
K ó s z e g , 1914 . szeptember hó 6 - á n . 3 6 . s z á m . X X X I V . é v f o l y a m . 

A Z O T T H O N szépirodalmi havi műmelléklettel. 

KŐSZEG ÉS VIDÉKE 
E L Ő F I Z E T É S I rtR: 

Egész évre korona, íél évre 2 korona, negyed 
évre 1 korona, egyes szdm ára 10 fillér. 

Vidéki előfizetők a portót külön fizetik. 

Előfizetési pénzek a kiadóhivatalhoz cimzendök. 

2 v £ e e r j e l e a ^ i l r m i n d e n v a s á r n a p . 

Felelős szerkesztő és kiadó : RÓNA I FR IGYES . 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 30. szára. 

flvfiltté/ sora 40 fillér 

Hirdetések nagyság szerint jutányos árban 

számitatnak meg. 

A vi lágháború tanulságai. 
Csak kezdetén vagyunk még a világhábo-

rúnak, de az már ma is igen sok olyanra tanit 

meg bennünket, amiket békés időben elménkbe 

nem vettünk volna. Élni kezd bennünk a hazá-

nak igaz, áldozatoktól vissza nem riadó szere-

tete, a hazaszeretet, az emberi érzelmeknek ez 

a legmagasztosabb megnyilvánulása akadémikus 

értékéből kivetkőzött és odasorakozott, azok 

közé az érzések közé, amelyek a mindennapi 

életet átmelegítik és annak az irányát megszab-

ják. Széttöredezett társadalmunk, melyben a 

mgyar j ó két évtizede a magyart már nem is 

ismerte, hirtelen egybeforrt. A politika, amely 

fűtött bennünket al landóan, egyszerre elhallga-

tott s a magyarság zárt egységbe sorakozott, 

melynek nemes és egyetlen nagy feladata a 

haza védelme lőn, amivel a magyar 1849 óta 

nem foglalkozott. A humánus érzés, amely 

társadalmunkban meg volt mindig, de csak 

széttöredezett, felaprózott mozgalmakban nyilat-

kozott meg, egybefont, hogy a legnagyobb 

eszközökkel legyen segélyére pénzével, munká-

jával a nemzetet védő hadseregnek. 

Rövid egy hónap alatt ime milyen átala-

kulása az országnak, a társadalomnak. És 

ennek az átalakulásnak tovább kell folyni, 

mert a rendes életünket gyökeréből kiforgató 

háború az életnek egész más berendezkedését 

követeli meg tőlünk, mint amelyek keretében 

nyugodt, biztos éltünket hosszú évtizedek alatt 

lemorzsoltuk. 

Polgári életünket a háborús idők alatt ugy 

kell berendezni, amint ezt a rendkívüli viszo-

nyok megkövetelik. Aki nem látja meg, hogy 

itt teljesen át kell alakulni egész életrendsze-

rünknek, az nem látja világos szemével 

körülötte a teljesen átváltozott uj világot. Az 

nem érti meg, hogy itt mindenkire más köte-

lességek hárulnak, mint amelyeket azelőtt 

betöltött. 

A háború tanit bennünket mindenek előtt 

életmódunknak teljesen uj berendezésére. 

Amikor megbénult a munka, felmondotta nagy-

részben a szolgálatot a hitelszervezel, melyre 

oly kevés joggal és kevés igazsággal voltunk, 

nagyon túlzott mértékben büszkék, amikor 

korlátozott a mindenarányu termelés, akkor a 

magánéletnek egészen más irányokban, más 

korlatok között kell mozogni, mint a békés 

időkben. Elérkeztünk arra a pontra, ahol a 

magánéletnek egyetlen egy direktívája van és 

ez: a feltétlen takarékosság. 

A takarékosság a magyar társadalomnak 

soha sem volt erénye, ez a mi társadalmunk a 

Keletről hozott tradícióknál fogva a modern 

életfejlődésnek a nyugati irányzatából sohasem 

tudta elsajatitani a takarékosság nemzetfejlesztő 

nagy erényét. A bennünket ért nemzeti csapá-

sok, am inők : országos fagy, szarazság, ország-1 

reszeket elpusztító árviz, a mult esztendőkbeli 

katasztrofális elemi csapások, a fele termésünket 

tönkretett jégverések semmiféle tanitó hatással 

nem voltak társadalmunkra. Az áldott magyar 

föld egy-két kedvező esztendőben kitermette a 

veszteségeket, de senki sem vett egy-egy 

katasztrófából intést arra, hogy a társadalomnak 

anyagi és erőbeli tartalékosok megteremtésére 

kell dolgoznia. 

Most elkövetkezett az a világesemény, 

amelynek meg kell tanítania a magyart a 

takarékosságra. Már a holnap sem bizonyos 

anyagi szempontból: tehát őrizze gondosan 

mindenki amije van. Gondoljon mindenki arra, 

hogy kiszámíthatatlan helyzeteket teremthet a 

mai vi lágháború. 

A magyar társadalom rendes viszonyok 

között is máról-holnapra szokott élni. Most a 

holnap bizonytalan. Senki kiszamitani nem 

tudja, hogy a termelésben milyen viszonyok 

állanak elő, a legbiztosabbnak látszó kereset is 

megcsökkenhet. 

Épen azért, akinek bármily kis anyagi 

tartaléka van, bánjon azzal takarékosan. A 

nemzet erősödik ezzel, fokozódik annak harci 

teljesítő és ellenállási képessége. A magánhazi 

tartásokat a takarékosság által lehet megóvni 

attól, hogy egyensúlyban éljék keresztül a 

válságos időket. 

Az a magyar pedig, aki mostanában 

szűkösebben él, gondoljon arra, hogy a diadal-

mat diadalomra halmozó német hadsereg ősi 

magva a napoleoni hadjáratokban íogamzott. 

Abban az időben, amikor meg volt sanyargatva 

a német fold, a német nemzet. És akkor 

fogamzott meg ebben a nemzetben minden 

későbbi hadierény csiraja. Az elgyötört német 

sanyargattatasainak legválságosabb időiben kez-

dette meg a nemzeti önmegtartóztatást, tért át 

a takarékossag ösvényére, amely ösvény 

elvezette először Sedánhoz, onnan Párisba és 

most ismét a gyűjtött nemzeti erő nyitja meg 

előtte Paris kapuit másodszor. 

Hirek a háborúról . 
— Csak hivatalos jelentések. — 

Sok hadifoglyunk van. Mint a Budapesti Tudó-
sító értesül, sokkal nagyobb azoknak az oroszoknak 
száma, akiket hadseregünk foglyul ejtett, mint eleinte 
hitték. A foglyok közüi nyoloezeruts/.ázat őriznek 
Magyarországon. 

Paris bombázasa a levegőből. Kedden este hat 
óra tájban német repülőgépek jelentek meg Paris 
felett. A repülőgépekből bombákat dobtak le a vá 
rosba. Az egyik botnb.i az Avenue de l'Opera köze-
lében a Hannover utcában robbant fel, df nem sok 
kárt okozott. A iná»ik i\ Mail etcában egy négyerae 
letes ház tetejére esett, a tetőt áttörte, do itt is alig 
okozott kárt. A bombát egy egyszeruen berendezett 
kis szobában találtak meg, ahol a bútorok megron-
gálódtak. A bomba téglaalaku, a hossza 8'J cm. 

Negyvenöt milliárd hadikarpétlas ? A Berliner 
Lokalanzoiger a következő cenzúrázott táviratot közli 
Rotterdamból: A londoni Daily Mail kifejti, hogy 
Németország nem törekszik területszerzésre, hanem 
Franciaországtól negyvenöt milliárdot fog követelni. 
Franciaország egés/. aranykészletét már Angliába vitte 
és ott biztonságba helyezte. 

Franciaorszag a japanokat hivja segítségül. Pichou 
volt külügyminiszter cikket irt, a melyben azt indít-
ványozza, hogy tobb százezer japánt kellene áthajóz-
m Európát)* a németek elkm. 

József főherceg a szerb harctérről. József kir 
herceg vasárnap reggel megérkezett Sábáéból. A fő-
herceg büszkén dicséri katonáinkat. Boldogság — 
úgymond — velők harcolni. Tüzérséglinkről elragad-
tatással nyilatkozik, nem kevésbbé monitorainkról. 
A terep irtózatos. Óriási kukoricásból áll, ahonnan 
lövöldöznek Felbőszítő az, amit asszonyok és gye-
rekek csinálnak. József főherceg tudvalevően a tuz-
vonalban harcolt. Sokat mond köpenyege, amely 
srapnel golyóktól van átlyuggatva. 

