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Hirdetések nag\;sdg szerint jutányos drban 

szdmitatnak meg. 

Halot tak nap j án . 

• ' Jertek, oh jertek 
Látogassuk együtt a temetőkertet. 

Az idén gazdag aratása van a halálnak, 

új sírhant mégis oly kevés domború! a teme-

tőkben. Halottaink nagyrészét idegen föld, vagy 

a csatatér vérrel áztatott göröngyei takarják be, 

amelyek fölött még mindig harci paripák robog-' 

nak. Az idén tehát nagyon sokan lesznek, akik' 

a megemlékezés virágos koszorúját és lánggal 

égő gyertyaszálait nem vihetik el szeretteik sír-

jára. Pedig hát az idei év halottai jobban meg-

érdemlik a virágos koszorút, az omló könnye-

ket, mint azok, akikért békés munka közben 

iött el a tagyoskezti halál. 

A temetőkertet járva halottak napján leg-

elsősorban is ezek jussanak eszünkbe. A csa-

tatér hős halottairól emlékezzünk meg kegyelet-

tel, s amit virágdíszben, gyertyalángban nem 

juttathatunk emlékezetüknek az jusson az élők 

javára, jusson azoknak, akik a kórszobák mé-

lyén gyógyítgatják a hazáért kapott sebeiket, 

jusson azoknak, akik a csatatér elesett hőseiben 

kenyérkereső apát, vagy testvért vesztettek el. 

A csatatér halottjai úgyis más beszámítás 

alá esnek, mint a békés idők elhunytjai. Ez 

utóbbiak kimúlásukkal csak egy családban, vagy 

bizonyos munkakörben hagytak maguk után hé-

zagot. Az, aki a haza jóvoltáért harcolva esik 

cl. az mindnyájunk halottja, az egész országé, 

az egész nemzeté. Az egész nemzet rokonér-

zése veszi körül a porladó hősök emlékezetet, 

de csodálatosképen ez az érzés nem oly lehan-

goló, mint mikor béke idején elhunyt kedveseink 

sirjára tesszük le a halotti koszorút. Nem oly 

lehangoló, mert hisz itt a halálból élet fakad, 

a nemzet jövőélete, j övő boldogulása. Az ily 

halottaknak nem gyász s zsolozsma kell tehát, 

de dicsőítő hymnusz, ujjongó diadalének, mert 

amit az ország vészit az elhunyt hősökben, an-

nál nagyobb a nyeresége. Hiszen az ő hősi ha-

laluk egyengeti a sikerek útját, az ő hősi ha-

laluk alapozza meg a végső győzelem fenséges | 

nagy épületét. Nem a lehangoltság illik tehát 

az idei halottak napiára, hanem az erős biza-

kodás érzése. Talán sok is az elesett hősök 

száma, de ez csak azt bizonyítja, hogy sokan 

vannak olyanok, akik a hazáért nemcsak élni, 

de meghalni is tudnak. 

Legyen tehát az idei halottak napja egy 

fönséges, magasztos ünnep a magyar társada-

lomra nézve, egész nemzet forrjon össze lel-

kileg, s az az összeforradás adjon táplálékot 

annak a munkának, amelynek célja a háború 

okozta sokféle sebtlek a gyógyítása. Ne egy-

szerit gyertyák gyúljanak ki az idén a sirhal-

mokon, hanem áldozati lángok a nemzet to-

vábbi áldozatkészségének tündöklő lángjai. Még 

mindig messze van a döntés napja, folyton 

ujabb és ujabb erőfeszítésre van szükségünk, 

ha győzni akarunk, ehhez az erőfeszítéshez szol-

gáltasson rugót a halottak emléke, különösen 

azoké a halottaké, akik a csatatéren porladnak. 

Ok adtak a legtöbbet, ők életüket adták 

oda a nagy cél érdekében, miért ne áldozhat-

nánk mi könnyű szívvel, jóval kiseb értékeke-

ket. Halottak napján látogassuk a temetőkerte-

ket, ösztönzést, lelkesedést meríteni a jövendő 

áldozatokra. 

A most folyó nagy világháborúban, mely-

nek megvívásában nekünk oly fontos szerep 

.jutott, még ennél is többről van szó. Nemcsak 

a hont, drága hazánkat kell megvédeni, hanem 

az európai hatalmat kell kivívni segítenünk, a 

nagy világbéke és a kulturmunka zavartalan 

folytathatására. 

Minden családfőnek az a törekvése, hogy 

övéinek egy nyugodtabb, inegelégedettebb, 

boldogabb jövőt teremtsen. Most valamennyien 

együtt akarjuk azt a jelennek és a jövőnek 

kivívni. 

Együttes erővel, lángoló lelkesedéssel, 

életünk, vérünk s anyagi erőnk feláldozásával 

ézt el is érhetjük. Akarjuk is, mert „a világon 

e kívül nincsen számodra hely, itt élned és 

meghalnod kell". 

A honvédelmi miniszter most olyan fel-

hív ást bocsátott a nemzethez, mely a korral 

való tekintet nélkül katonai kiképzésre min-

denkit harcba szólit, aki nemes önfeláldozással 

erre magát elhatározza. 

Ez a felhívás telies szövegében így hangz ik : 

A fegyveres erő kötelékébe ónként belépő 

itjak részérc, akik jelenleg valamely főiskola 

rendes hallgatói vagy regebben rendes hallgatói 

voltak, „Főiskolai önkéntesek altisztképzo isko-

la ja" elnevezéssel k a t o n a i k i k é p z ő i s k o l á k 

s z e r v e z t e t n e k . 

Ezeknek az iskoláknak a célja, hogy az 

említett ifjak képzettségüknek megfelelően kü-

lön katonai kiképzésben részesüljenek es lehető 

legrövidebb idő múlva mint altisztek a fegyve-

res haderő szamára a beállott hiányok fede-

zésére igénybe vehetők legyenek. 

A „Főiskolai önkéntesek altisztképző isko-

lája" a közös hadsereg és a honvédség részére 

külön-külön egyelőre Budapesten és pedig a 

honvédség reszere a budapesti 30. honvéd 

gyalog ezred pótzászlóaljánál és Zagrábban 

állíttatik fel. A közös hadsereg részére felállított 

ezen iskola nemet elnevezése „Chargenschule 

J der Akademischen Freiwilligen". 

I. Felvétel a főiskolai önkéntesek altisztképzo 
iskolájába. 

Az említett helyeken alakított „Főiskolai 

önkéntesek altisztképzo isko lá jáéba bcsoroztatá-

suk után felvehetők: 

A. Mint önként belepő egyévi ónkentesek 

(egyévi tényleges es 12 évi összes szolgálati 

kötelezettséggel): 

a) a 17—20 éves főiskolai hallgatok, tehát 

akik meg nem állítás kötelesek: 

b) a 21 es 22 éves főiskolai hallgatók 

közül azok, akik állítási kötelezettségüknek a 

folyó évben eleget tettek ugyan, de allittatásuk 

alkalmával visszahelyezendőnek osztályoztattak. 

Az a (és b) esetben akkor is, ha népfölkelési 

(bemutató szemlén neptolkelési fegyveres szol-

igalatra alkalmasoknak találtattak, <4c még nem 

I sorozták be magukat. 

~B. Mint önkéntesek csak a háború tarta-

mára, az egyévi önkéntesi karpaszomany visel-

hetésének engedélyezésevei. 

a) mindazok, akik állítási kötelezettségüknek 

végleg eleget tettek, fegyveres szolgálatra alkal-

matlanoknak találtattak és a haboru tartamára 

a közös hadsereghez illetőleg honvédséghez 

Önkénteseknek belepnek. 

Ezek közé sorolandók azok a hadkötelesek, 

akik állításuk alkalmával besoroztattak, de 

felülvizsgálat utján elbocsatattak, továbbá azok 

a magyar, vagy a közös hadseregre nézve 

osztrák állampolgárok is, akik életkoruk miatt 

népfölkelési kötelezettség alatt már nem allanak. 

Mindnyá j unknak el kell m e n n i ! 

