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Néhai Fertsák Moysesnek Kőszeg város taná-
csának kezelése alatt levő tömegéből az 1914—15. 
iskolai évtől ko/.dvo két alapítványi ösztöndíj, 
külön-külön 200 koronás megüresedvén, ezekre 
pályázatot hirdetek. 

Fzen ösztöndíj elnyerésére jogosítottak: 
1) Az adományozó Fertsák Movsesnek rokona. 
2) Ilyenek ne;n létéhen egyéb Kőszegen lakozó 

nemes, vagy polgári szülők gyermekei, ha katho-
liknsok és az itteni kath. főgimnáziumba járnak. 

3) Az ösztöndíj elnyerése végett megkívántatik, 
hogy a pályázó a tanulásban legalább jó osztályzatot 
nyerjen és fedhetetlen magaviseletű legyen. 

4) Az elnyert ösztöndíj élvezete a tanulók 
részére fenn marad mindaddig, míg a giinnáziális 
tanpályát be nem fejezik. 

5) Az ösztöndíj kiosztás utólag és pedig félévi 
részletekben történik minden iskolai évre. 

ti) A m ir elnyert ösztöndijat a gimnáziumi 
tanpálya befejezte előtt csak ugy ves/.ti el az ado-
mányozott, ha hanyag tanulás, vagy rossz maga-
viselet folytán annak élvezetére érdemtelenné válik, 
minek ellenőrzése végett az ösztöndíj felvételére 
vonatkozó nyugta a főgimn iziumi igazgatóság által 
láttamozandó-

Pályázni kívánók tartoznak iskolai bizonyít-
vánnyal felszerelt kérvényeiket 1915. évi február hó 
10.-ig Kőszeg város tanácsához benyújtani. 

Kőszeg szab kir város tanácsának 1914. évi 
december hó 12. én tartott üléséből. 

Jegyezte s kiadta : 

J'i»ilu üs Lajv• u. r'v-Lj 
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Kőszeg sz.ib. kir. város tanácsának 4389 '.>14 
sz. határozata folytán ezennel kozhirré teszem, hogy 
:t VVaisbecker József féle egyik évi *0 koronás 
ösztöndíj megüresedett. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak elsősorban az 
alapító rokonai, másodsorban valamely kőszegi 
tanintézetet látogató kőszegi szuletésü r. kath val-
lású, jó előmenetelü szegény sorsú tanulók. 

A pályázati kérvények felszerelve az adomá-
nyozó Waisbecker Jánoshoz (lakik Király-nt 3. sz. 
aíatt) adandók be 1915. évi február hó 10.-i»r. 

Miről a helybeli főgimnázium, polgári iskola 
igazgatóságát, Waisbecker Jánost, u Kőszeg és 
Vidéke eitnü lapot értesítem. 

Kőszeg, 1914. december hó 14. én. 

A városi tanács nevében 

Jambrits IAIJOS. V fójegyxő. 
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Ó császári ós apostoli királyi Felsége az embe-
riségre oly áldásos (Jenfi Konvenció létrejöttének 
ötvenedik' évfordulója napján legkegyelmesebben 
díszjelvényt méltóztatott alapítani a monarchiában 
működő Vörös Kereszt korul szerzett érdemek elis-
merésére. — A díszjelvényért a Vörös Kereszt-Egylet 
javára bizonyos rész fizetendő. 

Felvilágosítást a polgármesteri hivatal nvujt. 

Kőszeg, 1914. december hó 17.-én-

An</nszt JilHOS, polgármester h. 

4273 914 Hirdetmeny. 

Kőszeg szab. kir város tanácsa és a helybeli 
szolgabírói hivatal mint I fokú iparhatosag mell. 
20-20 iparhatósági megbízott választásat t. evi <!••<• 
hó 30. án d. u. 2 - 4 órái ára tűzöm ki az ipartestület 
helyiségében. A szavazás külön a tanács es ku un 
a szolgabírói hivatal m e l l é választandó megbízottakra 
történik. A választásra a szavazattal bíró iparosokat 
ezennel meghívom. 

Kőszeg, 1914. december hó 11.-én. 
At«JO<it JÚHO*, polgármester h 
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Kőszeg szab. kir. város polgármesteri hivatala 
e z e n n e l közzé teszi, hogy az oímód. ut mellett mint 

egy ooo r i k i i s vegyes áterdölési fa lészen f evidec. 
hó S í . én reggel' 9 órakor nyilvános árveresen 
eladva. 

Kőszeg, 1914 december hó 18.-án 
Alit/unit János, polgármester h. 

Városi közgyűlés. 
— 1914. december 17. — 

Nyomott hangulat mellett folyt le a csütörtöki 
rendkívüli közgyűlés. Ha a katonatisztek beszállásolási 
lakbérének megtérítése ügyében a rendőrkapitány nem 
provokált volna vitát, öt perc alatt végeztek volna 
mindennel A nyomott hangulatot azonban ez a vita 

| sem oszlatta el. Meglátszott minden városi képviselőn 
az, amit most minden polgáron észlelni, a deli harcok 
legutóbbi eseményei feletti elkeseredés és lelketmeg-
renditö nyomasztó hatása. 

Ilyen hangulatban nem lehet közgyűlési karcolatot 
irni, ilyenkor nincsen humora a magyarnak, — minden 
gondolata azon átkozott darab föld felé irányul, mely 
annyi honfi vérétől átitatott és azon magyar katonák 
felé, akik ezt a nagy csorbát kiköszörülni hivatvák. 
Tudjuk, hogy meglesz Most már meg kell lennie! 
Vérünk forrósága érezteti át velünk, hogy iszonyú 
lesz a megtorlás! Hej, magyar fiuk, hős katonák, — 
akkor lesz ám ünnep Magyarországon, — akkor oszlik 
el a lelkeket lenyűgöző, kedélyrontó köd, — de akkor 
is csak -— — sírva vigadunk ! 

* 
• * 

A képviselőtestület a következő ügyeket intézte el: 
1. A rendőrkapitány és polgárörségi parancsnok 

előterjesztése alapján a rendőri szolgálat és különösen 
éjjeli őrség kiállításának biztosítására négy kisegítő 
rendőr alkalmaztatik, mely költségek fedezésére pótadó 
lenne kivetendő, de miután a hadiállapotból kifolyólag 
a városnak még ezenkívül is rendkívüli kiadásai 
lesznek, e célokra összesen 10.0<K) korona hitelnek az 
igenybevételehez névszerinti szavazással egyhangúlag 

| hozzájárult. 
2. A hadiszolgáltatásra vonatkozó helyi bizottság 

' megalakittatott. Jambrits Lajos h. főjegyző elnöklete 
'alatt Schwarcz Károly, Tangl Adolf és Jagits Antal 
a tagjai. 

3. Az építési szabályrendeletnek a belvárosi és 
hercegi telepen épülő házakra vonatkozó módosítását 
a törvényhatóság jóváhagyta. 

4 A bevonult városi tisztviselők kiegészítő 
különbözeti járandóságuk tárgyában hozott határozat 
formahiba miatt megsemmisíttetvén, újból a törvényes 
rendelkezésnek megfelelően történt az egyhangú 
határozathozatal. 

5. A tervezendő uj honvédlaktanya részletterveit 
sürgető honvedminiszteri leirat folytán, a város azon 
kérelmét terjeszti fel, hogy ezt a háborús állapot meg-
szűnése utáni időre halaszthassa. 

6. Lauringer Elekkel kötött raktárbérbeadási 
szerződés jóváhagyatott. 

7. Polgármester előterjeszti, hogy a katonatisztek 
számára igénybe vett szállások után a bérbeadóknak 
csakis az átvonulási illetmény fizettessék, nehogy a 
jelen időkben ebből származó jelentékeny berpótlás 
terhelje a közpénztárt. — A rendőrkapitány aira 
figyelmezteti a város közönségét, hogy a beszállásolási 
es hadiszolgáltatásokról szóló törvények alapján a 
járandóság és az igénybevétel amúgy is szabályozva 
van, másrészt, hogy az eddigi gyakorlattól >való 
eltérés esetén a csekély téritmény melletti lakásigénylés 
nem terhelheti a lakosság csak is egy részét, hanem 
felváltva mindenkitől igénylendő lesz, akiknek ez 
nagyon kellemetlen lesz, - a szokásos beszállásolási 
téritmény túlterhelésétől pedig azért nem kell tartani, 
mert a katonatisztek saját érdekükben lakásaikat nem 
a várostól igényelve fogják bérbevenni. — A köz-
gyűlés a hosszabb vitában elismerte, hogy a beszállá-
solási téritmeny leszállítása után minden ház- és 
lakástulajdonos jogosan követelheti, hogy a szállá-
sokat felváltva mindenki szolgáltassa, vagyis e teher 
lakosság összesége közt felosztandó, mégis elfogadja 
a polgármester javaslatát, mert az az eddigi gyakorlattól 
eltérő téritmény-dijak kiutalását szabályozza. 

