs Vilma I, Terplan Kornélné t<»,j . Thomas
r
kcreszt-egylet
megkeresésére
a
reudórh
itóság
gonjvakban illetve kószp-Mxbon a kővetkezők adt ik It;
Lajosné 5. ozv Tfaun Jakabné
l'nger Karolyné 2. Vörösmarty
doskodott.
| Karolina .">, Waisbecker B . Kovács és Gruher 1, Wald Miksa 2
1{ i li Jenő könyvkereskedésében :
I Weöres Alalár 3, Weöres Vureha
Weöres Elein''rnc o, Wierer
Ajándéktárgyilkat adtak : Szenekovits Karoly,
Hadiszolgálidtasra helyből a következő tul ij- I nővérek 1, Wirkner Lajosné 1, Zms Gizella I, ozv Zins Károlyne I.
Herényi Miklósné, Gallér Mátyás, l'opper Ignáez, donosok lovait vették a t : Sorgyár r. t.. Czeke J
A helybeli Vörös Kereszt Egylet elnöknője,
N N , ozv. Szederkényi, N N., Eitner Jánosné, (iusztáv (2 pari. Eitner Gusztáv, Ereiler lotorné,
I lonionkosreutlü zárda. Somló Jenő.
Készpénzt: ' lpsics Gyorgyné, Horváth Mátyás, l'onlyos Gvula, jl'heruel Istvánné pénteken adta át Szombathelyen.
Untba E tul lé né 10 K, Szeybold L íjos 5 K, Szeybold 1"H aeker Samu, Waisbecker János, Kreyberger Sándor, I Összesen volt JD5 doboz.
Karolina 5 K, Wolt'el Káhnáiiné 4 K
I Fuclis .laiios, Earkas József, Hajts Mihály, Kijak
Az I kor. gyűjtés kimutatasa a Vörös Kereszt
Müller Ferenc, Sehwarz és a harctéren elesettek h itra naradottai részire
Egy elbajolo csinos babalnlo- es ebedloszob.it i Antal, Varga Karoly,
fog ifj. Lausch Károly kijátszani és pedig 1 koronás ; Adolf, Gratzl János, Schrodl Mihály, .lakli József, Szombaton dec. 5 -én Endrédi Gáborné úrnővel
sorsjegyekkel. A tiszta jöredelem a saját költségek j.Mohr Vilmos (2 párt, Pollák Sándor, Schatzl Samu, munkához kezdtem es ismét nyilván san köszönetet
levonása után a Vörös Keresztnek jut. Ennek érdeké- . 1' reyberger Jozset, Schatzl János, Györgyi Samu, mondok a jószivü adakozóknak, valamint a tisztelt
ben a fiatal ember legalább :*oi» résztvevőre számit, !: Eilner József, (iullner Mihály (2 pár), l'erkovies aláíróknak Róth Jenönéi Az első száz. mint látható,
miáltal a Vörös Kereszt Egylet itteni fiókja lso koro- Kde, Csauits Sándor (2 pár), Terpl n Kor iéi, tul van lépve és mint mindig szokásom szerint bizom
nához jutna. A babaszobák Noll G. fodrásznál vannak Haramia János, Sehreiner János, Horváth Janosné. a Leghatalmasabban. aki bennünket embereket ural,
K o c s i s o k u 1 kijelöltettek s bevonultak : Mándli hogy rövid idő múlva célhoz érek. Kerem minden
kiállítva.
József,
Németh Ferenc, Horváth Mátyás, Ko-zor embertársamat, a begombolt zsebüeket is, vegyék sziAranyat vasért a inuit hét folyamait a követ
János,
Sándor
József, Beke Miklós, Poszt E renc, vükre, mennyire köteleségünk mindenütt segítve közkezők adtak le Chernel Istvánné úrnőnél illetve
Schwahofer
József,
Hóth János, Kagasies József, belépni Mindnyájan sokat tesznek es adnak, amiért
Hóth Jenő könyvkereskedésében:
Lázár
József,
Unger
Sándor, Nagy János, forda is tőlem az I koronát ne vonjak meg, nemes célra
Freyler Emma, Maitz Nándorné, Schiefer Lujza,
József, Haramia János, Haramia Kálmán, Eeker lesz adva és szükséges, mert a Vörös Kereszt fiókMatovits Erzsi, l'app Sándor, Horváth József, Kiss
Antal, Edler Lajos, Glatz József, Scheer József, egyesületének pénztárában üresség tátong
Karolyné, Hollenthonner Hiza, Hollenthonner Mici,
Sulyok Alajos, l'aszner .József, Palkovics János,
Hinder Haab A
Szigeti Margit, Szigeti Mihály, Schrammel Annus,
Kolinann József,
Sterr Antid,
Czettler
József,
Nagy Kiza Szeybold Lajos, Hartos Lujza, Sevcsik
A gyűjtött tagok névsora
Schwahofer J á n o s ; mint lovas k a l a u z o k : Kuisz
Jtiz.scfné. poszt Káhnánné, Naumann Jakab.
1
IÍZV
Aunuszt Imn'-né
53 Linzer György
Elek, ilrasstyáti Imre, Bááu József, Horváth István,
O
liaics Milialyne
54 Lorant Gyula
A katonainknak szánt karácsonyi dobozok egyi- Kolliir Ádám, hobrosy G y u l a ; mint p a l k o l ó 3 lialtkó Aloisia
55 Mayer Jozsefnn
kéhez a következő gyönyörű vers volt mellékelve :
k o v á c s o k : Varga Ferenc, Tebeli János
