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Hadikincstár. 

A levegőben dalolgató pacsirtának bizo-

nyosan elakad a szava, csicsergő ajka megné-

mul, ha látja, hogy rövid néhány óra leforgása 

alatt mennyire megváltozott az ország képe. A 

napsütötte országúton, sőt még a virágokkal 

szegélyezett dülőutakon is nem élettel megra-

kott szekerek vonulnak, hanem tüzes paripáktól 

vontatott nehéz agyuk, amelyek rövid idő múlva 

halált fognak okádani magyar hazánk ellensé-

geire. I iová tünt el az augusztusi Magyar-

ország gyönyörű szép képe ? Lám még a 

kaszák is ki vannak egyenesítve, mint minden 

oly alkalommal, amikor az ország veszélyben 

forog, amikor arról van szó, hogy védeni kell 

ezt az imádott földet, amely bennünket éltet, 

amely bennünket ápol és eltakar. Itt van tehát 

a háború, meg pedig olyan háború, amilyenre 

a világtörténelemben példa nincs. Nem két 

nemzet, nem két ország fog szemben állni 

egymással, hogy leszámoljon, de a nemzetek-

nek az a ket csoportja, az orszagoknak az a 

két szövetsége, amelyik egyrészt a kulturát, a 

békés haladni vágyást, másrészt a falánk csak 

nyers erővel való hóditásvágyat képviselte. 

Vájjon kié lesz a győzelem ? Ez a kérdés 

kel ma minden ajkon s erre a kérdésre a hig-

gadt itelet ma még nem is tud válaszolni, 

csakis az Istenbe s önmagunk erkölcsi erejébe 

vetett hit. Ak i bizjlű-a-^Gondviselésben, bizik 

önmaga s nemzetének, országának, birodalmá-

nak erkölcsi és anyagi erejében, az tudja, hogy 

a győzelem csakis ott lehet, ahol túlsúlyban 

van nem a fegyveres kéz, de az anyagi és er-

kölcsi erő. Vessen tehát mindenki számot ma-

gával, önön lelkiismeretével és akkor előre 

látja a jövendő kepet. 

Az a dalos jókedv, az az egész országon 

végig száguldó lelkesedés, ami a harcmezőre 

induló katonáinkat kiséri, azt bizonyítja, hogy 

mi bízva bízunk igazságos ügyünk kepében, 

bízva bízunk abban, hogy az a leszámolás, ami 

hosszú béketűrés utan következett be, a mi 

javunkra fog eldőlni. 

Ez a jókedv, ez a lelkesedés, a mi hadi-

kincstárunknak a legelső s talán legbensősebb 

t 'kéje. Ezt kell egész a leszámolás végéig gya-

rapítani, de amellett uj tőkéket, uj kincseket is 

kell szerezni hozzá s vájjon miket. 

Szükségünk van elsősorban nyugodtsága , 

higgadtságra. A nyugodtság, a higgadtság teszi 

a célzó fegyvert biztossá, ez szünteti meg a 

harcoló kar remegését, ez teszi áttekintővé az 

emberi észre és éles látásra meg hibás szeme-

ket is. Őrizzék meg nyugodtságukat különösen 

az itthonmaradottak. A háborúban nem sirató 

asszonyokra van nekünk szükségünk, nem 

sóhajtozó öreg apákra és ja jgató gyermekekre, 

hanem olyanokra, akik a harcba szállt kemény-

öklü férfiakat a munkában feltudják váltani. A 

magyar földmivelő asszony, a férfiak boldogi-

tasára hivatott magyar lány, a hajlott korú, de 

munkabíró magyar fóldmives bizonyosan tudni 
U)gja, hogy mi a kötelessége, tudni fogja azt, 

bogy nekik kell pótolniok azokat, akik itt, a 

''aza kalászt termő földjén az erőt, a munkát 

es a mindenkori jólétet képviselték. 

Lelkesedés és önbizalom kell az eltávozot-

taknak, a haza védőinek. Nyugodtság, higgadt-

i g , kotelességtudás kell a hátramaradottaknak, 

•a a hadikincstarnak ezek az értékes tőkéi a 

ezzámolás végórájáig ki nem fogynak, akkor 

biztos a győzelmünk. 

Van ugyanis egy kiapadhatatlan készlete 
, s a hadikincstárnak, ez a nemzet történelmi 

múltjába vetett hit. Ezer esztendeje élünk itt 

ezen a földön, láttuk Európa minden nemzeté-

nek a születését. Olyan ősi jussa, a Kárpátok-

tól határolt földterülethez senki másnak nincs 

mind nekünk Pedig hányszor gázoltak rajtunk 

keresztül Volt idő, hogy a világ minden tája 

felöl jött ránk ellenség, volt idő, hogy nálunk-

nál sokkal hatalmasabb népcsordák akartak 

bennünket megsemmisíteni, de csak leigázni 

tudtak. Nyögtünk már százados rabságot is, de 

idők multával mégis letudtuk a rabbilincseket 

rázni. Az élet fája nagyon sokszor virult mar-

ki előttünk. Most is ki fog virulni, bár milyen 

viszontagságokat, szenvedeseket hozzanak a 

bekövetkező napok Ki fog virulni már c>ak 

azért is, mert ma mellettűnk van a világnak 

minden becsületes embere. 

