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Hirdetések nagyság szerint Jutányos drban 

szamitutnak meg. 

Uj év küszöbén. 
Ismét lepergett egy esztendő. Az 1915-ik. 

Egy évvel ezelőtt a bizalom, a remény ült 

sziveinkben, most az önérzet és az öntudat 

mosolyog le arcunkról. Nagy külömbség, nagy 

eredineny! Vége annak a lidércnyomásnak, 

amelyet a haboru első néhány hónapja mel-

lünkre ültetett és felszabadultan, ha a nehéz 

időkhöz illő gonddal és komolysággal ís, de 

mar mindenesetre könnyedén nézünk az uj 

év elé. 

A régi, sablonos boldog újévet kívánság 

ugyan — valljuk meg — még ma sem aktualis. Ki 

tudja, hogy az egyének közül kire virrad 

valóban boldogan az újév, kinek hoz bánatot, 

szerencsetienseget, kinek jelent örömöt. Mert, 

hogy a nemzetek közül ez az uj év, amely 

most hajnalodik felénk, reánk és szövetsége-

seinkre lehet csak valóban boldog, azt senki 

sein vitathatja el mar tőlünk. A nemzetek 

azonban egyes egyénekből állanak és az 

emberek meg soha, amióta a világ fennáll 

nem vo.taK ennyi veszélynek kitéve, életük 

nem volt ennyire labilis, mint a világháború 

folyama alatt. 

Az emberiség mai generációja minden 

bizonnyal igen nagy és szép időket él at. 

Mert, ha szomorú is a világon végigvonuló 

i'érzivatar, ha el is fogja a keserűség szivein-

ket és minden gondolkodó ember szivét akkor, 

midőn a százernyi áldozatra gondol, bizonyos, 

hogy nagy pillanatokat élünk at a nemzetek és 

világok törtenetében. 

Nemcsak apró politikai problémákról van 

most szó, nemcsak Anglia feltékenységeről és 

kapzsisagáról, hanem valósaggal uj világok 

születeseről. 

Ezért terjed folytonosan a háború, azért 

von be erdekkörebe mindig ujabb es ujabb 

területeket es eddig semleges nemzeteket. 

Az uj világ kialakulásabol és ezzel kap-

csolatban a nemzetek nagy megosztódásából és 

osztozkodásából ki akarna vájjon kimaradni? 

Midnyájan érezzük ezt a feszültséget és 

ezért van az, hogy a mind gyakrabban fellépő 

bekehirek meg mindig nem tudnak pozitívumo-

kat adni es mondani. 

A bekevagy ma már meg van ugy a 

nepekben, mint az irányadó tenyezőkben, 

azonban az a bekevagy nem vinet egyelőre 

eredményre. Nem vihet eredinonyre azért, mert 

az elfoglalt területek tulajdonképen csak szim-

bólumok. Meg vagyunk győződve róla, hogy 

ha csak az elfoglalt területek elvesztéséről lenne 

szó, akkor Anglia, amely eddig megbombázott 

londoni hazai kivetelével területileg intakt, 

nagyon szívesen belemenne egy bekébe, amely-

ben ő alig veszítene valamit, csak a szövet-

ségesei vesztenenek sokat, sőt némelyik szóvet-

segese mindent. 

Anglia azonban érzi, hogy uj világ van 

kialakulóban, egy uj európai koncert, amelyben 

a primhegedüt mar nem ó fogja jatszani és 

ezt nem akarja elismerni. Az elfoglalt területek 

tehát, amelyeket a középponti hatalmak szövet-

ségese tart kezeben, nem a győzelem jelei, 

hanem annak a szimbólumai, hogy a világ 

ujjaszületéseben a döntő szót es a biroi szeket 

mi mar joggal magunknak lógjuk lentartani es 

fentarthatni. 

Remeljük, hogy az uj esztendő erre a 

faj dal inas ónvallomasra és önbeismerésre ra 

fogia kénvszeriteni ellenfeleinket is. Nehéz 

lesz, de ha a bekehirek nem is mondanak meg 

igazat, sokáig mar nem leplezhetik leveretésük 

tényét s talan igaza lesz lord Derbynek, az 

angol vezető államférfiak egyik kivalo tágjának, 

hogy a beke sokkal közelebb all, mint sokan 

gondoljak. Adja a Mindenható, hogy ugy 

legyen! De ha a sors misként intézi a világ 

rendjét, megnyugszunk benne keresztenyi türe-

lemmel es minden erőnk inegleszitesével azo.i 

leszünk, hogy ellenségeinket tovább punitsuk. 

Amúgy magyarosan! liatran es elszántán! 

Hogy mar Kisse tisztul ellenfeleink gondol-

kodása, azt misem bizonyítja jobban, minthogy 

a hadvezerek es generalisszitnuszok egymásután 

buknak és hagyják el vezeri helyüket. 

Remélhetőleg, ahogy karacsonyi ajándékul 

megkaptuk Jotfre, French és Ruszkij táborno-

kok bukását, ugy újévre is részesít bennünket 

az ántánt valami kellemes meglepetésben. 

Es barmi legyen ez a meglepetés, minden-

esetre hozza fog járulni, hogy az uj esztendőt 

még szebb, még jobb auspiciumok között 

kezdjük meg. 

Hirek a háborúról. 
A vezerkar hatfoi jelentese. O r o s z h a d s z í n -

tér : A Polesie in jcsaras területén több helyen 
visszavertük az ellenség földerítő osztagait. — 
Kgyéb uj.-s.ig nincs. 

O l a s z h a d s z í n t é r : Az olaszoknak a 
doberdói fenaik déli része elleni közeledési kísérleteit 
könnyű szerrel visszautasítottuk. 

D e 1 k e 1 e t i h a d s z í n t é r e n a helyzet vál-
tozatlan. 

A vezerkar keddi jelantese. O r o s z h u d s z i n -
té r e n nincs ujsag. 

ü l a s z h a d s z í n t é r : Az olasz tüzérségek 
tevékenysége a déli tiroli arcvonal ellen tegnap 
isméi elénkebb volt. Annál az ütközetnél, amely az 
títsch völgyét keletről övező magaslatokon, Iíjvere-
tő tói delre lölyt le, az ellenség JUJ embert veszített 
halottakban es seuesultekben. Az Isonzó-harc vonalon 
szórványos ágyuharc volt. 

D é l k e l e t i h a d s z í n t é r : Lényeges esemény 
nem volt. Bjeiopeljebol eddig 5400 kezt fegyvert 
szaililoltuuk b-. 

A vezerkar szerdai jelentése O r o s z h a d s z i n -
tér: A besszarabiai arcvonal es a Dnyeszter mentén 
Zalescytől eszaí üenkeietre tegnap nagy orosz erőn-
imÁ ismetelt tamidasat tegnap verescu visszavertük. 
Különös erőfeszilesedet tett az elleuseg a i'ruth es 
a Toporuztol északra 'evj erőJov kozé eső rész 
ellen, i'uzerségi előkészítés után, ameiy az egész 
delelutt folyaman tartott es amely helyenkiui a 
nehéz kalioeru agya.; pergj tuzeve fokozódott, az 
első deluiaui órákban ot gyalogsági t.nn id is történt, 
amelyeket visszavertünk, Kgy ehhez cs itlakozó 
16 — Iti suru sorban történt tomegtamadás tuzerseguuk 
tuzeoeu az elleuscg leguagyooü vesziesegei mellett 
osszeomioli. - Ugyanez a sors érte az ellenséguek 
a Dnyesztertűl északra ellenünk intézett tamidasait 
is. Vesütesegeuiii csekélyek. Az éj folyaman nyu-
galom volt. 

T 4 s o a. 

Emlékezés. 
(Atyám halaiának deconniuma alkalmabul.) 

Szállj, szállj felhő messze el nyugatra, 

Borulj ott le egy kicsiny halomra, 

Hisz én ugy sem borulhatok rája, 

Nem hullhat rá könnyem forróságai 

Szállj, szállj felhő messze el nyugatra, 
A|,ra az elhagyott sírhalomra, 

Ott van az én atyáin eltemetve, 

— Az én vérző szivem hő szerelme I 

Kicsiny balom, hej de régen láttam, 

lemptőkert, benned mikor jártam? 

j ) e ^mennék, nem lehet, nem szabad . . . 

Látom-e még atyám sirhalmodat? 

Stállj, szállj felhő mossze el nyugatra, 

Borulj ott |e arra a halomra. 

\ idd el néki az én üzenetem: 

Legyen áldott 1 Sohasem felejtem! 

(lölö. dac. 3 élMki harctéren.) SchulU Imre. 

A kőszegi régi jó világból. 
VI. 

Draskovits József. 