Ezzel vége volt a főleg háborús tárgyú köz-

gyűlésnek. 

j án , mint apáik, akik a pedig altalánosságban 

hívőbbek voltak és j ámborabbbak . Mint a nap, 

oly örökön , oly dicsőén, nem csökkenő varazs-

zsal száll fel a kereszténység égboltozatán 

Krisztus születésének emlékünnepe. 

J ö j j hát karacsony s ragyogd be újra ezt 

a szomorú v i l ágo t ! 

Knaute Rezső. 

Kar á c sony . 
Meghatva , magába szál lva, imádkozva áll 

ismét a v i lág a betlehemi jászol körü l , me lybő l 

a vi lág teremtése óta a legnagyobb dicsőség 

sugárzott az emberiségre. Egy zord és nyomo-

rúságos tél elejen, a v i l ágháború okozta sulvos 

aggodalom, sokaknál mélységes gyász közepette 

fokozott érzéssel gondol rad az ember óh 

Krisztus, szegényele gyamo la , boldogtalanok-

vigasza, kétségbeesettek utolsó menedeke! 

Karácsony ünnepén , amely ismét eljött, 

hogy az élet j á rmába való küzködéssel eltöltött 

esztendő végén ihletve h igyje el az ember a 

bűbájos, szent regét, hogy nemcsak a földi 

létért jött a vi lágra, hanem a tulvi lágiért , a 

siron túliért is. — Karácsony ünnepén szeressük 

egymást és val l juk a hitet az isten fiáról, aki 

azért jott és szenvedett, hogy szeretetre tanítsa 

az emberiséget. 

Egész esztendőn keresztül h i ányá t érezzük 

a szeretetnek, pedig van sz ivünk , van le lkünk. 

De az élet küzdelmeiben s ivárokká lesznek a 

lelkek és kéreg nő a szivek körül . Most 

karácsony meleg ünnepén, o lvad jon a lelek, 

rohaejon a kéreg és szeressünk ugy , ahogyan 

O tanított: felebaráti szeretettel. 

Segítsünk a szegényeken. Ne hagy j uk el a 

messze távolban, idegen földön k ü zdő hősök 

itthonhagyott családtagjait , tegyük széppé és 

kiemelkedővé azok karácsonyi ünnepét is, hogy 

ne legyen ezen a hataron elhagyott árva és 

szenvedő, aki panaszkod ik , hogy Krisztus meg-

feledkezett róla. 

Szeretnénk magasztos, dicső dalt zengeni 

karácsony ünnep i rő l , de az írók szárnya ló lel-

kére ó lomsu lyken t nehezedik a tömeg komor 

szegénységé, mely jelenleg lépten nyomon 

szemünkbe tűn ik . S mert a soha el nem m u l ó 

felebaráti szeretetnek soha el nem mu l ó ünnepe 

a karacsony, j ó szivek hozzá tok fordu lunk és 

jótékonyságra serkentünk. Nem vonunk párhu-

zamai az idei és tavalyi év nyomorúsága 

kozott. Anny i b izonyos , hogy az élelem, a 

mindennapi kenyér ara összehasonl í thatat lanul 

felsíókött s éppen ezért h isszük, hogy még 

nem volt nagyobb szükség a j ó t ékonyság tár-

sadalmi munká j á r a , m ind az idén. 

Mi ly szomorú , hogy a keresztény vallás 

ragyogó ünnepén bányász l ámpá t kell kezünkbe 

venni, hogy bevi lág í tsunk e nyomor szánandó 

odúiba. 

Megszü le te t t ! . . . harsogja mil l ió ajk a 

diszbe borult t emp lomokban és mégis i nkább 

szolgai juk Ot , ha segélyezzük a szűkö lködőket , 

ha felebarátainkat igyekezünk ugy szeretni,1 

ahogyan önmagunka t . 

Kbből áll most a hitbéli és emberi köte-j 

lességek teljesítése és aki minél i nkább tesz 

eledet az emberszeretet e törvényének, anná l ; 

boldogabb karacsonyi ünnepeket fog élvezni. 

Mert ö nmagá t dicséri a j ó tett s bo ldogabb 

karacsonyi ünnepeket fog é lvezn i ; mert önina-' 

gát dícséii a j ó tett s a boldogságot nem a 

külsőségekben látja, hanem csak szivében talál ja 

meg az ember. 

Karácsonytó l karácsonyig egy mind ig ese-

ményekkel teljes év mú l i k cl, az élet változa-

tosssága számta lan kisebb nagyobb mozzanatot 

vet tel, melyek, m í g egyrészt tapasztalatokkal 

ga/.dagitanak másrészt a sirhoz visznek köze-

lebb. A küzde lmes vándorutban a sirig, kará-

csony ünnepe p ihenő stáció, a magabaszá l lás 

és lelki megt isztu lás gyönyö rű a lka lma és a 

mil l iók, akik keresztény vallásban születnek, 

ugyanazza l az áhítattal éreznek karacsony nap-
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Közhírré teszem, hogy az iparhatóság meg-
bízottak vála ztánira jogosított iparosok és keres-
kedők névjegyzéke f. hó 14—22.-ig közszemlére vau 
kitéve a városháza 12. sz. helyiségében A névjegy-
zék ellen fenti idő alatt és helyen felszólamlás 
adható be. 

Kőszeg, 1914 deeeniber hó 12. én. 

AlU/HUZt Ji'lHOS polgarmoter h. 

3310 wi4 Hirdetmeny 

elhagyót és talált katonai felszerelések és lövedékek 
beszolgáltatása tárgyában. 

A belügyminiszter urnák 8070 11*14. szá.uu 
rendelete folytán ezennel kozhirré teszem, hogy az 
ellenséggel Vívott és helyenként ;i magyar szent 
korona országainak térületén is folyt harcok s/.m 
terén elhagyott, valamint a laktanyákon kr.ul elhe-
lyezett es a harctérről visszatérő (sebesült i legénység 
birtokában volt tárgyaknak, úgymint: ruházat, fel-
szereles, takaró, l.itcsö, kerékpár, szerszámok, edények, 
lószerszámok, nyergek, kardok, lőszerek, tüzérségi 
lövedék hüvelyei stb. megvasarlása, vagy ajándékba 
való elfogadása tilos s akinek birtokában ilyen tárgy 
van, vagy a j.-vőben akar vásárlás, akár ajándékozás 
vagy taíálas folytan birtokába jut, a legközelebbi 
katonai paranesnokságuák, vagy a legközelebbi 
k izigazgatási hatoságnak haladék nélkül beszolgál-
tatni tartozik, mert aki e rendeletnek meg nem 
felel, az 187S. évi V. törvénycikk 3t55 >; aba foglalt 
vétséget követi el és tnegfelelőleg büntettetik. 

Kőszeg, 1914 december hó ló. én 

hoSZei/i Jozati rendőrkapitány. 

914 Hirdetmeny 

a karácsonyfa elárusitás tárgyában. 

Fenyofakat (karácsonyfát) a piacon vagy a 
város bármely területén csakis az adhat el, aki ela-
dásra bocsátott fáknak jogos megszerzését hiteles 
községi elöljarósági bizonyitvanynyal igazolni képes. 

- mivel különben esetről-esetre 2U koronáig terjedő 
pénzbirsággal fog sújtatni, — esetleg még erdei 
kihágásért is felelőségre vonatni s ezért külön meg 
büntettetni. 

Kőszeg, 1914. dec. 10-án. 

ÁöxZ(y/i József reniJórkapiUny. 

a.ioo í a u Hirdetmeny. 

A harctéren elesettek, megsebesülés, vagy 
hadifaradalinak következtében elhaltak vagy eluntek 
hozzátartozóiknak a törvényes ellatására igényük van 
— tekintet nélkül arra, hogy fentnevezettek a tény-
leges vagy nem tényleges allomanyba tartoztak. 

Igénylők a város polgármesterénél jelentkezzenek. 
Kőszeg, 1914 december 19 én. 

Kőszegi Józ*ef rendőrkapitány. 

