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Hirdetések nagyság szerint jutányos árban 

számitatnak meg. 

Nemzeti kölcsön. 
Katonáink, a mi virágosán, dallal férfias 

kedvvel hadba vonult hőseink, csatak poklaiban, 

a halál torkában kockáztatják vérüket, drága 

fiatal életüket, családjuk boldogságát a hazáért, 

nemzetünk szabadságáért, létéért, mindnyájunért. 

Dicsőséggel lobogtatjuk zászlóinkat Európa 

csatamezőin. 

Dicső milliós hadainknak bőségesen élelem 

kell. fegyver kell, sok j ó fegyver, ágyú, repülő-

gép, ló, szeker, meleg öltözék a rideg észak 

rettenetes fagyai ellen, gyógyszer sok betegség 

ellen, hidakat, várakat, hajókat kell építenünk 

szamukra. A csataterek tüzzáporaiban várják 

hőseink itthonmaradt honfitársaik áldozatait, 

amelyek szükségesek a győzelem biztosítósára. 

A magyar nemzethez fordul az a l lam: 

k ö l c s ö n é r t ! kölcsönért a háború szent 

céljaira! 

Nem, ajándékot kér az allam, nem is adót 

kíván most. Szabad akaratból, önkényt ad 

most kölcsönt minden hazát szerető polgár, 

akinek módja van rá. a gazdagok milliókat, a 

szegényebbek tehetségükhöz képest ötven, száz 

koronákat és a Nemzet busás nagy kamatot 

fizet a kölcsön után. 

Ellenségeink népei ezer és ezer milliókat 

költenek hadseregeikre, puszta gyűlöletből, 

hódítási vágyból. Szövetségeseink szintén óriási 

összegeket kapnak népeiktől. Hiszen a német 

nép az első szóra négy és fél ezer millió 

márkát kölcsönzött az államnak a háború cél-

jaira. Mi életünkért k ü l d ünk rablónépek ellen, 

földünkért, népeinkért, gyermekeinkért, minde-

nünkért. 

Aki jó, meleg otthona nyugalmat élvezi, 

mig hü katonaink, fiaink, testvéreink, szüntelen 

puskaropogás, kartácscsattanás zajában áznak-

fáznak, aki jól lakik naponta, mig katonáink, 

fiaink, testvéreink ágyutüzben éheznek a muszka 

sivatagon, aki biztonságban van hazi tűzhelyé-

nél, mialatt katonáink ezer és ezer veszély 

között várják az uj meg uj fegyvereket, a hadi 

felszereléseket, minden itthonmaradottnak, aki 

csak teheti, hazafiúi kötelessége nélkülözhető 

készpénzé kölcsönadásával állami kötvény elle-

neben hozzájárulni a remélt és bizton várt 

hatalmas győzelemhez. 

Első eset, hogy al lamunk közvetlenül az 

egész néphez fordul kölcsönért. 

Németországban is igy történt. Ott több-

szörösen túljegyezte a német nemzet. Ezzel is 

bizonyítva, hogy egész erejével támogatja az 

ellenségek letörését. 

Nekünk ugyanezt a példát kell követni. 

Minden megmozdítható vagyonunkat kötelessé-

günk az al lamnak felajánlani. Nem ingyen 

kívánja. J ó kamatot fizet érte. A tőkét pedig 

arra használja, hogy megvédje a hazát, meg-

vedje a birtokot, a vagyont, az eletet, a hala-

dást, a kulturát, a békés fejlődést és további 

vagyonszerzést. 

Most latjuk majd, hány hazafi kerül ki a 

vagyonos osztályból. Kétségtelenül ezé az első 

kötelesség. Kötelességet is teljesít és haszna 

is lesz belőle. Ketszercs haszna. Erdekeinek 

megvédése és j ó zsiros kamat. 

Néhány nap múlva fogja az allam a ter-

vezetet és a feltételeket közhírré tenni. Jegyezni 

pedig minden városban, faluban, takarékban és 

szövetkezetben lehet. 

Régen tudjuk, hogy a háborúhoz pénz, 

pénz és ismét pénz kell. Anglia es Oroszország 

főleg ebben érzi magát fölényben s azt hiszi, 

hogy ez hozza meg neki a biztos sikert: a 

világuralmat. 

Szövetségesünk, a nagy német birodalom 

népe sokszorosan túljegyezte az állam szük-

ségletét. Nekünk is ezt kell tenni. 

A szegény ember veret, eletét kockáztatja. 

A hazájáért teszi. Kié ez a haza? Valamennyi-

ünkké! Anyagi tekintetben azonban nem egy-

formán valamennyiünkké. Akinek a sors többet 

juttatott belőle, az álljon most elő. Ne féljen, 

nem a harctérrevonuláshoz. Nem. Csak kölcsön 

adjon a hazának, amelytől vagyonát szerezte s 

amely őt ennek megtartásaban segiti, védi. 

Ajánljuk fel minden felesleges tőkénket! 

Nemzeti becsület ez a nemzeti kölcsön ! 

Hirek a háborúról. 
— Csuk hivatalos jelentések. — 

Sabac újra a mienk. Offmzivánk a M icsván át 
győzelmesen halad előre. Az ellenség, melyet meg-
erősített állásaiból kiűztünk, eddig csupán csekély 
ellenállást fejtett ki. Csak Sabác északi szegélyén 
voltunk kénytelenek erősen elsáncolt 'Másokat roham-
mal bevenni. Sabácot kedden éjjel rohammal bevet-
tük. A Maesván át előnyomuló csapataink a Sabác 
Loznicai vasutvonalat átlépték. Lovasságunk az el-
lenség nyomában van és már foglyokat is ejtett. 
Balkáni haderőnket veszteség érte. Sanehez főhad-
nagy tábori pilótánkon egy ellenséges lövedék, mely-
től figyelő társa is megsérült, súlyos sebet eltett. 
Rettenetes fájdalmai ellenére végső erejének megfe 
szitésével sikerült a derék pilótának gépét a még 
mintegy hetven kilométernyi távolságban levő repü-
lőtérre kormányoznia és ott simán leszállania. San-
ehez főhadnagy a sebébe belehalt. Halála elfitt még 
megkapta az őfelsége által neki távirati uton ado-
mányozott katonai érdemkeresztet. 

A nemetek uj diadalai. A nagy főhadiszállás je 
lenti: Ypres elleni támadásunk továbbra is tért hó 
ditott. Mossinez kezeink kozt van. Jobb szárnyunk-
ká! szemben indusok harcolnak. Ezek az eddigi meg 
állapitások szerint nem külön zárt kötelékekben, ha 
nem az angolok egész arcvonalán elosztva szerepel-
nek. Az irgonnesi erdőben vivott harcainkban to-
vább haladtunk. Az ellenség itt súlyos veszteségeket 
szenvedett. Keleten a helyzet változatlan. Egv áttö 
rési kísérletet Szittkehmcu közelében visszavertünk. 

Az oroszok ujabb veresegei. Orosz-Lengyelor 
szágbtu a harc folyamatban van. A San melletti 
ütközetekben az oroszoknak különösen líozvadovnál 
voltak nagy veszteségeik, ahol négyszáz oroszt fog-
tunk el és három gépfegyvert zsákmányoltunk. Stary-
Sambortól délre egyik hadoszlopunk szintén négyszáz 
oroszt fogott el. Ezen toriileten és Turkától északke 
lutre támadásunk tovább haladt előre. 

Turka folott megvertu< az oroszt. Orosz Len-
gyelországban uj harcok fejlődnek, A hadállásaink 
ellen intézett támadásokat visszavertük. Néhány el 
lenséges különítményt szétugrasztottunk. A Turkától 
északkeletre és Stary-Sambortól délre fekvő területen 
folyt több napos elkeseredett csata fegyvereinknek 
teljes győzelmével végzód>tt. Az itt előretolt ellen-
séget, két gyaloghadosztályt és egy lövészdandárt 
összes hadállásaiból kivertük. Csernovicot tartják 
csapataink. Az orosz ágyutüznek, mely főképen a 
görögkeleti érsek székházára irányult, méltó hatása 
nem volt. 

A második szerb hadsereg futasa. A Macsvában 
ólért sikerünk csak most tekinthető át teljesen. Ste-
panovics Stepán tábornoknak ott harcban négy-öt 
hadosztályból álló második számú hadserege csak 
ugy menekülhetett fenyegető helyzetéből, hogy ha-
nyatt homlok visszavonult és mindennemű készletét, 
trénjét hatrahagyta, miközben számos foglyot ejtet 
tünk. Az ellenség, anélkül hogy előre elkészített há-
tulsó állasaiból ujabb ellenálllást kifejtett volna, egy 
folytában a Szabácstól délre elterülő dombvidékre 
hátrált és S Z Í V Ó S , de hiabavaló ellenállást csak még 

I Szabácsnál fejtett, ki. meiv várost vitéz csapataink 
november elsejéről másodikára virradó éjjelen roham-
mal bevettek. 