Draskovits József csi/.madiamester édes testvére 
volt Draskovits Jánosnak- Míg városunk közönsége 
mindkét csizmadiát per egyszerű Druskovitsnak 
titulálta — elég helytelen szokás, mert a csizmadia-
mester is ur volt — addig, ha Draskovits úrról esett 
szó, akkor mindenki tudta, hogy ez az ur Draskovits 
Alajos, ki különben a harmadik testvér volt. Még a 
két csizmadiatestvér is mindig, ha szó volt róla, 
máskép nem ejtette volna ki nevét,.ha csak az „ur" 
szót hozzá nem tette. 

Nagy megtiszteltetés, ha valakit mindig per 
urnák szólítanak meg és valakiről — még távollété-
ben is — elismerik, hogy ur. 

Két versio keringett, hogy Draskovits Alajos a 
két érdemes csizraadiameaternek testvérje, hogyan 
vivta ki magának az ur elnevezést? és ezzel on-
kényteien bizonyos homályba, kisebb rangsorba 
helyezte testvéreit. 

Midőn Draskovits Alajos mint kiszolgált daliás 
huszárőrmester C s e h o r s z á g b ó l hazaérkezett, a nemes 
varos világlátott szülöttjét, ki különben 1848-ban 
vitézül küzdött hazájáért, kinevezte rendőrőrmester-
nek. Oh! nagy respektusa volt akkor minden városi 
alkalmazottnak, különösen a rondőrőrmester urn.ik, 
ki mindjárt a városkapitány után következőit. Krancz 
akkori polgármester később Draskovits Alajos rendőr-
őrmester úrtól bizalmat ugyan megvonta, de azért a 
közönség előtt mint volt városi alkalmazott tovabbra 
is megmaradt — u r n á k . Ettől meg nem foszthatta. 

Más verzió szerint azért dukált neki az ur 
elnevezés, mivel még hétköznap is eljárt nem is a 
üampert kávéházba, hova a mesteremberek szoktak 

eljárni, hanem a i'lechschmidt kávéházba, ahová 
urak jartak. A mesteremberek csak vásárnap játszot-
ták el preferans kártya partijukat, o azonban hétköz-
nap is preferansozolt. Különben testvérei, az érdemes 
csizmadiák soha meg a üampert kávéházba sem 
jartak, — sátoros nagy ünnepek napján sem. 

Kissé eltertem, de csakis azért, hogy reá-
mutassak, hogy a Draskovits famíliában nem volt 
mindegyik ágról szakadt szegény, volt köztük — 
ur is. — 

Draskovits József csizmadiamesternek ifjú élete 
akkurate olyan volt, mint amilyen a csizmadia-
mesterségre készülő legénynek elete akkor szokott 
lenni. Dolgozott kora reggeltől késő estig — a 
,hivatali óráknak" pontos betartását csak utóbb 
találták ki — ós ezért kapott legjobb esetben heti 
egy forintot és este annyi krumplit, amennyi csak 
jó esett. Annyiban azonban mégis különbözött inas 
mesterlegények életétől, kik hosszú vaudorutra kellek, 
hogy e helyett a katonaságnál töltötte — mint 
mondani szokás — legszebb éveit. Szép sor a katona 
élet is, ha vau „ Z u l a g d e Zulag nélkül mint köz-
legénynek élete nem lehet rozsas. Ugy gondolom! 

Draskovits József Vetter a katonaságnál a 
csizmadia mesterség közelebbi ismereteit nem sajá-
tította ugyan el, de annál nagyobb bátorságot, nagy-
lelkűséget, — bölcsességet azonban ininei kevesebbet.. 

I Mert nem-e nagy bátorság es nagy lel kuseg 
kellett ahhoz, midőn a Magentui a Solferinoi ütkö-
zetek után, hol vitézül harcolt, míut obsitos katona 
hazatérve, a tiszteletre méltó csizmadia céhtől a 
mesteri levélnek megszerzése után olyan nőt vett 
feleségül, kinek első urától 5 kis gyermeke volt? 
ily bátor és nagylelkű lépésre, hiabal csak egy 
magyar esizmadiamester volt képes. Posztós vagy 
tímár soha! tízek mindig bölcsebbek voltak! S ha 
legalább az özvegygyei raadaskép házat, vagy jol 
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E L Ő F I Z E T É S I rtR: 
Egész évre 6 korona, tél évre 3 korona. n,gSed 

évre 1-50 korona, egjfe* szJw ára 10 Tillér. 

Előfizetési pénzek a kiadóhivatalhoz cimzendík. 



O l a s z h a d s z i n ' t é r : Tirol déli és délkeleti 
arcvonalán a tüzérségi harcok tovább tartan;-k 

D é l k e l e t i h a d s z í n t é r : A montenegróiak 
csapatainktól üldözve Godijevoból Bloeaba vonulnak 
vissza, Kovran k deiébe. t's..pataink 3 darab leg 
modernebb szerkezetű montenegrói ágyút ástak ki. 

A vezerkar csütörtöki jelente?®. O r o s z h a d 
s z i n t é r : A besszarábiai határon az ellenség meg-
ismételte orős tüzérségi tűzzel bevezetett támadását. 
Az előző nyolchuz hasonló módon támadó oszlopai 
mindenütt helyenkint közvetlenül akadályaink előtt 
összeomlottak puska és ágyutuzünkben. Az oroszok 
vesztesége nagy. Burkanovtól keletre erősebb orosz 
csapatok elöl néhány biztosító osztagot főállásunk-
hoz közelebb vontunk vissza. Wolhiniában helyen-
ként agvuharc volt. 

O l a s z h a d s z í n t é r : A déli és délkeleti 
tiroli fronton tegnap is tartott az olaszok élénkebb 
tevékenysége. A Sugana szakaszon a Monté Carbo-
nile ellen (Bareotól délkeletre) egy ellenséges táma-
dást visszautasítottunk. Ugyancsak meghiúsultak az 
ellenségnak éjjeli vállalkozásai a Col di Lana vidékén. 
A tengermelléki harcvonalon több helyen ágyú, kézi-
gránát és aknavető harcok voltak. 

D é l k e l e t i h a d s z í n t é r : A helyzet válto-
zatlan. Különös esemény nem volt 

A vezérkar penteki jelentese. U r o s z hadsz ín-
t é r : Kelet Galíciában a harcok terjedelme és heves-
sége növekedőben van. Az ellenség tegnap nemcsak 
a besszarabiai harcvonalon, hanem a Stripa alsó és 
középső folyásától keletre levő állásaink ellen is 
intézett támadást. Előnyomulása többnyire már üte-
geink tüzében meghiúsult. Ahol nem így történt, ott 
az orosz rohamoszlopok gyalogsági és gépfegyver-
tüzunkben omlottak össze. Az ellenség annak a 
helynek a legészakibb részén, ahol tegnap támadott, 
a burkanovi hidfő előtt 9<>0 halottat és súlyos sebe-
sültet hagyott hátra. Itt 3 zászlós és 87U főnyi 
legénység adta meg magát Kelet Galíciában a teg-
nap beszállított foglyok száma meghaladja az 12UU at. 
Az lkva és a Putilowka mellett helyenkint tüzérségi 
harcokra került a sor A Kormin pataknál és a Styr 
mellt 'i osztrak-magyar és német csapatok az oroszok 
t"bb előretörését visszaverték. 

O I a s z h a d s z í n t é r : A ttroli harcvonalon 
az ellenség támadasi kísérleteit Torbolenél és a 
M nte ' arbonilé ellen tüzelésünk meghiúsította. A 
Touale >/ rostul északra levő lejtőnél megkísérelték 
az olaszok, hogy a genfi lobogóval visszaélve meg-
éj inck dr >taka iályaikat, mire tüzeltünk rájuk. A 
b>berdó fcnsikon élénk aknatetö harcok voltak, 
amelyek az éjszakába is benyúltak. 

D é l k e l e t i h a d s z í n t é r : A helyzet vál-
tozatlan. 

A dontes nyugaton es az orosz fronton lesz A 
„Huskij lnvalid" félhivatalos orosz katonai lap ki-
jelenti, hogy bármi történjék is a várnai fronton, a 
háború az orosz és a francia fronton dói el, de főleg 
az oroszon. A keleti események semmi bofolyással 
nincsenek a mérkőzésre. 

Goroyorszay t i l takozasa. Par si jelentés szerint 
a g'Tng kormány tiltakozott a bolgár kormánynál a 
határ átlépésé ellen. Ugyanígy nyilatkozott Sliuludis 
miniszterelnök is az athéni bolgár követ előtt. 

Az oroszok besszarabiai erofeszitesei . Kara<soii\ 
este "ta .1 harcok heves»ege példátlan. A pergotuz 
J7. éjfél ota másnap délig tartott Közben az ellen-
sége^ oszlopok 14 szer indultak rohamra. Drót 
akadalyaink első sorában sok szaz halott hever. 
Különösen borzalmas vesztesegeket szenvedett az 
odesszai ezred. Itt a halottak es sebesültet száma 
tobb, mint ezer. Bojannal nehéz ágyúink négy teli-
találattal két ellenséges századot a szó szoros 
értelmében eltemettek. A foglyok előadása szerint 
tobb magasrangu tiszt is elesett, köztük egy igen 
előkelő származású ezredes. 

