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Hyi l t tér sora 40 fi l lér 

Hirdetések nagys ág szer in t j u t á n y o s á r ban 

s z á m i r a t n a k meg. 

A hadi kölcsönről 

már mult heti vezércikkünk tájékoztatta a 

közönséget. Elmondottuk, hogy mindnyájunk 

hazafias kötelessége minden rendelkezésünkre 

álló megtakarított összeget az ál lamnak kölcsön 

adni, mely nem ingyen kivánja tőlünk, hanem 

0%-os kamatot biztosit, a tőkét pedig a haza 

védelmére fordítja, ami mindnyájunk érdeke. 

ötven koronás kötvényeket bocsát ki az 

állam, hogy még a legszegényebb ember is 

jegyezhessen e kölcsönre. Minden száz koro-

náért csak 97-50 kell adni. 

A háború megsokszorosította a földműve-

lők, a kisgazdák jövedelmét. Minden termelését 

két-háromszor annyi árért értékesítheti. 

Tóbbjövedelmét jobb célra nem fordíthatja, 

minthogy állami hadi kölcsön-kötvényt jegyez. 

Meg kell mutatnunk, hogy nem szorultunk a 

külföldre. A kamat se vándoroljon oda, hanem 

legyen mindnyájunknak jövedelme. A tőkéből 

pedig fegyver, ágyú, ruha. katonáink zsoldja 

és élelmezése, hogy sikeresen megvédhessék 

hazánkat. 

Nagy tévedés azt hinni, hogy jobb helye 

van a pénznek a ládafiában. Ha minden érték 

csókkenik, ugy a ládafiában rejtett pénzt is 

ugyanaz a sors éri. 

A hadi kölcsön jegyzése nemzeti becsület 

kérdése. Aki ezt támogatja, ugyanolyan aldozat 

hoz, mintha maga is kivenné részét a harcból. 

A hadi kölcsön kötvénye az állam legjobb 

és legbiztosabb papírja. Legjobb, mert legalább 

ót évig legnagyobb kamatot hoz, — legbizto-

sabb, mert ezt a kölcsönt még akkor is vissza 

kell fizetni, ha a háború nem járna kedvező 

eredménnyel, ami azonban teljesen ki van 

zárva (A törökök állam adósságát is átvették 

a győztesek.) 

Győzni fogunk és hogy biztosan cs hamar 

győzhessünk, hatalmat kell adni a hazának. 

Legnagyobb hatalom a pénz. Az intrikus angol 

azt hiszi, hogy csak neki van pénze s azért ő 

lesz a győztes. Csalódni fog Németország 

okos és számító népe négyszeresen túljegyezte 

a hadi kölcsönt. Ezt tegyük mi is. 

Vasvármegye főispánja a hadi kölcsön ügyé-

ben a törvényhatósági bizottság összes tagjaihoz 

a következő lelkes s megszívlelendő felhívást 

intézte : 

Igen tisztelt uram ! 

Legközelebb megjelenik u m kir. pénzügy-
miniszter ur felhívása, amellyel a magyar állani 
polgáraihoz fordul hadi kölcsön jegyzését kérve, 
amely kölcsönnek célja a háború kiadásainuk fede-
zésére szükséges rendkívüli kiadások előteremtése és 
az által a háború szerencsés befejezhetésének és 
igy a magyar állam fennállásának biztosítása. 

Azt hiszem elég, ha csak rámutatok arra, hogy 
minden honpolgárnak legelemibb hazafias kötelessége, 
hogy minden erejével támogassa azon szent célt s 
mindenki tehetsége szerint, a szegényebb kevesebbel, 
a gazdagabb többel siessen segítségére az államnak, 
hogy azon igen nagy véráldozat, amelyet fiai a 
harctéren hoznak, hiábavaló ne legyen és biztosítsa 
a győzelmes háborút s ezáltal a következő béke 
áldásait é., az egész ország boldogulását és szabad 
fejlődését. Kétszeres okunk van nekünk Vasvár-
megyeieknek a legnagyobb erőinegfeszitéssel minél 
nagyobb összeget bocsátani kölcsön alakjában az 
állam rendelkezésére, mert szerencsés geográfiái 
helyzetünknél fogva alig érezzük a háború kartevé-
seit s annak pusztításaitól egészen meg vagyunk 
mentve, ugy, hogy igazán jelentős áldozatoktól sem 
szabadna visszariadnunk. 

A kölcsön feltételei ugy vannak megszabva, 
hogy áldozatról tulajdonképen szó sincsen ós min-
denki, aki ezen kölcsön kötvényeibe helyezi el pén-
zét magának a jövőre nézve, a ma lehető legelő-
nyösebb kamatozást biztosítja s jelen viszonyok 
között legbiztosabb töke elhelyezést eszközöl. 

Bizalommal fordulok Urasagodhoz és arra 
kérem, hogy a Szombathelyen és a vármegye egyéb 
kijelölendő jegyzési helyem egyrészt saját számlá-
jára kötvényeket jegyezni, másrészt odahatni mél-
tóztassék, hogy különösen a vidéken, ahol igen sok 
pénz hever kamatozatlanul a közönséget jegyzésie 
buzdítani, és felvilágosítani szíveskedjék, hogy haza-
fias kötelességének teljesítésével pénzének legelő-

jnyösebb elhelyezését találja meg a hadi kölcsön 
i címleteinek vásárlása által 

Németországban a hadi kölcsön a legrövidebb 
idő alatt — bár természetszerűleg sokkal nagyobb 
összegről volt szó, — erősen tuljegyeztetett, ezen 
példát nekünk is követnünk kell, mert jövő boldo 
gulásunk jórészt attól függ, hogy mennyire tudjuk 
dokumentálni kozgazdasagi erőnket és ezen doku-
mentum a hadi kölcsön sikeréhez képest fog »a 
jovób"n nemzetközi vonatkozásban javunkra mérle-
gcltetni. 

Bizva uraságod hazafias érzületében és a köz-
ügyeknek hazánk javára szolgáló eddig tapasztalt 

buzgó támogatásában, mégegyszer is ajánlom ezen 
elsőrendű fontosságú közügyet szives pártolásába 

Hazafias üdvözlettel, vagyok 
Szombathely, 1914. november hó 10 -én. 
kész hive: Békássy István s. k., 

Vasvármegye főispánja. 

Megyés püspökünk is kórlevelet bocsátott 

ki a hadi kölcsön ügyében. Többek között ezt 

irja az egyházmegye papjaihoz : 
A körlevél ismerteti a kölcsönről szükséges 

tudnivalókat, majd igy folytatja: 
Fölkérem kedves papjaimat, hogy ezt az ügyet 

inasiukévá tenni és annak sikerét tőlük telhetőleg 
előmozdítani szíveskedjenek. A nép győződjók meg, 
hogy saját érdeke is jobban van ezáltal biztosítva, 
mintha készpénzét otthon rejtegeti. Hiszen pénzének 
ép ugy, mint államkötvényeiknek értéket tulajdon 
képen az állam tekintélye és fizetőképessége adj i 
meg. Es ha közben készpénzre lenne szüksége, az 
állami kötvényeket bármikor pénzzé teheti. De 
minden előny és érdek fölött legyen irányadó az 
erkölcsi kötelesség tudata, hogy a nohéz idők elhári 
tására, a háború sikerének biztosítására erőnkhoz 
mérten hozzá kell járulnunk Igazán nem nagy 
áldozat, csak jóakarat kell hozzá, hogy a nép otthon 
őrző készpénzét bő kamat ellenében a haza rendel-
kezésére bocsássa Az ország közgazdasági ereje 
ezáltal is impozánsan nyilvánul meg és a győzelmes 
háborúnak zálogát nyújtja. 

Az ország összes püspökei hirdetik a 

hadi kulcson jegyzésének szükséges, hasznos és 

hazafias voltat és maguk is sokat jegyeznek. 

— Az ország főurai, bankjai, szövetkezetei és 

különböző intezetei mind jegyeznek Kőszegen 

is már több százezer korona jegyeztetett. 

Kívánatos azonban, hogy a falusi kisgazdak 

is résztvegyenek. Mert sok kis összeg jegyzése 

együttvéve is nagy anyagi erőt jelent. 

Csak folyó hó 23 -ig lehet jegyezni. Ne 

maradjon el senki a jegyzéstől, aki igaz haza-

finak erzi magat. Jegyezni az itteni pénzinte-

zetekben is lehet. Költséggel nem jar. Egvelőre 

csak tíz százalékot kell lefizetni. A többi néhány 

hónap alatt fizethető. 

Kőszeg városának es videkenek minden 

polgárát ncvleg fogjuk j övő heten feltüntetni, 

aki képes volt megérteni, hogy mivel tartozunk 

a hazának, sajat érdekünkben és nemzetünk 

letfentartásának. 