Bulgaria elutasított i Oroszország ultimátumát. 
A bolgár kormány tudvalevőleg visszautasította az 
orosz kormánynak azt a követelését, hogy engedje 
keresztül Bulgárián a Szerbiának küldött hadi anya 
got. De az orosz kormány ismét követeléssel lépett 
fel s azt kívánta, hogv Bulgária távolítsa el Rusz-
csuk kikötő elol az akn ikat, vagy legalább jelölje 
meg a semleges zónát. A bolgár kormány ezt a kö-

vetelést is visszautasította, mint teljesithotetlont és 
figyelmeztette a pétervári kormányt, hogy a szuve-
renitás joga az Alduna felett L'otnániát illeti meg, 
tehát Oroszországnak Romániához kell fordulnia, ha 
azt kívánja, hogy az Aldunán hadi anyagot szállít 
hasson. 

Bravúros huszár tamadás. Orosz-Lengyelország-
ban haderőnk, erős ellenséges hadsereget fejlődésre 
kényszeritvén, a lysagoraj ütközetet abbahagyta, hogy 
az ivangorodi harcok után elrendelt hadmozdulatokat 
folytathassa. Galíciában a helyzet változatlan. Az 
utóbbi napokban Stary-Sombortól délre és Turkától 
északkeletre vivott harcokból eddig beszállítottunk 
2500 orosz foglyot. Kedden reggel a Stryj völgyében 
Ribnitznél huszáraink rajtaütöttek egy ellenséges lő-
szeroszlopon és tüzérlöszeirel m 'grakott számos ko-
csit zsákmányoltunk. 

Nagy nemet győzelmek Nieuporttól délre i/. 
áradások minden hadműveletet kizárnák. Csapataink 
az elárasztott területről minden veszteség nélkül el 
vonultak Ypres elleni támadásaink tovább haladnak. 
Több mint kétezer embert, többnyire angolokat, el-
fogtunk és több gépfegyvert zsákmányoltunk. Beye-
től nyugatra elkeseredett és minkét részen veszte-
séggel teljes harcok dúltak, amelyek azonban az 
ottani helyzetben nem idéztek elő változást Jó siker 
koronázta támadásainkat az Aisne mentén, Soisson 
tói keletre, hol csapataink az ellenség leghevesebb 
ellenállásával szemben is tobb, nagyon megerősített 
hadállást rohammal bevettek. Elfoglalták Cfiavonnet 
és Soupist. Több, mint kétezer francia foglyot ejtet 
tek, három ágyút és négy gépfegyvert zsákmányol 
tak A soissoni székesegyház in dlett a franciák egy 
nehéz üteget állítottak fel, melynek figyelőjét a szé-
kesegyház tornyán felismertük. Ilyen eljárásnak — 
melyben már-már rendszert kell észlelni — követ-
kezménye nyilvánvaló. Verdiin és Tóul koz itt a 
franciák többrendbeli támadását visszavertük, mire 
csapataink ellentámadásba mentek át. 

U| győzelmes harcok Szerbiaban Csapataink to-
vábbi előnyomulások folyamán Sábáétól délre és dél-
nyugatra újólag ellenségre találtak. Az azonnal meg-
kezdett támadás kedvezően halad előre. A Roma-
inán lefolyt harcok alatt, összesen hét tisztet és 017 
főnyi legénységet fogtunk el öt ágyút, három lőszer-
kocsit két géppuskát, valamint sok lőszert és hadi-
anyagot zsákmányoltunk. A inontenegróiaktól t >bb 
mint hatezer darab marhát elvettünk, amelyet Bosz-
niából magukkal akartak vinni. 

Folkeles Arábiaban Arábia mohamedán népe 
fegyvert fogott. Az orosz határon levő torok sereg 
már :JOOOOO főből áll. 

A nemet fohadiszallas jelentese. Támadásaink 
Ypres ellen Arrastól északra és Soissontól keletre 
lassan, de sikeresen haladtak előre. Verduntól délre 
és a Vogezekben francia támadásokat visszavertünk. 
A keleti harctéren semmi nevezetes dolog nem 
történt. 

Az izlam szent haboruja A Sóik ul Izlam kihir 
dette a szultán felhívását, amely a veszélyeztetett 
kalifatus védelmére a próféta /.óid zászlaja alá hivja 
az összes muzulmánokat. 

A Dardanellak megtámadásáról Az oroszok 
megkezdték a határon állásaik megerősítését, de 
[sham zónájából teljesen visszavertük őket Csapa-
taink szelleme és támadó ereje kitűnő. További 
jelentések szerint a Dardanellák bejárati erődei elleni 
bombázásban az Intlexible, Indefatigable, Gloucester, 
Defenco nevű angol páncélosok, meg egv másikán 
gol cirkáló, valamint a Republi<]ue és Bouvet nevű 
francia páncélosok, két francia cirkáló, valamint nyolc 
francia torpedónaszád vett részt. Az ellenséges hajók 
240 lövedéket használtuk el, de nem sikerült jelen 
tékeny kárt tenniök. A mi erődcink vagy ti/, lóvést 
adtak és az egyik lövedék egy angol páncélos hajót 
talált, amelyen robbanás tortónt. 

Nemet hadihajók Anglia tengerpartján. A britt 
admirális jelenti: Szertan reggel egy ellenséges ha-
jóraj rálőtt a Ilalcyon parti őrhajóra. A llaleyon 
sietve jelezte az ellenséges II itta támadását, mire a 
támadok visszavonultak. Angol cirkálók üldözték az 
ellenséges hajórajt, melynek hatvédje aknát dobott 
le. Az akna a D ö. angol tengeralatti hajó alá ke-
rült és azt elsulyesztette. A tengeralatti hajó egész 
legénysége elpusztult, csak két matróz és két tiszt 
menekült meg a hajóhídon" 

Az északi hadszíntérén hadműveleteink csütör-
tökön is tervszerűen folytak le, anélkül, hogy az el-
lenség csak a legcsekélyebb mértékben is zavarta 
volna. A Wyslock torkolatától délre csapataink az 



oroszokat akik a Szan nyugati partján vetették meg 
lábukat, összes állásaikból kiverték Itt tobb mint 
100(1 oröszt foglyul ejtettünk és géppuskákat z-ik-
in.ínyoltunk. Has..illóképpen a Strvj völgyében sem 
vult 'mar képes az ellenseg támadásainknak helyt 
állani Itt ">00 oroszt fogunk el s egy géppuska osz 
tag és egyéb hadianyag jutott birtokunkba 

Stepanovics szerb tábornok onyyilkossaga Ste-
panovies Stepan szerb tábornok a második szeri) 
hadsereg parancsnoka öngyilkos lett. A tábornok a 
küzdelem folyamán megsebesült ós az a veszély fe-
nyegette, hogy hadifogságba jut s azért lett on-
gyilkos. 

Japan agsuk Oroszországban. Orosz foglyok el-
beszélése szerint Oroszország .lapuitól dtki nehéz 

• Krupp ágyút kapott, amelynek fejében Oroszország 
átengedi Jap.innak a Szaehalin sziget meg birtoká-
ban levő részét. 

Usioaknak ai Adri n A tri.'-zti révkapitány- i í 
telefonon értesítette a fiumei révhivatalt, hogy a 
„Nerei l.r nevű oszirak gőzös kapitánya az isztriai 
Proiuontoretől nyolc tengeri mértföldnyire t• • l• b uszó-
akn.it figyelt meg az Adrián. Azt llis>ik, hogy a 
francia Hotta helyezte el az aknákat, mikor legutó b 
az isztriai partok közelébe latogatott A haditenge-

részet p iranesnoksaga elrendelte az aknák kihala-
sza-at. A tengerészeti hatóság óvatosságra intette az 
Adrián közlekedő hajókat. 

A nemetek előnyomulása. \ német nagy l> hadi 
s/állás jelenti: csütörtökön belga csapatok angolok 
es franciak tainogatása mellett h ve- kirohauast in-
téztek ellenünk Nieuporton át a tenger es az elá 
rasztott terület között, de minden nehéz-ég nelkul 
visszavertük őket. Vprésnél és Liliétől délnyugatra, 
valamint Berry alt Bactól délre, Argonesokban es 
Vogezékben támadásunk előbbre hala-lt. \ keleti hare-
szintéreu nevezetes dolog nem történt 

A szerbek agyonlottek sebesültjeiket A M II 
haditudósítója jelenti, hogy egv szófiai menekült 
borzalma- dolgokat mondott el Sahác ostromáról. Az 
illető Sábáéban tartózkodott az izgalmas órákban, 
mikor lure jott, hogy csapataink a Morava hadsere-
get teljesen megverték. A hír hal lattára mindeukij 
menekülni akart. A sebesültek oriasi -zárna miatt ez 
nem volt lehetséges, mert nagyon kevés volt a kocsi. 
Krre a lakossag maga lőtte agyon a nyomorult se-
besülteket s ledobáltak őket a koesikrol. Klőljartak 
a tisztek, akik saját katonáik elpusztítása után el i 
foglalták helyüket a kocsin. Ugyanez a szotiai inon j 
dotta, hogy Belgrád már öniiiagabau roppauik ö-sze. 
Vajmi kevés vau a hajdani Belgrádból. Lőszerrak-
tárai majdnem min i f"lrohí»antak és irtózatos pu-z-
titást vittek véghez. A M II. haditudósítója beszélt 
egy katonai előkelőséggel, aki ezt mondotta: Minden 
jel arra vall, hogy rohamlépésbeu haladunk a teljes 
és végleges győzelem felé. 

