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Hirdetések nagysdg szerint jutányos drban 

szdmitatnak meg. 

Hogy bánjunk idegenekkel 
és hadi foglyokkal. 

A belügyminiszter 3009—1914. szám 

alatt körrendeletet intézett a törvényhatóságokhoz 

a hadviselés érdekében felügyelet (őrizet) alá 

helyezendőkkel vagy lakóhelyükről eltávolitan-

dókkal szemben követendő eljárás tárgyában, 

amelyben figyelmezteti a hatóságokat, hogy 

jól bánjanak a kezükbe került vagy területükre 

internált hadifoglyokkal, akiknek érezniök kell, 

hogy egy kulturnemzet hatalmában vannak, 

amely nem él vissza a győző jogaival és 

embereknek tekinti őket. A foglyokat rendes, 

tiszta helyeken tartsák és gondoljanak minden 

nélkülözhetetlen szükségletükre. Gondja legyen 

a hatóságoknak arra is, hogy a foglyok a 

közönség részéről, még átutazásuk esetén se 

legyenek csufolódásnak. gúnynak, vagy bán-

talmazásnak kitéve. 

A magyar nemzet lovagias gondolkozása 

és erzülete nyilatkozik meg ebben a rendelet-

ben, amely élénk tanúságot tesz amellett, hogy 

nem a nyugati kultura mázával bevont nem-

zetek táboraban kell az igazi humanizmust , az 

őszinte becsületérzést s a fenkoll gondolkozást 

keresni, hanem a balkáninak csúfolt magyar 

nemzetnél, — akinek nemes lelkülete nem a 

kultura mázos bögréjében ápolt melegházi 

növény, mint a müveiteknek hirdetett francia, 

angol és belgáknál, hanem az idők vérzivatar-

jai között megedződött s egész lényét átható 

alaptermészet. 

A belügyminiszter rendelete, amelyre, mint 

a háborús idők egyik nevezetes okmányára 

mindenkor büszkék lehetünk, a következőket 

tartalmazza: 

3009—1914. B. M. körrendelet. A had-

viselés érdekeben felügyelet (őrizet) alá helye-

zendőkkel vagy lakóhelyükről eltávolitandókkal 

szemben követendő eljárás szempontjából meg 

kell különböztetni: 

1. a hadi foglyokat; 

2. a velünk hadi állapotban levő államok-

nak látszólag védképes férfi-alattvalóit; 

3. ugyanezen ál lamoknak látszólag nem 

védképes férfi- és valamennyi nő-alattvalóit; 

4. állampolgárságukra való tekintet nélkül 

mindazokat, akiket rendes lakó- vagy tartóz-

kodási helyeikről a hadviselés érdekében el 

kell tavolitani. 

I- A hadi foglvokat a katonai hatóság 
tartja őrizet a lat t : 

Hadi foglyok : 

a) mindazon á l lamoknak tényleges szol-

galatban álló katonái, akikkel a monarchia hadi 

állapotban van. Minden montenegrói védképes 

férfit tényleges katonai szolgálatban aliónak kell 

tekinteni. Akár tényleges, akár nem tényleges 

állományú katonaorvosok, ha ebbeli minőségü-

ket igazolják és nem gyanúsak, szabadon 

visszatérhetnek hazá jukba ; 

b) az emiitett ál lamoknak azok a katona-

szökevényei, akik a hadi állapot bekövetkezte 

utan léptek az ország területére, ha elfogatnak, 

vagy ónként jelentkeznek. 

A polgári hatóságok őrizetében levő hadi 

foglyokat a legközelebbi közös hadseregbeli 

vagy honvéd gyalog póttestnek kell átadni, 

amely elszállításukról és őrizetbe vételükről 

gondoskodik. 
Miután a katonai hatóságok csakis a hadi 

foglyokat veszik at őrizetbe, kötelesek a polgári 

hatóságok a náluk letartóztatásban levő szemé-

lyek közül a hadi foglyokat pontosan kiválo-

gatni és csak ezeket adni át a katonaságnak. 

2. A monarchiával hadi állapotban levő 

államok látszólag védképes férfi-alattvalóit, 

ezekhez számítva azokat a katonaszökevényeket 

is, akik a hadi állapotot megelőző időben lep-

tek az ország területére, a rendőrhatóságok 

vegyék szorosabb felügyelet alá, de ha nem 

gyanúsak, ne tartóztassák le, hanem az alábbi 

rendelkezéseknek megfelelő módon szállíttassák 

el arra a helyre, amelyet erre a célra a belügy-

miniszter kijelöl. 

A rendőrhatóság ennélfogva, ha interná-

landók elhelyezése szükségessé válik, forduljon 

táviratilag vagy a telefon utján a belügyminisz-

térium kivándorlási biztosi hivatalahoz, amelyet 

ezen ügyek intézésével megbíztam; jelölje meg 

körülményesen az internálandókat (számukat, 

hadköteles korban vannak-e, hányat kell fel-

ügyelet alatt tartani, hány kepes önmagát fen-

tartani stb.) és az innen nyert részletes utasi-

tashoz kepest intézkedjék azoknak rendeltetési 

helyükre szállításáról. 

Az internálandóknak a rendeltetési helyükre 

szállításához szükséges kíséretet a katonai 

hatósag szolgáltatja. 

Az elhelyezésre nézve általános elvül szol-

gál. hogy ha kedvező fekvésű nagy epületek 

állanak rendelkezésre, az internáltakat ezekben 

kell elhelyezni. Általában arra kell törekedni, 

hogy az elhelyezettek a lakosságnak minél 

kevesbe essenek terhere es hogy ennek nyu-

galmat és biztonságát ne veszélyeztessék. 

A szétosztásnál lehetőleg figyelemmel 

kell lenni arra, hogy az ugyanegy csaladhoz 

tartozók, hacsak különös okok nem teszik 

kivanatossa, ne szakitassanak el egymástól. 

Az internáltakat a helyi rendőrség tartsa 

nyilván es allandó felügyelet alatt. Az őrzést, 

ha szükséges, a helyi rendőrség a lakosság 

hazafias elemeinek támogatásával es kózremü-

kodesével teljesiti. Az odautaltaknak különben 

tudomasukra kell adni, hogy azok, akik a 

szabályokhoz es a rendelkezésekhez nem alkal-

mazkodnak, a hadi foglyokkal egyenlő elbánás 

alá esnek. 

A meghatározott helyre utalt egyéneknek 

lehetőleg munkaalkalmat kell nyújtani, vagy 

szerezni. Azok, akiknek vagyonuk vagy kere-

setük van, a helyzetnek megfelelő életmódot 

folytathatnak. Azokat, akik sem létfentartási 

eszközökkel nem rendelkeznek, sem saját ma-

guk es hozzátartozoik szükségleteit munkájuk-

kal nem képesek előteremteni, legalább is olyan 

mértékben községi (városi) munkával kell fog-

lalkoztatni, hogy keresetükből szükségleteiket 

fedezni tudjak. Azoknak, akik szükségleteiket 

munkájukkal sem képesek előteremteni, szállí-

tási és élelmezési költségeit — a cs. kir. had-

ügyminiszter úrral létrejött megállapodás szerint 

— a most nevezett miniszter ur fogja viselni. 

Ezeket a költségeket, meg pedig az élelmezesi 

költségeket a katonai átvonulási illeték mérté-

kében, részletes felszámítás alapján utólag 

fogom utalványozni. Ennek megtörténtéig, ha 

szükséges, azokat az illető község előlegezi. 

A hadköteles korban levók közül azokat, 

akik már hosszabb idő óta tartózkodnak az 

orszagban és egyáltalaban nem gyanúsak, 

tartózkodási helyükön meg lehet hagyni, ha 

fentartásukról gondoskodni tudnak es rendőri 

felügyelet alatt tartásuk ott lehetséges, különö-

sen, ha érettük megbízható m a g y a r állampolgár 

jót áll. 

3. A monarchiával hadi állapotban álló 

allamok hadköteles korban nem levő férfi- és 

valamennyi nő- és gyermek-alattvalói, ha nem 

gyanúsak, az ország területének a hadmüvele-

tektől távolabb eső részein szabadon tartózkod-

hatnak. Ezek, ha kívánjak, hazájukba vissza-

térhetnek és evégből a hadműveletektől távolabb 

eső útirányon a határállomásokhoz utazhatnak 

és ott az országot elhagyhatják. 

Azokat, akik közölök a létfentartásukhoz 

s/.ükséges eszközökkel nem rendelkeznek, s/.o-

ritani kell az ország elhagyására és ha útikölt-

ségük sem volna, a 9389 —1885 B. M. számú 

rendeletnek megfelelően kell őket a határszélre 

szállítani. 