A dóntö győzelem küszöbén. A sajtóhadiszállás-
ról legújabban érkezett híradások szerint az északi 
harctéren az osztrák-magyar hadsereg nyugati szár-
nya két napi véres csata után elfoglalta az oroszok 
által megszállott magaslatokat Krasznik mögött 80 
kilométernyire s az ellenséget teljesen szétverte. A 
mi centrumunk is diadalmasan nyomul előre és Lem-
bergtől északkeletre visszaszorította az ellenséget. 

Nehez harc északon Az egyheti elkeseredett 
harc, amely Ztunosc Tyfosco vidékén folyt, tegnap 
Auffenberg hadseregfeliigyelő teljes győzelmét ered-
ményezte. Számos ellenséges csapatot foglyul ejtet-
tünk. Eddig 160 ágyút zsákmányoltunk. Az oroszok 
a Búgon át visszavonulóban vannak. A Dankl-hud-
sereg, amely most Lublint támadja, szintén szaka-
datlanul sikereket ér el. Kelet-Oaliciában l>emberg 
még birtokunkban van, mindazonáltal a helyzet ott 
az erős túlsúlyban levő orosz előtöréssel szemben. 
nagyon nehéz. 

Az oroszok uj haditerve Budapest, szeptember 
1. Moldovából jövő hirek szerint a/, oroszok a 
román neutrálitás megsértésével át akarnak kelni a 
Pruth folyón. Ha ez megtörténik, Románia teljes 
hadseregét állítja az oroszokkal szembe. 

C s a p a t a i n k e l ó r e n / o m u l a s a . Csapataink offenzí-
vája északon előrehalad és jelentékenyen erősödik. 
A döntés küszöbön van A keleti fronton a helyzet 
kedvező. A haditerv azonos a németekével. 

Lázadás Szerbia ellen Skutariból táviratozzák : 
Kosonowán albán felkelők fellázadtak a szerbek ellen 
s kikiáltották a forradalmat. LJjszerbiában tobb 
stratégiai pontot, köztük Kacsnikot megszállották. 

V i z b e r o h a n t k a t o n a v o n a t Knkkóból táviratozzák: 
Kielceből egy orosz katonavonat indult Ivangorod 
felé a Viztula hidján. A Ilid leszakadt, a vonat a 
folyóba zuhant. Ezer katona, sok ágyú és muníció 
elpusztult. 

Nemet bomba Parisban Mintegy 2(300 méter 
magasságból egy német katonai léghajó szállt el 
Páris felett és a st.-marci katonai kórház közelében 
egy bombát dobott le. Két asszony súlyosan meg 
sebesült. A léghajóból egy német lobogót is ledob-
tak egy hadnagy levelével együtt, amelyben ez 
volt: „A német hadsereg Páris kapui előtt van. 
Nem marad m is hátra, mint adjátok meg magatokat 

Paris kiüritese. Stockholmba érkézétt tárirat 
szerint Páris népe tömegesen menekül a francia 
metropolisból. Páris körülzárása észak felől befeje 
zett dolog. 

A lembergi korház titka Warnowszky orosz 
tábornok szerdán a lembergi kórházban súlyos 
sebeibe belehalt. Warnowszky végrendeletében a 
nála levő összes készpénzét az osztrák és magyar 
Vöröskeresztnek hagyta szeretetteljes ápolásért. 
Levelei között egy irist találtak az orus/. cártól, 
amelyben a cár Galícia elfoglalása után Warnowszkyt 
kinevezi Galícia kormányzójává. 

Forradalom Oroszországban A Neues Wiener 
Journal berlini tudositóia szerint, Kiewben egy 
ukrainista diák rálőtt Bobrinszky grófra, aki köny-
nyen megsebesült. 

Paris végnapjai. A Reichspost azt a hirt közli, 
hogy Páris északfelöli el árása teljesen befejezett 
tény. A teljes fran-ia debacle immár elkerülhetetlen. 

Az orosz harcterén 60 ezer fogoly. A keleti 
(oroszi harctéren Neudeuburg fölött ujabb ellenséges 
haderő megsemmisült és 60,000 ember, ezek közt 
kél tábornok esett német fogságba. Sok ágyút és 
tábori jelvényt zsákmányoltak. A még Kelet-Porosz-
országban időző ellenséges csapatok megkezdték a 
visszavonulást. 

Az északi orosz sereg katasztrofaja Kelet 
Poroszországban A nagyvezérkar közli: A hadi-
szallásról érkezett tudósítások szerint a (Jiigenburg-
Ortelsburg melletti csatában elfogott orosz katonák 
száma még nagyobb, tniul eddig ismeretes volt. 
Az elfogottak száma 70 ezer ember, köztük 300 
tiszt. Az ütközetben az jroszokuak egész tüzérségét 
megsemmisítették. 

A nemetek 80 kilometerre vannak Paristol A 
Corriere della Sera augusztus 30 iki párisi távirata 
szerint a németek már elérték Coinpiégnet. (Com-
piégne az Olse völgyében van, Páristól nyolcvan 
kilométernyire. Itt ülte menyegzőjét XVI. Lajos 
Mária Antóniával és Napoleou Mária Lujzával.) 

Nemet hadtesten Lemberg alatt. (Az Est tudó-
sítója szerint) Szeptember l én és 2 án Lembergtől 
ötven kilométerre visszaszorítottak hadaink az oro-
szokat, akik ebben az ütközetben óriási vesztesége-
ket szenvedtek halottakban és sebesültekben A se-
besültek egybehangzó elbeszélése szerint — ezt 
mint örvendetes tényt jegyezzük fel — augusztus 
31 én Rzeszovból Lembergbeérkezett egy teljes német 
hadtest és további négy bajor hadtest útban van, 
sőt valószínűleg már meg is érkeztek azóta. Az oro-
szok harcmodorára vonatkozólag elmondották a se-
besültek, hogy az oroszok csak agyubarcot vesznek 
fel. Mikor szurony támadásra kernl a sor, a hol a 
személyes bátorság érvényesülhetne, az orosz kato-
nák gondolkodás nélkül eldobják fegyverüket és ke-
züket felemelve jelzik, hogy megadják magukat. 
Cgyanigy viselkedik lovasságuk is; azonnal hanyatt 
homlok menekülnek, a mint megpillantják a mi 
honvédhuszárainkat. Egyedül az orosz tüzérség ér 
valamit, de csak akkor, ha előre belőtt távolságra 
dolgozik 

A nemetek ostromoljak Belfortot. Csütörtök óta 
ismét rendkívül heves osata folyik Elzász délnyugati 
határán. A németek a legnagyobb erővel törnek 
előre, hogy a Rajna és a Franche Comité közt sza-



i r l e l y i k i r e k . 
Halalozas. IlétfcSn kisérték örök nyugalomra 

llruber Sándorné s/ül Péter Annát, llruber S.mdor 
lakatosmester, belvárosi háztulajdonos nejét, ki 
hosszabb belegea'cedés után 03 életévében hunyt el. 
Temetésén nagy rés/.tvét nyilvánult 

Halalozas Egv derék, régi polgártárs hunyta le 
szemét pénteken. Dillmann Lajos helybeli iparos s 
egy időn át buzgó szolgálatot teljesített városi negyed-
s hegymester. A 76 eves öreg polgártárs már régen 
nagybeteg volt. Elhunytát gyászolja felesege és fia 
Darvas Donát cisztercita tanár, valamint Lujza leánya, 
ki csak nemrégiben lett dr. Ebeling-Nngy Miklós, 
jelenleg a déli harctérre bevonult tart. hadnagy neje. 
Temetese nagy részvét mellett tegnap délután volt. 

A helybeli honvéd menet-szazad Gergelyffy Ferenc 
százados parancsnoksága alatt szerdán este kelt útra. 
A gazdagon felbokrétázott legénység a közönség lelkes 
kiserete mellett énekszóval vonuít a pályaudvarra, hol 
a készen álló vonatot foglalta el. A nagy számban 
egybegyűltek, közöttük a hatóságok, a helyőrség s 
intéznienyek kepviselöi szívélyes bucsut vettek a tiszti-
kartól és lelkes éljenzéssel kisérte a „Hymnus" hang-
jai mellett elvonuló századot. A különvonat Sopron 
felé indult, de hogy hol áll meg, azt az elvonulók 
sem tudják. Sok könnyes szem szívszorongva nézte a 
katonavonatot, míg a városi téglagyár kanyarulatánál 
el nem tünt s mindnyájan azon hő kívánsággal, hogy 
a derék hadfiakat nemsokára sok d csőséggd 
viszontláthassa. 