46 hajót foglaltak le a toro<on A tengerészeti 
hadi törvényszék lefoglalt a konstantinápolyi kikö-
tőben .'{•» francia, ^ orosz és 1 belga gazost. 

Az Emden ismét ket gozost sulyesztett el. A 
-Koma" nevű olasz gözos találkozott Aden mellett 
egy Angol hajóraj jul, mely az Eriiden re vadászott. 
Az Kmden ép akkor sülyoztett el két gőzöst, me-
lyektől sok -zenét és élelmiszert zsákmányolt. 

A nemetek uj csodái Budapestről jelentik a 
sajtó-albizottság engedélyével a következő két 
londoni táviratot: A Daily Cruiiel tudni véli, hogy 
német tengeralattjár k vannak a SeeBrüggenél. A 
Dail Mail jelenti, hogy Hamburgban két óriási 
tengeralattjáró próbautat tesz az Kibe torkolatán.il. 
Negyszer akkorák, mint az eddig épített legnagyobb 
ilyen hajók. Negyven napig is a tengeren marad 
liatu ik, anélkül, hogy bármi anyahajótól függnének 

Hadüzenet Torokorszagnak Francia >rszag I' i k 
országnak megüzente a háborút. 

A torok lovasság megverte a kozakokat Keleti 
hatarunkon csapataink az egész arcvonalon érint 
kezésU'ii vaunak az ellenséggel A smyrnai kikötő-
ben három nagy angol h ijót, valamint tobb kisebb 
angol és francia gőzöst lefoglaltak és a hajók 
személyzetét fogságba ejtették. A bagdadi angol és 
oross konzulátuson folytatták a házkutatást. Az 
eddig lefoglalt fegyvereken kivul 10 Mannlicher es 
Mauser fegyvert, .'ÍJ revolvert, fegyvert és 171) 
revolvertöltényt, valamint ló szuronyt foglaltak le. 
Az angol nagykövetségen, valamint az itteni francia 
St. Benőit iskolában drótnélküli távíróhoz való 
készüléket találtak. 

A tor-ikok benyomu ta'< a Sinai felszigetre A 
Tasswir i Kfkiar jelenti, hogy a törik csapatok, 
amelyek háromezer beduinnal együtt átlépték az 
egyiptomi határt, mar megkezdték a hadműveleteket 
a határ mellett elhelyezett angol csapatok ellen. A 
beduinok megtámadták az angolok néhány p izieiőját 
és a/ >ta folytonosan nyugtalanítják őket, ilyen 
mód n megkönnyítve a rendes tonik seregek ope-
rációit. Lcgut ibbi támadásuk azzal a sikerrel járt, 
hogy a angolokat kiverték Naehl mellett Beir-
Sabali t| Kzt a helyet a'.tán a torokok megszállották. 

Torok győzelem a Kauka/usban A főhadiszállás 
hivatalosan jelentette mar, hogy a kau'.ázusi liatá-
r >11 megkísérelt orosz betöréseket a török csapatok 
mind visszaverték. Amint most értesülök, a harcok 
színhelye a Kara-Kilissu és az leli litii kerület volt, 
ahonnan azonban sikerült az oroszokat tökéletesen 
visszaverni. A török csapatak e harcokban rendkí-
vüli vitézséget mutattak. 

A/ oroszok visszavonulasa Kelet G iliciab in es 
Bukovinaban. A bukovinai és kelet galíciai bar terén 
csütörtökön semmi ujabb esemény nem történt A 

harc az egész vonalon szünetel, aminek az oroszok 
általános visszavonulása a; oka. Csapataink műiden 
irányban nyomon követik az ellenséget, a haretérnek 
csupán Csernovietól keletre esi részén állandó a 
mozdulatlanság, (iróf Meran bukovinai tartományi 
fi-ii-• k és he|\cttese. gróf K/dori kormánytanácsos 
megkezdte a ' felszaba lult bukovinai vidékek meg-
látogatását. Csütörtökön Viznitzben voltak és meg 
tették a szükséges intézkedéseket a közigazgatás 
heh reallitasára. 

Városi közgyűlés. 
1914. november 

8. Tóth Ferencnek négyszögölenkint J koro-
náért eladatott a árosi téglagyár előtti egyik ház 

'telek építési kötelezettség mellett-
*» A csalitszedésre a régi egységárak mellett 

kijelöltettek az alsó és felső erdőrészek. 
10 A bevonult városi alkalmazotttk lizetésfo 

lyositása ügyében hozott határozat a rendőrökre 
vonatkozólog kiegészíttetett. 

11. Bérhátralékosok a szerződós különbeni meg-
iiutetésének s késedelmi kamatok felszámítása terhe 

'alatti fizetésre hivatnak fel. 
Kzzel fél óra alatt vége volt a közgyűlésnek. 

V á r o s i ü g y e k . 
í:'oh 1914 Hirdetmény. 

Közzéteszem, hogy a bedőos halastói dűlőben 
fekvő szántó !'71 öl november iló t) én délelőtt 10 
órakor nyilvános árverés utján haszonbérbe adatik. 

Árverés helye a polgármesteri hivatal, a föld-
nek kikiáltási ára Jó korona. 

Kőszeg, 1914 október hó 27.-én. 
AiUfUSit Jthi'i* polgárme-ter h. 

H e l y i n i r .vk . 
Mindszentek napján a temetőt sürün latogatta a 

közönség és a sirok épp ;n olyan gondosan virágok-
kal ékesítettek és fényesen kivilágítottak voltak 
mint máskor. Meglátszott, hogy nemcsak kegyelet-
érzésünk, de anyagi helyzetünk sem változott. Leg-
több látogatója volt azon egymás melletti három ka-
toiiasirnak, melyekben két galíciai és egy orosz ka 
toua alussza >rök alinát. Bajtársaik nagy transzpa-
rentes emlékkel díszítették sírjaikat. „A h sok emléke 
/étének" felírással és igen sok virággal borították 
azokat. A k izonség :ÍOO-uáI több gyertyát áldozott 
az ismeretlen hősöknek. 

Bucsubankett volt szerdán este az Klite vendég 
löjében. Dr. Morvay Aurél albirót búcsúztatta a já-
rásbirósag biroi és tisztikara és az ügyvédi kar, akit 
tiyőrbe helyezték at tauácsjegyzőnek és aki az el-
hangzott felköszöntőkre meghatottan köszönte meg 
a kitüntető figyelmet s az ittt elt dtöltött rövid i löt 
is rokonszenves szeretettel őrzi rneg emlékében. Volt 
peisze soronkivüli toaszt is elég, mert ilyenkor tel 
lesen mellékes a „sorrendi tárgyalás", hanem fő a 
jo hangulat — ez pedig meg volt, mert Vincze Mi-
h ilyné olyan kitűnően goiidosk »lőtt ven légeiről, hogy 
ebben neki is érdeme van. 

Geryeiffy Ferenc szazados megsebesült az ivan-
gorodi nagy csata alkalmával. Lgy orosz golyó 
inindkct lába combját lőtte keresztül. A poroszszilé-
ziai Ueichenbach városka kórház íbau ápolják, honnét 
egy-ket hét múlva házi ápolásra jön haza a katonák 
es polgárok közt egyaránt népszerű, kitűnő főtiszt. 

Sinkovich hadnagy meggyógyult. Sinkovies l-'er n • 
IS as honvedhadnagy állapota a bécsi kórházban 
napról napra kedvezőbb. Mar fölkelhet az ágyból s 
egy hét múlva hazajön Szombathelyre szüleihez. 

Zenes mise Jövő vasárnapon a deákmise alatt 
alatt a főgimnáziumi vonós-zenekar Kováts Ferenc 
karnagy vezetése alatt Haydn népmisújét fogja előadni. 
Az utána következő vasárnapokon ismét folytatják a 
Haydn-féle oratórium egyes részeinek előadását. 

Vidt Bela mernok tdesett az északi harctéren, 
üzt a távirati értesítést kapta tegnapelőtt nagybátyja 
dr. Siúr Lajos. Mint tüzertiszthelyettes a reszleges 
mozgósításnál a déli harctérre került, utóbb pedig az 
uzsoki szorosnál betört oroszok visszaverésére oda-
vezényelt tüzérekkel került Galíciába. Legutóbb Homo-
náról adott Inrt. Kesztvett tehát az oroszoknak a 
Kárpátokon túlra való üldözésben. Ugylátszik itt érte 
ütegét egy ellenséges gránát. Mélységes gyásszal 
jegyezzük fel városunk e derek szülöttének hősi halálát. 
Mennyi szorgalommal kcszűlt az clétre ez a derék 
jó ifjú s mennyi ambícióval a mérnöki pályára, de 
nem kevesebb elszántsággal katonai kötelességének 
teljesitésere, mikor a haza fegyverbe szólította. Ott is, 
ez a külsőleg gyenge ifjú, egész embert mutatott és 
felebbvalói nagyra becsülték vitézségét es erös köte-
lességtudását. Városunk dicső hősei sorában fogjuk 
megörökiteni néhai Vidt Géza ügy ved, jó emlekii ki-
tűnő polgártársunk e derek fiát. 