4. Azokkal szemben, akiket rendes lakó-

vagy tartózkodási helyükről a hadviselés érde-

kében kell eltávolítani, ennek a rendeletnek 2. 

és 3. pontiaban foglalt rendelkezéseket meg-

felelően kell a lkalmazni; meghatározott helyre 

utalasuk, megfigyelésük es őrzésük csak akkor 

lesz szükséges, ha ezt az eltávolító hatóság 

kívánatosnak vagy szükségesnek tartja. 
* 

A monarchiával hadi állapotban nem levő 

államok alattvalói, ha magatartásuk rendőri 

szempontból nem kifogásolható, nem esnek 

semminő rendőri eljárás alá. 

Állampolgárságukra való tekintet nélkül 

mindazokat, akiknek viselkedése gyanúra ad 

okot, a rendőrhatóság kisérje szigorúan figye-

lemmel ; nyomós gyanú alapján tartóztassa le 

és adja at az illetekes kir. ügyészségnek, ille-

tőleg az ügyészséghez |Uttatás végett a kir. 

bíróságnak. 

Kötelességükké teszem ezúttal is a ható-

ságoknak, gondoskodjanak arról, hogy a fel-

ügyelet (őrizet) alatt áilo idegen alattvalók 

mindenkor emberséges bánásmódban részesül-

jenek. Sorsukat nem szabad méltatlan, zaklató, 

sértő, megszégyenítő, vagy lealázó bánásmóddal 

súlyosbítani. A társadalom könyörületének 

velük szemben való megnyilvánulását, kivéve, 

ha államellenes inodon vagy célzattal tortennék, 

nemcsak megakadályozni nem szabad, hanem 

lehetőleg elő kell azt segíteni. Általában mind-

addig, inig az ellenkezőre egyéni magatartásuk-

kal okot nem szolgáltattak, nem ellenségeknek, 

vagy éppen bűntetteseknek, hanem inkább szá-

nalomra méltóknak kell őket tekinteni. 

Hirek a háborúról. 
— Csak hivatalos jelentések -

Afganisztan Oroszország ellen Mintegy 400 ezer 

emberből álló afgán hadsereg az einir testvérének 
vezetése alatt behatolt Indiába és megszállta Besavar 
varost. Kgy 3 M) ezer fóbil álló afgán sereg pedig 
Turkesztán felé nyomult előre. 

Uszo aknák a ; Adrián. A tengerés t á g i 

hajóstársaságokkal közölte, hogy az Adrián való ha 
józás az ott elhelyezett uszó aknák miatt veszedel-
messé vált. 

330 belg.i agyú nemet kezen A németek az 

Antwerpen korul folyó harcokban 330 ágyút zsák-
mányoltak. 

Antwerpen vegso vedelme. Antwerpenben a f> 

utcákon fölszaggatják a kövezetet és barrikádokat 
építenek, hogy e/zel is akadályozzák a németek 
bevonulását. 

Hogyan kerültek az oroszok Maramarosszigetre 
j Kőrösmező és Nagybo '> k zségekl>en, meg kóró-
mező határán 1200 emberből álló székelj zászlóalj 
volt négy hegyi ágyúval és két gépfegyverrel. Vár-
tuk az oroszokat. Krkezésüket jelentenünk kellett 
Máramarosszigetre, azonban mikor megérkeztek, 
meglepetéssel láttuk, hogy hátunk inógött a telefon-
huzalok el vannak vágva. Emiatt nem tudtunk 
jelentést tenni. De feltartóztattuk az orosz túlerőt 
17 óra hosszat. Ágyuikát folytonosan sikerült lelövöl-
dözni, végre mégis engednünk kellett s visszavonul-
tunk. Még >i visszavonulás után is hat óráig tartot-
tuk magunkat. Máramarosszigetre megérkezve, alig 
volt egyetlen katona a zászlóaljban, aki no lett 
volna megsebesülve. így kellutt még hátrább vonul 
nunk, anélkül, hogy értesítést adhattunk volna az 



Visztula-Sun szögében a menekülő oroszoktól sok 
foglyot ejtettünk és sok jármüvet vettünk el. A 
Przemysl ellen intézett isinételt heves támadást 
fényesen visszavertük. Az ellenségnek sok ezer 
halottja és sebesültje volt. A Máramarossziget mel-
letti győzelmes harcokban a magyar és kelet-galíciai 
népfelkelők, valamint a lengyel légionáriusok vetél-
kedtek a vitézségben. 

40 0Ü0 orosz borzalmas pusztulasa Przemyslnel 
Félhivatalos jelentós szerint kedden az oroszok 
Przemysl kulső sáncai ellen rohamot intéztek. Kiju-
tottak egészen a drótkerítésig, ám ott ágyuk tüzébe 
kerültek és az elhelyezett aknák is felrobbantak 
alattuk. Borzalmas volt a pusztulás soraikban, mire 
visszavonultak. Az oroszok vesztesége negyvenezer 
ember 

Oroszveres Beszterceben Kolozsvárról táviratoz-
zák : Bethlen kormánybiztos egy ui győzelmi hirt 
plakutiroztatott ki a városban Kszerint csapataink 
Beszterce Naszód vármegyében Telesnél megverték 
az oroszokat és négyszáz foglyot ejtettek. 

Oonto csatat nyertun* dülen Boszniának az 

elienséglől való megtisztítása céljából folyamatba 
tett akció további eredménnyel járt. A montenegrói 
csapatokkal szemben elért és mar jelentett sikereink-
hez most egy döntő csatánk fűződik, amelyet a 
Visegrádon keresztül.harc nélkül betört szerb csa-
patokra mértünk. Kszaki oszlopukat Srebrenica 
felöl Cajna és Batta felé a Drinán át már vissza-
vetettük A Homanja Planiua felé elörehatolt l'őere 
juket, amely Bozanovics Milos tábornok, volt had-
ügyminiszter parancsnoksága alatt állott, a mi sere-
günk két napos csatában teljesen megverte és az 
ellenség csak gyors futásban menekült meg a 
részünkről tervezett elfogatastól. I l i k . népfolkelő 
ezredük egyik zászlóalját elfogtuk. Több gyorstüzelő 
ágyút zsákmányoltunk. 

A nemetek is pusztítják az oroszt. A nagy 

vezérkar jelenti hivatalosan: Suvalki kormányzóság 
ban visszautasítottuk a/ oroszok támadását. Az 
oroszok "J700 foglyot és kilenc gépfegyvert vesztet-
tek. Lengyelországban Ivangorodtól nyugatra kisebb 
eredményes ütközetekben 4S(J0 foglyot ejtettünk. 

A nemetek bombázzák Antwerpent. Pénteken 

reg«el 1 .jS órakor a németek futárral megüzenték, 
hogy 1

210 órakor megkezdik Antwerpen város 
bombázását. A kormány 1 , 1*2 órakor átköltözött 
ustendébe. A király a városban maradt. Számos 
menekülő a hollandi határra érkezett. 

Nagy zsákmány Antwerpen ostrománál Francia-

országban a hadsereg jobbszárnyán folyó harcok 
még nem vezettek döntésre. A franciák előnyomu-
lása! az Argonneokban és Verdiin északkeleti front-
ján vissza lettek verve. Antwerpennél a Broechein-
eród birtokunkban van Támadásunk átlépte a Nethe 
szakaszát és a belső erődökhöz közeledik. Kgv 
angol dandárt és belgákat a külső és belső erődök 
kozt megvertük és Antwerpenre visszavetettük. 
Négy nehéz üteget, ">- tábori ágyút, sok gépfegy 
vert. ko/.tük angolokat is, nyilt területen elfoglaltunk. 

Oroszok uldozese Maramarosba érkezett jelentések 
szerint az oroszok Konkánál sem tudtak pozíciójukat 
megtartani és esapataink erős táuiadasai elől Hahóig 
vonultak vis^y. i Babon újból megállottak. Csapataink 
nyomukban vannak és most már biztosra vehető, 
hogy az oroszokat makacs ellenállásuk dacára róvi 
des'-n innen is kiszorítják. 

