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KŐSZEG ÉS VIDÉKE 
E L Ő F I Z E T É S I Á R : 

Euész évre koronu. fél évre 2 korona, negyed 
évre 1 korona, egyes szdm dra 10 fillér. 

Vidéki előfizetők a portót k ü l ö n fizetik. 

Előfizetési pénzek a kiadóhivatalhoz cimzendok. 

e l á n i g m i n d e n - v a s á r n a p . 

Felelős szerkesztő és kiad . : RÓNAI FRIGYES. 

Szerkesztőséi,' és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkor ;}!». szám. 

Holttér sora 10 fillér. 

Hirdetések nagysdg szerint jutányos drban 

szdmitatnak meg. 

a )>Kőszeg és Vidéke* 
szerkesztősége és kiadóhivatala. 

A szeretet ünnepét 
ülték meg szerte a világon csütörtökön este, 

de talán sohasem olyan nyomott, oly sivár 

hangulatban mint ez évben. 

Hiszen alig van család, melynek valamely 

hozzátartozója ne hiányoznék annak köréből. 

S ha a hiányzók iránti szeretet meg is nyil-

vánult s ha tudjuk is, hogy harcos társai 

körében ők is cgymásiránti bájtársi szeretettel 

ünnepeltek ez estén és szeretettel gondoltak 

otthonukra, mégis elszorul a szivünk, ha rájuk 

gondolunk, akiket ezer veszély közepette föld-

alatti sutét árkokban kell tudnunk, mig mi a 

zümmögő meleg kályha közelében az édes 

otthon minden kényelmét élvezzük. 

Hát meg azok, akikben ez a tudat, ez a 

remény már nincs többe. Akik mar tudják, hogy 

hiányzó családtagjuk a hősök közös sírjában 

alussza örök álmát arról a boldog jövőről, 

mélyért értük, ériünk sikra szállt. Ott is a 

banatos szomorúság közepette szeretettel gondol-

nak családjuk egy-egy hősére, aki hazájának 

jobb sorsat, az utánukjövók, az ő véreik 

hosszú békés életét a vérevei vaitotta meg, ugy 

mint egykoron a szeretetnek hirdetője, a mi 

Megváltónk: Istenfia és szeretettel megőrizve 

hősüknek emlékét, ebben találják vigaszukat. 

Hiszen olyan magasztos szép dolog, hazájáért, 

embertársaiért, ha kell, életünket feláldozni. „Ü" 

is végtelen szeretetéből mindnyájunkért aldozta 

fel önmagat! 

Emberek ! Felebarátaink ! Ne csüggedjünk 

el! Kel a lejjel! Ha így kellett történnie mind-

ennek, ugy legyen meg az „Ő " akarata! Mi 

pedig, akik e nevezetes történeti idők lefolyásá-

nak minden keserveit, minden fájdalmait, min-

den velejáró szomorúságát átélni, elszenvedni 

vagyuk hivatva, mi csak folytassuk ember-

séges kötelességünk teljesítését azzal, hogy 

szeretettel egymásiránt igyekezzünk egymás 

baján segíteni, egymást vigasztalni, egymás 

sorsát elviselhetőbbé tenni s meghajolva a 

Mindenható akarata előtt, hazánk sorsának 

jobbrafordulását minden tőlünk telhető erővel 

es eszközzel előmozdítani, mert akik értünk 

harcoltak és harcolnak, azoknak védelmi mun-

kája csak akkor lészen eredményessé, töké-

letessé, áldásthozóvá valamennyiünk számára, 
h a a munkának azt a másik részét, az itthon 

maradottakét, az utódokét ugyanolyan elszántan 
c s ugyanolyan hazafias kötelességtudással telje-

sítjük 

Mert megvagyon írva, hogy „Ember küzdj 
c s bízva b ízzá l ! " Az igaz szeretet vezéreljen 

azonban minden küzdelmében, minden bizalmá-

é n , minden cselekedeteben. A mi idei szomorú 

ünnepünkön ez fogamzék meg a lelkekben. 

Ez a szeretet, mely évezredek váltakozó 

viszontagságai közepette vezette a hinni, szeretni 

es remélni tudó emberiséget és mely a haladás, 
a felvilágosodás minden megnyilvánulásában 

mindig jótékonyan éreztette csodátmivelő hatását, 

— ez a szeretet adja meg nekünk azt a kitartó 

erőt, hogy türelmesen és megadással elviselve 

minden fájdalmunkat, minden gyászunkat, a 

sorsnak minden csapását, válvetve és erős 

összetartozandósággal nézzünk elébe a Gond-

viselés által irányított további sorsunknak, mert 

nem hagyja el az ő igazáéit küzdő népét a 

magyarok Istene ! így vezet már ezer esztendeje! 

Katonáink árváiért 
Irta: Lévay Mihály országgyűlési képviselő. 

A háború napról napra uj feladatok, uj 

kötelességek elé allitja a társadalmat. 

Nincs annyi balzsam Gileádban, amennyi 

a sok seb beheggesztésére kellene e nehéz 

napokban. De ahol a csodatevő balzsam hiány-

zik, ott nem szabad most hiányzani a még 

csodatevőbb szeretnek. Mert „a szeretet min-

dent megért, mindent elvisel, mindent remél" 

mint Pál apostol nagy igazan mondja. 

„A szeretet tűrő, a szeretet kegyes " A 

szeretet szinte emberfeletti türelmére van most 

szüksége a csapasok keresztje alatt roskadozó 

nak. A szeretet kegyességere van szűkség ma 

a társadalomnak. Ha ez a szeretet nem üres-

frázis, hanem élő valóság, akkor nem ijedünk 

meg az uj feladatoktol sem es készek vagyunk 

az uj kötelességek vállalásara. 

Egyre többjn kerülnek haza katonáink 

közül a harctérről olyanok, akik kenyérkereső 

munkára nem képesek többe. Mindinkább elfogja 

lelkünket a részvét, ha egy-egy csaladfő hosi 

haláláról ertesülünk. Mindinkább fokozódik ezzel 

is az a kötelességünk, hogy e katonank csalad-

jainak szomorú helyzetén segítsünk. 

Nem csak az állam teszi meg a maga 

kötelességét, a társadalom is kiveszi e nemes 

munkából részét. Sajnos, eddig még nem 

indult meg olyan aktió, amely a munkaképte-

lenné vált, vagy a csataban eiesett hősök csa-

ládjainak intenzív segítését tűzte volna ki célul. 

Pedig éppen ezeken a családokon kell különö-

sen segítenünk, ott kelll megtörnünk a szeretet 

kenyerét, ahol nem lesz többé apa, aki azt 

megtörje övéinek. 

E nagy föladat megoldásához haladéktalanul 

hozza kell fognunk. Ha ezt a társadalom ujabb 

megterhelése nélkül megtudjuk tenni, csak annal 

nagyobb megértéssel találkozhatunk mindenütt. 

Mi lenne ez ? 

Az újévi köszöntések megváltása, szélté-

ben széles e hazában. Annyira el van terjedve 

ez a szokás, hogy egészen szegény sorsú 

emberek se sajnálnak újévi üdvözlésekért negy-

ven ötven fillért kiadni. A jobban szituáltaknál 

meg egész csinos összegek jutnak évenként 

erre a célra. 

mert senkitől sem kérünk többet egyetlenegy 

fillérrel sem annál, mint amit újévi üdvözlé-

sekre elkölteni szokott. 

De egyöntetűen kellene ezt az akciót 

keresztül vinni, amely költségbe sem kerül. Az 

emiitett tényezők mindegyikének lehetően gyor-

sén ki kellene adnia rendeletét, hogy még 

idejekorán végrehajthassák. 

Ha a közönség tisztában lesz az adakozás 

módjával s tudni fogja, hogy éppen ennél a 

gyűjtésnél szolgálja a leghurnánosabb célt s a 

gyűjtést megindítóinak személyében megnyu-

godni látja ezt a biztosítékot, hogy fillérei 

hováfordltása kétséges nem marad: akkor biz-

tosra vehetjük, hogy ez a hazafias aktió meg-

termi gyümölcsét. Cseppekből lesz a tenger. 

Az újévi üdvözlések megváltási összege nem 

várt eredménnyel fog járni. Én megpróbáltam 

és saját tapasztalásom sikerére hivatkozom. 
ft 

• • 

Az újévi köszöntések megváltási összegét 

mindenki a honvédelmi minisztérium Hadse-

gélyező Hivatala özvegy és arva alapja javára 

fizeti be. A posta a Hadsegélyező Hivatal 

címére (Budapest, IV. Váci-utca 38.) feladott 

pénz küldeményeket p o r t ó m e n t e s e n szállítja, 

ha az utalványra fel van jegyezve, hogy kato-

náknak szánt szeretett adomany. 