Honvedoa^entesek iskolájának idehelyezése érde-
kében a város polgármestere a honvédkerületi 
parancsnoksághoz kérvényt adott be, azon indoko-
lással, hogy itt megfelelő hely áll rendelkezésre s a 
katonai kincstár az itteni férőhelyeket sohasem hagyta 
üresen, ani a város fontos közgazdasági érdeke is. 

A vitéz 18 a-okroi. Thyll Sándor alezredes 
ideiglenes ezredparancsnok, ki a legutóbbi harcokban 
az ezred élén megsebesült s jelenleg a morva 
Schonbergi kórházban fekszik, a következő levelet 
intézte városunk polgármesteréhez: Kedves Polgár 
mester ur! Kzrodern élén nyert két lősebbel otthon 
keresek gyógyulást. Ö napi vesztegzárt itt kell töl 
tenein. Az első szabad percet felhasználom, hogy 
Ont a IS. honvédezred hősies magatartásáról érte-
sítsem. A hadi történelem arany lapján az elsők 
között fogja az ezredet említeni. Az októbor i!4 iki 
események halhatatlanná tették az ezredet. Büszke-
ség tolt el ami a tudatra, hogy e napon a kiváló 
ezredet vezethettem. Bővebbet, ha otthon leszek. 
Kőszeg és Vasmegye büszke lehet kiváló fiaira 
Szívélyes üdvözlet. Sebeim igen sajognak, nem 
bírom tovább az irast. Thyll. „Ugyancsak ójiritézett 
levelet Kreyler Lajoshoz a Kőszegi Takarókp'mzt ir 
főkönyvelőjéhez, melyben jelzi, hogy 10.000 koronás 
alapítványt tervez a hősök emlékének, mely azonban 
obeliszk vagy hasonló emlékmű helyeit inkább 

Tizenhárom városi képviseld jelent meg. Még 
ha babonás is volt közöttük, nem kell vem mitől 
sem tartani Ami határozatot hoztak, az mind olyan 
simán ment és osak aktasserü elintézés volt, amiből 
jlven háborús időben semmiféle i implikáció nem 
keletkezhetik. Háborús időben sokkkai békésebb 
hangulatú a polgár. Ilyenkor min legyik inkább a 
h irc. az ellenségeskedés megszüntetését óhajtja, 
nem hogy még maga szitson harcot 

Ped'g költségvetés is volt u ipirenden. Pótadó 
emelés is. Váratlan tulkiadás is. l'jabb terhek 
be entése is Mi ez minden a nagy világháborúhoz 
képesty ICgye a fránya! Csak mar vége lenne a 
háborúnak. 

Máskor e.ymaga a költségvetés késő estig 
tartó ülést foglalt le. N'olt, hogy három napig i-
eltartott. Minden tétele egy vita A főösszegek egy 
egy csatat provokáltak Az adókvóta megállapítása 
mar csak srapnellck közepette tortént —• Most ugy 
átsiklottak mindeneii, hogy ér iemes lett volna 
lefonograt'.iltatni. .léi lett volna majd egykoron leját-
szani. ha béke idején — harcot idéz elő, a sokkal 
kedvezőbb és alaposabb költségvetés. 

Háborús időben olyan a költségvetés tárgyalása, 
mint a népfölkelő bemutató szemle. Mennyi „alkal-
matlan" ból lesz most egyszerre ..alkalmas". Ilyen 
^or a sorozás doktorai nem olyan kényesek A 
városi ügyek doktorai is igy csinálják 

Talán ezen elmélkedett az egyik városi vezér, 
mikor felszólalásában sajnálkozásának adott kifeje-
zést, hogy ilyen kevesen jöttek el költségvetést 
tárgyalni s hogy még a megjelenésre kötelezett 
hivatalos előadók és szakreferensek sem, awik pedig 
részletes felvilágosítást adui kötelesek. 

Találó, nagyon helyénvaló szavak voltak. 
Kppen háború idején, éppen a bizonytalan jövőre 
való tekintetből fokozattabb mérvben kellene köte-
lességet teljesíteni a köz igvekben résztvenni hivatott 
polgárnak is. A jelen helyzet nemcsak a katonák 
harci. Az itthoninarido't i\tiak i- ugyan izon célo-
kért kell küzdeni a polgári élet terén, Ívd éppen 
ilyenkor foiitosabb a közügyeknek helyes és meg-
fontoltabb intézése! — 

* * 
• 

A közgyűlés a következő határozatokat hozta: 
1 Polgármester bejelenti, hogy sürgősség oká-

ból a városi tan ic- utólagos jóváhagyás reményében 
építtette meg a kolera barakkor ázat, az árlejtési 
eljárás szigorú be'arasaval. A költségek 4»itiö koro 
nára rúgnak, mely egészében vagy részben a 
belügyminiszteri tareát terheli, de egyelőre a városi 
pénztárból kiutaltatott. — A közgyűlés jóváhagyólag 
tudomásul vette. 

Az l'.'lö évi költségvetést a polgármester 
ismertette mely a felmerülendő kivételes költségei 
miattiét „ potad-t ioeuyel Dr Siúr Lajos indítvány írn 
felvétetett még a Széchenyi liget t iyongyospatak 
részének korláttal való eilatasa — dr. B.irdos lleinig 
indítvány.ira pedig még JO) > korona a t ini OK tize 
lésének az allamiakk »l egyéni ' ki igészii wére, de 
azzal a toldalékkal, hogy jövőben pontosan szer-
kesztett a tényleges szükségletet l'eltíinleto kimu-
tatás alapján történjék a költségvetésin' való föl-
vétel K IÍÖ00 koron i többletfelvétel s 'in vált »ziatott 
a költségvetés adokvotiiján, mely egyébként egylian 
guhlg elfogadtatott. 

.'1 A pe-egodór anyagok kiszállítására vonat-
kozó hataroza'>t < irüuszeisz gyepm -r megfelelthez 
vén tudom isul ve eteti, hogy a t- rs euyhal iság elu 
tasitotla 

4 I gyauigy határozott a gyepmesteri alkalma-
zás tárgyában is. 

ö A Szt. .buios és Széchonyi ligeti uj hidak 
végo|s/am ilasa e- felülvizsgalata mutattatott be, mely 
szerint Ttxxt korona volt a előirányzattól való tullé-
pés, amit ré-ziut a miniszter változtatásai okoztak, 
de tudomásul vétetett, anélkül azonban, hogy a hi-
dakat a város átvenné, melyen a kifogásolt hiányo-
kat a v dlalkozók még most sein pótoltak. 

•í. A városi vadászterületek bérbeadása tudomá-
sul vétetett. 

7. A legt >bb adófizetők névjegyzéke a követ-
kező névsorral állapitatott meg: 

Kőszeg varos, 1 >r. Siúr Lajos, Kincs István, 
Dr Kováts Istv.iii, I >r. Waisbecker Antal, Kőszegi 
ált. tkpónzt.ir. Herceg Ksterházy Miklós, Mohr Vil-
mos, Tipka I- renc. Kreyberger Sándor, id. Litner 
•iusztáv, Kőszegi Tkpénztár, hr. Sehneller Aurél, 
Bosenstingl Jakab, ozv. Sziklay .lánosné, Ag. Iiitv. 
ev. gyülekezet, l)r Hukesz Miksa, Küttel Dezső, 
Tollak Sándor, Németh Imre, Wentzl Mihály, Dr. 
Lauringer János, lióth Jenő, Unger Károly, Czeke 
tJusztáv, Horváth Mátyás, ifj. Litner (íusztác, Laas 
Józse f , PlefTel Jiinos, SchalTer (lusztáv, Horváth San 
ilor. Csánits Sándor, Popper Ignác, Kruchtl Ivle. 
Póttagok: Kapji)! (Jottlieb, Szeybold Kálmán, Hiritz 
Jakab, Polgáriskola, Waisbecker János, Dr. Marton 
Jenő. 



V i d é k i i i i i ' e k . 