Előre hazafiak! 

Erzsébet napja. 
November l'J 

í jra, újra, minden évben csak visszatér meg-
dicsőült nagyasszonyunk halhatatlan nevének csön-
des, bánatos ünnepe. Elvesztése felett hullatott köny-
nyeink még nem száradtak fel, hanem ott ül fájó 
sziveinkben a bú, a gyász, amely halála szörnyű 
hírére borult ránk. 

Megemlékezünk róla újra. nevének csöndes, 
bánatos ünnepén s csodálattal, hódolattal boiulunk 
le emléke előtt, áldjuk, imádságunkba foglaljuk azt 
a n»gy, nemes, jóságos géniuszt, aki őrködik fölöt-
tünk, kinek fejedelmi szivéből — amely nem faj többé 
odalenn — áldás áradjon mindörökre a magyar ha-
zára, a magyar nemzetre. 

Ezelőtt csöndes vala ünneplésünk magyarok 
nagy királyasszonyának dicsőséges nevenapján. Fel-
kereste szivünk a messze távolban bujdosó szomorú 
nagyasszonyt, aki a természet nagyságos templomába, 
csöndes erdők, fenyvesek tájaira vitte el szivének 
nehéz keserveit — és megenyhült, oszladozott a bú, 
eltiint a bánat s eltűnt a jóságos arcnak sötét, ko-
mor árnya valahányszor megérezte a fejedelmi sziv 
egy nagy nemzet hálájának, rajongó szeretetének 
megnyilatkozását . . . . 

És most, mikor gyermekeink, hős hazafiaink 
távol a hazától, a csatamezőn ontják vérüket azért 
a földért, melyet nagyasszonyunk oly nagyon szere-

tőt!, melynek csendes tájain oly szívesen tartózko-
dóit — ünneplésünk csendesebb, mert akiért imád-
kozniuk, kihez minden bajunkban fordulhattunk, aki 
szivébe fogadott minket, országunkat s annak sorsát 
intézte, már a halhatatlanságé, a hálás emlékezeté. 

Dicsőségünket, reményünket, boldogságunkat 
elvette tőlünk a rettenetes végzet. S mig azelőtt 
milliók mondtak csöndes imákat a királyi szenvedő 
nevenapján, a mi védő, őrangya lunk , királyasszo-
nvünkért, addig ma — mikor szívszorongva, tépe-
lődve várjuk az észak c> !•'! harci híreit - ünnep 
lésünk még csendesebb, még szomorúbb. 

S minél gyorsabban rohan az időknek árja, 
in gával temetvén a tegnap és ma minden dicsősé-
gét, mennél jobban távolodik tőlünk a kor. melyben 
magáénak vallhatta ót büszke boldogsággal nemze-
tünk, annál ragyogóbbá válik élete, nagysága, cm 
léke előttünk. 

Csodákat művel haló poraiban is az a szív, 
mely szeretettől dobogott, mely az igaznak, jónak 
és nemesnek élt, csodakat müvei velünk drága Nagv-
asszonvunk porladozó, fejedelmi szive, inert mig egye-
sit a hazaszeretetben, addig bátorít harcainkban s 
megsegít győzelmünkhöz is 

Mindezért egy érzelemtől áthatottan leborulunk a 
szeretet oltáránál emléke előtt, elsóhajtjuk áldó imádsá-
gainkat, elsírjuk újra érle legszentebb köny-nyünket. 

Igy válik nagy neve. halhatatlan emlékezete a 
nemzet' összetartozandóság faktorává. Megdicső. A 
szelleme pedig folytatni fogja a nagy és áldásthozó 
munkát, aminek dicsőséges élete szentelve volt. 

L'gy látja a sejtelmek, az álmok világába bo-

lyongó lelkem, hogy megérzi az a porladozó fejedelmi 
sziv egy nemzet szivének hangos dobbanását a sírban 
is. Oly édes lehet örök álma ott lent, édes gyermeke 
— kit rajongóan szeretett — oldalán 

Nem faj, nem kesereg nem zokog többe nagy 
'és jóságos szive, hisz megtért oda, ahol semmi sem 
faj! Sóhajtásunk, sziveinknek hangos dobogása be-
hat porladozó szivedhez. Mintha megdobbanna mil-
liók hívó szavára az, mintha sóhnj szállna fel a mély-
ből, mintha intelem szólna hozzánk csendes emlé-
kezéseink között királyasszonyunk ajkáról: Édesebb 
az álom itt alant az édes gyermekem oldalán, ha 
nagynak, boldognak tudom szervezetemet, a magyart, 
akit szerettein s kiért éltem, imádkoztam. Emlékem 
egyesítse s a szeretet és béke oltára koré gyűjtse 
a magyar föld minden gyermekét Nyugalmam ugy 
leszen zavartalan, ha egyetértő, nagy, hatalmas 
Magyarország őrzi nevemet 

Ugy lesz, ugy lesz mi halhatatlan királyasszo-
nyunk ; valamint dicső életed a béke, az egyetértés, 
a szeretet gyönyörű munkájában 1»|t el, ugy egye-
sili egy nemzet imádságába foglalt neved, emléke-
zeted, ugy forrasztja cgvgyé a haza szent szereteté-
ben a szived oz nőtt magyar földnek minden hii fiát. 

Elmondottuk a te napodon, elsóhajtottuk újra 
imádságainkat, elsírtuk legszentebb könnyünket! 

Magyarok Istene! Aldd meg haló poraiban azt a 
nagy szivet, mely a Te népedórt dobogott itt ezen a 
földön s a melynek örök álma felett szent kegyele-
tünk, a hálás emlékezés, egy nemzet bánatos géni-
usza virraszt örökkön örökké. 

Knaute Uezső. 

T á r c a . 



Hosi halált halt az északi harctérén Elmer Gyula 
százados. Édes anyja, özvegy Elmerné és a Lux-család 
gyászolja. 

Ai arnnv s: olgalati erinet tűzték e héten a cs. 
és kir. katonai alreáiiskolában nagy ünnepség köze-
pette Lang Arnold mellére, ki 40 évet szolgált a 
hadseregben. 

Uj albiro A kii. járásbíróságnál megüresedett albi-
r >i állást sokkal hamarább töltötték be, mint azt eleinte 
hitték. Dr. Maninger Sándor, a borostyánkői boldog-
emlékű ev. lelkész fia, kit nemrégiben neveztek ki 
albirónak Lendvára, városunkba való áthelyezését 
k i"'. Az igazságügyminiszter e kérvénynek helyt, 
adott s az albiró m *r legközelebb elfoglalja hivatalát 

Kitűntetesben reszesiJit dr. M irton Jenő helybeli 
ügyvéd, aki, mint a „Sz. l'."-baii megjelent levelé-
ből tudjuk, Przmyslbeu részt vett a vár ostromlásának 
sikeres megvédésében. Az ezen alkalomból kitüntet-
tek sorában őt is találjuk. Őfelsége legmagasabb 
elismerésében részesült ő is, ami tehát a „Signuui 
Latulis" érmet hozta meg neki. Przmysl várát tudva-
levőleg újra bekerítette az orosz. Szivünkből kívánjuk, 
hogy az ügyvédi védelem szünetelése alatt, a vár 
védelme körűi ujabbi dicsőség érje kitűnő honfi 
társunkat. 

Az eihunyt harcosokért gyászmisét rendelt el a 
megyéspüspök az egyházmegye minden templomában. 
Városunkban a Jézus szent Szive templomában és 
Bencések templomában tartották mog. Mindkettőben 
disz's katafalk volt felállítva s nagyszámú közönség 
vett részt a gyászistentiszteleten. A főgimnáziumi 
ifjúság gyászfatyolos zászló alatt vonult a templomba. 

Halálozás (iy asz érte e héten a kir. adóhivatal 
főnökét. Hosszú szenvedés után elhunyt bátyja 
Szmetár László nyugalmazott pénzügyőri szemlesz 
)>S éves korában. Temetése nagy részvét mellett volt. 

Autonomlai ertökezlet A róiu. katli hitközség 
kiküldött tanácsi i izottsága e héten értekezett a 
varos polgármesterével a kegyúri járandóságok és 
kötelességek rendezése, illetve azoknak egy meg-
határozandó évi összegben való megállapítása tár-
gyaban. 10 gyes részletkérdések tisztázása és az 
evangélikus gyülekezettel való letargyalasa végett, 
végleges eredményre nem jutottak, de nincsenek 
oly akadályok, melyek a kedvező eredmény létre 
jöttét veszélyeztetnék. A varos jövő közgyűlése 
talan már végleg dönthet e nagyfontosságú kérdésben. 