45fl« ni t 

llorvát-
t. város -

Rendelné el a belügyminiszter, hogy min-

den községben, a közoktatásügyi miniszter pedig, 

hogy minden iskolában gyűjtenék össze azt a 

pénzt csupán, amelyet újévi gratulációkra akar-

tak költeni az egyesek meg a családok; ugyan-

csak erre lennének fölszólitandók a pénzinté-

zetek, a gyárak es egyebb vallalatok; akkor 

mindjárt szép összeghez lehetne jutni , az em-

berek külön megterhelése nélkül. Hasonlókép 

kellene tenni a püspököknek is egyházmegyéjük 

területén. 1 la másutt nem, a templomokban 

elhelyezett perselyekben tetemes adomány foly-

nék "be a kenyérkereső nélkül maradt katona 

családok fölsegitésere, hogy ha annak célját 

idején minden pap meghirdetné. 

Gondtól tehes, súlyos időkben ugy sincs 

semmi értelme a sztereotip b. u. é. k. betűk-

nek; de meg a sok irka-firkalástól is megme-

nekednénk, ha az újévi üdvözlések megvál-

tására elhatároznók magunkat, s hogy erre, 

kivételnélkül mindenki el is határozza magát, 

ezt nagyon könnyű lesz elérni abban az eset-

ben, ha az újságok néhány buzdító szóval 

ajánlják e felkarolásra érdemes ügyet olvasó-

inknak. 

Közönségünk nem fog habozni, hogy ezt 

a buzdítást kövesse. Nem. különösen azért, 

V a r O S Í Ügyek-
Hirdetmény. 

Közhírré teszmn, hogy sertéseknek 
í szlavonországokba való bevitelét Kőszeg r. 
ból a horvát bán megtiltotta. 

Kőszeg, 1 "J14. december hó :21-én. 

A'iffltxzt János, polgármester h 

1520914 Hirdetmeny. 

Felhívatnak mindazok, kik 1915. évre bor, 
lilletvű húsfogyasztást adójukat egyezségileg óhajtják 
; megállapittatni, hogy ajánlataikat a városi tanácshoz 
1915. január 15.-ig adják be. 

Kőszeg, 1914. december hó 23.-án. 

ÁKffnset János polgármester h . 

4-54 5M4 Hirdetmeny. 

Közhírré teszem, hogy Laas József kőszegi 
lakos építési vállalkozó királyuti telepén mechanikai 
rendszerű asztalos műhelyt szándékozik fölállítani. — 
Felhívom mindazokat, kik a vállalat ellen bármely 
oknál fogva kifogást akarnak tenni, kifogásaikat 
szóban vagy Írásban a városi tanácshoz 1915. évi 
január hó 10.-ig adják be, mely napon délelőtt lü 
órára a helyszínére a tárgyalást kitűzöm, melyre az 
érdekelteket, szomszédokat azzal hívom meg, hogy 
a felállítandó telep rajza és leírása a város házán 
betekinthető. 

Krről Laas/, Józsefet, szomszédjait, a szombat-
helyi in. kir. iparfelügyelőséget 1767 914. szárainál 
külön is értesítem. — 

Kőszeg, 1914. december 22.-én. 

A tanács mint I fokú iparhatóság nevében: 

Jamhrils Lij»s, v főjegyző. 

Hirek a háborúról. 
— Csak hivatalos jelentések. — 

A limanovai győzelem eredmenye. A l . imanov— 

Dunajec vidékén lefolyt nyugat-galiciai nagy harcok-
ban a rengeteg számú halotton é« sebesültön kívül 
26.000 sebesületlen orosz fogoly es.'tt a győzelmes 
magyar csapatok kezeibe rengeteg hadiszerrel együtt. 

Oroszország ujabb katonti intezkedese. Az orosz 

kormánv elrendelte a népfelkelők mozgósítását. Ezzel 
az orosz hadsereg állítólag 10 millióra fog szaporodni, 
nem számítva ebbe a XVII. konn nyzoság népfel-
kelőit, hol még nem rendelték el a mozgósítást. 

Mi történt Szerbiaban? Kgy főhadnagy, aki 
részt vett legutóbbi délkeleti hadmozdulatainkban, a 
következőket mondotta el szerbiai visszavonulásunkról: 
„A történtek ellenerő sem vagyok hajlandó elismerni 
a szerb katonaságnak a inienkével egyenrangú voltát. 

j)oldog újévet kíván lapunk előfizetőinek 
és olvasóinak 



K e l y i h i r e k . 
Hosi hdalt halt az északi harctéren Muhr 

Ottmár ezredes, a soproni es Nádasdy huszárok 
parancsnoka A lapokban megjelent tudósítások 
szerint egy az oroszok által elfoglalt intgaslut ost 
romlására kapott parancsot, még pedig ne:n lóháton, 
hanem gyalog és bár túlerőben volt az ellenség, a 
vitéz ezredes tüzes rohamra vezényelte huszárjait, 
akik a bátor példát követve halálmegvető elszánt-
sággá! követték szeretett ezredesüket s erős golyó-
záporban karabéllyal, puskatussal, kézzel nekiron-
tottak az ellenségnek, nagy pusztítást okoztak 
annak, de a magyar íiuk sora is megritkult. Kiérték 
azonban azt, hogy az utánuk jövő segélycsapat 
teljes erővel végezhetett az ellenségnek meg nem 
futamodott részével. Huszonegy tiszt közül tizen-
három lett harcképtelen. A legelöl járt Muhr ezredest 
több golyó érte. Mikoi elesett, akkor is még vezé-
nyelt, tüzelt, majd arra kérte huszárjait, vigyék 

[hátrább, nehogy sebesülése miatt orosz fogságba 
jusson. Két huszár teljesítette kívánságát, a leg-
nagyobb veszélyben vitték a harcvonal mogé, hoi 
nemsokára utolsót lélegzett a vitéz ezredes. — Muhr 
Ottmár ezredes a mi városunkban is kedves emlék-
ben él. Vagy 5 0 évvel ezelőtt mint őrnagy itt állo-
másozott egy század huszárral s közvetlen tapasz-
taltuk egyéniségének kiválóságát. A jelenlegi itteni 
lovas elhelyezés ügyében a pozsonyi hadtestparancs-
nokság megbízásából ínég ő intézkedett. O küldte 
ide szemlére Csekonics gróf főhadnagyot s ez alka-
lommal is szívélyes üdvözletet küldött a kőszegieknek, 
kiket ő is kellemes emlékben megtartott, latestének 
hire az itteni körökben mély részvétet keltett, magyar 
huszárhoz méltó hősi harca pedig arany betűkkel 
kerül a világháború történetébe. 

Szazadossa lepett elo Fábry Zoltán tart. honvéd 
főhadnagy, ki régebben Kőszegen is szolgált az 
itteni honvédzászlóaljnál, majd kilépett a katonaság-
tól és mint Rimaszombat város rendóraikapitánya 
működött a közpályán, honnan a háború újra vissza-
szólította a katonasághoz, hol most inint százados 
teljesít szolgálatot a harctéren. 

Elóleptetett nepfolkelo tisztek. 1915 j anuá r h ó 

! elsejével főhadnagyokká léptek elő ismerőseink 
I kozul, a következő szolgálaton kívüli viszonybeli 
i tartalékos honvédtisztek, kik a 18 ik népfölkolő 
| gyalogezredhez vonultak be a mozgósításkor: S z a b ó 
György, ki a háború elejétől küzd a harctéren a 
muszka ellen s kinek hőstetteiről és vitézségéről 
legendákat mesélnek a harctérről hazajöttek; Ge iger 
Leó a berlini mestertáncos, kinek arcképét az 
Érdekes l'jság is hozta s ki a harctéren mint ezred-
segédtiszt végzett kemény munkát s ki Kőszegen 
való tartózkodása idején sokakat bámulatba ejtett 
művészi táncával; M e n y h é r t Miklós kitűnő föl-
dink, ki századát Lublin körül rohamra vezetve 
maga is megsebesült; R o s e n b e r g Henrik, ki a 
kőszegi népfólkelő pótszázadnak volt hadnagya, 
majd Jambrits Lajostól, annak szabadságolásával, 
átvette a század parancsnokságát. 

Karácsonyi elóleptetese'<et közöl a katonai 
Rendeleti Közlöny. A 83-asok közül a következőket: 
Századosokká: Gartner Aladár, ki a harctéren elesett, 
Cselley Károly, Zitterbarth Leo, Doromby .József, 
Angeli Nándor, Auer Károly főhadnagyok; főhad-
nagyokká: Horváth l'éter, Hála .József, Siáry Jenő, 
Anesiny András, Schweizer Béla hadnagyok. 

Eloléptetesek. Ismerőseink közül a most közzétett 
karácsonyi előléptetések alkalmával előléptettek 
Somogyi Lajos, vezérkari százados, (a vármegyei 
főügyész fia) a 18. honvéd gyalog ezredben őrnaggyá. 
— Stegmüller Jenő az 5. tüzérezred századosa, néb u 
Stegmüller László polgártársunk fia, őrnaggyá, 
Salamon Ernő, előbb a 18 as honvédek főhadnagya, 

Kedves Lovag Bilinszky! Kinevezem nemes S irkotie 
István áltál orn igyot vezénylő tábornokká Bosznia 
és Hercegovinába és me^bizom öt a boszniu hercego 
vinni tartományi főnök teendőivel Kelt Wienben, 
11)14. december ±2. én. Ferenc József. Bilinszkv. 