4. fialikú József
5*i Márkus Kalmanne
\ mire niegfakad a tavasz virága
S ItlazoviU Karoly,
57. Martinkovits Mátyás
ti. liiritz Jakabné
S fecske gólya régi fészkét megtalálja :
58. baro Miske Kalnian
150 ulanus erke/ett kedden hajnalban külön
1 Heyer Tcolil
50. baró Miske Kalmanne
Jertek vis:;za ti is hősi babérokkal
katonai vonalon, ugyanannyi lóval és egyeit hadi
H Hun Lipótne
ti t. Mibhaelisz Izidor
Övezve, mi várunk tárva tárt karokkal.
felszeielessel. A hatósag ezeket Köszegfalvan helyezte
<t ISorhi Janosne
•il Mederl Jánosné
I >e addig tűrjetek szíves akarattal
cl egyenkénti elszállásolás mellett, aminek ottani 10. It'unner Itnréné
(>2 Mitzelasek Antal
03 Moln.tr Janosne
Bátran küzdjetek meg a muszka hadakkal,
polgár.arsaink nem nagyon örültek, — másnap azon- I I . t'liernel István
• il Mohr Vilmosnc
Es leverve aztan gonosz elllenséget
ban mar ormnák is nagy lett. Megjött az u t a s í t á s , 12 i s.tfodi Kalmanne
13 ("sanits Józset
t!5. Mohr Mthalvnc
Együtt élvezhetünk dicső békességet,
hogy e különítmény tévedésből iráiiyittatolt ide s 14 tJorner Ferenc
üti. Mvga János
Lelketeknek lészen nyugodt öntudata.
így harmadnap meg is szabadultak töluk
Külön 15 Drescher Miliályné
(•7. ozv. Nagy Istvánné
ÜS Neumann Maria
S drága szép hazánknak uj, szebb virradata.
vonat vitte ismét eredetileg megállapított rendeltetési lti Endrédi Gabortu*
17 Kaszt Anna
•itt l'artl György
Üres a városi kassza Ezen sopánkodik a polgár- helyükre — a harctérre.
IH Sebők Marié
7o Pázmandt K.leknc
mester s kétségbeesett felterjesztéseket intéz felsőbb
71 l'atonay Sandorné
Meleg ruhát katonáinknak a következők adtik 10 Flamisch Gusztáv
-«Í l'erkovies Edém'helyre, az előlegezett hadi költségekért, melyek több
2''. Frohlich (íuszt.iv
le a mull héten Hóth Jenő könyvkereskedésében:
73. l'ters őrnagy
21. Gergelyffy Ferencné
ezer koronára rúgnak. Az adóhátralékok behajtásáMainmer Gyulané, Wirkner Lajosné, Dr. Kováts •>.» Gerentsér t'zorne
"J4 ozv. I'otyi Lajosné
val próbálkozott a pénzügyi egyensúlyt és fizető
István, Herényi Miklós, Wagner N., N luniann Mar
2d Gratzl Jánosné
75, l'ollenszky Irma
képességet fentartani, csakhogy mostanában hiába,
7» Puschné
git, (írat/J Irina, Czupy Mária. Hilisits Józsefné, 24 Gratzl Györgvnt'az adófizetők kasszája is üres. Ezen a bajon T a k ó Irma, Potyi L a j o s n é , zárdai elemiskola I V . 2.0 Hacker Samu
Kingaofer Teréz
7K. Wóth Veronika
2(1 Halasz Krnő
t'gvel re aligha segíthet másként, mint a hatalmas osztálya, W i e d e n t a u n
József, Szeybold Karolina,
7:» dr Szemzőnc
•illáin maga teszi: kölcsönpénzt kell szereznie. Igaz, Harko Sandómé, Woch r Jenő, Weörós Aladárué, 27. dr Havasnc
28. ileutfel Kezsóne
s»» Szenekovits Karoly
'"'-'y
kamattal terheli az adófizetőket, de mikor Adler Simon, Linzer Mihalyné. A tnult héten a 12. 20. Holczerné
Hl. ozv Szép Mihályné
'"f"
máskép Karácsony előtti végrehajtások- láda ment a Hadsegélyző Hivatalnak Hudapestre. A :«». Horváth Jánosné
82 Szeybold Kálmán
kal sem lehet most zaklatni. Ezt legfeljebb a városi
iszt\ iwlők hajlandók elszenvedni, akik e havi fizetésé>oi most különösen súlyosan megérezhető rész vonaI" adóhátralék fejében. Nem folyó évi hátralékról
von szó. Meri « v t r w i tisztviselőknél ilyen lehetetlen,
l avi egyforma részletekben vonják lé. A hátralék
'-sztendőkre vonatkozik. Mikor a városi tiszt
\is,-h,iv fizetése törvényhozásilag rendezve nem volt,
• \arostol kaptak ideiglenes fizetésrendezési pótlékot.
a/,,
,
' i nem róttak ki adot, mert nyugdíjba
s/ami,h,uó
Eyv'7't'i
ideiglenes jellegű javadalom volt.
„7P
, 0 s h'ljelentés folytán a pénzügyigazgatóság
inas veiemenyen volt, sőt adóeltitkolás címén még
suijos hirsag is fenyegette őket, de végre belátták,
akl
'iek adójárandti8ágát hivatalból levonják,
nem titkolta el. Hogy ki volt a feljelentő, azt
' 'a mar firtatni sem kell. Még azt sem, „kik" helyeslik
nv\et. — \ i i r o s i tisztviselők csak dolgozzatok és