A Kereskedelmi Kor e heti közgyűlésén Freyberger 
Sándor visszalépése folytán, kinek működéséért köszö-
netet szavaztak, uj elnökül Róth Jenőt választották. 
Alelnök lett Schaar József, titkár Jánosa Dénes, pénz-
táros Popper Géza, könyvtáros Pissenberger József, 
háznagy Schmierer László. 

A főgimnáziumi eyyesulet, mely 11HJ1. január 
7 én alakult meg, betöltötte hivatását azzal, hogy a 
bencés székház kibővítését a nagyobb számú tanárok 
számára segítve, lehetővé tette a lőuímnáziuui kifej-
lődéséi Lzután tehát az egyesület feloszlik. A fel-
Oszlást s az egyesület megmaradt pénzének hova 
lorditas.it közgyűlés mondja ki az alapszabályok l'4 
pontja ulapjan a közgyűlésen megjelenő tagok két-
harmadának szavazatával. A feloszlató közgyűlés 
11ML november i j én , vasárnap délelőtt II órakor 
les/ a gimnázium tanácstermében. Ki re az egyeddel 
valamennyi alapító, rendes és jótevő tagját ezúton 
is meghívja tisztelettel az elnökség. 

Tuzoito ko/gyules volt niult vas írnap A fizető 
tagok koziil hárman voltak jelen. A működő tagok 
testületileg vonultak fel. Kreyler Lajos elnökölt s 
meleg szavakkal emlékezett meg az elhunyt 
főparancsnokról, aki nemcsak a/, egyesületnek, de a 
működő testületnek is lelke, mindene volt s kínok 
emlékét jegyzőkönyvben megor 'kittette. Az évi 
lelentés során felemiitette, hogy a megüresedett 
főparancsnoki állás betöltését a választmány egy 
része függőben kivanta tartani, de mert a választási 
jog a működökéi illeti, e személyi kérdés odautal -
t itott elintézésre. A többi évi jelentés tudomásvétele 
után bejelentették a mukod »k, hogy mai összejőve 
telükön Marton Károly segédtisztet választottak 
főparancsnokul. A jelenvolt működő tagok lelkes 
éljenzéssel kisérték ezt s Uorb is (iábor sekres-
tyés „az egyesület nevében" üdvözölte, majd Kreyler 
Lajos is örömmel üdvozlé az egylet e régi tagjának 
megválasztását. Az uj főparancsnok kijelenté, hogy 
so'sem kereste ez állást, de meghajlik bajtársai 
akarata előtt és valamint fiai a harctéren, ugy 
ö a városban a tűz- és vagyonbiztonság felett egész 
odaadással fog őrködni. Ha — ugy mondja - cse-
kély állású ember is, akiről azt híresztelik, hogy nem 
bír kellő eréllyel, majd meg fogja ö mutatni, hogy 
másként mennek majd a dolgok, ha neki az intéz-
kedésben szabad keze lesz. Jól tudja, hogy sok 
változtatni való vau ugy a tüzoltótestüietbou, mint 
az egész egyesületben s rajta is lesz, hogy azt 

Játszelvezze és átalakítsa, ugy amint azt a város, a 
vármegye és a haza érieke megkívánjál — A köz-

i gyűlés befejezése után érkezett polgármester, a köz-
gyűlés feloszlatása elölt még megragadta az alkal-
mat, hogy az uj főparancsnokot mini a város egyik 

j kitűnő szülöttjét a város nevében is üdvözölje. — 
Megkérdeztünk vagy tíz igen tekintélyes polgárt, 
hogy mi a véleményük e választásra nézve. A valasz 
nem volt kedvező. Közgyűlés elölt nekünk is ez volt 
a nézetünk. Közgyűlés után ez megváltozott. Az uj 
főparancsnok beszéde meggyőzött bennünket arról, 
hogy ő tudatában van a működő testületben rejlő 
hiányoknak, bajoknak és fegyelmezetlenségnek, lla ö 
felismerte és csak arra vart, hogy „szabad keze" 
legyen az orvoslásra, a változtatásra, — mi is egy 
ideig nyugodtan bevárjuk és hatványozott éberséggel 
Ügyeljük a fejleményeket. 

H e l y i h i r c k . 
Tabornagy lett az egykori katonai alreáliskolai 

parancsnok fia, Iwánszki Arthur ezredes-dandár-
paraucsnok > nemrégiben a *;{ as ezret! parancsnoka, 
aki a harctéren való vitézségéért a Vaskorona rendet 
is kapta. 

Előléptetés A novemberi előléptetések alkal-
mival ILtj- k Karoly honvéd ilezredes, akit a hely 
beli kiegészítő purancsnokság éléről harcba szólí-
tottuk, ezredessé léptették elő, - s ugyancsak ezre-
dessé lett Keményi Ferenc, a helybeli honvédzászlóalj 
volt parancsnoka, inost a soproni honvéd főreáliskola 
parancsnoka, aki szeretetreméltó egyénisége s kiváló 
zenemű veszi működése révén mindnyájunk kedves 
emlékcben él s kinek előléptetését sokan üdvözölték 
Kőszegről Lzckhez mi is egész tisztelettel csalla 
kosunk. 

V á r o s i a g y ^ k . 

-7s,i Hirdetmény. 

A ielenikeztttt népfelkelők figyelmébe. 

A,: l s 7 x 1890 évbeli helybeli S vidéki iltar 
•ozkodo népfel ke; . h dkötelesekel felhívom, hogy f. 
e n.tve nber hó 1* an (szerdán) délelőtt ' órakor 
a honvediakianvabau tisztán és józanul megjelenje-
nek, s intugv az 1811̂  — 1894 évről utóbb jelentke-
zettek is. 

A/ igazolatlanul elmaradók és a jelentkezést 
elmulasztón ellen ;i törvényes eljárást fogom meg-
indítani 

Kőszeg, 1ÍM4 november 12-én. 

Á'J.»:«'/> Jáisef reiiJorkapilany. 

uber alles" éneklése mellett nyomultak az ellenséges 
hadállások első vonala ellen és bevettek. Mintegy 
2000 francia sorgyalogost elfogtunk és (J géppuskát 
zsákmányoltunk. Vpernt'il délre elűztük az ellensé 
got St. Klóiból, amelyért tobb napon át elkesere 
detten folyt a harc. Mintegy ezer embert fogtunk 
itt el és hat géppuska került a kezünkbe. Az 
Armentiérestől északra eső terp felett uralkodó 
magaslatok az angolok többszöri heves támadása 
ellenére birtokunkban maradta.;. Liliétől délnyugatra 
támadásunk előbbrehal fit. Nagy veszt séget szen 
védtek a franciák azon kísérletük alkalmával, hogy 

'az Argonne erdőség nyugati szélén, Vienne le 
Chateau tói északra eső terep felett uralkodó magas-

! latot visszavegyék. Az argóiméi erdőségben is, 
! valami it Verdimtől északkeletre és délre a franciák 
1 elötorésejt visszavertük. 

A galíciai helyzetről. Az északkeleti hadszin-
téren a hadműveletek tervszerűen és az ellenség 
iltal meg nem zavarva bonyolódnak le. Az oroszok 
Közép (laliciának részünkről ínként kiürített terüle-
tén az alsó Vyslockan atk áve, Kzeszovon át és 
Liszko kornyékén előrenyomultak. Przemysl ismét 
korul van zárva. A Strvj v Igyébeu egy ellenséges 
csoport egy páncél vonat tüze és meglepetésszerűen 
fellépő lovasság elől nagy veszteséggel menekülni 
volt kénytelen. 

A deli harctérről November 10 én a reggeli 
• rákban a inisari magaslatokat Sábáétól délre négy 
napi, veszteséggel teljes harc után rohammal bevet 
lük és ez által az ellensége jobbszárnyat benyomtuk. 
S ik szerb katonát elfogtunk Az ellenségnek a Mi 
*ar — C'er-Planina közti erősen megerődített vonalat 
ki kellett ürítenie és vissz.i kellett vonulnia Az erős 
ellenséges ulóvődek előkészített hátulsó védállások-
lian ujabb elleutállást fejtenek ki A Lozuica—Kru-
panj vonaltól keletre való elönyomulásunk az ellen-
séges utóvédek heves ellentállása dacara állandóan 
folyik. A Zavlekálól keletre fekvő magaslatok birto 
kunkban vannak. A mennyire eddig ismeretes, u 
folyó hó ti tói 10-ig tartott harcokban körülbelül4300 
s/.erőet fogtunk el, Ili géppuskát, 28 löveget, köztük 
egy nehéz löveget, egv zászlót és tobb lőszorkocsit 
es igen sok lőszert zsákmányoltunk. 

