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Felelős szerkesztő és kiadó : RÓNAI FRIGYES. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkor 39. szám. 

rtyilttér sora 40 fillér. 

Hirdetések nagyság szerint jutányos árban 

számitatnak meg. 

A harctérre indultak 
Kőszeg város hadköteleseinek egv része. Azok 

akik a mozgositott hadtestekhez tartoztak. 

Akik itthon voltak azonnal útra keltek. Akik 

másutt tartózkodtak expreszlevelekben kapták a 

behívót. Az itt lakó nem ideilletőségüek közül 

i-> többen kaptak behivót. Ezek is mind útra 

keltek s ma már ott vannak ezredeiknél. 

Eddig a következő helybeliek vonultak be : 

Kemény Adalbert, Varga Gyula, Fischer Adolf. 
Reiterbauer Flórián, Fuchs Gusztáv, Kern József, 
Laasz János, Kelemen Ferenc, l'ntenecker Mihály, 
Popper Gyula, Hetiinger Antal, Hochecker János, 
Sciunall Károly, Freyberger Sándor, Murbán Fer-
dinánd, Koczor Frigyes, Seper Alajos, Schreiner 
János, Ernst József, Brukner József, Sziklai Ferenc, 
Kavadics Ferenc, Hrukner Ferenc, Schrancz Ernst, 
Wurst Sándor, Szova Ferenc, Raics Antal, Sher 
Antal, Horváth Viktor, Pillis János, Schönbauer 
Frigyes, Franki Kde, Bleier Károly, Glatz János, 
Kappel Lajos, Klernt József, Schmal János, Maitz 
Fertiinánd, Schreiner Samu, Ecker József, Maitz Gyula. 

Az itt lakó polgártársak közül bevonultak: 

Horváth Károly, Posch Antal, l'ock József, 
Wichnál Antal, Lőriucz János, Hozsoki Kálmán, 
Nagy István, Ferenczi Imre Béla, Szekér József, 
Vincze Mihály, Püsky Gyula, Szocsics István, Heisz 
József, Hafenscher János, Mahser Péter. 

Hogy milyen szívszaggató szomorú jelenetek 

játszódtak le ezeknek családjai körében, milyen 

bucsut vett a férj hitvesétől, az apa gyermekeitől, 

a fiu szülőitől, azt ne írjuk le. Elképzelheti 

mindenki, milyen sajgó érzések hatották át őket, 

mikor mindegyike a bizonytalan viszontlátásra 

búcsúzott. 

A harctérre vonultak között olyan is van, 

akit még az a gond is epeszt, mi lesz a fele-

ségével, gyermekeivel, mi lesz szegény szüleivel 

mig ismét kenyérkeresetre, gyámolitására vissza-

tér? s mi akkor, ha nem ter vissza? 

A bevonult es esetleg még ezután bevonuló 

harcosoknak ezt az epesztő gondját nekünk 

itthonmaradottaknak kell enyhíteni. 

Jól tudjuk, hogy e tekintetben a kormány 

is gondoskodni fog. I)e mikor? Ha meglesz az 

összeírás, a szegénység igazolása, a kereset és 

jogos igény arányának megállapítása. Az igaz-

sagos eljárás kívánja így. Honapokig is eltarthat. 

Jol tudjuk, hogy minden község köteles 

nyomorba jutott szegényeit ellátni. Ezt azonban 

csak oly mértekben teheti, hogy aligha nyújt 

eleget azoknak, akik rászorultak a segélyre. 

Jól tudjuk, hogy a jótékony egyesületek, 

emberbarátok is egész szívvel azon lesznek, 

hogy ott segítsenek, hol azt a szükség kívánja. 

Ebből azonban csak azoknak jut, akik nem 

restelnek szegénységüet, nyomorukat elmondani 

s szokszor csak azoknak jut a jótékonyságból , 

akik jobban tudnak panaszkodni, vagy befolyá-

sos pártfogóra szert tenni. 

A mi fiaink, a mi harcosaink kenyérkere-

ső, gyámol í tó nélkül támogatásra szorult csa-

ládtagjai azonban ne panaszkodjanak, ne nyo-

morogjanak, ne kolduljanak ! 

Nekünk, az itthonmaradtaknak, a város 

elöljáróságának kell tudnunk, hogy ki szorult 

a segélyezésre. 

Ilyenkor a legkülönbözőbb humánus intéz-

mény nyújt ja oda perselyét a hazafias, jotékony 

és szerető embertársaknak. Jól teszi! Akkor 

kell az embereket a könyörületességre, az ember-

baráti szeretet kötelességeire figyelmeztetni, 

mikor mindenki ennek a szükségét legjobban 

aterzi, elismerni tudja. De igazán j ó cselekedetet 

csak akkor mivel, ha meggondoltan cselekszi. 

Ilyenkor a jótékonyságnak is meg van a maga 

rangsorozata. 

Az elsők azok, akik hozzánk legközelebb 

állnak. A kőszegi harcosok segélyre szorult 

családtagjai. Minden körülmények között első 

es legfőbb gondunk, hogy ezeket támogassuk. 

Ezeket egy napig, egy percig sem szabad 

segélyezés nélkül hagyni. A tábori posta had 

hozza meg minden nap a harctéren küzdő 

családfőnek családeltartónak azt a megnyugtató 

hirt, ho gy az emberszeretet, a polgártársi 

kötelesség minden kenyérgondtól menten látja 

el övéit. Ezzel bátorítjuk, kitartóbbá tesszük e 

hadfiakat súlyos kötelességük teljesítésében. 

A kőszegi harcos ugy álljon ott harctér 

tüzvonalaban, hogy csak az ellenségre gondoljon. 

Erezze azt, hogy minden egyéb gondját átvették 

az itthon maradt j ó emberek. 

S m^rt igy cselekedni legszentebb köteles-

ségünk, jól vigyázzunk, ne fecseréljük el anyagi 

erőnket Először és mindenekelőtt a mieinkról 

gondoskodjunk. Akiket a sois nagyobb anyagi 

javakkal látott el, azok más célokra is áldozhat-

nak, ha ennek a legszükségesebbnek is meg-

feleltek. 

A bevonult harcosok családtagjai közül 

melyik, mikor, mily mértékben és meddig 

szorult segélyre azt legjobban a város elöljáró-

ságának kell tudni. Annak all rendelkezésre 

minden adat. Az vezesse tehát a segélyakciót. 

Városi pénztárba fizessék be az adományo-

kat. Városi számvevő vegye azokat jegyzékbe. 

A polgármester utalja ki a segélyeket. A város 

képviselőtestületének állandó számvizsgáló bizott-

sága ellenőrizze. A városi képviselőtestület 

összes tagjai és csaladtagjai legyenek a gyűjtők. 

Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy 

egyesület-alakulás, bizottságszervezés nélkül 

egyszeriben megindulhat a segélyakció s annak 

is biztosítéka, hogy az nem fogja a jóemberek 

jótékonyságát a szükségesnél nagyobb merték-

ben kihasználni. 

Legyünk példátadók, hogy miképen kell 

ilyen körülmények között egyszerűen, gyorsan, 

okosan és a célnak teljesen megfelelően eljárni. 

Rendkívül i ünnepi közgyűlésen kérjen erre 

felhatalmazást a polgármester ur s onnét indul-

jon ki minden. 

Városunk első és legnagyobb testülete, a 

varos képviselete, mely minden társadalmi 

tényezőt egyesit magabari, tegye meg és indít-

sa meg hazafias kötelezettséget. Ez legméltóbb 

e város polgárságának ősi erényeihez. 

A Mindenható áldása kísérje varosunk 

harcosainak minden lépését. Szerezzenek dicső-

seget a kiralynak, a hazának, a városnak. 

Kell-e háború? 