mint egy ládára való ossegyül, ismét továbbítjuk.
A pekmesterek ugyanazon a napon küldték szét
süteményük általános * „lekicsinylése" elleni védekezésüket, mikor a gabona ára egyszerre 3 koronával leszállott és ugyanazon napon szüntették be a 20
filléres vételnél szokásos hatodik darab ráadásai,
mikor a gabona és lisztárakat hatósági rendelettelmegállapított maximális árra szorították le. Tehát,
akkor indokoltak a drágaságot, mikor az már megszűnt. Mit gondol it polgármester ur, nem lenne
helyénvaló a sütemények s ú l y á t is szabályozni?
Eltűrhető-e az a jelen viszonyok között, hogy egyes
nélkülözhetetlen iparagak szüreteljék le minden keresetünket, minden megtakarított fillérünket? Minő
arányban áll a zsemle, kifli, kenyér súlya az előbbi
és a*jelenlegi árakhoz? Ezt meg lehet állapítani.
Nem baj, még ha benne marad is a beléje élesztett —

31.
32
33
34
35.
:iti
37.
;ts.
39.
4 t.
41
42
4:<
44.
45
4ti
47
4S
4!»
50.
51
52

Horváth lielané
Horváth Mátyás
Javíts Antal
Jankó György ne
Kagcr József
Keller Ignacnc
Kerkápoly Magda
Kirchknopf Mihályné
Kiss Antal
Kiss Jenőné
Knciffelne
Koczor Karolyné
Kopfstein Hela
Korner Győ«ő
Kovats Viktor
K rampol
l.aas József
l.auringer János
Lauringer Kerencne
Lendvay Lajos
t.engyeí l>e/söne
l.iptay Vilma

83.
84
s5.
86
s7.
88.
8^.
Itt),
•1.
•12
03
04
»5
Ofi.
97.
•Js.