S^ei bíai haderőnk. Az ellenség visszavonulását 
Kooeljevotól és Valjevotól kelet felé folytatta A 
•v.ávu mentén Uscet roh un nál bevettük, Heljliut és 
Muajamint elértük. A liomile dragiujei erődített ellen-
séges vonal mar birtokun . MII van es Szopot-St dieet 
elértük. A nyugatról es északnyugatról előnyomuló 
hadoszlopok Vulievó felé köxeledtekf miközben külö-
nösen a déli oszlopok teljesítményei a legnehezebb 
terepen is bámulatra méltók voltak. 

Oonto orosz-nemet usszecsapas. A keletporosz-
orszagi hat.non Eydtkulincuuél és attól d é l r e , a 
tavaktol keletre ujabb harcok fejlődtek, I>ontes még 
nem tortént. 

A haderők uj elheLezkedese Galiciaüan Lengyel-
országban az oroszok elvesztették az érintkezést a 
nemet hadtrőkkel. Az uj csoportosulások titokban-
tarta>a ilyenfornian teljesen sikerült, Az oroszoknak 
minden eddigi kiserlete, hogy a Wartáii előnyomul-
janak es a folyam ni •götti állapotokat felderítsék, 
iu» ghiusult. Kozép-< laliciábtin a liudi operációk terv-
szerűit haladnak Kényszerviss/avonulásról szó sem 
lehet. Przemysl ugyan megint be van zarva. de meg 
lehelünk győződve, hogy ez az erődítmény újra meg 
állja a helyét. Przemysl i g e n eredményesen érvénye-
sülhet, mert nagy orosz erőket köthet le. Közép 
(í.iliciabait eddig három orosz hadsereg nyomult be 
Az egyik az alsó Wyslokán át vonult -• feltehető, 
hogy Taruow két oldalán — u másik Hzeszowon ál 
Jaslo i r á nya i i o l , harmadik pedig Sanok-Lisko 
környékéről. A mi seregeink helyzete, amint az 
hamarosan ki fog derülni, igen jó. 

Hirek a háborúról. 
— Csak hivatalos jelentések. 

Dowernel slsulyesztett angol torpedonaszad Az 
angol admiralitas közli, hogl a .Niger* névfl torpedó-
naszádot csütörtökön reggel Dower k izeiében egy 
nemet tenger alattjar > hajó elsulyesztette. Az összes 
tiszteket es a legénységből harminchetet megmen-
tették. 

Kína es japan ko fbktusa A „Diiniti atef-nak 
jelentik Szentpétervárról: Tudósítójuk a kínai nagy 
k vétségen azt a megbízható információt kapta, hogy 
Kína ismételten erélyes hangú jegyzéket intézett .Ja-
pánhoz, melyben protestált az ellen, hogy Japán 
Csingtaut tényleg birtokába vegj . Minthogy pe 
dig Kína ezen jegyzekében Japán eljárását „pr >vo 
kálás"-nak minősíti, a két állam közötti diplomáciai 
viszony nagy mértékben kiélesedett. 

Megvertünk eyy orosz lovdS hadtestet. Az észak 
keleti hadszíntéren a Kosmineknél egy orosz lovas 
hadtest ellen vívott győzelmes lovassagi harcon kívül 
nagyobb ütközetek nem voltak. Lllenséges felderítő 
osztagokat, melyek mozdulatainkat akarták megáll.t 
pitani, visszavertük A mostani hadműveletek kei s/.-, 
1 ül vitelénél csapatainknak mindenkor tanúsított ki : 
válosiiga és harci ereje újból érvényesült. 

Diadalmas elorenvomulas S;erbiab?n A/. üliL/ést j 
az eges/ an vonalon folytattuk, miközben állandóan | 
az ellenst gnek előre elkészített hadallasokba befész-
kelt ntovedjeivel küzdöttünk Általánosságban elértük 
a i's.'n M' keletre magas; ltokat, a N icucani 
és i Szava melletti Novoseló Altul képzott vonalat. 

Az ellenség teljes visszavonulásban van. Koceljeva 
es Valjevó felé, hol pil >táink jelentése szerint sok 
ezer mmd' iitele trén, jármű zárja el a közlekedést 
Négy agvut, tizennégy lőszerkocsit, egy lőszeroszlo-
pot, lobit lőszer és élelmezési raktárt, trénereket, 
satraki t és egyéb hadianyagot zsákmányoltunk- Sok 
szerbet ejtettünk foglyul. Számuk még nem isme-1 
retes. 

Csingtaut megtartjak a japanoii Japán teuger>' 
s/eti minisztere kijelentette, hogy minden intézkedés 
megtörtént arra vonatkozólag, hogy a habom tartama 
alatt t'singtau Japan kormányo/asa alatt álljon A 
haboru befejezése után szo lehet arr »l, — mondotta 
a miniszter, hogy tárgyalásokat ke djenek Kinti-
val <'singlau ügyében. 

Ai „Eindeír pusztulasa Amsterdamb'd tavira 
tozzak : Az Kmdeiit üldo/ő angol, francia, orosz, japán 
es ausztraliai bajok ko/.ul ez utóbbiaknak, a Mel-
bourne t s Sydney cirkálóknak sikerült az Kindent 
megtalálni s a Siduey akkor bocsátkozhatott vele 
tüzérségi h ircba, a mikor az Kmden legénységének 
nagy reszc a parton volt, hogy a világítótornyot és 
a szikrataviro-álloinást elpusztítsa A harcban az 
Kmden legénysége súlyos veszteségeket szenvedett s 
végre is u túlerő elöl a kapitány hajóját zátonyra 
vitte s ott felgyújtotta. 

Az Emden szemelyzetenek sorsa Muller kapi-
tány az Kmden cirkáló parancsnoka és lloheiizollum 
l'erenc József herceg sorhajóhadnagy megsebesülés 
nélkül f o g s á g b a jutott. Az Kmden vesztesége 
halott es ;{0 sebesült Az admirális elrendelte, hogy 
a megmenekuitekei minden katonai tiszteletadásban i 
res/eMthck s a kapitánynak es tisztnek hagyják meg 
kardjukul. 

Ujabb nemet cstp.tok Belyium ellen. Muusternel 
a íjéuietek 150 ezer teljesen harcra kész katonából 
allo esapit.it Vontak össze, melyet legközelebb Itel-
giuiuba fognak küldeni. 

Torok elonvontulas a Kaukaiusban A törökök 
e l ő n y o m u l á s a a Kaukazusban kimondott sikerrel kez-
dőd' u Nagy k rültekiutéssel az tgész határvonalon 
előkészítettek az akciót, hogy az orosz csapatokat 
kiverjek megerősített állásaikból. Két napos harcban 
sikerült ez es a megerősített pozíciókban álló orosz 
csapatok nagy veszteségeket szenvedtek. Különösen 
a török tüzérs.-g lunt ki ezekben az első harcokban 

isainak pontosságával Több mint ;iuo fogoly, 
sok ágyú és gépfegyver jutott a torok csapatok ke 
zébe , melyek azonban nem elégedtek meg ezzel, 
h inem a mének dő ellenség után nyomultak és egy 
egész trén vonatot elfogtak. A torok gyalogság is 
h sieseii harcolt. Az or sz ik megerősített vonalai 
ellen ho i/sak vezették rohamra a csapatokat. A bod 
zsák tüzelték a katonákat és a harcvonalban imád-
koztak. 

Parisban beismerik a veszedelmet. A párisi táv 
iratok elismerik, hogy a németek offenzívája ellen 
állhatatlan és hogy Kszak frain i.torszagban a döntés 
mai c>ak r vid idő kérdése. Különösen Arrus körül 
hevesek a németek támudásai és így lehetetlen meg 
akadályozni • ss Ivetséges sereg áttörését Az Vser 
mentén a döntés mar nem várathat magara sokáig. 
A német tüzérség a fra ciak, belgák, angolok min 
d ni ta.nádasat visszaverte, az ellenséget sukban lar 
t itta i s i/alatt a maga előnyomulását gondosan eló-
k- -/.itette Kgyiuás után voltuk véres szuronyrohamok, 
i melyekben a németek fölénye a szövetségesek le-
lett kétségbevonhatatlan. Kgyes helységeket a csa-
t rnanal La Itassée és Arras kozott szuronnyal vettek 
be a németek és ezeket a fontos hadállásokat meg 
tudták tartani, jóllehet a szövetséges seregek mindun-
talan ujabb támadással akaiták azokat visszahódítani. 