Hirek a háborúról. 
— C.sak hivatalos jelentések. — 

Kárpáti seregeink győzelme Nyugat-Gal íc iában 

folytattuk az oroszok üldözését, amely kisebb-nagyobb j 
harcok közben észak felé mindenütt tért nyert. 
Immár Dukla is birtokunkban van. A Kárpátokon j 
át előrenyomult oszlopaink múlt vasárnap és hétfőn 
ÍHKHi oroszt fogtak el és 10 géppuskát zsákmányoltak. 
Arcvonalunkon a R . . i »dt.és Krakótol keletre fekvő 
terület között, valamint I>él-Lengyelországban a 
helyzet változatlan. Lovicztól északra szövetségeseink 
támadása az alsó Bzura felé még előbbre haladt. 

Nagy túlerőre bukkantunk Szerbiaban A Ürinátó l 

délkeleti irányban indított offenzivánk Valjevótól 
délkeletre nagy tuler vei lévő ellenscgre talált. Kz 
nemcsak offenzivánk feladását, hunem azt is okozta, 
hogy számos bét óta hősiesen, de n így veszteségek 
mellett szívós harcokat vivó csapatainknak messzebbre 
kellett visszavonulniok. Kzzel szemben áll Belgrád 
bevétele. Az ezekből eredő osszhelyzet ujabb had-
műveleti elhatározásokat és rendszabályokat fog 
eredményezni, melyeknek az ellenség visszaszórna 
aára kell vezetniök. 

Franciaorssagban behívtak a jovo evi újoncokat. 
A hadügyi kormány behívta az 1915. évi újoncokat, 
továbbá az 1913. és 1914. évi be nem váltakat. Kz 
220 ezer ember, akik kozul 211,340 kerül a gyalog-
sághoz 

Batum lángokban A t Tök főhadiszállás jelenti: 
A Sultan Selim török hadihajó december 10. én 
bomi azta es felgyújtotta Batumot. A parti ütegek 
tüzelése teljesen hatástalan volt. A Kaukázusban 
nagy mereteket öltött a mohamedánok felkelése. 
Kdd'ig ÖOO.UOO ember csatlakozott a törökök harcához. 

Przemysl sertetlen. A sajtóhadiszállásról írják, 
hi'gy egy aviatikus tiszt, itki kedden tért vissza 
l'rzemysfből, kijelentette, hogy l'rzeinysl éj) oly 
sertetlen és erős, mint az ostrom legelső napjaiban, 
a várvédők szelleme kitűnő, harciasok és jókedvűek 
katonáink s a védő sereg még egyetlen fegyvert 
sem vesztett, ellenben az ostromlóktól jelentékeny 
zsákmányokat szedtek. 

Belgrád időleges feladasa. A Budapesti Tudósító 
jelenti: Jobb szárnyunk szükségessé vált visszavo-
nása folytán előállott hadműveleti helyzet tanácsossá 
tette, hogy Belgrádot egyelőre föladjuk. A várost 
haic nélkül ürítettük ki. A csapatok a kiállott fára-
dalmaktól és harcoktól szenvedtek ugyan, de a leg-
jobb szellemtől vannak eltelve. 

A szerb elleni tamadás magyarázata A szerb 
ellen offenzíva kétségtelenül arra vezetendő vissza, 
hogy a szerbeknek sikerült helyreállituni a zajecsár— 
negotin—radujeváci vasúti vonalon a bolgár komi 
tácsik által felrobbantott alagutat és • ennek követ-
keztében már megindulhatták a muníciót szállító 
vonatok. A visszavonulás azonban nem egyszerű 
stratégiai mozdulat volt, hanem harcok közben ment 
végbe. Két hadseregünk bizonyára nem vívhatta 
meg e több napra terjedő harcokat, veszteségek 
nélkül s a szerb jelentésekben foglalt számok, 
összehasonlítva a harcvonal nagy kiterjedésével és 
a seregek nagysagával, éppen nem abnormálisak. 
Ami a hivatalos jelentésben említett ujabb elhatáro-
zásokat és rendszabályokat ilb'ti ezeknek - amint 
a jelentén mondja — az ellenség visszaszorítására 
kell vezetniök 

31000 orosz fogoly. Nyugat Gal íc iában had-

seregeink offenzívája az ellenséget visszavonulásra 
kényszeritette és az oroszok arcvonalát Dél-Lengyel-
országban is megingatta. A/, ellenséget Nyugat-
i íaliciában, dél felől, fáradhatatlanul üldöző csapa 
taink kedden a Jaslo Raibrot vonalba jutottak. 
Üldözés közben, valamint a/ utolsó csatában, az 
eddigi jelentések szerint 31 000 oroszt fogtunk el. 
Kedden hirek érkeztek arról, hogy az ellenség 
Raibrot— Niepolovice — Wolbrom — Novoradoinsk 
Pietrkow egész vonalán visszavonuló mozdulatokat 
tesz. Az erdős Kárpátokban az ellenséges erőknek a 
Latorca völgyében való előnyomulása ellen megfelelő 
intézkedéseket tettünk 

Súlyos francia veresegek A nagy főhadiszál lás, 

jelenti: A franciák kedden tobb ponton eredmény-
telenül támadtak. Yperutől délre állásaink ellen 
intézett támadásuk összeomlott, miközben nagy 
veszteségeket szenvedtek. A Zuippestől északnyu 
gatra levő területről ellenünk intézett ellenséges 
előretörést épugy, mint a Kondimtól északra és 
Ornestől északkeletre ellenünk intézett ellenséges 
támadást az ellenségnek súlyos veszteségeket okozva 
vertük vissza. Ailly-Apremont környékén, Saint 
Midiiéitől délre, a franciák négyszer intéztek roha-
mot állásaink ellen, de támadásaik meghiúsultak. 
Épp oly kevéssé sikerült Flyrcy irányából, Foilltól 
északra, az ellenségnek ellenünk intézett uj előre 
törése. A Vogézekben a harcok ínég folynak. A 
Semheimtől nyugatra fekvő Steenbach falu vissza-
hóditása alkalmából háromszáz franciát fogtunk el. 
Kelet-Poroszországban nincs semmi újság. A Sol-
dautól. Mlawán át, Ciehnew irányában előrenyomult 
német hadoszlop lulerős ellenséggel szemben ! 

állásait ismét elfoglalja. Orosz-Lengyelországban 
nem történt semmi jelentősebb dolog. A kedvezőtlen 
időjárás befolyásolja intézkedéseinket. 

Az utolso kárpáti orosz csapat. Az oroszok a 

kárpáti területek legnagyobb részét már elhagyták 
és súlyos vereségeket voltak kénytelenek elszenvedni. 
Máramaroson kívül már csak Bcreginegyében állnak 
számottevő csapataik, amelyekkel szemben azonban 
csapatrink már megfelelő pozíciókat foglaltak el 
Mint mindenütt, itt sem a határszélen, hanem bel-
jebb eső területeken vesszük fel az oroszok ellen a 
harcot és evégből tobb határszéli kisebb községet 
kiürítettünk, nehogy ok nélkül károsodjanak. A 
katonavonatok Szolyváig közlekednek. 

A haboru sorsa. Zürichből jelentik: üatt i 
vezérőrnagy a Corriere della Seraban nagyérdeku 
fejtegetést közöl az orosz hadsereg helyzetéről. Így 
ir többek közt: Nem Franciaországban fog eldőlni a 
háború sorsa Az angol francia seregek tamadóereje 
meg van törve, ott a szövetséges haderők többé nem 
képesek erőteljes offenzívára. 11a a németeknek a 
keleti harcszintéren sikerül döntő csapasi mérniöK 
az oroszokra, akkor nyomban szabadon fognak 
mozoghatni nyugaton. Az orosz sereg válságos hely 
zetbeu van Kddigi számbeli túlerejük a német és 
az osztrák sereggel szemben lényegesen megcsappant. 