Szetntcs István
Simon János
szilagyi Arthur
Szova Anna
Steimngertu'
Szuts Józsefné
Schreyner Hctty
Tükács Sándor
Terplan Korneln>'dr. Tirtsch
Torok János
l'nger Karolyné
Vince Mihalyné
Wenczl József
Weöres Attrelia
Wierer nővérek
Wiliinger Karoly

100. Wiener Sarolta
Wurst Kamtllné
laS. /.erthofer l.ina
103 Zemlicska Kamilla

Vöröskereszt levelezőlapokat árusított e héten I az államépitészeti hivatalt, hogy az állami közutakegy budapesti jó svádáju úriasszony, a budapesti I nak ily célra való igénybevételére vonatkozó kérelSzombathelyi
Jakarckpén^tár
dunaparti betegnyugvó javára. A rendőrség felelőségre meket utasitsa el és egyben utasítsa az utmestereket
vonta, mert hatósági engedély nélkül lette így igazolta 'és utkaparokat, hotfv Minennyiben ilyen sportolókat
^észvrrivtársasáq
megbízatását s hogy tévedésből a szolgabiróságnál talalnának. nz illetök.-t utremlöri kiha«ásért jelentsék
ketszerzett engedélyt a házalásra. Beismerte, hogy 20 lel. Kzek utan természetesen tilos a ródl zas
fillér eladási árból fele az öve, utazási költségeinek liel\ i tio1111• mindkét oldiilan.
megteritése fejeben s hogy Kőszegen igen sok helyen
Balatonmelléki b o r o k : s/.ent-yor^yhegyi
U
liiialy-iil
5 10 darabot vettek tőle. A rendőrhatóság a további
ó-boi
literje
1
K,
ssigligeti
I9l3-a»
80
fillér.
házalást beszüntette, mert, habár mindenki tetszése
311»aoz s z á l l ó J i
inollett
barna muuilasór. K a p h a t ó :
szerint adakozhat, mégis hátrányosan befolyásolja a Kőszegi udvari
Elfogad : >etéteket lelenleg n e t t ó 4 " ,,-os ..mu
helybeli Vöröskereszt anyagi érdekeit, mely kizarólag Maitz József belvárosi :.i>/.eikereskedeseben
—
'etéti könyvecskén és folyó.
a helybeliek adakozásából kénytelen az itteni fiókot
sz untar.. \ kamatoz,is a betétet követő nupon k e z J ü j i k
fentartani. — Hát olyan nagy a pénzbőség nálunk,
hetet kili/etcsekei lélinonJas nélkül eszközöl.
hogy más városok kórházaira is telik ? Dehogy! Az
Leszámítol:
alairasos üzleti es tnagánvál—
_
tókat mindenkor a legelőnyösebben
a baj, hogy a közönségben nincs bátorság az indoElhunyt «pact fonokno NVutschi*» M. Itozúli;!,
kolatlan megpumpolás elleni erélyes védekezésre.
Folyósít: !1 1** 1
i Mt'^'Viillórol uevLV.títt iip.trak rohimci kolostur.inak
foKlbirtnkokra es városi hazakra . m a g a Kerekpai lopa» történt csütörtökön, tgyik pek- főiiukiiője, di-eivuher ">. én h»»ss/..i«i hett'gcskedt's után
sabb kainatu kölcsönöket alacsonyabb
kamatú
tanonc odatámasztotta a csipkeyyár fala melle s mig johiili'trr szfiiderült reinetoe múlt vasárnap d. u
kölcsönökké változtat (convertál).
ügyeit elintézte es a sebesültekkel eldiskurált, ismeret- .'i urakor ment vi'-ghe. A temetést Il<>iit• Héla rsperesÉrtékpapírokat: " T ' " f o l y a m o n vesz e- elad
len tettes ugylátszik idegenbe száguldott rajta, mert a plólianus vétfczti; a keriileii papsatr s«'gédletóvel, a
tőzsdei megbízatásokat elfogad
helyben tartott rendőri nyomozás eredmenyre nem vidéki* I is összesereglett nag/'/ainu közönség rész
Szelvényeket:
kolts^mentesen bevilt
szelvény
vezetett.
véle mellett.
iveket a szelvényutalvány (talon)
alapjan díjmentesen beszerez
Magancsomay forgalom a tábori postaikat.
Egyházmegyei hirek Mik •> .1 mos grof meir.vésÁtutalásokat, lefizetéseket eszk.izöl a v i l . v b.u
De.-ember 15-ig minden tábori postahivatalhoz újból puspok Haizler János segéd|plké-/.t Kábaszeiitmarmely piacán teljesen díjmentesen
lehet csomagokat küldeni A csomag sulva legfeljebb lonhi'il Ityan.ifihára, Meikel Kálmán szervita rendű