Ai északi harctérről. Az Vser-szakaszon szerdán 
jól előrehaladtunk Ihxmuident rohammal bevettük. 
Tobb mint -VH) embert foglyul ejtettünk és gép-
puska jutott kezünkre. Tovább délre eső területen 
csapataink előnyomultuk a csatornán át. L tngernarck-
lói nyugatra ezredeink a „Duutsehluud, Ueulschluud 



Vidéki hírek. 
A dunantuli BA egyház<erulet gyásza. Pótolha-

tatlan veszteség érte az egyházkerületet s az ösi 
soproni ev. ffiiskol.it. l'oszvék Sándor nyűg főiskoli'i 
s theologiai akadémiai igazgató elhunytával. A meg 
diesőült vezérszerepet vitt a i'unántu'i ev. közéletben 
s hosszú, sikerekben gazdag közpályáján az egyházi, 
iskolai * a társadalmi élet terén nagy munkát vég-
zett, sokat alkotott Temetése, melyen régi meghitt 
barátja, Uyurátz Ferenc püspök tartott fölötte 
könnyekre fakasztó emlék beszédet, pénteken volt Sop-
roniján óriási részvét mellett. Vármegyénkben is igaz 
részvétet keltett a kiváló férfin elhunyta, hiszen ge-
nerációk tanulták tőle a munka szeretetét, a haza 
és az egyház iránt való önzetlen áldozatkészségét, 
l'ál.v áj a kezdetén meszleni ev. lelkész, majd mint 
kozépvasi esperes működött vármegyénkben is. In-
nen távozott Sopronba az ev főiskolához. Kit ka te-
hetségű, puritán jellemű, igaz ember vult. Kimond-
hatni róla: Non oinuis moriar . . . 

Jegyzesek a liadikólcsonre. Felsőbüki Nagy-
Sándor felsőpatyi és báró Thyssen Bornemissza 
llenrik rohonci nagybirtokosok egyenkint 1CJ000 
koronát jegyeztek a nemzeti hadikolcsönre. 

A borostyánkéi Almasy hitbizomany Zsadányi 
és törökszentmiklósi Ahnássy Ede, a borostyánkői 
fid eicommissum birtokosa, i hitbizományhoz tartozó 
több mint ezer holdnyi erdők és véderdők gazdasági 
üzemtervét elkészítette és a közigazgatási bizottság-
hoz beküldotte. A tervek jóváhagyása fölött a föld-
mivelési kormány haté-oz. 

Sebesültek Gyongyösapatib in (iyöngyösapátíba 
a gróf Széchenyi líezső-t'éle kastélyba a napokban 
24 sebesültet szállítottak. A sebesültek nagyrészt ro-
mánok. de vannak köztük magyarok és németek is. 
A grófnő angyali türelemmel ápolja a betegüket s 
szerető, gondoskodó figyelme mindenre kiterjed. A 
sebesültek három nagyteremben vannak elhelyezve. 
Fürdőszobájukon kívül még társalgó termük is van 
s igy a kitűnő ellátás mellett a legnagyobb kénye-
lemben várhatják gyógyulásukat. 

A nsmetujvari halgaziíasag idei tennelese. Most 
folyik gróf Praskovics l'al németujvári 150 hold ki 
terjedésű hatalmas halastavából a kihalászás és az 
idei eredmény szakértői becslés szerint cirka 25.000 
korona jövedelmet igér. A kitűnő haltermelő produk-
tumai ugy itthon, mint a külföldem rendkívül kere 
settek. 

Szombathelyen potado emeies nelkul készítették 
cl az 1915 cvi városi költségvetést. 

i£eti krónika. 
Parscval őrnagy Oroszországot okozza a hábo-

rúért A berlini Vossische Zeitung irja: DrI'arseval 
Ágost tanár, őrnagy, a l'arseval léghajók ismertnevü 
feltalálója levelet intézeti Hawley H. Alánhoz, az 
amerikai Aero Club elnökéhez, hogy az amerikai 
közvéleményt a háborúról felvilágosítsa: — Bizonyos, 
hogy Németország üzente meg a háborút Orosz-
országnak augusztus 2.-án A valóság azonban 
mégis csak az, hogy az < >roszországban augusztus 
elsején elrendelt általános mozgósítás idézte elő a 

| világháborút. Mindenki tudta, hogy Németország 
egy ilyen fenyegetéssel szemben es ik mozgósítással 
válaszolhat. Oroszország mozgósítása azonban nem 
augusztus elsején kezdődött, hanem már sokkal 
előbb, februárban, amint azt a háború lefolyása is 
bizonyítja. A Mazuri-tavaknál vívott ütközetben 
szibériai hadtestek is vett-k részt. Minthogy az 
egyvágányú szibériai vasutakon a vasúti szállítás 
egymaga négy hétig tart és legalább ugyanennyi 
ideig tart a csapattestek mozgósítása, továbbá 
miután ezek a csapatok legalább^három héttel az 
ütközet előtt résztvettek mar a csatározásokban, e 
csapatrészeket legalább három hónappal korábban, 
tehát már május elején kellett mozgósítania, olyan 
időben, amikor Németországban ínég senkisem gon 
dolt a háborúra. Az é'talános orosz mozgósítási 
parancs ilyen körülmények között tehát bejelentése 
volt annak, hogy Oroszország teljesen kész a hábo-
rúra. A háború megindításáért járó szemrehányás 
tehát az orosz kormányt illeti. 

20 milliót jegyzett Bécs városa az osztrák 
ugyanolyan hadi kölcsönből mint a mienk 

A katonak özvegyeinek, arvainak ellatasa. A 
katona özvegyek és árvák ellátási dijainak folyósitá 
sánál követendő eljárás az 18S7. évi XX . t >rvény-
cikkhcz kiadott végrehajtási utasításban van szabá-
lyozva. Ez azonban csak békeidőre alkalmazható sa 
mostani időkben való betartása, különösen a meg-
kívánt okmányok beszerzésénél felmerülő nehézségek 
miatt, azt eredményezhetné, hogy az ellátási dijakat 
hónapokig sem kaphatnák s igy az özvegyek, árvák 
a legnagyobb nyomornak lennének kitéve. Hogy e 
visszás helyzetnek eleje vétessék és a hátramaradottak 
nagy része ellátási dijait idejekorán megkaphassa, a 
veszteséglajstromokban közzétett elesettek, eltűntek 
csaladjait az illető községi elöljáróságnak kvll helyen-
kmt fidterjesztenie a közös hadügy- illetve a honvé-
delmi minisztériumhoz. A kimutatás minden család-
ról külön készítendő, amelyekben a házasság meg-
kötését, a gyermekek születésének idejét és törvé-
nyességét, valamint az özvegyek keresetképtelenségét 
kell igazolni. 

Nem szabad tiszta búzalisztből kenyeret sütni. 
A kormány a hivatalos lap közlése szerint —1914 
M. E sz. alatt rendeletet bocsátott ki, amelyben 

jR hadi kölcsönre 
(állami 6'.>-os adómentes járadékkölcsön) 

a J{őszegi jRttalános 
takarékpénztárnál 

is lehet jeggezni f. hó 23-ig s ezzel kapcsola-
tos bármiigen pénzüggi tranzakciót elintéztetni. 

dékei, if. Rónai Frigyes, \V. K. Nykodem Júlia, 
Cservenyi Ella, Dr. Hegedűs János. 

A vasutas árvaház korhazat líd) betegre akarják 
berendezni. A várostól kért 50 felszerelt ágynak át-
engedéséhez az alispán hozzá nem járult. Még a 
honvédelmi miniszteri leirat sem használt Most a 
helybeli nöegyletek fáradoznak azon. hogy a hiányzol 
ágyaka e célnak megszerezzék Különösen Beyer 
Teofilné és Freyler Nelly úrhölgyek segítik ebben 
az árvaház igazgatóját. E héten elkészül a beren-
dezés. mire nyomban elhelyezik a honvédelmi 
miniszter által ideutalt beteglétszámot. Ide termé-
szetesen csak olyan betegeket helyeznek el, akik 
vagy az itteni, vagy más varos ötnapi vesztegzár 
kórházi megfigyelésen túlestek. Mégis a vasutas! 
árvaház igazgatója szigorúan intézkedik arról, hogy 
az árvaházi gyerekek és azok, akik ezek felügyeleté-
vel s gondozásával foglalkoznak, a katona-betegek 
kel ne érintkezzenek. .Jól teszi. város érdekét is 
szolgaija, ha e tekintetben a lehető legnagyobb 
szigort alkalmazza. 

Wegagyabugyoltak tevedesbol. Mult vasárnap a 
tűzoltó föparancsnoki instaláció néhány zajos éjjeli 
jelenetet is produkált. Nem szokatlan dolog ez, de 
ezúttal ártatlanul megszenvedett valaki érte, mert nem 
tűzoltók is tűzbe jöttek. Egy hazatérő illumminálti 
tűzoltót támadtak meg. Ezt megvédte többekkel szem-
ben egy bátor katona, a harctéri bátorságot is felül- \ 
muló energiával. Hogy a visszavonulásra kényszeritett' 
támadók e hős ellen ujabb támadást ne intézhessenek, j 
egyik buzgó polgárőr az őrszobában helyezte el esj 
csak annyit mondott polgárörtársainak. hogy ez egy 
olyan hős, akit az őrszobában visszatartani kell. AJ 
hős azonban az őrszobában is az maradt es mikor 
távozni készült, erőszakkal is visszatartották, mivel 
azt hitték, hogy neki ott maradnia kell Ebből őrség 
és polgárőrség között azután olyan csetepaté lett, 
hogy ezer szerencse, miszerint kitudódott a túlbuzgó-
ságból eredő tévedés, különben még a polgári es 
katonai hatóságok is foglalkozhattak volna vele. 