Vau azonban egy mondás, amely talán éppen 
most nagyon aktuális: Ha békét akarsz, viselj 
háborút! 

Gondolkozzunk egy keveset s talán megismer-
jük mindazokat az okokat, amelyek belőlünk kikény-
szerítik ezt az elhatározást, hogy a háború mellé 
álljunk. 

„Ha békét akarsz, viselj háborút I" O, milyen 
igaz ez ! S milyen szomorúan igaz ez ! 

Miért igaz? Mert élni kell! 
Manapság az embert nem a személyes bosszú, 

vagy a vérdüh viszi az ilyen borzalmas konklúzióra, 
hanem egyszerűen az a s/.ánalmas körülmény, hogy 
élni akarunk. Es ez az élniakarás ép ugy van be-
oltva az egyes gondolkodó vagy nem gondolkodó 
emberbe, miiu a tömegekbe. Az érvelés ugyanaz, 
csak a kontúrok nagyok az okadatolás vázlatán. 

Annyi történelem statisztikai tudásunk való-
szinuleg van, hogy belássuk, hogy most sorosak a 
germánok az eltűnésben, a pusztulásban. Azt is 
tudjuk, hogy a szlávoké a következő érvényesülés 
joga. A germánok most fénykorukat élik s még 
soká élhetik, ha — hogy rövid és komisz legyek — 
elpáholják a szlávokat. 

Mi a monarchia lakosai másként nem is gon-
dolkodhatunk, minthogy a germánok s igy a magunk 
győzelmét kívánhassuk Mert ha addig várunk, mig 
a szlávok (főképpen az oroszoki megerősödnek s a 
balkán népek is újból talpra állanak, hát annak a 
reményét is elveszítjük, hogy győztesek lehessünk. 
Mert az a pár évtized, aiuely a szlávoknak a műve-
lődésre kell, nekünk éppen elég, hogy a kultur 
Nyugnt biztos szárnyai alatt perverzekké legyünk s 
erőtlen, akaratlan s főképpen csak a saját szemé-
lyünkre nézve degenerált korcsokká „fe|lődjunk" ! 

' Nekünk okvetlenül egy majdnem halálos csa-
pást kell mérnünk az egyetemes szlávokra, hogy 
őket vagy ötszáz-ezer esztendőre visszahajtsuk s 
tőlük nekünk nagyon kellemes s kényelmes keres-
kedelmi szerződéseket kierőszakoljunk! 

Gyilkos politika ezt elismerem, de jogos — ezt 
követelem! Mert teszem azt, van egy zsákmány, 
amelyért két állat verekszik. Ha az egyik állat meg-
öli a másikat, a „telebarátját", élhet, mert a zsákmány 
az övé marad! Mi emberek, országok, nemzetek, 
fajok, egy cseppet sem vagyunk s nem is lehetünk 
jobbak, mint a példabeli gyilnos állat, bármennyire 
is pofoz bennünket a kuliura hódító (de nem győz-
tes) istene! 

A Nyugatnak direkt létkérdése a háború ! Mert 
ha mást nem teszünk, csak a Hága felé nézünk s 
nézzük, mint mondják el a világszónokok kétség-

jkivul ragyogó beszédjeiket s a Béke angyala 
nem telepszik meg a történelmi bűneiért felelős 
Európa hányatott földjén, — a szlávok föltámadnak 
s kivetnek minket tulajdon nyughelyünkből, elker 
getnek asztalunk mellől. 

Egyizben pedig már leszámolhattunk volna a 
törtető szlávokkal: az anexió idején, amikor az orosz 
kisded játszott az alacsony termetű japánokkal. 

Most van egy igen előnyösen kínálkozó alka-
lom, most ki vannak merülve a balkániak s elég 
dolguk akadna egymás között. Az orosz most még 
nagyon nehézkes medve-vasuthiánnyal szigorítva; 
nemzetiségi fogásokkal alaposan megspékelve. Jobban 
mint a sok nyelvű monarchia! 

Ha időt engedünk a nagy medvének, hogy 
kibújjon rejtekéből, — nagy felfordulásban lészen 
szomorú részünk ! 

Mit gondolnak? Mit méltóztatnak gondolniv 

Nem volna-e jobb a hatalmas, a nagy, a fehér med-
vét akkor agyonütni, amikor az — téli álmát 
alussza?! ' Géczy Ede 

Lesz-e háború? Ez a rendkívül izgató s félel-
metesen „érdekes kérdés zúg végig az öreg monar-
chián ! üreg tapasztaltak kétséggel húzzák föl ősz 
szemöldökeiket s huzva-vontatottan válaszolnak: 
,,lehet, nem tudjuk. De hogy nemsokára kell vala-
minek bekövetkeznie - bizonyos!" A fiatal gárda 
tudós óriásai merészebbek, de annál, kevésbé higgad 
tak : „Kell a háború" mondják. Ám az indoklása 
eme vakmerő kitételeknek nem tárgyilagos, mert 
vagy a szenvedély, a bosszúvágy lángoszlopa ég 
vérpirosán hirtelen szavaikban, vagy pedig a politi-
kai rövidlátásukat bizonyítják önkéntelenül, a hely-
telen nézőpontból tekintett perspektívában. 

Kell-e háború? Ez a komoly kérdés! Próbál-
junk, kíséreljünk meg a kétségkívül nagy horderejű 
kérdésnek higgadt tárgyilagos választ adni! 

Mai nap, mikor mint mondják, vagy inkább 
mint ón szoktam mondani - dul-ful a kultura s 
monumentális erkölcsi és fizikai óriásokat teremt, 
bizony bizonyos ellenszenvvel s fölényes sajnálko-
zással tekintünk arra az embertársunkra, aki hábo-
rút kiállt — a vértől félve reszkető kulturinagunk 
közé. S azt hiszem, hogv nem is igen akad ember, 
akin a kultura mára csak egy keveset is fogott, 
hogy vért, háborút s e/.er veszedelmet óhajtana. 
Ez természetes ! 

A háború. 
Mult csütörtökön, mint már megírtuk, Szerbiát 

a monarchia a szomszédos békés viszony megtartása 
végett bizonyos rendszabályok foganatosítására köte-
lezte. Minthogy ennek J nap alatt még nem felelt, 
belgrádi követünk elhagyta Szerbiát, ujabbi nap 
múlva pedig monarehiáuk hadat üzeni Szerbiának. 
Ezt követte Őfelsége megható szép manifesztuma 
népeihez s a kormány erélyes szózata a magyar 
néphez, de kiilönüsen a magyar alattvaló nemzeti-
ségekhez. 

Ezt nyomban követte hadtestnek a mozgósí-
tása és ma már ennek legnagyoba része ott van 
Szerbia határai előtt. 

Hogy általános mozgósítás losz-c, az attól függ, 
sikerül e a nagyhatalmakat arról meggyőzni, hogy 
jelen esetben nem hódító, hanem buntotő célja van. 



Hogy erre rászolgált Szerbia, azt igazolja, hogy 
Kurópa öss7c> uépci ünneplik monarchiánkat hatá 
rozott í á bátor fellépéseért Még Oroszország is. 
csak lesteli vásott pártfogoltját cserben hagyni 

Háború híreket terjesztenek most a lapok s a 
hírekre éhes közönség az ideérkező szenzác iókat közlő 
újságok százait kapkodja el nap nap után. A nagy-
bani seftélést űző lapok jól tudják, hogy mit szeiet 
most olvasni a közönség. 

A következőkben azokat a híreket közöljük, 
melyek a valóságnak megfelelnek. 