Jenő főherceg a balkan haderők foparancs :oka 
Hivatalosan jelentik, hogy a király Jenő főhercegei 
kinevezte a;b;ilkán haderők főparancsnokává. 

Uj csata az eyesz vonalon. Hadműve le te ink a 

Kárpátokban kedvezően fejlődnek. A Latorca vidé-
kén az oroszok támadási kísérletét Volocnál vissza-
utasítottuk. A felső l 'ng völgyében, Fényvesvölgynél 
csapataink szerdán 300 oroszt elfogtak és tovább 
nyomultak előre. Támadásunk a lubkovi szorostól 
északkeletre, Viskó irányában is tért nyert. Az 
orosz vezérkarnak december 18. án kelt hivatalos 
jelentése azt tartalmazza, hogy ezen az arcvonalon 
3000 emberünket elfogták és ágyukat és gépfegy-
vereket is vettek el t dünk Ez az állítás koholt. 
Itteni harccsoportunk halottakban, sebesültekben és 
eltünktekbeu összesen 2 tisz'ét és 80Ö finyi legény-
séget vesztett egyetlen ágyú és egyetlen gépfegyver 
sem jutott az ellenség kezére. A Kroszno, .laszlo és 
Tuchov melletti, valamint a Dunajec alsó folyása 
menti harcok még tartanak. E fólyó mentén az 
oroszok mult éjjel is megújítottak hiabavaló é 
veszteségteljes támadásaikat. s 

T iro < hivatalos jelentes. A kaukázusi arcvonalon 
csapataink egy éjjeli támadásnál meglepték Arcinnál, 
30 kilométerre keletre Köprikojtöl az oroszokat, akik 
rendkívül sok halott és sebesült hátrahagyásával 
menekültek. Az Egyiptom megszállására elhozott 
indiai csapatokból tömegesen szoknék meg a katonák 
és fegyvereikkel együtt átjönnek hozzánk. 

nehézséget legyőzve törtek előre körülbelül Kragu-
jevácíg. Hegycsúcsokat vettek be, amelyeken szerb 

, halottak ezerszámra fokul ek egymás mellett. A 
: fogoly szerbek csaknem mind foszlánnyá tépett 

uniformist hordanak, azok pedig, akiket utoljára 
! hoztak, közönséges parasztruhában harcoltak már 
i Fáradtak a háborútól, muníció- és élelemhiányról 

beszélnek és a szerb sereg kimerülése tükröződik 
bennük I >e az által, hogy a támadó frontot egészen 
Belgrádig szélesítették ki az os trák-magyar felvo-
nuló seregben hézagok támadtak, amelyet a szerbek 
a kétségbeesés utolsó rohamával támadtak meg. 
Minden erejüket összeszedték M icodóniából, a bolgár 
határról és Belgrád alól, ahonnan jobbszárnyukat 
vontak be. Harcba állították a tizenöt éves fiukból 
alló harmadik népfölkelő ko; osztályt, újra sorozták 
az ífji'.at 20 éven alól. mindent a nyugati frontra 
dobtak, hogy az osztrák-magyar soreg jobbszárnyát 
benyomják. Ilyen körülmények között következett 
be Szerbia kiürítése, nehéz utóvéd harcok közepette, 
de min len valóban súlyos veszteség nélkül, bar a 
szerbek erről beszélnek. Szerbia sorsáért Lengyel-
országban harcolnak. 

Varsó bombázasa n levegőből Kr iszt ián iából 

jelentik: A Central News varsái jelentése szerint a 
Zeppelinek december 9-én 13 bombát doblak 
Varsóra A bombák két épületet elpusztítottak, 
kilencven embert megöltek és ötvenet megsebesítettek. 

Varsóban ezer embert öltek meg namet repülő 
gepek bombái. A Curier Lodzki Varsónak német 
repülőgépekről történt legutóbbi bombázásáról a 
következőket írja: Nyolc napig tartó nyugalom 
ut in Varsó mult szombaton ujüól borzasztó pillana-
tokat élt át. Reggel hat órától kezdve három órán 
keresztül szakadatlanul megremegtette a levegőt 
az aláhulló bombák robbanása. A német bombák 
tobb házsort bedontöttek. Az összedűlő házakból 
eltemetett emberek jajgatása és sóhajtása hallatszott. 
A romok alatt még ma is sokan hevernek eltemetve 
a reájuk zúdult törmelékektől. A bombázás összes 
áldozatainak száma állítólag ezer ember. Az egyik 
bomba a volt királyi kastély terraszára esett és 
megölte a tartományi kormányzó helyettesét. Mind-
össze két német repülőgépet hittak Varsó fölött, 
amelyek összesen mintegy s0 bombát dobtak a 
városra 

Kozákok harcoltak a Karpatokban Az Est tudó-

sítójának szerdán alkalma volt a bukovinai kárpáti 
harcokban foglyul ejtett orosz katonákkal beszélni. 
Sok főiskolai tanuló volt közöttük, akik elmondták, 
hogy az oroszok a kárpáti harcokban főleg kozák-
esapatokat alkalmaznak, aminek katonai célon kivül 
főleg az az oka is van, higy a kozákok tudnak aj 
legkíméletlenebbül fellepni és a kárp iti harcok nagy J 
fáradalmai miatt a legkevésbbé panaszkodnak. Ujab-
ban azonban a kozákok is zúgolódni és panaszkodni ' 
kezdenek, inert a rettenetes hegyi utakon nem tud 
jak őket élelmezni és a zsoldjukat sem kapjak meg, 
mert a trén elmaradása folytán az ezredpénztár se 
érkezik meg kellő időre. A törökök kaukázusi táma-
dásait eltitkolják előttük, azonban ennek dacára 
tudnak mindent és nagyon nyugtalankodnak hazájuk 
sorsa miatt. Nagv elégületlenséget kelt közöttük, 
hogy egyes tábornokok nem engedik meg a foszto-
gatást és hogy némelyeket kozülök engedetlenség 
cimén fel is akasztottak. A felakasztás ellenére 
ugyan tovább fosztogattak ezek a csapatok, de 
szabadságuk korlátozása valamennyit nyugtalanítja. 
A foglyok szerint a kozákokban sok jószívűség is 
van. Mikor egy h ízba behatoltak, az oreg házi-
asszony elájult, összeesett. A kozákok erre nyomban 
elnyargaltak az ezredorvosért, magukkal hozták és 
kérték, hogy gyógyítsa a beteget. Az orvos csillapító 
szereket irt es egy kozák nyomban belovagolt a 
legközelebbi falu gyógyszertárába és elhozta az 
őreg asszonynak a gyógyszert. A kozákokat azzal 
nyugtatjak meg a tisztek, hogy Bécsben kipihen-
hetik magukat és csak addig lesz kemény harc, 
amíg odáig érnek. Ezért van, hogy a kozákok, ha 
fogságba esnek, mindjárt azt kérdik, hogy még hány 
óra távolságra voltak Budapesttől és Bécstől. A : 
kozák altiszteknél kétnyelvű térkép van. Az egyik1 

oldal német, a másik orosz sz >vegu. Azonban csak 
nagyon kevesen tudnak a térképen tájékozódni. 

Petervart bekerol beszelnek A londoni Da i ly 

Mail csütörtöki december 17-iki számában a lap 
pétervári tudósítója H. Hamilton Fyje azt jelenti, 
hogy l'étervárott a közeli béketárgyalás lehetőségé-
ről készéinek. Az orosz fővárosban azt hiszik, hogy 
a német császár a karácsonyi ünnepeket fel fogja 
használni arra, hogy a béketárgyalás megkezdését 
indítványozza Ehhez azonban szükséges, hogy előbb 
elfoglalja Varsót, mert ha Belgiumon kívül Orosz-
Lengyelország is birtokában van, akkor már kezében 
tartja annak a zálogát, hogy a béke feltételei Német-
országra nézve csak kedvezőek lehetnek. 

Sikeres harcaink a Karpatokban. Máramaros 

vármegye északi részében csapataink heves harcba 
bocsátkoztak az orosz hátvéd csapatokkal, amelyek 
erősen elsáncolták magukat. Malomrét és Fenyves-
völgy között 24 (írás küzdelem után szerdán este 
megvertük az oroszokat. Csapataink Fenyvesvölgyet 
rohammal bevették s 200 foglyot ejtettek. A foglyok 
között van egy kapitány és egy főhadnagy is. 

Potiorek nyugalomban. A Bu lapesti Közlöny 
tegnapelőtti száma a következő két legfelsőbb kéz- i 
iratot közli: Kedves Lovag Bilinszky 1 Potiorek 
Oszkár táborszernagy egészségi okokból előterjesztett 
kérelmére a nyugállományba átvétetik Kelt Wien-
ben, l'J14. december 22.-én. Ferenc Józs jf. Bilinszky. 

