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Jíadikészültségünk és a fogyasztás. 
I n a R u b l n e k G y u l a az O M O K igazgató ja 

Az általános mozgósítás elrendelése nem-

csak a pénzvilágban okozott zűrzavart és föl-

fordulást, hanem a fogyasztók körében ma is 

aggodalmas hangok emelkednek a tekintetben, 

hogy vájjon a monarchia termése a háború 

elhúzódása esetén képes-e fedezni a hadsereg 

es a lakosság kenyér- és husszükségletét, 

amikor külföldi behozatalra számítani legalább 

a haboru tartamára nem lehet. 

A tapasztalat, tények csakhamar rácáfoltak 

azokra, akik a háború küszöbén dragaságot 

jósoltak és siettek kamarajukat élelmicikkekkel 

megtömni. A helyzet ma az, hogy az élelmi-

cikkek egy részének az ára nem sokkal maga-

sabb, de talán alacsonyabb, mint lett volna, ha 

a haboru elmarad. 

Ennek a magyarazata igen egyszerű. A 

háború ténye maga nem fokozza a fogyasztást 

— csakis kisrészben, annyiban, hogy a hadba-

vonultak talán jobban elnek általában s így 

többet fogyasztanak, mintha idehaza maradnak, 

de fogyasztottak volna utóbbi esetben is, ugy 

hogy itt egy alig figyelembe vehető fogyasztasi 

többletről van szó. 

A tényleges helyzet, amint ma már j ó 

egy hónap tapasztalata alapján egész bizonyos-

sággal meg lehel állapítani az, hogy a fogyasz-

tás csökkent az egész vonalon, mert kereset 

nincs, mert mindenki, még a módosabbak is 

bevonják vitorláikat, okos, előrelátó gondosság-

gal takarékosak. Ellensulyozólag hat az a 

körülmény is, hogy a kiviteli forgalom ép 

elelmicikkekben teljesen szünetel. 

Ha pedig, amire alapos a reményünk, a 

hadviselés állandóan idegen területeken folyik 

le, akkor a hadsereg élelmezésének egy részét 

a megszállott területek fogják ellátni, ami 

ismét az élelmicikkek árára a fogyasztó 

szempontjából lesz kedvező hatással. Annyi 

bizonyos, hogy a monarchia husszükségletének 

ellatasa senkinek komoly gondot nem okozhat. 

A mi allatallományunk ál landó kivitelt termelt 

beke idején állatban és állati terményben. 

Ennek a kivitelnek a lehetősége most meg-

szűnvén, nyilvánvaló, hogy a kinálat emelke-

dett s a mai esetleges állatpusztitásnak a káros 

hatasat a fogyasztás c»uk később fogja érezni, 

amikor a ma válogatás nélkül nevelt ten> ész-

anyag ivadékai hiányozni fognak. I lus van és 

lesz tehát bőven, sem a monarchia lakossága, 

sem a hadsereg ebben hiányt nem fog 

szenvedni. 

Arra a kerdésre, hogy a húsnál is fonto-

sabb kenyérrel, hogy állunk, a statisztikai 

adatok egybevetéséből és pontos mérlegeléséből 

lehet megadni a választ. 

A monarchia buza és rozs termése az 

előleges becslés szerint, amit a későbbi tudó-

sítások is hitelesítenek, általánosságban: 95.2 

mill ió métermázsa. Amivel szemben az átlagos 

buza- és rozsfogyasztás volt 1904 - 1909-ben 

átlagban 95 62 mill ió métermázsa, 1909-1912-

ben 10774 mill ió métermázsa. A maihoz 

nasonló rosz búzatermésünk volt 1909-ben, 

mikor 34 millió métermázsa búzánk termett, 

valószínű, hogy a tényleges eredmény ma sem 

lesz nagyobb. Abban az esztendőben közel 10 

millió métermázsa búzát hozott be a vámterü-

let. Az akkori logyasztás tehát kerek 10 mill ió 

métermázsával volt nagyobb, mint amennyi 

buza- és rozskészlet ma rendelkezésre áll s 

így azt lehetne következtetni, hogy a vámterü-

letnek ma 10 mill ió métermázsa kenyérgabona 

behozatali szükséglete van. 

Ez nagy tévedés, mert aki ezt állitja nem 

veszi figyelembe, hogy a mai kereseti viszo-

nyok között a fogyasztas nagy mértékben 

csökkent s nem veszi figyelembe, hogy a 

fogyasztásnak nagy alkalmazkodási képessége 

van. Ennek igazolasára elég felhozni, hogy az 

1907 —1908. fogyasztási évben, mikor a terme-

lési viszonyok nagyon megromlottak, a vám-

terület buza- és rozsfogyasztasa 87 64 millió 

métermázsa volt. 

A mi mai helyzetünkben tehát a monar-

chia buza- és rozstermése haíarozottan elég 

kenyerszükségletünk ellatására, még ha figyel-

men kivül hagyjuk azt a körülményt, hogy 

kenyérpótló terményeink, minők a tengeri és a 

burgonya bő termést igéinek s hogy a háború 

bevégeztével a gabona-behozatal is lehetővé 

válik s nagy lesz a kinalat, mert a nemzet-

közi gabonaforgalom jóformán teljesen pang s 

hogy hadseregeink idegen területen szerezhetik 

be szükségleteik egy részét. 

Összevetve tehát minden tényező adatot, 

meg lehet állapítani, hogy a vámterület teljes 

mértékben tudja a fogyasztás szükségleteit 

fedezni, még akkor is, ha a háború tartama 

hónapokat is venne igénybe, mert hadikészűlt-

ségünk a fogyasztás ellátása tekintetében oly 

mérvű, amely a jövő termes betakarításáig 

minden körülmények között teljes fedeze 

tet nyújt. 

Hirek a háborúról. 
— Csak hivatalos jelentések. — 

A szerbek feletti győzelmünk reszletei Hor-
vátország Száva parti községeiből vasárnap töme-
gesen jöttek menekülő lakosok Újvidékre, a kik 
azt újságolták, hogy szombatról vasárnapra a 
Száva mentén mintegy hatvan kilométer hosszú-
ságban folyton szóltak az ágyuk. Később telje-
sen megbízható helyről megtudtam, hogy szom-
bat éjjel mintegy IbUOU szerb kelt át a Száván, 
hogy bizonyara orosz intézkedésre nyugtalaníts i-
nak l>ennünket. Szerbiában már napok óta az 
a hir járja és e/.t a főlnd vezetőség is megerősítette, 
hogy az orosz francia-belga csapatok Berlint elfog 
ialták, az orosz csapatok néhány kilométernyire 
vannak Bécstől s hogy a néinet császár elkesere-
dettségében főbelőtte magát. Ehhez járult az is, 
hogy szerintük a Száva mentén nincs hadseregünk 
és csak néhány népfelkelő ezred őrzi a határt Szerb 
fogoly katonatisztek a/.t is elmondták, hogy Orosz-
ország megsürgette Szerbiánál, hogy lépjen offenzí-
vába és igy k<Hse le uz osztrák -magyar haderőt. A 
szerb hadvezetőség a hírhedt és kegyetlenségéről 
ismeretes Timok-diviziót küldte csatatüzbe azzal a 
céllal, hogy a Száván at tObb helyen betörnek, azt 
a látszatot keltve, hogy a főhaderő támad és így 
csalják ki a boszniai hadtestek egy részét, inig a 
szerb főerő a Drina felé vonulva behatoljon Bosz-
niába. Ennek a tervnek rettenetes kudarc lett a 
vége. A szombatról vasárnapra virradó éjjel Janik-
nál, Klenáknál, Progarnál, Mitrovicánál és Kupino-
vonál kisebb csapatok keltek át a Száván és elő-
őrseinket megtámadták Hadvezetöségunk utasításira 
csapataink átengedték a szerbeket, mert körül akar 
tak zárni őkot. A szerbek vaspáncélos ladikokon, 
dereglyéken és némely helyen csak átgázolva a 
kilencven centiméter magas vizén jöttek át Azon-
kívül két rögtön/.ott hidat vertek : az egviket Mit-
rovicánál, a másikat . ^óvóva l szemben Osztru/.sni-1 
cánál. Szerb Mitrovicáról elsőnek kétszázötven szerb f 
komitácsi jött át magyar Nlitrovicára, ezeket rögtön 
egészen hallgatagon részben lemészárolták, részben 
elfogták. Mindegyiknél kézi bombákat és ekrazitot 
találtak. Hadvezetőségünk csapatait Mitrovica és 
Jarak között egyesitette, mig a szerbek a természet-
adta árkokban és azokban a csatornákban foglaltak 
állást, melyeket a .'W év óta folyó ármentesitő 
munkák alkottak. Tüzérségünk ebből a védett pozí-
cióból csakhamar kiverte a szerbeket, a gyalogság 
pedig körülkerítve őket a Száva felé nyomta az 
egész Timok-diviziót, a mely erre vad futásnak 
indult. Néhány ezren a Szávába szorultak és ott 
megfulladtak. A csatatéren ketezernél több szerb 

esett el, megszámlálhatatlan azok száma, akik a 
Szávába fulladlak és a sekély vizbeu annyi a halott, 
hogy a Száva vize helyenként megállott és piros a 
vértől. Két zászlót, négy ágyút és tiz gépfegyvert, 
ezenkívül nagyon sok hadianyagot zsákmányoltunk. 