Valamikor régen elhangzott ez a minden 

magyar embert lelkesítő szózat s akkor is 

ifjak es öregek egyaránt siettek a hon 

védelmére. 

b) azok az egyének, akik külföldről beván-

dorolnak és a magyar állampolgárság meg-

szerzése után történő besoroztatásuk alapján a 

véderőtörvény 10. §. 2. pontja értelmében a 

honvédség póttartalékába beosztatnának, tehát 

katonailag még kiképezve nem lettek. 

A „Főiskolai ónkentesek altisztképző isko-

l á j á éba csak azok vétetnek fel, akik valamely 

főgimnáziumot vagy főreáliskolát szabályszerűen 

elvégeztek es az érettségi vizsgálatot letettek, 

tehát az egyévi önkéntesi szolgalat kedvezmé-

nyére igényt nyújtó tudományos képzettséggel 

rendelkeznek, f ő i s k o l a i h a l l g a t ó k v a g y 

i l y e n e k v o l t a k , a főiskolai hallgatók altiszt-

képző iskolájaba való felvételüket besoroztatasuk 

előtt kérték és alkalmassaguk alapján besoroz-

tatnak. 

II. Csapatválasztás. 

A „Főiskolai önkéntesek altisztképzo isko-

lája" a közös hadseregnél csupán a gyalogsági 

vadász és műszaki, a honvédségnél pedig csak 

a gyalogsági csapatok számára kepez ki önkén-

teseket. 

A közös hadseregbeli altisztképző iskolába 

pályázók a megjelölt csapattestek közül csak 

oly csapattestet választhatnak, mely a m a g y a r 

s z e n t k o r o n a o r s z á g a i n a k t e r ü l e t é r ő l 

egészíttetik ki. 

Az I. A. és B. pont alatt felsorolt önkén-

tesek, akik más csapattosthez (fegyvernemhez) 

kérik beosztásukat, a „Főiskolai önkéntesek 

altisztképzo iskolá jáéban nem nyerhetvénkikép-

zést, oda ez iránt nem is folyamodhatnak. Ezek 

tehát a választott csapattestek pótkereteinél fel-

állított rendes egyévi önkéntesi osztagokban 

nyerhetnek kiképzést. 

Tájékozásul szolgáljon, hogy a honvéd 

lovassaghoz és tüzérséghez, valamint a közös 

hadseregbeli tüzérséghez, a rendelkezésre alló 

helyek korlátolt száma miatt csak feltételesén 

lesznek egyévi önkéntesek beoszthatok. 

Ezek közül első sorban azok vétetnek tel, 

akik idomított lóval es teljes lófelszereléssel 

vonulnak be, inig a többieknél megtörténhetik, 

hogy feltételes beosztásuk dacára más fegyver-

nemhez fognak beosztatni 

Az I. B. alatt felsorolt és csak a háború 

tartamara belepő azok az önkéntesek, akik a 

közös hadseregnel es honvédségnél a lovassag-

hoz vagy tábori tüzérséghez kérik magukat 

beosztatni, feltétlenül saját idomított lóval és 

teljes lófelszereléssel tartoznak bevonulni. 

III. Határozathozatal az egyévi önkéntesi 
kedvezmény és az egyévi önkéntesi karpaszo-

mány viselésének jogosultsága felett. 

Az I. A. pont alatt említett önként belépő 

egyévi önkéntesek által a véderőtörvény 21. 

§-a alapján kért egyévi önkéntesi kedvezmény 

megadasa tekintetében a véderőtörvény végre-

hajtására vonatkozó utasítás I. rész 90. I. 

pontja alatt foglalt rendelkezések irányadók. 

Az I. B. pont a) bekezdése alatt emiitett 

es csak a haboru tartamára önként belépők 

részére az egyévi önkéntesi karpaszomany 

viselésére vonatkozó engedélyt igazolt tudomá-

nyos képzettségük alapján a besorozast eszkózlö 

kiegészítési kerületi illetőleg honvéd kiegészítő 

parancsnokság adja meg. 

Az I. B. b) pont alatt emiitett és a háború 

tartamára belépni óhajtó egyének részére az 

egyévi önkéntesi karpaszomány viselései a rájuk 

nézve illetékes honvéd kiegészítő parancsnoksag 

engedelyezi. 

IV. Önkéntesi szolgálat folytatása a háború 
befejezése után. 

Az l. B. pont alatt említett és csak a 



a háború tartamára besorozott önkénteseknek 

kérelmökre megengedhető, hogy tényleges szol-

galatukat a háború után önkéntesen folytat-

hathassák. 

V. fölavatás a háború tartamára. 

Bármely cs. és kir. kiegészítési kerületi 

vagy m. kir. honvéd kiegészítő parancsnokság 

avathat föl önkénteseket a háború tartamára. 

VI. Kérvények felszerelése és benyújtása. 

1. A I. A. a l a t t e m l í t e t i e g y é v i 

ö n k é n t e s e k a véderőtörvény végrehajtására 

vonatkozó utasítás 1. resz s9. ij a értelmében 

megszerkesztendő és az idézett §. 5. pontja 

szerint felszerelendő kérvényükhöz még külön 

csatolni kötelesek megfelelő igazolást arra nézve, 

hogy rendes főiskolai vagy pedig volt főiskolai 

hallgatók. 

A kérvény a mellékelt I. minta szerint 

szerkesztendő. 

A kérvényhez csatolni kell: 

a) főgimnáziumi vagy főreáliskolai érett-

segi bizonyítványt; 

b) a főiskolai hallgatói minőséget igazoló 

okmányt (dékáni, igazgatósági bizonyítványt, 

indexet, államvizsgái bizonyítványt stb.). 

ct a védtörvényi utasítás 1. rész 89. jí-ához 

tartozó 23. minta szerinti belépési bizonyítványt, 

melyet az illetekes, kétes illetőség eseten a 

védtörvényi utasitas 1. rész I .Í3. § 1. pontjának, 

második bekezdése értelmében a tartózkodási 

hely járási tisztviselője állit ki; 

d) a 24. életéven alul a szülői beleegyező 

nyilatkozatot, melyet a tartózkodási hely járási 

tisztviselője hitelesít. 

A kérvény a szerint, amint az illető a 

kozos hadsereghez vagv a honvédséghez óhajt 

belépni, a községi illetőség szerint illetékes cs. 

es kir. kiegészítési kerületi vagy m kir. honvéd 

kiegészítő parancsnokságnál nyújtandó be. 

2. A I. B. a I a 11 e m 1 i t e 11 é s c s a k a 

h á b o r ú t a r t a m á r a b e l é p n i ó h a j t ó 

e g y é n e k a csatolt 2. minta szerinti kérvényt 

tartoznak benyújtani. 

Kzen kérvényhez mellékelni kell: 

ai a gimnáziumi vagy főreáliskolai érett-

ségi bizonyítványt; 

b) egy főiskolai okmányt, mehből meg-

állapítható, hogy az illető annak idején főiskolai 

hallgató volt; 

c) a védtörvényi utasítás I. rész 133. §-

ához trrtozó 42. minta szerinti belépési bizo-

nyítványt, melyet az illetékes, ketes illetőség 

eseten a tartózkodási hely járási tisztviselője 

állit k i ; 

d) kiskorúaknál a járási tisztviselő által 

hitelesített 43. minta szerinti szülői vagy gyámi 

nyilatkozatot; 

ei azok részéről, kik a közös hadseregben 

vagy honvédségben szolgáltak, az elbocsátási 

okmányt, akik nem szolgáltak, egy szolgálati 

kötelezettség alól való mentességi igazolványt. 

A felszerelt kérvényt a szerint, amint az 

illető a kozos hadsereghez vagy a honvédség-

hez óhajt belépni, a tartózkodási hely kiegé-

szítési kerületi vagy honvéd kiegészítő parancs-

noksághoz kell benyújtani. 

A 1. B., b. pont alatt említett és szintén 

csak a háború tartamára belepni óhajtó egyé-

nek a VI 2. pont értelmében felszerelt kérvé-

nyüket az illetőségi helyüknek megtelelő illeté-

kes m. kir. honvédkiegészitő parancsnoksághoz 

tartoznak benyújtani. 