A mi katonáink hősiességével, bátorságával a log 
fanatikus tbb szerb sem vetekedhetik. Visszavont! 

. lásunknak sem az az oka, mintha a szerb erősebb 
ügyesebb, jobb taktikus lenne. Nem a szerbek érdeuu 
egyetlen körülmény sem, amely bennünket vissza-
vonulásra késztetett Nem az ő érdemük a váratlanul 
enyhére fordult idő, amely feneketlen sártengerré 
változtatta a befagyott utakat. — Nem az ő érdemük, 
hogy Montenegró Uzsice felé bekerítő mozdulatot 
tett.' melyet Bosznia és a Szerétnség védelmének 
biztosítására visszavonulással kellett elhárítanunk-
Nem a szerbek érdeme az sem, hogy francia hadi-
hajókon uj egyenruhát, unég pedig Görögországban 
vásároltat) tömérdek muníciót és fegyvert szállítottak 
nekik szövetségeseik. Az a babona, hogy a szerb 
saját hazájában le nem győzhető ellenfél, már meg-
dőlt akkor, mikor győzelmes lendülettel előretörő 
katonáink elöl demoralizálva vad futással menekültek. 
A délszláv temperamentum gyors változó képességé 
vei magyarázható meg csupán, h gy ekkora debaele 
után néhány nekik kedvező körülmény láttára megint 
uj lelkesedés fogta el okét. Ez a lelkesedés azonban 
hunarosan le fog hűlni, mihelyt idejük és alkalmuk 
les/, helyzetük nyugodt és higgadt elbírálására. -
Szerbia nem áll gazdasági összeomlás előtt. 
Szerbia már össze is omlott Csak szövetségeseik 
tartják bennük a lelket. Magam tapasztaltain, hogy 
egész vármegyéknek megfelelő szántóföldek parlagon 
hevernek. H idseregének egy negyede kidőlt, legjobb 
katonái elestek, vagy megsebesültek. Zsoldjukat meg-
kaptak, de frankokban Kubel és frank járja min 
demitt az országban. Mihelyt ezeknek az idegen 
pénzeknek a forrása elapad, Szerbia kártyavárként 
fog összedőlni Mindezek után meg nem érhetem, 
kiesőd.i és miért terjeszti a szerbiai rémhíreket. 
Értsék meg végre a kishitűek, hogy a szükségszerű 
stratégiai mozdulatunk nem vereség következménye. 
Áldozatokkal járt, de eredményes áldozatokkal. Amit 
anyagban itt ott vesztettünk, azért bőven megfizetett 
a szerb — emberanyagban. Szerbia utolsó erejének 
megfeszítésével csak elodázhatta végzetét, de elkerülni 
nem fogja. 

A vezerkari fonok nyilatkozata Conrad vezérkari 

főn • K a következő érdekes nyilatkoz atot tette egy 
olasz szerkesztőnek: „A harc főszintere most 
Lengyelország és Galícia. Itt fog megtörténni a 
döntés. Szerbia másodrendű akció, amelynek meg 
oldása szintén északon döl el. Az olasz lapok azzal 
vádoltak engem, hogy Olaszország ellen irányuló 
katonai politikát üz >k. Ez nem igaz. Én mint vezér-
kari főnök csak kötelességemet teljesítettem, amikor 
gondoskodtam a monarchia összes határainak meg 
erősítéséről. — Teljes a bizalmain a hadsereghez, 
amely bebizonyította, hogy nálunk nincsenek nem-
zetiségi különbségek, mikor az uralkodó hivó szava 
hallatszik. 

Brfke- es haboruspart Oroszországban. Kómábó l \ 

jelentik, hogy a Giornal D'Italia pétervári közlése 
szerint előkelő orosz körökben nagy a lehangoltság 
a szövetségesek legutóbbi sikertelenségei miatt A 
japánokkal folyó tárgyalásokban kevés a remény. 
Mindinkább tért hódit a béke vágya s a békepárt 
feje, Witte gróf i háború beszüntetését óhajtja. A 
haboruspart. Nikolajevícs nagyherceggel az élén, a 
háborút folytatni akarja. 

Nagy harcok északon. A Kárpá tokban , a hegy-

gerinc kozelé'i -n, attól délre, a Nagyág, Latoreza es 
l ng folyók területén uj harcok folynak Galíciában 
az oroszok isinél támadásba mentek át, anélkül, 
hogy sik-rt értek \ i i -1. Különösen i Dunajec 
aí» i folyásánál szenvedtek súlyos veszteségeket A 
Nidi mentén és a Toinasovtol délre fekvő területen 
kisebb ütközetek fejlődtek, l'izeraysl előterén aj 
h ircok tovább folynak. A keleti hadszíntéren.1 

Kel - ós Nyugat l'oroszorszagb tn a helyzet nem 
változott Legyelországbau csapataink hevesen har-
eoln ik a Bzura és Kaquka-szakasz birtokáért. Tobb 
helyen már kierőszakoltuk a csapatokon az átkelést. 
A IMica jobb partján a szövetséges es ipatok még 
harcolnak. 

Nemet hydroplan Dowernel Brobinszky főhadnagy 

hydroplanjaval visszatért Dowerből, ahol két bombát 
dobott le Az egvik bomba a kikötőre esett le s 
hatása ismeretlen A másik bomba a vízbe esott. 
Probinsxky volt az elsfi vizi pilóta, aki az angol 
kikötőben megjelent. Megfigyelései értékesek. 

A nyugati nagy küzdelem Nieupor lná l és az 

Jper vidékén általános a nyugalom A francia terri 
tonális rajtatok által megerősített angol sereg 
hétfőn és kedden éjjel kétségbeesetten támadott, I 
hogv a Saiut Hubert és Given.-hy mellett december j 
-t). un elvesztett állásait visszafoglalja Támadásaikat 
viss/.autasi'.ottuk. Kichebourg vidékén sikerült régi 
állásaikban ismét megvetni lábukat. A franciáknak 
Ubert vidékén, Compiegne tői északkeletre, Souinj 

'•s IVrthes mellett ellenünk intézett támadásait,) 
súlyos veszteségekét okozva, visszavertük. Azj 
Argonneok nyugati részén néhány lövészárkot 
elfoglaltunk. Az Argonneoktól keletre, Verdimtől 
északnyugatra és északra a francia támadásokat 
k nnyü szőrrel visszautasítottuk, miközben helyen-
ként a legsúlyosabb veszteségeket szenvedtek. 

Nemet tudositas Szerbiáról. A Berliner Tagé-

blatt írju : „Sök túlzott híresztelés tolakszik előtérbe 
a hivatalos, szűkszavú jelentés mellett. De az álta-
lános helyzetről csakhamar tiszta képet alkothat az 
ember, mert az igazságot sok ezer apróságról fel 
lehet ismerni, minden arcról leolvasható és minden 
nyelven szól. Nagyon nehéz hadjárat a szerbiai. Az 
osztrák-magyar csapatok nagy eréllyel, minden 



A bikaszakerto Randweg. cz az ismert kőszeg-
falvi bikakupec halt meg e héten sajátos körülmények 
között. Jánosa Dénes polgárőr hétfőn éjjel majd 
félmeztelenre vetkőzve találta az utcán fekve a 
Király utón s az arra járó ; ondőrkapitánynak jelentve, 
vele együtt intézkedett a sulyoj lázas betegnek a 
kórház ba való beszállításáról, hol nagyfokú tüdő-

j gyuladást állapítottak meg és másnap anélkül, hogy 
; eszmélethez jutott volna, meghalt. Randweg József 
"»;{ éves volt s az utóbl.i időben kerülte otthonát, 

!sőt idegenben szolgálatim állott, mert családjával 
meghasonlott. Valami pletykahirt annyira a lelkére 
vett, hogy tulnagy mértékben a/ ivásnak adta magát 
s ilyen állapotban hűlhetett meg valahol a szabad 
ban, honnét ösztönszerűen igyekezett otthonához. 
Ige n jóravaló, szorgalmas ember volt és az állat-
tenyésztők körében nagy tekintély volt jó tenyész-
állatuk beszerzésénél. Kömiivesmestersége helvett 
inkább ezzel foglalkozott. Családja hazaszállittatta 
Kiis/.egfalvára s az ottani temetőben helyezték örök 
nyugalomra. Temetésén a városi tűzoltóság küldött-
sége is megjelent s koszorút helyezett el koporsóján. 

A betegház-eyyleti korházban lopás történt a 
padláson. Mivel az esetet nem az erre illetékes 
rendőrhatóságnál, hanem a közeli csendőrségnél 
tették meg, ez pedig a nyomozás iránt más esendőr-
örs >t keresett meg s csak azután napok múlva került 
az ügy a rendőrhatóság elé, időközben az azonnali 
személyes és helyi nyomozástól várható sikert meg-
hiúsította. Az ellop>tt ruhanemüek után a nyomozást 
folytatják. A gyanúsított elszokott betegről eddig 
már kiderült, hogy fegyházat viselt ember. 