Hirek a háborúról. 

— Csak hivatalos jelentések — 

A nemetek fenyes győzelme A uéinetok az el-

szászi határon folyt ütközetben a hetedik francia 
hadtestet teljesen szétverték. Leírhatatlan «»p. .rn 
szállta meg Berlint, amikor a vezérkar főnökének 
utasítására kerékpáros rendőrök és a lapok külön-

| kiadásai közölték a közönséggel az elszászi fényes 
győzelmet Leírhatatlan ujjongás töltötte be a város 
utcait. Berlin egész éjjel talpon volt. 

Nemet onkentesek. A német birodalom területén 
eddig összesen 1,8<X).Ü00 önkéntes jelentkezett, hogy 
háborúba akar menni 

Onkentes legio a harctérén Bécsből je lent ik : 

Az ausztriai főiskolai diákegyesületek elhatározták, 
hogy önkéntes légiót küldenek a harctérre- A moz-
galom élén a bécsi egyetemek rektorai állanak.. A 
gráci Frankonia diákegyesület hetven tagot, régieket 
és mostani bursehokat, a Libertás bécsi diákegyesü-
let valamennyi tagját, a régieket is a harctérre kuldte. 

Oroszország Bu'garian at akart Szerbiaba csapa-
tokat szallitani Oroszország nagy buzgalommal dol-
gozik azon, hogy Szerbián segítsen. Miután Boináuia 
visszautasította, Bulgáriát igyekezett rávenni, hogy 
engedjen területén keresztül csapatokat szállítani 
Szerbia segítségére. Oroszország a Fekete-tengeren 
keresztül akart Bulgáriába csapatokat szállítani s 
Bulgárián keresztül jutottak volna el az orosz csa 
patok Szerbiába. A bolgár kormány kereken vissza-
utasította az orosz kívánságát. 

A szerb fovezer eyy oro«z generális lesz Nisből 

jelentik, hogy Oroszország Szerbiai követe Pasies 
szerb miniszterelnöknek tudomására hozta, "hogy 
Pélerváron azt kívánják s kívánságukhoz ragasz kod 
nak, hugy orosz tábornok legyen a szerb fővezér. 
I'asics örömmel fogadta a/, értesítést és kézségeseu 
adta a kormány beleegyezését az orosz kívánsághoz 

Torokorszag tainadja az oroszokat Bukarestből 

a román fővárosból táviratozzák, hogy a „Dimineata" 
illetékes helyről írja a következőket: Törökország 
a Kaukázusban megtámadja az oroszokat Ezért az 
angol flotta megjelenik a Dardanelláknál. Ezszerint 
Törökország is belekerult a háború tüzébe s velünk 
operál. 

Franciaorszag hadüzenete. Franciaország had-

üzenete az osztrák-magyar monarchia ellen küszö-
bön van. 

Orosz ultimátum !»' - isukból, Bulgária egyik 
kikötő városából táviratozzak: A látóhatáron orosz 
hadihajók tűntek fel. Hír szerint Oroszország ulti-
mátumot kuld Romániának. 

Huszár bravúr. Budapestről jelentik hivatalosan: 
Jellemző csapataink szellemére az a beérkezeti jelen-
tés, amely szerint egy fogságba került huszár az 
el fogat ás t követő napon egy kozák lovon megszökött 
és bevonult hadosztályánál 

Az orosz angol franc a flotta nem egyesülhet. 
Bécsből táviratozzák, hogy a dán kormány kikötői 
és területi épségének biztosítására az összes tenger-
szorosait és tengeröbleit, valamint az északi és 
keleti tengert összekötő viziutjait aknákkal rakta 
tele és ezzel az orosz és francia ajóhadnak nem-
csak a szabad m o z g á s á t , de az egyesülését is lehe-
tetlené tette. Németország hajóhadának mozgására 
ez a tény nincs kihatással, mert a nemrég épített 
Vilmos csatornán a német hajóhadnak az északi 
tengerről a keletire és viszont való szabad közleke-
dés biztosítva vau. 

Orosz ultimátum Romani :hoz Oroszország ulti 
mátumot intézett Romániához, hogy mozgósítását 
szüntese be. Románia az ultimátumra elutasító vá 
laszt fog adni. 

Oroszországot meg fogjak verni. Stera, a román 
kamara al duöke egy újságcikkében megjósolja, hogy 
Oroszországot ellenfelei alaposan m 'g fogják verni 
Stera a japán győzelmet is megjósolta ós már akkor 
is hangoztatta, amit most is sürget, hogy Romániá-
nak az osztrák-magyar monarchia oldalán kell ma-
radni s vele hűségesen kitartani. 

Torokorszag mozgosit Oroszország ellnn. A tö-
rök hadsereget mozgósítottak Oroszország ellen. 
Minden előkészület meglórtéut már, hogy bevonu1 

nak a Kaukázusba s ott táin idnak az oroszra. 