Karácsonykor a besszarabiai fro. i ton. A bessz-
arabiai határon lévő állásaink ellen karácsony estéjén 

megindult orosz offenzíva változatlan hevességgel 
folyik az orosz tüzérségnek szakadatlan tüzelése 
mellett. Az ellenség sokszoros rohamait csapataink 
példátlan hősiességgel verték vissza. Noha 24 óra 
óta pergő tüz alatt állanak állásaink s az ágyúzást 
Csernoviczból is tisztán ki lehet venni, az ellenség 
minden muníció és emberpazarlása hiábavaló ós 
minden támadásuk kudarcot vallott. Karácsony este 
óta az oroszoknak 8 támadását vertük vissza véres 
veszteségeik mellett. 

Gorogorszag beengedi a bolgár csapatokat . A 
görög kormány szófiai követe utján közölte a bolgár 
kormánnyal, hogy Görögországnak nincs többé ki-
fogasa az ellen, hogy bolgár csapatok Görogorszag 
területére lépjenek, ha ez a központi hatalmak és 
szövetségeseik hadműveletei érdekében elkerülhetet-
lenül szükséges. Hadoszíawow bolgár miniszterelnök 
köszönettel tudomásul vette a közlést és ismételten 
hangsúlyozta, hogy a bolgár csapatok megjelenése 
görög területen nemcsak nem sérti a görög érdeke-
ket, hanem egyenesen a görög főváros védelmére 
történik. 

Az antant haditerve. Bár a szövetségesek a 
párisi tanácskozás határozatait nagy titkoludással 
rejtegetik, a kiszivárgott hírek szerint a megállapodás 
főbb pontjai a következők: a Szalonikiben levő 
ántánt csapatokat Sarrail tábornok vezetése alatt 
f>00 ezernyire egészítik ki; Gallipolit fokozatosan 
kiuritik. ; Kisazsiaban az antant partraszáll; Olasz-
ország Egyiptom védol mezesére 50 ezer embert 
bocsát rendelkezésre. 

A gallipolii csapatukat Egyiptomba szá l l í to t ták . 
A Yossische Zeitung levelezője írja: Az ántánt a 
Gallipoli félszigeten lévő csapatok egy részét Ale-
xandriaba szallitotta. K esapatreszes már meg is 
érkeztek Egyiptomba, a többieket pedig Szalonikiben 
uj felszereléssel fogjak ellátni és ezek rövidesen 
követni fogjak okét. 

1915. évi december 28 tói 1916 évi január 4-iK 

közszemlére van kitéve oly figyelmeztetéssel, hogy a 
közszemlére tételnek a folebbezési határidőre nincs 
kihatása, mert a kivetés ellen irányuló és a közigaz-
gatási bizottság adóügyi bizottságához intézendő 
esetleges felebbezések az adóív kézbesítését követő 
15 nap alatt a pénzügyigazgatósághoz adandók be. 

Kőszeg, 1915. december hó 27 én. 

A polgármester hív. távol: 

Gőntbös Ernő,, fójegvzó 

46<>3 H15 Hirdetmeny 
a petróleum nagybani ós kicsinybeni árának meg-

állapítása tárgyában. 

Kőszeg városban a petróleum árát kicsinyben 
kilogrammját 58 fillérben, literjét pedig 48 fillérben 
állapítom meg, mely árak 1916. január 2.-án lépnek 
életbe. 

Fenti árak az üzletekben szembetűnő helyen 
kifuggesztendők. 

Jelen rendeletem ellen vétők 2 hónapi elzárás-
sal és 0U0 korona pénzbirsággal büntettetnek. 

Kőszeg, 1915. december hó 31. én. 

Jambrits Lajos, polgármester 

Városi ügyek. 
• s í i yia Hirdetmeny. 

Kőszeg szab kir. város polgármesteri hivatala 
a szombathelyi m. kir. pénzugyigazgatósag 48573/11. 
a 915. sz. rendelete alapjan közhírré teszi, hogy az 
1915 évi egyéni földadó felosztási jegyzék 1915. évi 
december J7 tői 1916. január 5-ig közszemlére ki 
van téve. 

Kőszeg, 1915. december hó 27.-én. 

A polgármester hiv. távol: 

itiimbös Emu főjegyző 

4öo<j íuio Hirdetmeny. 
Kőszeg szab. kir. város polgármesteri hivatala 

a szombathelyi magyar királyi pénzügy igazgatóság 
411S3, U/915. sz. rendelete alapjan közhírré téteti, 
hogy az 1915 évi nyilvános szamadásra kötelezett 
vállalatok es a jutalék után kivetett III. oszt. ker. 
adókivetési lajstromok 1915. évi december hó 29-tól 
1916. évi január hó 5 ig közszemlére vannak kitéve 
oly figyelmeztetéssel, hogy a közszemlére kitételnek 
a felebb) zési hataridőre nincs kihatasa, inert a kive-
tés ellen irányuló és a közigazgatási bizottság adó-
ugyi bizottságához intézendő esetleges felebbezések 
az adoiv kézbesítését követő 15 nap alatta pénzügy-
igazgatósaghoz adandók be. 

Kőszeg, 1915. december hó 27.-én. 

A polgármester hiv. távol: 

Qiimbön Ernő, főjegyző 

Helyi hirek. 

a >K5szeg és I7idtke« 
szerkesztősége és kiadóhivatala. 

4ÖI0Ö15 Hirdetmeny. 
Kőszeg, szab kir. város polgármesteri hivatala 

a szombathely i magyar királyi pénzügy igazgatóság 
24135 915/11. sz. rendelete alapján közhírré téteti, 
hogy az 1915. évi IV. oszt. ker. adókivetési lajstrom 

István napján ez évben is tömegesen 
keresték fel városunk népszerű apátplébánosát, 
Kincs Istvánt és szeretettel köszöntötték névünnepe 
alkalmával. — Másnap dr. Kovács István v. t. 
főorvos — ki másnap tartja névünnepót — és dr. 
Lauringer János járási főorvos voltak az ünnepelt 
névnaposok, kiket szintén igen sokan kerestek fel 
jó kivánataikkal. 

Kitüntetes. Ujabb kitüntetés érte Mohr Béla 
huszárfőhadnagyot, Mohr Vilmos polgártársunk Hát. 
Őfelsége kitűnő szolgálatai elisineréseul legmagasabb 
megelégedésének ujabbi tudtuladását rendelte el, 
mellyel a Signuin laudis érdemrend hadiékitményes 
ezüstérme jar. 

Kitüntetet t 18-as honvedek. Az I. oszt ezüst 
vitézségi érmet kapták : Nemes Ernő, László JEmil 
tart. zászlósok, Peesák Hal törzsőrmester, Balázs 
István, Schmidt Ferenc és Wilfinger Feienc szakasz-
vezetők, Nagy Béla őrvezető, Lainesek János honv. 
— A 11. oszt. ezüst vitézségi érmat kapták: Meixner 
Mátyás, Petznyk Mihály, Pillér József, Beér László 

.H»« t . i i f. L f t í s O k , ( I 0* IJ i l { inf iliH 
Nándor és Szarvas Barabás tart. hadapródok, NeoLL^ 
Karoly, Tepliczky István ós Unger József örmeste í^ 
Hegedűs András, Tragtnayer Ottó, Wukowits J á n K l 
és Zsédenyi János szakaszvezetók, Gombás Józsiéi 
Horváth Pal, Németh István, Pető L ijos és Zsigovits 
József tizedeseknek, FIiszár József, Mészáros Antal, 
Mikán Aurél, Mohi Mátyás, Schmerz Ignác és 
Trattnei Rezső őrvezetöknek, Hirschenberger József, 
Klee Ignác, Kolompár József, Kovács György, 
Palliseh Ferenc, Pogács András és Takács Zsigmond 
honvédek. — A bronz vitézségi érmet kapták : Heigl 
János hadnagy, Kormendy Miklós tart. hadapród, 
Sebő Imre hadapródjelolt, Hollosi Sándor és Werner 
Fabi 

án őrmesterek, Usécs József és Horváth József 
szakaszvezetók, Kálmán Aladár e. é. önkéntes 
szakaszvezető, Kovács Sándor és Simon Ferenc 
szakaszvezetők, Farkas Gyula, Kovács Lajos, Lang 
Antal, Liud G}ula, Metzger János, Pórin Ferenc, 
Szakály József, Vukits Nándor, Kesch Ferenc, Mahr 
József, Csonka Kálmán, Eisenstein Arnold, Heisz 
Ferenc, Pintér Sándor, Havasz József, Szilágyi 
Géza, Trattner Mátyás ós Zunra Mátyás tizedesek, 

jövedelmező csizmadiaüzletet kapott volna, de sem 
az egyiket, sem a másikat, lévén első ura szegény 
csapó legény a kallóban, kin>'k minden vagyona egy 
kis gyümölcsös volt. az is ott az Oház alatt, tehát 
nem a legjol b helyen. 