A tíznapos csata jelentősege. A Kelet-Galíciában 
lefolyt tíznapos ütközetről, a világtörténelem legna-
gyobb csatájáról és ennek jelentőségéről a Nova 
Reforma a következőket írja: A nyilvánosságra korült 
hirek szerint a nagy csata, a melyet hadseregünk az 
oroszokkal vivott, azzal az eredménnyel végződött, 
hogy az osztrák-magyar hadsereg óriási diadalt vi-
vott ki a lengyel királyság területén ós az Auffen-
berg tábornok parancsnok lás.i alatt álló csapatok 
az ellenséget többnapos küzdelem után a Bug folyó 
mögé vetették vissza. Ezek a hirek a küzdelm'ek 
láncolatának csak egy részéről szólnak és meg lehet 
állapítani, hogy az ütközet, a mely több száz kilo-
méternyi hosszúságú területen folyt le, a mi bal-
szárnyunk teljes győzelmével végződött és ezáltal 
döntő hatást gyakorolt egész hadseregünk helyze-
tére is. Dankl és AufTenberg tábornokok seregei az 
ellenséges hadsereg visszavonulása után északon 
Lublin mögött és keleten a Bug-folyó mögött ketté 
vágták az orosz hadsereget és megszakították az 
összeköttetést egymással és a centrummal, a mely 
Leinberg felé igyekezett. Az orosz hadseregnek ez 
a centruma a Ravaruska — Zolkiev között szenvedett 
vereség következtében amúgy is alaposan megren-
dült. Annak, hogy a tekintélyes számú centrum 
Ivanow tábornok vezetése alatt mégis koncentrált 
támadást tudott Lemberg ellen intézni nincs semmi 
jelentősége, mert a döntést mégis csak a harc végső 
küzdelmei fogják megadni és az osztrák-magyar 
hadvezetőség annyi bizonyítékát adta annak, hogy 
a helyzeteket megérti és kitüuőeu tudja megítélni, 
hogy nyugodtan lehet bizni benne. Az eddigi tevé 
keuykedés fényes sikere, amelyet hadseregünk jobb-
és balszárnya aratott, növeli a bizalmat és az osztrák-
magyar fegyverek fárads.igát biztos siker fogja 
koronázni. 

Megerkeztek a mitrovicai foglyok A megsemmi 
sitett szerb Ti illók-hadosztály foglyait, számszerűit 
körülbelül négyezernyolcszáz embert, a szerdai nap 
folyamán katonai sorba állítottak Mitrovicán és kör 
nyékén. Mikor a nagy csapat együtt állott, négyszáz 
népfölkelő fegyveres őrizete mellett gyalog útnak 
indultak I'éteivárad felé. Az uton a szerb katonák 
boldog megelégedettséggel beszéltek szerbajku kato 
náiuknak, hogy mennyivel jobban érzik magukat 
Magyarországon. Nem bírták tovább a folytonos 
nélkülözést, a folytonos inasirozást. Napokon át nem 
aludtak és szerencséseknek érzik magukat, hogy fog-
ságba kerültek. 

Lelőtt francia repülogepek Münchenből távira-
tozzák : Egy bajor tiszt jelentette ide a nyugati 
harctérről, hogy N incynál néhány francia repülő-
gépet lelőttek, köztük egy aviatikust, aki l'oincaré 
levelét vitte a cárhoz. Ebben az írásban a francia 
köztársaság elnöke arra kéri a cárt, hogy haladék 
talanul rendeljen el az egész vonalon támadást, inert 
ilymodou a franci* soregek legalább nyolc napig 
pihenni tudnának, amire nagy szükségük vau, kü-
lönben el vannak veszve. 

Paris pusztulasa Kómából jelentik, hogy Pária -
ban a német ágvuk irtózatos dörgése már egészen 
jól hallatszik. Ebből azt következtetik, hogynnétne 
lek már a külső erődöket bombázzák Párisban igen 
ft-szult hangulat uralkodik. 

A nemetek hadisarca. Berlini jelontés szerint a 
németek Lille városára két millió, Amiensre három-
negyed, Lens városára szintén és Armentieres váro-
sára félmillió frank hadikárpótlást vetettek ki. 

Nemet győzelem az oroszokon A berlini NVollí 
ügynökség jelenti, hogy Breslauból a főparancsnok 
a következőket kó/.li: Sziléziai landwehr-csapatauik 
győzelmes csaták után az orosz gárdaezred és a 
harmadik kaukázusi ezred tizenhét tisztjét és ezer 
közlegényt foglyul ejtettek. 

Angol-francia offenzíva. Koppenhágán át érkező 
párisi jelentés szerint Páristól keletre nagy csat ik 
folynak. Ilir szerint az angol francia egyesült had-
sereg táuiadóJag lépett föl. 

Ostende bombazasa. Botterdamból jelentik, hogy 
a német haderő Ostende bombázására készül, ahol 
ujabb angol csupatszálhtasok folynak. 

Maubeujs elesett. A nagy főhadiszállásról jelen-
tik : Maubeuge vára kapitulált. Negyvenezer hadi-
fogoly, köztuk négy tábornok, továbbá négyszáz 
ágyú és számos hadiszor jutott kezünkbe. 



V e r d i m t ő l délnek eső z r t r e r ő l ö k e t . Hindenburg had-
s e r e g e m e g v e r t e a z orosz hadseregnek még P o r o s z 
ország területén tarlozkodó bals'-árnyát és e z z e l utat 
nyitott csapatni részére az ellenséges haderők hátá 
ba Az ellenség feladta a harcot ós t e l j e s v i s s z a -
vonulásban van. A keleti hadsereg északkeleti i r á n y 
han, a Nyemen folyó felé üldözi az ellenséget. 

A deli harc folytata(a. A/ ország déli határán 
pár napja megkezd tdoit csatározások még nem 
értek véget. Egyes szerit csapatok több ponton 
átlépték a határt,'ami természetszerűleg nyugtalan 
ságot okozott az illető hatarszéii vidékek lukos-?ága 
körében. A hadműveletek mai stádiumában sommi-
féle részletes tudósítás nem adható, hangsúlyozandó 
azonban, hogy az akciónak nagy jelentősége nincs 
és aggodalomra nincs semmi ok. 

A delkeleti harcok. A délkeleti hadszintérről 
érkező hirek arra mutatnak, hogy mialatt mi a 
Drináu átkeltünk, u szerb hadsereg egyes részei u 
Szerétnségben betörtek, ahol a ta nádas elhárítása 
megindult 

V á r o s i a g y i k . 

;m>2 9M Hirdetmony. 

Az országnak határán duló és azontúl, majd-
nem az egész Európán kiterjedő világháború, az 
abba belesodort nemzetek életerejét, fen állásának 
alapját, vagyis: gazdasági, pénzügyi viszonyait és 
belső szervezetét, közigazgatását, erős megpróbál-
tatásoknak tette ki. 

Ismeretes dolog, hogy az állam jövedelmeit 
az adókból meríti Ezeknek a jövedelmeknek pontos 
befolyása a jelenlegi háborús viszonyok között nagy 
fontossággal bír, mert a hadviseléshez nemesik 
katona, hanem pénz, igen sok pénz is szükséges-

Ezek a körülmények arra indítanak, hogy 
amidőn az adókezeléssel foglalkozó tisztviselőket és 
közegeket az adóbehajtás korüli teendőik lelkiisme 
retes elvégzésére az év ezen szakában szokássserüleg 
felhívom, egyben azzal a kéréssel fordulok Vasvár-
megye hazafiasan gondolkozó és nemesen érző itthon-
maradt adózó polgáraihoz, hogy az állam irányábani 
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 ós egyéb 
állami köztartozásokra moratorium nincsen. 

Amennyiben az adók és egyéb köztartozákok a 
rendes időben be nem folynának és a hátralékosok 
kedvező anyagi körülményeik ellenére köztartozásai-
kat be nem fizetnék, a végrehajtást alkalmazásba 
kell venni. 

Erősen hiszem, hogy a végrehajtás alkalmazá-
sára csak is elvétve leend szükség, mert örömmel 
észleltein, hogy némely községben a háborús hirek 
a fizetési készséget nem hogy csökkentették volna, 
sőt inkább fokozták. 

Vasvármegye közönségének áldozatkészsége 
ismeretes a múltból. Valahányszor veszély fenyegette 
hazánkat, e varmegye közönsége nemcsak a törvény-
szerű kötelességeit teljesítette, hanem mindig azt 
meghaladó anyagi áldozatot hozott. E vármegye 
közönsége most is tudni fogja hazafiúi kötelességót. 

Szombathely, 1914. augusztus hó 24.-én. 

Sziytiváry 0>za, s. k. 
min. U n , m. k i r pcniugyigazgatú. 

Kőszeg szab. kir. város adóhivatala a szombat-
helyi in. kir. pénzugyigazgalósag 41513/11 914. sz. 
rendeletéből a közönségre vonatkozó részt, amidőn 
közzéteszi, felhívja ezúttal is az adófizetőket, hogy 
a mar esedékes volt '/* évi adótartozásaikat külön-
beni végrehajtási eljárás terhe mellett, legkesöbb 
szeptember 15-ig fi/essék be. 