Magyar honvedek harca Przemyslnel Ga l í c i ában 

és Dél-Lengyelországban a visszavonuló ellenséget 
az egész harcvonalon üldözzük. Viskónál. Krosnonal, 
.lasloiial és a Biala völgyben nagyobb orosz erők j 
ellenállást fejtenek ki. A Dunajec vólgyéban csapa 

I taink harcolva Zaklicynig nyomultak előre. Bochniát 
'is megint elfoglaltuk. Dél-Lengyelországban az 
ellenséges hátvédek rövid harc után mindenütt 
visszavonulni kényszerültek a szövetségesek előtt. A 
Kárpátokban az oroszok a L itorc.i-völgybon inóu 
nem tettek le az előrenyomulásról. A nadvornai 
Bisztrica felső völgyében az ellenségnek egy tánia 
dásat visszavertük. A przemysli helyőrség ujabb 
nagy kirohanást tett, mely alkalommal a magyar 
honvédek kitüntették magukat egy drótsovéuyaka 
dályokkal ellátott támaszpontnak rohammal történt 
elfoglalásával. Miként rendesen, ezúttal is foglyokkal 
és zsákmányolt géppuskákkal tértek vissza a várba 

A barna ördogók A Zeit egy osztrák katona 
tábori levelezőlapját közli, amely ugyancsak hízelgő 
a székely katonákra. Kimondja, hogy Dél-Lengyel 
országban utazott, miközben nagyobb összeütközés 
volt az oroszokkal. A barna arcú székely katonák 
ugy rohantak az ellenségre, mintha csak szórakozás 
volna a háború. Hindenburg végignézte a székelyek 
egyik rohamát s ezeket mondta: -• Kddig az ellen 
ség csak a vörös örd igöxtöl rettegett, m >st pedig 
legnagyobb rémülettel megismerkedett a barna 
ördognkkel is. 

Az orosz-lengyele< forrongasa. Varsóban a leg-

utóbbi napokban hatalmas detonáció történt Leve-
gőbe repült az 1830-ban épült „lengyel emlékmű". 

1 Kzt az emlékművet az oroszok tudvalevőleg azoknak 

a lengyeleknek tiszteletére emelték, akik az 1830-iki 
lengyel felkelésben nem vettek részt. A szobron, 
amely tehát a lengyelek évszázados törekvéseinek 
arculcsapását jelentette, ez a felírás volt : „Kmelték 
ezt a szobrot azokn k a lengyeleknek emlékezetéül, 
akik cárjukhoz hűek maradtak." A szobor darabokra 
zúzódott és a hatalmas kődarabok a szobor környé-
kén lévő házak ablakait bezúzták. 

Romania semleges A félhivatalos Adeverul a 
következüket kózli: Komania semlegessége immár 
egészen biztosítva van és az antánt hatalmaknak 
azok a tárgyalásai, melyek Bulgária, Görögország és 
Románia közt való uj balkáni szövetség létrehozására 
megindultak, tökéletesen kudarcot vallottak. Teljesen 
megbízható intoriuációk alapján közölhetjük, hogy 
Románia ebben a háborúban még akkor sem fog 
fegyvert ragadni, ha a bolgár hadsereg — ami 
küszöbön állónak látszik — Szerb-Macedóniába be 
is vonulna. Mindazon hirek, melyek arról szólnak, 
hogy Románia a háborúra szánta el magát és az 
antánt hatalmak oldalán fog harcolni, teljesen légből 
kapottak. Kz már abból is kiderül, hogy Románia 
határozottan elutasította azt a/, orosz kívánságot, 
hogy orosz csapatoknak Szerbiába való átvonulását 
megengedje. 

A nemet vezerkar beszámolója. Nyugaton az 

ellenfél ismét előretörést kísérelt meg Nieuport ellen, 
melyet a tenger felől hajói tüzeléssel támogattak. A 
tüzelés teljesen hatástalan in iradt A támadást 
visszavertük. 4Ö0 franciát elfogtunk. A többi arc-
vonalon nevezetes dolog csak annyi történt, hogy 
Sennheimtől nyugatra az ellenség résziről kedd óta 
szívósan tartott magaslatot rohammal bevettük. A 
keletporoszországi határról nincsen semmi újság. 
Észak-Lengyelországban támadó mozdulataink nor-
mális lefolyásúak. Az ellenségnek tobb erős támasz 
pontját elfoglaltuk, miközben mintegy 3000 fogoly 
es 4 géppusk i került kezünkbe. Dél Lengyelországban 
a szövetséges seregekkel együtt harcoló csapataink 
tért nyertek. 

Az orosz foero ellentallasa megtört. Az utolsó 

hirek semmi kétséget sem hagynak többe aziránt, 
hogy az orosz főerő ellentallasa megtöri. A déli 
szárnyon, a limavouai több napi csatában » északon 
szövetségeseink által Lodznál és lm mer Bzura men-
tén is megvert ellenség, in-lyet a Kárp tUkon át 
történt előnyoinulásunk délről fenyeget, megkezdte 
az általános visszavonulást. Kzt a Kárpátik elő-
vidékén makacsul küzdve fedezni igyekszik. Itt csa-
pataink Krosznó—Ztkliezvn vonal felöl támadnák. 

l a 
I Az arcvonal többi részén az üldözés folyamattan van. 

Mi történt Szerbiaban. Illetékes helyen, amely 

lteljesen informálva van a Szerbiában lejátszódott 
i sajnálatos eseményükről, a következő fölvilágosítást 
adtak csapataink visszavonulásáról: Nem kell tul 
becsülni azt a balsikerünket, amely déli hadsere 
günket Szerbiában az utolsó napokban érte. Belgrád 
kiürítése és visszavonulásunk a Szávához és a 
Drinához nem nagy vereségek következménye, 
hanem az előállott stratégiai helyzetből folyt. Hete-
kig tartó győzelmes előnyoinulásunk Krupanjtól 
egészeu a Kolubara vonalig fényes láncolata volt 
csapataink dicső fegyvertényeinek és amidin dec. 
első napjaiban hirtelen túlnyomó ellenséggel találtuk 
szemben magunkat, hadvezetőségünknek le kellett 
ebből a helyzetből vonnia a konzekvenciát s »l kel-
lett rendelnie a visszavonulást. Hadseregünk uvere-
téséról, döntő veszteségekről szó sem lehet, lanem 
az történt, hogy kitértünk előle, hogy legközelebb 
kedvezőbb körülmények között vegyük föl isiiét az 
offenzívát. Bizonyos, hogy uj támadó hadjárataiknak 
a közel jövőben nem is lehet más eredménye, mint 
Szerbia teljes legyűrése. Különben is a világháborúnak 
nem a Száva és a Drina mellett kell eldőlnie, hanem 
északon, a Varta és Visztula közében, alul az 
osztrák-magvar és a német hadsereg máris közel 
vau a kedvező döntéshez. 

Nemet tamadas az angol partok ellen S írbo-

rough lövetése ködös időben kezdődött. Sok asszony 
és gyermek hiányos öltözékben futott ki az utcára. 
Hir szerint 50 lövés tortént. Newscastleböl jelentik, 
hogy általános a vélemény, hogy hirom néme: cir 
káló bombázta Hartlepoolt Alig kezdték m a tűz-
lést, amikor nég\ angol torpedózuzó tamadta meg a 
német hajókat. Wh'tbyből jelentik, hogy két cirkáló 
erősen bombázta a helységet és a jelzőállomást, 
valamint több házat elpusztított, A történelmi neve-
zetességű apátság nagyon megrongálódott. Kgv em-
bert megöltek. A cirkálók később északnyugati 
irányban távoztak. 

Dontes az eszaklenyyelorszagiharcokban Nieuport-

nál a Iranciák támadásaikat minden eredmény nélkül 
folytattik. Zillebecko és Lahassaeö korul is táma-
dásokat kíséreltek meg, melyeket az mbau az ellen 
ségnek igen sul.vos veszteségeket okozva visszaver-
tünk. A franciáknak ama szándékát, hogy Soisso nál 
az Aisne folyón hidat verjenek, tüzérségünk meg 
hiúsította. Reirnstől keletre egy francia folderömüvet 

szétromboltunk. Keletporoszország és Nyugatlen^yel-
ország határáról nincs jelenteni való. Á Szilézia és 
Posen ellen bejelentett orosz támadás teljesen össze-
omlott. Az ellenséges hadseregeket egész L "infyel-
országban SZÍVÓS elkeseredett arcvonalharcok utan 
visszavonulásra kényszeritettül; Az ellenséget min 
denutt üldözzük. Szerdán és csütörtökön az éstak 
lengyelországi harcokban a nyugatporoszországi és 
hesseni ezredek vitézsége hozta meg a döntést. 

Tizenhetszeres roham az angol hadallásox ellen 
A németek a legutóbbi két napban hihetetlen őrivel 
verték visssza az angolok ellentámadásait, l lat óra 



alatt 200 ágyúból 1000 gránátlövést adtak le az 
angol állások ellen. Ez a tüzérségi harc borzasztó | 
pusztítást okozott. Hogy mily elkeseredett küzdelem j 
folvt le, azt legjobban jellemzi, hogy tizenhatszor 
intéztek a németek rohamot az ellenséges hadállások 
ellen és tizenhetedszer sikerült is nekik az angolo-
kat a második védelmi vonalba visszavetni. A szo-: 
vetséges sereg az utolsó ütközetekben Ypern körüli 
három nap alatt 241)00 embert vesztett. 