Betörtek az albanok Szerbiaba Az albán t 
végső leszámolásra készülnek Szerbia ellen. Az 
egymásközi ellenségeskedő csapatok egyesültek s a 
mohamedán törzsek bandái már be is törtek Szer-
biába, hogy a gyűlölt népnek megadják leveretésekor 
ők is a kegyelemdöfést. Albin csapatok már l'j-
Szerbia területén vannak s győzelmesen vonulnak 
előre Kifoglalták Dibrát, Djakovát és Ipeket. 

Forradalom az orosz Kaukazusban. < >r iszország 
nak ugyancsak nagy bajt okoz a forrongó Kaukázus, 
ahonnét egyre veszedelmesebb hirek érkeznek. A 
bakui lázadást most az egész orosz Kaukázus forron-
gása követi, ami előreláthatólag sok bajt fog okozni 
a minden oldalról füstölgő birodalom háborút kezdő 
kormányának. 

Tisza a haboru eddigi esemenyeirol. Munkapárti 
körökben Tisza Is'ván nevezetes spontán nyilatko-
zatot tett. A miniszterelnök magánértesüléseire hi-
vatkozva kijelentette, hogy eddig csak egy döntő 
esemény tortént harctereinken, még pedig a tnül 
hauftcui német győzelem. A lobbi eddigi osszeulko 
zések csak az előretolt csapatok összeütközései 
Hagseregunket oly lelkes, biztos, nyugodt és offenzív 
szellem hatja at, hogy mikor a/, offenzíva megkez-
dődik — melynek idejét nem tudom és nem is tud-
hatom; lehet egy nap, lehet tiz nap múlva — akkor 
ez erőteljes és határozott lesz. Ezt az értesülést 
Tisza Becsben szerezte. Ezután megindultan elmon 
dotta, hogy mikor Bécsb il automobilon Budapestre 
jolt, egész utja a községekben valóságos ünneplés 
volt. Az asszonyok és Lányok jöttek eléje és való-
ságos virágesőt zúdítottak rája. 

A mülhtuseni győzelem jelentősege A Wolff 
ügynökség jelenti: A műlhauseni győzelem, mely 
jelentőség és a harcolók szama tekintetében a worllii 
csatához hasonlítható, azért fontos, mert a megvert 
hetedik hadtestben a franciák hadseregüknek eddig 
az elitjét látták. Az egész berlini sajtó nagy lelke 
sedéssek üunepli ezt a győzelmet, mint a végleges 
siker biztos zálogát. 

Francia es angol hadüzenet a monarchiának Sir 
Moriss de Buiisen britt királyi nagykövet ini meg 
jelent a császári és királyi közös külügyminisztérium 
bari ós kijelentette, hogy Franciaország Ausztria-
Magyarországgal háborús állapotban levőnek tekinti 
magát, mert Ausztria Magyarország Franciaország 
szövetségese, Oroszország ellen háborút visel és 

I Franciaország ellenségét, a német birodalmat támo-
gatja. Egyúttal kijelentette a britt királyi nagy kivet, 
hogy tekintettel Franciaország magatartására, Nagy 
brittánia a monarchiával is hadi állapotban Icvőuck 
tekinti magát. 

Hadiflottánk a haboruban A Neues Wiener 
Tngblatt jelentése szerint a mi kiváló hadiflottánk 
nak hamarosan alkalma lesz b 'bizonyítani», hogy a 
haza nemcsak a hadseregre, de a bátor flottara i> 
építhet 

A franciak nagy vesztesege Mulhau-Mi inell- tt 
a németek foglyul ejtettek tiz francia tisztet, <»!,'{ 
közembert, birtokukba ejtvén még 21 ágyút, vagyis 
négy üteget, nagymennyiségű fegvert, — Ligerde 
mellett pedig ezernél tobb foglyot, tehát két teljes 
francia ezrednek egyhatodát. 

A deli harctérről Hivatalosan jelenti: Az a 
türelmetlenség és varakozás, amely a közönség köré-
ben kivált a déli harctér eseményei iránt megnyil-
vánult, azt eredményezte, hogy különösen a vidéken 
a valószínűség látszatával kérkedő híresztelések ler 
jednek cl és akadnak sok helyütt hitelre. Ezzel 
szemben illetékes helyen ismételten figyelmeztetnek 
arra, hogy az olyanféle hirek, amelyek jelentéktele-
nebb előesatározásokat nagyobb eseményként tár-
gyalnak, minden alap nélkül valók, vonatkozik az 
ügy akár a győzelmi, akár a veszteség hírekre. 
Egyben ugyanazon ille'.ékes helyen újból kijelen-



tétnek, hogy a déli harctér nagyobb eseményeiről 
mihelyt ezek. bekövetkeznek, a nyilvánosságot hala-
déktalanul és hitelesen fogják tájékoztatni 

Romama allasfoglalasa Romániában .1/ általános 
mozgósítás a küszöbön van A tegnapi miniszter 
tanács elhatározta, hogy ttománia csapatai a hármas 
szövetség ellen semmiképen nem harcolnak. 