A harctéri sebesülte* első szállítmányi mult 
hétfőn délben érkezett városunkba. Dr. üroszmann 
főorvos megfelelő egészségügyi személyzettel 204 
beteget hozott a vörös keresztes külön vonaton, 
melyet a pályaudvaron nagy számban egybegyűl' 
hivatalos személyek és a „Vörös Kereszt" vezet» 
ferfiai és hölgytagjai lelkes éljenzéssel fogadott. A 
betegek akadalytalan elszállítása érdekében az óriási 
számban a pályaudvarra siető közönséget katona 
karhatalommal kellett visszatartani a vashidnál. Igy 
a népfelkelő rendőrök protekciójából tulsokan leptek 
el a perront s akadályozták az elszállítás gyors inte-

V á r c s i ü g y e k . I 
3102 9H Hirdetmeny. 

Az országnak határán duló és azontúl, majd j 
nem az egész Európára kiterjedő világháború, a J 
abba belesodort nemzetek életerejét, fenallásának] 
alapját, vagyis: gazdasági, pénzügyi viszonyait eJ 
belső szervezetét, közigazgatását, erős megpróbál-' 
tatásoknak lette ki. j 

Ismeretes dolog, hogy az állam jövedelmeiJ 
az adókból meriti. Ezeknek a jövedelmeknek pontorf 
befolyása a jelenlegi háborús viszonyok között nagvl 
fontossággal bír, mert a hadviseléshez nemesük 
katona, hanem pénz, igen sok pénz is szükséges 

Ezek a körülmények arra indítanak, hogy 
amidőn az adókezeléssel foglalkozó tisztviselőket esi 
közegeket az adóbehajtás körüli teendőik lelkiisme | 
retes elvégzésére az év ezen szakában szokásszerülegl 
felhívom, egyben azzal a kéréssel fordulok Vasvar 
megye hazafiasan gondolkozó és nemesen érző itthon-* 
maradt adózó polgáraihoz, hogy az állam irányában* 
kötelességeiket, amennyiben anyagi viszonyaik meg-
engedik, végrehajtás mellőzésével fokozottabb mér-
tékben, önként ós ha kell áldozattal, teljesíteni el 
ne mulasszák. 

Megjegyzem, hogy az állami adók és egyél 
állami köztartozásokra moratorium nincsen 

Amennyiben az adók és egyéb köztartozákok i 
rendes időben be nein folynának és a hátralékosul 
kedvező anyagi körülményeik ellenére köztartozásai 
kat be nem fizetnék, a végrehajtást alkalmaz isba 
kell venni. 

Erősen hiszem, hogy a végrehajtás alkalmazá-
sára esak is elvétve leend szükség, mert örömmel 
észleltem, hogy némely községben a háborús hírek 
a fizetési készséget nem hogy csökkentették volna, 
KŐt inkább fokozták. 

Vasvármegye közönségének áldozat készség * 
ismeretes a múltból. Valahányszor veszély fenyegette' 
hazánkat, e vármegye közönsége1 nemcsak a törvény-
szerű kötelességeit teljesítette, hanem mindig azt 
meghaladó anyagi áldozatot hozott. E vármegye 
közönsége most is tudui fogja hazafiúi kötelességét. 

Szombathely, l'J14. augusztus hó 24.-én. 

Szigetváry (itta, s. k. 
min. tón, m. kir. pcnzugyigazgaiii 

Kőszeg szab. kir. város adóhivatala a .szombat-
helyi m. kir. pénzügyigazgatóság 415KUI 914 sz 
rendeletéből a közönségre vonatkozó részt, amiden 
közzéteszi, felhívja ezúttal is az adófizetőket, hogy 
a már esedékes volt '/« évi adótartozásaikat külön-
beni végrehajtási eljárás terhe mellett, legkésőbb 
szeptember 15-ig fizessék be. 

Kőszeg, 1914 augusztus hó 28. án. 

rúrwi ndóhtvutaI. 

12. Meszlényi Jenő utáni nevelési járulék 

folyosittatott. 
13. özv, Wirkler Jánosné özvegyi nyugdija évii 

480 koronában állapíttatott meg, a temetési járuléu 
pedig 3'KJ koronában. 

14 Raab Vilmos városi irnok ujabb kérvényért 
szeptember 15 ig terjedő szabadságot kapott. 

15. Sehmal János ez. rendőrtizedes nyugdíjaz 
tatása hivatalból rendeltetett el évi S40 korona 
nyugdíj- és lakbérilletménnyel. 

10. Horváth Erzse illetősége megtagadtatott. 
Ezzel a közgyűlés befejeztetett. 

Német Birodalom szivének a döntő döfést megadjuk, 

mert végül gvőzni fogunk. 
Katonai rémuralom Szerbiaban. Nisbcn a szerb 

katonatisztek rémes terrorizmusa határtalan. A 
Skupsina két tagját a hadvezetőség bírálata miatt 
agyonlőtték. Négy képviselőt bebörtönöztek, Pasics 
befolyása, hatalma megszűnt, a kormányzatot 
Sukovich generális vet te át. A pénzhiány tűrhetetlen. 

Nemetek ujabb győzelme A franciák középső 
hadseregét mintegy tíz hadtestet csütörtökön a 
íteims Verduu kőzött a németek visszavetették. A 
németek a franciák üldözését lovább folytatják. 

Az angolok a negyvenkettes mozsarakrol. A 
| Times egyik legutóbbi számában a negyvenkettes 
mozsarakról ir s azokat a háború legnagyobb meg-
lepetésének nevezi Majd igy folytatja — S e n k i 
sem sejtette, hogy a nemetek ily félelmetes fegyver 
lelett rendelkeznek Hadgyakorlaton sohasem pró-
bálták ki s Lüttich es Namur ostrománál nem is a 
tüzérség, hanem i Krupp-gyár mérnökei kezelték 
ezeket a mozsarakat A német hadseregnek ötven 
ilyen mozsara van, a mozsarak egy lövése 38 000 
márkába kerül. Mi tudjuk, hogy ezeknek a mozsa 
raknak hatása csak a belga, angol és francia had-
vezetőség számára volt meglepetés. A mi hadveze-
tőségünk jól ismeri ezeket a mozsarakat, mert 
nekünk is van néhány dirabunk belőle, sőt egy 
hozzánk intézett levelezőlapból azt is látjuk, hogy 
Lüttich ostrománál a mi tüzérségünk is kezelt ilyen 
negyvenkettes kaliberu mozsarat. 

A brüsszeli hadisarc. Brüsszel városra, amint 
ez már köztudomásu, a németek kétszáz millió 
frank hadisarcot róttak ki. A beszolgáltatásra kitű-
zött idő elteltével a belga főváros polgármestere 
mindössze c.ak egy millió frankot nyújtott át a 
parancsnokló német tábornoknak. A német hadveze-
tőség erre kijelentette, hogy a brüsszeli muzeumok 
műtárgyait lefogl.dtaknak tekinti és ha az ujabb 
határidő alatt a még hátralévő 199 milliót le nem 
fizeti a belga főváros, akkor a muzeumok összes 
műkincseit Berlinbe szállíttatják. 

Legújabb. 
A nemetek kardcsapás nélkül bevonultak Heims-

ba és már csak 50 kilométer távolságban vannak 
Párishoz. Páiisban már hallják az ágyuk dörgését. 

Északon harcolo hadseregünk Dankl és Auffen 
berg jelentós sikerei folytán közel vannak Lublinhoz 
és bekerítő mozdulataikkal részben a centrumot 
támadó csapatok helyzetét is kedvezőbbétették, oly-
annyira, hogy a tizenegy nap óta folyó borzasztó 
harcnak reánk nézve kedvező kimenetelét várhatjuk. 
Tisza miniszterelnök tegnap ugy nyilatkozott, hogy 
nemsokára örömhírekl>en lesz részünk. Pénteken 
szünetelt az öldöklő harc. Kétségtelen, hogy a 
visszaszorított oroszok összegyűjteni igyekeznek 
szétvert hadaikat. 

Városi közgyűlés. 
— 1914. szeptember 3. — 

A közgyűlés terme ugy nézett ki kongó üres-
ségben, mintha a világháború már a városatyák 
sorát is megritkította volna. Pedig esak kevesen 
cseréltek közülük a civilruhát az uniformissal, 
l'ersze nálunk csak akkor láthatók sűrűbben, ha 
magunk kozt, saját kulőn háborúsdit csinálunk. De 
kinek lenne most kedve házi peripaivarra, mikor 
véreink, népünk, halaimegvető harcban áll a haza 
ellenségeivel! — Egyik-másik tárgya a közgyűlésnek 
volt olyan, mely talán a béke jegyében háborút 
idézhetett volna elő, — de a mi tekintetünk, minden 
gondolatunk s érzésünk most Észak felé irányul s 
idegesen, lázasan varjuk jövő sorsunkra kiható nagy 
csaták döntését, — nem csoda ha még egy gyenge 
ellenvéleményecske sem szorult ki. Alig fél óra 
alatt lereterálta — inkább referálás volt mint tárgyalás 
a polg.irnagy a két hónap alatt összegyülemlett 
közgyűlési intézkedést igénylő tárgyakat s ki-ki 
tovasielett tovább drukkolni a hazáért. 