VII. Bevonulás. 

A besorozott önkéntesek besoroztatásuk 

utan a sorozó honvéd kiegészítő illetőleg kiegé-

s/.itesi kerületi parancsnokság altal azonnal el-

küldendők a választott altisztkepző iskolaba. 

A gyalogsági, vadász es műszaki csapat-

telthez bevonulók ruházatáról es felszereléséről 

az illet') csapattest gondoskodik. 

A „Főiskolai önkéntesek altisztkepző isko-

la iába" azok is pályázhatnak, kik az 1914. évi 

november hó 16-tól december hó 31.-ig tartan-

dó népfolkelési bemutató szemlén megjelenni 

tartoznak. Kzek a bemutató szemle alkalmával-, 

amennyiben alkalmasaknak talaltatnak — abbeli 

igényüket, hogy a "Főiskolai önkéntesek altiszt-

kepző iskolaja"-ba óhajtják felvételüket, a nep-

l'olkelö bemutató szemle bizottságnak bejelent-

hetik. 

A bemutató szemle bizottság elnöke az 

erre vonatkozó kérvényekbe való betekintés 

után az illetőnek erre vonatkozó kérelmét a 

népfolkelési bemutató lajstromba előjegyzi és 

az illetőt népfolkelési igazolványi lap kiadása 

mellett utasítja, hogy felszerelt kérvényét, a 

szerint amint a közös hadseregben vagy hon-

védségben óhajt szolgálni, az illető cs. és kir 

kiegészítési kerületi, illetőleg a m. kir. honved 

kiegészítő parancsnoksághoz nyújtsa be. 

Önként értetik, hogy abban az esetben, ha 

az (inként belépni óhajtók az illetékes m. kir. 

honvéd kiegészítő illetőleg cs és kir kiegészi-

tesi kerületi parancsnokság területén kívül tar-

tózkodnak, az illetékes m. kir. honvéd kiegé-

s z í t ő illetőleg cs. és kir. kiegészítési kerületi 

parancsnokság az egyévi ónkéntesi kedvez-

ményre vonatkozó határozatnak az illetékes 

járási tisztviselővel egyetértőleg való meghoza-

tala utan. az önkéntes belépés utján való 

besorozás foganatosítása vegett. az egyévi 

önkéntesi kedvezményre vonatkozólag meghozott 

határozat közlése mellett, a tartózkodási hely 

szerint illetékes m. kir. honvéd kiegészítő ille-

tőleg cs. és kir. kiegészítési kerületi parancs-

nokságot tartozik megkeresni, mely a besoro-

zás foganatosításáról, az illetékes m. kir. hon-

véd kiegészítő illetőleg cs. és kir kiegészítési 

kerületi parancsnoksagot az avatasi lajstrom, j 

az illetékes járási tisztviselőt pedig az avatási 

lajstromkivonat megküldése mellett értesiti. 

A „Főiskolai önkéntesek altisztképző isko-

laja"-ba való felvétel tekinteteben főiskolák alatt 

azok a magasabb tanintézetek értendők, ame-

lyekbe rendes hallgatókul a felvétel a gimná-

ziumi vagy reáliskolai érettségi bizonyítványhoz 

van kötve. 
* » 

• 

Midőn a kiegészítő parancsnokságoknak 

ezt a rendeletet kiadom, annak a várakozasom-

nak is adok kifejezést, hogy a parancsnokságok 

a jelentkező önkéntesekkel szemben, — akik 

önkéntes jelentkezésük altal erős elhatározásuk-

nak, áldozatkész lelkesedésüknek és igaz hazafi-

ságuknak kifejezést adnak, inte l l igenciá juk 

folytán használhatóságuk tekintetében pedig 

legszebb reményekre jogosítanak, az elérendő 

cel érdekében a kellő figzelemmel járnak el és 

ez altal is elősegítik annak a nemes célnak a 

megvalósítását, melyet a „Főiskolai önkéntesek 

altisztképző iskolája"-nak szervezésével elérni 

szándékozom. 

Hazai 
honvédelmi miniszter. 

„Fel, fel vitézek a csatára". Az egész 

világ dicsőíti a magyar katonát, — a magyar 

katona bátorságát, vitézségét! Nagy túlerővel 

szemben azonban a legvitézebb harcosokból is 

többre van szükség, mint amennyi eddig harc-

ban áll. „Itt az idő, most vagy soha !" Sora-

kozzunk a zászlók a lá ! Aki csak teheti s akire 

itthon nincs feltétlen szükség, az siessen fegy-

vert fogni a haza és a világbéke ellenségei 

ellen. Senkisem mondhatja, hogy nem állhat 

katonasorba. A honvédelmi miniszter felhívása 

minden hadi szolgálatra alkalmas férfiúnak 

megadja a katonasorbaállás lehetőségét. 

„Sehonai bitang ember, ki most, ha kell, 

halni nem mer, kinek drágább rongy elete, 

mint a haza becsülete!" 

Hirek a háborúról. 
— Csak hivatalos jelentések. — 

A przem>sli nagy harc A Magyar Hírlap jelenti 
a sajtó hadiszállasról: Przemysl mellett áll a nagy | 
harc A fő küzdelmek Jaruslaunal é.s a déli szárnyon 
Sambornál vannak, ahol döntés várható. Ezerszámra 
szállítunk el orosz sebesülteket és foglyokat, kik 
nagy részben Kievből való kisorosz foldmivesek. 

Haboru-ellones part Anyliaban. Londonban nj 
párt alakult Chrewilian volt kultuszminiszter elnök 
lésével, aki mellett két volt minisztertársa vezeti az 
akciót, akik annak idején ugyancsak a háború miatt 
léptek ki a kormányból. A párt címe: „A demokra-
tikus ellenőrzés egyesülése." t'élja kivívni a háború 
mielőbbi megszűnését s programmját arra alapítja, 
hogy Angliában az az óhaj, hogy a háborút mielőbb 
be kell fejezni. 

Luyi flotta tamadasa Varsó ellen Pétervári je-
ontés szerint egy Zeppelinekből és repülőgépekből 
álló légi flotta tamadást intézett Varsó ellen és bom-
bázta a várat. A helyőrség tornyokban elhelyezett 
gépfegyverekkel védekezett, de eredménytelenül. A 
német hadsereg 12 kilométernyire áll a várostól. 

Kicsereljük az orossszal az internáltakat, Pétéi-
vé rí jelentés szerint azok a tárgyalások, melyek az 
orosz és német részről, továbbá az orosz és osztrák-
magyar kormányok kozt megindultak s az internál-
tak kölcsönös kicserélésére vonatkoznak, jó uton 
vannak s nincsenek messze az eredményes befeje-
zéstől. 

Nagy harc Ivangorodnal Közép Galíciában a 
helyzet változatlan. Ivangorodtól délnyugatra föliil-
mulhntatlan hősiességgel küzdő hadtesteink — nme 
lyek kózul csak az egyik tize.er fogolyt ejtett 
ellenséges túlerővel állnak harcban. 

Harcaink Szerbiaban Planinán megvert szerb 
montenegrói haderőket négynapi szakadatlan üldö-
zés után Visegrád és (lovarde közelében a Urinán 
át visszaszorítottuk. Csapataink eközben a Slijenica 
melletti iskolában sok gyalogsági és tüzérségi lőszert 
és Veliko Predo Vrseczávan vívott utóvéd harcok 
ban gépfegyvereket és hegyi ágyukat zsákmányoltak. 
Hosznia keleti része ezzel a Drináig meg van tisz 
titva az ellenségtől, l'gyaue napon, melyen a szer-
beket és montenegróiakat a hrináu visszaszorítottuk 
Szerbiában levő csapataink is jelentős sikert értek el. 
Kavnje közelében a Macvaban két erődített ellensé 
ges állást rohammal bevettünk s eközben négy gép-
fegyvert, hatszáz puskát és bombákat zsákmányol-
tunk és számos foglyot ejtettünk. 