Mi indította braskovits József Vettert ezen 
bátor lépésre? azt ő soha el nem árulta. S miután 
nem szép dolog valakinek belső lelki életét fesze-
getni, én is hallgatok róla. 

Számos mesterember már házasságával korri-
gálja szerencséjét. Mint láttuk, braskovits József 
nem tartozott ezen bölcs emberek közé, tehát sajnos! 
szegén) csizmadiamester maradt ő is, mint akárhány 
céhbell társa és János testvérje is. Szegény, de nem 
boldogtalan! Mar Benyáts András mondotta, az 
pedig bölcs ember volt, hngy lehet valaki szegény-
sége miatt is boldog, csak egészsége legyen. Ez 
az igazság! Beteg embernek a fáeánpecsenye sem 
ízlik, az egészséges gyomornak csemege még a 
krumpli is. braskovits József Vetter gazdag volt. 
Azért inig egeszs. ge tartott, igazi magyar csizmadia-
mester létére hős módon folyton logyőzte az életnek 
minden nyomorúságát. Ki állithatja magáról, hogy 
mindig legyőzte az életnek küzdelmeit? 

A csizmadiainesterségtől utóbb, midiin a ható-
ságoktól csinált 2 forintos majszterek igen elszapo-
rodtak és mar a legkisebb falunak is meglett a 
német vargája, nehéz szivvel bar, csak a kényszerű-
ségnek engedve, megvált. 

|)o azért nem engedte magát az életnek súlya 

alatt legyőzni! 

Már Benyáts András — ő volt az első — meg-
jelolteazon irányt, melyen a mesterségéből exreformált 
csizmadianak tovább indulnia kell, — azért Bras-
kovits József más foglalkozás után nézett, mely neki 
és családjának kenyeret adott. 

Városi hajdú lett. 
Észrevette azonban, hogy ezen lépésével a 

csizmadiamesterség iránt tartozó kegyelet ellen 
is vétett. Kmillióban volt ugyan a csizmadiamester-
ség, de azért, minden mesterember tudta, mivel 
tartozik a céh alapszabályainak. Ha még rendőrőr-
mesternek nevezték volna ki, ki parancsol a hajdúk-
nak, de nem, erre kinevezték Szép Józsefet. Persze 

[csakis azért, mivel posztós volt. Igen, igen! a posztó-
sokat mindig nagyobbra tartották, mint a magyar 
csizmadiákat. Nem maradhatott tehát meg braskovits 

| József Vetter városi hajdúnak, kinek még a hauerek 
is parancsolnak. 

Nem kért többet a városi kenyérből. Inkább 
lett erdőcsősz, nem itt, hanem másutt. íme mit 
eredményezett azon meggondolatlan reform: az ipar-
szabadsag; Nemcsak eltörülte az évszázadokon át 
szil irdan megállott céheket, hanem földönfutókká 
tett sok becsületes mesterembert. I)o az akkori 
kormány nem akarta meghallgatni a mesteremberek-
nek kesergő kifakadásait. Ha a céhek helyett jobb 
intézményt tudott volna alakitaiii, abban tán meg 
nyugodtak volna, be semmit. Éppen semmit 

braskovits Józsefnek uj foglalkozása sem 
nyújtott élete végéig kenyeret. Az erdőt utóbb le 
tarolták ós ő — mehetett, ahová akart. 

Hát ismét hazájába, Kőszegre tért vissza. 
Egsszsége lévén, mint egészséges ember az életnek 
nehéz küzdelmével szemben — tovább győzedelmes-
kedett. A küzdelem őt földhöz nem teperte. Minden 
munkát vállalt és akik valamit reá bíztak, azt meg 
nem bánták. Bégi becsületes oéhbeli mester volt I 

Végre is azonban az öregség legyűrte. Az idő 
eljárt, megrokkant. Ilyen állapotban megállitt egv-
szer és azt mondja nekem : Vetter ur, nem kaphat-
nám meg az „Egr-fundatiol! 

Ki volt Egi? 
Egi helyesebben Ege Miklós Kőszeg szab. kir. 

városnak polgármestere volt, ki a polg írókat mindig 
szerette. 

Egy verzió szerint azért, mivel ezek válasz-
tottak meg polgármesternők, majd utóbb, midőn a 
polgármesteri székből lelépett és csendes otthonába 
vonult vissza, — és ez szin igazság — 1878 ban ki-
kiáltották követjelöltüknek. 

Nem engedhették még a régi céhrendszerben 
nagyra nőtt, de a céhek eltörlésével kicsinnyé lett-
és existenciájukban fenyegetett mesteremberek, első-
sorban a politikus csizmadiák, hogy az urak, kiket 
a reform hidegen hagyott, valamint a kormány 
hajójában vígan evickélő hatóságoknak különféle 
emberei és a reform hivei által fölléptetett szabadelvu 
párti jelölt megvalasztassék. Nem annak buknia kell! 

Minichreiter Antal volt céhbeli szabómester, ki 
szebben tudott beszélni mint más mesterember, a 
valasztás előtti utolsó nap maga köré gyűjtve az 
oppoualásra mindig kész mesterembereket, felkérte 

t^oldog újévet kíván lapunk előfizetőinek 

és olvasóinak 
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t aiVmrt P é ölik. tizedes, Brunsky dános, 
Albert e é. Horváth József, 

C u d áuh I oó?' Jáger Kálmán, Kamer József, M»l-
J T o i w T Ü $ £ * -íános Nagy Jözsef Plevka 
nAr wyow.' , viihá V. Tolnai Lajos es \ ass 
József, Ha.nhold Minay, ^ A„tal, 
Károly f rvez^a liara .ya . „ A ' 
Karkas József, hn la Jömm. 

í J ° l d l Z 1 l e ó Utván Lőrincz János, Od'or Istíán, 
I m r e Kleó István. Rózsa Imre, 
1'ásztar .lanos, W i e d e r János és Beil 
Tasehler György, > arga i 

K°ZmlíaToémdbeak' vonult e hó l ével Korner Pál Nyuga oiriDd « ó é 
pósta- és t á v i d a e l l e n ö . ^ g . ^ ^ 

,giUgAUsö?avar reszvinytarsasag közgyűlésé szerdán 
délben volt a városháza termében Baumgartner János 

I L i u Rktt A közgyűlés egyhangúlag vette 
f11! i nl az elmúlt évről való igazgatósagi és fel-

b , S t . d 3 jelentért, ezeknek a felmentést 
megadta és hozzájáru11 ahhoz, hogy az elért 50.^0 
K fi||ér tisztajövedelem es előző évről való 
mai knr '>() fillér nyereményáthozat összesen tehát 
rendelkezésre álló 51.865 korona 47 tillér tiszta 
nvereségből a törzsrészvényeseknek osztalékul 877o 
kor vaívis részvényenkint 3 korona kihzettessek s 
hoií'v a tartalék alapra 5000 kor., az értékcsökkenést 
alánra '*)000 kor., kétes követelések letrasara ;i«JtHJ 
kor az" igazgató s alkalmazottak jutalmazásara 2000 
kor' az igazgatóság és feliigyelő bizottság jutalekara 
i;,U(j kor fordittassók és hogy a megmaradó ll.o90 
kor 47 tillér a j"vő évi számla javára átvitessék. — 
\z alapszabályokat akként módosította, hogy a 
j,vőben a közgyűlés megtartásához csak 20 részvényes 
jelenléte szükséges, hogy a megválasztott igazgató-
sági tag csak egy részvényt köteles letétbe helyezni 
és hogy a tiszt i jövedelemből 00% a tartalék és 
értékcsökkenési alapra fordítandó, 10% jutalékokra 
és ;iz ezután fenmuradó 30% felosztása lelett a köz-
gyűlés határoz. Az igazgatóságba megválasztották a 
régi tagokat és egy elhunyt tag helyébe Issovits 
Istvánt, — a fel ügyelőbizottságba uj tagokul Auguszt 
Jánost 'és póttagul* Lauringer Kleket. — Kzek után 
kisorsolták az ez évben beváltandó 21 darabelsőbb 
ségi kötvény számait és pedig 22, 54, 87, 130, 149, 
191, 252, 490, 748, 774, 830, 807, 921, 970, 1174, 
1382, 1494, 1502, 1702, 1789, 1854. — A közgyűlés 
befejezése előtt Auguszt János nyűg polgánnestei 
elismerését fejezte ki az igazgató-elnöknek fáradozá-
saiért és sikeres működéseért,. ki válaszában meg 
k ies toré a bizalmat, kijelentette, hogy inig ereje 
bírja és a bizalomnak részese, kötelességének ismeri 
a vállalat fen tartása és prosperálása erdekében 
közreműködni s végül megköszönve a számos meg-
jelenést, boldog újévet kívánt a vállalat minden 
jóakarójának. 