Kőszeg, 1914 augusztus hó 28.-án. 
Városi ndóhwnta 1. 

3i*2 ui* Hirdetmeny 
Közzéteszem, hogy a hadbavouult katonák s 

családjai ügyes-bajos ügyeinek elintézését elvállal-
tam. Szükség esetén forduljanak bizalommal hozzám. 

Kőszeg, 1914. szeptember 13-án. 
Aiujuset JÁHJ8t polgármester h 

2422-23 1*14 Hirdetmény. 

A katonailag ki nem képzett helyben tartóz-
kodó összes pékek és szijjártók törvényes következ-
mények terhe alatt felhívatnak, 1914. szeptember 
14 én délelőtt 10 óráig hivatalomban jelentkezni. 

Kőszeg, 1914 szeptember hó 10 ón. 

Kőszegi József rendőrkapitány. 

Útban a lengyel légió. Zgorszky, az urakhAza 
tagja, a bécsi lengyel bizottság elnöke, a lengyel 
légionáriusok elsfi századának a harctérre indulása 
alkalmával Ölelségéhez hódoló táviratot intézett, 
melyre Őfelsége katonai irodájából ma a következő 
távirat érkezett Zgorszkyhoz: 0 császári és agostoli 
királyi felsége a lengyel legionáriusok első századá-
nak ii harctérre indulása alkalmából kifejezett loja-
litását kegyesen köszönettel tudomásul venni mél-
tóztatott. Holfras. 

Lemberg kiürítésé. Lemberget szeptember 3 án 
hajnalban kiürítették. Hogy ez a kiürítés tervszerűen 
és lehető legnagyobb rendben történt, bizonyítja 
legjobban az a körülmény, hogy sem ti án, sem 7-én 
a déli órákig nem fogtak harcba. Lemberg kiüiitése 
reánk nézve semmi hátránnyal nem jár. Az általános 
helyzet azóta semmi jelentős változást nem mutat 
Magántudósitások hangsúlyozzák, hogy Lemberg ki 
ürítése t keletes rendben tőrtént. A csapatok odaadó 
áldozatkészsége és bizalma, épugy mint a sebesül-
tekről való gondoskodás, dacára a legnagyobb igé-
nyeknek, mindenben kielégítő. Az egészében loyális 
ukrainai népség csak egy kis tordékének vannak 
russzofil érzelmei. 

Petervari jelentes Lembergrol. A Pétervári Táv-
irati Ügynökség hivatalosan közli, hogy az orosz i 
csapatok szeptember 3 án íiuzky tábornok vezetése 
alatt bevonultak Lembergbe A hivatalos jelentés 
egyetlen szóval sem tesz említést arról, hogy az 
osztrák magyar csapatoknak a bevonulással a leg-
csekélyebb kiirt is okozták volna A szűkszavú 
jelentésben egyetlen fogollyal és zsákmányolt Agyú-
val sem dicsekedhettek ei az oroszok, ami ujabb 
kétségbevonhatatlan bizonyítéka annak, hogy Letn-j 
berg taktikai szempontok miatt tortént kiürítése a, 
mi részunkről a legpéldásabb rendben ment végbe. 
A hivatalos jelentés külön érdekessége, hogy a 
lembergi orosz csapatok parancsnoka e szerint Kuzky 
tábornok, holott eddig állandóan lvanow tüzérségi 
tábornokot szerepeltették a lapuk, mint ;i Lemberg 
ellen operáló hadsereg fővezérét 

Orosz torok haboru ke-zül. Szófiai diplomáciai 
k Tökben közvetlenül küszöbön állónak tartják a 
háborút Törökország és Oroszország között, bár a 
hármas entente mindent elkövet,hogy Törőkországot 
visszatartsa a háborútól. A bolgár kormány el van 
tökélve, hogy semlegességét végig megőrzi, a sajtó 
azonban a legsötétebb színekkel ecseteli a Macedó-
niában levő bolgár elem elviselhetetlen sorsát és 
egyértelmiileg megállapítja, hogy Görögország csa-
patokat von össze a bolgár határon és így provo-
kálja Bulgáriát. 

A nemet francia csatatér Koppenhágai távirat 
szerint a német-francia csata kétszázötven kilomé-
ternyi területen folyik — A francia seregek offen-
zivájuk eredményét nem tarthatják meg. 

Elet-halal harc Paris körül. Genfből jelentik, 
hogy Páris Mebrun, Auteil és Sedau környékén 
óriási csata folyik. A „Journal des Debats" szerint 
az entente sorsa ezen csatatói függ. A franciák 
utolsó lehelletiikig küzdenek. 

A derek románok. A román kulturliga körleve-
let intézett vidéki fiókjaihoz, amelyben kéri őket, 
hassanak oda, hogy az egész román közönség híven 
koveshe a királyától meg dlapitott irányt, mert min-
den elhajlás a jól megfontolt iránytól Komániára 
nézve vegzetessé válhatnék. A nagyszebeni érsek 
hivatalos lapja; a Telegraphul Komin közli a kor-
levél tartalmat és hozzáfűzi azt, hogy ez a lépése a 
kulturligának, amely a legnemzetibb irányt kép* 
seli, Romániával és az erdélyi románokkal szor».s 
összeköttetésien áll, nagy jelen'őséggel bír és cáfo-
lata a/, állítólagos russ ofil áramlatnak, amit sokan 
Romániának tulajdonítanak. 

Montmedy is elesett. A Frankfurter Zeitung 
haditudósítójának jelentése szerint Montmédy erödöi 
a franciák harc nélkül engedték át a németeknek. 
A németek ott mindent a legnagyobb rendetlenség-
ben és piszokban találtak Az élelini*7erkészlct 
hónapokra elegendő lett volna. Számos duin dum 
golyókat tartalmazó csomagot is találtak a németek. 

Hivatalos jelentés az északi harcokról. Pénteken 
éjjel jelentik a főhadiszállásról, hogy a pénteki harc 
folyamán Frigyes kir. herceg, a hadsereg főparancs-
noka, vezérkari főnökével, ( onrad báró gyalogsági 
tábornokkal, továbbá Károly Ferenc József kir. 
herceg trónörökös is a csatatéren időzött A fővárosi 
lapok haditudósítóit pénteken este riadó hívta össze, 
amely alkalommal hivatalosan felhatalmazták a 
hadisajtoszallas tagjait annak közlésére, hogy táma-
dásunk kedvező kilátással folyik. A haditudósítók 
jtlenlése szerint az ifjú trónörökös, aki pénteken 
átesett a tűzkeresztségen, jelenlétével nagyszerű 
érzéseket ontott a támadó csapatokba. 

Egyetemi ifjak a zászlók alatt Krobatin had-
ügyminiszter felhívást intézett a monarchia főisko-
láinak ifjúságához, hogy vegyék ki részüket a mai 
súlyos idők hazafias kötelezettségeiből és jelentkez-
zenek minél számosabban önkéntes katonai szolgá-
latra A felhívást a budapesti kir. egyetem rektora, 
Lenhoschék egyetemi tanár a következő lelkes sza-
vakkal hoz/ii az egyetemi ifjúság tudomására: — 
Kedves fiaim! Nagy idők, nagv célok nagy áldoza-
tokat követelnek. Lépjenek dicső őseink nyomába, 
akik számtalan tanújelét adták annak, hogy készek 
életüket és vérüket feláldozni a királyért és hazáért! 
A jelentkezések a budapesti kir. egyetem rektori 
hivatalában történnék 

Uj nagy nemet győzelem a franciak es az oro-
szok folott. A nagyvezérkar péntek éjjeli közlése A 
német trónörökös hadseregével a Verduntől délnyu-
gatra fekvő megerősített ellenséges hadállást elfog-
ulta. A hadsereg egyes részei megtámadtak a 

Helyi hirek. 
Katonai s/emle Pénteken és szombaton váro-

sunkban időzött Czech József altábornagy, a pozsonyi 
honvédkerületi parancsnokság helyettest s a kis 
gyakorlótéren szemlét tartott az itt állomásozó 18. 
honvéd pótszázad es népfelkelő pótszázad felett. 

Halálozás Tegnap reggel hosszú szenvedéstől 
váltotta meg a halál dr. Waisbecker AiUalnét, született 
Szovják Emíliát, Kőszeg város kiváló es tudós pol-
gárának, a példás eletü dr. Waisbecker Antal ineg/ei 
főorvos nejét, kivel inalt évben családja köriben, de 
a város előkelösege által is ünnepelve, aranymenn/eg-
zőjét tartotta. Városunk sok előkelő családját borítja 
gyászban ez a halaleset s súlyosítja inog az, hogy a 
nagybeteg ferjet is nehéz kór tartja vissza betegagy-
ban. Ugy iránta, mint a gyász által sújtott családok 
iránt őszinte részvét nyilvánul meg városunk minden 
étegeben Temetése szeptember 14-én délután 4 óra-

rkor lesz. 