Meleg ruhát es tepeseket ka toná inknak a ma i t 

héten a kevetkezők adtak át továbbítás céljából 
Róth Jenő könyvkereskedésének: Cservenvi Ella, 
Musserné, Krótzl Mária, Illés Mariska, Hanicza I., 
Hegedűs Manei, özv. ozv. Németh Jánosné, Maitz 
Maria, Fortil Mária, dr. Süss Sándor. 

A Voros felhold részére a mult héten R »th 
Jenő könyvkereskedéséban a következők adták le 
adományaikat: N-meth Regináid 10 kor., Freyler 
Emma 2 koronát. 

Nepfelkelesi utoszemle. A hivatalos lap honvé-
delmi miniszteri körrendeletet kozol a népfelkelési 
szemléről elmaradtak büntetéséről és utóbemutató 
szemléjéről. Mindazok a népfelkelésre kötelezőitek, 
— mondja a körrendelet — akik a népfelkelés; be 
mutató szemlére behivattak és a szemlén meg nem 
jelentek, amennyiben mulasztásukat elfogadhatóan 
igazolni nem képesek, az 1800 évi XXI . torvénycikk 
4. £ ában meghatározott büntető rendelkezések alá 
esnek Mindegyik községi elöljáróság, illetőleg polgár-
mester vagy katona ügyosztály kideríteni tartozik 
azt, vájjon vannak e a község területén olyan nép-
felkelésre kötelezettek, akik összeírás végett nem 
jelentkeztek, vagy h i osszeirattak, illetőleg összeírás 
végett nem jelentkeztek, a népfelkelési szemlén 
meg nem jelentek. Ezek kozűI az 1894., 18M. 
és 1892. évi születésnek, valamint azok, akik 
az összeírás mellőzésével közvetlenül bemutató 
szemlére voltak belliva, de azon meg nem jelentek, 
felveendők a népfelkelő bemutató lajstromba, azok 
az 1878—1890. évben született népfelkelésre kote 
I -zeítek pedig, akik összeírásra szintén nem jelent-
keztek, névjegyzékbe veendők fel é-> részükre a nép-
felkelési igazolványi lap kiállítandó. Mindezek jegyző 
könyvileg kihallgatandók, hogv az összeírásra illető-
leg a szemlére kötelező rendelkezésnek miért nem 
tettek eleget Azokkal szemben, akik távollét, vagy 
más ok miatt jegyzőkönyvi kihallgatásra elő nem 
állíthatók, a nyomozás folyamatba teendő. 

Karacsonyi .ajándékot katonáink számára ugy 
készpénzben mint ajándéktárgyakban a mult éten 
a következők adakoztak Róth Jenő könyvkereske-
désében; és pedig készpénzben! Dressler Ottó 00 — 
K, Németh Regináid 1(1 K , M »hr Vilmosué •"» K, 
liecker Ernő 4 K, Korner Viktor 2 koronát. Aján 
déktárgyakban: ozv. Nemeth Jánossá továbbáHöfor 
Adolf Horostráuköi inűesztergályos 36 K értékben 
küldött tárgyakat, melyeket értékesíttetünk és a .'{•'» 
koronát a Voros Kereszt Egyletnek átadtuk. 

Aranyat vasért i mult héten a kővetkezők adtak 
IChernel Istvánué úrnőnél illetve Róth Jenő könyv 
'kereskedésében a következők adtak le: Rooh Jolán, 
Dressler Ottó, Cservenvi Hermina, Hettlinger Teréz, 
Hettlingor Mariska. 

A Voros Kereszt a Voros Felholdnak A Magyar 

Vörös Kereszt Egyesület vastnegvei választmánya 
tudvalevően 1Ö00 kormát küldött a vitéz török 
nemzet Vörös Keresztjénék. a „Vörös Félholdnak". 
Ezt az adományt kedden a következő levélben 
köszönte meg a budapesti császári török fokonzul: 

Xagytekintü Választmány, 
vonatkozással f. hó 17-iki 202 -1914 sz. nb átira-
tukra. hálás köszönettel fogadtuk gróf Széchenyi 
Rezső Oinóltóssága utján hozzánkjuttatott K löOO 
ról szolt) kegyes adományukat. Amiden a nagytekin-
tetű Választmánynak ezen n igylelkii és a t »rökség 
szempontjából oly értékes és általunk kiválóan nagy 
rabecsült hazafias jóindulatáért a legteljesebb kös/.o 
netünkot fejezzük ki, azon őszinte óhajtással zárjuk 
jelen átiratunkat, vajha a „Magyar Vörös Kereszt" 
és a „Torok Vörös Félhold* agyosület még sok oly 
nagylelkű és hazafias támogat.tsra találjon mint a 
nagytekintotu Valastzmány. Az K. löOO-ról Móló 
nyugtát <> Méltóságának átadtuk Mindkét egyesület 
magasztos emberbaráti működésére és sikoreire leg 
magasabb áldást kérve, maradunk testvéries üdvöz 
lettel: Ahmed Hikuiett cs tőrök fökonzul. N. Eigueli 
titkár. 

Ezen gyűjtéshez a Kőszegi Vörös Kereszt 
Egylet is hozzájárult. 

gyümölcseit azoknak, akik hazafiságból és a város 
ipari forgalmának fejlesztése érdekében erte nagylelkűen 
es bizalommal áldoztak. — Az elmúlt év rendkívüli 
fényes eredménye egyúttal bizonyítéka annak is, hogy 
a vállalat kereskedelmi és műszaki vezetősége képes 
volt a szükségesnek mutatkozott háromszor nagyobb 
termelést minden fenakadás nélkül megteremteni, ami 
nemcsak arra mutat, hogy egyazon személyzet és 
berendezés kellő kihasználása mennyire gazdaságos, 
hanem, hogy sörgyárunk a nagyobb igényeknek is 
megfelelni képes. Illó dolog, hogy az ügyvezető igaz-1 

gató és a műszaki vezető sörmester érdemeiről e 
1 helyütt elismeréssel megemlékezzünk. — A tiszta 
nyereség mikénti felosztásáról az igazgatóságban nézet-
eltérés merült fel. Az eltérés azonban csak abban 
különbözik, hogy az ügyvezető igazgatónak azon 
indítványával szemben, hogy a törzsrészvényeseknek 
részvényenkint 3 korona osztalék fizetessék, az igaz-
gatóság többsége azért javasol csak ket koronát, 
nehogy a rendes üzleti viszonyok újra való beállása 
folytán az osztalékfizetést leszállítani legyünk kénytelen, 
másrészt azért, hogy a rendkívüli jövedelem ilyetén 
ki nem fizetett 2925 korona is értekleirásokra 
fordittassék. - Ennek következtében az igazgatósági 
többség indítványozza hogy a kimutatott 63675 korona 
20 fillér tiszta nyereségből: a rendkívüli tartalékalaphoz 
15.(XX) K, értékleirásra 33.781 K, kétes követelések 
leírására 5.000 K, a törzsrészvényeseknek osztalékul 
5.250 K, az igazgató és személyzet jutalmazására 
2.000 K, az igazgatósági tagok jutalékára 1.6O0 K, 
a jövő évi számlára való átvitelre 1.044 20 K fordí-
tassuk és ezen indítványát felülvizsgálat es hozzájárulás 
végett a felügyelő bizottság elé terjeszti. 

A vasutas arvahazban tegnap délután fiatal derék 
műkedvelők nagyon kedves üunej)ólyt rendeztek egy 
amputált lábu katonának beszerzendő műláb költ-
ségeinek fedezésére. Nagyon megsajnálták azt a 
derék jóké|iü magyar román ifjút, aki a haza védelmé-
ben vesztette el lábát. Szép volt tőink ez a figyelem, 
s a közönségtől is, hogy ez alkalommal oly szép 
s/áinban jelentek ineg a cél elérésének támogatására 

! Meg is volt érte a jutalma. A fiatal műkedvelők 
•egész sora két órán ái igen kellemesen szórakoztatta 
, a megjelenteket s ebben a sivár időben is képes 
jvolt némi derűt a telkekből vará/.sjlni Kéler magyar 
; nyitányával vette kezdetét a szép hangvers-nv. 
Zongorán játszták llammer Ily és Hanovits Öd in. 

jTakó Irén a „Wacht am Rheitr-t énekelte lelkesült 
j meleg érzéssel. Hanély Dóra a lengyel Hymnuszt 
iés „Magas jegenyefa" eimü dalt énekelte igen 
szépen Hammer Ily zongora és K á s z K o n r á d 

j hegedű kísérete mellett. Majd újra gyönyörködtünk 
| Kász Konrád hegedüinűvészetében, melyet Rudaker 
.Oszkár szokott ügyességével kísért zongorán. Fuchs 
j Randi „A titkár" című monológ sikerült előadá 
sával aratott szép sikert, szintúgy Miklós Sándor, 
egyik sebesült katona, jóízű hatásos kupietjeivel. 
l'aukovits;sebesiilt honvéd magyar népdalokat énekelt 
kellemes és szép hanggal és magyi.r zamattal Végül 
az árvaházi énekkar gyönyörű éneke fejezte be a 
nagyon jól sikerült hangversenyt. A rendezésért a 

'műkedvelők fáradozásán kivul még az evangélikus 
nőegyesületet is illoti elismerés, mely ezt a lelkes 
ifjú gá:d it vállalkozásában támogatta. A hangver-
senyre sok szombathelyi vasutas jött el vendégül s 
a helybeliekkel vetekedve taj>solták és éljenezték 
az összes közreműködőket. 