Angol jelentes a nemet flottamozdulatrol. Fontos 
német tlottamozdulat tortónt. Szerdán reggel az 
Észuki-tengeren Scarboroughot ós Hartlepoolt lövöl 
dö/.ték. Flottáink különböző pontokon harcokba bo-
csátkoztak s az akciót folytatjuk. 

Bordeaux marad a fovaros. A Newyork Herald 
párisi kiadása jelenti: Noha a kormány átköltözkö-
dött Bordeauxból Parisba, valójában Bordeaux marad 
a főváros. A minisztériumok osztályainak legnagyobb 
részét Bordeauxban hagyták és a prefektura palotá-
ját továbbra is fenntartják a köztársaság elnöke 
számára. 

Francia segitseg Szerbianak. Szerbiába Szaloni-
kin át nagymennyiségű ágyút, puskát, muníciót és 
élelmet szállítanak. Három nappal ezelőtt francia | 
tüzértisztek és katonák érkeztek francia hajókon 
Szalonikibe és tovább mentek Szerbia felé. Mivel aj 
Vardar híd fel van robbantva, a szállítmányt át I 
kellett rakni. 

Hindenburg jelentese Vilmos császárhoz. Hinden-
burg tábornagy pénteken reggel telefonon a követ-
kező jelentést lette Vilmos császárnak a harctérről: 
Alássan jelentem, hogy az egész vonalon győztünk! 

Üldo2es a 400 kilometeres vonalon A megvert 
orosz főerőket a Krosnotól a Bzura torkolatáig 
terjedő eges: 400 kilométernél hosszabb csata 
vonalon üldözzük. Pénteken az ellenséget a Kárpátok 
északi elővidékén, Krosno és Xakliczyn között el 
foglalt állásaikból kivetettük. A Dunajec alsó 
folyásán a szövetségesek csapatai ellenséges hát-
védekkel harcban állanak. Dél-Lengyelországban az 
előnyomulás eddig nagyobb harcok nélkül folyt. 
Piotrkow városát tegnapelőtt az I. Vilmos német 
császár és Poroszország királya nevét viselő 31-ik 
cs és kir. gyalogezred Przedborz városát pedig 
tegnap a nagyszebeni 31 ik gyalogezred osztagai 
vették be rohammal. Przemysl hősies várőrsége a 
vár távolabbi előterén eredménnyel folytatta harcait. 
A Kárpitokban a helyzet lényegesen még nem 
változott 

Helyi hírek. 
Glanz Frigyes vezérkari őrnagy főldinkről, a 

temesvári kadetiskola volt parancsnokáról már meg-
írtuk, hogy november hó 21.-én Mezőlaborc kornyé-
kén egy gránát által súlyosan megsebesült. Most 
arról értesülünk, hogy csak 2ö.-én volt Eperjesre a 
vöröskereszt-kórházba szállítható. 20.-án mind a két 
lábát kellett amputálni, de inár ez is késő volt élete 
megmentéséhez, — 27. én meghalt. December hó 
4.-én Bécsben temették el nagy katonai pompával. 
Weszely Frigyes nyug. hercegi erdőmoster sógorát 
gyászolja benne, mi pedig egy kiváló foldinket, 
kinek emlékét szintén a megórökitendők sorába 
vesszük. 

Bioser Gusztáv századost soronkivül Őrnaggyá 
léptette elő Őfelsége, a harctéren teljesített kiváló 
szolgálatai elismeréséül, hol sajnos, súlyosan meg 
sebesült és jelenleg a szombathelyi csapat kórházban 
várja felgyógyulását. A vitéz őrnagy mint a 19 
vadászzászlóalj főhadnagya régebben városunkban 
állomásozott és veje Mick Bertalan helybeli 
birtokosnak. 

Kitüntetett 8-as ulánusok. Hogy a jelenleg nálunk 
elhelyezett S as ulánusezrod a harctéren milyen 
vitézül állja meg helyét, igazolja a legújabb katonai 
rendeleti közlönyben megjelent kitüntetések sora, 
mely szerint ezen ezredben a következők kaptak 
kit üntetést az ellenséggel szemben tanúsított bátor-
ságuk s vitézségükért: Dakonal Kudolf ezredes, 
I- o Vaskoronarend, Trenkvald őrnagy, Davidek 
s/.ázados, Meyer főhadnagy, katonai érdemkereszt, 
/.avralek, Medviczky, Ostermuth, Hufsky, Lammer 
főhadnagyok, valamint Pavlovsky hadnagy, „Signum 
liudis", valamennyi kitüntetés a hadi ékítménnyel. 
Az arany vitézségi érmet kapták : Djczuk és Katan 
Sándor őrmesterek és Choma Pál, Laskiewicz 
Dömötör és Mozola Antal közlegények. Az I. osztályú 
ezüst vitézségi érmet kaptak : Duczakowszky' Pacicka 
(meghalt), Kaitanovicz Antal, Jakubow Mihály 
őrmesterek, Diczewski, Wojna, és Kraner Emil 
s'.akas/.vezetők, Nimmerdandl Ferenc tizedes és 
Halendey közlegény. A II. o. ezüst vitézségi érmet 
kapták: Wojner Forenc őrmester, Bortnyk Miklós, 
Kaubik Ferenc,Stasiczki Antal szakaszvezetők, Foksey 
György, Gayon Sándor, Helzer Ottó, Hocneinan 
l'erenc, Kolt József, Tenkonohv Antal tizedesek, 
lto ssowicz Miklós és Knzsubski Bronislavv. 

Zulawski Bela őrnagy tetemét — mint már 
jeleztük — a boszniu-hercegovinai Aftovácból szer-
dán hozták Kőszegre. Egyelőre a temető kápolna 
kriptájába helyezték el. Tavasszal készül a családi 
sírbolt, hol majdan őrök nyugalmát piheni. Az itteni 
gyászszertartásnál özvegye, árvája, bátyja és más 
rokonok jelentek meg, a helyőrség tisztikara, a város 
közönsége óriási nagy számban vett részt a közked-
velt, általánosan szeretett és tisztelt kitűnő férfiú vég-
tisztes* gén. Erckoporsóját igen sok diszes koszorú 
borította, A katonai reáliskola növendékei küldött-
ségileg vettek részt az intézet ügykori tanárának 

temetésén. A daliás szép férfi, a hős katona kíván-
sága teljeljesedett, midőn örök á'mát az általa annyira! 
szeretett városban alussza A gyászszertartás.m meg-
nyilvánult impozáns részvét mutatta, hogy ugyanazon • 
szeretettel fogadjuk körünkbe, mint mikor itt lakott 
vagy körünkbe jött és ha patakokban folyt a könny . z >>: 

korai elvesztése felett és könny csillog majd 
szemünkben valahányszor sírja mellett elhaladunk, 
mégis boldogan teszünk le sirjára egy -egy virag-
szálat, inert megadatott a sors által az, hogy aki 
egész szivével-lelkével a mienk volt, a mienk is 
marad. Hős Zulawski Béla jó barátunk, nyugodjál 
békében! A jó embert szeretök bensőséges szeretete 
mindörökre ott lebeg sírod felett! 

Szilagyi Imre kaplan e héten búcsúzott el híveitől 
barátaitól és a hatóságtól és elfoglalta a sámfalvai 
szép plébániát. Mindenütt szeretettel, jókívánságokkal 
halmozták el, de az ö könnytől csillogó szemében 
nem nyilvánult meg az előléptetése feletti öröme, 
ü inkább Sámfalván szeretne búcsúzni Kőszegre. A 1 

kölelesség teljesítés tudata könnyité meg neki az 
uiat uj otthonaba, hol uj hívei nagy szeretettel üd-
vözöltek, — mi pedig jó emlékbe őrizzük meg a — 
viszontlátásig. 