Hivatalos jelentes az első nap esenienyeirol 
Körülbelül éjfélkor a belgrádi oldalon hosszabb 
nyugalom után ismét géppuskatűz vette kezdetét, 
mire monitorjaink a várost lőtték. 1 orakor éjjel föl 
robbant ezen ágyúzás következtében Belgrádban 
egy lőportorony, Szürkületkor a szerbek ismét meg-
kísérelték a híd újbóli felrobbantását anélkül, hogy 
sikerült volna a hidpillért ledönteni Minthogy a 
szerb vámháztól csapatainkra lőttek, a tüzérségi 
tüzünk ezen épületre irányult, mely nemsokáia rom 
ban hevert. Nemsokára ismét puskatüz volt hallható. 
Belgrádban tobb tüz volt látható A különféle szerb 
kísérletek folyamán, amelyek arra irányultuk, hogy 
a hidat felrobbantsák, katonáik 10 szerbet elfogtak, 
kiknek Péterváradra való elszállítását elrendelték 
Ilire jár, hogy l jszerbiában jelentékte'en nyugtalan-
ságok törtek ki. A nem szerb lakosság nem akar a 
hadseregbe l>elépni ugy, hogy az uj ezredek felállí-
tásakor jelentéktelen nehézségek mutatkoznak. 

Hazafias szerbek Yersee város törvényhatósági 
közgyűlésén Miletics Szlavko, a radikalis szerbek 
vezére kijelentette, hogy 111 ipyar hazafiaknak érzik 
magukat, akik életüket és vérüket bármely percben 
készek feláldozni a magyar hazáért A főispán a ki-
jelentést azzal vette tudomásul, hogy ezt természe-
tesnek tartja, de mégis köszöni ennek kinyilatkoz-
tatását 

Harcolnak Belgrád alatt, (iradistét tuzérségünk 
lődözte. Belgrád körül tuzérhare folyik. Az ágy uh arc 
tart. Délelőtt egy óráig pihentek az ágyuk, azóta 
ismét szakadaitanul dörögnek. Összes csapataink 
még a Huna és Száva balpartján állanak 

Harcok a Drina mellett A l'rina mentén kisebb 
csatározások folytak. A mi részünkről egy ember 
halt meg, a szerbek részéről mintegy tizen estek el. 
A szerb bandák hasztalan kísérleteket tettek Bjelina 
nyugtalanitására. 

Ket tuz kozott A pancsovai határrendőrkapitány-
ság jelenti, hogy Belgrád előtt az agyuk este 9 óra 
30 pere óta ismét munkába állottak. A monitorok 
Zimony és Bancsova között Belgrádot oldalról bom 
bázzák. Az ágyuhare heves. A csapatok jelenleg 
még a I >una és a Száva balpartján állanak. Belgrád 
ég A verseci rendőrkapitányság éjjel 3 óra 30 pere-
kor jelenti, hogy a tüzérharc szakadatlanul folyik. 
Szerb részről már csak egy-egy lövéssel viszonozzák 
a tüzelést. 

Nemeturszag erel>es lopásé Németország teg 
nap hivatalos felvilágosítást kért az orosz kormánytól, 
hogy katonai készülődései mit jelentenek. Huszon-
négy órai határidőt szabott a válaszra. Kedvezőtlen 
válasz esetén Németország azonnal mozgósít. 

Kahmeydan pusztulasa. A Kali imgdáu erődöt 
monitoraink teljesen elpusztították. Az egész vár 
romokban hever. 

Ket hatarorvachsz hőstette Schlonsek .József 
és Schill Janns tnárisch-sehoiibergi határorvadászok 
a középső I >rinauál átuszták a megáradt foU'ót és 
elpusztították az ellenséges parton levő szerb telefon 
vezetéket Kz a hőstett megérdemli, hogy védurőnk 
annaleseiben feljegyezzük. 

Az orosz mozgósítás A cár pénteken ukázzal 
elrendelte a hadsereg és flotta általános mozgósítás it. 

Muzyositas Nemetorszagban Vilmos császár a 
hadsereg és haditengerészet általános mozgósítását 
elrendelte. 

Hollandia mozgo«it Vilma királynő elrendelte a 
rögtöni altalános mozgósítást. 

A tábori posták. 
Hogyan lehet írni a behívott ka tonáknak . 

Háborús időkben a hadcsapatok folytonos hely-
változtatásoknak vannak kitéva, a rendes postai 
szolgálat tehát nem volna megfelelő a katonák 
részere szóló küldemények kézbesítésére. K végből 
úgynevezett tábori posták állíttatnak föl. Kzek szállí-
tanak: ai szolgálati vagy hivatalos, közönséges és 
ajaulott leveleket, péuzesleveleket és csomagokat, 
melyek legfeljebb ö kg. súlyúak lehetnek; b) a 
következő magánkiildeinényeket: közönséges levele 
leket, tábori postai levelezőlapokat, közönséges leve-
lezőlapokat, hírlapokat és péuzesleveleket UHM) korona 
értékig. Azonban nem lehet a sereghez szóló inagáu-
küldeményeket ajánlottan kezelni. Nincs helye 
express rs utánvételes kezelésnek. Magáncsomagok 
küldéséről későbben történik intézkedés. Tábori 
postai levelezőlapok egy fillérért kaphatók a posta-
hivataloknál A sereghez szóló hivatalos, betegápo-
lás ügyében váltott, úgyszintén hadifoglyok és a 
hadsereg tagjainak a monarchia mindkét országába 
intézett levelezései portómentesek augusztus 1 tői. 
— Kgyszersmind magánosoknak a hadsereg tagjaihoz 
i tézett levelezései a rendes postadijak alá esnek. 
Pénzeslevelekért azonban sulyportó fejében 48 fillér, 
esomngokért 5 kg. súlyig 00 fillér, minden további 
kg-ért 10 fillér jár. A címzésnek igy kell történnie: 
Fenn a levélen balra a feladó neve és címe, fenn 
jobbra -Tábori posta" jelzés, közepén a címzett neve. 
Kzenkiviil a címzett rendfokozata, csapatteste, legény-
ségnél alosztálya is. Alul jobbra tábori vagy ludtáp 
postahivatal (Kzta katonák közlik hozzátartozóikkal.) 

A haditengerészetnél levőkre a címzés annyiban 
eltérő, hogy feltüntetendő a haj.'), melyen a címzett 
tartózkodik a tengeren, ha pedig a dunai hajóraj 
valamely jármüvén van. akkor a címzés: Budapest, 
haditengerészeti különituiénv-parancsnoksag 

A tábori posták intik dését a hadsereg főparancs-
noka rendeli el, időpontját később közlik. 

A tábori posta utján továbitandó leve ek cím-

zési módjai tehát ezek : 

A feladó 

utv,. Tábori i>osta 

enne Korái !. Antal ti:> l< .*>i< K 
I. honr< ilhiKXÍi esrfd 

•'{. s:á;ad. 
Ti mi jiiKtiiliiriihil 82. 

.1 teHi/rn'sti-tni'l: 

A felt idő: 

Ul.rf Tábori i>o*ta 

ríme 
Sioln'i (tértjei/f \i>nniu!i<i-' (/' d>ii k 

7. >?á;a'l 
Ö F. nTeyrthüff" haridii 

I'Jii. 1. s:. i>.stalit utal. 

Kinevezes. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Pajthy (Jizella oki. tanítónőt. Pajthy Ödön kőszegi 
jarásbirósági irodatiszt leányát a sándorvolgyi állami 
elemi iskolához tanítónővé nevezte ki. 

Szt. Jakab bucsut tartotta meg vasárnap a 
Szent Bencés-rend helybeli székháza. A szent misét 
Kincs István apátplébános celebrálta Stranczl 
József segédlelkész és növendékpapok segédlete 
mellett. A szentbeszédet Tamás Vazul bencés tanár 
tartotta. Délben a székházban fényes ebéden vendé-
gül látta a társadalom számos előkelőségét, kiket a 
rend nevében Freh Alfonz nyugalmazott tanár, 
aranymisés üdvözolt szép beszédoel, Kincs István 
apátplébános a rendek közszeretetben álló Freh 
bácsijára ürítette poharát. 