A közgyűlés a követkoző határozatokat hozta: 
1. A legbőbb adófizetők névjegyzékének össze-

állítására dr. Stúr Lajos elnöklete alatt Freyberger 
Sándor es Lauringer János küldettek ki. 

2. A mozgositás folytán bevonult tisztviselők 
és alkalmazottak illetményeit az állami és megyei 
ellátáshoz mérten állapítottak meg. 

3 Tudomásul vétetett, hogy a felebbozések 
elutasításával a kir. járásbirósági épület telekátenge-
désére nézve kötött szerződés jóváhagyatott. 

4. A vasúti híd előtti gyümölcsösnek házlel-
kekke való parcellázása elmarad, mert az árverés 
eredménye nem fedezi azon kiadásokat, melyet a 
partvédelem megépítése okozna, tekintve, hogy ez 
esetben a Gyöngyös túlsó partjának birtokosa is 
árvíz elleni védelmet igényel. 

5. Klemeutis János gyengeelinéjü ilju gyógy-
intézetbe küldetik. 

ti. A Struci szálló előtti vereuda-területre a 
használati jogra vonatkozó bérszerződés meguji Itatott. 

7 Az erdómesleri ház lakása és tartozéka 
Weszely Ferenc nyug. hercegi erdőtisztnek évi 400 
koronáért bérbj adatott. 

8. A városháza hátsó traktusának átalakítását 
célzó tervek beszerzésére a városi Umács megbízatott. 

9. A vasbetonhidnak átvételére szóló határozat 
a jövő közgyűlésre halasztatott, kb. 2000 korona 
hitcltullépés igazolása végett. 

10. Fuchs Ferenc fogyasztási adókezelőnek a 
marhalevelek kiállítása után járó évi 2000 korona 
illetmény folyosittatott. 

11 Bass Hezső városi állatorvosnak megenged-
tetett, hogy nyugdíjjárulékát két év alatt törlessze 

baddá tegyék azt az utat, mely a Vogézek és a 
Juraalpesek közt Franciaországba vezet és a melyet 
a belf>rt! erődítmények zárnak el előttük. Belfort 
városa maga nem valami jelentékeny erősség, falai 
és sáncai meg 1810—11-ből valók, azonban a várost 
nem kevesebb mint tizenhat egészen modern erőd 
védi. A németek részéről Heeringen tábornok serege 
kezdette a támadást, molynek az volt a legelső 
célja, hogy Kueningon mellett a svájci határ köze-
lében nyomuljon előre s igy elvágja a francia sereg 
visszavonulásának útját Ez a kísérlet azonban nem 
sikerült. A németek ekkor heves tüzérségi harcot 
kezdtek Lepieux erőd ellen, amely egy kis dombon 
fekszik. Itt még nem ért véget a küzdelem, a mikor 
a németek elfoglalták Belchent és miután innneu 
is támadást intéztek Lepieux ellen, ez a kis erőd 
csakhamar birtokunkba jutott. Chavanette és Suace 
elfoglalása után már a Helforlban levő fedezet is 
komolyan veszélyeztetve volt, amikor pedig a néme-
tek a/ ötszázhatvan méter magas hegyen levő Uiro-
magny erődöt is elfoglalták, a hasonló nevű község 
felett, megkezdték a németek magának Belfortnak 
a bombázását is. Ugyanekkor a Bussang-hegy mögött, 
Santamarne irányában nagy német soreg vonult fel. 
Ha a németek hatalmukba kerítik Belfort t, a svájci 
határon levő francia hadsereg visszavonulásának 
lehetősége kétségessé válik 

Vilmos császár St. Quenfinben A Wolf-ügynók-
ség jelenti: Vilmos császárnak St. Quentinben való 
jelenlétéről a Lokalanzeiger a következőket írja: 
Minden objektív ember előtt e tény teljesen meg-
világítja a helyzetet. A legfelsőbb hadúr francia 
földön tartózkodik, ez a tény valójában annyit 
jelent, hogy amit eddig kivívtunk, azt nem fogják 
kiragadni kezünkből. A császár seramikép nem 
ment volna Franciaországba, ha a felelős tényezők 
lehetségesnek tartauák, hogy ismét visszaszorítanak 
bennünket a határon. Hogy a császár ellenséges 
területen levő hadseregéhez ment, bel- és külföldön 
egyaránt mély hatást fog gyakorolni. 

Ehinseg Brüsszelben A londoni Daily Te'egraph 
közli: Brüsszelben hallatlanul megdrágultak az 
élelmiszerek és már fogytán van az eleség. Már 
csak a nagyon gazdagok tudnak húst, tojást és 
tejet venni. A német hadvezetőség ugyanis kiadta 
rendelet ben, hogy Brüsszel egyik külvárosa tartozik 
naponta négyszáz palack bort, egy másik külváros' 
negyvenezer font hust, Brüsszel maga pedig napon-
kint ötvenezer font kenyeret szolgáltatni a német 
katonaságnak. 

Az orosz hadsereg csak Lembergnel intakt meg. 
A Fremdenblatt haditudósítója csütörtökön a követ-
kezőket táviratozta lapjának: Az óriási csata eddigi j 
eredménye az, hogy az északi szárnyon nagy győ-
zelmeket arattunk, a keleti szárnyon a gigászi kuz-
i.elem még tart. Az utóbbi győzelmek egész mér-
lege rendkívül kedvező mireánk, mert az orosz had-
sereg épen esak Lembergnél intakt még. 

A francia kormány kivonul Páriából. A francia 
kormány manifesztumot intézett a nemzethez, 
amelyben közli, hogy a háborút az ellenséggel igen 
nagy kiterjedésű vonalon folytatja és ezért elhata-
rozta. hogy székhelyét máshová teszi át. 

A lemberyi harc. A hadi sajtószállásról jelentik: 
Az orosz túlerő helyzete Lembergnel nem fölényes I 
A d< ntés egyébként még hosszabb ideig is elhúzód 
hátik Meg Hajlítható, hogy az oroszok a Bug folyó- j 
nak támaszkodnak. Auff'nberg győzelme rendkívül; 
jclentőseges. Lembergből táviratozzák, hogy a ' 
németek Lodzot a közbeeső falvakkal együtt meg j 
szállták s vonatjuk már egész Kielceig közlekedik. 
A berlini Lokalanzeiger katonai munkatársa ugy 
értékeli ezen győzelmünket, hogy akinek esak egy 
pillantása volt a térképre, az nem igen fogja lehet-
ségesnek tartani, hogy az oroszok Auffenberg sere-
geinek sikerei után tovább is megkíséreljék az elő-
nyomulást Lemberg ellen, mert ez esetben egyálta-
lán nem volna lehetetlen, hogy őket Dankl és 
AufTenberg győzelmes seregei bekerítsék. 

Sebesüllek Bud tpesten Csütörtökön éjjel 1100 
sebesült érkezett Budapestre az északi harctérről. 
Köztük van 17 orosz is. 

A francia flotta az Adrián Szeptember 1-én 
reggel a francia Földközi tengeri flotta, amely 16 
nagy egységből (hadihajók és páncélos cirkálók) ésj 
számos torp.'ilójarmüből állott, a Bocche dl Katta-
róból i.agy nagy távolságról feltűnt a láthatáron 
és nagykaliberü ágyukból 40 ágyúlövést tett a BostroJ 
magaslaton álló régi erőd ellen, anélkül, hogy kárt 
lett volna. Az erőd őrségéből .'1 ember megsebesült. 
A franci.i flotta azután északnyugat felé hajózott, 
majd dél felé fordult, mindjárt azzal a céllal, hogy 
távozzék az Adriából. A francia flotta déli partjain-
kon bizonyára demonstr eióra szorítkozott, ami 
azonban egész hatástalan maradt 

Inylia csapatok Angliaban. A Corriere Italiano 
értesülés- szerint az egyiptomi mohamedánok kozt 
nagy a forrongás a német győzelmi hírekre és a 
torok készülődésekre. A legutóbbi napok során 
25000 főnyi csapatot vontak ki az angolok Indiából, 
a közel jövőben pedig ujabb 70 000 főnyi seregei 
várnak haza Angliába. | 

Lembergnel nagy esemenyek készülnék Lemberg-
nél nagy események vaunak készülőben. Sok nap! 
fog még eltelni, míg a döntő eredményt megtudjuk. 
Seregeink hősiesen védik a várost, a polgárságot 
felszólították az elutazásra, de legtöbben nein akar-
nak eltávozni. 