Karacsonyfa unnepelyeket rendeztek csütörtökön 
este az összes kórházakban. Lélekemelő szép űnue 
pélyek voltak ezek. A jó emberek szeretete meg-

| örvendeztette a sebesült katonák szomorú sorsát s 
elfeledtette velük, hogy szenvedések közepette idegen-

, ben kell oltölteuiók azt az ünnep -t, mely igazán 
, örömteljes és boldog csakis s íját otthonában, hozza 
tartozói kóréhen lehet. A jótékony egyesületek nevé-
ben nemesen munkálkodók sok fáradsággal és 
szeretetteljes munkával igyekeztek mindezt jiótolui. 
Karácsonyfa vob minden korházban és sok hasznos 
és sok jóval megrakott csomag jutott minden katoná-
nak. A csipkegyári kúrli ízban Pusch Károlyné 
gondoskodott mindenről. Auguszt János polgármester 
meghatottan beszélt a küzdő katonák érdemeiről é> 
a tarsadalom kötelességeiről.— A vasutas árvaházban' 
Rodig István igazgató s/.éj> beszéde vezette be az 
ünnepet s itt Reyer Teofilné osztotta ki a katonák-
nak szánt ajándékokat. — A katonai tartalékkórház-

' ban Műller Ferencné fáradozott az ünnepély rende 
zésébeu s az ő buzgóságunk köszönhető, hogy itt 
is minden katonáról megemlékeztek. — Intim családi 
jelleget öltött a Vöröskereszt kórház ünnepe. Itt 
bál i Misko Kálmán elnök emlékezett meg szép 
beszéd kíséretében a harcosok iránt megnyilvánuló 
elismerésről és szeretetről, — Chernel Istvánné eluöknő 
p"du ismert jóságos szeretetével osztotta szét a 

i karácsonyi ajándékokat és ezenfelül mindegyiknek 
jegy koronát is. — Valamennyi ünnepen megjelent 
j zenész- és énekkarával Roller Konrád tanár s az 
.ott előadott zeneművekkel és karácsonyi dalokkal 
Jemelkedetté, melegebbé, hangulatossá tette azokat. 
Mélyen megilletődve fogadták a sebesült katonák a 

(róluk való megemlékezést. Hálatelt érzésből fakadt 
könny c-illogot az „öreg fiuk" szemében. — Tudó-
sításunk nem lenne teljes, ha meg nem emlékeznénk 
Schaar József bőkezű jótékonyságáról. 40 katona 
szamára a harctérre küldött ajándékot, az általa 
ellátott tartalekkórházban |>edig karácsonynapján 
valóságos díszebédet nyújtott és saját költségén 
duplahnsadagot osztatott szét. Ugyanezt kapják majd 
a január 7-én ünneplő orosz-szerb fogolysebesültek 
is tőle. — Kőszeg város közönsége tehát ezúttal is 
méltó volt jó híréhez: nemes emberbaráti szeretettel 
gyakorolta a jótékonyságot 

•t i °0 honvédezred századossá, — Erdód.v 
Tamás' gróf tartalékos hadnagy, dr. Marton Jenő! 
•art tüzérhadnagv és dr. Kund Jenő máv. fogalmazó, j 
Nlohr Vilmos veje, 83-as tart. hadnagy, főhad-1 
nagyokká . j 

Klasanszky Jánosról, az önkéntes katonai szolgá ! 
l.,tra jelentkezett járási számvevőről terjesztet 
mindenféle hírekkel szemben most llaulor sárvár, 
s/olgabiró, 18-as tartalékos hadnagy kozh, hogy! 
Khsánszky rohamra vezette szazadat, d - oly harci 
h-vvel hogy észre sem vette mindkétoldali csatla-
kozó mozdulatainak hiányát s így jóval előbb egyedül 
támadva, a túlerővel szemben megadásra kényszerült 
és orosz fogságba jutott. 

A megyebizottsagi tagvalasztas f. hó 30.-án d. e. 
S órától d. u. 4 óráig tart. Eddig csak egy jelölt 
van- \u"uszt János polgármester h. A választási 
oi járásink a törvényhatóság által megbízott elnöke: 
l)r. Stűr Lajos, helyettese Freyler Lajos. 

Szterenyi Izidor keresk. miniszteri o. tanácsos 
koszorú helyett őO koronát küldött s azon kíván-
ságának adott kifejezést, hogy ezen összeg hősként 
elesett s Kőszegen eltemetett Zu awszky IHa b9. 
,rV e cs és kir. őrnagy emlékéül a haboruval kap-
csolatos jótékony célra fordíttassák. A sebesült katonák 
karácsonyfája számára lett fordítva. 

Az iparhatosagi meqbizottak valasztása, ugy 
Kőszeg városa, mint a járási területet illetőleg f. hó 
30- in lesz a városházán, az iparhatosági biztos, 
Jambrits Lajos főjegyző elnöklete alatt. 

Megszűnt egyesület A kőszegi főgimnáziumi 

egyesület megszűnését a min isztér ium jóváhagyta , 

illetve tudomásul vette. 
Telepengedélyezési eljárás Laas József építési 

vállalkozó mechanikai rendszerű asztalos műhelyt 
áilitott fel melyre nézve a telepengedélyezési eljárást 
a hatóság folyamatba tette. Az idevágó hirdetményt 
lapunk hivatalos részében hozzuk. 

Jutalmat hirdet a rendőrség A vasúti dohány-

tőzsde előtti és aS/.é 'henyi sétány első padja melletti 
oszlopokra helyezett villamos lámpákat valami gaz j 
ember ismételten leütötte. Megfigyelő rendörök 
hiányában a rendőrhatóság 20 korona jutalmat tűz 
ki a tettes kézrekeritésére. 

A harctérről visszatért szabadságolt népfelkelő 
katonákra nézve n rendőrhatóság hirdeti, hogy azok; 
kivétel nélkül mind f hó 29 én reggel 8 órakor, 
Sopronban a Kaszinó épületben jelentkezni kötelesek. 
Vasúton ingyen utaznak. 

Megjött a nepfelkelo behívó Az 1887. 1888. j 

1889. és 1890-ben s/.iiletett és alkalmasnak sorozotti 
népfelkelők, valamint az 1892., 1898. 6s l894. évbeli 
még eddig bármi okból be nem hívott besorozottak j 
kötelesek 1015. január hó 16-án illetékes kiegészítő-, 
parancsnokságukhoz bevonulni. Az itt tartózkodó kül-
földi illetőségűek is helyben vonulnak be. Az el-
maradókat karhata lommal fogják elővezetni s szigo-

rúan megbüntetni. A máshová bevonulandók piros1 

igazolványukkal vasúton ingyen utaznak. Ilyenek 
hiányában a rendőrhatóság ad utazási igazolványt.1 

Hazassag Zartl Ferenc cipészmester e héten 
házasságot Loto't Schreiner Annával, S-hreiner 
András helybeli fuvarosgazda leányával. 

A sörgyár r. t igazgatosaga a holnaputáni köz-
gyűlés ele a következő évi jelentést terjeszti: Tekin-
tetes közgyűlés! Tisztelettel előterjesztjük az 1913,14 
üzletévnek mérlegét és nyereség-veszteség számláját. 