Rendkívüli intezkedesek a városházán. A háborús 
időkkel járó sürgős teendőkre való tekintettel a 
polgá/mester elrendelte, hogy a városházán is per-
manens szolgálat tartassék, mit a polgármester és 
főjegyző latnak el felváltva. A szolgálat reggel fél 
nyolctól este hat óráig tart. — Egyben a polgár-
mester megtiltotta, hogy a városi tisztikar a városból 
eltávozzék. 

Az országgyűlési kepvic előválasztok névjegyzékét 
összeállító küldöttség befejezte munkáját. Kőszegen 
és Kőszegfalván a múltban 638 választó volt. A 
választók száma most 7:21 re szaporodott, mi arány-
lag csei.ély szaporulat, mi azonban csak annak tulaj-
donitható, hogy a polgárság választói jogosultságának 
igazolására csak gyér számban jelentkezett a bízott 
ság előtt, miben talán a háborús időnek is van 

;része. — Az uj névjegyzéket a bizottság felterjesz-
j tette a központi választmánynak, honnan majd az 
j ideiglenes névjegyzék legközelebb beérkezvén, az 
ellen felszólamlásnak lesz helye, miről a közönség 
falragasz utján nyer értesülést. 

A Voroskereszt-Egylet helybeli fiókja csütörtökön 
választmányi iilést tartott a városházán. Berthóty Pál 
nyug. tábornok elnök gyengélkedése folytán Auguszt 
János polgármester üdvözölte a szép számmal meg-
jelent hölgyeket és lelkes szavakkal ecsetelvén azon 
nemes feladatot, mely most az egyesületre vár, a leg-
odaadóbb támogatást kérte. Dr. Kopfstein Lipót titkár 
ismertette a folyó ügyeket, melyek közül legfontosabb, 
hogy a helybeli fiók az itteni kórházban 40 háborúban 
sebesült részére elhelyezést biztosított s hogy még a 
sebesültek szállítására és ápolására kell intézkedéseket 

• tenni. A választmány ez iránt azonnal intézkedett. 

Adotaryvalas A nyilvános számadásra kötelezett 
| vállalatok adóját tárgyalta e hó JS án városunkban 
iCzeke Gusztáv elnöklete alatt működő bizottság, 
i melynek előadója d'. Huszár Pál h. pénzügy-
! igazgató volt. 

A 83 as zaszioalj hétfőn reggel váratlanul vissza-
érkezett itteni állomás helyére. A háborúra való elő-
előkészületek miatt az ezred- s hadgyakorlatokat be-
szüntették. 

Éjjeli szolgalatot teljesítenek mult hét csütörtök 
óta a postahivatal, a rendőrhatóság s a szolgabiróság 
a katonai mozgósítás folytán. 

Ismét beszüntető határozat. Jambrits Lajos 
főjegyző és dr. Márton Jenő ügyvéd közötti afférből 
ismeretes, hogy bűnvádi feljelentést lelt előbbi ellen 
Ott Ivléné, dr. Marton volt házmesternője, mely 
egyúttal Beitzker Ferenc őrnagy né ellen is kiterjedt 
s melyről akkoriban szintén oly rémhíreket terjesz-
tettek, mint néhány hónappal előbb hasonló ügyben. 
A kir. torvényszék vizsgálóbirája beható vizsgálatot 
tartott helyben, Budapesten és Szombathelyen és 
ennek eredménye most az, hogy a kir ügyészség 
ugy Jambrits Lajos mint Beitzker őrnagyné ellen a/, 
eljárást beszüntette. Indokolásában teljesen alapta-
lannak talált minden vádat. — íme ni, hova vezet-
nek ez alaptalan vádak Most egy szegény asszony, 
sok gyermeknek anyja, látó és keresetképességét 
veszített iparos neje kerül mint hamis vádaskodó a 
törvény elé, hol súlyos megbüntetése el nem marad-
hat Hát Ott Ivléné kereste ezt ? — Majd a továb-
biak megmutatják. Vájjon okulnuk-e ebböll az 
ismert könnyenhivők! 

Gyilkosság, öngyilkosság Borzalmasan megdöb-
bentő eset történt hétfőn városunkban, a város alsó 
erdejeben. Hárs István erdőmester, Javíts Imre szám-
vevő, Auguszt Imre városi képviselő, erdei bizottsági 
tag megjelentek ott a nemescsói erdei vágás idei fa-
termékének átvétele végett. Kéry József erdőőr elkésve 
érkezett oda s mikor az erdőmester kérdésére azt 
felelte, hogy az éjjel mulatott, azért késett el s azt is 
látta, hogy nem egészen józan állapotú, többet nem 
nem is beszélt vele, hanem folytatta az átvételi munkát. 
A bizottsági tagok egymás mellett állottak, mikor 
hirtelen lövés dördült el. Megrémülve látták, hogy 
Auguszt Imre néhány jajkiáltással elterül s amint a 
lövés irányába néztek, azt látták, hogy Kcry erdőőr 
mintegy 15 lépés távolságban újra feléjük céloz. E 
pillanatban földhöz vágta magát Hárs erdőmester és 
ennek láttára Kéry gyors iramban elsietett a város 
irányában. Hozzájuk sietett Treiber Antal hámori fa-
kereskedő és megborzadva látták, hogy Auguszt Imre, 
a polgármester öccse elettelenül fekszik a nedves 
talajon. Azonnal kocsira szálltak és Nemescsó községbe 
hajtattak, honnét Zsigmond Ernő körjegyző utján 
értesítették a rendőrkapitányt és a hazautazáshoz kar-
hatalmat kertek. Időközben ugyancsak a rendőrségnél 
jelezték, hogy a városi téglagyár előtti puskaportorony 
közeieben Kery József erdőőr fekszik holtan. A rendőr-
hatóság azonnal kiküldötte a helyszínére Somogyi 
István rendőrbiztost, dr. Kovács István v. t. főorvost 
és két rendőrt és mire kiértek megkapták az utánuk 
küldött kerékpáros rendőr azon jelentését, hogy 
Auguszt Imre megkeresésére is induljanak. Nemescsóra 
küldönc vitte az erdei bizottságnak a hirt, hogy haza-
jöhetnek karhatalom nélkül is. Az eljárt hatósági ki-

Városi ügyek. 

i- íelyi k i r e k . 
Tóth Sándor őrnagy athelyezese Megírtuk, 

hogy őfelsége Felsőszopori Tóth Sándor őrnagyot, 
a kőszegi zászlóalj parancsnokát a pécsi honvédhad 
apródiskola parancsnokává nevezte ki. Az iskola-
parancsnok augusztus hó 28. án foglalja el állomását, 
miután elődje Csermák Mihály, a verseci 7. honvéd-
gyalogezred létszám fölötti alezredese ugyanezen 
nappal csapattestéhez visszahelyeztetett. 

Szabadsagrol viasza Csapodi Kálmán városi 
pénztárnok szabadságát megszakítva, újból elfoglalta 
hivatalát. 

w<; i9u Hirdetmeny 

A népfelkeléshez tartozók folyó évben is az 
időszaki jelentkezés alul felmentettek. , 

Keszeg, PJ14. julius hó 2K-án. 
KiisZii/t •hitsf/ rendőrkapitány 

i«92 1914 Hirdetmeny. 

Az 1912. évi OS. t e. alapján teljesített szemé-
lyes hadiszolgálatok és hadiszállítások részletes 
árjegyzéke a rendflrkapitanyi hivatalban bármikor 
betekinthető. 