A ketseybeesett Paris. A romai Tribuna jelen-
tése szerint Parisban az a lakossag véleménye, hogy 
az Arras kornli harcoknak nem lesz a szövetsége-
sekre nézve kedvező kimenetelük. A hivatalos köz-
léseknek Parisban mar egyáltalában nem hisznek és 
minden kísérlet, amely a lakosság megnyugtatására 
irányul, eredménytelen marad. Az angol segítségei 
elégtelennek tartják. Lille bevétele, amelyről hivata 
los jelentést nem adtak ki, nagy levertséget okozott. 
A -Petit Párisién" követeli a csendőrségnek a tűz-
vonalban való felhasználását. Lzenkiviil pedig síir-
geti, hogy a behivuttak családjain sürgősen segít-
senek, mert Parisban immár rettenetesen nagy a 
nyomor és félő, hogy sokan éhezni fognak. 

Diadalmasan verjük a szerbeket. L hó 17-én 
Szerbiában ujabb sikereket vívtunk ki. Itavnje hely-
séget és a Macvába Crnabarátói északra a gátuton 
nagyon megerősített ellenséges hadállást csapataink 
az ellenség vitéz védelme után rohammal bevették, 
miközben négy ágyút, nyolc gépfegyvert és számos 
hadianyagot zsákmányoltak és ötszáz katonát foglyul 
ejtettek. 

Varsó ostroma. A „Secolo" haditudósítója je-
lenti Varsóból: Varsó olyan mint egy katonai tábor. 
A várost «}<HJ ezer ember védi. Lengyelországban az 
oroszok több mint egy millió katonát vontak össze. 
Nyolc nap óta szakadatlanul dörögnek az ágyuk. Az 
utcai csőcselék által fenyegetett zsidók tömegesen 
menekülnek a városból. 

A nemet seregek harcai. Xieiiport-Dixinuiden-
nél ínég áll a harc. A belgák ott jelentékeny csa-
paterősitésoket kaptak. .\li támadásunkat folytatjuk. 
Tizenhat angol hadihajó veti részt a jobbszarnyunk 
elleni harcokban. Tüzelésük eredménytelen volt. lp-
resnél a helyzet október 17-én változatlan maradt. 
Liliétől nyugatra támadásainkat sikerrel folytatjuk. 
Az argonnesi erdőben ismét uéháuy ellenséges lu-
vészárkot elfoglaltunk, melyek katonáit foglyul 
ejtettük. A nyugati harc ..szintéren egyéb lényeges 
dolog nem tortént. Lengyelországban a német, ma-
gyar és osztrák csapatok uj orosz haderő elől, amely 
Ivangorod, Varsó és Novogeorgievszk felől nyomult 
előre, kénytelenek voltak kitérni, miután eddig tobb 
napi harcban az összes orosz támadásokat sikeresen 
visszaverték. Az oroszok egyelőn; nem követték 
csapa'.tinkat. Az ellenséggel való érintkezés megsza-
kítása nehézség nélkül ment végbe. Csapataink a 
helyzetnek inegfelelőleg újonnan fognak csoportosulni. 

Az elpusztult Belgrád A Helgrádnd véghezvitt 
ágyúzás borzaszto pusztítást tett a városban. A do-
hánygyár a földdel egyenlő. -- Egy rwinhalmaz a 
tisztek kaszinója, a Moszkva szálló és az egész Mi-
hály fejedelem-utca. Az egyetemet és a székesegy-
házat a tiiz annviia elpusztította, hogy nem ismerni 
reájuk. 

Súlyos angol fiaicia veresegek. Nieuporttól dé ré 
támadásunk I issan tért hódit. Lill'ttől nyugatra csa-
pataink jól haladnak előre. Az ellenségnek tobb c ő 
ditett hadállását bevettük. Tizenhat angol tisztet és 
tobb mint háromszáz katonát foglyul ejtettünk és 
négy agyút zsákmányoltunk. Az angol és francia 
ellentámadásokat mindenütt visszavertük. A rheimsi 
székesegyház előtt felvonult francia ütegre, melynek 
tüzérségi megfigyelő állomása van a székesegyház tor-
nyán : tüzelnünk kelleit. Az argonnesi erdőben tobb 
lövészárokból kivertük az ellenséget és néhány gép-
fegyvert zsákmányoltunk. Verdimtől délre heves 

; francia támadast visszavertünk. Az ellentámadás al 
i kalmával csapataink az ellenség föhadállásáig nyo-
multak, melyet bevettek A franciák erős vesztesé-
geket szenvedtek. 

13 500 uj orosz foglyot ejtettek a nemetek. Az 
északkeleti hadszintéren csapataink támadasa foly-
ton előrehalad. A legutóbbi három hét alatt itt ti-
zenhároinezerötsz.iz oroszt foglyul ejtettünk és har-
minc ágvut és harminckilenc gépfegyvert zsákmá-
nyoltunk A délkeleti hudMintéren csütörtök óta H 
viszonyok nem változtak. 

A levegőből bombázzák Antivarit Celiinjei híra-
dás szerint három osztrák magyar aeroplán jelent 
meg Antivári felett, amelyek bombát dobtak le. 

()riasi ütközetek Nieuport mellett. A Nieuport mel-
letti ütközet a legrettentesebbon fölülmúl minden 
eddigi harcot. Városokat, hidakat foglaltak el és fog-
laltak vissza nyolcszor egymásután. Nehéz tüzér-
ségi harcok folynak, hihetetlen nagy veszteségek 
mellett. A németek ujabb éü ujabb csapatokat kül-
denek a harcvonalba. 

Seregeink ujabb tamadasai delen. A ltolgár Táv 
irati Iroda hivatalos jelentése szerint az osztrák 

magyar hadsereg uj attakot intézett a szerb-monte-

negrói csapatok ellen. Uelgrádot mind nagyobb erű-
vel bombazzáa.. 



Az Emden ujabb sikerei. A pétervári távirati 
u-'vnokség jelenti Tokióból: Az Emdon a Pulovina 
révben megtámadta a Nenizug orosz cirkálót és egy 
francia hajót és mindkettőt elsülyesztette. 

Az orosz torok haburu kitörésé. IOgy hároniké 
ményü t«"»rok cirkáló lövöldözte Theodosia városát ós 
vasúti állomását, megrongálta a görög székesegyhá 
zat, a kikötőben levő raktárakat és a mólót. Egy 
katona megsebesült. Az orosz külkereskedelmi bank 
fiókja nigyuladt Fól tizenegy kor délnyugat felé tá 
vo/.ott a cirkáló. Novorosszijk előtt megjelent a „Ua 
midié" túrok cirkáló és megadásra szólította fel a 
várost, botnbázzáss tl fenyegetve követelte az állam-
\ agyon kiszolgáltatását. A török konzult és a torok 
hivatalnokokat letartóztatták. A cirkáló ezután tá-
vozott. 

A torokok elsülyesztettek ket orosz hajót es 
egyet eifoytak. A fekete tengeren az orosz flotta meg-
támadta a tonik flottat. A harcban egy orosz akna 
lerakó hajó és egy torpedó-zuzó elsülyedt. A törökök 
ezenkívül elfogtak egy orosz szénszállító gőzöst s a 
rajta Uvő 13 tisztet és Mi főnyi legénységet foglyul 
eltették. Szebas/.topoit a törökök sikerrel bombázták. 

A hivatalos torok jelentős Hivatalos konstanti-
nápolyi jelentés szerint néhány orosz torpedónaszád 
kísérletet tett arra, hogy megakadályozza a török 
flottának a Üoszpoitisliól a Fekete-tengerre való ki-
futását. A török hajók erre megkezdték a tüzelést 
é> két orosz hajót elMílyesztettek. A törökök több, 
mint harminc tengerészkatonát elfogtak. A török 
flotta nem szenvedett vereséget. 

Tüntetés BuiLpestea a törökök mellett Péntek 
este a töröli, győzelmek hirére tüntetés volt. Nagy 
t. ni''!/ az Andrassy nti török konzulátus elé vonult 
és élt'Mtc Törökországot, ll ihmct Sikmct törik kon-
zul megköszönte az ovációt 

Ujabb torok s ker. Az Univerzul jelentése sze-
rint egy török hajóraj elsüllyesztette a „Honecz" nevü 
á l lomásha jó t . 

Altalanos mozgo3itas Kinab in. A Korr. Rund-
schau Konstantinápolyból jelentik, hogy hir szerint 
Kínában általános mozgósítás áll küszöbön. 