Orosz hivatalos jelentes az orosz veszteseyekrol. 
Az „l'tro" péiervari hivatalos lap közlése szerint az 
orosz hadsereg vesztesége 8(X)U0U ember sebcsültek-
ben, halottakban és elfogottakban 

Bor^aszto hajopusztulas Antwerpennel Kssen an 

der líuhr, október 9 A Kheinisch Westplialische 
Zeitung külön kiadásban a következőket jelenti 
Botterdambol: M i a/, antwerpeni kikötőben harminc-
két n inet kereskedelmi gőzöst, több nagy tengeri 
gőzöst és több mint busz rajnai hajót az angolok 
ösztönzésén1 levegőbe röpítettek, mert Hollandiában 
nem egyeztek bele ab'oa, hogy ezen gőz isöket az 
antwerpeni helyőrség menekültjeivel Angliáb.i enged 
jék. l'gy látszik, hogy az antwerpeni helyőrség a 
végső esetben szokni készül Augolországbu. Albert 
király tegnap a várost át akarta adni, deaz angolok 
megakadályoztak benne. 

Ujabb nagy győzelmek es/akon. K lőnyomu lásunk 

kényszeritette az oroszokat, hogy alább hagyjanak 
Przemysl elien kifejtett hiábavaló erőfeszítéseikkel, 
melyek október S án éjszaka érték el tetőpontjukat 
és a/ ostromlóknak rettentő áldozataikba kerültek. 
Tegnap délelőtt gyengült a tüzérségi tiiz a vár ellen 
A támadó ^ereg megkezdte egy részének visszavo-
nását. Kancutnál a mi előnyomuló oszlopainkkal 
erős ellenség szállott harcba. Kz a harc még tart 
Hasvadorból az ellenségei már kiűztük. 

oroszok érkezéséről. Kimondta a hadnagy, hogy 
voltak sokan súlyos sebesültek a székely fiuk kőzött, 
akik bekötöztetek sebüket és újra indultak az első 

harcvonal ba 
Perzsa csapatok bevonultak Oroszor>zayba >.idr 

Malik kán perzsa hadvezér csapataival átlépte az 
orosz hatart és a Kaspi-tenger kornyékén nagy 
ütközetben megverte az orosz hadakat Kazulagacs 
ás Lenkoran mellett. Az oroszok számos ágyút, sok 
fegyvert és embert veszítettek a harcokban. 

Gyoznlem Maramarosban A Budapesti Tudósító 
jelenti: Hivatalos jelentések szerint Maramarosszi 
geten csapataink a betört orosz seregtestet megverték 

azt eddig már Nagy bocukóig üldözték. A koz-
ígazgatási hatóságok Maramarosszigeten már csütör 
tokon felvettek rendes működésűket. Az uzsoki 
hágónál a minapi harcok folyamin elesett orosz 
katonák eltemetése folyik és eddig 8000 orosz holt-
testet temettek el 

Az oroszok kivonulnak a felgyújtott Lembergbol 
A galíciai Taruow és Jaroslau vasúti hivatalnokait 
felszólították, hogy térjenek vissza hivatalaikba. 
Kbből, valamint abból, hogy az oroszok felgyújtották 
Lemberget, azt következtetik,hogy asoroszok vissza 
vonulnak (íalieiaból, amit a Przemysl körüli harcok-
kal lehet magyarázni 

Nagy sikerek Pr^emvsl korul A főhadiszál lásról 

a kovetkez > jelentés érkezett: Saját offenzívunk 
szerdán is itt tt folytatott kisebb harcokban minde-
nütt elérte célját. Kgy Przemyslből való vakmerő 
repülés után visszaiért vezérkari tiszt jelentése sze-
i ni a \ar védelmet a harci lelkesedéstől áthatott 
védősereg a legtevékenyebben s a legnagyobb 
l.o; ultekintésstíl intézi Több kirohanásban visszaszo-
rította az ellenséges harcvonalat és számos foglyot 
ejtett. Az oroszok valamennyi támadása a vármüvek 
tüzelése alatt rettenetes veszteségek mellett össze-
omlott A Kárpátokban a visoki nyeregtől nyugatra 
már nincs ellenség. Máramarosszigctnél a beturt 
ellenséget visszavertük és a varos kedden éjjel 
ismét birtokunkba jutott 

A betört oroszok uldozese Munkácsró l je lent ik : 

Az ellenség eg.uk szárnyát líaliciaig Benyovába, 
másik szárnyát t'zsokon tul, líali'-iába visszavertük. 
Kétszáznál több foglyot ejtettünk és 14 ágyút 
zsákmányoltunk. 

Az oroszok a Tiszaba dobtak agyúikat Az Kst 

jelenti Maramaros»zigetröl : Csapataink meglepetés-
szerű támadására az oroszok futva menekültek. 
Agyúikat sem vihették el. Azok nagyrészét a Tiszába 
dobták. 

Ungmegyebe visszatér a lakossag A Magyar 

Távirati Iroda jelenti l égvárró l : A galíciai Sianki 
visszafoglalás iról, mely október ö-én történt, jelentik, 
hogy egy honvéd gyaloghadosztályunk — mely 
előzőleg i> d'-rekas inunkat végzett — Unginegyében 
az ellenség kiverése korul nagyon kitüntette magát. 
Az ellenség — mely l ngniegyében a határt átlépte 
— egy kozák hadosztályból és másfél gyaloghad-
osztályhói állott és 20 ágyút hozott magával. A 
honvéd hadosztály megverte az ellenséget, amely 
Sambor irányában vonul vissza. Honvédjeink uld<>-
z/k őket. Hróf Sztáray Gábor főispán intézkedései 
következtében l"ngniegyében a uyugaloiu helyreállt. 
Az elmenekült családok lassanként visszatérnek. 

Nagy nemet sikerek Oroszországban. A nagy 

főhadiszállásról jelentik október ti an este 10órakor: 
A franciáknak jobbszárnyunk ellen folytatott átkaro-
lási kísérletei következtében a harcvonal egészen 
Arrastol északra terjed ki. Kleiuk Biliétől nyugatra 
és Lendítői nyugatra el enseges lovasságra bukkan-
tak. Az Arras-IJjye vonalon át megkezdett ellen-
támadásainkban ínég nincs döntés. Az < >ise és 
Maas k 'Zötti harcvonalon Verdunnél és Észak-
Kotharnigiánal a viszonyok változatlanok. Antwer 
peniöl nincsen különösebb jelenteni való. A keleti 
harcszintéren Suvalki kormányzóságban megállítot-
tuk az oros/.ok előnyomulás tt Kelet Poroszország 
ellen Siivalkinál szerda ota eredményesen támadjuk 
az ellenséget. Orosz Lengyelországban a német csa-
patok e ii" 4. én kiverték < >patow és ()ssoviee között 
levő megerősített hadállásaikból az orosz testőr 
lövészdandárt, csütörtökön körülbelül háromezer 
emberét foglyul ejtették és a -októl több gépfegyvert 
és ágyút zs ikmauyoltak K hó 5 én harmadfél 
orosz lovashadosztálvt és az ivangorodi főtartalék 
részeit B idomnál megtámadtuk és visszavetettük 
Ivangorod felé. 

Egy orosz lap szenzációs cikke Szenzációsan 

érdekes a „Novoja Vreinja" cimü szentpétervári lap 
egyik legutóbbi cikke. A tekintélyes oros/ lap a 
következő feltűnő sorokat irja: Olyan offenzíva, 
amelynek látható sikere nincs, nem ér semmit. A 
mi hadseregünket nem szabad olyan kudarcoknak 
érni. mint amilyen kudarcok érték az egész vonalon, 
a Magyar rszagba bevonult csapatainkat. Ha (íalici-
ában nem tudtunk döntést provokálni, hogyan kép-
zeljük el, hogy sikereket érhetünk el jóval kisebb 
erőkkel o van helyeken, ahol biztosan lehet számí-
tani kii s trera. Ne bízzuk el magunkat, ne higyjuk 
azt, hogy sokan vagyunk, mert akik kevesen vannak, 
de nagy a hitük és akaraterejük, azok győzni 
fognak. 

Az oroszok pánikszerű visszavonulasa. Az oroszok 

délkelet felé vonultak vissza. A szövetséges osztrák-
magyar és német seregek offenzívája a Visztula bal 
partján feltartózhatatlanul halad előre. Az oroszok 
pánikszerűen menekültek Iwangorod felé. 

Ujabb győzelmeket aratunk északon Csapata ink 

további előnyomulása közben az ellenséget csütör-
tökön a Przemysl felé vezető mü-ut mentén Baritz-
nál. hinovtól nyugatra visszavetettük és Hzesovot 
is visszafoglaltuk, ahol ágyukat zsákmányoltunk. A 

Fiaink vitézül küzdenek hazánkért, mindnyá-
junkért, utódainknak boldogságáért, - szenvednek, 
tűrnek, már látjuk felkötött karral, bénán, ilyen 
kor előttünk aranynak nem lehet értéke. 

A beváltandó arany gyűrűket I hó L'Ö én 

Budapestre küldöm. 
Kőszeg, 1014. október hó 2 án. 