Eltűnt Szieger Rezső fuszerkereskedő, ki inult 
év márciusban vonult be katonai szolgálatra és ez 
okból nemrégen itt megnyitott főtéri üzletét be-
szüntette. Mar hónapo kai ezelőtt szárnyra került 
az a hír, hogv a lövészárokból a kúthoz való útjá-
ban orosz golyó okozta halálát K héten hagyatéka 
ügyében itt járt rokonai megerősítették e hírt. Általában 
sajii.ilatot keltett végzetes sorsa, de még így is akadt 
rosszmájú javíthatatlan élcelő, aki a hír hallattara 
emigyen fakadt ki: hát most csak belátják, hogy 
mennyire veszedelmes dolog a — viz! 

A honved<erü eti t iszttovabbkepzo tanfolyam uj 
hallgatói már részben városunkba érkeztek, — a 
töbiá idevezényelt január 5 ig köteles ide bevonulni, 
mert az előadások és gyakorlatok 0.-án kezdődnek. 

A haditengereszet rokkant ja i , özvegyeik es arvaik 
s/áinára is segélyalapot gyűjtöttek s akik e fegyver-
nemnél szolgáltak, valamint hozzátartozói, ezen állandó 
évi segély iránt folyamodhatnak, ha kimutatják, 
bogy jelen háborúban résztvettek és rokkantta 
lettek, illetve ilyenek családtagjai. Bővebb felvilágo-
sítást az érdekeltek a helyi hatóságnál szerezhetn»k. 

I'ge Miklóst, hogy vállalja a jelöltséget és segítse 
porba dönteni azon kormányt, mely a becsületes 
mesteremberek szkjából kivette a mindennapi falatot. 

„Éljen Ege Miklós!" kiáltották a lelkes mester-
emberek. Amellett szidták a kormányt, mint akár 
az öreg Csanády Sándor az országházban. 

No hiszen! volt riadalom. Egyhangú választásra 
volt kuatás, és most van hirteleneben ellenjelölt 

1-ett korteskedés, futkározás, kocsizáe. Végre 
győzött az „átkos" kormánypárt Igen! gvőzött a 

t n ? ? " 7 , d e P é n z z e l és hivatali pressióval, mon-
rk Vt n " ellenzékiek. Az erkölcsi győzelem azonban 

hü ! * M i u t á n P°dig az erkölcsi győzelem mindig 
lODOet ér, Ege Miklós végrendeletében nem feled-
kezett meg hü választóiról, kik ezen erkölcsi győze-
lemhez segítették. Három alapítványt tett oly 
mesteremberek - polgárok számára, kik önhibáju-

elszegényedtek. 

r J , 8 y 

szavam volna a képviselőtestülethez, 
hoffv i a ,aP» tvá"y« bely adományozásánál arra, 

uZ alaP l ,ványokat a szabók, csizmadiák, posztó-
sok stb. mesterember szerezte * 
»»q»iai a '!y "Kge^-féle alapítványi hely jutott 
osztályrészül hosszú becsületes munkásság után 
i raskovits Józ_sef magyar csizmadiamesternek, 
V étteremnek. O ezzel meg volt elégedve. Csak 
nagyon kevesen kisértük ki a betegházból — utolsó 
utjara. 

Hát minden becsületes magyar csizmadiainester-
1 a *o'dustarisznya jutott osztályrészül? 

- aj. -

A lisztfogyasztás ellenőrzésével foglalkozván a 
hatóság, azt tapasztalta, hogy számtalan fogyasztó 
a neki kijáró mennyiséget, nemcsak egy, hanem 
kettő, sőt három helyen is beszerzi, amely visszaélést 
a lisztelarusitók természetesen és/.re nem vehettek, 
mert egyik elárusító sem törődik a másiknak meg-
rendelőivel. Hogy azután az ilyenek még ezenfelül a 
péknél is vesznek süteményt az valószínű s mert ez 
a túlfogyasztás bizonyára az egész országban ész-
lelhető, érthető, hogy a kormány a legszigorúbb 
rendszabályhoz nyúlni volt kénytelen és elrendelte 
országszerte a készletösszeirást és keuyerjegykladást. 
Akik pedig nálunk e helyzettel visszaélték, azok 
ellen a hatóság szigorú eljárást indít meg. Szamot 
kell adniok az elfogyasztott többletről és majd igy 
is kiderül, mennyi liszt került ismét jogosulatlanul 
máshova. 

Az elmúlt esztendő krónikájának naptárszerü 
összeállításban való közlését igortuk minden követ-
kező esztendőre múlt évben újévkor, midőn első 
ízben közöltük a lefolyt esztendő minden nevezete-
tesebb eseményét és ezáltal a varos foutosabb mozza-
natainak krónikás feljegyzését kezdettük a jövendő 
történetíró konnyebü tájékozódására s hogy újra 
emlékezetébe hozzuk mindazt, ami erre érdemes. Ezt 
az igéretünket ezúttal is bevaltani fogjuk. E tizenkét 
hónapra felosztott krónika már munka alatt van s 
lehetőleg már a jövő számban leközölni szándékozunk. 
E lappéId anybol kivetelesen többet lógunk kinyo-
matni, hogy azt mint naplóbeletet vagy gyűjtés 
céljaia nem elotizetök is megszerezhessek, a háború-
ból hazatérők szamara azt megőrizzék, esetleg fog-
ságba kerülteknek elküldhassek. Ez okt>ol mar e 
szamunkban is felhívjuk erre az érdeklődök ügyeimét, 
sőt előleges megrendelést is jegyzőkbe ves/.unk, 
kívánatra el is küldjük az átadóit címre. 

Ujabb bevonulás januar 17. en A hivatalos lap 
karácsonyi szama a honvédelmi miniszter kovelkezo 
hirdetései kozii: Az 1873, 1874, 1875, 1870, 1877 
évben, azonkívül az 1891, 1895 és 1890 évben szu 
letelt, továbbá a népfelkelésről vagy a hadiszolgál-
talásról szolo törvény alapján kirendelt (igény bevett), 
de ezen szolgalalbol időközben eloocsaiott összes 
1873—1897 évi szuletosu egyenek (munkasok, kocsi-
sok, hajcsarok síb.i, ha a megtartott népfelkelési 
bemutató polszemlén népfelkelesi fegyveres szolga 
latra alkalmasnak találtatlak, 1910. evi január 17 en 
— amennyiben névszerint felmentve nincsenek — 
a népfelkelesi igazolványt lapon feltüntetett m. kir. 
honvedtvicgesziio, illetőleg cs. és kir. kiegeszilesi 
kerületi paraucanoksag szokhelyere, népfelkelesi 
tényleges szolgalatra bevonulni tartoznak. Ez a ren-
delkezes a cs. Lir. osztrák neptelkeles behívása 
folytán kiterjed mindazon fentemhiett években szü-
leteti osztrák állampolgarokra, valamint bosznia-
hercegovinál tartományi illetösegu egyenekre is, kik 

j a magyar szent korona országai területen a folyó 
'evben ineglartott neplélkeléai fegyveres szolgálatra 
j alkalmasnak talaltallak. 

Muu heten megírtuk, hogy ovakodjuuk a jó-
tékonyság urugyo aiatt lolakodó niindenféle ágen-
sektől. Nagyon kivanalos, hogy résen legyünk. E 
heten itt jart Kel no e» királyok es hadve/.erek arc-
képét akarlak arusilani a tiadsegelyzo hivatal javara. 
Minden kepeu rajt is voll az ellenőrző hadsegelyzö 
Uivataios oelyege. A kepekel 5 koronáért kiuallak, 
de ugyunolyal uzlelbeu mastel koronaerl lehel venni, 

j Mikor a baio-ag az aránytalan ár miatt lelelosegre 
vonla okét, beismerték, hogy a kepek ara azért 
magasabb, mert az uiazassal jaró kollsegel kell 
megkeresniük cs a terjesziessel megbízott kereskedő 
is akar nyerni. Arra a kérdésre, hogy mennyit kap 
a haüscgelyzo hivatal, azi felelték, hogy 10% ot. 
Felteve, hogy ez igaz, hat helyénvaló dolog a vevő-
löl a valosagos értéknek ötszörösét Jkövetelni ? A 
üolgyek termesze lesen a város területére nem kaptak 
engedélyi s ha minden hatóság így bánna el ezek-
kel az „alkalmi piocakkai", sok zaklatástol mentené 
meg a közönségét s különösen a jó falusiakat Mert 
most ezekre vetik ki halójukat. Tudjak, hogy hol 
van pénz és bő kereset. 

Tejhamisitason eretett egy erről híressé lett 
tejtermelő telep tejszallttónője, aki azzal v -lekezelt, 
hogy annyi lej megrendelése van, hogy nem győzi 
a városba be nem jaro asszonyoktól megszerezni s 
így ezekre hantja a felelőseget. Mert meg büntetve 
nem voll es egy másodszori vizsgálatnál teje ki-
fogástalannak talál latolt, a rendőrhatóság csak 25 
koronara büntette, rábízván azt, hogy ezt a 25 ót 
azokkal megossza, akik tejszálhtókepességét segítik. 