A szallasjelentkezes elmulasztasa milyen szigorú 
elbírálás alá esik, mutatja a következő eset: Egy kül-
földi állítólagos orvos akart itt letelepedni, de okmányai 
pótlására utasíttatott. Utóbb még azt kívánta, hogy 
letelepedése negy hétre visszamenő időpontról jegyez-
tessek elő, ügyvéddel es tanukkal is igazolván, hogy 
már azóta letelepedett. A hatóság e tanukat elfogadni 
volt kénytelen, de azért kellő okmányok hiányán még 
sem adott letelepedési bizonylatot, ellenben a kellő idő-
ben való jelentkezés elmulasztása miatt 50 50 koro-
nára büntette az allitólagos orvost es a szállásadót 
is. A megfelebbezett ítéletet az alispán jóváhagyta. 

Kedves vendegje volt egy unhaz cselédjének. 
Egykori cselédtársa látogatta meg és mig a vásáron 
jart, szépen összerakta holmiját, de magánál felejtett 
10 koronát. Volt ugyan ott több pénz is, de neki 
több nem kellett. Búcsúzni elfelejtett, de mikor pár 
nap múlva erre figyelmeztették, azonnal beismerte, 
hogy nagy szüksége volt a pénzre, de kérni nem 
volt bátorsága, hát elvinni bátorkodott. Ezért a I átor 
ságért most bíróság elé kerül. 

Jotekonycelu magyar allami sorsjáték. (> es. és 
kir. Felségének legfelső elhatározása alapján a 
budapesti in. kir. lottojövedéki igazgatóság minden 
másfél évben jótékonycélu állaim sorsjátékot rendez, 
melynek tiszta jövedelmét közhasznú és jótékony 
célokra fordítják. Az utolsó 10 államsorsjáték 
jövedelméből csaknem 200 különböző közhasznú és 
jótékonycélu intézmény részesült 10-30 ezer K. sőt 
az utóbbi sorsjátékoknál már 00 ezer korona segély-
ben. Ilyenek voltak : a különböző köz- és gyermek-
kórházak, árva és szeretetházak, siketiiémák és 
vakok intézetei, népkonyhák, fehérkereszt-egyletek, 
mentők egyesülete, jótékony nöegyletek, különféle 
segélyzó egyletek, szanatóriumok, poliklinikai és 
más hasonló jótékonycélu egyletek és közhasznú 
intézetek, melyeknek sokszor e jutalékok adták meg 
az első létalapot. A budapesti in. kir. lottojövedéki 
igazgatóság jelenleg a X X X I ik állami sorsjátékot 
rendezi 475 000 K készpénz nyereménnyel. A fő 
nyeremény 2 0 0 . 0 0 0 K és még 1 4 S S 1 nyeremény van 
3 0 0 0 0 , 2 0 0 0 0 , 1 0 . 0 0 0 , 5 0 0 0 , 1 0 0 0 , 5 0 0 stb. nyere-
ményekkel. Az összes nyereményeket készpénzben 
fizetik ki. A sorsjegy roppant olcsósága és a sok 
kedvező nyerési esély folytan a köz javára működő 
emberbaráti intézmények érdekében felhívjuk t. 
olvasóinkat a jelenleg rendezés alatt álló XXX I ik 
jótékonycélu allami sorsjáték támogatására. A húzást 
visszavonhatatlanul 1 évi december hó 0 én a lottó-
jövedéki igazgatóság (Budapest, IX., Vámpalota) 
tartja meg. Az emiitett igazgatóság kívánatra bár-
kinek díjtalanul és port'•mentesen küldi ezen sors 
játék részletes játéktervét. 

Balatonmelléki borok : szentgyörgyhegyi 
ó-bor literje 1 K, szigligeti 1913-as 80 fillér. 

Kőszegi udvari és barna malátasör. Kapható : 

Maitz József belvárosi fűszerkereskedésében. 

Önkéntesek kedvezménye Az 1S94 és 1895 

övben szülöttek, akik önként jelentkeznek hadi 
szolgálatra, a> egyéves önkénteseket megillető ked-
v e z m é n y b e n részesilik akkor is, ha még nem fejezték 
l„. tanulmányaikat. Eziránt bővebbet megtudhatnak a 
^eiidörkapitányi hivatal katonaügyosztályában. 

Talaltatott egy rongyos bőrbugyeláris 2 korona 
24 fillér pénzzel. Jogos tulajdonosa átveheti a rend-
őrségen. 

A vesztegzarkórhaz latogatasa tilos. A Vörös-
kereszt-egylet kőszegi fiókjának elnöksége azon kérés-
sel fordul az egylet hölgytagjaikoz, illetve a t. közön-
séghez, hogy a csipkegyárban levő vesztegzári kórház 
látogatásától tartózkodjanak, mert az ápoltak között 
ragályos betegségben szenvedők is lehetnek, mely 
betegség könnyen kihurcolható és a betegekkel érint-
kezők esetleg 5 napi vesztegzárt volnának kénytelenek 
elszenvedni. 

A hadi kölcsön városunk polgárai s intézetei 
részéről a leglelkesebb hazafias támogatásban 
részesül. E tekintetben első helyen áll a Kőszegi 
Takarékpénztár, mely 100000 koronát jegyez, a 
Kőszegi Általános Takarékpénztár és igazgatósági 
tagjai is közel 100.000 koronát jegyeznek, a Hitel 
szövetkezet 25000 kor, a sörgyár' 20 000 kor, az 
evangélikus gyülekezet 25.000 kor. s vagyonosabb 
polgáraink mindegyike 10- 20.000 kor! fognak 
legyezni. Az lesz azonban a legüdvösebb eredmény, 
ha jómodu kisgazdáink, kisiparosaink is kisebb 
összegekkel növelik a városi jegyzés végeredményét. 
A készpénz hiányán levő tisztviselők is jegyezhetnek, 
ha lombardirozással kedvezményes kölcsönt vesznek 
idénybe. Igaz, hogy o kedvezményes kamatláb csak 
egy évig érvényes, de egy év után az csak még 
kedvezőbb lehet, de ha nem, akkor is csak legfeljebb 
> ; - l u o különbözetet kell egy ideig ráfizetni. Ennyi 
áldozatot ők is hozhatnak. 

A korhazlatogatast végre miniszteri rendelet is 
korlátozza. Egy ujabbi bizonysága kezdettől elfoglalt 
álláspontunknak helyessége mellett. A különbség csak 
uz, hogy a gyakorlati élet hamarabb veszi észre mi 
szükséges, mint a hivatalos apparatus. Regen mondta 
a nagy nemet költő: „Grau ist alle Theorie." Remél-
jük, a mi határozott álláspontunk iniatt reánk nehez-
telők most csak belátják, hogy azzal a közérdeket, 
városunk közegészségi jó hírét szolgáltuk ? Hogy nem 
az orvosok voltak az elsők, azt tőlünk rossz néven 
ne vegyek. Az orvosi tudomány is csak olyan mint 
a jogi. — Amit vádolni tud, azt védeni is tudja. 
Miért korlátozza most a miniszter a kórház- és beteg-
látogatást ? Bizonyosan valamely városban fertőzés 
fordult elő? Hát ez az, amitől mi kezdettől féltünk. 
Nem akarjuk, hogy a mi kárunkon, a mi szomorú 
tapasztalatainkon tanuljanak. Hát ne tessék ránk hara-
gudni.Sokkal okosabb, ha figyelmeztetéseinkre hallgat-
nak. Egész sora az eseményeknek igazolja, hogy a 
helyi érdekekben tett figyelmeztetésünk helyénvaló 
\ olt. Nem is volt sohasem valami nehéz dolog 
eltalálni. Csakis a mindennapi józan gondolkodás és 
bátor szókimondás kellett hozzá. Az pedig mindig 
volt és lesz is. 

Aranyat vasért Chernél lstvánué úrnőnél illetve 
Ugth Jenő könyvkereskedésében a következők ad-
tak le: 

Mahler Mariska, Schaar József, Schaar Jozseín>-, Schaar Mila. 