A francia kormány kLItvanya. Poincaire kor-
mány kiáltványában az országhoz tudatják elhatáro 
zásukat, hogy Párist elhagyják. A kiáltvány többek 
között igy szól: Jelszavunk a végletekig ellenállani, 
míg az oroszok állandóan előnyomulnak, hogy a 



zését, holott a betegek érdekében ez a fődolog. 
Mégis félórát is késleltette ezt a mi lelkes hölgyeink 
nagy vendégszeretete, akik fáradhatatlanul kínálták az 
érkezetteket frissítőkkel, habár bőségesen volt részük 
ebben alig egy órát megelőzőleg Szombathelyen s 
útközben is annyira, hogy 25—30 literes citromlé és 
málnaszörp maradt meg a — vasúti kisérő sze-
mélyzet javára. Végre az orvosok kívánságára a 
rendőrség erélyesen hozzálátott a beteg katonák el-
szállításához, ami magánosok és bérkocsitulajdonosok 
által készségesen rendelkezésre bocsátott fogatokon, 
kipárnázott társzekereken, társaskocsikon és hord-
ágyakon elég gyorsan végrehajtatott. A súlyosabb 
betegek, 33-an, a beteghaz-egylet kórházában lettek 
elhelyezve, a „Vörös Kereszt" által biztosított kór-
szobákban. Ezeket dr. Lauringer János és dr Havas 
Gyula orvosok vették át. 171 könnyű beteget átvett 
dr. Klein ezredorvos, a katonai kórház vezetőorvosa. 
Az elszállítás munkájában a rendőrség, a tűzoltó-
egylet és a népfelkelő pótszázad legénysége, valamint 
a „Vörös Kereszt" cserkészifjusága vett részt. A könnyű 
betegek egy hosszú kocsisorban a városon keresztül 
a 83-as laktanyába szállíttattak, a 300 beteg számára 
berendezett katonai fiókkórházba. Amerre a menet 
vonult, nagy sokaság meghatottan nézte a legnagyobb-
részt balkezükön vagy lábukon Sabácnál és Valjevonál 
megsebbzett, főleg horvát ezredekhez tartozó hadfiakat. 
Van közöttük olyan is, aki nem volt harcban, hanem már 
bevonuláskor került betegállományba s azért küldettek 
ide a zágrábi kórházból, hogy ott a súlyosabb betegek 
számára hely jusson. A súlyosan sebesültek közül is 
csak egy van olyan, akinek megsebesülése fájdalmat 
okozó. Ez egy 14-es dragonyos, aki srappneltől kapott 
fejsebet, de most már jobban érzi magát s érdeklődés-
sel hallgatta egyik ápoló urnő elbeszélését, hogy 
ezrede egykor sokáig volt Kőszegen s az akkori 
leányok legszívesebben a dragonyosokkal táncoltak. 
Az ideérkezettek közé véletlenül egy kőszegi szárma-
zású katona is került, Schreiner Samu épitö munkás, 
ki már regebben zágrábi lakós s mint tüzéraltiszt 
vonult be, de gyengélkedése miatt szinten nem a 
harctérre, hanem kórházba került. A legtöbb ide-
hozott beteg 2—3 heti ápolás után már gyógyultan 
fog elbocsáttatni, esetleg újra visszakerül csapattestéhez. 

Harcter i sebesü l teknek egy ujabb nagyobb szállít-
mányát jelezték Pozsonyból. Ez okból nemcsak a 
meglevő kórházban történik intézkedés a befogadha-
tásra, hanem e célra megfelelően berendezik a csip-
kegyárnak üresen á l ló hatalmas géptermet, hol 100 
sebesült számára csinálnak helyet. 

Három sebesü l t honved jelent meg városunkban 
váratlanul pénteken délelőtt. Bérkocsin hajtattak be a 
vonatról. A közönség megrohanta kocsijukat s elhal-
mozta annyi ennivalóval, hogy 10 éhező kőszegi 
családnak is elég lett volna — a felesleg. A 18-ik 
honvedezredhez tartozóknak mondották magukat. Az 
egyiket, egy szentgotthárdi származású tizedest fel-
ismertek s igy rémes hirterjesztésük annál több hitelre 
talált. Mikor a rendőrkapitánynak jelentették, ez azon-
nal erdeklődött nem-e valami visszaélés forog-e fenn, 
mert a harctérről a kórházba csak elvezetés vagy 
igazolás mellett juthat a katona, nehogy elesettnek, 
vagy fogságba jutottnak kerüljön nyilvántartásba. Igy 
kitudódott, hogy az északi harctérről Pozsonyig kisérték 
a könnyebben sebesülteket s onnét hazabocsáttattak 
jelentkezési kötelezetség mellett. Megjelenésüket s 
felvételüket bejelentették a kiegészítő parancsnok-
ságnál, honnét viszont a harctéren levő ezredet érte-
sítik. N a g y szerencséje volt az őket adományokkal 
elhalmozott közönségnek. Mégis csak harctéri sebe-
sültek. Manapság nem lehetetlen, hogy szimulánsok 
vagy kémek használják ki az emberek könnyenhivő-
séget és könyörületességét. Jó lesz vigyázni! 

Az északi sereg balszarnya, mely annyi dicső-
séget szerzett a magyar fegyvernek, bennünket sok 
tekintetben közel érint. E hadseregben harcolnak azok 
is, akik szivünkhöz oly közel állnak s akikért minden 
nap ájtatos imádság száll az egek urához. Egyih dicső 
vezére Puhaló altábornagy, hadtestparancsnok, az 
utóbbi években gyakran fordult ineg Kőszegen, — 
Boreovics Szvetozár gyalogsági tábornok pedig, akiről 
annyi hazu^ hirt terjesztettek s most sok dicsőséget 
szerezve a hadseregnek, cáfolja ezeket, az ötvenes évek 
vegén Kőszegen kezdte meg katonai pályafutását és 
több évet töltött itt az akkor még u. n. katonai nevelő-
intézetben. 

A holnapi orszayos vásáron a rendőri szolgálatot 
polgári ruhába öltözött, karszalaggal megjelölt nép-
felkelők teljesitik. Az állatvásáron az állatorvosi szol-
gálatot Bass Rezső városi állatorvos egyedül fogja 
ellátni, miért is csak egy bejáró lesz a felhajtásra s 
pedig a „Zöldfa" vendeglő melletti utcán át. A marha-
levélkezelést ezúttal már Fuchs Ferenc megbízott 
kezelő fogja végezni, a kirendelt munkaerővel. 

A helypenz nem drágult meg egy fillérrel sem 
évtizedek óta. Mégis örökös baja van ezzel az élelmi 
cikkeket hallatlan drágán eladóknak. Ezek tetszés 
szerint taksálják mindig egyazon értékű s saját ház-
tartásukban termelt élelmieket, de a várostól még egy 
fillért is sajnálnak. E héten semmikép sem akart valaki 
ö fillért fizetni, hanem csak 4 fillért, mert ő kerek 
nagy kosarát kézi kosárnak kívánta tekintetni. A két-

filléres differencia miatt feljelentés történt a polgár-
mesternél, ennek a részéről a rendőrbiróságnál hol 
tárgyalás és tanúkihallgatás volt. Csak két koronára 
büntettek a makacs piaci elárusítót. Ez kevés ahhoz 
a sok munkához mérten, amit okozott. 