Életbe leptetik a kenyerjegyeket. A hivatalos lap 
közli a kiveteies intézkedésekről alkotott törvény 
alapján a liszt- es kenjérfogyasstáa szabályozását és 
a kővetkezőket rendeli: 1910. január 10-től kezdve 
az egész ország területén bárkinek naponkint és 
fejenkint buza-, rozs- vagy árpalisztből vagy c 
gabouaneinuek keverekéből előállított lisztből leg 
feljebb 240 grammot szabad fogyasztania. Nehéz 
testi munkával foglalkozók részére ezt a mennyiséget 
a közigazgatási hatóság 300 grammra, a belügy-
miniszter pedig kivételes esetekben bárki részére 
szintén 300 grammra emelheti fel. Őstermeléssel 
foglalkozok naponkint és fejenkiut 400 grammot 
használhatnak fel. 5 gramm lúzt 7 gramm kenyérnek 
számítandó. Ezeket a lisztmennyiségeket mindenki 
elsősorban n saját készletéből köteles fedezni. Liszt-
és kenyérfogyasztási igazolványra csak annak s olyan 
mértékben vau igénye, akinek és amilyen mértékben 
a tulajdonában levő liszt- vagy gabonakészlet az 
általa ezen rendelet értelmében felhasználható liszt-
mennyiséget nem fedezi. Azok, akik rendszeresen 
éte leknek kiazolgáltatásaval iparszerueu foglalkozó 

üzletekben, intézetekben stb. étkeznek, csak kenyér 
fogyasztási igazolványra tarthatnak igényt. Vendéglők 
korcsmák és ételek kiszolgáltatásával foglalkozó 
üzletek kenyeret c>ak az általuk bevont kenyérjegy-
szelvények ellenében szerezhetnek be. Liszttel pedig 
a hatóság elAtt beigazolandó rendes vendégforgalom-
hoz képest az előirt aranynak megfelelően látandók 
el. Akinek 1910. augusztus 10 ik napjáig számítandó 
házi szükségletét, továbbá gazdasági szükségletét 
meghaladó gabona- vagy lisztkészlete van, az a 
készletnek a szűkségletet meghaladó részét a ható-
ság felhívására köteles maximális áron készpénzért 
a hatóság rendelkezésére bocsátani. Gabonakészletek 
birtokosai lisztszűkségletük fedezésére annyi gabonát 
tarthatnak vissza, amennyi az illető lisztraennyiség 
előállításához az esetleg természetben kiszolgáltatandó 
őrlési díj, az elporlás, a korpa és a hulladék számba-
vételével szükséges. Aki a rendeletet megszegi, két 
hónapig terjedhető elzárással és 000 koronáig terjed-
hető pénzbüntetéssel, azonkívül a készletek elkob-
zásával és az összes költségek megtérítésével 
büntethető. 

A Vörös Kereszt Egyesület választmánya január 
hó 9 .-én ülést tart a városhaza tanácstermében. 

A borarak maximalasa A hivatalos lap a 
minisztérium lendeletót közli a nyers borjubőrókért, 
a kész borjubőrókért és hasított bőrökért követelhető 
legmagasabb árak megállapításáról. A legmagasabb 
árak január 10. én lépnek életbe A maximális árak 
megállapítása részletes jegyzékbe van foglalva, 
amelyet szintén a hivatalos lap közöl. 

Az ujevi üdvözlesek meyvaltasa eimén minden 
évben szokásos gyűjtés ez évben 200 K-t ered-
ményezett, mely összeget más e célra szolgáló össze-
gekkel együtt a polgármester arányos részletekben a 
szegények között kiosztott. Jó lesz ezt a közönség-
nek is tudomásul venni, mert a megajándékozottak 
igen hajlandók ilyenkor azokat, akik már megvál-
tották magukat, rnégegyszer inegpumpolni. 

Orosz fogoly szökött meg mult hétfőn a tar-
talékkórházból. Neve Lukjánov Arozam 25 éves, 
szőke, magas, közkatona orosz egyenruhában. Más-
nap Lingvándról jött a távirati értesítés, hogy ott 
tartózkodik, de visszamenni nem akar A fogolyőrség 
parancsnoksága három tagu „küldöttségét" menesztett 
erte, mely meg is hozta. A faluból meg az a hír 
követte, hogy kórházbahelyezés előtt Ligvándon volt 
gazdasági munkára kirendelve és a — szive vágyo-
dott oda vissza. Lehet valami a dologban, mert igen 
gyorsan odatájékozódott. 

Állami segélyt kapott a varos 1916 évre. 18000 
koronát, ugyanannyit mint mindig, mióta végleg 
megallapiltatott. A rendőrség céljaira szolgáló v.ir-
ható 7500 K állami segélyt később utalják ki. 

A petróleum ara hatóságilag megállapittatott. 
Kicsiyben kilója 58 fillér, literje 48 fillér. Ezt leltű-
nően ki kell függeszteni minden árusítónál. A közön-
ségtől függ, hogy e rendelet azonnal és eredménye-
sen életbe lépjen. Jelentsen fel eladót vaify vevőt, 
hogy példás büntetéssel lehessen érvényt szerezni 
annak ott, hol kijátszani próbáljak. Ha ugy lesz 
mint a lisztnél, hogy bármilyen árt is követelnek, 
szo nélkül megfizetik, akkor hiába hirdeti ki rende-
lt te»t a hatóság. Minden elárusító és vevő mellé 
nem lehet rendőrt állítani. 

Embert olt a kőszegi vonat mult kedden, közel 
a szombathelyi állomáshoz való bejárás előtt, Herény 
községet követő területen. Egy ifjú katona ezt a 
halált kereste. Forgács István esztergommegyei 
19 éves újonc volt, aki bátorságát nem az orosz 
vagy olasz ellenséggel szemben, hanem a kőszegi 
vonat ellen érvényesítette. Hirtelen eltűnt társai 
kozul, neki fuiotl a kőszegi vonatnak, mely ugyan 
minden erejével fékezett, de mégis csak 30 másod-
perc után volt képes megállani s igy 72 méterre 
vonszolván az elvetemedett katonát, azt teljesen 
szétroncsolta. 

Köszönetnyilvánítás. A karácsonyfára adományo-
zott gazdag pénz- és egyéb ajándékokért hálás 
köszönetét fejezi ki az összes nemes adakozóknak 
és jottevóknek a kath. nőegyesűlet nevében 

Bobuss Katalin elnóknő 

Köszönetnyilvánítás. A magyar Vöröskereszt 
részére Kovats Viktorné 1 láda gyümölcsöt aján-
dékozott, melyért fogadja hálás köszönetemet. Egy-
úttal köszönetet mondok a helybeli vadászzászló-
aljnak azon szíves előzékenységéért, hogy a kará-
csonyi ünnepély alkalmával zenekarát Kováts Ferenc 
vezetésével átengedte. Cbernel Istvánné elnök nő. 

Meleg ruhát katonáink számára mult héten 
Róth Jenő könyvkereskedésébe következők hoztak: 
(íyomorey Mici, Végh Gyuláiié, Evang. elemi iskola 
IV.—VI. oszt. növendékei. — Készpénzadománynak 
befolyt Taugl Adolftól 10 korona. 

Dr Richter fele Anker-Liniment. Capsici compos' 
Ez a szer az Anker-Paiu-Expeller pótlására szolgál, 
rendkívüli bevált háziszer, amelyet fájdalomcsillapí-
tásnál, bedorzsólésnel, koszvénynél, rheumatikus 
fájdalmaknál, meghűlésnél, megbénulásnál, Ischias-
uál stb. a legjobb eredménnyel alkalmaznak. 

Felhivas Kőszeg varos tisztelt kózónsegehez! 
Alulírottak azon tiszteletteljes kórelemmel for-

dulnak Kőszeg város lelkes, aranyszívű közönségé-
hez, miszerint kegyeskedjenek az 1 koronás vörös-
keresztes gyűjtéshez hozzájárulni ós nagybecsű 
támogatásukkal lehetővé tenni, hogy az tovabbra is 
fenntartassák. 12 hónap telt el, amióta ezen gyűjtés 
a Vöröskereszt akkori goudnoknője Binder-Raab Alvin 
kezdeményezésével éleibe lépett; a tagok száma 

I 
í! 