A miniszterelnök fia es testverei a harctérén 
l'isza István gróf miniszterelnök testvérei: Tisza 
Kálmán és Tisza Lajos grófok, valamint fia, ifj. gróf 
Tisza István fölajánlották szolgalataikat a hadügy-
minisztériumnak és a harctérre indultak 

Bevonultunk Szerbiába Csapataink több vonalon 
bevonultak Szerbiába és az ottani ellenséges erőket 
visszavertek Csapataink valamennyi akciója sikeres 
volt. Sabac birtokunkban van. 

7800 orosz katona megadta mayat. A magyar-
osztrák és orosz határon 7800 orosz-lengyel katona 
megadta magát a magyar csapatoknak. Nem akarták 
.1 gyűlölt zsarnokot, hazájuk letipróját erejükkel támo-
gatni. A foglyokat Szatmárra és Nagykárolyba szál-
lították. 

Elfogtak három kinc-esaut d Poroszországán 
Kelet-Poroszországban három aranyat szállító francia 
automobilt újra elfogtak. Az autó utasai menekülni 
akartak Menekülés közben agyonlőttek őket. 

100 000 korona elelmiszerert A román-bánáti 
határörezredböl alakult karánsebesi vagyonközség 
választmánya a területéről bevonultak hátramaradottjai 
res/ére sza/.ezer koronát szavazott meg és elhatározta, 
hogy ezen összegen élelmiszereket szerez be, a se-
gélyre szorultak közt való szétosztás végett. Medve 
Zoltán Krassó-Szörénymegye főispánja engedélyt adott 
arra, hogy a törvényes fórumok utólagos jóváhagyása 
reményeben ezt a határozatot azonnal végrehajtsák. 

Városi ügyek. 
o-s t9i4 Hirdetmeny 

a sajtótermékek ellenőrzéséről 

Figyelmeztetem a nyomdatulajdonos lapkiadó 
kat s a kirakatokban birokét kil'uggeszlőket a kivé 
teles intézkedések 548J. és Ö483. sz. miniszterelnöki 
és 1 IJiKtl. számú igazságügy miniszteri rendeletekre, 
a katonai intézkedések közlésének eltiltásáról és az 
időszaki lapok és sajtótermékek ellenőrzéséről. 

Kőszeg, 1914. augusztus hó 11 én 

Á JoZSrf r«nJörkapitany 
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2 70 914 Hirdetmeny 

a népfolkelő-rendőrok szolgálata ugyében. 

A katonai szolgálatra bevonult rendőrök helyett j 
népfolkelft-katonák teljesítik a háború tartama alatti 
1 szolgálatot. I gy a helyi mint a vidéki kö/önség, 
érdekében a viszonyokkal ismerős helybeliek és 
vidékiek lettek erre kirendelve. A rendőri szolgálatot 
teljesítő katonák karjukon viselt nemzeti karszal-
lagról felismerhetők. 

Figyelmeztetem a város és vidék közönségét,! 
hogy e katona-rendőrök katonai fegyelem alatt álla- 1 

n ik c> ellenszegülés esetén a legszigorúbb eljárásra 
jogosultak. Arra is, hogy ismerősüket látván bennük,1 

tartózkodjanak minden oly érintkezéstől, mely azokat1 

szolgalatukban zavarja, vagy ellentik való eljárásra 
készteti, nehogy e szolgálatot teljesítők katonai 
elöljáróságuk által háború idején különösen súlyos 
következményű felelőségre vonassanak. 

A katona-rendőrök minden hozzájuk fordulónak 
felvilágosítást és szükség esetén vagyoni s személyi 
biztonságukat érintő védelmet kötelesek nyújtani, 
viszont kötelesek mind n személyüket érintett sérel-
met azonnal feljelenteni. A közönség részéről ellenük 
felmerülő panasz a rendőrhatóságnál bejelentendő. 

Kőszeg, 11*14 augusztus hó 12.-én. 

Kőefíyi -tóenef rcn.lőrkapitany. 

-IM r»H Hirdetmeny. 

Kérelem a telefonállomással birokhoz 

A város személy és vagyonbiztonsága érdeké-
ben való, hogy gyanús idegenek, gyűjtők, házalók, 
koldulok, rendőri igazolás alá kerüljenek. 

A Lüluíunáliumással bírók ez érdemlőn nagy 
szolgálatot tehetnek a város közrendjének és biztou-
ságáuak. ba ilyenek észlelete esetén a rendőrható-
ság figyelmét telefon utján felhívni szívesek, a 
lakosság pedig jól teszi, ha ilyen esetekben portyázó 
rendőr-katonát nem hit, ugy a legközelebbi telefon-
állomás igénybevételével juttasa figyelmeztetését a 
rendőrhatósághoz. 

Tűzvész esetén is igy érhető el a gyors segély. 
A háború ideje alatt sokkal gondosabb, éberebb 

figyelemmel kell lennünk minden tekintetben s ebben 
a k / in> saját érdekében is hathatósan közremű-
ködni szíves legyen. 

Kőszeg. 1ÍH4 augusztus hó 13.-án. 

Kőszegi .loZs't rendőrkapitány 

és Perger László századosokká. A helyi kiegészítő 
parancsnokságnál Kenedi Béla főhadnaggyá. 

Hazassag Csütörtökön tartja esküvőjét helyben 
Lengyel Dezső divatkereskedő, ki most nyitotta meg 
üzletét a Vidt házban, Weisz tiizella divatárusnővel. 