A p iacon az élelmiek ára folyton drágul A piacra 
jövő asszonyok mind a lisztárakat okozzák Azt 
mondják, hogy ugyanennyi búzaár mellett máskor nem 
5b fillér volt az ára. Ebben igazuk van. De nincs 
igazuk abban, amit szintén valamennyien mondanak 
hogy apró termékeik magasabb arából kell a kenyér-
kereső nélkül maradt családot fentartani. Majd minden 
család többet kap mint amennyit férje keresett, illetve 
háztartásra adott Ezt a segélyt természetesen adóval 
fedezik. Mi városiak tehát kétszer adózunk. Egyszer 
az adott segélyből ránkháramló adóreszt, másodszor 
az élelmiek után fizetet többlettel. Mikor a vásárló 
asszonyok meghallották a piacon a rendőrkapitány 
hangos magyarázatát, feltűnően elcsodálkoztak ezen 
Ugyanis elhitték a vidéki kofák lamentálását s csupa 

| könyörületességből tulfi/.ettek mindent. Mert a mi 
I asszonyaink elhisznek ám mindent. Ha kofával, ha 
sebesülttel beszélnek, ők akkor is csak a -szivükkel 
gondolkodnak. S bámulatos, milyen nagy pszicholo-
gusok a kofák is, a sebesültek is. Ismerik a gyenge 
nem e gyengédségét. Élnek tehát vele. Sót visszaélnek 
vele. S drágul a piac — a vevők tulzottt szivjóságá-
ból. Asszonyaink ne vásároljanak oly mohon s minden 
áron. Ez is szabályozólag hat az áralakulásra. Aki 
krumplit darabszám kinál, attól ne vegyenek. H i vajat 
darabszám vesznek, előbb mérjék meg. Ha gyümölcsöt 
vesznek, a zöldet, az éretlent, a rothadtat ne fogadják 
el. Szárnyasokat nein kell minden áron összekapkodni. 
Nem kell attól tartani, hogy végre nem kerül ebböl-
abbol. Nélkülözni is kell tudni. Csak azt vegyük, ami 
az értéknek megfelel. Majd leszáll igy a drágán kínált-

: nak ára is. Majd bolond lesz az elárusító nem sokat 

; követelni árujáért, mikor azt tapasztalja, hogy nem a 
J valódi, idényszerű értekét nézik, hanem csak valamit 
| lealkudni akarnak. Minden piac olyan, amilyenné a 
i vásárlók teszik. Nem a kínálat szabályozza az árakat, 
hanem a kereslet. Ha nem rohanják meg az elárusítót, 

; majd olcsóbb lesz. Aki olcsóbbért kinálja, attól ne 
jegy-kettő vegye egész készletét. Jusson többeknek is, 
hogy minél kevesebben legyenek kénytelenek a 
drágábbtól venni. Bevásárló asszonyaink is csinálhat-

I nak kartelt. 

A kőszegi tu r i s t a - es szepitó egylet az Óháztól 
a Hétforráshoz vezető ismert lejtős utat, egy régebbi 

| határozatnak megfelelő kényelmes szerpentin-uttá 
| alakíttatta át, mely most végre elkészült. Az iden már 
j nem sokat fogják igénybe venni. 

I skola i hír. A helybeli ev. felsőbb leányiskola 
igazgatósága az 1914/15. iskolaév megkezdésére vo-
natkozólag a következőket közli: Szeptember 14 — 15. 
napjain 9 - Í J ig lesz a bejáró tanulók beírása és 
3—0 ig a javító és felvételi vizsgálatok megtartása, 
szeptember lb-17. napjain 9—12 ig és 2—4 ig a 
bentlakó növendékek felvétele, szeptember IS-án 9 
órakor az iskolaév megnyitása. 

Az iparostanonc isko ai tanit.is megkezdés-- a 
jelenlegi hadi állapotra való tekintettel -- felsőbb 
utasításra -- folyó évi október hó i-re halasitatott 
el. Az igazgatóság. 

A legújabb vesztesegi k imutatas t öbb vasmegye i 

sebesült és beteg katonáról emlékezik rn-'g, i k i k egy 
részt sebet kaptak, másrészt megbetegedtek. A 
83 ik gyalogezredtől: Csiska István gyalogos, beteg 
(rzeszóvi kórház) Kally liayinond e. őrsvezető (ezred-
törzs), született Hirtenberg 1892. beteg a sukolovi 
kórházban. Kovács dános gyalogos 13. század, beteg 
a rzeszóvi kői házban. M íjor Olé (valószínűleg Sándor) 
gyalogos, tí. század, beteg a rzeszóvi kórházban. — 
A 18 ik honvédgyalogezredből: Hozmaim dános 
gyalogos a 2 ik száz idban, beleg, fekszik Bzeszóvbin. 

E j y i k koszej i h t r cos , Wagenhofer János, a 83. 
gyalogezredből, pénteken este érkezett haza szülei 
látogatására a szombathelyi kórházból. Jelentéktelen 
sebet kapott bal füle alatt, mely hamarosan meggyó-
gyult, de azért ennyi is elég, hogy az erős tűzben 
állott katona megismerje a háború halálos veszedel-
mét, azonban egyben azt a fenkölt hazafias érzést is, 
mit tesz az : hazájáért harcolni és vérét ontani. 

Nyi lvános köszönet a fogattu lajdono?o cnak A 

katonai kórház és a Vörös Kereszt megbízásából fel-
kérettek a város fogat- társaskocsi- és társzekértulajdo-
nosai a katonasebesültek beszállításánál való közre-
működésére Mindnyájan készséges szívességgel és 
dicséretes pontosággal bocsátották rendelkezésükre 
fogatjaikat, sőt sokan személyesen is résztvettek Fo-
gadják ezért a beszállítás eszközlését vállalt hatóság 
hálás köszönetét. A rendőkapitány. 

A katonai korház l egnagyobb szükségé a fehér-
nemű. Minden egyébnél ez a legfontosabb. Nem szen-
ved szükséget a beteg semmi másban, csak a kívá-
natos fehérnemű váltásban. Pedig a tisztaság fentar-
tása is egyik fontos tényezője a közegészség követel-
ményeinek. Aki igazan jó s okos cselekedetet akar 
mivelni a szenvedő katonabetegek javára, küldjön a 
kórháznak vagy a Vörös Keresznek egy-egy inget, 
nadrágot, lepedőt, zsebkendőt s tegye hozzá névje-
gyét, hogy a jóságos adakozók sorába lehessen fel-

.jegyezni. Akit igaz nemes emberbaráti szeretet vezet 
'a katona-sebesültek ápolása érdekében, ezt tegye 
meg. Nem is kell venni. Egy-egy ilyen* fehérneműt" 
mindenki áldozhat készletéből. 

A sebesült katonaknak szánt elelmieket szíves-
kedjenek a jótékony adományozók a várköri Miletits-
fele (Schaár melletti) ház üzlethelyiségében leadni, 
délelőtt 8-tól 11-ig és délután ' ./2-től 4-ig Az el-
osztást a megbízottak fogják teljesíteni. 

Éheznek a sebesültek. Ezt a gyalázatos hirt mer-
ték a városban szájról-szájra adni. S mert az ilyet 
el is hiszik, hát egymáson túllicitálva viszik a sok 
élelmit a kórházba. Oly mennyiségben, hogy azt el-
fogyasztani nem is tudják s részben romlásnak indul, 
részben nem azok gyomrába keriil, akiknek szánták. 
Arról ne is beszéljünk, hogy az idekerült sebesültek 
közül nagyon sok a kórházba vezényelt gyengélkedő, 
ki sohasem volt a harctéren, de azért az is oly lele-
ményes, hogy beáll illetve befekszik szerb- és orosz-
pusztitó „Hárijánosnak". A kórházban olyan ellátása 
van minden katonabetegnek, hogy éheznie nem kell. 

Sze mely esőn meggyőződtünk arr;>l, hagy a napi háromszori 
ítkezes ugy minőség mint mennyiség tekintetében kifogás-
talan sőt dicséretesen jó s kielégítő s a katonak kozul polgári 
állásuk alatt soha sem elveznek ily jót és annyit 

Kap reggelit, ebedet és vacsorát. Többet azért nem, 
mert ez kórház és nem hizlaló. Kórházi étrendet pe-
dig azért, mert az igazi harcban sebesültek sikeres és 
gyors gyógyításának egyik eszköze a diéta is. Ha 
pedig mostanában olyan tömegesen megrohanják a 
kórházat élelmiekkel s ahelyett, hogy ma ez, holnap 
amaz vinne egy kisuzsonnafélét,inkább ki-ki személyesen 
vezetett kosártranszporttal lakinároztatja a — bete-
geket, hogy fog majd velük bírni a kórházvezetőség, 
ha majd elfogy az adakozási kedv s ne adj Isten, a 
lehetősége is? - Szép-szép a jótékonyság, a könyö-
rületesség, — de egymáson túlozva azt eredményezi, 
hogy végre majd akkor nem lesz mit adni, mikor 
legjobban kell. Oly időket élünk, midőn mindennel, 
tehát az adakozással is bölcs mértéket kell tartani. 