Halálozás. Olvasóink még emlékeznek azon két 
héttel ezelőtti híradásunkra, hogy. dr. Mirienhuber 
János fötörzsorvos neje született Kebentisch Paula s 
leánya Waka tüzérkapitány neje milyen szerencsetle-
nül jártak a mozgósítás elején, midőn búcsúzásra utaz-
tak Waka kapitányhoz „Báron Gautsch' nevü hajón, 
ez egy aknára futott s kazánrobbanás folytán elmerült, 
de a két hölgy bátor tengerbeugrással s télórai úszás-
sal menekültek a biztos halál torkából, mert végre 
egy arrajáró torpedóhajó mentette ki őket. Hirtenhuber-
net a pólai kórházban helyezték el s csak ápolás 
közben vették észre, hogy tüdőgyulladáson kívül belső 
sérülést is szenvedett egy evezöcsapástól A kórház 
orvosai és ugyanott működő bátyja dr. Rebentisch 
Frigyes törzsorvos mindent megtettek megmenieseert, 
de a beállott belső elvérzés s az ezáltal bekövetkezett 
halál ellen az orvosi tudás hiába fáradozott. Kívánsá-
gára vasárnap elhozták tetemét Kőszegre s inig a 
családi sírbolt elkészül, a kápolna kriptájaba helyezték 
el. Elhunyta nemcsak hozzátartozói köreben, de az 
egész városban mélységes őszinte részvetet keltett. 
Azt a bájos szépszemű asszonyt, aki még őszülő 
hajjal is csupa derű és kedvesség volt és aki leánya 
boldogságában találta minden őrömét, mindvégig hű-
séges szeretettel ragaszkodott szülővárosához, mely 
emlékét híven megőrzi. 

A papa tronralepese alkalmából ünnepélyes 
hálaadó istentisztelet volt hétfőn a Jézus szent Szive 
templomában, melyen a hatóságok, az iskolai ifjúság 
és nagyszámú közönség vett reszt. 

Te Daumof tart ma a főgimnázium. A bencések 
templomában tartott ünnepelyes Te Deum után a 
tanuló ifjúság az intézet dísztermébe vonul, hol dr. 
Bárdos Rémig igazgató hozzájuk intézendő ünnepi 
beszéddel s az iskolai törvények ismertetésével nyitja 
meg az 1914,15-iki tanévet. Eddig összesen 370-en irat-
koztak be. 

A polgári fiuiskolaban az uj tanévet inár 2-án 
kezdték meg. Istentisztelet után az intézet egyik ter-
mében volt az ünnepélyes megnyitó. Eddig összesen 
141-en iratkoztak be. 

Hjflyan halt meg Garo őrnagy, aki a parlamenti 
Őrség egyik sokat emlegetett főtisztje volt s közeli 
rokonságban állott az itteni Froyler—Plechschmidt -
Hanély—Szovják—Hainmer családdal. Az orosz harc 
térről az egyik ar.idi tartalékkórházba szállított 
sebesült, inint szemtanú elbeszélte, hogyan halt inog 
Geró Vilmos őrnagy. Két hete lesz, hogy harcba 
szálltunk s a mi zászlóaljunk az elsők között volt, 
amely megkezdte az oroszokkal a Inr-ot A r ijvo-
nalban fekve irtózatos tüzelést indítottunk az ellen-
ségre s amikor már a puskatüz borzaim ts pusztítást 
vitt véghez az oroszok soraiban, az őrnagy ur roha-
mot vezényelt. Mint a fergeteg rohantunk szurony-
rohamra az ellenséges állás ellen. Már jóerősen 
haladtunk előre s már vagy 150 lépésnyire lehettünk 
csak az ellenségtől, amikor az oroszok kétségbe-
esetten kiáltozni kezdtek, a szurouyaik hegyére 
fehér keudőket tűztek s azt lobogtatták felónk. 
Persze a megadás jelere mogállotiunk s lassan köze-
ledtünk feléjük. Tegyétek le a fegyvert! — kiáltot-
tuk oda nekik a raj vonalból s az oroszok a lövész-
árkok elé gúlába lerakták fegyvereiket, l.'gy har 
tninc lépésre voltunk az oroszoktól, amikor lövés-
dorduiésl hallottunk. Aztán lattam, hogy Cierő Vil-
mos egyetlen jajszó uólkul összeesik, egy golyó a 
szivébe hatolt, mely azonnal megölte. Nem láttuk, 
ki löheite le őrnagyunkat, hanem inegta nadtuk erre 
a szemközt álló oroszokat s ók ezt látva, futásnak 
eredtek. Fegyverre kaptunk, üzooe vetuk az oro-
szokat és sok s/.az orosz katouiuak halalaval vég-
ződött ez a nap. 

Ejy 18-as honvéd liadniy/, Sinkovich Ferenc, 
Sinkovich Elek szombathelyi főszolgabíró 19 éves fia, 
aki a 18-ik honvédezred kőszegi zászlóaljának had-
nagya, — mint értesülünK — a Lublin körüli harcok-
ban fején súlyosan, de nem életveszélyesen megsebe-
sült. A fiatal hadnagy több csatában hősiesen vezé-
nyelte szakaszát s több ízben szuronyrohammal verte 
ki a hadállásokból az ellenséges orosz csapatokat. 
Kis csapatával 320 oroszt ejtett foglyul és igen sok 
hadiszert zsákmányolt. A fiatal hadnagyot egyik galí-
ciai kórházban ápoljak. 

A 18 nepfeueu ezrad koszigí ii dtipzaszlaalja 
mely a legutóbb behívott és vísszatartoti nepiel*elök-
ből alakult, csütörtökön hagyta el városunkat. Két 
külön vonat Sopron felé vitte. Nagy közönség gyiilt 
egybe a vonaton búcsúzásra s sok virágajándekkal 
halmozta el a táborba szállókat. 

A hetfen országos vásáron meglátszott, hogy 
háborús időt élünk. Forgalma messze elmaradt a 
megszokott élénk őszi vásár eredményétől. A marha-
vásáron feltűnő nagy volt a lófelhajtás. Közel 8JJ 
lovat kínáltak, aránylag olcsó árak mellett, tnjgis 
csak kevés talált uj gazdára. A marhafelnajtás, mint-
egy 900 darab, csak tele annyi, mint e vásáron lenni 
szokott, sem járt jó eredménnyel. A felhajtok csalódtak 
az árakban. Azt hitték, hogy a háborúra való tekin-
tetből magasabb árért tudják eladni, s jórészt 
inkább visszahajtották. A sertésvásáron 421 darabból 
207 kelt el. Az arutorgalom igen lanyha voh. A vidéki 
nep inkább kíváncsiságból jött. Háborús hírekért és 
katonalátogatásra. A vendéglősök forgalma igen élénk 
volt s feltűnt, hogy egyébkent virslit, sajtot s a maguk-
kal hozot! élelmieket fogyasztók, szokatlan bőségben 
rendeltek a húsételeket. Alig győzték kiszolgálni s 
nagy bankóikat felváltani. Meglátszott, hogy nem rakjak 
pénzüket takarékba s hogy a kisgazdák között, terme-
lésük áremelkedése folytán, bósigesen va.i a pénz. 
Vájjon meddig bírja a középosztály ezt a jólétet ? — 

A katonai korhwban ápolt betegek es harctéri 
sebesültek létszáma e héten Ö2-vel csökkent. A leg-
közelebbi napokban ismét nagyobb csoport távozik 



L'vóevultan csapattestéhez. A betegek létszámát azon-
ban nemsokára jelentékenyen emelni fogják a inár 
,elzett szállítmányok. A 83-as laktanyában az eddigi 
'>00 helyett 300-ra történik az előkészület s ezen-
felül meg a betegház-egylet Vörös Kereszt kórházában 
és i csipkegyárban berendezett kórházban is készül-
nek betegele befogadására. A mi kórházaink műkö-
déséről csak a legnagyobb elismeréssel nyilatkoz-
hatunk A betegek ápolása a lehető leggondosabb, 
az élelmezésük pedig elsőrendű. Volt alkalmunk több-
ször is megízlelni ebédjüket. Kielégítő mennyiségben 
olvan jól főznek nekik, hogy nincs az a jó polgári 
isztal melyen jobbat nyújtanak. Akik pedig megeszik, 
ha unalmukban vagy telhetetlensegükben panaszkodni 
mernek bátran mondhatjuk, otthon, polgári állásuk-
ban hetenkint egyszer sem élveznek olyan jó étkezést, 
mint itt naponta háromszor. A Vörös Kereszt hölgyei 
ezenfelül sok csemegét, tejet, vajat, szivart gyűjtenek 
és osztogatnak nekik. Bár ott a harcban álló sok 
nélkülözést szenvedőknek is lehetne ezt a sok jót 
nvujtani Bárha minden kórháznak lenne olyan lelki-
ismeretes élelmező vállalkozója mint a tnienknek. 

Orosz es szerb foglyokat szándékoznak városunk-
ban elhelyezni E célra a gözmalmi laktanya van ki-
szemelve Mintegy 40—50 tiszt és közel 1000 katona 
kerülne oda, az őrséget pedig az itteni pótszázadok 
állítanák ki E tekintetben a tárgyalasok most vannak 
folyamatban Városunk közönségében nem nagyon 
örvendenek ennek. Attól tartanak, hogy azok tisztátalan, 
beteg es tömegekben együttelö tömeg, mely közegész-
ségileg nem kielégítően kultivált országból kerül ide, 
esetleg valami epidemiát fog terjeszteni, vagy vissza-
hagyni. amit ugy a lakosság, mint a város nagyon 
megsinlene és az a velemeny nyilvánult meg, hogy 
oly"" nagy iskolavárosban, mint Kőszegen, ez mellő-
zendő lenne. A közönsegnek igaza van, de oly időket 
élünk, mikor a háború minden következményeit 
türelmesen s jóakaratulag elviselei kell s ha idehozzák 
a foglyokat kétségtelenül gondoskodni fognak kellő' 
hygeniáról es szigorú elkülönítéséről. 