A megelőző ev eredményéről való kedvező jelen-
tésünket ez jelentekenyen felülmúlja. — 28.883 koronáról 
63.675 koronára emelkedett a tiszta nyereség. — Teljes 
tudatában vagyunk annak, hogy ez egy teljesen ab-1 
normális eredmény. — Már a megelőző év ered-
ményénél, mely hosszú évek sora után végre a törzs-
részvényeseknek is juttatott némi osztalékot, jeleztük 
annak okait. Sörünk elismert jó minősége, az üzletvezetés 
körül soha szem előtt nem tévesztett gondos takarékos-
ság cs óvatosság, az utóbbi évek gyenge bortermése 
járult hozzá, hogy végre a sok veszteséggel járt 
esztendők után munkálkodásunknak eredményességéről 
számolhattunk be. — Hogy az elmúlt üzletév ezt majd 
háromszorosára fokozta, ugyanazon viszonyoknak és 
korulmenyeknek tulajdonitható, de még nagyobb 
mertékben járult ehhez a most folyó nagy történeti 
események rendkívülisége. - Harcba szólított had-
seregünk itt gyülekezett csapatainak elvonulásáig 
Heteken át tartó óriási személyforgalom volt városunk-
>>')»« P „ J N 

. ,s n K r t a vasúti közlekedés korlátozásával a külföldről 
való sorbehozatal is nehézségekbe ütközött, a sör-
iogyasztas nyers bevételünket az 1911 12 évi 126.665 
'Mum\? 1 9 1 2 13 é v i '99.720 koronával szemben 
is » » koronára emelte. — Ha rendkívüli viszonyok 
is noztak létre ezen rendkívüli eredményt, azért mégis 
m i n / t a n u l s A«° l ke l1 ebből levonni, amit különbeni 
n nV,K 'k bes*ámolója alkalmával hangoztatunk,1 

vállalatunknak igenis van létjogosultsága, az ebben | 
iHKKtetett oriasi tökének tisztes kamatait meghozni, 
-fníit ' e l r e , c v e a nembánomságot, azt követjük, 
n k w n u " n emze t> minden ország első kötelességé-! 
tK Ken hogy tartson: saját iparának, saját termelésé-

i i g m-8? l" Syasztója és lelkes pártfogója, ugy haza-
1,1 "^gazdasági okokból. — Ha a részvényesek 

naiaimas tahóra maga is jó példával járna elől és 

ekHnt , S m ^ o r d « I . a kőszegi sört követelné, de oly 
ott m ? 8 8 g y a h ü l e z t figyelembe nem veszik, 
liorrv iK"re • etl,k e n n e k következményeit, mondjuk újra, 
ii.ft/w „ . i rany,ban fanatikus össze- és kitartással közre-
i're.lm n / a k k o r n e m k e l k ' n t í az elért fényes anyagi 
= ani i r t ' , u l k i v ü l i visszonyoknak betudni, hanem 
snrsM ° . s ! k ' k a , e n n e a kőszegi polgároknak jobb 

erdemeit vállalatának s állandóan meghozná 



Lejelentette az iparát IJrückler Gusztáv kőszegi 
ácsmester, ki szintén hadbavonult, iparát lejelentette 

A városi szegenyek karácsonyi megajándékozása ez 
évben elmaradt. A polgármester az ez évi gyűjtést 
azért mellőzte, mert a közönség a jelen időkben 
egyébként sunyi sok oldalról lesz igénybe véve, 
azért is. mert a szegénysorsuak legnagyobb része 
ki légithadsegélyben részesül. Akik ilyenek hiá 
nyában vannak, azoknak a város pénztárából adott 
némi segélyt 

Megszöktette a gyermeket. Frűhwirth Margit 
szombathelyi menhelyi gyermeket az édesanyja moir 
szöktette a menhelyből. A gyermek kőszegi illlető 
ségü, ki után most nyomoz a hatóság. 

Nahany cigányasszony állított be Orbán kékfestő 
üzletében s árukra való alkudozás közben eltüntettek 
néhány vég kótényvásznat. Mikor a tulajdonos észre 
vette, rázárta b >ltját s rendőr keresésére indult, 
végre a városházára futott az eset bejelentésére. A 
rendőrbiztos nyomban odasietett, de időközben a 
visszajött tulajdonos kinyitván a boltajtót, azon két 
cigányasszony kiosont, de az időközben odaérkezett 
rendőrbiztos ezeket még a város területén elélhette, 
csakhogy ekkor már hiába kereste a másik vég 
vásznat, — azt közben már másnak juttatták. Mikor, 
kihallgatásra kerültek, persze minden lopási szándékot 
tagadlak, — ug.v mondták, hogy csuk véletlenül , 
csúszott kosarukba, kendőjük mogé. Mikor lezárásra1 

került a sor, hajlandónak mutatkoztak a hiányzó 
arnk e g é s z kárértékét kiűzetni, annak jeléül, hogv 
nem el — hanem megvenni szándékoztak. A kar 
biztosítása után a rendőrhatóság szabadlábra bocsa 
totta őket, míg a kir. járásbíróság a továbbiakban 
intézkedik. 

Balatonmelléki borok: szentgyórgyhegyi 

literje 1 K, szigligoti 1913-as 80 fillér. Kő-

szegi udvari ós barna inalátasór. Kapható 

Maitz József belvárosi fűszer kereskedésében 

Vidék i hírek. 
Hosi halai. Wagner Károly es és kir főhad-

nagy, Wagner Antalnak, a néinetujvári gróf Uras-
kovics uradalom erdészének fia a déli harctéren hősi 
halált halt. — Ililibi Haller József jog- és állam-
tudományi tudós, a Magyar Leszámítoló- és Pénz-
váltó Bank tisztviselője, a cs es kir. 'J huszárezred 
tartalékos hadnagya életének 30-ik évében a deli 
harctéren szerzett betegségében december hó 10 án 
elhunyt. 

Malyusz Egyed — szazados. Őfelsége Mályusz 
Egyedet, a szombathelyi kir. törvényszék táblabírói 
cimmel és jelleggel felruházott bíráját, aki ez idő 
szerint, mint tartalékos tiszt a zalaegerszegi huszár 
ezreddel a csatatéren teljesít szolgalatot, századossá 
léptette elő. A turisztikai bravúrjairól ismeretes, 
vasidegzetü sporttnann táblabíró katonai előléptetési 
őszinte oromöt kelt ismerősei körében. 

Moszkvabol Tomordre. Hatesits János Tömördről 
vonult be a király zászlaja alá a harctérre. Hónapokon 
keresztül nem jött róla lur, inig végre 10 én levél 
érkezett Tomordre Moszkvából A levelet Katesits 
János irta szüleinek A november 18-ról keltezett 
levelében az áll, hogy ót az oros/.ok elfogták és 
Moszkvába vitték, ubol jól megy a sora és egészséges 

A rendeki tanítót a jó öreg 1'erényi Frigyest, 
saját kérelmérenyugdiiazta a közoktatásügyi miniszter. 
Érdemes ét eredményes munkát teljesített. Magyaro-
sító munkálkodását sokszor elismerték a megyénél 
és felsőbb helyen. Megérdemli, hogy még soká 
élvezze a nyugalmat. 

Az uj győri puspok eskütétele 1 'felségé h> tfőn 
vetto ki az nj győri püspöktől, Ketser Antaltól az 
esküt. Az eskütétel délelőtt 11 órakor volt Sehón 
brunnbau s azon Ksterházy Miklós herceg mint 
zászlós úr. a magyar kormány képviseletében pedig 
Jankovich kultuszminiszter vettek részt. A király az 
eskütétel után kihallgatáson fogadta az uj főpásztort 

A nagyhoflanyi merenylo orult Tomsits Antal, 
aki a nagyhöHányi templomtoronyból napokon át 
szakadatlanul lövöldözött, jelenleg a budapesti gyűjtő 
fogház elmeosztiilyán megfigyelés alatt all. A vizs 
gálát befejeződött és két havi megfigyelés után 
Tomsitsot az elmeszakértők őrültnek nyilvánítottak. 
A vizsgálat eredményéhez képest a soproni ügyész 
ség beszüntette a bűnügyi eljárást. Tomsitsot vala-
melyik elmegyógyintézetben állandó ellenőrzés 
alá veszik. 

Uj ügyészségi megbízott Az igazságügy-miniszter 
l'ósfay Gusztáv felsöpöri járási főszolgabírót a felsöpöri 
a felsöeőii járásbíróság mellett alkalmazott ügyész-
ségi megbízottnak ideiglenes helyettesévé rendelte ki 

Ongyilko* katona Kiegler Krnő rohonci szabad-
ságolt katona hétfőn este szülei házánál felakasztotta 
magát. Mar két honapja betegeskedett s ez annyira 
megviselte idegeit, h o g y egy szerencsétlan pillanat-
ban öngyilkotwágra hntárosta el magát. Szüleihez 
intézett levelében irja, hogy nagyfokú idegessége 
kergette a halálba. 

Hos dunantuli huszárok A limanowai dicsőséges 
ütközetben az orosz verésben legszebb része volt a ' 
0 . 10.. 13. és 3. huszárezredeknek. Az elsőknek | 
vitéz tisztikara s legénysége nagyrészt dunántuli sí 
különösen ' lyör, Sopron és Fehérmegye fiaiból áll. 
A csapatokat Herberstein gróf vezérőrnagy vezette 
döntő támadásra, aki pedig gróf Széchenyi Rezsöné 
testvérbátyja. Dicsőségüknek igazan örülhetünk és 
büszke örömmel gondolhatunk rájuk. 