AlltfllStt Júnsst polgármester h 

a«02.04 Hirdetmeny. 
Kőszeg szab. kir város pénztári hivatala által 

közhírré tétetik, hogy a folyó 1014. évi hadmentes-
ségi dij kivetési lajstrom HM I. évi október hó 10 tői 
október hó 17 ig bezárólag S napi közszemlére ki 
van téve 

Kőszeg, 1914. október hó 10 ón. 
I <(/' >•/ iiilóltii utal. 

359* 914 Hirdetmeny. 

Az országgyűlési képviselőválasztók ideiglenes 
névjegyzéke ta kőszegi valasztó kerülethez tartozó 
összes községeké) a városházán a polgármesteri hiva-
talban I. é. október 10 tői november 11) ig közszemlére 
van kitéve a hivatalos órák alatt. Felszólalások 
október 10 tői Jö ig, észrevételek pedig október 10-től 
november 10 ig adhatók be. 

Kőszeg. 1914. október hó 10 én. 
Amjuszt János, polgármester h. 

•-"•>•> >914 Hirdetmeny. 

A l'egonyi féle alapítványra pályázatot hirdetek. 
Azok pályázhatnák, kik a katonaságnál>3 szolgálati 
éveiket hűen kitöltötték. 

Kik hadjáratb ati veitek részt, elsőbbségre tart-
hatnak igényt. A kérvények október hó végéig 
nyújtandók be. 

Kőszeg, 1914. október hó 2-án. 
.l/it/it."it János' polgármester h 

2248 H»i4 Hirdetmeny. 

Harcban álló katonáink számára prém holmit 
gyűjtenek. Felkérem mindazokat, kiknek prémjük 
van (minőség nem határoz) legyenek szívesek azt 
beszolgáltatni. Az összegyűjtött prém félét össze 
csomagolva október hó Jó én elküldöm a hadsegélvző 
hivatalhoz. 

Kőszeg, 1914 szeptember hó 30-án. 

AnifiitZt János, polgármester ti 

A polgári orseg 

azon tagjait, akik még esküt nem tettek és hatósági 
igazolványukat még nem kapták, szíveskedjenek t'. 
hó 11 én (vasárnap) délelőtt 10 órakor hivatalomban 
megjelenni. 

Kőszeg, 1914 október hó 9-én. 

Kos-eyi Jáz*< f rendőrkapitány. 

Hirdetmeny 
az idegenek és itt letelepülők bejelentése tárgyában. 

Midőn most a hadviselés idején és a ragályos 
betegségektől való megóvás miatt mindenfelől' e 
vidékre is jönnek menekültek és ideiglenesen látogatót 
ismerősök és rokonok, arra figyelmeztetem a város 
közönségét, hogy minden érkezőt azonnal be kell 
jelenteni. 

Kz mindenkor is kötelessége a szállástadónak, 
de jelen időben minden egyes háznak és családnak, 
ugy közbiztonsági mint közegészségügyi szeinpon 
tokból olyannyira fontos, hogy a köteles bejelen 'st 
lenni elmulasztókat a törvény teljes szigorával fogom 
büntetni. 

Kőszeg, 1914 október hó 10 őn. 

Áo*it</i Jú:>r/ renáTkapitanj. 

Helyi hírek. 
Wieber Adorján altabornagy, a pozsonyi honvéd-

kerületi parancsnok, magas kitüntetésben részesült a 
harctéren tanúsított vitézségeért. Őfelsége a Lipót-
rend nagyk< •resztjét adományozta neki a hadi ekii 
inénnyel. A kitüntetett mint százados és őrnagy az 
itteni honzédzászlóaljnál szolgait és ezen időből, de 
kerületi parancsnoki működéséből kifolyólag is ked-
ves emlékben all városunk közönsége körében. 

A harctérré Weöres l\au dr cs. é-. vir. kama 
rás, ki a II ik huszárezredhez bevonuit újoncok 
kiképzése végett tartalékos hadnagyi minőségében 
teljesített szolgálatot, óhaja szerint a harctérre 
vezényeltetett, ahol a hadtestparancsnoks.ighoz 
parancsőrtiszti minőségben osztatott be. 

Sinkovich hadnagy meggyógyul. Többszór irtunk 

Sinkovich Ferenc lionvédhndmu'yröl, Sinkovich 
Klek szombathelyi főszolgabíró hős fiáról, akit su 
lyosan sebesülve vittek Bécsbe. Az operációt után 
félő volt, hogv a kitűnő fiatal ti^zt béna marad. 
Hitelesen értesülünk, hogy az operáció fényesen 
sikerült s már kezét is, lábat is tudja mozgatni. 

Legújabb hirek. 
Antwerpen eleste. 

Antwerpent péntek éjjel kezdték bombázn i , 
m iu tán a védövnek több fontos poz íc ió já t bevet-
ték. A reggeli ó r ákban kitűzték a fehér lobogót . 
Antwerpen megadta magát . A király Ang l iaba 
menekül t . 

Károly román király meghalt. 

Bukarestből jelentették tegnap délben ezt 
a gyászhír t . Súlyos gyomorba j ának esett áldo-
zatul oly időben, mikor e bölcs ura lkodóra leg-
nagyobb szükség volt, de ez semmi esetre sem 
jelenthet vá l tozást a románok po l i t iká j ában . 

V á r o s i a g y e k . 
H rdetmeny. 

öt! rakás tölgy bot fa. P» rakás nyárdorong, a 
városházi pénztári hivatalnál még megvehető. 

Kőszeg, 1914 szeptember hó 22 én. 

Aw/wut János, polgármester h. 

Hirdetmeny. 

I\ zzéteszem. hogy „aranyat vasért" ország-
szerte megindult mozgalomnak hatása alatt varo-
sunkban már négy arany gyűrűt és egy pár függőt 
adtak le. 

A bi váltandó vasgyiirii hirdetni fogja áldozat 
készségüket és édes-kedves emléke marad uno-
káiknak 



Koszegfalvi Flóris fiumei polgári iskolai tanár, 
ki a N{ as gyalogezredben szolgál, Lublin k<>riil 
mindkét lábán megsebesült. Az olmützi kórházban 
ápolják. Látogatására odautaztak e héten atyja 
Tangl Ferenc és nagybátyja Tangl Adolf. 

A vitézségi ezüst érdemkeresztet a katonai ér-
demkereszt szallagján kapta Sehinall Károly, a 
iivugalmnzott rendőrtizedes fia, ki most néhány napi 
zabadságra itthon tartózkodott. Mint a nehéz ütegek 

második divizójának tüzérségi műszaki tisztjelöltje, 
mivé a bécsi katonai műszaki iskola két évi kurzu-

sának sikeres elvégzése után lett előléptetve, elő-
ször Szerbia határán, utóbb pedig az orosz harctéren 
liíiit ki nagy ügyességével és bátor kitartásával. 
Ezért terjesztették fel elöljárói kitüntetésre. E héten 
újra a harctérre kerül, valószínűleg a motormoz-a 
r.ikhoz vezénylik, melyeknek kezelésében szintén 
egvik elsőrendű kiképzett. íme egy törekvő fiatal 
ember nagyszerű karrierje. Az egykori bádogosinas, 
utóbb elektromos segédszerelő, vat>>zorgalmu sok 
tanulással jövő novemberben már a hadsereg egyik 
jeles műszaki tisztje lesz 

Halalozas Wölfel Károly bognármester polgár-
társunkat, a kőszegi önkéntes tűzoltók érdemekben 
gazdag alparanesnokát súlyos gyász érte. Mihály 
nevi'i vaskereskedő fiát, kit a legutóbbi sorozásnál a 
hetes honvédhuszárokhoz soroztak, hova a mozgó-
sítás elrendelésekor vonult be, rövid katonáskodás 
közben betegség ragadta el a világhírűvé vált „vörös 
uidógok" sorából. Katonai kiképzésben meghűlt, 
vérhasba esett s rövid szenvedés után Pápáig hunyt 
el. Katonai pompával kisérték az ifjú vitézt utolsó 
útjára, melynél szülei s rokonai is jelen voltak. A 
varos közönsége kóréhen őszinte részvétet keltett 
uerék polgártársunk szomorú gyászesete. 