A pletyka nem utolsó nyavalája a mi városunk-
nak, — sajnos, de egyben vigasztaló, minden kis vá-
rosnak. Most, hogy asszonynépünk, vagy ha igy jobban 
tetszik, a szép nem a kórházba járás nemes divatjának 
hódol, mindegyik boldogan s büszkén a harapnivalóért 
és nyalánkságokért megváltott remes harctéri híreket 
terjeszti tovább. Ezek közül olyanokat is, melyeket a 
törvény szigorúan tilt és büntet. A nagy jótékonysági 
eksztázisban persze meg sem gondolják, hogy hirter-
jesztésük egyes családoknak mennyi aggodalmat, 
szomorúságot és bánatot okoz, — azt sem, hogy vegre 
is a hatóság kénytelen lesz az ilyen meggondolatlan 
hirterjesztőket példásan megbüntetni. A katonai kór-
házban olyan merészen kieszelt és a továbbterjesztő 
által természetesen még borzalmasabban kiszínezett 
riasztó hirek kerültek forgalomba, hogy közérdekből 
arra kell kérnünk a kórház vezetőségét: vessen véget 
ezen visszaéléseknek. Mi u^y tudjuk, hogy a kórház 
csendes, nyugalmas ápolóhelye a sebesülteknek, hol 
minden láz ellen tudnak orvosságot, hát találjanak 
ilyet a pletykaláz ellen is. Ami hír onnét szárnyra kell, 
az súlyos megsértése az állam és hadviselése minden 
érdekenek. A nagy közönséget pedig arra kérjük, ne 
üljön fel ilyen lelketlen hiresztelőknek. Aki pedig ko-
molyan veszi a jótékonyságot, az küldje el adományát 
a vezető orvosnak Nyilvánosan fogja azt nyugtázni, 
megköszönni és meggondolt beosztással elosztani. A jó-
tékonyság ilyeten való gyakorlásával megelégedhetik 
mindenki, akit nemes gondolkodás vezet abban. Végre 
is nem szórakoztató látványosságnak állították fe! a 
kórházakat. Elég ha a Vörös Kereszt néhány komoly 
nőtagja teljesiti ott önként vállalt nemes hivatását. A 
hirszomjasok elégítsék ki szenvedélyüket a náluk békés 
időben is tapasztalt sületlenségekkel, de hagyják bé-
kében a sebesülteket. 

Helyreigazítás. Mult heti számunkban az ada-
kozók névsorában „Müller Ferencué" helyett Müller 
Mária állott. A tévedest most helyreigazítjuk. 

Készítsünk hosap<at es c^uk lovedot a katonak 
nak. Az a rajongó lelkesedés, amely a jelenlegi tör-
ténelmi napok alatt honleányainkat vezérli, biztos 
garanciát nyújtanak arra, hogy katonáink télidőre 
nem fognak a legszükségesebb dolog: hósapka, csuk-
lóvédő nélkül maradni. Kőszegen oly számosan foglal-
koznak csuklóvédók készítésével, hogy egy-kettőre 
nagy mennyiséget küldhetnek harcoló katonáinknak. 

A közönség es a tábori posta. A családok leve-
leket várnak a harctérén levó hoőzátartozóiktól és 
érthető nyugtalanságuk, ha ezen levelek késnek-
Figyelmükbe ajánljuk az érdokelteknok, hogy nyug-
talanságra nincs okuk, i n ho>«z<ibb ideig sem érke-
zik posta, mert elképzelhető, hogy a több százezer 
katona többször ennyi levelezőlapot biz a tábori 
postára, amelynek a levelek összegyűjtése, elosztása 
es elindítása rengeteg nagy munkát ad 

Javul a pos l a fo rya lom A kőszegi postán a e o 
.nagsulyhatár ezentúl 5 kii arámin helyett 11) kilóig 
terjed. Hosznia Hercegovinába és Wieubo is lehet 
csomagokat feltdui, arn ilynek terjedelme azonban 
nem lehet tMJ centiméternél nagyobb. Egy-egy téltől 
ezentúl 5 csőmig helyett 10 csomagot is fel leli -t 
venni es kereskedők tót előzetes bejelentéi alapján 
még többel is. 



Koszöndtnyilvanitás Miután az jótékony 
nöeuvM az iskola év megkezdése miatt a gyermek-
menhelyet az ev leányiskola helyiségeiben feloszlatni 
vult kénytelen, az egyesület hálás köszönetét fejezi 
ki tíudaker G. Károly urnák, ki a kertet és torna-
termet az egyletnek sziVes volt átengedni. Hasonló-
képen köszönetünket kell nyilvánitvnunk Teke l'aula 
rirnő házvezetőnőnek, Jkí a gyermekeknek főzött. 
Hálás köszönetet mondunk mindazon hölgyeknek is, 
kik a gyermekek hordozását vállalták el, azon kérés-
sel, h"gy szives támogatásukat ezután se vonják meg 
egyletünktől és élelmiszerek adományozásával az 
illeirt családokat ezután is segélyezhessük, inig az 
állami segélyt ki nem utalják. Eddig a következő 
adományok folytak be: Waldmeyer Károly 20 K, 
Freylet Emma úrhölgy 5 K, Stettner Gusztáv 7 K, 
dr Schneller Aurél né 6 K, özv. Benedekné uruő, 
Gosztonyi Margit ui hölgy. <Vzv. Klinger Héláné, 
Miklós Hei ta nrhölgy, Kobelrausch Karolina úrhölgy, 
Thold DezsŐné ő—5 K ; Franz Cecília úrhölgy, 
Stettner Honrictte úrhölgy. VVölfel Józsefné 3—.'1 K; 
orv. Stubenvoll Károlyné 2 K ; Lindbauer Karolina 
úrnő, szilva, befőtt; Bakó Erzsébet uruő, gyümölcs; 
('zeke Gusztáv, 31 kg liszt és dara; Hinghofer 
Karóim úrhölgy, alma, Hammer Gyuláné, kel, bur-
gonya ; Stúr Mária uruő, rizs; l)nger Elekné, borsó, 
tej, gyümölcs, hus, kuglóf; Ruth Jenöné, gyümölcs; 
Terpláu Komélné, gyümölcs; Kovács Viktor, para-
dicsom, cipőfényináz, szappan, kefe, cipőfűző; „Vörös 
Kereszt": bab, burgonya, kenyér; dr. Schneller 
Aurélné, N N , Hammer Gyuláné, Thold DezsŐné, 
ruha ós fehérnemű. 

A Szombathelyi Takarékpénztár kő-
szegi f i ók ja tudatja a közönséggel, hogy a 

hábóru tartama alatt is betéteket kamatozásra 

elfogad, amelyekre a moratórium hatálya nem 

terjed ki, — ezek az alapszabályszerii felmon-

dási idő mellett, esetleg megállapodás szerint 

felvehetők lesznek A közönségnek érdekében 

áll tehát, hogy ily módon pénzét gyümölcsöz 

telőleg biztonságba helyezze, anélkül, hogy a 

felvételben akadalyozva volna. 

Balatonmelléki borok : szentgyörgyhegyi 
ó-bof fiterjé 1 K, szigligeti 1913-as 80 fillér. 

Kőszegi udvari és barna malátasör. Kapha tó : 

Maitz József belvárosi füszerkereskedésében. 

Társas autó k irándulások hetenkint 
Aspangon keresztül M'áriacellbe. Vasár- és ünnep-

napokon Tarcsa-fürdő es Grac Előjegyzéseket 

a Dunantuli Automobil Gerage-ba, Szombathely 

Széli Kálmán-utca 37. intézendők. 

Vidék i hirek. 
A soproni all. felső keresk. isk Igazgatósága 

ezennel tudatja az érdekeltekkel, hogy az 1914/15. 
tanévre szóló beiratás szeptember 11.. 12. és 14-én 
délelőtt 0—12 óráig történik, ugyanezen napokon 
délelőtt 11 — 12 óráig eszközöltetik a női keresk. 
szaktanfolyam növendékeinek a beiratása. Mind a 
felső keresk iskolában, mind ;t női keresk szaktan-
folyamban szeptember 15 én nyílik meg az iskolaév. 

Sebesültek Szombathelyen. Vasárnap és hétfőn 
Szombathelyre is hozott sebesülteket a vonat. Va 
sárnap 185, hétfőn 500 sebesült érkezett közénk. 
Mindannyian a déli harctéren sebesültek meg, Val-
jevo, Visegrád táján és a Drina mentén vivott bar 
cokban A sebesülteket a Zrinyi Ilona-utcai iskola-
helyiségekben helyezték el A hétfői szállítmányból 
283-at helyeztek el Szombathelyen^ a többit elszállí-
tották Kőszegre és Sárvárra. 

Pályazat. A szombathelyi pénzügyigazgatóság 
területén vigyázói állás jott üresedésbe a melyekre a 
pályázati kérvények a pénzügyigazgatósághoz be-
adhatók Az állásokkal H00 korona fizetés, 120 ko-
rona ruházati adalék, laktanyaszerü elhelyezés és 
egyéb törvényes mellékilletmény van összekötve. 
Legtöbb kilátással 17—18 éves fiatalemberek pályáz-
hatnak 

Emelkednek a husarak Szombathelyen. A polgár-
mester tegnap a következőket jelentette ki a hír-
lapíróknak : Miután a húsárak indokolatlanul emel-
kednek, összehívom a közélelmezési bizottságot, mert 
eltökélt szándékom, hogy a magas húsárak miatt 
hatósági mészárszék felállítását javasolom. 