A vörökereszt-egylet helybeli fiokj.i múlt hétfőn 

rendkívüli közgyűlést tartott a polgármester helyettes 
elnöksége alatt." A tíertothy I'áí tábornok elhunytával 
megüresedett elnöki széket töltötték be. Az elhunyt 
iránti kegyeletes megemlékezés után uj elnökül 
egyhangúlag Chernel Viktor nyugalmazott huszár-
alezredest választották meg. A választmányt is 
kiegészítették uj tagokkal. Megválasztattak : Chernél 
Viktor és l'feffel Jánosné. A közgyűlést követő 
választmányi ülésen a Vörös Kereszt Lgylet 
helyi fiókj" 1 által biztosítandó kórágyakra nézve 
történ' előterjesztés, valamint az uj tagok felvétele 
s az eddigi adománygyűjtés eredményéről. 

A honveds.ig eikiitetele. Mult hétfőn lélekemelő 
szép rmepség volt. A hadilétszámra felemelt zászló-
alj a vásártéren volt felállítva s a katonák nagy 
mennyiségével s kitűnő felszerelésével impozáns 
hatást tett a nagy számban egybegyűlt ünnepi 
k nségn A vásártéri kápolnában Kincs István 
ap itplé .mos csendes misét mondott, melynek tar-
tama alatt a kivonult zászlóalj háromszoros disz-
sortiizet adott. Ftána az apátplébános megható szép 
beszédet intézett a li íreba vonuló hazafiakhoz s 
azután áldást osztott. Most következett az eskü-
tétel, melyek után Fölnagy Miklós őrnagy zászlóalj-
parancsnok harsány hangon lelkesítő beszédet inté 
zi'tt a k I l o n á k h o z , a katona erényeit s a haza iránti 
kötelességét szivükre k itve. Ezzel a tábori misével 
egybekötött ünnepi eskületétel befejezést ért és a 
kivonult zászlóalj az ünnepen résztvett helyőrségi 
tisztek és hatóságok fejei előtt elléptettek, mely alka-
lommal a közönség lelkesen éljenezte a honvédeket 
és a zászlóaljparancsnokot. 

A honved/aszioalj bucsuzasa Harcba vonultak 
honvédeink is Kőszeg város közönsége oly melegség-
gel s szeretettel halmozta el a pénteken délután kivo-
nuló honvédzászlóaljak oly óriási részvéttel és rokon-
szenvvel, aminőt itt meg nem láttak soha. A vásártéri 
gyülekező egy hatalmas katonai tábor képét mutatta. 
A másfél ezer katona egy óriási virágkerthez hasonlí-
tott. Több ezer főnyi közönség, hölgyeink mind 
ünneplőben, sürögtek-forogtak a délceg harcfiak kőzött, 
anyja, testvér, hitves, szerető s mind elhalmozta a 
harcba indulókat virággal, szivarral, édességekkel, 
harapnivalóval, emlékekkel. A legénység kifogyhatatlan 
lelkesedéssel készült a nagy útra, a dicsőség útjára. 
Meglátszott, hogy magyar \er buzog ereikben, hogy 
átszellemültek azon tudattól, hogy most van idején 
nagyot cselekedni hazájukért. Mikor a zászlóalj kür-
töse az imához adta meg a jelt, mely meghatottság 
szállta meg a lelkeket. Könnybe lábadt minden szem. 
Nem sok időt hagyott az elérzékenyülésre a zászlóalj-
parancsnok. Elharsogta az indulásra való parancsot 
és megindult a hatalmas nagy katonatábor: 1200 hon-
véd. Háromszor ennyi közönség kisérte őket a vas-
hidig, zenekar és lelkesült énekes fiatalság az élén, 
hol a polgármester a városi képviselet élén szívből 
jövő szavakkal búcsúztatta a város házi zászlóalját, 
mire Fölnagy Miklós őrnagy néhány szóval felelt: 
tettekben fogják megköszönni a város polgárságának 
szeretetét s jóakaratát Egetverő éljenzés és a fiatalság 
éneke közepette vonult el a zászlóalj. A jóságos Isten 
vezérelje őket minden utjokban! Sok dicsőséget sze-
rezzenek a hazának! Hősökként fogjuk őket viszont-
látni. Mert győzni fognak! F ö l n a g y vitézek! 

A nepfolkelok. akikről a népszáj mindig csak 
bizonyos humorral b< szél, már csütörtökön vonultak 
a harctér felé. Mikor így teljes felszerelésben látták 
a nemrégiben bevonult helyi és vidéki polgártársakat, 
egészen komolyan vették őket és meglepetve cso 
dáliák, mily pompás zászlóaljat képeznek, olyat, 
mely semmi tekintetben sem áll mögötte a sothad-
ban szolgáló legénységnek. Nem felkelő nép benyo 
masat keltették, lieudes katonaság, melynek kiilönö 
sen inigynr eleme emelkedett, harcias érzülettel 
vonul a haza védelmére. Óriási közönség kisérte ki 
őket a pályaudvarra Minden katona virágdíszben 
Még a vasúti kocsik is. Cigányzenekar húzta 11 
nótákat, a közönség éljenzett, a katonaság is, d» 
bezzeg elérzékenyültek mindnyájan, mikor a katona 
vonatok megindultak. A Mindenható áldása kisérjt 
h izafias kötelességük teljesítésében. Sírunk utánuk, 
kimondhatatlan fa dalommal sajog a szivünk. Mégis vai 
egy vigaszunk A haza érdeke igy kívánja s a hazi 
nem feledkezik meg a kötelességüket teljesítők 
családjairól. 