ill
Értékpapírokra:
"»' - ma^an p.l( i
ö kilogram, terjedelme pedig bármely irányban 00 aldozopap totszentmártuni segéiilelkészt Kaliaszent
—íelőleget ad
centiméter lehet. Tartalmazhat ruházati cikkeken mártoiilia, Juhá>z Mihály segedlelkeszt Alsnbagodhól
Sorsolás
alá
esö
értékpapírokat itrfolyuinvcsx
kivul könnyen nem romló élelmiszereket fiistölthust. TiMszentmartunlia küldötte, l-'isclil Karoly segéd—
—
—
—
—
—
tesség elt-:n biztosit
szalámit, sajtot, kétszersültet, csokoládét, konzervet lelkészt \'as\ r ovarról N igyszentmili ilyra helyezte
crt, keUl
cs ktVL
Értékpapírokat
-'
stb l és dohányt, szivart i-. A burkolat csak viaszos és egyben m« gbizta öt a katonai szolgálatot teljesítő
i
L
lesre átvesz
vászon, vágy vízálló más szövet, avagy jól leszoge Küllős Kde plébános távollétéhen i felsíiket hely i
Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb
pénzintézetével azett faláda lehet. A eimet lehetőleg magira a bur- plé tani i ideitflenes adminisztr.ilasával. — Továbbá:
l'esti Hazai Első Takarékpénztar Egyesülettel szoros össze
küttetésben áll, mindenféle takarékpénztári es banküzlet
kolatra, vagy kulon vászonlapra ugj kell irni, mint Horváth .íános segédlelkészt Nagyszeutmihályról
megbíz 'St a legelőnyösebben bír lebonyolítani.
a tábori postai leveleknél. A vászoulapo! nem szabad Kőszegre, Osvald -fános s^gédlelkészt \ asszentMint az Kis,. Magyar Altalanos biztosító tars.is.ig ügynöka burkolatra ragasztani, hanem tartósan oda kell inihiilvri'il \ asvorösvárra, Billegi Ferenc pákai segédségé mindenféle biztosítást ellogad es felvilágosítással készvarrni Célszerű, ha a cimirat másolata a csomag lelkészt Ya>-zentmihályra helyezte, végül l'iri István
s ggel szolgai.
belsejében el van helyezve. A feladó tartozik a hosszu|)eresztegi se^édlelkészt a íelsőoszkói plébánia
K ö z p o n t : szombathelyi (regi) Takarekpenztar
szállítólevélre „-.íjat veszélyemre" szavakat felírni ideiglenes vezetésével megbízta
A szállítólevél szelvényére csak a feladó nevét és
S z o m b a t h e l y A l a k u l t : 1867-ben.
Roho con luireászati lőgyakorlatokat tartanak
lakását szabad feljegyezni Bérmentesítési díj 00 fii.
Alaptöke 1,600000 kor. T a r t a l é k o k : 400.000 kor.
ulánns
Ha a csomagot a címzettnek bármely okból nem a ji'leuleií Muraszombatban alloinisozó
T a k a r é k b e t é t e k 15 m i l l i ó k o r o n á n f e l ü l .
ezred
pótkeretének
újoncai.
Kzek
is
Galíciából
jöttek
S a j á t tökéi 2,250.000 k o r o n a .
lehetne kézbesíteni, a tartalmat a rászoruló legényVasmegyébe.
ség k 'Zt osztják szét.
Csizma megrendeles kisiparosoknál A kereske- <
delmi miniszter a következő közérdekű felhívást
Horgony thymol kenőcs.
intézte az ipartestületekhez : A hadsereg részére l'.MÖ
Könnyebb • e r u l í w W I. n y í l o n
wbekiiíl
január végéig nagyobb mennyiségű
közönséges I
AdaK kor. - 80
vásári parasztcsizmára lesz szükség, melyet a hadvezetőség közvetítők kizárasával a csizmadia és
( at)sl< I
és cipészkisiparosoktöl óhajt beszerezni
Fölkéri
tompom.
tehát a miniszter az ipartestületeket, hogy a figyea H o r r o n j r » P a l n - K . \ p « ' l l « - r p/'tléka
lembe vehető iparosokat hívják föl arra. hogy a
jdtinmmrnir*
b»<iőri«<'>|oí huli"w '. n 1 t hmmAnhI, U'nxvífn 11M kth
főispánnál legkésőbb december lö.-éig jelentsék be,
Cv»*je: kor »J 1 « 1 mennyi raktáron lévő, jól elkzszitett, erős paraszt
csizmát tuenanak rövid időn belül es a további,
Horgony-vas-albuminat-festveny.