A polgári áruforgalom felvetele a deli vasút 
vonalain. A déli vasút vonalain a polgári áruforga-
lomra nézve fenállott korlátozások részbeni meg 
szüntetése után a rendelkezésre álló kocsik mérvéhez 
képest ugy a gyors- és teher darabáruforgalom, mint 
a kocsirakományu gyors- és tehcráruforgalom ismét 
felvétetett es pedig I. a déli vasúti rmigvar és osz-
trák állomásainak és a déli vasút üzemében levő 
helyi és bérelt vasuiai állomásaival való egymás-
közti forgalmában, 2. a magyar és osztrák vasutak-
kal való forgalomban azon korlátozással, hogy teher 
darabáruk a magyar királyi államvasutak állomásaira 
csak akkor vétetnek fel, ha bár tobb feladó által 
tobb címzettnek, de ugyanarra az állomásra legalább 
3000 kgr. kerül feladásra, 3. a es. kír. osztrák állam-
vasutak krakkaui, lembergi és stanislaui igazgatósága 
és a csernowitzi üzletveibtőség területén fekvő állo-
másokra rendelt polgárt uru csalis az illető igazga-
tósáig, illetőleg üzletvézetőseg előzetes hozzájárulá-
sává! Tétetnek lel szállításra. Az összes áruk — 
élőatlatok kivételével — amennyiben azok azonnal 
nem rakhatók be és szállíthatók el, csak az üzlet-
szabályzat 60. § < 1 ), illetve a nemzetközi egyezmény 

5 szakasz (2) pontja alapján vétetnek át. Kocsi-
rakományu áruknál a feleknek a fuvarlevélben az 
üzletszabályzat ttti § ( 1 ) 2 pontja s/.ennt a nyitott 
kocsiban való szállítást kiváuniok kell 

A törvényhatósági távbeszélő forgalom megnyi-
tása Szeptember elsejétől uiindenueani tavtvs ve-
tések váltása a környékbeli es torvényh Uósagi 
távbeszélő forgalomban engedélyeztetett. Igeté 
sek csakis el fizetői állomásozol iv •.. deménye tiet«''K 
C-s oda intézhetők, inig a postahivataloknál béren 
dezett nyilvános távbeszélő diomasok maganbes >1 
getésekre ezután se n vehetők igénybe. Törvény-
hatósági forgalomban i beszélgetés a vármegye 
területén tul nem terjedhet. 

Egy szombathalyi flu hósiessege Bader Jenő, 
a Sz. S. E kitűnő beekjé önkéntes a 19. gyalog 
ezredben. Bader a szerb h irctéreu van jelenleg, 0 
ütközetben vett részt és páratlan bátorsággal és 
rettenthetetlen vitézséggel küzdotto végig a leg-
véresebb csatákut. Kitűnő céllövő és igen sok szerb 
tisztet teritett le fegyverével. A cólbavett ellenség 
nem menekült ép bőrrel Bader elől. Badernek 
őrmesteri rangja van s kis 50 főnyi csapatával az 
egyik esatában egy 500 főnyi szerb csapatot 
futamitott meg. Bader mindig elől jár csapata élén 
és lelkesítő, páratlan merészséggel magával ragadja 
a legénységet. Ugy értesülünk, hogy Bader Jenőt a 
harctéren tanúsított kiváló magatartásáért kitünte-
tésben és előléptetésben fogják részesíteni 

Christ Jenő megsebesült A galíciai harcokban 
megsebesült Christ Jenő 11-os huszárőrnagy, dr. l.akv 
Kristóf nyug. törvényszéki elnök veje. Az őrnagy 
a landsuti csapat kórházban fekszik, de sebe nem 
veszélyes. 

Baro Solymossy Lajos eleseti. Báró Solymossy 
Lajos Sopron város országgyűlési képviselőjének 
aradmegyei kastélyába hivatalos jelentés jött, hogy 
Lajos na az oros/'harctéreu két golyótól találva meg-
halt. Az elhunyt fiatal tiszt Görgey Arthur tábornok 
dédunokája. 

A vitéz vasi huszárok. 17 sebesült 11-es vasi 
huszár érkezett csütörtökön Szombathelyre. A sebesült 
huszárok mindannyian jókedvűek. Meglátogattuk 
őket, beszélgettünk az egyik vitézzel, aki ágya szélén 
ült és vígan pöfékelt egy havannából, pedig altestén 
érte a golyó. A lövés után azután vitéz barátunk 
még 17 In lométert lovagolt. Es milyen hősök a mi 
huszárjaink! Ezredes ur Szívó (mint százados Kő-
szegen volt huzamosb ideiül mindig előljár ezrede-
élén s csak neveti a feléje zuduló golyózáport 
„Utánnam fiuk itt az ellenség!" s repül, száguld a 
11 es huszár, elsöpör mindent maga elől, nicn meg-
állás, csak az ellenségen keresztül. 

nincs hiány kósza hírekben. Újból beigazolást nyert 
Bismarck mondása, hogy seholsem hazudnak annyit, 
mint háborúban, vadászaton és választásnál. Persze 

! sokkal szívesebben hiszik el a rosszat, mint jót." 
Megnyugvással konstatáljuk tehát, hogy ezaesnnya 
betege nem magyar speciálitás. Budapest, 1U14 

• aug 31 Tisza István. 
Katón iknak taviratot nem lehet küldeni Félhiva 

talos m jelentik : A hadrakelt sereghez, az erődített 
helyek hadi véd-rségéhez és a hajóhadhoz tartozó 
cgvéliek részére a tábori postahivatalok utján táv 
iratot nem küldhetők. 

Az uj papa Római távirat jelenti, az uj pápa 
Pella Chiesa olasz bibornok lett, aki mint pápa a 
XV. Benedek nevet vette fel. 

A papaválasztas Szerdáig már kétszer szavaztak 
a bíborosok. A Sixtini kápolna kéményén szerdán 
délelőtt kétszer felszállott a fekete füstgomoly, jelez-
vén a pápaválasztó konklávé szavazásának eredmény-
telenségét. A Tribuna jelentése szerint az első szava 
zásnál Matti bíboros körülbelül harminc szavazatot 
kapott, a többi szavazatok pedig megoszlottak 
Gaspari és Pompili között, akik közül Oaspari kapott 
tobb szavazatot. A második szavazásnál a szava-
zatok szátoaránva alitf változott. 
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Fáj a foga? Műfog kell! 

Scharpf 3enő 
vizsgázott fogtechnikus mester 

segit a bajon. 

Szombathely Srzsébet királyné-utca 

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

Heti krónika. 
A katona-lovak es szállítási eszko/ok. A hivata-

los lap tegnapi szama igazságügyminiszteri rende 
letet kozol a katonai célokra átvett lovak és szállí-
tási eszközokért járó kárpótlások kifizetése és azok-
nak esetleges biroi letétbe helyezése ügyében. A 
kárpótlási összegeket hat heten belül a postataka-
rékpénztaruk fizetik ki az érdekelteknek. A kifizeté-
sek előtt a lóálliiási igazolványokat az adóhivatall>an 
kell bemutatni, ahol a felek fehérszínű átvételi el-
ismervényt kapnak. 

A miniszterelnök nyilatkozata A miniszterelnök 
hétfőn a következő nyilatkozatot publikálta: Minden 
férfiasan gondolkodó magyar embert méltó bosszú 
sággal tölthet el. hogy bizonyos itteni körökben 
nagyképű jolértosültsóg hamis mezében tetszelgő 
urak hamis híreket terjesztenek. Vigasztalásul szol-
gálhat a következő észlelet: a Berliner Tagé blatt 
augusztus iki száma azt mondja: .Természetesen 
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Nyomatott Itónai Frigyes U.i y vuyomdájában Kőszegen 

Róth S á n d o r bőrkereskedésében 

egy tanonc 
felvétetik. 

Köszönetnyi lvánítás. 

Mindazoknak, kik szeretett jó férjem, 
illetve apa, apósnak és rokonnak 

Dillmann Lajos 
halála alkalmával részvétüket nyilvání-
tották, valamint azoknak, kik drága 
halottunkat utolsó útjára kisérték s kik 
koporsóját koszorúval díszítettek, ezennel 
a leghálásabb köszönetünket fejezzük ki. 

Kőszeg. 1914. szeptember hó 5-én. 

özv. Dillmann Lajosné 

és gyermekei. 

Hirdetmény. 
A Bécsújhely területén fellépett száj- és körömfájás miatt a folyó 

évi szeptember hó 9-ére kitűzött marhavásár nem tartatik meg, 

ellenben a 

I é ? á s á r 
meg lesz tartva. 

Praschek, polgármester. 
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