Sinkovich hadnagy hazajött Sinkovich Ferenc' 
ho nvédhadiiagy, aki az északi harctéren súlyosan 
megsebesült, szüleihez Szombat :elyre hazaérkezett. 
A hős katona szeptember 3.-án Lublinnál sebesült 
meg. Egy orosz puskagolyó akkor érte őt, amikor 
csapatat rohamra vezette s az ekkor tanúsított1 

hősiességéért királyi elismerésben is részesült. A 
király a hadiékitméiiyes katonai érdemkereszttel 
tüntette ki a fiatal hőst. Küblin alól Janóvba vitték, 
onnan pedig Márisch-Ostrauba, hol több napig apol-
tak. Mivel félő volt, hogy a súlyos fejsebe kompli-
kációkat, esetleg a jobboldal bénulását vonja maga 
után, az aggódó apa Kisesberg protessornak, a 
kiváló speciálistának klinikájára vitette, hol a pro-
fessoi a fejsebet megoperálta. Az eset súlyosságához 
mérten az operáció szépen sikerült s a beteg már 
annyira a javulás utján van, hogy a klinikát már 
elhagyhatta és most már cs k üdülésre van szuk-
sége, hogy egészségét visszanyerje. 

A kőszegi sörfőzde reszvenytarsasagrol mar 
hetekkel ezelőtt megírtuk, hogy az elmúlt üzleti 
évben jelentékeny tisztajovedelmet ért el s hogy a ! 
hadikolcsönre 201)00 koronát adott. Most utoöbit 
közli egyik helyi lap is azon megjegyzéssel, hogy 
„hosszabb vita után". Ez nem igaz. Kgyhangulag 
szavazta meg, minden vita nélkül. A sörfőzde r. t 
közgyűlése e hó 29.-én lesz. 

A nepfelkelo bemutató szemleket befejezték 
mindhárom sorozó helyen. Összesen 11.902 népfel-
kelő került mérték alá a 24—30 évesek közül. 
Alkalmasnak 4500-at soroztak be. Ezeknek behívása 
még elrendelve nincsen. Csak beszélik, hogy január 
hó folyamán fogjak a fiatalabb korosztályokat 
behívni. 

Adomány. YVallner József nagypósei esperes ur 
a Vörös Kereszt Egyletnek egy pulykát volt szíves 
ajándékozni, fogadja ezért is köszönetünket. Cher-
nél István né elnoknő 

Karacsonyi ajandekokat katonáinknak a inult 
héten ajándéktárgyakban és készpénzben a követ -

j kezők adtak le Kóth Jenő könyvkereskedésében: 
Ajándéktárgyakat: Pálinkás József, Tangl Adolfné. 
Kés/pén/t: Brozer őrnagyné 10 K., Horváth János 
5 K., Szilágyi Imre 5 K.. Kamarás Jenő 5 K., N. 
N. 5 K., Si-höiifeldt grófné 5 K , Sehátxl Lajos 2 K., 
Hamnier Gyuláné 2 L. 

Koszonetnyilva litas A főgimnázium által ren-
dezett hangversenyéből befolyt tiszta jövedelemből, 
főtisztelendő dr. Bárdos Kémig igazgató ur a kato-
nák karácsonyára 70 koronát adományozott, és pedig 
35 koronát a Tartalékórliáznak, 35 koronát a \ oros 
Kereszt kórháznak, melyért hálás köszönetet mond 
Chernel Istvánné. 

Meleg ruhát es tepeseket katonáinknak a mult 
héten a ke vet kezők adtak át továbbítás céljából 
Kóth Jenő könyvkereskedésének: Matits Jánosné, 
Lux Etti, Musser, Grátzl Ignác, Lendvay Lajos, 
ozv. Frankenbergt r Karolyné, Feigl Margit, Lakatos 
Lajos, Lakotár Erzsébet, Schonbauer János, Brozer 
őrnagyné, Furst Kóbertné, Wölfel Anna, Bakos 
Magda, Wiedenianu József, Ev. diákonissa egylet, 
Freyler Emma, Evang. elemi isk. IV. - VI. leányoszt. 
Szent Douioiikosrendi nővérek IV. elemi leányoszt. 

A hetfói vasar igen gyenge volt. Karácsony 
(•löiti vásár még talán soha sem volt olyan néptelen. 
Érthető. Igen sok helyen nem készülnek most oly 
örömünnepre mint máskor. Most a család érdekében 
a hazát védi a sok itthon hiányzó apa, fin, testver, 
vőlegény stb. Legnagyobb forgalma volt a levelező-
lapolárusitóknak s a sok haszontalan olcsó tömegárut 
kínálóknak. A marhavásár sem volt olyan élénk 
mint máskor, de a felhajtott állatokból sok kelt el, 
igen magas árak mellett. Különösen a ló és csikó 
ára szokott fel eddig soha nem tapasztalt magas 
árra. 615 szarvasmarhából 449, — 220 darab lóból 
183, — 90 sertésből 45 cserélt gazdát. 

Kimutatás a Terplán Kornélnénél befolyt 
adományokról: Hausmanninger őrnagyné jelenleg 
Soptében 10 K, melyből a Frigyes főherceg lakta-
nyában lévő sebesülteket Mikuláskor uzsonnával 
léptük meg Stiaszny Gyuláné egy beteg számara 
való köpőcsészét, Eisner gyáros pedig 40 pár papucs 
számára való nemezt adott. Mindezekért hálás 
köszönet I _,, 

• Í K 

Az iparhatosagi meghízottak választását f. évi 
dec. 30.-án délután 2 órára tűzte ki a városi tanács. 
A választás az ipartestület helyiségében lesz. 

A piaci draij üagot hiába igyekszik a rendőr 
hatóság n máshol létező * jelen időnek megfelelő 
helyes arányárak megjelölésével megszüntetni, 
- maga a közönség okoz/a ha nem sikerül. Be-

vásárló asszonyaink, cselédeink egymassal tülekedve 
fizetik a magasabb árakat. Valósagos tej-, turó-, vaj-
s tojásirigység folyton emelkedő árakat hoz létre. 
De még a szárnyas, gyümölcs, karfiol K más nem 
elsőrendű szükségleteknél is ezt tapasztaljuk. Hát 
annyira inyencvilágot élünk? Annyi a pénzünk, 
kogv ilyenekre is kitelik a szokottnál és valóságos 
értékénél való magasabb ár? Csak próbáljanak nem 
tülekedni s nem egymásnak hegyibe ígérni és nem 
feltétlenül szükséges élelmi cikkekről lemondani 
tudni, — majd meglátják, hogy még ugyanazon 
hetivásáron lefelé szabályozódnak az árak Bolondok 
lennének a vidékről jövő piaci elárusítók, ha ilyen 
inyencélvezetek utáni tülekedést a maguk javára ki 
nem aknáznak. 

A karacsonyi vásár rendszerint sok dolgot ad a 
rendőrségnek. A környékbeli faluk cigánynépe e 
vásáron — szerzi be krisztkindli dolgait, melyeknél 
se nem válogatós, se nem alkuszik. Máskor a* rend-
őrök már előre szemmel kísérik őket s az ismerteket 
a vásár tartamára vendégszerető hajlékába helyezi 
el. Csakhogy ezúttal előttük sem volt titok, hogy a 
kőszegi összes rendőrök mostanában muszkát ker-
getnek és nem cigányokat. Néhányát mégis sikerűit 
elcsípni a helypénzssedée é» hivatalszolgai teendők 
mellett rendőröskodő Esztiiéinek és a csendőröknek, 
akiket a náluk talált „Jézuska hozta" tárgyakkal 
együtt átadták a bíróságnak 

Az 1896 ban született hadkötelesek kimutatását 
ez évben először már az állami anvaköuyvi hivatal 
állította össze. Szuklics András helvettes anvak-invv-
vezető most terjesztette a katonai ügyosztályhoz. E 
szerint 114 fiu szülött volt s ezek közül azóta 37 
hunyt el. A katonailag ki nem képzett 1915 évi 
népfelkelők sorába kerül tehát 77 hadköteles, akik 
koruk szerint 1917-ben kerülnek sor alá, ha a haza 
védelme nem előbb szólítja őket fegyverbe. 

Kimutata* a kisorsolt olajfestményért begyült 
150 koronáról: 9 kg. kotőpamut 78.50* K, 30 drb. 

jflanelling á 175 K - 52 50 K. amelyekből »i darab 
a Vörös Kereszt Egylet helybeli kórhazának, 12—12 
darab a csipkegyárban és a vasutas árvaházban lévő 
kórházaknak jutott. A fennmaradt 19 korona az 
adományozó különös kívánságára egy nehéz beteg 
katonának küldetett. A másik 150 koronát a Vörös 
Kereszt Egylet a festőnő azon utasításával vette át, 
hogy azt a helybeli sebesült katonáinknak kará-
csonykor kioss/.a. — Az olajfestményt llarhaner 
cs. és kir főhadnagy (Bécs) nyerte meg. Terplán 
Kornélné. 