Oltareyyesuleti nap. Vusarnap (szept. 13.) a ben-
cések templomában szentségimádas lesz. Délelőtt 9 
órakor csendes mise és szentségkitétel. Délután 
5 órakor szent beszéd, áldás es szentségei tétel. 

Hírek a Voros Kereszt Egyletből. A hölgybizott-
ság értesiti a nagyérdemű közönséget, hogy a gyűjtő 
helyet csak szerdán és szombaton 7—10-ig tartja 
kinyitva, amikor a sebesült katonák részére élelmi-
szereket, dohányféléket, fehérneműt ós újságokat 
átvesz. — Az egylet a Vasutas Árvaházban is be-
rendezett egyelőre 20 ágyra kisegítő kórházat. Tervbe 
vette azonban ezen kórház fejlesztését 60 ágyra. — 
Az egylet ezúton is kéri a közönséget, hogy jolent-
tcezzék tagokul és támogassa adományaival nemes 
céljait. 

A csonye ek okos jotekonysága. Nagymennyiségű 
fehernemüt készítettek a katonasebesültek számára 
Csönge község lakói és átadták a főszolgabírónak, aki 
a rendőrhatóság utján megtudva, hogy itt nagy szük-
ség van ilyenre s legközelebb még nagyobb létszámú 
beteget kell ellátni, elküldte a helybeli Vöröskeresztnek. 

Kegíevits Franciskat, mint ismeres vád alá helyezte 
a királyi ügyészség, mert a hitelezők javára lefoglalt 
szarvasmarhákat adta el s tudvalevőleg ezzel a pénzzel 
igyekezett külföldre jutni, de útlevél hiánya miatt fel-
tartóztattatok Csütörtökön tárgyalták e bűnügyet a 
szombathelyi kir. törvényszéknél, hol vádlott azzal 
védekezett, hogy szabálytalanul történt a végrehajtás, 
hogy öt ugy tanították ki, hogy atyja halála után a 
megmaradt vagyon felett szabadon rendelkezhet és a 
pénz egy resze temetési költségekre kellett. A kir. 
törvényszék, melylyel azt is elhitette, hogy 35 éves, e 
védekezés alapján — felmentette. 

Mar megint kemet fogott, nem a rendőrség, 
hanem a közönség, mely minden idegen arcban, min-
den szokatlan viseletben gyanús személyt vél fel-
tedezm. A rendőrség ezen éber figyelmét természete-
sen kellően ertekelni köteles. A hétfői vásáron egy 
férfias fieszkora nyirott hajú nőben látott szerb kémet. 
Gyanúját fejezte ki egy valaki s tüstént százan és 
szazan vették üldözőbe és beszorították a Kossuth-utcai 
rrankl-féle házba. Az ott megjelent rendőrség előtt 
igazolta magát a gyanúsított. Egy vidéki előkelő 
családnál lakó tanítónőnek bizonyult, akit az egyik 
jelenvolt közsegbiró is igazolt. A közönség egy része 
azonban ezzel nem elégedett meg. Kétkedöleg fogadta 
az eredményt. Persze a tömegek nem szeretik a negatív 
eredményt. Ha már felizgultak, hát legyen is valami 
foganatja. Azt mondták, legalább annyi ideig mégis 

k e" e , t volna becsukni, mig fehérnéphez illő 
Hajzata megnő. Nem járja igy félrevezetni a közönséget! 

Mindenfdle visszaélést eszeinak kí mostanában 
ország- s világszerte azok, akik az emberek könyörü-
leitssegeböl akarnak gond és munka nélkül megélni. 
a közönség pedig vagy fél, megijed az ilyenektől, vagy 
tinisz mindent és — áldoz. Tudják azok, hogy a sok 
imonmaradtnak milyen jól esik a jótékonyság gyakor-
i inn renűőrkapitány ez uton arra kéri a közönséget, 
m nuiogy ez idő szerint beoktatott közegei hiányán 
mcs módjában elég hatékony ellenőrzést gyakorolni, 

err h , " a k ö z 0 n s * g adományt másnak, mint aki 
<<t natosagi engedélyt felmutat és ha bármi cimen 

1 m e g k ü r eKe t ö . értesítse erről azonnal a ható-
é i n ' va«y legközelebbi telefonállomás utján, 
m£íS- . n c c e l- E b a J b a n csakis a közönség közre-
'< iKOdesevel lehet sikert elérni. Ha ezt megteszi a 

ezen A ,csakha 'nar elterjed az ingyenélők sorában 
" " i'lV , ' e m é s szigorú hatósági következménye 

... ,i 'UOvf éjesen mentesiti a közönséget a keile-
•euen zaklatástól s ezáltal többet juttathat azoknak, 

• 'k erre rászorulták. Tizennyolc éve már nem kintor-
k' £ V a r ( í s u n k b a n s ezáltal nemcsak a sok kornyi-

maradt el, hanem a rendszerint bő gyermek-

áldással keresztülvándorló bacillusterjesztó, a lopástól 
sem visszariadó koldusok, vándorlók légiója. Majd 
két esztendei állhatatos könyörtelen engedélymegtagadás 
eredményezte ezt. Az egész országban tudják, hogy 
itt kintornázni, hárfázni, gitározni, dudálni, akrobatás-
kodni nem szabad s azóta nem zaklatják se a ható-
ságot, se a közönségét. Azt a sok csavargó népet, mely 
most a háború alatt és után visszaél a közönség 
könyörületességével, igy segítsen távol tartani a kö-
zönség. Van alkalmunk elég jót gyakorolni a mieinkkel! 

Vörös Keresztes diszruháb ui láttunk egy hölgyet 
a városban sétálni, mondjuk a kórházba való szolgá-
latra kimenni. Olyan volt ez az ápolónői diszjelmez, 
mint a képes lapokban a főhercegnők és más főúri 
körök hölgytagjai viselnek, ha működésük során a 
képes újságok fényképész riporterju „veletlenül" le-
kapják, de tudtunkkal csak a kórházban öltenek 
magukra. Elismerjük — és ezt talán szívesen fogadja 
az illető — hogy ápolónői jelmeze csakugyan minta-
szerű, impozáns, akár egy menyasszonyé, — olyan, 
hogy egyet sem láttunk hasonlót az - utcán. Ne 
tessék azonban rossz néven venni, nekünk még sem 
tetszett. Helyes dolog ha tetőtől talpig patyolatfehér 
ápolónői díszruha fedi az emberbaráti nemes szolgá-
latot teljesítő nőt, de csak ott a kórházban Lát-
ványosságnak csak farsangi cécon való. Betegek ápo-
lásához nem kell összegyűjteni sem az utca porát, 
sem a levegő bacillusait. A Vörös Kereszt orvosai 
és vezetői talán észre sem vették — különben bizo-
nyára beszüntették volna ezt a feltűnési viszketegséget. 

A pletykazas már annyira elfajult, hogy e heten 
a hatóság is kénytelen volt vele foglalkozni. Számos 
asszonyt, leányt volt kénytelen kihallgatni s az iratokat 
a kir. ügyészséghez beküldeni Ebben a hatóságot 
különösen az vezette, hogy az itt elhelyezett horvát 
sebesültekről azt merték híresztelni, hogy velük nem 
jól bánnak, mert horvátok s mert ezt a horvát Vörös 
Kereszttel is közölni fenyegetőztek, elejét kellett venni 
e pletykázás következményeinek, mivel az itt 1848-ban, 
természetesen egészen más viszonyok között, történtek, 
könnyenhivőkre találhatott volna ott, hol nemzetiségű 
izgalmakra nagyon hajlók s e miatt esetleg sok magyar 
katona is szenvedhetett volna, akik amazok körében 
lesznek elhelyezve. — Persze akik hevülékeny termé-
szetükben és sértett hiuságukban a pletykázásra ragad-
tatják el magukat, nem tudják mérlegelni e csele-
kedetük horderejét. Nem tudják azt sem, hogy kicsi-
nyes okvetetlenkedésük, teljesen alaptalan mende-
mondák vagy rosszakaratú hirterjesztésen alapuló 
pletykázásukkal rossz hirbe hozzák saját városunkat, 
s eféle híresztelések — a rossz híreket szeretik 
elhinni az emberek — milyen hátrányos következ-
ményeket idézhetnek elő. Most rövid egymásutánban 
több heti fogházbüntetésekre marasztaltak el Wienben 
is, Budapesten is, a vidéken is, hazug és izgalmakat 
okozó hirterjesztőket, olyanokat is, akik a harctérről, 
vagy ott elesettekről, vagy kórházi Hárijánosok sűrűbb 
adakozásra, nagyobb szánalomkeltésre kieszelt förmed-
vények továbbterjesztésében buzgólkodtak. Ideje, hogy 
már nálunk is résen legyen a hatóság és kímélet-
lenül lecsapjon a könnyelműen szószátyár, hirlázas 
pletykaterjesztőkre 