készítést figyelembe véve 2 — .'l hetes szállításnál
Szombathely Srzsébet királyné-utca
január hó 31.-éig, esetleg vidékenkint tömörülve és
C»e«J* kor 1 40
mily árakon szállítani A bejelentést nem egyenkint,
7. szám, félemeleten.
» :ijr\ K m tl' in.l I.. »/
hanem együttesen kell megtenni. A csizmák lehetnek
flilli'.ir .»; urt oruM»t. unzitt. iftgiuirlaralisl Prj^
kemény vagy puhaszáruak, anyaguk ii »vényi cserlli»»&»th«1r»«»i S.
zésn barna vagy fekete marha és tehén l>őr, a
parasztcsizmáknál szokásos erős talppal Nem szál
lithatók kettős talpú csizmák, mivel ezeknél a belsőJ
használja saját javára
ta'p minősége nem ellenőrizhető, továbbá a hasított I
rekedtség. hurut
bőrből készült és a fejelt ócska >zani vagv inas oly |
elnyáikásodás,
gyönge anyag van. ami a tartósságot lényegesen j
de mindamellett mégis szeretnék
valami
görcsös k ö h ö g é s
Mökkenti. Nem szállíthatok a t ni hegyes formájú I
cs h ö k h u r u t ellen
karácsonyi ajándékot adni, de mit ?
csizmák sem. Megkívántatik, hogy a csizma belseje |
ben a szegek jól le legv-iek rásp dyozva A meg i
Sokan kérdezik ezt!
rUIUU
í f i n 1
felelő irakon tett njanla
esetén a megrendeléseket
Nagyon egyszerű a dolog Menjen Rónai
a kozségenkint vagy vidékenkint csop«irtosu't ipa- !
soktól cs magánosoktól
a le,;|<>l<hiin igátolják bizrosságnak az alispán (polgármesteri utján lögj i a
Krigyes könyvnyomdájába cs rendeljen
tos li.it;ouk.it és kozkeJminiszter kiadni.
veltsegukct.
annak az illetőnek nevével 100 darab
Rozsavolyvi Album 1914 karacsony* a napok
Isemmiféle hasonlo
ban hagyta el a sajtot. Az album kiadója mellőzött i
IkéuKaéav m m tud
minden üzleti >/.ámítást •'•> ennek eredménye, hogy
ily sikert íelmutatni.
az album tartalminak összeállítása és kiállítása!
fvz a legegyszerűbb, legcélszerűbb es mindCsomagja 'J" tillérért,
várakozáson felül sikerült Országunk első zenemű
amellett
legolcsóbb
karA
ponyi
ajánszelence 'i" f -trt kapható
kiadóc.'gétől csak jót vártunk es a legjobbat kaptuk,
SCHAAR
J Ó Z S E F
xo old tlon. 33 értékesnél értékesebb operett, kabaré,
d é k , kicsinek cs nagynak tgVaránt és egyLENDVAY
LAJOS
emagyar és hazafias dalt tartalmaz a 4 koronás
uszerkareskeJésében,
úttal a legolcsóbb ujevi üdvözlőlap.
album. Huszka, .lakobi. Szirmai, Zerkoviis világsikert
KÜTTEL D E Z S Ő gyogyszereszekn^: K ö s / e ^ e n c
aratott müvei ko/.ott találjuk a legnépszerűbb magyar
össze*, gyógyszertál akh^n.
és mudal ik.it. valamiiit az alkalmi hazafias darabo
kat a legjobb betétben Az album ízléses és díszes
kiállítass, vaia nint gazda* tartalma réven a leg
alkalmasabb karácsonyi 'ajándék.
Megrendelhető
Szabott á r !
Szabott á r !
lapunk kiadójáb in. vagy az album kiadéjánál:
Mélyen leszállított árak ! " ^ m
I{őzsav Igvi és Társa cs és kir. udvari zenemű
kiadócégnél. Budapest, IV Szervita-tér 5. szám
Dr Richter fele Anker Liminent már régóta
kitűnően bevált há'.iszer bedorzsolésre, csúz, köszvény. in-gh iles. bénulás, keresztcsont fájdalmak
ellen Ku 1 • 11 sen azoknak ajánlatos, akik többnyire
a szabadban tartózkodnak. A táborb in, harcban
Kőszegen Király-ut 15.
állóknak uéuil./.hetetlen. Kapható 80 fii 1 4<j
hivatalos
olomzarral
ellátott
- kornnás üvegekben minden gyógyszertárban, vagy
Uri és nöi fehérnemüek. Gyermek
kozvetl"nül dr Bichter gyógyszertárában az „uranv
p a l a c k o k b a n mindenütt k a p h a t ó
ruhácskák es kötények. Uri es nöi
oroszlánhoz- l'rag, I. Klisabethstr. ö Ogveljünk a
vászonzsebkendök. Nöi alsók, kötéhorgony védjegyre, mely mind n dobozon látható.