Katonai korház berendezésével foglalkozik a> 
iderendelt közegészségügyi katonai személyzet. !• 
célnak szolgál első sorban a gyalogsági laktanya 
de szükség esetén rendelkezésre all ínég a vasutas 
árvaház, a Kelez-Adelffy árvaház s ne adj Isten 
hogy szükség legyen rá, a tanintézetek helyiségei 
Városunk hölgyeire ekkor vár nagy feladat. Meg 
sebesült hősöket ápolni, vigasztalni. Igy veheti! 
ki ők is részüket a haza iránti kötelességből. Kőszei 
város nemesen gondolkodó hölgyei ebben is bizo 
nyara nagy buzgósággal és szeretettel fognak eljárni 

önkentesen jelentkezők is voltak számosan 
akik a háborúba kívánkoznak. Hogy mindazok, akii 
jelentkeztek, nem szorultak volna szülői beleegyezi 
nyilatkozatra, ugy egy egész szakasz önkéntest le 
betett volna belőlük összeállítani. Volt közöltük olyat 
is, aki megszerezte, sőt ma már katona, — egyil 
helyben lakó anya pedig három fi inak adta inog a 
beleegyező nyilatkozatot. De mi ez a porosz ifjúság 
hoz képest. Azok közül másfél millió jelentkezett 
Most a porosz hangoztatja: „Csapj fel pajtás kato 
nának". Egykor a magyaré volt e tekintetben a: 

Hely i hírek. 
Elnleptetesek A november májusban sorra ké-

mlő előléptetések egy része, a háborúra való tekin-
tettel, mar most történt meg. Mult héten már közöl-
t ik az itt állomásozó cs ipattesteket illető előlépteté-
seket I' tlől g ínég feljegyezzük : Varga 'Jyula fő 
hadnaggyá, Sinkovich Ferenc és Császár Imre 
honvédzászlósok hadnagyokká léptettek elő, ismerő-
seink közül pedig Révy Kálmán, Kőder Vilmos 
vezérkari századosok őrnagyokká, Zulawszki Elemér 
őrnagy alezredessé, Zulawszky Méla százados őr-
naggyá, Kapustyák liezső őrnaggyá, Aggházy Kamii 

elsőbbség. Azért tartják még most is a világ leg-
első katonájának. Hej pedig hány mellét verő, 
hangos hazafi bujt nálunk mostanában a kályha 
mögé s szabadulni igyekezett a szubordináeiós kato 
nui szolgalattól, hogy inkább itthon csináljon — 
háborút I — Derék hazafiak, mondhatom. 

A helyi sajtó is kénytelen az életbeléptetett 
rendkívüli intézkedéseknek súlyosságát elviselni. 
Felsőbb rendelkezés folytán a háború tartama alatt 
lapunk és minden nyomtatvány első példányát be 
kell mutatni a hatóságnak annak az ellenőrzése 
céljából, hogy nem tartalmaznak e olyat, ami a hadi 
célokat sérti, avagy a közönség körében izgalmat 
okozhatna Ha ez okból lapunk szétküldésében kése-
delem történnék vagy csak megcsonkított közlemé-
nyek jutnának az olvasó elé, avagy csak hézagosan 
adhatunk hírt, tulajdonítsa a közönség ezen meg-
szigorított rendelkezésnek. 

Vasutunkon a közlekedést ujabbi vonatok beállí-
tásával e héten megjavították. Most már nemcsak este 
10.25-kor és reggel ö.25-kor, hanem még délután 
4.01-kor is lehet Szombathelyre utazni. Szombathely-
ről reggel 5 34-kor és délelőtt 11.58-kor lehet ide-
utazni. Sopronba éjjel 2.35-kor és reggel 7.13-kor 
indulnak vonatok es onnét ide vissza reggel 5-kor és 
este 6.3ö-kor. — A távolabbi vonatcsatlakozásokat 
legjobb a vasúti állomáson megtudni. Ugy az állam-
vasút, mint a déli vasút fővonalain a hadivonatokon 
kivül 2—2 postavonat is közlekedik. — A rendőr-
hatóság alig győzi a vasúti igazolványokat kiállítani. 
Még a gyalog vagy kocsin utazók is ellátják magukat 
igazolványokkal. Erre való tekintetből a rendőrkapi-
tány minden este 9 órakor is megjelenik hivatalában 
s ez után is arra kéri a közönséget, hogy a napközi 
nagy hivatali elfoglaltságra való tekintettel lehetőleg 
csakis az esti órában szerezze be az igazolványt. 