A betegla|stromból Az e héten érkezett vesz 
teségi kimutatásban nincs vasmegyei sebesült. A 
betoglajstromb.in azonban többet is találunk. A kö-
vetkezeket : Brunswick Lajos ezredes, a IS ik (kő-
szegi! honvédgyaloge/.rod parancsnoka beteg a rze-
szóvi Laudwehrspitalluri Svenski Alajos hadnagy a 
18-ik honvéd gyalogezredben, H. század. Beteg a 
rzeszóvi Landwehrspitálban. Csonka László másod-
osztályú segédmunkás a tengerészeknél, lő század, 
szombathelyi születésű, beteg a pólai cs. és kir. ten-
gerészeti kórházban. Elamis Géza gyalogos a 18-ik 
honvéd gyalogezredben, 4. század. Beteg a rzeszóvi 
tartalékkórházban. Hosinger Mátyás póttartalékos a 
18-ik honvéd népfölkelő gyalogezred fi. századában, 
született Fertőrákos 1880. Beteg a rzeszóvi Land-
wehrspitalban. Piros József gyalogos a 18-ik honvéd 
gyalogezred 1 századában. Született Csep eg. Sop-
ronmegve 1889. Beteg a rzeszóvi kórházban. Pusztai 
József gyalogos a 18. honvéd gyalogozre l 12 száza-
dában. Beteg a rzeszóvi tartalékkórházban. Déry 
Gyö gy hajt-tüzér 38. tüzérezred, pótüteg, született 
Andrásfa 1881. Beteg az osijeki 1. tartalékkórházban. 

A Vörös Kereszt Egylet u] tagjai: R ó t h J e n ő 
g y ü í tés e : Sörgyár r. t . Köller Ilona rendes tagok. 
W a i s b e c k e r J á n o s né g y ű j t é s e : < íyurász 
Mária, Fuohs Mária, Wierer Karolin, Nykodein Já 
i.osné, Skriba Jolán, Halász Ernő. Mohr V i lmos-
n é g y ű j t é s e : Binder (Várkör), Hákosi Ferenciié, 
Csupoi Niua, Csupor Józsefiié, Molnár Katica, özv. 
Ilatinel Teodorné rendes tagok. S c h a a r J ó z s e f 
g y ű j t é s e : Miklós Berta, Gosztouvi M rendes 
tagok, — Glaser Erigyes, Kcrkápoly Magda, Tu z «y 
Ferenc, Munesér község, Edeháza község rendes 
tagok. 

A Vörös Kereszt Egvlefnek eddig a következők 
adományoztak: R ó t h J e n ő g y ű j t é s e : 2 -szeri 
persely ürítés 50 57 K. Stes.sc! Károly 5 K. Fuchs 
János 4 K, lloffinann Ferenc 4 K, X 50 K, l'iers 
Vilmos 10 K, Brinzey Arthurné 50 K. S t r u c c 
s z á l l o d a i v é n : Gerencsér U/orné 5 K. B á r ó 
B a b a r c z v I l o n a g y ű j t é s e : Bobuss Jánosné 
80 f, Puskás Istvánué 1 K, Waldmoyer \V illburga 
20 K. W a i á b e c k e r J á n o s n é i v é n : Brunner 
2 K, Barta Endréné 10 K. Korchmáros MAIvin 5 K, 
H o go d ü s J á n o s n é g y ű j t é s e : Pfeffel Jánosné 
4 K. — Nagypose gyűjtése 10*40 K. Czák gyűjtése 
21.10 K, Kőszogpaty gyűjtése 22 90 K, Töinord 
gyűjtése 12 K, Nrmescsó gyűjtése 8810 K, Szalónak 
huta gyűjtése 9 K, Felsőszén-gető gyűjtése 4 K, 
(íyongvosfő gyűjtése 15 K. Vágod gyűjtése 2o K. 
Alsóa/.énégető gyűjtése 14 K, Kendek gyűjtése 3100 

Gabonaárak Kőszegen. 
Szeptember hó 12-én. 

B.iza . . . . 50 kg. 15 — K-tól 15 50 K-ig. 
Bozs II - „ 11-50 „ 
Árpa 9 — „ 9 20 „ 
Zab 9 — 950 . 

"Vidéki hirek. 
Az alispán evnegyedes jelentese es a haboru 

A törvényhatóság őszi rendes közgyűlése elé tor 
jesztett alispáni jelentés az elmúlt évnegyed köz-
állapotairól a következőkép emlékezik meg a moz-
gósításnak vármegyénkben való foganatositasáról 
A julius hó végén elrendelt részleges és augusztus 
elején elrendelt általános mozgósítás alkalmával 
azonnal, igaz hazafias érzéssel siettek a bevonultak 
a zászlók alá. Az összes lakosság minden tekintet-
ben a mozgósítás egész tartama alatt a legdicsé-
retreméltóbb magatartást tanúsította. Mindenütt pél-
dás rend, a lehető munkák zavartalan teljesítése, az 
igaz ügyben való csüggedés nélkuli remény észlel-
hető. A jelentést a következő lendületes szavak 
zárjak be: Megszűnt uiiud'n nemzetiségi torzsalko-
dás, benső baráttá vált a magyar és osztrák, kölcsö-

nösen egymás himnuszaival kötötték össze sziveiket 
'és egymás zászlóinak kicserélésével és lobogtatásá-
i val biztosították együttérzésüket. Törekszik mindenki 

i legjobb jóakarattal, hogy szolgálataival, adomá-
nyaival a háború folytán sújtott sebesülteknek és a 
bevonultak hátrahagyottainak segélyére legyen. Nagy 
örömmel lehet megállapítani, hogy a hatóságok, 
köztűk u vármegyei tisztviselők és a községi elöl-
járóságok a mozgósítás végrehajtásánál legkifogás-
talanabbul sót igazán elismerésre méltóan végezték 
feladatukat. Megtörtént minden, ugy a hatóság, mint 

'a lakosság részéről, hogy igaz ügyünk diadalt aras-
json, amihez a jó Isten segítsen bennünket. 

Eljegyzes. Kolyő hónap 6-án tartotta eljegyzését 
Uhlig László ra. kir. csendőrhadnagy Sárvárott özv. 
Benke Béláné leányával, Piroskával. 

Kőszegi Takarékpénztár 200 K, Szent Benedek remii 
Székház 20 K, dr Bárdos Bemig 10 K, Kőszegi 
Hitelszövetkezet _'5 K, Pótzelberger Kovács Fran-
ciska 8 K, Jesztl Györgyué 8 K; Zulavs/.ky Béláné 
50 K, Báró Misko Kálmán 20 K. WVis Ignác Gyepi 
fűzős 10 K, Kohn Lipót Wien 20 K, Hegedűs Ilonu 
és Jagits Ilona jelvények árusításából 80 K, Kato-
nai kórház 4 K, Németgyirót gyűjtése 54 K, Sala 
inon fa gyűjtése 9 K, Báró Miske Kálmán 5 K, Két 
névtelen hölgy 14 K, Skriba féle csütörtöki asztal-
társaság 22 30 K, Steu.-r Gizella I K, Mencsér köz-
ség 10 K, Edeházti község 10 K, Endrédi Gábor 
100 korona. 

Köszönetnyilvánítás Az ev. jótékony nőegylet 
köszönettel nyugtá'.za azon adományokat, melyek 
hozzá a hadba vonultak családjainak segélyezésére 
befolytak Róth Jenő, dr. Lauriuger Jánosné 10—10 
K, Thomas Irma 8 K, Koczor Lajos G K, Bóth 
Sándorné 5 K, özv Beycr Jánosné 2 K, Lindenmayer 
Frigyesné kenyér és egyéb élelmiszerek, Stettner 
Henrietta tej, Schneider Gyula naponként leves, 
Kőszegi Ilona, Bóth Sándorné, Jakab Erzsébet ruha 
és fehérnemű 

A világháború most megjelent európai térképét 
1 méter átmérető, 12 színű gyönyörű nyomással 
1 kor 20 fillér beküldése ellen rögtön küldi a Nem 
zeti Állam kiadóhivatala, Budapest, Ferencz-tér 4 

Amit a király mondott! Könyves Kálmán 
király Ilire messze terjedt, mert Magyarországnak 
tengerpartot szerzett. Ilóditó útjában az A d r i á i o z 
érve, megálla F i u m e város közelébe Szétnézett a 
tájon s gyökeret vert lába, amint a Quarnerot maga 
előtt látta, merengéséről csak akkor tért magához, 
midőn egy küldöttség járult a királyhoz. Meghódolni 
jött a város podesztaja, mellette vele jöit szépséges 
leánya, ki mint legbecsesebb termékét a tájnak, 
aranyszínű italt nyujta a királynak. A király hör-
pintett, csettintett nyelvével, izlelé a nedűt nagy 
szakértelmével, azután a serleget fenékig ürité, frissítő 
hatását minden ize érzé. Kérdező a király: ez milyen 
ital volt, mely reá rögtön ily jó hatást gyakorolt? 
Felelt a podes/.ta: „Felséges királyunk, borpárlat: 
cognac ez, melyet itt csinálunk !* Szólt a király : 
„Míg itt leszünk Fin nében, kapjon ez italból mind-
egyik vitézem! Könnyen álljuk majd ki az ut fára-
dalmát, lesz magyar tengerpart s meghódol a dalmát." 
. . . Kálin in király eme bölcs elrendelése, volt agyár 
első nagy magyar rendelése! Fennáll máig a gyár, 
az „Adriatica", borpároló gyáraknak legnagyobbika I 
Coguacja azóta leve világhírű, mert frissít, erősít s 
mindenkép jóízű, s ahogy izlutt hajdan Kálmán ki 
rályunknak, azóta époly jól ízlik mindnyájunknak ! 
S e királyi ita.lt ina bárki ihatja, inert az egész or-
szágban mindenütt kaphatja. Saját érdekünkben csak 
arra ügyeljünk: „Fiumeit'4 kérjünk és m á s t el ne 
v e g y ü n k ! Fiumei cognac! Erőt, erélyt adó, csug 
gedő fáradtra éltetőleg ható. K i v a l a m i n a g y o t 
a k a r v é g h e z v i n n i : A n n a k csak e b b ő l a 
c o g n a c b ó I ke l l i u n i ! 