Torökorszag ma ismét hét hajót siilyesztett el 
a Fekete tengeren 

Bulgár i ának u l t imátumot 
küldött Oroszország, Szerbiával szemben való 

magatartása miatt. 

H e l y i h i r s k . 
Zulaw.ki Bela ornigy hősi halált halt a déli 

harctéren. Tegnapelőtt egy ittani családhoz érkezett 
;i ^zoiuoru hir, hogy családjával kíméletesen közölje, 
de családja már szeptember elején visszautazott 
allamló lakhelyére Székesfehérvárra. A ir'ndnyájunk-
nak rokonszenv, s, délceg főtisztnek eleste, őszinte 
részvétet keltet a város minden rétegében. Ezt a 
férfiút igazán szerette és tisztelte mindenki. Haj társai 
i^, a polgárság is. Hégebben a katona' reáliskolában 
mint tanár is működött, de szívesen foglalta el helyét 
újra a Mollinúrry ezredben, mely Budapesten lévén 
állomáson, módjában volt a sportéletnek szentelni 
uiag.it, melynek igazi hivalottsággal sokszor ki-
tüntetett bajnoka volt. Különösen a k;,rd és tőr 
vívásban tűnt fel csodás ügyességével, elegenciájával. 
Barátsagos kedves előzékeny modora közkedveltté 
tette minden társaságban. Az angol világbajnoki 
sportversenyeken egyik vezetője volt a magyar vivó-
csapatnak. Az angol király is megszólított i s meg-
dicsérte és személyesen adta át neki az ott szerzett 
második dijat Julius végén mint százados itt találta 
szabadságon a mozgósítás elrendelése. Azonnal be-
vonult s m'nt őrnagy egy ideig katonakipépzésre 
ren lehetett, utóbb Boszniába, hol hősiesen harcolt a 
szerbek ellen. Neje Sziklay Paula és egyetlen szép 
leánya gyászolják, de részt vesz gyászukban egész 
szivével a város minden lakosa és sokszor s sokat 
fogja ínég emlegetni a felejthetetlen jóságú, szere-
tetreméltó daliás tisztet, aki szintén meleg szeretettel 
viseltetett városunk iránt s benső barátsággal csiig-
gott minden barátján, isinerősén 

Katonai kitüntetes. Őfelsége a király Iwauinai 
Iwuiski Artúr 83 gy. e.-beli számfeletti ezredesnek, 
a II* gyalogdandár parancsnokának, az ellenséggel 
s/.einben vitéz és eredményes magatartása elismeré-
séül a Lipótrend lovagkeresztjét a hadiéki'-nénnyel 
adományozta. 

Zenes mise. Jövő vasárnap a deákmisén (S óra-
kor) „Krisztus utolsó hét szaváéból a részt fog-
jak jatszani („Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem 
tudják, mit cselekszenek '.) 

Etoleptetes. A magyar államvasutak most meg-
jelent novemberi előléptetések sorában találjuk Fiirst 
Búbért helybeli osztályraérnökségi hivatalvezetőt is. 
F< mérnökké léptették elő, mihez mi is igaz örömmel 
gratulálunk. 

Kitüntetesre terjesztettek fel ifj. l)r. Stúr Lajos 
ügyvédjelöltet, |)r. Stúr Lajos kiváló polgártársunk-
nak kitűnő fiát, aki már a részleges mozgósítás el-
rendelése óta mint tartalékos tüzértiszthelyettes 
Montenegró és Szerbia e'loni gyakori tüzérhurcok-
bau vitézségével s ügyességével érdemelte ki feljebb-
valóinak elismerését. 

Bevonult tartalékos tisztek. I nger Elek 7. 
huszárczredheli hadnagy és Unger Károly lM-as 
houvédhadnugy szolgálattételre behívattak.' Előbbi 
az ezredhez Pápára, utóbbi helyi szolgálatra Besz-
tercebanyára. 

Hosi halalt halt a harctérén Csorna Nándor 17. 
honved gyalogezrodbeli százados, aki néhány évvel 
ezelőtt mint főhadnagy az itteni honvédzászlóalinál 
szolgált. 

olyan sok. Bemélhetőleg győzni fogunk, akkor fizetni 
is győzzük. 

Közgyűlés. A kőszegi önkéntes tüzoltó-egyesu 
let l'.tl I. évi november hó s áu délután 3 órakor a 
városház tanácstermében tartja ezévi rendes közgyű-
lését, melyre az egyesület összes tagjai tisztelettel 
meghívatnak. Tárgysorozat : 1. Elnöki jelentós. 2 
Parancsnoki jelentés. .'I Számadások előterjesztése. 
4. Főparancsnok választása. •*>. Indítványok. Az el-
ír >ksóg. 

A Kőszegi Kereskedelmi Kór e hó 12.-én este 
1 /J órakor tartja rendes évi közgyűlését saját helyi-
ségében. 

Adomány A Kőszegi Általános Takarékpénztár 
az országos hadsegélyző bizottság felhívására a segé-
lyezések céljaira 50 koronát adományozott. 

Múltkori vezércikkünk „a haboru városi tanú-
ságai'" eimén, a városi ügyek egyik jeles tollforgatója, 
dr Hollóssy István irta. Cikkéhez mi is irtunk 
néhány sort. Megtoldottuk egy eszmével. A városi 
élet és általában az élelmiek drágaságát ugy véltük 
megszüntethetőnek, ha az összes készleteket távirati 
rendelkezéssel egy-kettőre összeírják s nyomban 
utána helyi szakbizottságok állapítják meg a köte-
lező maximális árakat, végül ínég azt, hogy hol 
bővebb volt a te.més, onnét a hiányt szenvedő 
országrészbe kedvezményes vasúti szállítással ke'l 
eljuttatni. — Ez érdemben nagy értekezlet volt mult 
vasárnap Budapesten Neves közgazdasági tényezők 
foglakoztak e kérdéssel.Ezek között Sándor Fal orszggy. 
képviselő vetette fel ugyanazt az eszmét, mely 
lapunkban ugyanazon napon megjelent. Nem kér-
kedünk vele, hiszen ugyanezt talán százan, ezren is 
iyy gondolják célravezetőnek, de őszintén örvendünk, 
hogy ez az itteni körökben u. sz. lesajnált eszme is 
foglalkoztatta a kormány altal kezdeményezett 
értekezletet. 

Jelentkezzenek a galíciai menekültek. A rendőr-
kapitányság felhívja a Ga'iciából menekült ;és 
esetleg városunkban tartózkodó, a tanügy terén mű 
kodő egyéneket, akik támogatásra szorulnak hogy 
sürgősen jelentkezzenek a rendőrkapitányságnál, mert 
a ga'iciai országos iskolatanács támogatásban óhajtja 
őket részesíteni. 

A polgarorseg múkodese más városokhoz képest 
elég buzgó és eredményes, de kétségtelen, hogy 
hanyatlás állott be itt is. Lehet, hogy a szolgálat 
terheltsége okozta. Ezen kiván most segíteni a 

I parancsnokság, midőn uj szolgálati beosztást léptet 
eletbe november elsején. E szerint nappal csak két 
polgárőr portyázza be az egész várost kétóránkénti 
felváltással s csupán éjjelre lesz négy polgárőr 
szolgálattételre beosztva, egyese'; úgyis, hogy a 
városház őrszobájában őrködnek. Ez lehetővé teszi, 
hogy az egyes polgárőrök ritkábban kerüljenek szol 
gálatra s így feltehető, hogy nem fog előfordulni, 

janii most már gyakran megesett, hogy nem jelent-
keztek szolgálattételre, vagy ha valakinek a párja 
nem jött, ugy ő >s elállott vá'lalt kötelessége teljesité 
sétől. 