Orosz főtisztek, néhány tábornok, ezredes és 
őrnagy érkezett Kőszegre szerdán I íadafalváról. A 
\asuton fogatok várták a továbbszállításra. Lé kán 
helyeztettek el a hercegi kastély egyik traktusába. 
Kailalalvan igen elégedetlenek voltak. Panaszt tettek 
e miatt a pozsonyi hadtestparancsnokságnál, mely a 
iuagasr>ngu foglyuk jobb elhelyezéséről gondoskodott 
-. azáltal hogy a múlt héten Lékára vezényelt egyik 
népfelkelő hadtápzászlóalj gazdasági osztagát bizta 
meg az őrzéssel, törzstiszt került az őrség parancs-
noksága élére. Ennek az őrségnek egy különítménye 
egy hadnagy vezetése mellett gondoskodott ezen 
áthelyezésről, mii en a helybeli rendőrhatóság is 
közreműködött. A főtisztek sorában van Martinow 
vezéikari tábornok és Wasziljevies vezérkari aviati-
kus tiszt is. kik együtt kerültek fogságba. Az itteni 
korházban ápolt Landeschütz-katonak lőtték le őket 
> ök sikló repüléssel az ellenség táborában voltak 
kénytelenek leszállani. A nagyon rokonszenves külsejű 
liszteknek varosunkon való átvonulása alkalmával 
sok >záz nézője akadt ez érdekes foglyoknak. 

Kolera barakkot epittet a varos. A járványkórház 

felépítése tudvalevőleg már reg elhatározott dolog, de 
felebbezések folytán meg máig sem foghattak hozzá. 
Minthogy pedig mostanában sok beteg katonát hoz-
nak városunkba es a harctereken is terjed a kolera, 
elengedhetetlen szükséggé lett az ilyen betegek el-
különítéséről kellő időben gondoskoüni. Ez okból 
pályázatot hirdetett a város a Müller Ferenc által ké-
szített barakk-járványkórházra, mely ugyanoda épül, 
ahova a kőből épített járványkórház is tervezve volt, 
az egyesületi kórház közelében levő városi teglatelep 
szomszédságába. 20 ággyal szerelik fel, fűthető is lesz, 
ket teremre oszlik, melynek közepén bejáró előtér es 
ket ápolónak való elkülönített fiilkek lesznek. A költ-
ségvetés mintegy 50J0 koronáról^szól és szerkezete 
olyan lesz, hogy tiz évig is megfelel a célnak. A csü-
törtökön tartott tanácsülésen bontották fel a zárt 
ajánlatokat, melyek közül Laas Józsefé volt körülbelül 
30J koronával a legolcsóbb. A polgármester sürgősség 
okából az epités megkezdését azonnal elrenüelte és e 
rendkívüli kiadás vállalására a képviselőtestület utó-
lagos jóváhagyását fogja kikérni. A rendkívüli köz-
gyűlésen való tárgyalást a tiszti főorvos ellenezte, 
mert szerinte már a legközelebbi napokban érkezhet-
nek ide oly betegek, vagy idemenekültek, kiknek 
elkülünitett elhelyezese s megfigyelése válik szüksé-
gessé, amiért is egy nappal sem szabad késni. — A 
tiszti főorvosnak ezt az erélyes fellépését bizonyára 
megelégedéssel fogadják, mert már is az a hír terjedt 
el. hogy az iskolákat szemelték ki e célra, azért vittek 
él a sebesültek részére ott elhelyezett kórházi fel-
szerelést. 

A városi katonakorhaz valóságos körutazást tett. 
Mint ismeretes, 150 beteg elhelyezésére köteleztek a 
várost, mely e célra a csipkegyár üresen álló, óriási 
géptermét szemelte ki. Már jórészt berendezett is volt, 
mikor egyszerre csak csodás egyértelműséggel (!) nem 
alkalmasnak nyilvánították. Igen messze fekszik a — 
varostól. Igy került ket korcsmába. Ezen azután a 
közönség megütközött. Beteg katonákat korcsmákban 
elhelyezni. Mi lett volna ott! ? Igy azután elvitték innét 
az iskolákba. A mi elemi népiskoláinkba, melyek, mint 
ismeretes, nem különálló épületek, hanem a város 
közepén vaunak házak közé beékelve és magánosok-
tól, tanítóktól is lakott. Azzal véltek ezen enyhíteni, 
hogy csak az iskolák egy részét rendeztek be kór-
háznak, a másik szomszédos részében tovább is taní-
tottak volna. Ez az intézkedés a város közönségének 
koreben kinos benyomást keltett. Ennek adtunk ki-
fejezést lapunkban kéthete is, múlt héten is és rá-
mutattunk arra a nagy veszélyre, mely ebből származ-
hatik. Szerencsére időközben megtudták a közegészség-
ügyi szakférfiak, hogy valami úgynevezett kolera 
betegség is létezik s ez elég ok volt arra, hogy tüstént 
az iskolákból a csipkegyári gépterembe áthelyezzek a 
város által berendezett kórházat, ahova a „laikus" 
gondolkodás mindjárt kezdettől fogva legjobbnak 

Ezen változáshoz hozzájárult az ,s 
talalta , helybeli noegyletek küldöttségileg jártak a 
hogy a -ttjnél és az iskolákból való elhelyezést 
polgarmes > város közegészségügye érdekében köve-
családok es fáradozásuk teljes sikert eredményezett 
teltek. Ebbel. . valóban nagyon hálás az egyesülj 
es a közönség T iskolákból való betegsegXrco-
vezetomek, hogy a. kádjainak a veszeljeztetéset iev 
lasnak es a város cs. Mi is örömmel foíadiuk Fkök 
sikeresen - elhárították.. intéztettünk X T 
voltunk, akik erre figye. "sze ' n t, í a 
tanulóifjúság elégedetlen. Ige. í ^ n l t , * ^ 
katonákkal beszélgetni, velük e. V ™ L " " T ' 0 ^ 
hordani, térdükre ülve általuk cir.»b - i ' V ' f t

e l b e s ^ " 
lesüket megcsodálni, egy-egy katona. ' 7 X " " i " 
Iádba hazahozni; — most megfosztotta " 
ettől, melynek üdvös voltát persze nem ke, , t ;"ogm 
a tapasztalatlan, naiv gyermekész. . 

Közegészségügyi vizsgalatot tartott e lv a 

kőszegfalvi telepen dr. Kovács István tiszti főoi V o s 

Somogyi István rendőrbiztos kíséretében. Ott a hely 
szinen tettek intézkedéseket meg nem tűrhető álla-
potok megszüntetésére, egy esetben pedig a mulasztó 
ellen feljelentést tettek. 

Varosunk eleseit hősei kettővel szaporodtak. 

Schr nez János volt az első, akit megsirattunk, aki 
ért szivünkben gyászolunk. Most távirati hir jött két 
társa, városunk két harcos fiának elhunyt írói. Ezek 
Lump József lS-as honvédtartalékos és Schröpfer 
Ferenc 20-as honvédtarlalékos. Mindketten a lublini 
csatában szeptember elején sebesültek meg. Előbbi 
a treueséni, utóbbi a Bécs melletti Hohenelbei kór-
házba került. Onnét még jó híreket ku <itok egy 
ideig gyógyulásukról, de tegnapelőtt szomorú hírt 
hozóit aggodo családjuknak a táviró Meghaltak 
Temetésükre odautaztak hozzátartozóik. A hivatalos 
város — sajnos — nem róhatja le háláját ott a sir-
nál, de nem fog róluk megfeledkezni, sem hátra-
maradottaikról. Akik nem akarjak minden áron az 
itt kezelt sebesültek napi háromszori kieiégitö étke-
kezééi rendjét megszaporítani, azok az l iyen esetekre 
fen tartott fillérjeiket, Koronái tat szívesen fogjak i 
hátramarailt szegéiiysorsuakra fordítani akkor, ha az 
allami hat fiavi kielégítő segélyezést rminusu lejárt. 
Eajó szívvel adjuk at neveiket a város történetének 
azon tudatban, hogy sajnos ezzel be nem telt a hő-ök 
névsora, de azon inegyőzódéssel, hogy egy igazságos 
viiaghareban a mi fiaink vére is megszerezte övéinek, 
mindnyájunknak, a hazának a remélhetőleg boldogabb 
j >vőt. Áldás legyen dicső emlékeik felett. 