Kőszeg, 1914 julius hó 29.-én. 

h «i/i Játset rendőrkapitány. 

2098 1914 Hirdetmeny. 

77198 1914 (IV. e. H M számú körrendelet 
A katonai özvegyek és árvák ellátás iránt benyújtott 
kérvényeihez szükséges okmányok sürgős kiszolgál-
tatása (valamennyi törvényhatóságnak) hadsereg, i 
haditengerészet, honvédség és népfelkelés tiszti és] 

legénységi özvegyeinek és irvaiuak ellátásáról szóló, 
X X . t.-c. 18. és 32. jS.-ai. valamint az ezen törvényt 
módosító 1907. XVI . t.-c. ti. cí-a értelmében a katonai i 
személyek után hátrahagyott özvegyek ós árvák azl 
özvegyi nyugdijat és nevelési járulékot a férj, ille-j 
tőleg atya halálát követ i hó első napjától jogosultak j 
élvezni. Az ellátásra val igényjogosultságot igazoló' 
kérvényhez a cs és kir hadügyminiszter urnák; 
iss7. évi szeptember hu 14.-én 4872. sz. alatt kell 
(18*7. évi Normálverordnungsblat) körrendelete értei-í 
mében csatolni kell: az özvegy és a gyermek szu-l 
letési anyakönyvi kivonatát, az özvegy házassági 
anyakönyvi kivonatat, a férj, illetőleg atya halotti 
anyakönyvi kivonatát, hatósági (lelkészi) bizonyít-
ványt a házastársak • gyuttéléséről. Különös esetek-
ben csatolni kell még: a haláleset felvételi ivet 
(hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyvet! esetleg a koz-
iga/gatási hatóság által kiállított kimutatást a hátra-
hagyottak vagvoni viszonyairól, hatósági orvosi 
bizonyítványt az o/vegy keresetképességének mér-
vérői, esetleg erk lesi bizonyítványt. 

Kőszeg, 1914. julius hó 29 én. 

AlUfllStt János poln.irme-.ter h. 

192̂  9u Hirdetmeny 

1. O cs. és kir apostoli királyi Felsége a 
mozgósítást és a népfdkelési felhívását és behívását 
elrendelte Az erie vonatkozó hirdetmények a város-
ban kifüggesztettek 

2 A külföldön tartózkodó védköteles egyéneket 
a megbízottaik vagy hozzátartozóik a mozgósítás el-
rendeléséről azonnal értesítsék. 

3. A bevonulásra vonatkozó minden felvi ágo-
sitást a városházán ad a rendőrkapitány. 

4 l'gyanott jelentkezzenek elindulásuk előtt 
azon egyének, kiknek katona-, honvéd-, vagy nép-
felkelő igazolványt k nvvuk, vagy igazolványi lapjuk, 
esetleg ujaulaii lapjuk, behivojegyuk kéznél nincsen, 
megfelelő iga/oló jegy kiállítása végett, hogy a vas-
úton, vagy gőzhajon ingyen utazhassanak 

5. Célszerű, ha minden bevonuló legalább 2 
napi élelmet visz magával. 

b Mindenki az időjárásnak megfelelő ruházat-
tal lássa el magát. 

7 Családtagoknak, ismerősöknek a bevonulókat 
elkísérni tilos. 

5 KI nem szállítható betegekről hozzátartozóik 
orvosi bizonyítványt szerezzenek be s azt adják át 
a városházán a rendőrhatóságnál. Ha csak lehetsé-
ges a bizonyítványt katona orvossal állíttass ik ki. 

Kőszeg, 1914 julius hó 81 én. 

Kősttgi •/"/>'/ rendőrkapitány 



küldöttek megállapították, hogy Kery József erdőőn 
vadászfegyverével szivén lőtte magát és azonnal meg-
halt Az alsó erdőben megtalálták Auguszt Imre már! 
megdermedt hulláját. Utóbbit lakására szállították, 
előbbit a temető halottas kamarájába. Az esetről érte-
sített kir. ügyészség a temetési engedélyt megadta. A 
mezőn és erdőben Kéryvel találkozott néhány munkás 
beszélte hogy Kéry izgatottan elmondta, miszerint két 
embert lelőtt, de még egy harmadik is sorra kerül. 
Ebből azt következtetik, hogy a polgármestert is ki-
kiszemelte áldozatának s azért is, mert a délutáni 
órákban rendesen a téglagyár körül szokott járni s 
mint Kéry felettes hatósága gyakran intézte ennek 
fegyelmi ügyeit s e miatt ugy főnökére, mint az erdei 
bizottságra vonatkozólag gyakran tett fenyegető ki-
jelentéseket. Kery örökösen elégedetlen, felebbvalóival 
szembe helyezkedő volt és erdőőrtársaival is rossz-
akaratú. Ez még fokozódott, mikor ugyanezen okból 
a felső erdőből az alsó erdőbe helyeztetett át. Külö-
nösen Auguszt Imre és Szova Ferenc bizottsági tagok-
ban képzelte ellenségeit. Mult évben még arra is el-
ragadtatta magát, hogy egyik helyi lapban felebbvalói 
és az erdei bizottság ellen nyílttéri közleményt tett 
közzé a „Günser Anzeiger"-ben. melyben erdőörtársait 
is meggyanúsította, akkoriban általános megbotrán-
kozást szült e közlemény megjelenése s igen elitélőleg 
nyilatkoztak e lapról, melynek kiadója ugylatszik nem 
volt tisztában azzal, hogy egy alkalmazottra nézve 
súlyos következményekkel jár az ilyen közlemény meg-
jelentetése. Kéry ellen megindult a fegyelmi eljárás és 
az alispán öt) korona pénzbirságra és erdőőrtársaitól 
való bocsánatkérésre itélte. Ez utóbbit nem volt haj-
landó megtenni. Nem használt az erdőmester minden 
rábeszélése és az ebbeli eljárás formai megkönnyeb-
bítése. Mindig makacs természete ugylatszik már ekkor 
megállapodott e szörnyű elhatározás végrehajtásában. 
— A város közönsége körében általános részvétet 
keltett Auguszt Imre e szomorú kimúlása. Voltak, akik 
lebeszélték a bizottságban való közreműködéstől, de 
hasztalan. Annyira szivvel-lélekkel teljesített minden 
közérdekű szolgálatot, hogy a fenyegetések sem tar-
tották vissza vállalt kötelességteljesitésétől. Mindig és 
mindenütt nagy buzgóságot, sajnos sokszor fékevesz-
tett túlbuzgóságot és kíméletlenséget fejtett ki mun-
kálkodásában s örökös gyanuskodás volt az ö szeren-
csétlen természete. Szívós, kötelességtudó, önérzetlen 
polgár volt, akit minden közügy forrón hevített. Szer-
dán végbement temetésén a zuhogó eső dacára e város 
polgárai impozáns nagy számban kisérték utolsó út-
jára s meleg részvétet tanúsított hátramaradt neje és 
4 gyermeke valamint gyászoló polgármester bátyja 
iránt. — Elhantolása után öngyilkossá lett gyilkosát 
temettek el, ki feleségét s három gyermeket hagyott 
hátra nagy szegénységben, mert az utolsó években 
igen könnyelmű eletet folytatott. 