Sopronban meynyilik a hatosagi mészárszék A 
szomszéd Sopron a drágás íg cnyhitcscr* közgyűlésen 
utasította a tanácsot a hatósági mészárszók fölállí-
tására A közgyűlés 11r in i p dgármoster azonnal el-
járt, hogy a városi mészárszék sürgősen inegnyitlas-

Dreiszker József és dr. Havas (íyula orvosok gon 
doskodtuk az érkezettek elszállításáról és elhelyezé-
séről, amit a helyi' ii fogattulajdonosok és bérkocsi-
sok készséges szívessége mellett gyorsan ment 
végbe - Éjjel még ÍJ szerb katon i érkezett, kiket 
a rendőrbiztos helyezett el i katonai kórházban. A 
katonasebesültek és hetei; foglyok továbbítása most 
már olyan mindennapivá lett, hogy állandó rendőri 
felügyeletre lenne szüks<g. á vasúton, hova a tarta-
lékos kórház állandó kiküldöttjére sz«*ite nagy szük-
ség lennne 

Aranyat vasért a következők adtak le Chernél 
Isvánné úrnőnél, illetve Rótli Jenő kőnykereskedésében: 

Hamiiu r ' , Kmmer I.., kov.trik M , KoffsUin K , Kamarás J . 
FrikHch A , ll.ivil.in M , Mait/ R , ÁJler 8., Acsél I*. Ma tz I ' , K<>-
vats M , Ü«Ür K, Bedoc • Róth s. WiUbittar B., Sz Joly H. 
Szidoly ()., Wernitz T., Hammcr I . . Dulf G , Csárits A. Miklós B , 
Weinberger I!., Prosquill J , I ÍZV. Luu I- , !'rul,esch , Wes^ely Iv, 
Kovács J , Czuppi N . romits, Hrímvil, Oosztoayi M , BárJosi Irén, 
Herrmann I , Maróthy J -né, Arbóc M , Hersicí í , (."térvény F.., Tor-
kos I . Torkos R., Schwab J , llertclcnJy P , >ctuudl N , Szép M , 
Serényi V, l'elzmann k'., I'ctzmann I , Bcrzlánovics M . I'int'-r, Ber-
talan li . Senye E , l'otyi L.-ne, Szerdahelyi k'.-nc, Balikú L.-né, Wais-
bocker M , Korner V , Bartos I., ScMeJerer J-ru-, Guzmits I"., I>r 
Wiener M, Wenhardt. Dombay L , Tangl .\ , Dr Tirtsch G., Lux E , 
üaal M., Kovács V., Lengyel U -.»<*. Simon T., özv Zins K -né l'ros-
quillne, Gaál I , Attems grófnő, Kohn J., Marton K.-né, Csupor I., 
I)r. vhneltcr A ne, Jánosa I ) , Jr iialgóczyné, Kendik A , ozv. Alt-
dúrfer G. né, Weúrös E , Elmer < >., (íruber B., Barbácsi A , Girardoni, 
KeJI l\ , HóJy T., Tuczai, Németh l<, ifj Rónai F., Módlv T , Mait-
ner E , Kr-ntz ('., Stessel M„ Chernél I . Chernel l-ne, Chernel M., 
Chernél M . Bwényi M , Babarczy Kininő, Miokovichaé, llafner M . 
Mayer J , BinJor \, Uaro Miske K.-né. Dr Szemző S-né, Szemző 
MagJus, Kiss M , Glaser F., Becker sz., Gratzl Gy., Horváth A . 
Pontyos Gy -né, Maitz I.., özv Frankenberger J.-né, Londvay L , 
-/.akónyi 11., Halász M , Ku-znyak M , N. N„ Au cuzst Mici. 

Kéiünk további szives adakozásokat 
Ciyanyvirtus Egyik vidéki cigánynak ellopták 

a kávéházban s hegedűjét. Ezt azután megtalálta a 
nyomozó rendőr egy másik vidéki cigánynál, aki vi 
szont azt bizonyította, hogy nem lopta, hanem meg-
őrzésre nála hagyta egy harmadik vidéki cigány. Ez 
meg dehogy tekinti «zt lopásnak. Vicc volt az egész, 
mint ő mondja. Valamikor a hegedű tulajdonosa is 
igy vitte el az ő cimbalmát. Minthogy a cigányok 
kora ismeretlen, ki se mórjuk irni becses nevüket, 
hát ha még mi is bajba keverednénk e miatt a szi-
gorú rendöséggel. Annyit a közönség maga is kita-
lál, hogy vidéki <-igányfurfangról lévén szó, ebben a 
langatói. roti és zsidányi cigányok sorából kerül-
nek a szereplők Ezekhez lesz szerencséjük a járás-
bíróságnak, mely most azt lesz hivatva kihámozni, 
hogy ki volt e cselekmény elkövetésében a primás. 
Mindhárman az ügyész kontráz isábau bíznak 

Hatosag elleni erőszak miatt támadt baja 
Bmmgartner fogtechnikusnak. Mikor a járásbíróság 
jogosulatlan orvosi gyakorlat üzés « miatt műszereit 
elkobozni készült és ebben a n-ndörbiztos is asszisztált, 
ez utóobit megtámadta. Ezzel ugyan meghiúsította 
az elkobzást, de súlyosabb helyzetbe jutott, mivel a 
biróság tény felvétele alapján a királyi ügyész ható-
ság elleni erőszakkal vád alá b dyeztettö. Kedden 
volt a tárgyalás a szombathelyi törvényszéknél. 
Baumgartner ügyesen védekezett, azt mondta, hogy 
izgatottságában csak „meg lelte" a rendőrbiztost, de 
a törvényszék nem bízott e nagy szeretetben és a 
tanuk feltűnő tartózkodó vallomásai dacára egy hó-
napi fogházra Ítélte, ami ell-n ő is, szombathelyi 
ügyvédje is felebbezett Nagy derültséget keltett 
Németh Zsigmond bírósági jegyzőkönyvvezető Wuia-
vallomása. Azt tnondt i. hogy a azért nem látott 
semmit, mert mikor a támadás történt, ő ijedtében 
hirtelen Halász biro háta inogé helyezkedett el. Ezt 
el is hitték neki és ez a „nem láttam semmit" 
vallomások közepette is csak megerősítő bizonyítékul 
szolgált, hogy volt „ölelés", de — csók nélkül s 
igy hiányzott, jogi nyelven szólva, a baráti örötn-
kifejezés szándékának kétségtelen megnyilvánulása. 

Hirdetmeny. A kereskedelemügyi ni kir. Mi-
niszter l'r a hadjáratban elesettek özvegyeinek és 
trváinak segélyezése céljai) >1 i jelenlegi frankóje-
gyeken kívül _il idisegi>|y Uzvecveknek és Árváknak 
két tj> fillér" jelzéssel ellátott frankójegyekot hozott 
forgalomba, amelyek mindegyike után az eladás al-
kalmival a frankójegy órtékén felül a vevőtől még 
•J tillér fog beszodetni. A h idisegélv bélyegekből az 
ö és 10 í. értéküeket az összes postahivatalok ésér-
tékcikkárusitók, a többi érték fajokat ellenben esak 
egyes nagyobb kiucst iri postahivatalok fogják áru-
sitaill. A hadisogé|ybé|yeg«;k után befolyt J filléres 
többlet a hadjáratban elesettek özvegv einek és ár-
vá'iiak javára fog felhasználtatni A t. közön >ég egy-
részt hazafias, másrészt emberbarati kötelességének 
tesz, eleget, ha postaküldeményeinek és táviratainak 
bérmentesítéséé a legnemesebb célt szolgáló ezen 
hadisegély bélyegeket vásárolja és használja fel.Sop 
ron, 1014. évi október 20 án. Kelényi (iéza s k., m. 
kir. pt. igazgat'». 

Balatonmel léki bo rok : szentgyörgyhegyi 
ó-bor literje 1 K, szigligeti 191 .'í-as 80 fillér. 

Kőszegi udvari és barna malatasor. Kapható : 

Maitz József belvárosi fiiszerkereskedésében. 

Társas autó kirándulások hetenkint 
Aspangon keresztül Máriaccllbe. Vasár- es ünnep-

napokon Tarcsa-fürdö es Grác Előjegyzéseket 

a Dunántúli Automobil Gerage-ba, Szombathely 

.Szeli Kálmán-utca intézendők. 

fogunk ugyan eleget tenni, de hogy éppen a beküldött 
cikkek tényleg a megjelölt csapatnak fognak-e jutni, ' 
azt nem garantálhatjuk. E hivatal ténykedése oda- 1 

irányul, hogy a gyűjtött téli óvóruhával egész had- ' 
seregünk ellátassék. Biztosak vagyunk abban, hogy a 
hadvezetőséggel karöltve elérjük azt, hogy egyetlen ; 

katonánk se maradjon téli ruha nélkül.^— A Had-
segélyző hivatal vezetője helyett: honvéd, min 
tanácsos. 

Az evang. felsőbb leanyiskola e luten újból nagy 
mennyiségű érmelegitöt és hósapkát adott k* Rótli 
Jenőnél, a harcban álló katonák számára. Ez intézet-
ben a háború megkezdése óta az öss/.es kézimunkákat 
a harcoló katonák számára végzik. Láttuk a jó anyag-
ból készült kitűnő, gondos munkát. Fel fog tűnni 
még sok ezer közül is. A derék honleányoknak jól 
kiérdemelt „egyest" szavazunk meg. öt apró lánd-
zsájukkal a nagy világharcban való szorgos es lelkes 
közreműködésükért pedig szivünkből köszöntjük őket. 

Közgyűlés A kö*zegi róm. katb hitközség ez 
évi rendes közgyűlését 15)14. november hó ló! én 
délelőtt II órakor az apácák székházának disztermé 
ben tartja a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki 
jelentés; az 11)15 évi költségvetés megállapítása; 

a kálvária hegyi telekvétel; -1 a tanítóknak á 
város által nyújtott javadalmazás megállapítása. As 
elnökség olyan érdeklődő városi polgárokat is szive 
sen lat a közgyűlésen, akik a hitközség képviselő 
testületének nem tagjai. 