A hadisegelyre joga van mindazon segélyre 
szorult családtagoknak, akiknek kenyérkeresőjük 
bármily hadi szolgálatra bevonult. A hadi szolgál-
tatásra való törvénynek most életbelépett kiegészítő 
része alapján ez azokra is vonatkozik, akik a lóvo 
natu tábori vasúthoz kocsisnak, kalauznak, vagy 
kovácsnak kijelöltettek. A polgármester a jelentke-
zőket ugyan elutasította, mert az uj törvény még 
kezeihez nem jutott, de ez ügyben megkereste a 
pénzügy igazgatóságot. Onnét valasz még nem jött, 
de az nem lehet más, mint az igényjogosultsag 
megállapítása. Tekintve az érdekeltek megélhetési 
viszonyára, nem is kellene bevárni a törvény vagy 
rendelet leérkeztét, ha az a hivatalos lapban már 
megjelent. 

Karacsonyi ajandekokat a kath uőegyletnek a 
csipkegyárban elhelyezett sebesültek részére a követ-
kezők adtak le: Waldmayer Károlyné 50 K. A 
kőszegi kath. főgimnázium önképzőköre és Kincs 
Isi van 20-20 K, Freh Alfooi lo K. IfahorUioh 
Józsefné, dr. Kovács Istvánné, Kitner Teréz, Eitner 
(íusztávné 6—6 K ; Dohnál Péterné, Bobuss Katalin, 
Deutsch Arthur 5—5 K ; Schonbauer Jánosné. Freh 
Mária, L. L. 4—4 K ; Zins Gizella, Dillniann Maria, 
Auguszt Jánosné, Hüberth Károlyné. Nykodem .l-né, 
Kuntó Györgyné, PfefTel Jánosné, Gyurasz Maria, 
Kovács Károlyné, Molnár K , Geschmász Antónia, 
Babos Jánosné, ifj. Eitner Gusztáv 2 2 K ; Schatzl 
Anna 1 K. Mult vasárnap küldöttek buktál a követ-
kezők : Szerdahelyi Károlyné, Lauringer Ferencné, 
dr. Bolla Lászlóné, Stiaszny Gyuláné, Froyberger 

j Sándor, Glaser, Franc Cecília, Bilisits Matild, 
Lendvay L. Perkovics Mária 50 drb. szafaládé. 
Lehner Gusztáv 20 drb. galamb. Eitnerné, tej. 
(íratzl. Lukácsháza 2 kenyér, Gyomorey k. a. 1 üveg 
bor. Wierer nővérek 1 üveg rum, 1 csomag tea. N. 
N. 36 drb. képw levelezőlap, N. N. trikomg. Minden 
jószívű adakozónak hálás köszönetet mond 

a kath. nőegyesület 

A Mecsery Ferenc fele ösztöndíjat, mely évi 
140 koronával van dotálva, Neuhold József budapesti 
gimnáziumi tanulónak adományozta a városi tanács, 
mert rokona az alapítónak 

Pályázat ösztöndíjakra. Kőszeg város tanácsa 
két Fertsák Mózes-féle egyenkint 200 koronás és 
egy Waisbecker .József-féle SO koron s ösztöndíjra 
hirdet pályázatot. A részletes feltétolek a pályázati 
hirdetmények ben ol vashatók. 

Aranyat vasért a mult héten a következők adtak 
Chernel Istvánné úrnőnél illetve Kóth Jenő könyv-
kereskedésében: Szabó Jolán, Pathy Jutka, Szörényi 
Irmu, Schott Margit, Karner Frigyes. 



Ragasits József nagy Tömmel fogadia a <•* és 
kir. lóvonatu hadivuMtitboz való beoszUisát, de inik«»r 
gyalog kellett a lovakat Pozsonyba kisérni, ez sehogy 
sem tetszett neki, ha pediy felkapott a lóra. az ö 
szakaszának parancsnoku ezt meg nem tűrte. Kzért 
azt ni otthagvta szakaszát, • lovát, mindenét s jött 
haza. Kz a - tjátadta szabadság azonliau nem tartott 
sokáig Távirati jelentés alapján a rendőrhatóság 
vi>szaállitotta kijelölt helyére s ő újra igen sziveseni 
ment — mert nem gyalog kellett tuenuie. Hogy 
büntetését is lóháton kapja-e, azt persze nem tudjuk 

Megkerült a kerekpartolvaj Mult >zámunklian 
jeleztük, hogy l'arapetics pékinas kerékpárját loj>ták 
el, mig a süteményeket a esipkei:yari kórtereiir e 
vitte. A rendórbiztos bizalma* feljelentés alapján 
kinyomozta, hogy egy szombathelyi fiit vitte el, aki 
itt tartózkodott rokonánál „javulás" végett. A kerék-
part a szombathelyi zálogházba adta megőrzésre. 
-I<» korona fejében, amiből utazgatott és cigarettázott. 
Husz koronát sikerült kámoni cinkostársától meg 
szerezni A fiatalkorúak biróságáhaz adatott át. 

Egy szökevény fiu került a rendőrség kezébe, 
akiről kiderült, hogy a szombathelyi gyermekmenhely 
kihelyezettje Körmenden, hol gazdájától elszokott, 
egy bolt stól ptulî r 3S koronát lopott s ebből tar-
tott! fen magát Nyolc korona pénz ínég volt nála. 
Mikor mint teljesen elhagyott és züllésnek indult a 
fiatalkornak bíróságához kísértetett, rendőr hiányán 
egy ezzel megbizott kíséretében, a kis csavargói 
kitűnően felhasználta a szombathelyi vasúti csarnok 
zsúfoltságát, l'gy eltűnt kísérője mellől mint a 
kámfor. Kereste nagy ijedtséggel a kísérő, nagy 
készséggel a közönség is, sőt még a szombathelyi 
rendőrség is, de már nem sikerült megtalálni. Most 
köröztetni fogják a nagy reményekre jogosító 
nebulót. 

A posta karacsonyi csoimgforyalm :. \ karácsonyi 
és újévi rendkívüli csomagforgalom ideje alatt a| 
küldeményeknek késedelem nélkiil való kezelései 
csak u«y i iztositható, ha a közönség a csoinago-1 
laira e- címzésre vonatkozó postai szabályokat be j 
tartja. Különösen s/.ein előtt tartandók a következők : j 
1. I'enzt, ékszert, más tárgyakkal egybe csomagolni i 
nem szabad. J Csomagolásra faláda, veszőből font 
kosár, viaszos vagy tiszta közönséges vászon, kisebb 
értékű és csekélyebb sulyu tárgyuknál pedig erős 
csőin it;oló papír iMsználandó. A pecsételésnél vésett 
peesetuvonio használandó 3. A címzésnél kiváló 
gond fordítandó címzett vezeték és keresztnevének 
vagy má> megkülönböztető jelzésnek (pl. ifjabb, 
idősb özvegy, stb.) továbbá címzett polgári állásának 
vagy foglalkozásának és lakhelyének pontos kitéte-
lére. Budapestre és Wienbe szóló küldemények eim 
irataiban ezenkívül a kerület, utca. házszám, emelet 
és ajtó jelzés stb kiteendö A rendeltetési hely tüze I 
tes jelzése (vármegyei s ha ott posta nincs, az, 
utolsó posta pontos és olvasható feljegyzése kulo i 
nősen szükséges. 4. A cimet magára a burkolatra 
k«dl írni, de ha ez nem lehetséges, ugy a cini fatáb-
lacskara, bőrdarabra, vagy erős lemezpapirra írandó, 
melyet tartósan a csomagra kell kötni, függvénye-
ki t. melyek szállítás közben rendesen leválnak, hasz-
nálni nem célszerű Vérző vad továbbá leolt de még 
vérz > s>árnyas csak becsomagolva kerülhet szállí-
tásra A papírlapokra irt címeket mindig egé>z ter-
jedelmében kell a burkolatra felragasztani Felette 
kívánatos, hogy a feladó nevét és lakását, továbbá 
a eziinirat • adatait feltüntető papírlap legyen 

magában a csomagban is elhelyezve arra az esetre, 
hogy ha a burkolaton levő cimirat leesnék, el veszne. 
VÍU'.V pedig olvashat .il iiuiá válnék, a küldemény 
bizottsági felbontása utján a jelzett papírlap alapján 
a >oinagot inétfis kézbesíteni lehessen, kívánatos 
továbbá, hogy a feladó saját nevét és lakasat a 
csumairou levő cimirat felső részén is kitüntesse. ."» 
A csomagok tartalmát, ugy a cuniraton, mint a 
szállítólevélen szabatosan és részletesen '.ell jelezni. 
Budapestre és Wienbe szóló élelmi szereket, illetve 
fogyasztási ado ala eső tárgyakat ihusnemu, szeszes 
italok stb ) tartalmazó csomagok omirataira, nem 
különben az ilyen csom igokhoz tartozó szállító-leve-
leken a tartalom, minőség és mennyiség szerint 
kiírandó ipl. szalonna 2 kg., friss disznóhús 4 kg, 
1 pulyka 3 kg. 2 liter bor. stb.) A tartalom ily 
részletes megjelölése a fogyasztási adó kivetése! 
sz-nipontjábol szükséges és a gyors kézbesítést 
lényegesen előmozdítja. Iliányos felszerelésű és fen-
tieknek meg nem felelőleg csomagolt küldemények 
szállítása el nem fogadhatók. 