Megtiltottak a korhazlatogatast a helybeli katonai 
tartalék kórházban. Annyi sok kellemetlenséget szerez-
tek a vezetőknek az ellenőrizhetetlen pletykákkal, ha-
zugságok terjesztésével, illetéktelen kritizálásukkal, 
hogy ennek csakis a látogatások határozott eltiltásával 
lehetett véget vetni. Mindjárt az első nap pletykái 
utján figyelmeztettünk erre. Nemcsak lapunkban, sze-
mélyesen is kifejeztük aggályainkat. Akkoriban azon-
ban a kórház vezetőit a közönség iránti figyelem 
vezette. Nem akarta elhinni, hogy csak egyesek van-
nak olyanok, akik a sebesült katona iránti őszinte 
részvétből es jótékonyság gyakorolhatása céljából 
látogatják őket, — ellenben túlnyomó nagy része a 
látogatóknak csakis a kíváncsiság vezeti, — jótékony-
sága csak beléptidij a Bárijánosok nagyszerűen ki-
eszelt csodatetteiknek meg rikittóbb színekben való 
továbbterjesztésere, amiben különösen azok váltak ki, 
akik soha háborúban nem voltak, hanem sebesülésüket 
olyan „lázas" harcban kapták, melyben béke idején is 
— mindenkit érhet baleset. Ezért propagáltuk azt, 
hogy nem kell túlozni, nem kell eksztázisba esni, — 
aki a szegény harcban sebesült katonáknak valamit 
juttatni akar, ne kívánjon érte látni, hallani és 
kézesókokat, hanem adja át a kórházvezetőségnek, az 
mindenkinek juttat belőle. Igy szép a jótékonyság 
gyakorlása, ha a jobb kez nem tudja, mit tett a bal. 

- Mikor az itt volt horvát katonák miatt folyt a nagy 
pletykaharc, ez ügyet megvizsgálta a rendőrkapitányság, 
az ügyészség, lefoglaltattak gyanúsnak híresztelt leve-
leket és az egészből az derült ki, hogy rosszakaratú 
szájról-szájra adott mindjobban elferdített pletykák 
voltak s egy asszonyt csupán azért gyanúsítottak meg, 
mert véletlenül horvát származású. 

Orosz es szerb sebesülte <et hoztak katonai tar-

talék kórházunkba e héten. Főleg tiszteket. Részint 
Radaíalváról, hol igen sok az orosz fogoly, részint 
Kaboldról és máshonnét. — Ugy halljuk, hogy a hely-
beli katonai kórházat állítólag, ezentúl leginkább az 
ellenséges hadak sebesültjei számára jelöltek ki Ez 
esetben még nagyobb óvatosság vezessen bennünket. 
Akkor is, mikor érkeznek. A tisztek rangjuknak meg-
felelő jobb ellátásban részesülnek és anyagi tekintet-
ben is kielégíttetnek. 

A 83 IK gyalogezred kitüntetett vite.ei A had-

sereg főparancsnokság előterjesztésére a hadügy-
miniszter a következő Nl asokat tüntette ki az ellen 
séggel szemben tanúsított vitézségükért: Elsőos/.tályu 
ezüst vitézségi érmet kaptak: Barabás, Kajtás Lajos, 
Seifert. Károly és Wrana kadettok, Kovács János, 
Iszterinann, Prottmann János és Simon Lajos őr-
mesterek. Gerencsér János, Maár Mihály, Németh 
Elek, Pissinger Lajos, Somogyi József és Vargha 
szakazvezetők, Eberie József egyéves önkéntes, Mink 
Marton káplár és Kónya András gyalogos. Má-
sodosztályú ezüst vitézségi érmet kaptak : Deutsch 
János, Fiezkó Vendel, Karlovitz Ferenc, Kiss Sán-
dor, Magyar József, M iries József, Papp Sándor, 
Papp Mihály, Puchinann Ferenc, Sinkovies Antal, 
Stebikó Mihály és Süle Kálmán szakaszvezetők, 
Legény Mihály, Lődor István, Mesterhazy Antal, 
Verdorits József, Xlalantcs .József káplárok, Cserpc-
nyak Ferenc és Fonyó úrvezetők, Braumüiler Kálmán, 
('zeke Pál, Fiiszár János, Fiiszár Lajos, Horváth i 
Pal, Kaim ir, Korokuay (Jyula, Kiss István, Krenn1 

; fcl; W Magyar J < W , \agv József. 
' Pörnöcxi Ká lmán , rhomas Ágoston, Wappel Alajos 
i esi ( yitkov.es | , , . ,„ . L . y a l , t g l t H o k i S ú m ( í l 

póttartalékos es fiaio-h Kálmán kürtös. A kitün-
tetettek szama öö. 

A polgáron k mintegy (10 tagja gyülekezett va-

? r l , ' l ;m i ; | ' , , n ' A x "jonnanjelent-
kezettek e, a régiek ko/,,1 azok, akik még esküt nem 
teltek. Kőszeg, József rend u,„tu„y üdvözölte őket 
es megismertette ezúttal a polgárőrségnek miniszter. 
•szabal.vzatat es a szolgálatra vonatkozó fontosabb 

2 ! i W ; r , r , k ,, r '"' v«'»n»«noyien letettek az 
e- kut. Azóta jelentkeztek többen, akik ma délelőtt 
I I órakor esküsznek. A szolgálatra nézve „.egalla-
p ható hogy dicsérete* pontosággal teljesítik él sok 
oly adatot szolgáltattak a hatóságuk melvbeu 
további miezkedes közérdekből 

Í S ' j , ,(in";"1"
1 's ,Vl»n és W'ilfiuger Károly pol-

ga Ar-.k a fel vidéki újoncok k.«t támadt verekedésnél 
is közbelépték, lefoglalták a bűnjeleket, fokost, botot 

t-s igen gyorsan értesítették a rendőrhatóságot, 

i n e , vnek kiküldöttjével a tettesek kinyomozásábau 
is re.s/t vettek. A rendőrkapitány külön is meg-
köszönte bátor, gyors és eredményes eljárásukat 

Uj közlekedési utrendre nézve adtak be dr. Stúr 
Lajos és f/íoke (iiisztáv polgárőrök indítványt. Az 
utrendőri törvény 107. |í ;it ugy értelmezik, hogy a 
város területen minden járinu közlekedése csakis a 
baloldalon engedtessék meg, miáltal ugy jövő, mint 
menő fogatok mindig egyazon oldalon kötelesek haj-
tani. ami a közlekedés biztonságát és gyorsaságit 
mozditjá elő. Teljesen igazuk van s csak az a saját-
ságos, hogy ezt az 1S!)<> óta fenálló torvényt ily 
értelemben nem hajtották végre sehol sem s ahol az 
általuk kívánt rendet (különösen nagy városokban) 
életbeléptették, olt az külön szabályrendelet alkotá-
sával tortént. Itt is alighanem erre lesz szűkség, 
mert általánosan azt tapasztaljuk, hogy minden fogat 
csak egv szembejövővel való találkozás idejében 
alkalmazkodik a törvénybe iktatott rendhez. A 
rendőrkapitány ez iránt a felsőbb hatóságtól infor 
mációt kért. A törvény szövege igy szól: „A koz-
uton való hajtásnak és kitérésnek a forgalom biz-
tonsaga érdekében szabályozására a k •vetkezők álla-
píttatnak meg: minden jármüvet balra kell haj-
tani. szembejövő járműnek balra kell kitérni, az 
előtte haladónak pedig jobbra kell eléje kerülni." 

Boszniai—hercegovínai alattval k, akik 1N94, 

ÍS'.KJ és 1S«J_> született hadköteles, k, legkésőbb 
október IU. ig jelentkezzenek a rendőrkapitányi 
hivatalban. 

Vedekezes a ragadós szaj- es körömfájás ellen. 

A kőszegi járás főszolgabírója táviratilag jeletette 
az alispánnak, I. »gy a béesuihelyi kerületben, 
Theresicnfcld és Langerkircheu községekben föllépett 
ragadós száj- és kor unfajás miatt hasitolt körinü 
i állátok bevitelét a kőszegi járás községeibe meg-
I tiltotta. 

Kerekparlopasok voltak e héten Heidenreich 
Lajos házának udvarából egy ide>zarmazasu pék-

[inas esent el E G Y P A D O S T jegyű kerékpárt és agy 
taiKinctárs iva1 Sopron leié sZ"kott azon, Plechl 
István vendéglőjének kamarájából pedig egy ott 
Volt ideg"ii vendég tulajdonitotta el a vendéglős 
kerékpárját. A rendőrhatóság mindkét esetben táv-
iratilag értesítette a társhatóságokat. 

A katunasag res:ere b vásároltak sok helyen 
és foglaló fejében elvitték az élelmi vagy más cik-
keket. Elismervényt .«•> adlak, de mikor az eladok a 
pénzért jöttek, arra jöttek rá, hogy csalóknak estek 
áldozatul, akik egyenruhában és kocsikkal megjelenve 
csaptak be a vidék kisgazdáit. Jó lesz vigyázni. 

Lelki fegyver Straner Vilmos a kőszegi ev. 
gyülekezetnek volt kiváló lelkipásztora, most soproni 
ev. theologiai akadémiai tanár, protestáns katonák 
számára kiadott egy gyönyörű imádságos könyvet, 
mely minden gyülekezet lelkészénél kapható. 