Meleg ruhát katonaink szamara az elmúlt héten 
Kótli Jenő könyvkereskedésében akövetkozök adtak: 
özv. Eitner J né, Elmer L.-né, Dohnál l\, özv. Bi 
l is i ts J.-né. Wierer nővérek, (íürtl Ü . Hersics, Mus-
serné, Ott. Andráskay Gy.-n*4, Orátzl (iy., Ev.' üia-
konissa Egylet, líóth S., Terplán K , L.Vis Zert-
hof'er M., Jankó <iy.. l'reisz, Lindineycr E., Wirk 
ner L., Szt. Dornoukosrendi Nővérek, Sule I! , I >r., 
Szemző S.-né, Eelsőleányiskola szorgalm is növendékei. 
A legkozel"bl)i küldemény két hét múlva megy. 

A vasutas arv. ház második emeletet, mely jelen-
leg még üres, szintén katonai kórházzá rendezik' be. 
Vasárnap ez érdemben itt volt a központi vezetőség 
és a helybeli feliigyelőbizottsággal, valamint a város 
elöljáróságával tárgyalt, melynek eredményét telefonon 
közölték a honvédelmi minisztériummal. ÍL szerint 100 
beteg felvetelére rendezik be. Ebből 25-öt a vasutas 
szövetség saját költségén fogja ellátni. A tartalékos 
kórház kötelékébe fog tartozni, azonban az orvosi 
kezelést dr. Lauringer János árvaházi orvos felügyelete 
alatt egy katon ai orvosnövendék, valószínűleg Wiudisch 
Aladár fogja végezni. A város a maga részéről ezt 
azzal támogatja, hogy rendelkezésére álló ISO ágyból 
55-öt e célra átenged az árvaháznak, ha a városra 
kivetett 150-et 100-ra leszállítják. A betegek ellátásáról 
az árvaházi igazgató fog gondoskodni, miben a helyi 
bizottság es a helyi Vöröskeresztes hölgyek és a 
nöegyesiiletek is támogatni fogják. A vasutas szövet-
ség országos gyűjtést rendez összes kerületeiben a 
költségek fedezesére, ami már eddig is szép eredmény-
nyel járt. 

Tolgymakkot lopnak t város erdejében, hiába 
hirdették ki, hogy tilos! I'ersze olcsó disznóhizla 
lasra, hogy azlan, ha eladásra kerül elhangoztassak 
az ismert nótát: igen dnga minden ! Akiket rajtér-
tek és akiket a rendőrség kinyomozott, azokat mind 
megbüntetik és ezektől elkobozták a lopott makkot 

Polgári alkalmazottak nepfolkelesi felmentese 
A közhatóságoknál, hivataloknál, intézeteknél, 
városi és községi közüzemeknél, a belügyi igazgatás 
körébe tartózó, közérdekből fontos intézményeknél, 
vállalatoknál, üzemeknél dk ilmazott és a bemulató 
szeiniéu alkalmasnak talált egyének közül csak 
azok részesíthetők fölmentéiben, akik polgári alkal 
utazásukban nem nélkülözhetők, nem helyettesithe-
sithetők, neui pótolhat >k. A járási főszolgabirak és 
rend'Zeit tanácsú varosok polgármesterei által 
kiállított f'ohn-ntési javaslatok a nélkülözhetetlenség 
szempontjából megokolt jelentés mellett az :tli»pin 
hoz terjes/leadok fol. Az alispán és a torvényható-
sági v a r o s poig.irinestere ezeket a jelentéseket 
átvizsgálás után a főispán tilj in a belügyminiszterhez 
terjeszti fol. A folmentrsi javaslatok egyenkint is 
fölterjeszthetők II t ez MI I kiterjesztések a bevonulás 
idejéig elintézést nem nyernének, az azokba fölvett 
uépfolkelésre kötelezettek a népfolkelési tényleges 
szolgalat alu* egyelőre tohnentetnek. A mostani 
komoly idők -• mondja tovább a miniszter — 
mindenkitől fokozott tevékenységet követelnek. -V 
harctéren küz lök mérhetetlen áldozatkészségével 
sokszor már már az emberi erőt is meghaladó 
erőkifejtésével szemben i polgári alkalmazottaknak 
még rendkívüli inuukaja is alig jöhet szamba. 
Biz dominál elvárja tehát a miniszter azt, hogy a 
legszigorúbb elbírálással c->ak azokat hozzék javas-
latba a f dm-ntésre, akiknek fölmentésére a közigaz 
g a t a s említett ágazatainak zavartalan ellatása végett 
— minden melléktekintettől független tárgyilagos 
bírálat szerint — a legkomolyabban vett foltétlen 
szükség van 

Sebesült kafonak érkeztek e héten. Háromszori 
jelzés és fogadásra való készülédés után szerdán 
délben 102 katona a przeemysli várból, akiket egye-
lőre ötnapi megfigyelés végett a varos által béren 
dezett csipkegyári kórházt- remben helyeztek el és 
ismét a lobbi kórházba kerülnek — Ugyanaznap 
délután érkezett .'{•» sebesült és őrzés mellett nyolc 
orosz katona. Előbbieket a betegházegyleti vörös 
keresztkórházba, utóbbiakat a tartalékkórházban 
helyezték el. A hatóság részér d a rendőrkapitány, 
a * vöröskereszt-egylettől báró Miske elnök, a 
nőegylet részér íl l'usch Karolyué, továbbá dr. 

múzeum céljaira szolgáljon s melyben a közös had ! 
sereg vár gyebeli ezredei is figyelembe veendők 
lesznek, ami egyébként részletesen u tóbb fog meg-

állapitíatni s majdan az érdekelt két vármegyével 
közöltetni, de .jelzi egyben azt is, hogy az eddigi 
.ryüjtés eredményét, 1101 korona 20 fillért már is 
oikiildötte a pénzintézet eimére. — Mondanunk sem 
kell hogy nagy örömmel fogadták városszerte a 
vitéz ezredparancsnoknak ezen értesítését. Az ő 
kiválóságához méltó ez a kezdeményezés. A köte 
lességtudó katona és polgár erényeit tapasztaltuk 
nála mindenkor, minden alkalommal, — az egész 
férliuét, bárhová állította öt a sors vagy hivatása. 
\ hlig i-s mig itthon üdvözölhetjük, szeretettel és 

íisztelettel köszöntjük vérbeli katonáink nemes-
érzelmű harctéri vezérét. 

Vaiosi tisztviselők a harctérén, ligy a harctérről 
visszaérkezett szombathelyi ügyvéd a „V.- híradása 
s/erint több vasmegyeinek hősi haláláról adott meg-
bízható hírt s ezek között Farkas Miklós városunk 
w"lehajtóját is említi, kinek elestéről már más uton 
is hirt kaptunk. Bátor és jó katona volt, aki a harc-
téren izzó hazafias érzéssel töltötte be tiszthelyettesi 
helyet. - Wölfel Kálmán városi kiadó, kiről már 
megírtuk, hogy súlyos szolgálatok teljesítése közben 
t ész testére kiterjedő reumát szerzett olyannyira, 
hogy hetekig egy csehországi kórházban megmozdulni 
sem tudott, e héten hazaérkezett, de még most is 
csak botokra támaszkodva képes járni. Három havi 
házi ápolásra szabadságolták. 

A Vuró-kereszt-Eyvlet helybeli fiókjaink több 
liiCes elnökválsága s mindezzel kapcsolatos zűrzavara 

héten véget ért. Választmányi illés volt s ezt 
niegi-fvőleg értekezlet, melynek eredménye az lett, 
liouv egyhangúlag báró Miske Kálmán eddigi buzgó 
gondnokot megválasztották elnöknek, gondnokul 
pedig Binder-Haub úrhölgyet, aki lelkes helybeli 
hölgyeink sorából is feltűnően kiemelkedett a jóté-
kouvsagi ügyek iránti nagy szolgálatkészségével. 
Mar v geztek is az Ailgus/.t J inos alehiöklete alatt 
l-'íilvt üléssel, mikor megjelent Széchenyi Hezső 
gruf, a vasmegyei egyf-tek központi megbízottja és 
lúro Babarczy Ilona társelnök, írely utóbbinak 
pln klete alatt az előbbi hatarozatok inegismétl dtek, 
helyébe pedig, mert lem ind itt, (amint az a történtek 
után v á r h a t ó is volt) ugyancsak egyhangúlag válasz 
tolták meg Chernél Istvánnét társelnökül, akinek 
vonzó egyénisége, ügybuzgósága és pártiitlansága 
melletti nagy szerénysége, teljes garancia arra nézve, 
hogy az áldásosán működő egyesületet nemes miiko-
dés ben mi se zavarja. Az ülés végén teljes meg 
eiégedésre tisztázódott azon félreértés is, hogy az 
a l e l n ö k és a megyei központi megbízott között fel-
merült. Örömmel üdvözöljük az elnökséget, mely a 
békét teremtvén meg, a béke jegyében is fog mü-
k dni, meg pedig azon irányban, mely a szenvedő 
emberiségért vállalt kötelességeket híven teljesíti, de 
t a r t ó zkod i k mind ;n túlzástól es kapkodástól és a 
szenvedő emberiség alatt nemcsak a beteg katonát, 
hanem á szenvedő társadalmat is érti és megérti. 