Hosapka es ermelegito hiányt jelez az országos 
hadsegélyző bizottság. íme egy ujabb bizonyíték 
amellet, mennyire igazunk nekünk, akik hetek 
óta állhatatosan amellett pronágálunk, hogy ne az 
amúgy is jól ellátott sebesültekre fordítsák az itt 

j szerzett adományokat, hanem legelső kötelességünk 
a téli hrrclmn álló katonáinkról gondoskodni. El-
ismerjük, hogy ezek szamára is szép számmal küld-
tek Bóth Jenő gyüjtohoz, aki mái vagy ö nagy 
ládával küldött a hadsegélyző bizottságnak, —• de 
e bizottság a magyar uökh >z intézett ujabb felhívá-
sához csatoljuk a mi ujabb buzdításunkat is, hogy hó-
sa p k á t és é r in e 1 e gi t ő t gyűjtsünk még, aineny-
nyit csak lehet. Ezzel teszünk szolgálatot harcoló 
katonáinknak, .lói esett hallani e héten, hogy az 
uzsonnáztHtásra tervezett „önkéntes" hadi adózás 
célját az evangélikus nőegyesület megváltoztatta, és 
szintén meleg ruha kii'désre fordítja a pénzt. Ha 
így vau nagyon helyesen teszi s azt is, ha a még 
fenmaradó pénzt megőrzi azon időre, mikor igazi 
nyomor enyhítésére lesz szükség, vagy azon szegény 
csaladok számára, akik, mert nincsen katonájuk, 
hadsegélybon nem részesülnek, de a háború okozta 
nagy dragaság miatt sok gyerekkel >ok nélkülözés-
nek vannak kitéve. Mert ezek is a háború sebesültjei! 

Az 1892 1894. evben született hadkötelesek, 
akik a megelőző népfelkelő bemutató szemlére jelent-
kezni elkéstek s kik számára külön utóbemut atási 
szemle volt kitűzve, ez ujabb rendelkezés szerint 
elmarad, de tartoznak a most folyamatban levő nép-
felkelési összeíráshoz jelentkezni. 

A 24 36 eves nepfelkelokotelesek jelentkezési 
határideje 2'.l én telt le. Helybeliek és ittariózkodók 
összesen 2311 en jelentkeztek. Az egész vármegye 
területén mintegy I4.0.ÍJ a jelentkezettek száma. A 
sorozást november IS- in Kőszegen kezdik meg Itt 
csak a járást ós várost. Sorozás i'letve bemutatás 
lesz még Szombathelyen. Körmenden és Sárvárott. 

Katonáink szamára meleg ruhát, szőrmét és t«' -
péseket a következők adtak le Bóth Jenő könyvke-
reskedésében : Cservevné, Musserné, özv. Frunken-

! berger Janosné, Leopold Samu, Szirch Ignác, Grátzl 
János, özv. Galgoczyné, Vasutas áiv'ahaz, Braun Já-

I nos, Lauringer Elek, özv. Eeker Károlyné, özv. Bi-
|lisits Józsefné, Dr. Lauringer János, Uzeláe Simonné, 
j Prospuillné, Domnanovics, ozv. Kubinek Antalné, 
Marton Karoly, Horváth Béla, Kotzor Lajos, Liptay 
Vilma, Csuporué, ozv. Wocher Jenőné, özv. Altdör-
fer Gusztávné. A tisztelt közönség szives figyelmét 
felhívjuk, hogy a legközelebbi szállítmány f. ó. no-
vember ö-én megy. 

Halalozás. Pénteken nagy részvét mellett kisérték 
»>rök nyugalomra óheg.vi Jáinborfív Kálmán nyugal-
mazott altábornagyot, aki néhány évvel ezelőtt 
családjával városunkban telepedett le s társadal-
munknak nagyon kedvolt tagja lett. Eleinte a város 
közéletéből is kivette a maga részét, de a l»7 éves 
férfiút súlyos kór lepte meg s néhány havi beteges 
kedés után most váltotta meg a hálái szenvedéseitől. 
A város őszinte részvéte kisérte utolsó útjára. 

Orosz foysagba jutott ifjabb Kircliknopf Mihály 
S3 as szakaszvezető. Sokáig nem j itt hir felőle s a 
legutóbbi hivatalos kimutatásban mint sebesült van 
kimutatva. Most Budapestről egy barátjától jott b;r 
a családhoz. Megírja, hogy a nagy lublini vissza-
vonulás alkalmával jobb lába combjába kapott lövést 
s hogy a jaroslaui kórházba került ápolásra, melyet 
azonban az oroszok elfoglalván, iniut foglyot Orosz-
országba szállították. Egy másik ismerőse Berlinből 
megerősítette e h'rt azzal, hogy sebt; gyógyu'óban 
van, családja ne aggódjék rr'atta, mert az oroszok 
elég jól bánnak a sebesült katonákkal. 

A Voroskereszt-egylet helybeli fiókja hétfőre 
közgyűlést hirdetett Elég szép számmal gyülekeztek 
a hölgytagok. A férfitagok közül csak nvolcan. 
Babarezy Ilona bárónő ült az elli >ki isztainál és 
felkérése folytán Bóth Jenő ult le melléje jegyző 
könj v'et irni. Az ülés megnyitása után felszólalt dr 
Bárdos Bemig főgimnáziumi igazgató, egyleti tag és 
az alapszabályok ismertetésével igazolta be azt, hogy 
ez nem lehet közgyűlés, mert azt csak minden évben ! 
januáritan lehet tartani s rendkívülit csak akkor, 
ha azt a tagok kétharmada kívánja, a mait pedig! 
senki sem kívánta, — pénztári jelentést sem lehet' 
tárgyalni, inert évközben ez felesleges és a januári j 
rendes közgyűlésre tartozik, végre választmánykibő j 
vitést sem lehet évközben eszközölni, mert a meg-1 
választottak az év végéig működnek s elnökválasz-1 
tást sem lehet közgyűlésre kitűzni, mert az választ- | 
mányi ülésen elintézendő. Mindezek alapj n azt, 
indítványozza, hogy a közgyűlést ily szabálytalan j 
eljárás mellett ne tartsák meg s arra is figyelmeztet, | 
hogy elnök hiányán, az egyesületet az alelnök ve-
zeti — Elnöklő bárónő erre a központra ós Széchem i 
Bezső gróf véleményére hivatkozott, majd elhagy'a 1 

elnöki széket, melyet a jelenlevő alelnök Auguszt 
János polgármester foglalt el és a történelmi időkről 

. "s egyhangú hutáiozutokról elmélkedve elismerte, 
hogy alapjában felszólalónak igaza van s a közgyü 
lés összehívását illetőleg a csak ma tudomására ju-
tót' k alapján sajnálja, hogy ezúttal is nem egyhangú 
akarat nyilvánul meg, aiui a helyzetet rnegkönnyithette 

i volna. — felszólalt még Kőszegi József reudőrkapi-1 

tűny egyleti tag s meggyőződvén arról, hogy indítvá-
nyozónak igaza van, nem lát semmi nehézséget 
abban, hogy az alapszabályokat kotelező'eg respek-
táljuk, mert hiszen a polgármester alelnök elég' 
megfelelő személy az egyletvezetésre, a hölgyek 
pedig az ó elnöklete alatt is továbbra kifejthetik az 
eddig tapasztalt nagy buzgóságot. — Gyoinörey 
Miéi a központtól vár irányítást s ezt bevárandőnak 
tartja. — Bóth Jenő is az alapszabályok betartását 
kivallja. — Ezek után a közgyűlés elnöki kijelentés 
nélkül is oszladozni készült, de felszólalt még 
End'édi <iáborué s kifogasolván a férfiak beavatko-
zását, mivel minden munka, gyűjtés, adományozás, 
áldozat a nők eredménye, néhány helyeslő hang 
közepette elhagyta a termet. Erre valamennyien! 
megindultak s az a néhány aki ott maradt teljes 
nyíltsággal feltárta ..a kulisszák mögötti trukk-
gyártást" s igy többek előtt, akik az előzmények 
ismerete nélkül jöttek el az ülésre, lehullott a léppel: 
nem kózgy ülésez ni jöttek, hanem pártharcra. Mikor 
pedig a jelolt nevei is elhangzottak, mindenki tisz-
Uiban volt azzal, hogy semmi kétség, az illetők 
maguk is csak elitélhetik azt. — Ami eddig is 
egyhangú megállapod ássál történt, az a jövőben is 
kívánatos s ily netneseélu egyesület körében nem 
szabad személyes hátterű mozgalmat csinálni. A 
kőszegi vöröskereszt fiók mindig megtalálhatja a 
a helyi társadalomban azt a vezetésre alkalmas 
férfiút, aki az összes tagok akaratából ültethető az 
elnöki székbe. Olyan egyesületnél erre k e l l töre-
kedni. Aki ezt félreérti, annak félreállani kell, 
különb.MI szenved az egylet tekintélye. A Vörös-
kereszt egylet nem alapulhat seui korteskedésen, 
sem egyéni akaratok kierőszakolásán. 