Haboru melletti tűntetese< voltak csütörtök este 
városunkban. A városi zenekar térzenéje alkalmival 
vagy két ezren gyülekeztek a főtéren és kivánatukra 
csak magyar indulókat, a Szózatot, a Hymnuszt 
játszotta a zenekar. Közben az ifjúság csatanótákat, 
Kossut -dalokat énekelt és folyton éltette a királyt, 
a hazát, a hadsereget, a monarchiát, Vilmos császárt 
és tii/.zel abcugolta a szerbeket, az oroszokat. Azután 
zeneszóval és hazafias énekek mellett járták be a 
várost. — Mintha megérezte volna a nép az elkerül-
hetetlen háborút. Mintha megérezte volna, hogy 
hasonló tüntetések folytak le az egész Monarchiában, 
sőt Német' és Olaszországban is. Es jól megérezte. 
Másnap már megjött a híre az általános mozgósítás-
nak Elsőnek a katonai parancsnokságok kapták e 
hírt. Nagy közönség gyülekezett a városháza előtt, 
hol egy ideig kételkedtek a hír valóságában, de 
telefon kérdésre megtudta a rendőrkapitány, hogy a 
polgári hatóság értesítése már készülőben van. Hat 
óra 42 perckor érkezett a polgármesterhez c í m z e t t 

távirat az általános mozgósítás elrendeléséről s a 
rendőrkapitány a városi tisztikar több tagjának közre-
működésével hozzáfogott az előirt kihirdetés elké-
szítésére A járásban való kihirdetésre az előfogatokat 
már jóval előbb bocsátotta a szolgabiróság rendel-
kezésére. Mikor a rendőrök fél nyolckor a város 
minden részében kifüggesztették a szomorú valót, ez 
az egész város férfilakosságában óriási lelkesedést 
keltett. Meg késő éjjel is ének és zeneszóval járta 
be a várost a fiatalság és kifogyhatatlan lelkesedés-
sel tüntetett a háború mellett ós éltette a királyt. 

Drágulnák az elelmi szerek a háború beállta 
miatt, sőt megdrágultak már akkor, midőn még csak 
részleges mozgósítás volt. A liszt és eukor ára azon-
nal felszökött. Másutt is igy történt. Van azonban 
torvény, mely ennek gátat vetni képes, ha túlzásba 
megyén, ha visszaélések történnek. E törvény alap-
ján a város felhatalmazást kaphat az összes élelmi 
cikkek árainak hatósági megállapítására s aki ez 
ellen vét, minden egyes esetben 6000 koronáig ter-
jedhető pénzbirságra büntethető. Bécsben még radi-
kálisabban járt el tegnapelőtt a Nasmarkton járó 
közönség. Mikor a kofák egy kiló burgonyáért 44 
fillért követeltek, felborították sátrait és szétverték, 
megsemmisítették egész készletüket. Idején volt-e 
nálunk a liszt és cukor árát már most felemelni, 
arról majd akkor szólunk, ha eziránt jobban és más-
honnét is informáltak leszünk. 

A Gyöngyös vize vasárnap kilépett a medréből. 
Ismét a városi gyümölcsöst lepte el az ár, ott ahol 
most háztelkeket parcelláztak Volt azonban annyi 
óvatosságuk, hogy partvédelem építését kötötték ki 
maguknak. Pedig nem az a sürgős szükség. Szabá-
lyozni kell ott a medret s még inkább a csipkegyár 
melletti csatornát, mely ott a gyors lefolyást hatráltatja 
s ez is oka a gyakori árvíznek. Itt majd akkor történik 
alaposabb munka, ha majd az árvíz sok-sok ezret 
okozó kárt okoz. 

Kemet fogtak a katonák e héten. A 83-as lak-
tanya körül ólálkodott, azután a bevonulás iránt 
érdeklődött, gyanús külsejünek is találták, tehát 
lefogták s átadták a honve<l|>aranesnokságnak, ez 
meg e rendőrhatóságnak Ott nem volt nehéz meg-
állapítani, hogy egy gyakran idejáró rendezetlen 
vallási viszonyok mellett tengődő vidéki korcsmáros, 
még pedig hadköteles, amit nála volt katonakönyve 
is igazolt és aki a katonaság körében kereste* az 
információt,, vagyis csakugyan kémlelt, mert esetleges 
bevonulását akarta kikémlelni. 

Tobb rendőri alias van üresedésben. A hatóság 
alkalmas pályázók jelentkezése esetén ezen állásokat 
azonnal betölteni szándékozik 

Az ^elpusztíthatatlan" fogorvos cimcn irogatott 
valaki valamit az egyik helybeli lapban. Kezdjük 
csak mindjárt azzal, hogy nem „fogorvosról", hanem 
csak „fogművesről", vagy ha jobban tetszik „fog 
teehnikus"-ról van szó. Baumgartner Lajos ugyanis 
sem nem ,,doktor'', sem nem fogorvos, hanem fog-
műves. Tudnunk kell ugyanis, hogy a kereskedelem-
ügyi miniszter a fogműves fogtechnikus ipart l'.HMi-
ban kelt rendeletével képesítéshez kötötte s egyben 
elrendelte, hogy a netán enélktil kiadott iparigazol-
ványokat haladéktalanul vonják vissza. Baumgartner 
még 1904-ben kapott iparigazolványt a kőszegi ipar-
hatóságtól a Drezdában, illetve Newyorkban kiállított 
fogorvosi, doktori bizonyítványok alapján, mely 
bizonyítványokról azonban megállapította a szombat-
helyi kir. törvényszék harmadfokú jóváhagyás mellett, 
hogy azok hamisak. É^ íme a „kőszegi szolidaritás!" 
A hatóság, melyre azt mondják, hogy üldözi Baum-
gartnert, nem vonja vissza az iparigazolványt. 
Baumgartner tehát működik tovább a d r e z d a i és 
n e w y o r k i oklevelei alapján kiállított iparigazol-
ványával. — Ismeretes az a kenyérharc, mely ország-
szerte megindult a fogorvosok és fogművesek között. 
A torvény ugyanis tiltja, hogy a fogművesek a száj-
üregben bármilyen műveletet végezzenek. Mivel 
pedig a fogművesek éppen ezt tették, 1911-ben a 
belügyminiszter adott ki egy 20 szakazsos szabály 
rendeletet, melyben többek között elrendeli, hogy a 
fogművesek egy országos bizottság előtt vizsgázhat-
nak és akik a vizsgát leteszik, fogorvosi teendőket 
is végezhetnek. A miniszter ezen rendeletével véget 
akart vetni azon állandó háborúságnak, mely a fog-
orvosok és fogtechnikusok között állandó volt. De 
ezen vizsga csak egyszer és mindenkorra létesült, 
ami azt jelenti, hogy jövőben a fogműves ilyen 
vizsgára már nem bocsáttatik, vagyis a jövő fog-
művesei már kizárólag fogműves iparosok maradnak, 
ilyenek maradnak azok is, kik a vizsgára nem 
bocsájtattak, vagy azt letenni nem tudtak. Kőszegről 
ketten jelentkeztek a vizsgára: Scharpf Jenő és 
Baumgartner Lajos. Előbbi letette a vizsgát, utóbbit 
azonban nem engedte vizsgára a miniszter, való-
színűleg a szombathelyi kir. törvényszék jogerős lett 
ítélete miatt. Semmi kétségünk abban, h >gy a vizsgát 
Baumgartner is jól megállotta volna, mert szívesen 
elhisszük, amit sok páciense a szájüregben végzett 
munkája dicséretéről beszél. Nem a hatóság tehát a 
szőrszálhasogató, mert az előbb említett miniszteri 
szabályrendelet ugy intézkedik azokról, kik fog-
orvosi vizsgát nem tettek, hogy azok mint fogműves 
iparosok továbbra is megmaradnak, de működési 
körük a szájüregben végzendő semmiféle műveletre 
ki nem terjedhet, de fogművesi ipart gyakorolhat. 
De nem végezhet szájüreg műtéteket még másnak 
„drágán megfizetett cégére"4 alatt sem. Csak egyetlen 
mód vati arra, hogy Baumgartner Lajos fogműves 
iparos a fogorvosi teendők végzésére jogosultságot 
nyerjen. Szerezze „ meg ehhez a miniszter vagy 
kegyelem utján Őfelségénél a vizsga letételének 
engedélyezését. Ez ügyben a hasonsorsu fogművesek 
országos mozgalmat is indítottak. Ha vizsgázott lesz, 
akkor nem kell neki „drágán megfizetett cégér" 
som. A hatóságot a többször hivatkozott 1911 évi 
miniszteri rendelet is a legszigorúbb eljárásra utasítja, 
de ez év április havában ugyancsak felsőbb helyről 
lett felhiva a hatóság, hogy adjon számot eddig tett 
intézkedéséről. Tehát hagyjunk békét annak a ható-
ságunk, melyik es ik a kötelességét teljesiti, és pedig 
tisztán és egyedül törvényes alapon, mert ha egy-
általában szemrehányas érheti a hatóságot, akkor az 
csak az lehet, hogy hosszú időn át ügyvédjének 
közbenjárására elnézést gyakorolt csak azért, hogy 
időt nyerjen ügyeinek rendezésére, minek azonban 
most felsőbb utasításra véget vetni kellett. — Mit 
mondanának a hatósagrol, ha valamelyik fogbetrget 
súlyos következményű baj érné, melyen már az 
orvosok sem segíthetnének ? Akkor persze meg azért 
szidnák a hatóságot, hogy miért tűri jogosulatlanok-
nak a tiltott működést. 