• izv. N'a^y Istvanné, TholJ líezsőné, Maitz Vilma, hrancsics I.ujzu, 

Francsich Anna, C'sovich Ilona, Bakos Juliska, Bakó Ilonka, Wagner 

Kar.ila, l'feffel Erzsébet, X kisasszony, TVrplán járásbiró. Tiplu 

Fcrtncné, SchmiJt Paula, Róka íren, S/ovj.iU ÖJonné, Vágó Sándorne. 

Dóra Vilma, Szabó Ilonka, Medert nővérek, Boreck. Schmierer, Fodor 

Károivné Bógóthy János, W'urst Kamii, Tupfer Imréné, l'ajor Ferencné, 

Ikke Margit, Kuszke Ivató, Kotlmann Bernát, ozv Benalanné, Hófer 

Juzsef, Ferenc Anna 

Kcpkisorsolas A Vöröskereszt-egylet kőszegi 
fiókjának elnöksége értesíti a t. közönséget, hogy 
Terplán Kornélné által az egylet részére ajándékozott 
és Kóth Jenő ur könyvkereskedésében közszemlére 
kitett művészi festményt a november hó 9-én meg-
tartott kisorsoláskor a 97. számú sorsjegy tulajdonosa 
nyerte meg. A festmény az elnökség által kiállított 
igazolvány alapján átvehető. 

A vesztejzarkorhazaf, t. i. a csipkegyári meg-
figyelő kórtermet nem volna szabad látogatni. Mégis 
első naptól kezdve megtűrték a nagyon is siirii látogatást 
es a betegekkel való érintkezést. Megengedjük, hogy 
a legnemesebb jótékonysági szándék vezeti az illető-
ket, de rosszul ütne be ez a jó szándék, ha bekövet-
keznék, az az eleget nem kárhoztatható könnyelműség-
ből származó súlyos helyzet, hogy ragályos betegséget 
behurcolnának a város családjainak a körébe. Ha ez 
bekövetkeznék, tüstént az orvosok, a hatóságok lenné-
nek okai. S méltán! Miért nem tiltják el, miért nem 
tesznek oda őrséget? Azért zavartalanul működhet-
nek a jótékonyság! At kell adni a beteg katonáknak 
szánt élelmieket. Majd szétosztják. Vagy várjanak 5 
napig, mig a vesztegzár alól feloldottak s a többi 
kórházba helyeztetnek el. ürömmel vesszük, hogy 
mai lapunkban a Vöröskereszt részéről is történik 
figyelmeztetés. Azonban aligha elégséges ez a kérelem. 
A ..szenvedélyes" jótékonyság (mert sajnos, ilyen is 
van) még a város közegészségi jó hirének kockáz-
tatásával is ellentétbe helyezkedik a figyelmeztetéssel, 
még a józan ésszel is. Tegye meg teljes eréllyel a 
hatóság! Vagy vesztegkórház, vagy nem ! — 

Védjük katonáinkat a hideg ellen Hadba vonult 
katonáink számára meleg ruhát gyűjt l'óth Jenő 
kö ,yvkereskedése és szívesen továbbítja a Hadse-
gélyző Hivatalnak Budapestre. Mult héten ismét 
továbbított egy ládát, eddig összesen tehát kilenc lá-
dával lett elküldve. A mult hét folyamán meleg 
ráhát a következők adtak le: Zsohár Károly, özv. 
I»r. Thoin íjozné, Linzer Mihály, Széni Donion-, 
kosrendi Nővérek, Felső leányiskola 1. oszt. növen-
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Király-út 15. szám, 

hol olcsón szerezheti) bc Jáqer ing es 

nadrág, hósapka. labszárvedó. ermelegito. 
keztyü. teveszórharisnya. hasmelegitöhöz 
szükséges f lanel lek Úgyszintén az összes e 

szakmába vagó cikkek. 

Fáj a foga? Műfog kell! 

Scharpf 3enő 
vizsgázott fogtechnikus mester 

segit a bajon. 
Szombathely, firzsébet királpé-utca 

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

Közgazdaság. 
Magyar hadi kölcsön. 

A pénzügyminiszter a hadiszükségletek fede-
zésére szükséges összegek beszerzése céljából legkö 
/elébb kölrsönt fog kibocsátani G",0 kai kamatozó 
adómentes járadék kölcsön kibocsátása van tervbe 
véve még pedig nyilvános aláirás utján kizárólag a 
magyar szent korona országai és Bosznia és Hercego 
vina területén A pénzügyminiszter tehát közvetlenül 
fordul a közönséghez, amint ez a Német birodalomban 
is történt és a kölcsonkiboesátás összege a nyilvános 
aláirás eredménye alapján fog megállapittatni 

,\z aláirás előreláthatólag egy bél leforgása 
után veszi kezdetét és mint aláírási helyek az összes 
állampénztáruk és adóhivatalok, a postatakarékpénz-
tár és közvetitö helyei s az összes számottevő hazai 
pénzintézetek fognak szerepelni. 

A terv szerint az aláirási ár minden UH) korona 
névértékért 97 K .">0 f. lesz, amely az aláirás alkal-
mával azonnal befizetendő. A kötvények első szel 
vénye már ÍM5 május elsején kerül beváltásra, a 
fulyo évi november 1-től az aláírási napig járó folyó 
kametokat azonban az aláírónak nem kell megtéri 
tenie. ugy hogy, ha az aláirás például november 
'J.'l án történik, ez az aláírónak 1(H( koronánként .'i* 
lillér megtakarítást jelent, vagyis a tényleges kibo 
csátási árfolyam í»7 K 12 f a mi ti 18%-os kamato-
zusnak felel meg Az alánt kötvények árának ktfi 
ze tesére azonban 1(KI K-t meghaladó jegyzések né 
kedvezményes fizetési rm dozat lesz igénybe vehető 
olyképpen, hogy az aláíráskor cs;tk az aláirt névérték 
10" „ a lesz biztosítékképpen leteendő, még pedig 
vagy készpénzben vagy megfelelő értékpapírokban s 
a jegyzett összeg ezt kovetőleg les/, befizetendő oly 
képpen, hogy 40°/o az aláirási felhívás közzétételétől 
számított 1 hónap alatt, a további tíU"„ pedig két 
egyenlő részletben egy további hónapon belül lesz 
befizetendő. A biztosíték az utolsó részlet befizetése 
alkalmával lesz elszámolva, illetőleg visszaadva. Kz 
a kedvezményes fizetési módozat minden HHt K név-
értéknél őt) I kamatmegtakarítást jelentvén, az ily 
módon befizetett kötvények aláirási ára minden 100 
K névéi lékért K lesz Az aláirási áron kivül az 
aláiró terhére sem folyó kamat, sem jutalék nem szá 
mitható fel. 

Az az aláiró, a ki az általa jegyzett kötvénye-
ket zárolja s ÍI zárolást ötven éven át fel nem ol-
datja. a kötvényen alapuló követelését legkésőbb 
1 í* 1 í*. évi november hó 1 én. ettől a naptól számított 
egy évre névértékben leendő visszafizetésre, felmond-
hatja. viszont a pénzügyminiszter fen tartja magának 
a jogot, hogy három havi felmondás mellett a köl-
csönt — egészben vagy részben — névértékben 
visszafizethesse, a felmondás azonban l'.L'O. évi no-
vember hó 1 ét megelőző időre nem fog eszközöltetni. 

A k"le> nre lörténő befizetésekre, a felmondási 
idő betartásával, átutalás utján igénybe vehetők az 
1ÍH4. évi augusztus hó 1 e elfitt betéti könyvre vagy 
folyószámlára elhelyezett, egyébként moratórium alá 
cső betétek is s azok, a kik a befizetésre ily betét-
jeiket kívánják igénybe venni, betétjük teljes összege 
erejéig az illető intézet közvetítésével jegyezhetnek 
s ezek az intézetek, amennyiben nem hivatalos aláirási 
helyek valamelyikével fogják elszámolni. 

A kibocsátandó kötvényekre és pedig ugy a 
szabad mint a zárolt darabokra, az Osztrák-magyarj 
bank és a hadi kölcsönpénztár a mindenkori hiváta I 

Császárfiirdő 
B u d a p e s t e n . Nvari es teli 
gyógyhely, a magyar Irgalmasrend 

tulajdoni Klsőrangu kenes hevvi/ű radioaktív gyógy 
forrasai; modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők, iszapborogatasok. uszoda*, külön hölgyek 
és urak részére Török-, ko- es marvanyfürdok ; holeg-. 
szénsavas es villamos vizfnrdok. A fürdők kitűnő 
eredménnyel használtatnak főleg csúzos bantalmaknal 
es idegbajok ellen. Ivo-kura a légzőszervek hurutos 
eseteiben s altesti pangásoknál. 200 kényelmes lakó-
szoba. Szolid kezelés, jutányos árak Gyógy és zenetlij 
nincs Prospektust ingyen és bérmentve küld 

n z i g a / . g a i Ó M á g . 