A vöröskereszt hölgyeinek adománygyűjtésé a ka-

tona bevonulás folytán segélyre szorult családok számára, 
nem járt a várt eredménnyel. Egy heti kiosztásra sem 
lenne elég. Nem csoda. Ha az adakozók névsorát 
látjuk s az adományozott összeget, először is azt kell 
konstatálni, hogy botrányosan szűkkeblűnek mutatko-
zott az úgynevezett vagyonos osztály. És mert ezek, nem 
ugy mint más városokban, százakat és ezreket, hanem 
koronákat es filléreket adtak, nagyon sokan ehhez 
mérték adakozásukat. Ezt tapasztaljuk minden alka-
lommal s azért nincs okosabb, mint a közjótékony-
ságot adó alapján kivetni. Adjon a város rend-
kívüliekre néhány ezer koronányi hitelt és vesse ki 
pótadóban. Igy járul hozzá mindenki s kellő arányban 
s elmarad az a kinos házról-házra való koldulás, 
kéregetés, ami a gyűjtőre éppen olyan kellemetlen, 
mint az adakozóra. Azért javasoltuk két héttel ezelőtti 
vezércikkünkben a rendkívüli közgyűlést. Vagy a 
város adjon, vagy a b8 képviselő vállalkozzék a gyűj-
tésre. Asszonyokra, leányokra más szerep vár háború 
idején. — Kőszegfalva ugyancsak lefőzte a várost az 
adományozásban. Ök megértették mi az a gyors 
segély. Rozner Fálné és Szabó Ilona gyűjtőknek egy 
szekérre való élelmi szert: burgonyát, káposztát, 
tököt, tojást, lisztet, zsirt adtak össze és e hölgyek 
még aznap kiosztották a legszegényebbeknek 

A bevonult katonák csaladtagjainak összeirasa 
folyt mult vasárnapa városházán. Természetesen csak 
azoké, akik segélyre szorultak. Eddig UK) családról 
készítette el a polgármester és a rendőrkapitány a 
torzslapot A miniszter rendelkezése szerint minden 
családtag naponta 70 fillért, 11 nyolc éven aluliak 
ennek felét kapják, ami átlag megfelel azon kére 
setnek, melyet a családfő családjának eltartására 
fordított, ha egyébként — el nem úszott. Ezt az 
összeget az itthon maradt szegény családok a városi 
pénztárnál félhavonkinl kapják. Az első összeget 
már a bevonulás napjától kezdve. Az állam a be-
terjesztett kimutatás szerint téríti vissza a városnak. 
Faluhelyen is igy segélyezik a hátramaradt vagyon 
talan és kereset nélküli családokat. Iine bekövetkezett 
az, amit már két héttel ezelőtti vezércikkünkben 
megirtunk, hogy nem kell a gyűjtésekkel a közön 
séget minden felöl mogpumpolni, mert a rászorultak 
úgyis megkapják a segélyt. Amit tehát társadalmi 
uton már gyűjtöttek s még ezután gyűjteni fognak, 
jó lesz eltenni oly időre és oly esetekre, mikor az 
állami segélyen felül kell a nyomor enyhítésére vagy 
rendkívüli segítségre fordítani A hátramaradottak még 
lakbérsegitségben is fognak részesülni. A társadalmi 
akcióra nézve lehat az a véleményünk, hogy az is 
kell, de csak okkal-móddal. 

A vöroskereszt-egylet helyi fiókjának ujabb ifjú 
vitézei: Csapodi József, Balogh László, Hocsáry 
István, Wagner Jenő, Szidoly Géza, Fehér István, 
Linzer Aladár, Rozonits Sándor, Nóvák József, Lamperth 
János, Kőszegi Imre, Brunner Ferenc, Takács József. 

Megdrágulták az élelmiszerek Különösen a liszt, 
cukor és a tejfélék, de még a korai gyümölcs is, 
amit a nagy kereslet idézett elő. A rendőrhatóság 
most gyűjti az adatokat az arányos árak megállapi 
tasához s mindazon esetekben, midőn alaptalan ár 
emelkedéseket észlelt, figyel meztetőleg már is közbe-
lépett, de a legnagyobb eréllyel fog az illetők ellen 
eljárni, ha ez eredményre nem vezetne A fogyasztó 
közönség érdekét a legkörültekintőbben akarja'meg-
óvni, de elvárja a közönség e bátor és határozott 
közreműködését is. A vendéglősök, mészárosok, 
pékek, lisztesek stbien mindig arra hivatkoznak, 
hogy csak ajhatóság okvetetlenkedik, — a közönség 
velük nagyon is megelégedett. Mozduljon meg a 
közönség mindazon esetekben, mikor ezek részéről 
visszaéléseket tapasztal s jelentsen fel mindenki 
minden esetet. A hatóságtól csaK ugy várhatunk 
eredményes eljárást, ha az érdekelt közönség tömegei 
is megmozdulnak. 



Kerneket fogott ;i rendőrhatóság. Majd minden 
nap kettőt hármat A vége azonban mindig az volt, 
hogy igazolás után elbocsith »tt'»k voltak. Igazi kém 
tehát egy sem volt. Hogy ilyennek gyanújába ke-
rültek idevetődött idegenek, az jórészt a közönség 
éber megfigyelésének az eredménye. Különösen az 
asszonynép ig«'" élesen figyelő. Jó teszi a közönség, 
ha gyanúsnak látszó idegenekre figyelmeztet. Jobb 
néhány embert az igazolásra kényszeríteni, semhogy 
valóságos kém esetleg katonáinkban, középületeink-
ben valami kárt tegyen. 