kőszegi fiókja,

V ía^isi

iiueix.

Fáj a foga?

fHorgony-Linimeiit.

Műfog kell!

Scharpf 3enő

vizsgázott fogtechnikus mester
segit a bajon.

« II

Több millió ember

Jakarékoskodni kell,

kaiser=fél§

névjegyet.

Mell=

karamellák

Nagy Karácsonyi vásár!

Lengyel bezső

Tilos a rodiizas a közutakon. A kereskedelmi
miniszter ériesiti a varmegye közönségét, hogv felmer, kit esetből kifolyólag'az allami k<>/.ul kna. a
ródlizas céljaira való -portszerü igénybevételét meg
tiltja, mert a ródlizis a közutnak rendeltetésszerű
használatát akadályozza és az azo i való közlekedés
biztonságát veszélyezteti és mert a közutak kizárólag
a kozforgalom lebonyolítására szolgálnak, a ródli.
bobsleigh stb sporteszközök lóvén,
közforgalmi
eszközöknek nem tekinthetők. Utasítja ennélfogva

STOCK-

uri és női divat-áruházában

COuNAC
MEDICIíTAL

nyek és ridikülök. Keztyiik, harisnyák
és nyakkendők.

CAMIS.STQG?:

Kizárólagos raktár (Schweici) hímzett nöi
zsebkendőkben.
Tessék kirakatomat

megtekinteni!

N a g y raKtár uri é s nöi téli alsó
ruházatban!
Nyomatott Kúnai Frigyes

n> vuyouidajában KőszeKeu

B AHCOLA.