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

Kőszegi udvari és barna malatasör. Kapható : 

Maitz József belvárosi füszerkereskedésében. 

Társas autó kirándulások hetenkint 
i Aspangon keresztül .Máriacdibe. Vasár- és unnep-
1 napokon Tarosa-fürdő es Grác Előjegyzéseket 

a Dunántúli Automobil Gerage ba. Szombathely 

Szeli Kálmán-utca 37. intézendők. 



Adomány a Vöröskeresztnek Gróf Festetics 
Kálmán nagybirtokos, a főrendiház tagja, a bogát 
hitbizomány birtokosa, százezer korona értékű ma-
gyar koronajáradék-kötvényt adományozott a magyar-
országi Vöröskereszt egylet budapesti pénztárának. 
Kz a fcjodelini adomány a jótékonyság és a haza-
szeretetnek fényes bizonyítéka 

Sebesültek a kolosiorban A szombathelyi szt. 
Domonkos rendi apácák leánynevelő inté/.eto föld-
szinti helyiségében 70 sebesült katona részére kór-
ház lesz berendezve, ahova a sebesülteket szept. 11-
én fogják szállítani, akiket a Fehér Kereszt Gyer-
mekkórház ápolói dr. Szenti János igazgató főorvos 
vezetése alatt fognak ápolni. 

Életbelepett Szombathelyen a polgárőrség. Mint-
hogy a rendőrség legénységének legnagyobb részét 
a mozgósítás hadba szólította, a szombathelyi rend-
őrség munkájának végzésére az ónként jelentkezők 
közül polgárőrség alakíttatott. B hó 0-én tették le a 
hivatalos esküt a polgárőrök, számszerint 48-an, a 
tanács kezébe s igy e naptól fogva ezek már rend-
őri szolgálatot fognak teljesíteni 2 órai felváltással. 
A jövő héten ujabb 48 polgár fog ismét esküt tenni, 
akik aztán hetenkint felváltják az őröket. Mint 
értesülünk, 3—4 4H as turnus lesz s igy a polgárok 
3-4 hetenkint kerülnek szolgálatba. 

Szerb komitácsik Szombathelyen Szerdán külö-
nös látványban volt részük azoknak, akik a kora 
reggeli órákban utaztak. Három kocsiban 154 komi-
tácsi érkezett, fiatalok és vének. 16 évtől 60 évig. 
Ezek azok u komitácsik, akik képzeleteinkben ugy 
élnek, mint a legbestiálisabb „harcosai" Szerbiának. 
Haramia szemek, torzonborz hajpiszkosság és állan-
dóan földre szegzett tekintet jellemzi őket. Ók most 
meghunyászkodnak és mint kísérőik mondották, 
örültek, hogy fogságba kerültek, mert nem számí-
tottak ilyen jó bánásmódra Huszonöt magyar ka-
tona feltűzött szuronyokkal kisérte őket. Beszélik, 
hogy panaszkodnak, hogy tisztjeik rosszul bántak 
velük és sokat éheztek. Vonatjuk csak rövid ideig 
állott az állomáson, azután elindult a furcsa trans | 
port Sopronba, ahol a számukra elkészített barakkok-
ba internálták őket 

Egy mészáros a bevonullakert Dicséretreméltó 
cselekedettel szolgál rá Eppinger Izidor körmendi 
hentes és mészáros, hogy nevét a jótékonyság log 
.szebb oltárkonyvébe feljegyezzük. Eppinger Izidor, 
aki mindenkor azok között foglal helyet, akik az 
emberszeretetet a legmelegebben gyakorolják, most 
is hasonlóképen járt el. Eppinger keddtől kezdve a 
hadbavonultak családtagjainak a hust tetemesen 
előnyös árakban szolgálja ki. Az 1 korona 60 filléres 
hust 1 korona *J0 fillérért, az 1 korona 40 filléres 
hust pedig 1 koronáért adja. 

Kolcsonlovakat adnak katonaek. A szombathelyi 
4. sz. lógyüjtő parancsnokság nlá tartozó lovakat 
részben kölcsönbe adják ki további intézkedésig az 
érdekelteknek. Főleg nehezebb, szekerekbe való lo-
vakat adnak ki. Az erre vonatkozó rendolkezés a 
következő: A kérvény a lovak kiadására a K. u. K. 
Pferdesaminelkommando Nr. 4 Szombathely i Huszár-
laktanya) címére intézendő. Az illető léi kötelezi 
magát, a lovakat ugyan oly kondicióbau megőrizni, 
melyben azokat átvette. A lovak megbetegedése 
esetén viselik a gyógy költségvket. Ha bebizonyosodna, 
hogy a fél hibájából kifolyólag betegedett meg egy 
ló, vagy mult volna ki, ugy ez köteles u ló árát 
megtéríteni. Minden fajta megbetegedés a fenti pa-
rancsnokságnak rögtön bejelentendő. A kölcsönbe 
kiadott ló másra át nem ruházható. A fenti parancs-
nokság felszólítására a lovak azonnal, a meghatá-
rozott 24 órán belül Szombathelyen eiSvezetendők. 

tát. Mielőtt a pápa a szentmisét folytatta volna, sz 
ezen alkalomra rendelt litániát imádkozta elő tz 
egvik szerpapbiboros. Krisztus, Szűz Mária és a 
szentek segítségül hívására a kórus o szavnkkul 
válaszolt: „Tu illum adjuva" (Segítsd meg ót!). A 
szeiitleekét és az evangéliumot latin és görög nyel-
ven olvasták föl a szerpapok. Agnus Deinél a pápa 
trónjára ült, ahol a szentostyát három részre osztotta 
és két résszel az áldozásnál a segédkező két bíborost 
áldoztatta meg. A szentmise befejeztével kezdődött 
a tulajdonképeni koronázás A papság himnuszt 
énekeit s a Miatyánkot imádkozta. Dclla Volpe a 
pápa fejére tette a hármas koronát e szavakkal: 
„Fogadd a három koronával ékesített tiarát és tudd 
meg, hogy te a fejedelmek és királyok, a földkerek-
ség országainak atyja, a mi Urunk, Jézus Krisztus 
helytartója vagy, akinek dicsőség és tisztelet jár 
mindörökkön örökké. Ámen. A pápa ezután áldást 
osztott s ezzel a szertartás végett ért. A Szentatyát J 
érkezésekor és távozásánál is lel ;esült óváeiókban 
részesítettek. 

Csernoch hercegprímás hazautazása. Rómából 
táviratozzák : Dr. Chernoch János hercegprímás és 
dr. 1'ifTi Gusztáv hercegersek szerdán este 9 órakor 
Bécsbe utazott. 

A Panama-csatorna megnyílt. A világháború 
első napjaiban, a tervbe vett nagy ünnepélyesség 
mellőzésével keltek át Panama-csatornán az első 
amerikai hajók. Ez volt ;i világraszóló mű megnyi-
tása az amerikai hajózás számára. E,ry newyorki 
távirat ezt jelenti: „A Panam.. c*atorna megnyílt a 
forgalom részére". Vagyis: a Panama-csatorna 
immár az egész világé A világesemények forgata-
gában ily szerény rövidséggel adják tudtul azt a 
hirt, amely roppant átalakulást jelent a világ-
forgalomban. 

Albania uj fejedelme. Rómából jelentik : Abdul 
Hainid fia, Burliann Eddin lesz Albánia uj fejedelme. 

Bukarest megerősítése. A román kormány el-
határozta, hogy a fővárost három erődítési vonallal j 
veszi közül. 

Goluchowszky gruf a magyar csapatokról. Mo-
narchiánk volt külügyminisztere azt mondotta, hogy 
minden magyar embernek cs.ik gratulálhat a m >gyar 
csapatok vitézségéhez és azon politikai pozícióhoz, 
amelyre Tisza emelte Magyarországot 

Hadvezéreink kitüntetess Őfelsége Auffenberg 
és Dankl tábornokoknak a Lipótrend nagykeresztjét 
adományozta a hadiékitménnyel. 

Fogsagbüntetes hamis hírek terjesztéseert A 
nagy becs k ere ki rendőrkapitány egy előkelő háziurat 
8 napra lecsukatott, mert azt híresztelte, hogy 
rosszul állunk a harctéren. (Hej, de elkelne nálunk 
is! Szerk ) 

Róth S á n d o r bőrkereskedéseben 

egy tanonc 
felvétetik. 

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. 