Több millió ember 
haszná l j a sa j á t j a v á r a 

Kaiser=fé lé 

M e l l = 

k a r a m e l l á k 

rekedtség, hurut, 
elnválkásodás, 
görcsös köhögés 
és hökhurut ellen 

fíinn '"'"J1-"̂'* h bi-
UIUU nij : . .nu-
soktól és maganosoktol 
a legjobban igazoljak biz-
tos hatásukat <-s közked-
veltségüket. 
Semmi fé le hason l ó 

' kész í tmény nem tud 
ily sikert f e lmu ta tn i . 

Csomagja 20 filléréit, 

szelence 00 f -ert kapható 

S C H A A R J Ó Z S E F 

fus2ei..cicskedésében, valamint LENDVAY LAJOS és 

K ü n EL DEZSÓ gyógyszerészeknél Kőszegen es az 

összes gyógyszertárákban. 

Szombathelyi Xakarékpénztár 
J^észvénytársasag 

kőszegi fiókja, 
l í í w / í ' t f . K i r á l y - Ű l « . 
S t r u c z s z á l l o d a m e l l e t t 

Elfogad : M«»t»f ne t t ó 4 • ,,-os luma-

— tozassal betéti könyvecskére t-s folyo-
-zamlar.i A kamatozás a betétet követő napon kezdődik 
betét kiűzetésekéi felmonJas nelkul eszközöl. 

Leszámítol: 
alairasos üzleti es maganvát-

— tokát mindenkor a legelőnyösebben Folyósít: 
rendes es tör lesztcses j e l z á l o g k ö l c s ö n ö k e t 

— — — fö l db i r t okokra és v á f o s i h a s a k r a ; maga-
sabb k ama t ú kö l csönöke t a l a c s o n y a b b k a m a t ú 
k ö l c s ön ökké vá l toz ta t ( conver t á l ) . Értékpapírokat: árfolyamon é*elad 

— tőzsdei megbízat.i^ok.U ellogat 

Szelvényeket: k " l t v ' , n c l ' - ; o " l , e» ' a l t ; sze lveny-

ivekut a s z e l v é ny u t a l v á n y ( t a lon ) 

alapján díjmentesen beszerez 

Átutalásokat, t®1««tés*ket e s i k ö s ö l a v i l ág bár-
mely piacan teljesen díjmentesen 

Értékpapírokra: allimi- •'•s mau.m p<r.rokra 
L L előleget ad 

Sorsolás alá esö crttk^l'> ,roklt •»rtoly»nive«. 
tesseg eli;n biztoMt 

Értékpapírokat f* «»».*«** r^re és keze-
• r lesre á tvess 

Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb pénzintézetével n 

l'esti Hazai Első Takarekpénztar Egyesülettel szoros ossz.--
kötteté sben áll, mindenféle takarékpénztari és banküzlet 

niegbiz-st a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 
Mint az Klsö Magyar Általános biztosító tarsasag ügynök-
ségé mindenféle biztosítást ellogad és felvilágosítással kcsz-

s ggel szolgál. 

Kozpom: Szombathelyi (regi) Takarékpénztár 
Szombathely A laku l t : 1867-ben. 

Alap t öke 1,600 000 kor . T a r t a l é k ok : 400.000 kor . 
Takarékbe té tek 15 m i l l i ó k o r on án fe lü l . 

Sa j á t t öké i 2,250.000 k o r o n a . 

Nyomatott Ilónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszeg en 

A in. kir. pénzügyminisztérium 

a 6°0-os m. kir. adómentes állami járadék-kölcsön 
(hadi kölcsön) 

50, 100, 1000, 5000 és 10.000 korona névértékű címletekben kibocsátandó 

kötvényeire hivatalos jegyzési helynek 

a k ő s z e g i t a k a r é k p é n z t á r t 
kijelölvén, aláírásokat elfogadunk 1914. évi november hó 16.-ától 23.-áig 

Közelebbi felvilágosítással szolgaiunk a hivatalos órák alatt. 

Kőszeg, 1914. november hó 14.-én. 

A kőszegi takarékpénztár. 

Nyuga lmas fő t isz tv ise lőnek . K 'zirat.it három n.i( alatt 
visszaveheti Nevtelenul nem közölhetjük Meg - A közönség kortbői" 
való ingyenes rovatban sem, mert kíméletlen személyi támadást tar-
talmaz Elismerjük, hogy igaza van, azt is, hogy kíméletlen szavak 
kai lesújt az olyan elvetemedett aljas cselekedetre, midőn valaki, 
csakhogy főnokenek kellemetlenkedhessen, kenyeradoját súlyosan 
károsítja, de végezzék el az ugvet ott, ahova való Sajnalatos, hogy 
olyanok követik cl, akiket a sors váratlanul a megérdemeltnél jobb 
helyzetbe juttatott, s ezt tgy háláljuk meg. 

A „G. A." tegnapi szamaban azt veti szemünkre, hogy miért 
nem c-yz .könyvi koszonetet indítványoztunk az elhunyt főparancs-
noknak Nagyon egyszerű a valasz Azt megtette az clnuk, 
kritikát pedig volt segédtisztje, az uj főparancsnok mondott Mai 
szamunkban olvashatják 

los váltóleszámitolási kamatláb mellett, amelyik 
jelenleg Ü ' , 0

u , fognak kölcsönöket nyujtaoi s ily 
kedvezményes kamatlábat legalább egy esztendeig 
fognak alkalmazni, l'gvancsak kedvezményes, vagyis 
a szabályszerűnél 1 .,°'o-kal alacsonyabb kamatláb 

j mellett tehát jelenle'g az állampapírok legnagyobb 
j részére 5 ' , , más megfelelő értékpapírokra kamat 
mellett fognak előleget nyújt mi ezek az intézetek, 
amennyiben a felveendő ss/.eg az uj kibocsátás 
jegyzésére szolgál. Az uj jüiMilek kölcsön-köt vényeit 
ugy az Osztrák-magyar bank löintézete és liókinlé-

'zefei, mint a szelvények beváltásává! megbízott 
! fővárosi pénzintézetek 'az lí*l "»• év végéig költség 
mentesen fogják megőrizni. 

Annak elérése végett. Iiogv ennek a kizárólag 
hadi eélokra szolgáló kii»»esatásnak jegyzése, a 
kisebb embereknek is lehetővé tétessék, a legkisebb 
kötvény névértéke 50 koronában fog megállnpittatni. 

A kölcsön előnyös feltételei, a pénzpiac ked 
vezo helvzete s annak a felismerési', hogy a kölcsön 
jegyzésében való minél nagyobb részvétel az aláirók 
magánérdekei mellett a közérdeket is nagymértékben 
szolgálja, biztosítékai annak, hogy e kizárólag bel-
földi kölcsön jegyzésének eredményeiben az ország 
közgazdasági ereje impozánsan fog megnyilvánulni. 

előírja, hogy mától kezdve milyen összetételű liszt-
ből szabad 'kenyeret sütni. A rendelet értelmében a 
malmok mától' számított kétszer huszonnégy óra 
múlva luiza- és rozsliszt szállítására csak a követ-
kező megszorításokkal \allalkozhatnak Murából 
csak a következő két fajta lisztet szabad előállítani: 
1 finom tészta lisztet az előállított liszt összmennyi-
ségének legfeljebb lő százaléka erejéig olyan minő-
ségben, amely megfelel ama szokásban levő U as, 
vagv I es számmál jelzeit minőségnek; egyfajta 
kenyérlisztet, az előállított liszt tööbi mennyiségéből. 
Az ekként meghatározott minőségű búzalisztet a ' 
következő kenyérlisztpótló anyagok valamelyikével, 
a következő arány szerint keverve hozhatják forga 
lomba és pedig: 1. az előállítandó lisztkeverék 
oss/menuyiségének „ át tevő árpaliszttel keverve; 
vagy 2 "az előállítandó lisztkeverék összmennyisé-
gének 3U° o-át tevő tengeri- vagy burgonya-, vagy 
rizsliszttel (nem rizstakarmány liszttel), vagy luirgi; j 
nvakeményitö-liszttel keverve, l'ozsból a felőrölt j 
mennyiség legalább 82u/0-ánuk megfelelő egységes, 
minőségű lisztet kell őrölni. Búzalisztet rozsliszttel 
tetszés szerinti arányban szabad keverni. A zsákokon 
fel kell tűntetni a kevert liszt jellegét es a keverék 
arányait. A minisztérium külön közegekkel lógja 
ellenőriztetni a malmok működését és lő napig 
terjedő elzárással fogják büntetni .i malmot, vagy a 
kereskedőt, aki e jelzésnek meg nem felel • l'sztet 
hoz forgalomba i 
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