Chernél Istvánné, Endrédi Gáborné, 

a Vöröskereszt elnokaóje. gj'ujteskezelő 

AJIer Simon 95 Leadvay Lajos 

Adler Testvérek l.aas József 

Art l.ina Lipthay Vilma 

Ueyer esperes I.engj-el Dezsőné 

5 Bever esperesne Launnger Ferenc 

Hlazovits Ferenc tO»» Lauringer Klek 

Hiritz Jakabné dr Lauringet János 

brunner Imréné dr Lauringer Janosne 

Haics Mihalvné I.ux Alajosné 
10 borhi Jánosné Limp plébános 

Hinder Alvin 105 Mohr Vilmos 

Hoross Karoly Mohr Vilmosné 

Üobuss Katalin Mohr Mihalvné 

Kanics Jozsoíné Michaetisz Izidor 
15 Bedőcs Imre Márkus Kalman 

Balikó Lajosné 110 Medcrl Janosne 

Babos Janosne Muller Ferenc 
ozv. dr Bolláné Muller F'erencné 
Bilisits Janosne Matzner örnagyne 

2u Brozer őrnagyne Maitz József 

Chernel István ne I I S Maitz Lipót 

Chernel Marta Marovits Krzsi 

Czeke Gusztavné Mahortsics Jozsefné 

Dorner Ferenc Miklós Berta 
Dobrowszkyne Mick Bertalanné 

ozv Deutseh Nlórnc 120 Mayer József 

Dohnál Hetemé Nagy Istvanne 

dr Dreiszkerné N'ussbaum Ferenc 

KndrcJi Gaborné Nemeth Imre 
30 Endredi Liza Piers őrnagy 
4 id Kitner Gusztavné 12'» l'erkovits Kdené 

ifj Kitner Gusztavné * Perkovits Jánosné 
Kimer Janosne I'ollenszky Irma 
Kitner Janosné l'azmandy Klekné 

35 Kisner Kamill l'artl ' lyorgy 
Flamisch Gu-ztav 130 l'ethes Jánosné 
Freyler Ntlly l'opper Ignác 
Fa\th l'alné PfefTel Janosné 
Früchtl Kde Kinghoifer narolin 

40 Freyberger >andorné Koth Jenő 
Gergelyffy Ferencné 135 Kóth Sándor 

Gratzl Gyul.me id Kónai Frigyes 
Gratil Janosné tfj. Rónai Frigyes 
Grosinger Ferenc Kuszke Liput 

45 (inal .lozse!ne Komwalter Henrietta 
Gombás Mária 140 Kozner Paine 
Gallér Janosné Kozenstingl Jakab 
Gangli Janosné Kamershoter Sandorné 
Grunner Vilmosne Si non János 

50 (.urtl Ödönné Simon Tini 
Gosztonyi Margit 14'i Somogyi rendőrbiztos 
<>yurasz Maria Schreiner Betti 
(•Inscr F'ng^'es Schneider Konstantin 
Horváth Bólané dr Schneller Aurelné 

55 Hor\.tth Józsefné Schermann István 
Horváth l.ajosnc 150 Schonbauer János 
Horváth Maty.is Schonbauer Janosné 
dr Havas Gyulané SchlatTer József 
Hammer Gyulané SchaíTer (iusztnv 

60 Hawrlant Karoly Schaar Kamilla 
Hanely F'lorn l.>ft dr. Stur l.ajosnc 
Hennel Laszloné stegmulier Karolin 
Her«.z Odonnc Stiaszny Gyula 
Hajek ezredesné Strnadt Marton 

U5 Hrabovszky János Sielessy Jánosné 
Hammer János 100 Szcnekovits Karoly 
Hammcl Tódorné Szép Mihalvné 
Jagits Antal Szeybold Kalman 
Jambrits polgármester Szeker Józsefné 

70 hovats Viktor Spanyik ezredesné 
Kovats Viktorné l l i j Szidoly Hermannc 
Kir^hknopf Mihalyné Szerdahelyi K arolyné 
K Jvzor K arolyné Szomor Lajosne 
KiuilTel fókertcsz Szinctar KnJrené 

75 Kram(H>l Jozsclné Szakonyi Istvanne 
Kcller Ignacnc 170 Szluha Dcncstic 
K.ss Antal Tipka Ferenc 
Kiss Jenőné dr Tirtsch 
Krausz József Torok János 

PO Krottcndorfer J..zsef dr. Thomasné 
Koczor Lajos 1 7ő Tuczai Antal 
Knaute Ketső Ungcr Ivarol vné 
Kopfstein Samu l'nger Flleknt 
Karcnits plébános l'zclac ezredesné 

HS Kohn Zsigmond Vidos Ilona 
Kovats (íezanc 1 ' 0 Wierer K nrotin 
Kantó György né ierer Leopoldin 
Koller kapitanyné Weoros Aladarnc 
dr Kovats Istvanne Wurst Kamillné 

IwJ Kiss Karolyné Wentzl Kdéné 
Kirnbauer Sandorné l«."i Wnisbecker Hennkné 
Kőszegi Jozsefné Wmsbecker Janosne 
Lóránt plébános Zcmlüka Lajosne 
Lórnnt Gyula Zerthofer Mihalyné 

A tagok kozul 172 fizet havonta l koronát, 
Simon János 3 koronát és 12 tag 2 koronát. Kzek : 
öiv. Deutseh Mónié, Früchtl Rdo, llrabovszkv János, 
Ko'ler kapiiányné, dr. Luiringer, dr. Lauringmié' 
Michtiul isz Izidor, Kóth Jenő, Kamershofer Sandorné' 
Suuuii 1 mi, Szakonyi Istvánná és Wuisbecker J-né' 

Öngyi'kossaflot követett el szerdán délután 
Hoeheeker Károly t>7 éves inalominuukás, aki 
néhány evvel ezelőtt mar tett ilyen kiserletet rozoga 
bicskával, most pedig csaladja távollétében az istálo 
ban borjuk ötéire akasztotta lel magát és mire hozzá-
tartozói tejfejés idejében az istaióba mentek, mar 
csak teljesen hideg holttestét talállak meg. A iend-
örbatosag kiküldöttei megállapították, hogy a halai 
mar ti>bb órat megelőzőleg toriént es hogy a falba 
vert kamposszegre a kötélnek csupán csomós végét 
leszorítva erositeite meg, ami sok ezer esetben egy 
rauehezedö testnek sulyat ki nem bírna, de mert a 
külső erőszaknak semmi nyoma » mivel tanuk is 
igazoltak, hogy öngyilkossági szándékát ismételten 
emlegette, ketségtelen, hogy maga kovotte el. 
Házsártos, reszeges ember volt egesz életében, ki 
családjavai orokos perpatvarban élt. Az orvos véle-
ménye szerint pillanatnyi elmezavar borította el a 
megcsökonyosödott alkoholistát. 

Az „ t l ek t ro -B ioskop" januar 1-ei műsora: 
Hadi hiiado (legújabb l'elvetelek a harctérről). 

A z a l a r c l e e s i k . (Szenzációs drama 3 lel-

vonasban. Frólich Elza a főszerepben.) Szere-

lem eseten. (Vígjáték.) — Januar 2.-an: Hadi 

híradó (legújabb felvételek a harctérről). Hal-

d o k i ok ne ni h a z u d n a k. Érdekfeszítő dráma 

3 felvonasban, melyben egy szélhámos aska-

lodasai a ligymet végig lekötik. Mindent nyu-

godtan. ^Kacagtatoj. — Eloadasok tartatnak 

mindkét napon d. u. Va4, este 0 es orakor. 

Szerkesztosegi posta. 
Főt . E. E . u r n á k E . Halas kaszonet az elismerő s z a v a k é r t 

Jol esik Nagyságodtól, kiról tudjuk, hogy szülővarosaval s z í v b ő l 
együtt erez. 

Sch. J. urnák És/aki harctérén, A üui kegyelet szép 
verses megnyilatkozását sziveken togadtuk, annál is inkább, mert a 
kőszegi hant alatt pihenő kivalo p-udagogusnak es írónak 1111 is nagy 
tiszteiül vagyunk. Harctéri levelet, sajnos, teljes olvashalatlansaga 
miatt iij.mii közölhetjük 

Többeknek az orosz es olasz harctéren. Az ünnepek 
cs az ujev alkalmaval küldött szíves üdvözleteket mindnyájuknak 
szívből köszönjük Jo egészségét es kitartást a boldog viszontlátásig. 

Állami anyakönyvi kivonat. 
D e c e m b e r . 

S z ü l e t é s e k : 
Schlapfer Ferenc—Wagenhofer Anna: dános. 
Wurst József—Sehatzl .lulia: Károly. 
Horváth István—Klee Anna: József. 
Kandweg .Nlihály—Siampf Teréz: Mihály. 
Wurst János—Schatzl Maria: Ernő. 
Sehatzl Ernő—Sehlogl Mária: Sándor. 
Deutseh Gyula—Schwarz Sarolta: Miksa 

H á z a s s á g o k : 
Guary Károly szolgabíró—Eitner Ida. 
Bruckner A. hoiiv. szamv.-altiszt—Jenatsek Jozefa, 
llesse Karoly orgonakészitő—Sovitsberger Zsoha. 