Elojegyzes boimuresre. A kőszegi bortermelők 
szövetkezete tagjai naponként délután 1 ,1—- óráig 
a következő sorrendben lesznek előjegyezve a bor-
mérésre a szövetkezet elnökénél: október ló-én I 
kerület : Sziget, Kálvária utca. Meskó-utea, Erdő utca, 
Muiikásházák; október Hi-án II kerület: Király-ut, 
fuskevár-utca, Sáncárok; október 17 én III kerület: 
Hegyalja-utca, Palliseh utca, Sehey-utca, Várkor, 
Kiraly-utc i, Széchenyi utca; október IS au IV. kerü-
let : t»yőri-utca, Kossuth utca. Ileák utca, Jenő fő-
herceg iite i, Marhavásár-tér, Fercsákutca, Bohonci 
utca, Jurisits-tér, Chernel-ntca; október l'J ón V. 
kerület: Árpád tér, Mecséry utca, Kaszárnya utca, 
Kert utca, Painer utca, Oyongyos-utea, lutézet-uica 
Árvaház utca, I !ajni> utca 

Adományok katonáink ssámára t következőktől 
érkeztek be Kótli Jenő könyvkereskedésébe. 

Fehérneműt adtak : 
Holczer Mihály, (*zupy N , <>/.v. Barkó SanJorné, Dcllin 

(iuszt.iv. Korchinaros nőverek, i\ulo.tr Alajos, Zert'uifcr Mihály, 
Ilettlmiícr Jenő, Mich.iclis/ Izi.tor, kirnhuucrné, (imtnor Mih.tlync, 
Friihlich Ou-.zi.iv, Kmghofer Karolina, Froyn m g Lőrinc, Linzer 
Mihály. VovHk Ignácnc, c\ fölsőbb leányiskola, l'zelácnc, l'herncl 
István, Simon M , ThoKt Dczsönc, Jr. (íalgótzy Krnilnc, Freyltr 
Kinma, Dresler Ottó, NVierer nővérek. Wíisbeckor János, Hammer 
(iyula, Dillmann l.ajosne, Simon Krisztina, N N , özv C'supornc, 
Róth Jenő, Kmmer (»., Marton Károty, Cscrvenyné, >>zv. ReneJi k 
Krnöne, ozv Oeschnatzné. Kusa Béla, Ev nőegylet, l>r Tirtsch G , 
Krankenhergemé, Jr. Wiener Mark, Horváth Lajosné, Plamisch G. 
Róth Sándor, Hechingcrné, B J-ne, Brunnernc, Hawncr Mici, Paytli 
Juliska, Ci.iger Alajos, Kabol.l, Simon Maria, U.tlik • Lujza, Klatz M 
Quell Maria, N N., Bamts J , Weöres Elemér, dr. Szemző Sándor, 
dr Szemző Sándor, IVttingerné, N X , özv. Bilisits J izsefne, ozv 
Németh Janoanc 

Balatonmelléki borok :szentuyóri;yhegyi 

ó-bor literje 1 K, szigligeti 1913-as 80 tíllcr. 

Kőszegi udvari os barna malátasór. Kapha t ó : 

Maitz József belvárosi füszcrkercskedésében. 
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A közönség köréből. 
Valasz a jótékony sebesültnak. 

Mi azon téves hitben élünk, hogy ha néhány 
koronát adományozunk; ha egy nélkülözhető arany 
gyürüt beváltunk; ha egy elhasznált prémet szol-
gáltatunk be; ha a Vöröskereszt-egyesületnek jelvé-
nyeit vesszük es viseljük ; ha egy nélkülözhető ágyat 
vagy pokrócot ajánlunk fel; — akkor már mindent 
megtettünk, amit a nagy idők reánk rónak 

De amit teszünk, az mind csak egy csepp, egy 
szem, az mind igen-igen kevés azon küzdelem, fára-
dalom mellett, amit katonáink teljesítenek, szenvednek. 

Ezután hadba szállott vitézeink mit hagytak itt? 
Hitveseiket, gyermekeiket, kedveseiket, szóval meleg 
otthonukat, virágzó üzletüket. S ha visszatérnek, mi 
\ar reájuk? Egyik másik béna marad, rokkant, anyagi 
kár, pusztulás. 

Ezért polgártársaim, adjunk es mindig csak ad-
junk, reánk nézve mindig jobb, ha adhatunk. 

Lám a mármaros-, bereg-, beszterce megyeiek 
szívesen adnának, csak elkerülhetnek a veszélyt, de 
menekülnek és vagyonkájuk elpusztul. 

Felre tehát a kishitűség. — kis lelküségünkkel, 
felre a mindennapi kényelmünkkel. Ha valamikor kell 
megmutatnunk nagy lelkünket, ugy erre H mostani 
idők kínálkoznak. 

Katonáink nemcsak a királyért, hazáért, hanem 
mindnyájunkért is küzdenek, vérzenek, áznak, fáznak, 
éheznek. 

Szivünk oly meleg, tiszta legyen most, mint a 
ragyogó nap. 

Hölgyeim, tegyenek meg többet. 
Egy meg nem sebesült po lgá r t á rs . * * 

• 
Szívesen adunk helyet e válasznak, mint minden 

a közönség köréből történendő megnyilatkozásnak, 
de kötelességünk kijelenteni, hogy a válasziró teljesen 
félreérti intentióit, irányzatát a mult heti nyilatkozónak 
és mi nyíltan bevalljuk, hogy mi inkább ez utóbbival 
értünk egyet, sőt azt hisszük a nagyközönség is. 

Igenis adjunk, áldozzunk a harcbavonultakért, 
a sebesültekért, az itthonmaradottakért, szegenysor-
suakert, de csak okos mértéktartással es jól megfon-
tolva s csak akkor és azon célnak, mely arra igazán 
rászorult. 

Olvassuk a világlapokban, milyen elragadtatással 
írnak nagytekintélyű államférfiak és hadvezérek a 
magyar katonáról, a magyar katona vitézségéről. Heve-
sebben lüktet a szivünk minden elismerő sor olva-! 

sásánál. De az elismerés mellett ott áll a kritika is., 
Azt mondják, mennyivel nagyobb sikerei lehetnének az > 
ilyen bátor seregeknek, ha vezéreik intésere jobban ( 

hallgatnanak, ha csak akkor iramodnának szurony-
rohamra, ha azt vezéreik jónak es elérkezettnek látják, 
— s mennyivel kevesebb nemes magyar ver hullott 
volna a harcmezőre, — mennyi értékes katonával több 
harcolhatna ma is. így nyilatkoznak egyébkent vezető 
tisztjeink is. 

Mi ebből a tanulsag? Nem meggondolatlan 
rohamban vessék magukat az ellenségre. Csak akkor, 
ha erre elérkezett a kedvező vagy szükséges pillanat. 
Kár minden esztelenül elontott csepp vérért. 

Az itthonmaradottak jótékonyságára ugyanez 
áll. A szánalom, a könyöriiletesseg, a felebaráti szeretet, 
a haza iránti kötelesség ne intézzen az első sebesültek 
lattára jótékonysági rohamokat, — a társadalom egyes 
jóakaratú tagjai ne kelljenek egymással válósággal 
birokra a közönség meg- es kipumpolására. Csak 
annyit es akkor mikor ez valóban szükséges. 

A város által ellátandó 150 sebesült vagy beteg 
katona számára, az egyenkénti elhelyezést kikerülendő, 
a város nemesszivü hölgyei és ezek élén a nőegyletek 
vezetői gyűjtötték össze a kórházi felszerelést. Jó 
tettek. Ha a város uj dolgokat szerzett volna be, ez 
8—10.000 koronába került volna. Igy a családok feles-
legeiből es adakozásaiból is kikerült. 

A betegek ellátását azonban az á l l am biztosítja. 
Napi 8 koronát ad a kezelő orvosnak, 5 koronát az 
ápolóknak, 3 koronát a szolgaszemélyzetnek, 1 koronát 
a beteg napi élelmezéséért, 7 fillért a napi szállásért. 
Ki ne ismerné el, hogy ez minden tekintetben kielégítő 
gondoskodás? S ki ne tudná, hogy ha ezt az állam 
fizeti, ugy mi is fizetjük Ha pedig fizetjük, iniert 
fizesse ezt a társadalom egy töredéke még k ü l ö n 
havi Ö n a d ó z t a t á s s a l ? — 

Ennek nincs más eredménye, minta s zükségén 
fel i i l i pénzelpocsékolás, mely más időben más 
célra, lesz erre meg bő alkalom — fordítható. 