Aranyat vasért be lehet cserélni Chernél István 
nénál naponta d. u. 2—3 között és Bóth Jenő könyv-
kereskedésében bármikor. Az eddigi nagyszámú ada-
kozók névjegyzékét jövő héten közöljük. 

Orosz katona temetes Kőszegen. Jefy.n Hryhol-
gewyz Baranyk 24 éves közkatona sebesülten érke-
zett Kőszegre, ahol tüdőgyulladás következtében 
meghalt. Hétfőn temették. A magyar lovag.asságot 
jellemzi, hogy temetésén nem csak a katonai hely-
őrség, hanem nagyszámú közönség is megjelent ^ 
nemcsak sebesült társai, hanem a közönség is több 
koszorút küldött koporsójára. — Kivonultak a teme-
tésre a járó beteg orosz tisztek is, köztük egy alez-
redes, akit könnyokig meghatott a szertartás. — Dr. 
Tirts Rezső katonai reáliskolai ev. lelkésztanár költői 
szárnyalású beszédet mondott az idegen földre jutott 
ellenséges harcosról, aki egyenlővé lett a halálban 
a mi halottainkat, mert - úgymond — a halálban 
egyenlőek vagvunk mindannyian. Temetés vegével 
az egyik orosz tiszt nem győzte magasztalni a ma 
gyar népet, amely igy megbecsüli az ellenfelet is. 

Városi közgyűlés le-z jövő csütörtökön, melynek 
legfontosabb tárgva az l'Jl-Y évi költségvetés. Cse-
kély ÍM) százalékos adópótlékra lesz szűkség az elő-
terjesztendő javaslat szerint figyelemmel a háborús 
helyzetre, mely annyi rendkívüli kiadást okoz, ez nem 



A helyben megalakult nepfelkelo potsiazad, mely 
mull hónapban Sopronban a zászlóalj összpontosítás 
huz csatlakozott, e héten vonult a harctérre. 

H.uautasittatott illetőségi helyére, Sárvárra. 
I'ercsák Imre évtizeden át itt lakott cipészmester 
nejével együtt, mert illetőséget neui szerzett s inert 
elzullottsége miatt kereset s munkaképU'lenné lett 

A rakosi szeretethazba helyeztette el a város 
l\ lement is János helybeli gyengeelméjü lí» évesfiut, 
hol gyengeelméjüek és siketnétnák tanításával és 
nevelésével foglalkoznak. Ingyen helyet nem lehetett 
kapni, a várostól azonban btX) korona helyett csak 
4UU koronát igényelnek. Nagyon helyénvaló ez a 
nemes gondoskodás Kz a fin talán még hasznos, 
munkás emberré lehet, ha megfelelő nevelésben és 
oktatásban részesül. Itthon semmit sem törődtek 
vele Az ntcin gyerekek örökös izgatásának volt 
kitére. 

Takarékoskodjunk az élelmiszerekkel Minthogy 
nem tadhatjuk, hog\ a haboru meddig fog tartani, 
s bár hála a Mindenhatónak, hazánk bő termőföld 
jei elég biztosítékot nyújtanak arra, hogy hiányt 
nem szenvedhetünk, az elővigyázó takarékosság nem 
art. Kp azért vármegyénk főispánja jóakaratú figyel-
meztetést intézett az illetékes körökhöz, melyben a 
knzonséget ismételten és nyomatékosan figyelmez-
teti, hogy minden tekintetben, de különösen az élel-
miszerekben és ezek között első sorban a gabona-
félékkel a lehető legtakarékosabban bánjék. Uuza 
es rozs volna a leginkább kiemelendő, miért is arra 
figyelmeztetem a közönséget, hogy a kenyeret ne 
tisztáz buza é> rois lisztből készítse, hanem abba 
uu- lisztfélét is keverjen Sok helyen amúgy i-< szo 
kasban van kukoricalisztnek belek (.-verése, burgonya 
i i g e n jól vegyíthető hozza, ujabban pedig kisérle 
tek tétettek árpalisztnek a célra való felhasznalasá 
val, mely kísérletek minden tekintetben igen j"l si 
kerültek. Mindkét gabonanemből annyi van ma az 
országban, hogy import nélkül is a jövő évi termé 
sig a szükséglet fedezése biztosítottnak I itszik, ha a 
k PZ >nség vele takarékosan bánik és épen ezért erre 
oly nagy >nly fektetendő Hasonlóképen újból figyel 
mezteti a közönséget, hogy ne engedje magát félre-
vezetni lelkiismeretlen üzérek által, akik az ország 
tobb vidékén rémhírek terjesztésével a magánvagyon 
biztosságába vetett hitet megingatni és ezáltal kn 
lönösen a kisgazdák állatállományát értéken alul 
összevásárolni igyekeznek. Nem lehet eléggé hsog 
súlyozni, mekkora érdek fűződik állatállományk csőn 
kitatlan fenntartásahoz. 

Balatonmel lék i b o rok : szent£y«»rgyhegy 

ó-bor literje 1 K, szigligeti 1913-as 80 fillér, 

Kőszegi udvari és barna inalatasör. Kapható 

Mai tz József belvárosi fdszerkereskede eben 

Társas autó k i r ándu l ások hetenkin 

Aspangon keresztül Mariacellbe. Vasár- é^ ünnep 

napokon Tarosa-fürdő cs (>rác. Klöjegy/.ésekel 

a Dunántuli Automobil Gerage-ba, Szombathely 

Széli Kálmán utca intézendők 

llic, \ elko Cubrilovic, Ned > Kerovic, Mirko Jovano-
vics, Jakab Milovíc kOtéláltali halálra Ítéltettek, ame-
lyei a következő sorrendben hajlanak végre: 1. Mi 
lovic '2. Kerovic, II Cubrilovic, 4 .lovanovic, ö. llic. 
Mikar Kerovic életfogytiglani fegyházat kapott. A 
főbiinös I'rincip, (irabes és (íabrinovícs :2I) évi fegy-
házát kaptak, hetenkint egy i íjtnappal súlyosbítva 
és a gyilkosság napján évente sútét zark;t és kemény 
fekhely. \ iso Cubrilovic e- l\ > Kranjcevi'* 10 évi, 
Ifranko Zogorae, Marko l'erin .'! «>vi, 1 van Merovic 

évi legyhazat kapott. A többit t Imentették 
A francia ipari termi itek el'en A/a minden 

kritikán aluli magatartás, melyet a franciák kedves 
orosz szövetségesük kedvéért a védtelen magyarok, 
osztrákok és németek irányában tanúsítottak, immár 
mind a három nemzetben megteremtette a vissza-
t o r l á s gondolatát. Magyarországon, de főképpen 
Budapesten minden ellen irtóháborút indítottak, ami 
francia. A különféle fiancia elnevezésű mulatók 
hamarosan megváltoztatták a fővárosban neveiket, a 
francia pezsgő, a francia olaj, a francia konzerv, de 
végül a hölgyek jóvoltából a francia divat is elvesz 
tette azt a varázsát, amellyel eddig lenyűgözve 
tartotta a lelkeket. Kgy dolgot azonban szinte mind-
nyájan elfelejtettek boykott alá venni s ez — a 
francia cognac Cognac varosának nevét nem lehet 
hamarosan kitörülni a finomabb paprainorgókat 
kedvelő emberek emlékezetéből, holott talán ez 
lenne a legkönnyebb dolog. A borból párolt italt a 
technika vívmányai következtében ma már Magvar 
országon és különösen Fiúméban sokkal jobb minő 
segb n készítik, mint akar a legelső francia gy árak-
ban. Az „Adriatica" Cognac Medicinái néven forga 
lomba hozott tiszta borpárlata különösen ajánlható 
gvógycélokra is. Az „Adriatica" borpárlata minden 
jobb csemegeáru és jtalmérö üzletben kapható. Az 
„Adriatica" fiumei gy gykonyakja azonfelül, hogy 
jobb a francia gyártmányoknál, tetemesen olcsóbb 
is. I'alán eddig az is volt a legnagyobb hibája, hogy 
olcsóbb volt a fr. neiánal. Végre megtört a vará/s 
és a magyarok csak magyar cognacot fognak 
fogyasztani. 
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A magy. kir. Lottojovedeki igazgatóság. 