B a l a t o n m e l l é k i b o r o k : szent^yörgyhegyi 

literje 1 K, szigligati 1913-as 8o 'fillér. Kő-

szegi udvari es barna inalatasór. Kapható : 

M a i t z J ó z s e f belvárosi fűszerkereskedésében 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, kik boldo-

gult uram és szeretett édes-
apám 

nemes ZULAWSKI BÉLA 
temetésén m egj el en ésü kkel 
részvétüket nyilvánították, mé-
lyen érzett hálájukat tolmá-
csolják 

Kőszeg, 1914. december 18-án 

özv. Zulawski Béláné 

és Erzsébet leánya. 

Meghívás 

a kőszegi sörfőzde 
részvémjtársas ágnak 

1914. évi december hó 29-én délelőtt 11 órakor 

a városház közgyűlési termében 
megtartandó 

XIX. rendes évi k ö z gyű l é s é r e . 
t á r g y a i a kővetkezők: 

1 Az igazgatóság es felügyelő bizottság jelen-
tése és a mérlegnek bemutatása. 

2. UO darab elsőbbségi részvény kisorsolása. 

JRz igazgatóság. 

Horgony thymol kenőcs. 
KOnnjrbh strilésrkntl, nyílott igén »eb«ktiíl 

A<1*0 knr. - 80 

J e g y z e t A közgyűlésén csupán azon részvényé* vagy 

elsóbbsegi kötvény tulajdonosa b:r szavazati joggal, aki az alap-

szabályok 15 J-a" értelmében részvényét vagy elsőbbségi kötvényét 

a szelvi'-nyivvcl együtt a közgyűlést megelőzőleg S nappal a társa»ag 

hivatalos helyisegében, ahol a felügyelő bizottság altal megvizsgált cs 

helyesnek elfogadott mérleg .1 k 'zgyűW'st megelőzőleg S nappal köz-

szemlére kitétetik, elismervény m-llett letetbe helyezi. 

3akarékoskodni kell, 
de mindamellett mégis szeretnék valami 

karácsonyi ajándékot adni, de mit ? 

Sokan kérdezik ezt! 

Nagyon egyszerű a dolog. Menjen Rónai 

Frigyes könyvnyomdájába rendeljen 

annak az illetőnek nevével 100 daiab 

név jegye t . 
Es. a legegyszerűbb, legcélszerűbb cs mind-

amellett legolcsóbb karácsonyi aján-

dék , kicsinek cs nagynak egyaránt es egy-

úttal a legolcsóbb ujevi üdvözlőlap. 

Nagy Karácsonyi vásár! 
Szabott ár! Szabott ár! 

Mélyen leszállított á rak ! 

Több millió ember 
h a s z n á l j a s a j á t j a v á r a 

rekedtség, hurut, 
el ny ál k ásod ás, 
görcsös köhögés 
és hökhu rut ellen 

Rídd k"*ieK-vz h b' 
U I U U zonyitvany >rvo-

soktól cs magánosoktól 

a legjobban igazolják biz-

tos hatásukat i's közked-

veltségüket. 

Csomagja 20 fillérért, 

szelence <10 f -ért kaptiafó 

S C H A A R J Ó Z S E F 

füszerkereskedesében, valamint LENDVAY LAJOS cs 
KÜTTEL DEZSŐ y.gyszereszekncl Kőszegen cs az 

isszes gyógyszertárakban. 

H o rgony- Li n i m e n t. 
a l l e r fony-ra l i i -F .xp í ' l l e r |»'tl<ka 

I b̂ '* ri«ö|. § buli . i lirutn.taAI, k *>«xvényn*1 «ft» 
CveSjr kor 80 1*3. J - . 

Horgony vas albuminat-festveny 
\>r«irirfn>n em-I 1 * Ntpkóraál. 

('•»»«!•• kor. 1 40 

|r íitltlt l l i n i | i r i t l í i 'Ml . ciMHtt. |yi||mrtlritol Prj|j i 
lli«<k*tMtr«l>t I. 

Lengyel bezsó 
uri és női divat-áruházában 

Kőszegen Király-ut 15. 

Uri es női fehérnemüek. Gyermek 

ruhácskák cs kötények. Uri és női 

vászonzsebkendök. Nöi alsók, köté-

nyek és ridikülök. Keztyük, harisnyák 

és nyakkendők. 

Kizárólagos raktár (Schweici) hímzett nöi 
zsebkendőkben. 

Tessék kirakatomat megtekinteni! 

Nagy raktár uri és női téli alsó 
ruházatban! 

Sem n i fe le h a s o n l ó 

k é s z í t m é n y n e m t u ü 

i ly s i ke r t f e l m u t a t n i . 

Nyomatott Hónai Frigyes kti y vnyouulájábau Kőszegen 

Fáj a foga? Mtífog kell! 
t 

Scharpf 3etiő 
vizsgázott [ogtechniKus mester 

se^it a bajon. 

Szombathely, Srzsébet királyné-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 c r a t á r 

J ^ é s z v c n y t á r s a s á g 

kőszegi fiókja, 
K»«*/.<>». l i i r n l y - ú l 

S t r u e z szá l loda m e l l e t t 
Elfogad : éteteket ^enleg n e t t ó 4 « ,-os kam.i-

tosasMl betéti könyvecskére és 

szumlura A kamatozás a betétet követő napon kezdődik, 
betét kitizetesekei felmondás nélkül eszközöl. 

Leszámítol: -.—!
 aláirasos üzleti es ,„.,. ánval-

— tokát mindenkor a legelőnyösebben 

Folyósit: 1 1 törlesztcses jelzálogkölcsönöket 
: 1'.kibírt .kokra cs városi hazakra . m a g a -

s a b b k a m a t u k ö l c s ö n ö k e t a l a c s o n y a b b k a m a t ú 

k ö l c s ö n ö k k é v á l t o z t a t ( c o n v e r t á 1 ) . 

Értékpapírokat: f̂olyamon vesz é-ciad 
r . — to/sdei meJ izat . isokat cltogad 

S z e l v é n y e k e t : költségmentesen bevált; szelvény-
1 í ivek'1 i s/.e'vényutalvanv (talon) 

alapján díjmentesen beszerez 

Átutalásokat, lell/clcsckct ! vl 1 

mely piacan teljesen dn nent. sen 

Értékpapírokra^ " ' 

Sorsolás alá esö 
tess. >1.11 biztosit 

Értékpapírokat 

Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb pénzintézetével a* 

l'esti Hazai Első Takarékpénztár Egyesülettel szoros össze 

kötteti-sben áll, mindenféle takarékpénztári és banküzlet 

megbíz st a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 

Mint az Klső Magyar Altalanos biztosit., társasag ügynök-

sége mindenféle biztosítást eltogad és felvilágosítással kész-

s ggel szolgai. 

Központ: Szombathelyi (regi) Takarekpenzíar 

Szombathc y A l aku l t : 1857-ben. 
A l a p t ő k e 1,600 000 k ^ r . T a r t a l é k o k : 400 .000 kor . 

T a k a r é k b e t é t e k 15 m i l l i ó k o r o n á n f e l ü l . 

S a j a t t ő k é i 2 , 250 .000 k o r o n a . 

b ü j j H n s 

Kaiserfélê  
Mell= 

Karamellák 
RR A 

STOCK-

C0G1TAC 

MEDICHTAL 

hivatalos olomzarral ellátott 

palackokban mindenütt kapható 

CAMIS é.STOCK 

gÖ2Ű28aü g y á r i b ó l 

B A H C 0 L A . 
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