A kőszegi ön'<. tüzoito egyesület nyári mulatság i 
a haboru miatt határozatlan időre lett elhalasztva. 

Felhívás ! Hibjrut viselünk I A Magyar Vörös 
Kereszt Egylet eddig inas hadviselő népnek sietett 
segítségére, ezúttal is hivatása magaslatára emelkedve, 
saját katonáink szenvedéseit fogja enyhíteni. A szen-
vedők és szűkölködők segítése a jótékony emberi 
sziv legnemesebb vonása. Nemrég alakult fiókegyle-
tüiik gyenge anyagi erejéhez képest szintén hozzá 
fog járulni a sebesült es beteg harcosok segélyező-
iéhez. Ezen célból 40 agyas kisegítő kórházat fog 
fentartani és őOO koronávai járul a felállítandó Vas-
vártnegyei önkéntes osztaghoz. Az ebből folyó ki-
adások fiókegyletunktöl erején felüli anyagi áldoza-
tokat igényelnek. Ezért azzal a kérelemmel fordulunk 
az áldozatkész társadalomhoz, hogy fiókegyletünk 
tagjainak számát belépéssel és anyagi erejét adomá-
nyokkal szaporítani szíveskedjék. Alapító tagok egy-
szersmindenkorra 40 koronát fizetnek; rendes tagok 
egyszersmindenkorra •_'() koronát, vagy ti éven át 
évi 2 koronát fizetnek: rendkívüli tagok éven át 
évi 1 koronát fizetnek. Jelentkezéseket vagy bármilyen 
csekély pénzadományt elfogadnak a fiókegylet tit-
kárja, Jagits Imre pénztáros és Kóth Jenő. Kőszeg, 
1914. julius'Jt) án. Dr. Kopfstein titkár, Berthóty elnök. 

Schmal Antal rendőr ellen Tompeck István 
cipészmester feljelentést tett hivatalos hatalommal való 
visszaélés végett. Mikor éjjeli csendzavarás miatt ellene 
kihágási eljárás folyt, akkor is ezzel vádolta a rendőrt, 
de a rendőrhatóság nyomban orvosilag megvizsgáltatta 
állítólagos testi sérüléseit s azok nem kardlapozás 
nyomait mutatták, mégis az ügyet hivatalból is áttette 
a kir ügyészséghez. Minthogy azonban két tanú azt 
vallotta, hogy látták a tettleges bántaimazást, a kir. 
ügyészség vád alá helyezte a rendőrt, aki ez ellen 
felebbezéssel nem élt, mert minél hamarább szemtől 
szembe akarta látni azokat, akik e vallomást tették. 
Egyik tanú időközben ismeretlen helyre hirtelen eltűnt. 
Csütörtökön volt a kir. törvényszéknél a főtárgyalás, 
de nem fejezték be A megvádolt rendőrt dr. Szemző 
Sándor ügyvéd képviselte, kinek előterjesztésére ínég 
több tanút hallgatnak ki. 

Felfüggesztett munkaszünetes napok A kereske-
delmi miniszter a hadiállapotra való tekintettel a 
törvényes munkaszünetet a folyó évi augusztus 2 -ára 
és 9. ére eső vasárnapokra s az azon vasárnapokat 
követő hétfői napok reggeli óráira az 1891: XIII . 
t.-c. hatálya alá tartozó mindennemű munkára, 
üzemrt és elárusitásra felfüggesztette. 

Talaltak a város területén egy ezüst női nyak-
láncot, egy arany karperecet és egy vasszekrény 
tresszorkulcsot. Jogos tulajdonosok átvehetik a rend-
őrhatóságnál. 

Feltve orzi minden anya kis kedvencét a nyári 
hőség veszedelmei ellen, melyek a csecsemők közül 
minden évben oly számos áldozatot követelnek, mert 
a legtöbb esetben egy megfelelő, megbízható táplálék 
hiányzik. Adjon azonban gyermekének Nestlé-féle 
gyermeklisztet, mely már nemzedékről nemzedékre 
sok ezer esetben oly fényesen bevált és akkor nem-
csak sok bánalnak veszi elejét, hanem gyt rmoké 
nagyszerű fejlődésében és gyarapodásában i:» gyö-
nyörködhetik Próbadobozokat kívánatra teljesen 
díjtalanul küld a Henri Nestlé cég, Wien, I , Hiber 
strasse 90 P. 

Társas autó kirándulások hetenkint 

Aspangon keresztül Máriacellbe. Vasár- és ünnep-

napokon Tarcsa-fürdö es Grac. Előjegyzéseket 

a Üunántuli Automobil Gerage-ba. Szombathely 

Szeli Káinián utca 37. intézendők. 

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

Kőszegi udvari és barna inalátasör. Kapha tó : 

Maitz József belvárosi füszerkereskedésében. 

Sirolin 
"Roche1 

orvosilag ajánlva a légzőszervek 

mindennemű megbetegedése ellen. 

tüdőbetegségek, 
g é g e h u r u t , 

s z a m á r h u r u t , 
gyermekek gör/élykórja ellen. 

K»Of>»fÓ m>nder> gyogyM€r*érö»r\ 
így uvwg Óra « 

Eladó ház. 
Az Arpád-tér 2. sz. alatti ház szabad 

kézből eladó. Bővebbet ugyanott. 



Vidéki hirek. 
Mei|jutáim i/ott gazd i* igi cseledek A Imire 

Ifsúgvi minisztérium az alábbi gazdasági cselédeket, 
— akik példás magaviseletük kel és hosszan eltöltött 
sznlgá|ati idejük alatt végzett józan munkásságukkal 
kiváltak társaik közül — egyenkint 100 korona 
jutalomban részesítette és elismerő oklevéllel tün-
tette ki: Bognár Károly Acsád, Fodor Mihály János-
háza, Tán.-os János Alhosag. < 'zizu Jozset \ asyár. 
Horváth Ferenc Sorokmajor, Baranyai l'ál Ják, Fuki 
János Kiskajd, l'eszlen Ferenc l'eeöl, Horváth Ignác 
Kohóm-, Németh István Sopte. Benesik István Hába-
kovácsi, Németh János Hábahidvég 

A munkíispenztar uj elnöke Lá ár Dezső yé 
he, aki legutóbb lemondott a inunkásbiztositó pénz-
tár elnöki tisztségéről, az igazgatósag tegnap tartott 
ülésén egyhangúlag Muller Kdét valasztotta meg 

Ai ulánusok ejjeli gyakorlata A szombathelyi j 
ulánusok csütörtökön éjjel gyakorlaton voltak Ai 
lovasezrednek számtalan bámulója akadt, amint az I 
utcákon végig lovagoltak és megcsodálták az ezred 
pompás lóállományát és a ragyogó uniformisba buj-
tatott hadfiakat. Égy két tiszti ló valósággal bánni 
latot váltott ki a hozzáértőkből. Sokan ér>ékenyed-
tek is és bucsut integettek, mert futótűzként az. a 
liir terjedt el az utcákon, hogy az uláuusokat elszó-! 
litották Szombathelyről. 