Császárfürdő B u d a p e s t e n . Nyári es túli 
gyógyhely, a magyar Irgalmasrend 

tulajdoni. Elsőrangú kenes hevvi/.ü radioaktív gyógy 
forrasai: modem berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők, iszapborogatasok, uszodák, külön hölgyek 
és urak részére. Torok-, ko- es marvanyfűrdök; holtíg-
szensavas es villamos vízfürdők. A fürdők kitün-i 
eredménnyel használtatnak főleg csúzos bantalináknal 
es idegbajok ellen. Ivo-kura a légzőszervek hurutos 
eseteiben s altesti pangásoknál. JOO kényelmes lakó-
szoba. Szolid kezelés, jutányos árak. Gyógy- és zenedij 
nincs Prospektust ingyen ós bérmentve küld 

a z i g a z g a t ó s á g ' . 

Doriienf-Syrip. Sarsaparillii 

Vért.utitéttar. 
cowpoi. 

»or J 80 M ÍM. 

Horgony-linimeot. 
Captlcl 
compoa. 

• Horgony -Pa'n Expeller póüéka. 
f»j.1 i l nmninU) hüU«tkn*i. rbaumánál 

ka«>v«nyriM «tb. 
kor. - 80. t 40 t - . 

Horgony-kénes-kenöcs 
rvadklrOl iiWrulllftpltt u i r u é( n«4**« 

kjttt*»*kn >n»l ttfc. 
«: kor. 1.—. 

Kapl.ató a ItfU.bb «vAgyairrtárh*n rtgy kö«\«t 
lanül b»•t«r*sb*tA 

•r tat* .tz inij imziÉiiir ciatiti 
uirtlflMI, Prl|i I. Ellukilülrun l 

Heti krónika. 
Az uj pápa megkoronazasa Vasárnap volt a 

pápa megkoronázása. A koronázás a háborús időkre 
való tekintettel nem a Szent Péter bazilikában, 
hanem egyszerűbb szertartások között a sixtusi 
ká|»olnában ment végbe. Az ünnepélyen részt vettek 
a Szentszéknél akkreditált diplomaták, u maltai 
lovagrend nagymestere, a római patríciusok, a szent-
sír rendjének tagjai. A pápa rokonai külön emelvé-
nyen kaptak helyet. A koronázási menet a pápa 
lakosztályából a svájci gárda sorfala között vonult 
u kápolnába. A menetet a nemeni testőrség kisérte. 
A szentatyát a hordozható széken vitték ós az uton 
u szertartásmester háromszor kis kóccsomót égetett 
cl e szavakkal: „Szentatya, igy tnulik e világ 
dicsősége!" A pápa elkezdte a szentmisét és mind-
járt a lépcsőiinanál megtörtént a pápa benedikálása. 
A Confiteor utón három püspökbiboros a Szentlélek 
kegyelmét esd te le reaja. Az első szerpapbiboros, 
Della Volpe ráadta a vállövet a pápára, aki ezután 
fogadta a biborosi testület ós a többi főpap hódola-

A negyvenketcentimeteres agyú. A nogyvenkét-
centiméteres ágyúról báró Beben a kővetkezőket 
jelenti: A negyveukélcentiuiéteres osztrák-magyar 
mozsarakat, nmelyeket Namur ostrománál használ 
tak először és pedig olyan nagy haszonnal, csak 
nemrég állították be a nehéz ostromtüzérségl>e, 
tehát éppen a kellő időben készültok, hogy jó szol 
gálatokat tegyenek. A Skoda-gyár ezzel a szerke-
zettel mestermüvet alkotott, amennyiben ezek a 
mozsarak roppant súlyuk dacára még nehéz utakon 
is automobilokon szállíthatók, mert elmés módon 
szétszedhetők. Az ágyú összerakásához és az ágya 
zásba újra való beépítéséhez csak igen kis idő kell, 
ugy hogy a mozsarakat feladatuk teljesítése után 
időveszteség nélkül uj célokra lehet alkalmazni. 
Kedvező légkori viszonyok mellett a lövedék pályá-
ját távcsővel egész jól lehet követni A célbiztosság 
maximuma olyan távolságról elérhető, amely az 
eddigi fogalmakat messze túlhaladja. A lövedék 
rombolo hatásat a célban és a cél kornyékén már 
gyakorlatilag is láthattuk. További részleteket ez 
idő szerint természetesen nem lehet közölni. 

A car humora Oroszországban hétfőn nemzeti 
ünnepet tartottak, amelyen ötvenezer rubel gyűlt 
össze. A cár ezt az összeget annak a katonának 
szánta, aki elsőnek vonul be Berlinbe, a németek 
fővarosába. 

A világháború költségei. A í^uarterly Reviewben 
egy angol nemzetgazdász tanulmányt közöl a világ-
háború költségeiről Szerinte — ós itt az osztrák 
pénzügyminiszternek a Beichsrathban tett kijelentését 
vette alapul — a monarchiának minden katonája 
tiz koronába kerül naponta, de ebben még nincsenek 
benne a nyugdijak, a kártalanítások és a háborúval 
járó egyéb kiadások. Ha tehát csupán két millió 
osztrák-magyar katona vesz részt a háborúban és 
legföljebb hat hónapig, az hároniezerhatszáz millió 
koronájába kerülne a monarchiának. Németországnak 
a háború első hat hetében kétezernégyszázötven 
millió márkát kell felhasználnia. A többi n. gy 
állam kincstarából is felemészt a háború negyedév 
alatt legalább két milliárdot. Ehhez járulnak még a 
véderő felszerelésének a költségei. Mérhetetlen lehet 
a kár, ha valamelyik flottát elpusztítják. A hadi-
költségűkhez kell számítani azt a veszteséget is, 
amit a nemzeti vagyon és kereskedelem pusztulása 
okoz. A világháború a kereskedelemnek egy esztendő 
alatt legalább tiz milliárdba kerül. 

Kétszázmillió a lovaort es kocsikert. A minisz-
térium a gazdakozönségtől átvett lovakért és kocsi 
kért járó összegeket kiutalta. Ez az összeg az egész 
országban kétszázmillió koronát tesz ki. A miniszté-
rium figyelmezteti a közönséget, hogy a kezéhez 
jutó összeget no fecsérelje el, hanem első sorban 
állatállományának kiegészítésére fordítsa, mert az 
ország több részéből egyáltalán nem vittek el álla-
tokat, fölösleg tehát van; a megmaradó pénzt pedig 
helyezze takarékba vagy szövetkezeti pénztárba, 
mert az ujabb betétekre a moratorium nem terjed ki. 

Nyomatott Hónai Frigyos kéry vnyomdájában Kőszegen 
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STOCK-

C O G U A C 

M E D I C I N A L 

hivatalos ólómzárral ellátott 

palackokban mindenütt kapható 

CAMIS í3 STOCK 
g ö r t s e a ü g y i r&bó l 

B A H C 0 L A . 

Szombathelyi Jakarékpéiutár 
J^ésHvéixytársaság 

kőszegi fiókja, 
I t Ó M x c g , l i i i a l v i l l O . sy.. 

S t r u c z s z á l l o d a m e l l e t t 

Elfogad: b e t c t e k c t jelenleg ne t t ó 4 u-os kama-
tozassat betéti könyvecskére cs folyó-

számlára. A kamatozás a betétet követő napon kezdődik, 
betet kitixeteseket felmondás nélkül eszközöl 

Leszámitol : 2 — ' J a U , r a s u s üzleti és magánvál-
— l o k » t mindenkor « legeionyotebbcu 

Folyósít : r e , u J e l és torleszto.es jelzálogkölcsönöket 
' földbirtokokra és városi tuuakra , maga-

sabb k a m a t ú k ö l c s önöke t a l a c s o n y a b b k a m a t ú 
k ö l c s ö n ö k k é v á l t o z t a t ( c onve r t á l ) . 

Értékpapírokat: "i1*1' árfolyamon vesz CK cUJ, 
— tőzsdei iuegbizHlasok.it elfogad 

Szelvényeket: ko't"^R'»>ente»en bevált . srelvcny-
ivekot a szelvenyutalvány (Ulon) 

aUfiján díjmentesen beszerez 

Á t u t a l á s o k a t . eszközöl a világ bar-
— — — — — — mely piacán teljesen díjmentesen. 

Értékpapírokra: «s «>»!<•»<> papírokra 
előleget ad 

Sorsolás alá eső értékpapírokat arfolyamvesz-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tesseg elLn biztosit 

Értékpapírokat ,rzc,re és kezc" 

Tekintettel, hogy hazunk legnagyobb pénzintézrtéval 11 

l'csti Hazai Első Takarckpénztar Egyesülettel szoros össze-
köttetésben all, mindenfele takarékpénztári es b-uikuileU 

megbízást a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 
Mint az Első Magyar Általános biztosító tarsaság ügynök-
sége mindenfele biztosítást eHogud és felvilágosítással kcsz-

s ggel szolgai. 

Központ: Szombathelyi (regi) Takarékpénztár 

Szombathey. Alakult: 1857-ben. 
A l ap t ő ke 1,600 000 ko r . T a r t a l é k o k : 400.000 kor . 

Taka r ékbe t é t ek 15 m i l l i ó k o r o n á n fe lü l . 
S a j á t t öké i 2 ,250.000 k o r o n a . 
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