Me'ey ruha katonaimn..k. IJóth Jenő kőnyvke-
i 'sked 's" a következő ruhaneiniieket, szőrmét, stb. 
s'l» gvujiotte össze és küldte el a M K Honvédelmi 
luiuisztfruim hadsegéiyző hivatalanai; Budapestre és 
p-'lig: 1>_' drb. varott héisapka, 1 G-S drb kotíjtt ho-
-i|ika, 17S drb. ing, I7.'l drb. alsó nadrág, .'{40 par 
eruielegito, Js pár térdtnelegilő, 15) par harisnya, 
lói pár kap-a, líO pár eipől>etét, 47 tlrb. k -t itt has 
k itu, Ki4 drb varott haskötő, 70 drlt szőrme, 1 drb 
tav 'só 1 drb. gallér, 1 drb. kendő, 3 drb. kabát, 4 
drb. mellény, 1 drb. takaró, 5 kg lépés, 4>! pár 
ki'/.tyu. L'J drb. zsebkendő, 111 drb. fehér alsónadrág, 

óró. fehér ing és vászoudarabok lépeseknek. 

Tuzolfo kozgyűljs lesz ma délután 3 órakor. A 
rendes közgyűlési tárgyakon kiviil a főparancsnoki 
állásbetoltese is kerül napirendre. Ezen állás betöltésénél 
;irr,i figyelmeztetünk, hogy olyan komoly es tekintélyes 
fel fiút kell e testület elére állítani, aki újra azt a 
fegyelmezettségei es az ezen alapuló tűzoltói ráter-
mettséget biztosítja, amit már — sajnos — régen 
néllcül-'i/.. \ város közönségének s egyáltalában azok-
nak, akik a tűzoltói intézmény iránt érdeklődnek 
Németh Imre, Rótli Jenő és Zerthofer Mihály 
a jelöltjei Jó lenne ha a tüzoltóegyesületet támogató 
közönség s a hivatalos város ezen akaratát a köz-
gyűlésen is érvényesítené. 

Oitaregyesületi nap Ma vasárnap a bencések 
templomában szentségimádás lesz. I), e. fel 9-kor 
szentmise es szentsjgkitétel. I) u. 5-kor szentbeszéd 
litánia és szentségeiktel. 

H iram kösioüii levelet kapott Róth Jenő meleg-
ruhagyüjtö a Hadsegélyzó Hivataltól eddigi UMe* 
menyeiért Ezek természetesen a közönségnek is 
szolnak, mely annyi buzgósággal s szeretettel készí-
tette e ruhanemiieket. A három levél igy szól: Buda-
Pest, 1914. október 24. Kolyó hó 17-én kelt ertesité-
sebeii felsorolt, a katonák részére hozzánk juttatott 
h a za i ; adományé r t hálás köszönetet mondunk. 
BudapetU, 1014 október 30. — A folyó évi október 9-én 
kelt értesítésben felsorolt, a katonák részére hozzánk 
juttatott küldeményt átvettük. A hazafias adományért 
hálás köszönetet mondunk s kérjük ezt az adományo-
zókkal is közölni. Az adományoknak harctéri szállí-
tásira vonatkozó körlevelünket, szives tudomás végett 
közöljük - Budapest, 1(04 november 3 Folyó évi 
október hó 3-án kelt levele kapcsán van szerencsém 
a levélben jelzett adomány átvételét elismerni és egy-
ben néineslclkii áldozatkészségeért a Hadsegéiyző 
Hivatal legszebb köszönetét fejezem ki. Ama óhajának, 
bogy az adományt képező meleg alsóruhákat a III IS. 
honvédgyalogzászlóalj számára juttassuk igyekezni 



sék. A mészárszék iparengedélyét azonnal metrszo-
rezte a rendArkapitányságnál és megbízta a fogyasz-
tási hivatalt, hogy megtegye a szükséges lépéseket, 
l'gy fordul, hogy már a napokban megnyílik a vá-
rosi mészárszék A lmst a közönség számára Önkölt-
ségen, minden nyerészkedés nélkül fogjak árusítani. 

A kaboldi orosz szókevenyeket elfogtak A gra< i 
rendftrigazgatésag csütörtökön arról értesítette a 
kaboldi csendnrőrsot, hogy H kaboldi hercegi várba 
internált orosz tisztek közül megszökött VisztulofT 
kapitányt és Lebedoll főhadnagyot Stájerországban 
elfogták és átadták \ gritoi hadblróságnak. A s/.>ke 
vények mindezideig Stájerországban bolyongtak és 
végre kénytelenek voltak jelentkezni. Nyomorúság 
és éhség késztették őket erre. 

Heti krónika. 
18 millió fegyverbiró ember van Nemetorszagban 

es Ausztria-Magyarorszagban. A ..Kremdenhlatt" közli: 
A ,.Kölnische Zeitung" egy cikkben azt fejtegette, 
hogy Anglia semmi s/in alatt se képes l.iíOOOUO 
embert fegyverbe állítani és ennek a fejtegetésnek 
a kapásán ugy ssámitott hogy Németországnak és 
Ausztria• Magvarországnak összes rendelkezésére álló 
tartaléka a köretkeső: Az önkéntesek száma Német 
országban-'millió, Ausztria-Magyarországban 1,2Ö0.(KX> 
ember Ehhez járul az 1914. évi ujoncjutalék, amely 
a ket államban 1 millió szuronyt jelent: összesen 
tehát 4,2öO.(MX) katona áll még a szövetséges német 
és osztrák-magyar hadsereg rendelkezésére. Illetékes 
helyről felkérték a „Kolnisehe Zeitung" ot, hogy a 
következőkben igazítsa helyre a cikket, amelynek 
számításai egyáltalán nem pontosak. A cikk ugyanis 
figyelmen kivül hagyja, hogy a német birodalomban 
és az osztrák-magyar monarchiában az eddig nem 
szolgált népfelkelők egyáltalán nincsenek, vagy csak 
igen elenyésző számban szolgálnak zászló alatt 
Igaz ugyan, hogy az önként jelentkezők között igen 
nagy számban vannak olyan népfelkelők, akik még 
nem teljesítettek katonai szolgalatot, mégis számí-
tásba kell venni, hogy megbízható adatok szerint 
a még katouasorban nem szolgált 20 —45 éves nép 
felkelők a német birodalomban legalább hét millióra 
becsülhetők. Kzeknek legnagyobb része a mostani 
felhíváskor ilyen megjelölést kapott: „fegyverrel 
szolgáló népfelkelők " Tehát ezek minden nehézség 
és túlságosan hosszú kiképzés nélkül a lehető leg-
rövidebb idő alatt teljesen f gyverképes katonáknak 
fognak beválni. 

A nepfelkelo bemutató szemle a kőszeg város-
ban összeírtak részére f. hó IS an lesz. Ezt meg-
előzőleg a jarásbelieket fogják f hó lti-án és 17-én 
bemutatni és pedig Ifi an : Hohonc, Alsószénégető, 
Bándoly, Borostyánkő, Nemesesoó, — 17-én: Csajta, 
Szerdahely, L é k a , I'örgolény, Városhadász. Nagycsó-
möte a Koszegvárosiakkal l s án. 

A vitézségi erem jutaléka A hadügyminisztérium 
október an kelt rendelete szerint az arany vitéz 
ségi érem után hónaponként 30 korona, az 1. osz-
tályú ezüst vitézségi érem után 15 korona, a II osz-
tályú ezüst vitézségi éréin után 7 korona •"»<> fillér 
jutalék jár. Azok részére, akik előzőleg is ilyen ju-
talékot kaptak, az újonnan megállapított jutalékot 
hivatalból fogják folyósítani, kivéve a II osztályú 
ezüst vitézségi éremmel kitüntetetteket, akiknek a ju-
talék elnyerése végett folyainodniok kell a hadki-
egészítő parancsnokságokhoz és okmányokkal kell 
igazolniok, hogy ki vannak tüntetve. 