Az lakóiakból korház A szombathelyi iskolákat I 
atalakitjak kórhazakká. A legelső kórház iskola lesz • 
az első kerületi elemi, amit i!(X) betegre fognak lel j 
szerelni. így az iskolából az óvónőnek és . szolgá-
nak is kell hurcolkodni, mert a berendezkedésnek i 
az ő helyiségeikre is szüksége van. 

Heti krónika. 
Sok az onkente* jelentkező Az i l letékes katonai 

hatóságoknál eg\re tömegesebben jelentkeznek nzj 

önkéntesek. Különösen ifjak akarnak a harc térre , 

menni, akik még nem állottak sor alá, főleg egye-
temi hallgatók. Igen sok nyugdíjazott tiszt kérte 
aktiválását. 

A szerbek az orosz vedelme alatt A kereske-
delmi miniszter értesítette a vármegyét, hogy a 
budapesti orosz főkonzulátus átvette r Magyarorszá-
gon tartózkodó szerbek védelmét. 

Amnesztia a katonaszokevenyeknek. A hivatalos 
lap szerdai rendkívüli kiadása a katonai szökevények 
amnesztiájára vonatkozó királyi rendeleteket közli. 
< (felsége még a mult év május 2-án elrendelte, hogy 
mozgósítás esetén a katonaszökevényeknek amnesz-
tiát kell adni; mivel most a mozgósítás bekövetke-
zett : a katonaszökevények, valam nt, akik a besoro-
zás elől megszöktek, büntetlenül hazajöhetnek. Az 
első rendelet azokra a magyar állampolgárokra 
vonatkozik, akik a besoro ás elöl menekültek, vagy 
akik a honvédségtől szöktek meg A második ren-
delet a közös hadsereg és a haditengerészet katona-
szökevényeire vonatkozik. A harmadik és negyedik 
rendelet az osztrák Landwehr katonaszökevényeire és 
a hoszuyák hercegovinai katonaszökevényekre vonat-
kozik : ezek ugyanoly feltétellel és ugyanoly módon 
részesülnek az amnesztiában, mint a magyar hon-
védség, vagy a közös hadsereg katonaszökevényei. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, kik a bennünk ért súlyos 

sorscsapás, szeretett jó férjem illetve apánk 

Auguszt Imre 
váratlan és hirtelen halála alkalmával 
részvétüket nyilvánították, valamint azok 
nak. kik drága halottunkat utolsó útjára 
kisérték s kik koporsóját koszorúval diszi-
tették, nemkülönben pediz a helybeli ipar-
testületnek a temetésen való megjelenésért 
ezennel a leghálásabb köszönetünket 
fejezzük ki. 

Kőszeg. 1914. augusztus hó 1-én 

Özv. Auguszt Imréné 

és gyermekei. 

Fáj a foga? Műfog kell! 

Scharpf 3enö 
vizsgázott fogtechnikus mester 

scgit a bajon. 

Szombathely Srzsébet királyné-utca 

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

Malom-bérbeadás. 
( • y n í ó l t s i a Répce-folvón, — hirtelen halál 

következtében 

egy jóforgalmu vízimalom 
azonnal bérbe adatik, esetleg igen előnyös feltételek mellett örök-

árban is eladatik. 

A malomhoz tartozó lakás áll 1 konyha, 1 kamara, 2 szoba, 

2 istálló és egyéb gazdasági épületből és hozzá tartozó szép gyümöl-

csös konyhakertből. 

A malomhoz külön tartozik még 5600 [ -öl birtok, mely köz-

vetlen a malom korul van. 
Vasúti állomása fél óra. 

Gyalóka, 1()14. évi julius hó 18-án. 

(Csepregi járás.) Özv. Wellner Lajosné. 

U a l o t - r r L O g r x j T ' i t á s -

Van szerencsém Kőszeg város és vidéke n. é. közönségének becses tudomására 

hozni. hogy Kőszegen, Király-út 15 szám alatt augusztus 1.-én 

úri és női d ivat -áruházat 
nyitottam. 

Dus választékban raktáron tartatnak minden e szakmába vágó cikkek úgym in t : 

női ruhadiszek, csipkék, szallagok, fátyolok, harisnyák, keztyük, esernyők, 
fűzök (miederek i. valamint az összes szabókellékek, továbbá fésűk, fogkefék, ridi-
külök stb. 

Uri divatcikkekben: ingek, gallérok, kézelők, esernyők, sétabotok, 
keztyük, nyakkedök, zsebkendők, kézelő- és inggombok, uri harisnyák síb. 

Amidőn a nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve magamat jó indulatuk-

ba ajánlva vagyok k i t ü n ö tisztelettel 

Lengyel Dezső. 

Kzennel van szerencsém a n. e közönségnek és mélyen tisztelt vendégeim-

nek tudomására hozni , hogy kávéházamat a tegnapi nappal Wiedemann János 
urnák, ki eddig Sopronban kávéháztulnjdonos volt, bélbe adtam, ki azt sajat rezsije 

alatt tovább fogja vezetni. 

Ezen körülményből kifolyólag mindazoknak, kik hosszú időn át szakmám 

gyakorlásaiban támogatni szívesek voltak, hálás köszönetemet fejezem ki, mely után 

még azon kérelemmel fordulok m. t. vendégeim elé. hogy irántam tapasztalt jóindu-

latukat szíveskedjenek utódomnak is fentartani. 

Kőszeg, 1914. ju l ius hó 25-én. Mély tisztelettel 

Tremmel Károly kávés. 

1 i i ii l»a racko i 
n kilót 2 koronaért, 100 kilót 30 koronáért 

szállít Bogyay Andor, Székesfehérvár. 

V O V - S / i A L L O n A 
BUDAPEST, VIII., Józsel-körut 16. sz 

Mo.iern / ill > U ú jonnan berendezve, légfűtés, h ideg és meleg viz minden szobában, lift éj jel-nappal. 

RENDES SZIDOR tulajdonos személyes vezetése alatt. 

EGYÁGYAS szobák 3 koronától, KÉTÁGYAS szobák 5 koronától 

fűtés, v i lágí tás és kiszolgálással . A szobák feltétlen t iszták. 

Hosszabb tartózkodásnál engedmény. 

Újonnan bevezetett Pensió-rendszer, napi ellátás 4 koronáért 

Napi háromszori étkezés. 
HAVI SZOBÁK 80 KORONÁÉRT. 

Nyomatott Itáliai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen 

84 a 1 v 11 a %-ii t v ü t e 1 . 
Visszatérőleg fenti értesítésre vagyok bátor a n. é. közönséget a Korzó-

kávéház átvételéről tudósítani. 

Sok évi működésemből merítve azon tapasztalatokat, melyek vállalkozáso-

mat lehetővé teszik, biztosítom a n. é. közönséget, hogy minden törekvésem oda 

fog irányulni, hogy ugy a legjobb italok felszolgálásával, mint pontos és figyelmes 

kiszolgálással in. t. vendégeimnek a kávéházamban való tartózkodást kellemessé tegyem. 

Kzek után kérve a n. é. közönség bizalmát és támogatását 

vagyok kiváló tisztelettel 

Wiedemann János 
kávés. 
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