Heti krónika. 
A gazdák korpaszűkseglete A földmivelésügyi 

kormány a mezőgazdák takarmányszükségletének 
lehető biztosítása érdekében aziránt intézkedett, hogy 
a gazdák az állataik takar iiánvo/a-ára síükséges 
koipamennyiséget a jelen rendkívüli viszonyok között 
is megfelelő áron beszerezhe-sek. Kzen célból számos 
vidéki malomnál biztosította, részére a korpakeszletet, 
melyet beszerzési áron bocs ijt a gazdaközönség ren-
delkezésére. A korpa éra métermiUcsánként a követ 

! kező: bu'.a vagy rozskorpt 14 K , arpa korpa lt>| 
K., tengeri korpa 10 K őt) fillér. A korpa vas ir j 

. liisához szükséges nt dványok kiállításához a 111. kir j 
1 gazdasági felügyelőség bízatott meg Aki tehát korpát | 
kíván beszerezni, forduljon a m. kir. gazdasági fel-
ügyelőséghez, s a községi elöljáróság által kiállított 
bizonyítvánnyal igazolja a korpával takarmánvo-
zandó állatainak számát s ehhez képest azt a korpa 
mennyiséget, amelyre neki ezen állatlétszám egy-
havi takarmányoztatása céljából szüksége les/.. 

A zab maximal is aranak meyallapitasa A hiva-

talos lap szerdai száma közli gróf Tisza Istvánnak 
a kormány nevében kiadóit rendeletét a zabért köve 
telhető legmagasabb ármegállapításáról A minisz-
térium a zab legmagasabb árát métermázsánkint 
h u s z o n n é g y koronában állapította meg. Ezt a lég-
in igásabb árat, amely magában foglalja a rakodó 
állomáshoz való szállítás k itségét is, zsáknélkül, az 
átvétel helyén és készpénzfizetés mellett történt 
eladás esetére kell érteni. A legmagasabb ár decem 
ber hó 20 én lép hatályba. Kicsinyben való eladásnál 
az ár arányosan magasabb lehet. 

Tisza hahorus eloadasa. Tisza István gróf 
miniszterelnök a régi or-/ágház termében kedden 
nagy érdeklődés mellett előad ist tartott „A háború 
hatasa nemzeti jellemre" cimmel. A legborzasztóbb 
valami a háború. Szóló nem tudia, szerencsének, 
v agy szerencsétlenségnek, de mindenesetre dicsőség 
nek tartja Magyarország elhelyezkedését, hogy ide 
kerültünk a Duna—Tisza vidékére, a népek ütköző 
pontjára — A szerajevoi vérengzés nyomán elkerül-
hetetlen volt a háború. Vádolja Szerbiát, mely a 
háborút felidézte és bűntársait, az antán hatalmakat, 
amelyek a bűnös megfenyítésének útját állották s a 
világháborút megcsinálták Kánkzúdult a veszedelem, 
de megálljuk helyünket. Ma a let vagy nem lét 
kérdése ez minden családra Alig van család, amely 
teljességében ünnepelhetné a karácsonyt, a szt retet 
ünnepét. I>e 'azért erkölcsi, hasznos hatasa is van a 
háborúnak. Flős-gitette a belső megértést, a kozele 
dést. Az embereket barátokká tette. Hátraknak kell 
lennünk, a lelkesedésünket, áldozatkészségünket 
lökozni kell, hogy a minden reményre jogosító 
helyzetet kihasználjuk és a végleges sikt rt kivívjuk. 
A harc nem könnyű, de megfeszített erővel diadalt 
aratunk. Ha a szeretet ünnepén harci zajtól hangos 
is az ország, lesz n f k a r á c s o n y , amelyet a béke 
fog bearanyozni. 

Szombathelyi Takarékpénztár 

J^észvénytarsaság 

k ő s z e g i f i ó k j a , 
K Í H / r » . E i i r i i t v-ú t í i . 

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

Elfogad : >'lenlm nettó 4 -os kv 
tolással betéti könyvecskére és folyó 

-zatnlára A kamatozás a betetet követő napon kezdődik, 

betét kifizetéseket (elmondás nclkul eszkőzöl. 

Leszámítol: - «l«"ras.»s ú/;.- ts miuanvál-
— tókat mindenki»i a legelőnyösebben 

Folyósít: rendé* és törlesztése* jelzálo kölcsönöket 
— — — — földbirt"kokr;» cs vari isi hazakra ; maga-

sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb kamatú 
kölcsönökké valtoztat (convertál). 

Értékpapírokat: ni-: «foiy n..> vesz ó«eia.i 
— to/^lji tne« >;/.at isokat ellogad 

S z c l v é l i v e k e t : költségmentesen bevált; szel vény -
— ivek-t a sziNvényutalvany (talon) 

alapjan díjmentesen beszerez 

Átutalásokat. es*közöl .1 világ bár-
— mely pi.uan teljesen lij nentuscn 

Értékpapírokra: allimi- ,s nu l" f-1.•,,,kr-1 

— : el'Oenet aJ 

Sorsolás alá esö ^kpaprokat a.Mlya-.nw-
_ _ _ _ _ _ _ _ tesse.; ellen inztosit 

Értékpapírokat ^ c,t'ó*c'<ct ,rzcsrc 

! ' lesre atveox 
Tekintettel, hogy h a a u k lognagyobb pénzintézetével a-

l'esti Hazai Első Takarékpénztar K vesulettel szoros nssze 

köttetesben all, mindenfele takarékpénztari es banküzlet 

megbiC'st a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 

Mint az Klsö Magyar Általános biztosító társaság ügynök-

sége mindenféle biztosítást eltogad és felvilagositással kesz-

s ggel szolgai. 

Központ:Szombathelyi (regi) Takarekpenztar 

Szombathe.y A l a ku l t : 1837-ben 
Alaptöke 1,600.000 kor. Tartalékok: 400.000 kor. 

Takarékbetétek 15 millió koronán felül. 
Sajat tökei 2,250.000 korona. 

Horgony thymol kenőcs. 
Könnyrbb •<>riilí'íeknM. nyitott <*» M srlukml 

Ailnir kor. - 80 

Horgony-L in imen t . compiiv 

a I Ionr«n)-Paln-K\|»<' l ln p. tl. sa 

K.íjdklnniinriite* bf<*Kri«. kiil' »rfci'« I. rlirumnn k&mxvén\ ti*l 

tvfpj . kor - 80 1 *0 ? -

Horgony-vas-alijuminat-festveny. 
Vtrstrirfnyt̂ gn̂ l ét mpkrtrnal. 

f'v»(rjr kor. 1 «0 

j ^ - Richür ,»í i'tnj ornulrtiu . címzett. írtgymrtarjDol fraca 
tli«»S»th»lr»«ie i. .^^^tL 

J a k a r é k o s k o d n i k e l l , 

de mindamellett mégis szeretnek valami 

ujevi ajándékot adni. de mit ? 

Sokan kérdezik ezt! 

Nagyon egyszerű a dolog Menjen Rónai 

Frigyes könyvnyomdájába es rendeljen 

annak az illetőnek nevével 100 darab 

n é v j e g y e t . 

Kz a legegyszerűbb, legcélszerűbb és mind-

amellett legolcsóbb újévi ajándék, 

kicsinek és nagynak egyaránt és egyúttal 

a legolcsóbb újévi üdvözlőlap. 

Több millió ember 
használja saját javára 

rekedtség, hurut, 
elnválkásodás, 
görcsös köhögés 
cs hökhu rut ellen 

fiion > >>h 

U I O U zon>°:'.\ r:v <>rvn 

soktót es ma^anosoktol 

a ler:! »l'han iuaz iljak biz-

tos halasukat ós kozktJ-
VcltSC — -;is.t. 

Isc.ii nifé'e hasonló 
íkeszitm.'ny n^ni tuJ 
ily sikert felmutatni. 

Csomag)* fillérért, 
szelence <• 11 ért kapható 

SCHAARJÓZSEF 
fiiszorkcieskeJégében, va'.am it L E N D V A Y L A J O i 

K Ü T T E L D E Z S Ő uy ^ys/eiészeknél K ő s z e g e n a 

összes gyógyszertárakb itt. 

Eladó 5 métermázsa sajáttermésű elsőrendű 

igen szép 

akácméz 
á 150 korona vasútállomáshoz szállítva. Posta-

dobozonkint bérmentve 9 korona utánvétellel 

Körmendy József III. ker. ni kir. méhészeti 

szaktanárnál Kaposvár Honvéd-utca 09. 

STOCK-

COCrUAC 

MEDICI1TAL 

hivatalos olomzarral ellátott 

palackokban mindenüti kapható 

C A M I S u S T O C K 

g ö a u z s ^ ü g y á r i b ó l 

B A H C 0 L Á . 

Fáj a foga? Műfog kell! 

S c h a r p f 3 e n ő 

vizsgázott fogtechnikus mester 
segit a bajon. 

Szombathelij, Srzsébet királyné-utca 

7. szám, félemeleten. 
Működik délelőtt 8 órától délután 5-i^. 

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 

K a i s e r f é l í * 

M e l l = 

k a r a m e l l á k 

Nyomatott Hónai Frigyes kenyvnyomdájában Köszegeu 
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