Belföldi hadikolcson A pénzügyminisztérium 
ban pénzügyi tanácskozás volt a budapesti pénz-
intézeti vezetők bevonásával a hadszükségletek 
fedezésére kibocsátandó állatni kölcsön ügyétien. Az 
értekezlet megállapította, hogy egy belföldi hadi-
koloon elhelyezésere a pénzügyi helyzet kedvező. 
A kölcsön kibocsátása a k<>zel jövőben várható 

A világháború szamokban Kurópa háborúskodó 
országai: Németország, Ausztria Magyarország. < )rosz 
ország, Franciaország, Nagybritánnia, Melgium, 
Szerbia és Montenegró, mely országok összes terü-
lete 76S százalékát teszik ki Hurópa területének. 
Ázsiában ez az arány áll fenn: Oroszország 171 
millió négyzetkilométerrel. Nagybritánnia, Francia-
ország és Japán isszesen 23 73 millió, vegul Kiao-
csao 552 négyzetkilométerrel szerepel, ami együtt-
véve Ázsia területének 53 százalékát teszi ki. A 
háborúskodó hatalmak afrikai birtokai együttvéve 
25'35 millió négyzetkilométert tesznek ki. vagyis az 
egész világrész l'HO százalékát; ez az arányszám 
Ausztráliára nézve 'HJ százalék, Amerikára nézve 20 
százalék Az egész föld felületéből (149.9 millió 
négyzetkilométer) a hadakozó országokra, 7fi 3 millió 
négyzetkilométer esik, ami az egész földterület 51 
százalékának felel meg — Ami a lakosság szamát 
illeti, forrásunk szerint az egész Kurópa lakosságá-
nak fiO százaléka, vagyis 890 millió ember áll ez 
idő szerint hadilábon egymáss d, ami 53 százaléknak 
felel meg A háborúskodó államok naponként átlag 
12 koronát koitenek egy katonára, azaz: 249 millió 
koronát költenek naponként; hét milliárd 34 milliót 
havonkint, tehát: SS milliárd 13 millió koronát 
évenkint. Ha pedig hozzászámítjuk azt a pénzbeli 
veszteséget is. amit a semleges országok a háború 
révén szenvednek, kijön a kerek száz milliárd. 

A francia ipari termekek ellen. Aza minden 
kritikán aluli magatartás, melyet a franciák kedves 
orosz szövetségesük kedvéért a védtelen magvarok, 
osztrákok és németek irányában tanúsítottak, immár 
mind a három nemzetben megteremtette a vissza-
torlás gondolatát. Magyarországon, de főképpen 
Budapesten minden ellen irtóháborút indítottak, arai 
francia. A különféle francia 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. Cognue varosáriak nevét nem lehet 
hamarosan kitorüíni a finomabb papramorgókat 
kedvelő emberek emlékezetéből, holott talán ez 
lenne a legkönnyebb doJeg A borhói párolt italt a 
technika vívmányai következtében ma már Magyar 
országon és különösen Fiúméban sokkal jobb minő-
ségi). n készítik, mint akar a legelső francia gyárak-
ban Az „Adriatiea" Cognac Medicinái néven forga 
lomba hozott tiszta borpárlata különösen ajánlható 
gvógycélokra is. Az „Adriatica" borpárlata minden 
jobb csemegeáru és italmérő ii/letben kapható. Azj 
„Adriatica" fiumei gyogykonyakja azonfelül, hogy 
jobb a francia gyártmányoknál, tetemesen olcsóbb 
is. Talán eddig az is volt a legnagyobb hibája, hogy 
olcsóbb volt a franciánál. Végre megtört a varázs 
és a magyarok csak magyar cognacot fognak 
fogyasztani. 

Jíadbavonultak hozzátartozóiknak 

L e n g y e l D e z s ő 

uri és női 
divat-üzletét 

Király-út 15. szám, 

hol olcsón szerezhető be Jáqer ing es 

nadrág, hósapka. labszárvédö. érmelegitö. 
keztyü, teveszörharisnya, hasmelegitöhöz 

szükséges flanellek úgyszintén az összes e 

szakmába vágó cikkek. 

X X X I i img . vn i- k i r á l y i 

j ó tékonycé lu á l l amso r s j á t ék 
K/.'i. |i ii/.H.n-ji'n.'k r-itii'lli.'t i m'I i i | I " i v im| . ' I p i i i . I.ozlinx mi 

jó ckonv rólokrt fng fxrilétuOii 
K*«'m «urwj ít.'-knuU <j H 3S5 nyrr m 'nyp van, m •!>• -k <»••!» 

• •« • rti k • 475 300 koronára r kes/pcnzbfi 

Fonyeremeny Í O O . O O O korona készpénzben. 
Totiil.l H : 

I t'úN..Frt*Mriijr — U.IMHI kor. kr«/|. 10 uyrr. m K 4 . il K ki'.sit 
. — 2' l .uOl l . . 40 . , I5< ' . U . ikh i . . 

I • — JO.IX) ' . . |l>' I0O . KI IN) „ „ 
5 OU» . . .'OO „ >( o „ IIHMMI 

'> nvi-r. u ttioo K .\.Om> . . VMM „ „ 2a „ O IMio ,, 
•'> - - '»«> . » - . IV 00 ., „ 1 • • „ 120 <MI" .'. 

1 • " ," 's" - - • - I ISM'i n ver, összesen l7hi>»i K kés^i 

Huzas visszavonhatatlanul 1914 evi decemb. ho 9-én. 

Egy sorsjegy ára 4 korona. 
sl»p*ji>i»y»,k i»* >i*+/.<-z <'l'ízt>fi'H ImkOlil -!• int il»it .» magyar kir 
lolt.'jövpili'ki i.' i/g ittWigtóI l!mlii|it"<ti'.i (Viíinpitlota) portom.mi-
n-.Mi küldetnek, i'ZMiikivQI kaphatók valam >11 yi posta-, ntló-, 
YHIII- <M Hl'.lli Vlltftllllil, l« ilMNZl!* VttMIjtí tíl IIIIDÚHO k 011 M lt ll'Jfliillll 
dohánytö/HíUben i'« vúltó-ü?li'tliuii. Játéktervet ingyen <•* bér-

mentve kiilil 

A magy. kir. Lottojovedéki igazgatóság. 

Ingyen kapja 
a mindég legelsőnek megjelenő „Az Összes magyar 

sebesültek, betegek, és elesettek lajstroma" első 

számait 1-töl 20-ig itnely a „Hivatalos veszteség-

lajstrom" teljes magyar fordítása) ha továbi i 4<> 

számra (kb. J hi'inapra házhoz szállítva »» koro-

náért előfizet. Egyes szám ára 16 fillér. 

Kiadóhivatal: 

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

Telefon 169-76. 

:> a 

8«» 

STOCK-

COGHAC 

M E D I C I U A L 

hivatalos ólomzarral ellátott 

palackokban mindenütt kapható 

C A M I S e = S T 0 C K 

gozüsemü 

B A R C O L A . 

JCirdet-

ménij. 

W i e n e r - N e u s t a d t környéken kitr>rt kedvezőtlen járványviszonyok miatt ugyanitt 

1914. november hó 11.-én csakis a 

lóvásár és vágómarhavásár 
lesz megtartva, ellenben a tenyészmarha- és tenyészsertésvásár elmarad. 

Nyomatott Hónai Frigyes k ry vnyomdájában Kőszegen 

Fáj a foga? Műfog kell! 

Scharpf 3ettő 
vizsgázott fogtechnikus mester 

segit a bajon. 

Szombathely, firzsébet királgné-utca 

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

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

J ^ c s z v c n y t a r s a s a g 

kőszegi fiókja, 
K»«'/.<>£. k i r a l v - ú l O. 
Struez szálloda mellett 

Elfogad: 
betéteket jelente:: ne t t ó 4 " 0-os k nn.i-

— _ tolással betéti könyvecskén folyó-
sfciinlur.i A kainstoí.is a betétet követő napon ke^J.iJik 
betét H M m M fetmonJas nelk.il es/k-.z >1 -eszámitol: tiiitiaam tUleti es magánvál-

a 'ókat mindenkor .1 legeiőnyó ebben 

Folyósít: r c n u-s ^ törie»«téses jeUálogkótcsónökat 
— — — földbirtokokra és városi hazak: 1. maga-

sabb k ama t ú kö l c sönöke t a l a c s onyabb k ama t u 
k ö l c s önökké vá l toz ta t ( conver t á l ) . 

Értékpapírokat: '"f "i»tyim.:, v s/ tiaj. 
— t /sJci me.nzatasok it ell<>/aj 

Szelvényeket * 
— ivekft a szelvenyutalvany (talon) 

atapjan díjmentesen beszerez 

Átutalásokat, Iclízetesekct eszk / .1 I V ,1.1... Iv.r-
mely pi.u.tn teljesen Jirnenlcsen 

Értékpapírokra: ' ' ' 11 ,1 w i r o k " 
' ' el ' t a.l 

Sorsolás alá eső értékpapírokat irfolyamraM-
ttss elLn izt'i>i' 

Lrtékpapirokat 

Tekintettel, hogy bazank legnagyobb pencintexctével a 

l'esti Hasai Kl><"> Takarekpéuztar Egyesülettel szoros össze-
köttetésben all, mindenfele takarékpenitari e* banküzlet 

megbíz '«t a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 
Mint az Klső Magyar Általános biztosító társaság ügynök-
sége mindenfele biztosítást eltogad es felvilágosítássá! kesz-

s ggel szolgai. 

Központ: szombathelyi (regi) Takarekpenztar 

Szombathe y Alakult: 1857 ben 
Alap t öke 1.600 000 kor . T a r t a l é k ok : 400.000 kor . 

Takarékbe te tek 15 m i l l i ó ko ronán felü l . 
Sa j á t töke i 2,250.000 k o r o n a . 
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