H a l á l o z á s o k : 
Oszwald Mátyásáé—Hóth A. 7ö é. maganzó, belrák. 
Sehonfeld Terez 10 honapos, kanyaró. 
Dömötör Lajos ló hónapos, tudölob. 
Lafnitzegger M Franciska, 38 é. apaca, vizibetogség. 
Decker Miklós, l'7 e. jogszigorló, tudővész. 
1'ompeek K -né Hauer T. ÜÜ e. cserepes ozv. szívbaj. 
Karkas l'aliit Bárdics A. 33 é. sopronudv., tudővész. 
Domjan Jozsel 7> e. esepregi cseled, aggkor. 
Mezey Antalne Kranz Anna 7ó é., tan. ozv., aggkór. 
G r e g o r i t s Katalin, X J o. varróuő, aggkor. 
Novakovits Anna, lö é., tudővész. 
Kappel G -ne Cseri M., birtokos ozv., 71 é., tudölob. 
Scülapfer Jauos 1 honapos, rangogorcs. 
llochocker Karoly 07 e. malointnunkas, onakasztas. 

1 | I T v e g y ü n k karácsonyra 
ajándékba azoknak, akik 

a szépet és a zenét szeretik ? 

A legértékesebb, a legszebb és 
a legnagyobb magyar zene-
gyüjteményt 

l t o * * a v ö l « : v i 

1 1 ) 1 5 . é l i 

K u r á c i o i i y i 

A l b u m á t . 

Ara fűzve ő kor., kötve 7 kor. 
10t> oldal, 46 értékesnél érté-
kesebb zeneművet tartalmaz. 

V i d e i s i h i r e k . 

Vasmegyei hos. Gerencsér Jauos, a S3. gyalog 
ezred örmeMere, amikor a Dzwiarz melletti csataban 
a legénység az elleuseg pusztító agyutuze miatt 
eltért a megjelölt iránytól, a kapott utusitas értei -
inebeu a jobbszarnyhoz csatlakozott és bar az oroszok 
igen heves oldaltuzzel fogadtak, teljesen fedezek 
nélküli terepen rontott előre. Abban a pillanatban 
ért a Dzwiarzon átvezető hidpalióhoz, amikor az 
or.^zok azt el .uaitak vinni. Nyomban megostromolta 
a keskeny átjárót, az ellensegot visszaverte, a'last 
foglalt a folyó északi partján es az oroszok minden 
próbálkozását visszautasította. A következő napok 
ütközeteiben rendkívüli kitartásaval tinit ki, míg 
megsebesülve, u arcképtelenné nem lett. Vakmerő es 
példa luagatartasaérl az arauy vitézségi éreiiiinel 
tüntetlek ki. 

A vasmegyei öregeket 5 jarusban sorozzak. 
Lapunk elsőnek jelentette már hetekkel ezelőtt, hogy 
a kormány rendel kezese ertelmeben Vas varmegye 
területen felülvizsgáljak. a szeinléu besorozott 43— 
ÓU éves népfeUelőket. Ui jarasban tartanak felül-
vizsgalatot. A felülvizsgáló bizottság elnöke dr. 
liekassy István főispán. A 43 —50 éves, tlíitíó—187J) 
években születeti, mar besorozott népfelkelőket a 
vasvári, celldömölki, felsőőri, németujvari és sárvári 
járásban vonj.u felülvizsgálat ala, hogy azokat, akik 
katonai szolgalatra nem alkalmasak, mentesítsék u 
katonáskodás alól. A felülvizsgalatok napjait az 
egyes jarasokra a következőkben állapították meg: 
vasvári jaras január 4—7, celldömölki tí—11, felső 
őri ÍJ—10, vasvári ÍJ—10, nemetujvari 2U—J«J ig 

^Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszeg. 

S z o m b a t h e l y i J a k a r é k p c i i z t a r 

J í é s z v c i x y t a r s a s a g 

kőszegi fiókja, 
K i r á l y u l « . 

Struez szálloda mellett. 
E l f o g a d : b e t e t < * e t je lenleg n e t t ó 4 » „ - ó s k u u -

tozassal beteti könyvecskére és fo lyó-
számlára A kamatozás a betetet követő napon k e z d ő d i k , 
betet kilizctesekei (elmondás nelkul e s z k ö z ö l 

L e s z á m í t o l : 3 ^ " ' " s o s üzleti es maganval-
— tokát mindenkor a legelőnyösebben. 

F o l y ó s í t : MHaMtáawjaMlotMlMMNMt 
— — — . folJhirtukokra c» varost hazukra , m a g a -

sabb kamatú kölcsönöket a lacsonyaob kama t ú 
kö lcsönökké vál toztá l (convertal) . 

É r t é k p a p í r o k a t : árfolyamon vesz e i eiad t 
— tőzsdei megbuatasok. i t e l logaJ 

S z e l v é n y e k e t : k " ' , s , ' K m c n t e s e t » d é v a i t . s z e i v e n y -

— iveki-t a s z e l v c n y u t a k a n y (talon) 
alapjan díjmentesen oeszerez 

Á t u t a l á s o k a t . l e f i z e , e * * k e t 8 , z k ° » o 1 •> v i u g har-
mely pincan teljesen Jijn entesen. 

É r t é k p a p í r o k r a : m a « i n p«p"°»»» 

S o r S O l á S a l á e S Ö ^ e k p a p r o l c a t i r í ü l y a n v e s z -
tesseg ellen biztosit 

É r t é k p a p í r o k a t j ^ ^ J J " r z e s r e " k < " ' 

Tekintettel, h o g y hazank l e g n a g y o b b penzintczetevkl a 
Pesti Hazai Első Takarekpcnztar K.-yesulettel szoros . .ssze-
kottetesben all, mindenfele takarckpenztari es banküzlet 

megbízást a legelőnyösebben bír lebonyolítani 
Mint az l-.lsó Mai:var Vltalanos biztosit., tarsasag ü g y n ö k -
ségé minJenf. le bi'ztosiUst e l logaJ és felvilagositassal kcsz-

s ggel szolgál 

Központ: szombattielyi (regi) Takarékpénztár 

Szombathely Alakul t : 1857-ben. 
Alaptöke 1.600 000 kor. Tarta lékok: 400.0J0 kor. 

Takarékbetétek 15 mil l ió koronán felal. 
Saját tökei 2,250.000 Korona. 

Kapható lapunk kiadohivatalaban. 

akkor 326 volt. A raostohu óletvisz niyok azonban 
sajnos lassanként leapasztották ezen irapo -áus számot 

kiknek névsora alább következik. Kzt a 1SS 
tiiUDt a gyűjtés törzsének, törhetetlen és tántori 
titlan híveinek tartjuk, akiket ez nton is kérünk: 
ttimogii.ssuiiak bennünket tuvábbr.i is, emeljenek 
szót a nemes célt szolgáló gyűjtés érdekében 
ismerőseik körében most, amidőn napról-napra 
nagyobb szükség lesz erre. Az eddig begyült összeg 
Ü423 kor., melynek fele, azaz 1711 kor. a háború 
után bek vetkező nagy inség némi enyhítésére van 
szánva, t. i. az elesettek hozzátartozóinak felsegé 
lyezéséro és a helybeli Hitelszövetkezetnél Jjetóti 
könyvben van elhelyezve és amelyből eddig 7.»0 K 
lizettetett ki hadiárvaknak. A másik 1711 K pedig 
a Vöröskereszt céljaira haszuáltatott fel hónapról-
hónapra, részint a Vöröskereszt kórhá/.ában ápoltak 
hxámara, részben a segítségre szoruló szabadságolt 
katonák, vagy harcba indulók részére adott meleg 
ruha, szivarka, üdítő és < rősitő italok alakjában. A 
gyűjtés igen tisztelt tagjai ne ütközzenek meg azon, 
hogy havonta nem adunk ki névsort a/, adakozókról, 
mert nem akarunk e célra elvenni pénzt, de bárki 
nek is mindenkor készségesen engedünk betekintést 
a pontosan kezelt fizetési lajstromba. Kgyúttal igen 
kérjük a havi részleteket Koth Jenő könyvkeroskedé 
sében vagy a gyűjtést kezelő Endrédi Gáborné 
lakásán leadni; uj" belépő tagok kéretnek ugyanott 
bejelentkezni. 

Kőszeg, 1915. december 'JS.-án 

NaC7*seru«n baváll • ktrcUraa ktsdSka*! ét áluUtea -"n-11 
kinél alai tacJekk 

fájdalomcsillapító bedörz§8lét 
mr(bttl«a, rbfttuia, komvenv, Infhi-ni*, torok , m*U- é* katftiii 

•tb. faetrihan 
Dr Rii'ht«r-f*U 

Horgony-Liniment. z z 
H o r g o n y - l * a i i i - K x | » e l l e r póüéka. 

Üvegje K --8U, 1.40, * 

Kaphatrt gf ARygierrtárakban \%)gy kniT»t.Unül u „Araaf 
oroeiláuoot" cimz<-;t l»r Kl.'bixr fíl» KyOtTTiiartáxkaa 

l'r.%i;a 1, Kli»»betk»»r. ». 
>M*<Ultl uttlIUél. 
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