Hány kéregető jár a polgármester ele naponta 
— akinek nem ad egy árva fillért sem. Miért nem ad 
mindenkinek ? Mert az ő helyi ismerete, az ó bölcses-
sége jól tudja, hogy kinek kell adni, kinek van ra 
szüksége, mikor kell igazi nyomort enyhíteni és aki-
nek nem ad. meg is magyarázza, hogy nem lehet ám j 
a segélyerőket könnyelműen elfecsérelni. 

A közönség is éppen igy gondolkodik, de mert 
nincs annyi tapasztalata, annyi erélye s hivatalos j 
tekintélye, bizony nagyon sokszor nem tud, vagy nem 
mer ellentállani a fe les leges gyűjtő-merényleteknek;i 
csak ad, hogy szabaduljon s lehet, hogy teljesen ki-
pumpolva éppen akkor tagadja meg, mikor az ada-
kozást a legméltányosabb célra kérik 

Ne akarjanak egyesek a mások zsebjének terhére 
jószivüek lenni. Legyünk azonban m indnyá jan azok, 
amikor erre igazán szükség van. De ugy értem a 
„mindnyájan"-t, hogy a vagyonosság, a kereset arányá-
ban. A közjótékonyság ne fajuljon el labdarugó-
sporttá. A jótékonyságot is Moltke, meg Konrád 
stratégiai higgadtságával es gondos számításával, — 
nem pedig a magyar katona fékezhetetlen halálmeg-
vetö harci rohamával kell intézni. Vagyis rövidesen : 
többet számítással, mint erővel. Hadd maradjon erőnk 
a bénákat, rokkantakat s anyagilag károsultakat is segíteni. 

Horgony-thymol-kenöcs. 
Könnyebb •rrai.'iaknM. nyitott >» é(4«i 

••beknél A<1*( kot. — 80 

Horgony-Liníment. Capslcl 
eompot 

• Horgony• P«Jn - Expeller p.'tl-'ka 
r*jdalonim«nU.c h*riftr»«n>« l, il*»»knél. rb»om*nál, 

kfiiiT»nyii«l <th 
CT«(J» kor - 80 < 40. 2.—. 

Horgooy-vas-albuminat-festvény. 
VéraiofénytéfOél M •ápkArnil. 

Cv»Kj«: kor < <0. 

kftpbttó • Uftfibb ryóg> Mártírban v»gy k«»»»t 
l«t\ul t e«»erf»h»lfi 

•r. Ilrttír M iriij mtiliiktT. eiazitt fftp 
mrtlftttl, fti|i I. t l iHHimnni I. 

Az „Elité" kávéház és vendéglőben 

egy tanonc 
felvétetik. — Bővebbet ugyanott. 

X X X I iimgvnt" k irá ly i 

j ó tékony célú á l l amsors j á t ék 
K/..•?! |i< irojút.'k rttiiiőlliotn n»/.la |• • vt• 11 •Iliit' közhasznú 

jótékony rílokrn fn. fordíttatni 
K/.MI -in-íMh'kimk u "oeii 14 SSj nyeri menye v m, m -h. kunk 

-z - • Ili k- 475 000 koronara r.i; keszpen/ben 

Fonyeremeny 2 0 0 . 0 0 0 korona készpénzben. 
T H V M M ti ; 

i tYia>rr<.ifiray — ui.mni kor. kr./p " njrr. « íuu K 4. u K ká.ip. 
, — ÜtMMH) . . 4" _ • 150 » ti.lKNI . 

10.00 • . 10 „ , IOO . 10.' 00 ., 
VOO'l . . .'OO „ „ O „ 10 ooo „ ,, 

.s B»»r. II >000 K S.ooo . . tt$0 „ „ M „ 0000 ,. ,. 
. . •••«• . •> » . . I mi . to ,. 120.011" 

1 - - -v' • 1 - - I48K5 nyer, összesen 47SIHI K kes/p 

Huzas visszavonhatatlanul 1914 evi dacemb ho 9 en 

Egy sorsjegy ára 4 korona 
sor-j-_; \ I-k AZ NO-ZEG eir./.t'ii'« 1 >• K Ü 1 D I I I H I I i ' H I iimgyar kir. 
oiti'jiivi'ilóki nr i/g.iti'i-ágtól ItinLi|i.--t.'.i (V "fapalota) portom»n-
««HII klillli-t ln'k. HZlMlklVÍil kltllllHtl'k Vlluill.JUMVI pOHtlt-, (Illó . 
ihtn* ('•« rniliivHtalnál, ii ö*»zi*« vaniii állomásukon s n lfgiülil> 
l'ihiím t'«ii'lifii i-n MÍItó-ö/lütlien Jiítúktiirvi't ingten '•» lii'-r-

ments* küld 
A magy. kir. Lottoiövedeki igazgatóság. 

STOCK-

C0G1TAC 

MEDICIN AL 

hivatalos olomzárrai ellátott 

palackokban mindenütt kapható 

CAMISfcSTOCK 
gösuzeraii gyiriból 

B A H C O L A . 

Nyomatott Hónai Frigyes kői y vnyomd^jábau KőszoKeu 

V e n d é g l ő m e g n y i t á s ! 
Tisztelettel tudomására hozom ugy a helybeli mint a 

vidéki n. é. közönségnek, miszerint az „Elité" kávéházam régi 

hel viségében 

vendéglőt, sörcsarnokot 
nyitottam. 

Fó célomnak tekintem, hogy a nagyérdemii közönségnek 

elsőrendű etelt és tisztán kezelt italokat szolgáltassak ki. 

Boraimnak minősége es olcsó árusítása által nagyobb utcai 

forgalomra törekszek. 

Kőbányai elsőrendű sörnek forgalomba hozását azért tar-

tottam szükségesnek, mert ezzel egy hiányt pótolok a közönség 

óhajára. 

Helyiségemet rendelkezésére bocsájtom a t. közönségnek: 

bankettek, lakodalmak, összejövetelek és mulatságok megtartására is. 

I )e különösen kiemelni kivánom, hogv eredeti kőbálivai 
Dreher-féle Király-sört mérek ki, amelyből állandóan triss 

csapolás van. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve vagyok 

teljes tisztelettel 

Vincze Mihály helyett Vincze Mihályné, 
a Dreher-féle sörök kizárólagos lerakata és elárusítója. 

Szombathelyi JakarékpcnzUár 
Részvénytársaság 

kőszegi fiókja, 
Kó^yt-w. K i r á l y . ú t 6 . sz . 
S t p u c z s z á l l o d a m e l l e t t 

Elfogad: betéteket jelenleg nettó 4 " . -os kanta-
tosással betéti könyvecskére és folyó-

számlára A kamatoaas a betétet követő napon kezdődik 
betet kitizeteseket lelinondas nélkül es/.k .zol. 

L e s z á m í t o l : -r : i
 '^ írásos üzleti t< ,na::.t„val-

~ tokíil mindenkor a legelőnyösebben 
Folyósít: re,Kjes cs îMstésesjelMlogkolcsönuket 
— — M földbirtokokra és városi háxakra: maua-

sabb k ama t ú kö l c sönöke t a l a c sonyabb k a m a t ú 
k ö l c s önökké vá l toz ta t ( conver t á l ) . 

Értékpapírokat: n.a,M •^•'oiyamon Vt-s/. e-ei..i. 

— I M K W megbisatásokat elfogad 
Szelvényeket: költségmentesen bevált, szelvény-

— iveket a szel vény utal vany (talon) 
alapjait díjmentesen beszerez 

Átutalásokat, le,izctt-seket eszkozoi « i w -
— — — — mely piacán teljesen díjmentesen 

Értékpapírokra: aUimi s ,,u
 i-^.tokra 

— — r — előleget ad 

Sorsolás aláeső értékpapírokat árfolyamvesa-
— — — — tessé^ ellen bizto.it 

Értékpapírokat értékeket ..rzcsa , keze-
' * lesre átvesz 

Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb pénzintézetével ;> 
Pesti Hazai Klső Takarékpénztár hwyesülettel szoros össze-
köttetésben all, mindenféle takarékpénztári és banküzlet' 

megbíz <st a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 
Mint az l'.lsö Magyar Altalános biztosit'i társaság ügynök-
sége mindenféle biztosítást eltogad cs felvilágosítással kész-

s-'ggel szolgál. 

Központ: Szombathelyi (regi) Takarekpenzíar 

Szombathely Alakult: 1837-ben 
Alap töke 1,600.000 kor. Ta r t a l é kok : 400.000 kor . 

Takarékbe té tek 15 m i l l i ó ko ron án fe lü l . 
S a j á t töké i 2,250.000 k o r o n a . 

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. 
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