Több millió ember 
használja saját javára 

Fáj a foga? Míífog kell! 

Scharpf 3enö 
vizsgázott fogtechnikus mester 

segit a bajon. 

Szombathely, firzsébet királyné-utca 

7. szám, félemeleten. 

Működ ik délelőt t 8 órá tó l dé lu tán 5-ig. 

"Vidéki h i r e k . 
Batthyány Strattmann (>dön herceg meghalt. Vas 

megye ffiuri világának gyásza van. Ratthany Stratt-
mann Ölön hcrci'g, \ asvármegye orókös főispánja. 
Néinetujfár örökös ura, hitbizomány birtokos, a ma 
gyar för<>ndiház tagja, cs. ós kir. kamarás, v. b. t. 
t , stl). október 21* ére virradó éjjel 2 orakor kormciidi 
kastélyában hosszabb gyöngéik ed és ntán SS éves 
kor.iban hunyt \ le kihalt a Mattbyány-Strattmann 
hercegi ág s a hercegi méltóságban levő vasmegyei 
nagybirtokosok száma kettőre, az Ksterházy és a 
l'i'stelich hercegi családokra olvad le. 

Egy vasmegyei tanito hosi halala Csákán.\ ,Iení» 
lód •«•.! rom. kath tanito a galíciai harctéren kapott 
súlyos megsebesülése következtében a munkácsi hon 
védkórházban f. hó 20-án meghalt. A hos tanito ha-
lalat legőszintébben sajnáljuk. Felesége: szül. IV-
czoly Klóra tanitiinő és egy kis árvája siratji. 

Orosz foglyok szokese. A városszalonaki kas-
télyból ismét megszokott két főhadnagy egy tiszti-
szolgaval. Albokriovics liyOrgy és ilaflan Ccnko 
lv;in főhadnagyok I'etroveccel, az utóbbinak tis/ti-
s/.olgaj.ival. a napokban cjj.-l mensAktek. Miudhar 
man egyenruhában voltak. A foglyokat sikerült ha-
marosan t*tfogni A sz»»kés t-tji-1 történt. Li-petlotket 
összecsavarták és ugy ereszkedtek le. Alattuk még 
nagy melvs g volt s amint leugráltak, kisebb séru-
lesekot szenvedtek. Kjjel már mentek tovább. Nap 
ji il valamelyik erdőben meghúzták magukat. Kste 
azutan megint útra keltek. Kimentek az újhegyi er 
dóig. Hetévedtek Ncubauer l'ál szenteleki uradalmi 
••rdőőr lukasába, aki mikor meglátta a foglyokat, 
fegyvert fogott re.-íjuk Az oroszok erre aztán meg-
adták magukat. Az erdöór a foglyokat átadta a 
pusztaszentmihályi csendőröknek. A foglyok azt 
mondjás. h gy \'árosszalónakon kifogástalan b m is 
módban részesultek, csak az otthon után való vagya 
kozás késztette őket a szökésre l gy gondoltak, 
hogy éjje! gyalogolva sikerül eljutniok Olaszországig, 
onu ói azutan könnyebben haza juthatnak A szö-
kevény foglyokat beszállították Szombathelyre. 

rekedtség, hurut, 
elnyálkásodás, 
görcsös köhögés 
cs hökhurut ellen 

R1Í1Í1 
UIUU ínyiHany vö-
töktől cs in.ii;iinoKiktol 
i leiyobhíin igazoljak biz-
tos hatásukat i's kozkcJ-
i'eltsĉ ukct. 

Semmiféle hasonló 
készitmeny nem tud 
ily sikert felmutatni . 

Csomagja tillcrcrt, 

szclenoc tiO f -ert kapható 

S C H A A R J ü Z S t F 

Jíadbavonultak hozzátartozóiknak 

a j á n l j i i l s 

L e n g y e l D o s s ő 

uri és női 
divat-üzletét 

Ki rá ly-ú t 15. s z á m , 

•les szerez :t • be Jáner ing és 

nadrág, hosapka. labszárveűo, ermelegíto. 

keztyü. teveszorharisnya. hasmelegitö'iöz 

sz i f lanel lek úgyszintén az «»sszcs e 

szakmába VUÍÍ<> cikkek. 

Ingyen kapja 
a mindég Icgels.iu.'k megjelenő „Azösszes magyar 

sebesültek, betegek, és elesettek lajstroma" első 

szamait 1-tól 20-ig uuely a „Hivatalos veszteség-

lajstrom" teljes magyar fordítása) ha további 40 

számra (kb 2 hónapra) házhoz szállítva <» koro-

náért előfizet. Egyes szám ára 16 fillér. 

Kiadóhivatal: 

Budapest VI. ker., Vasvári Pál-utca 8. sz. 

Telefon 169-76. 

ci krónika. 
A tronornkospar yyiUosainak büntetesu A bosz 

ni o turtománu torvényszék ma hirdette ki ítéletét 
<i tróuorokospar gyilkosainak bünporében, Uanilö 

STCCK-

COGHAC 

M E D I C I F A L 

hivata los o lomzarra l e l lá to t t 

palackokban mindenütt kapható 

CAMISbSTOCK 
g ö z ü z e m g y i i 4 b ó l 

B A R C O L A , 

Nyomatott Kónai Frigyes koi>> vnyomdajában Kőszegen 

t-.is. : cs-..' M i. valamint LENDVAY LAJOS c> 
KL'TTEl. UKZSÓ > ŷs/.orc-zcknél Kőszegen cs az 

i'Wi s i;yô y»2crtaiakbin 

rKaiserfél^ 
Mell= 

karamellák 
k S« Á 

S z o r n b a t h c l y i J a k a r c k p é n s t . i r 

J ^ c s z v é n y t á r s a s a g 

kőszegi fiókja, 
Uo<*/a i i i r a . v i U s/,. 

Stpucz s z á l l a d a mai le t t 
E l f o i r a d l hctcícki-t Jűlen'c.: nettó 4 ,-os ka-i.i-

tozassal hoteti k M i yv . ' ^ ro t-s fuly >-

ttámlnra A kam.itojas a betetet követé napon kczJöJik, 
hetet kifizetéseket felmondás nelkul eszk >z.>l 

L e s z á m í t o l : • : a'"r'is"' IM .OVMI-
tókal 

F o l v ó s i t * 
^ mii^.i-

saii'i kamatú kölcsönöket alacsonyabb kamatú 
kölcsönökké valtoziat (convertál). 

É r t é k p a p í r o k a t : " " •'•>•-•>., > r 

S 7 e l v é n v e k e t • :i >t^**c>'t. m 

' .-ki t vciiyutalvany (talont 
alapján díjmentesen beszerez 

Á t u t a l á s o k a t , 
___ mei/ pi.u-an tci;c-.iit ii Uî en 

Ér tékpap í rok ra : ;; m*«án 

Sorso lás ala esö 

Ér tékpap í roka t r / s ru l-s ke,c" 

Tekintettel, ho-v hazánk le(?nanyobb pjn*iiitéz lével n 

Pctti Hazai F.Nö rakarekpenztar K.yeiúleUcl -/..>r . . oss/c-

kuttetesben all, mindenfele takarékpénztári cs »utkü*let 

nie(;biz.'st a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 

Mint az I.Is.", Magyar Általános biztosito társas.m unynok-

sé^e mindenféle biztosítást eltou.id es lelvila«ositással kesz-

s ««el szolgál. 

ko/.í óm: Szombathelyi (regi) TakareKpenztár 
Szombathely A l a k u l t : 1857-ben. 

Alaptőke 1,600 000 kor. Tartalékok: 400.000 kor. 
Takarékbetétek 15 mil l ió koronán felül. 

Sajat tökéi 2,230.000 korona. 
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