Arató katona-munkásodat helyeztek kilátásba 
_> y heti időtartamra azoknak, akiknél arató-, 
hordási, vagy csóplőmunka még hátralékban van 
es a szükséges munkaerőt megszerezni nem tudják. 
Kőszegen is 32 katona-munkást jegyeztek elő a 
rendőrhatóságnál, aki ezek kijelölése iránt távirati-
lag fordult a hadtestparancsnoksághoz, sőt már 
azóta meg is sürgette, de eddig intézkedés még 
nem történt. 

Nepfelkelö szabok is útnak indultak, akik szn ; 
ronv helyett a tűvel fogják a hazát szolgálni. Egyi-
kük azt mondta, hogy a tű is hatalmas fegyver 
lehet, ha — rozsdás Ha a muszkák közé kiiidik.l 
izz d fognak kárt tenni bennük. A szabók egyébként 
j.i kedvvel, felpántlikázva, felbokrétázva ugy indultak 
i rendeltetési helyükre, akár a legharciasabb huszár. 

A munkaszünet feifügyesztuse A kereskddelem-
űgyi miniszter a hadi állapotra való tekintettel, 
i.a-vényben biztosított jogánál a munkaszünetet, az 

évi X.1II t. c. hatálya alá tartozó mindennemű 
munkara, üzemre és elárusitásra nézve a hadi állapot 
tartamára felfüggesztette. 

Miért nincs ercpénz ? Altalános a panasz a 
váltópénz s különösen az ezüstpénz hiánya miatt. 
Kérdést intéztünk Volltihofer Ferenc bankfőnőkhöz 
ebben a tárgyban s tőle a következő felvilágosítást 
kaptuk ..A ini bank-kerületünk bőven el volt látva 
ezüst pénzzel, sőt igen gyakran nagy feleslegünk 
volt. A háborús események azonban teljesen kiapasz-
tottak pénztárunkat, amelyben azelőtt garmadában 
állott az ezüst- és váltópénz Ezen hiány oka rész-
ben a nagy katonai* aprópénz szükséglet, de legin-
kább az a körülmény, hogy nemcsak a köznép, de 
az intelligens eleinek is elrejtik az ezüstpénzt. Aiany 
hiján az ezüstöt gyűjtik azon balhiedelemben, hogy 
ez értékesebb mint a bankjegy. Pedig csak gondol-
kozni kell egy !.issé s akkor rájövünk arra, hogy a 
bankjegy részben a Bank legnagyobb pincéiben 
heverő aranykészlet, részben pedig a Bank legna-
gyobb biztonsagot njujtó követeléseivel van fedezve, 
inig az ezüstpénz, legyen az forint vagv korona — 
ezustértékben bizony ínég a felét sem éri meg, lévén 
a forintos pénznek ezüstértéke 84 fillér. Ha ezt meg-
gondolnák az ezüstgyüjtők, akkor nem akadna meg 
az ezüstforgalom s igen helyes lenne, ha közigazga-
tási utón a népet erre a körülményre figyelmessé 
tennék A Bank egyébként valószínűleg ki fog bo 
esátani J koronás bankjegyeket, melyek az ezüst-
pénz hiányát átmenetileg pótolni fogják." 

Három zsak zabot talaltak az utcán. Ilyenkor 
ez olyan, mintha aranyat szórnának ki az úttestre. 
Deutsch Artur igazolt tulajdonosának adta ki a 
rendőrhatóság. 

Automobilon utazók figyelmébe. Saját érdeké-
ben nyomatékosan felhívjuk a közönség figyelmét 
arra, hogy a katonai őr, csendőr vagy más bizton-
sági közeg felszólítására az automobilok, motorkerék-
párok és egyéb közlekedési eszközök azonnal állja-
nak meg, mert különben kiteszik magukat annak a 
veszélynek, hogy rajuk lőnek. 

W niszteri rendelet az élelmiszerek szál l ításáról 
A kereskedelemügyi miniszter legutóbb kibocsátott 
rendelete az élelmiszer és a postai szállítása tárgyá-
ban akként intézkedik, hogy a csomag 5 kg-nál 
súlyosabb nem lehet s a csomagot oly módon kell 
postára hozni, hogy annak tartalma a felvétel előtt 
megvizsgálható legyen; végül, hogy a küldemény 
csak a feladó veszélyére fogadható el és szállítására 

kerülhet a sor. ha a „Szükséges" cso-
magok azt lehetővé teszik. Figyelmeztetjük ennél-
togva a közönséget, hogy az élelmiszer elcsomago-

' szolgáló kis ládikát vagy kosarat ne zárja le 
*em szeggel, zsinórral, vagy pecséttel, hanem csak 
i i bont ható átkötéssel lássa el. 

A nyári hóseg veszedelmei kétségkívül a csecse-

mőn" nézve a legnagyobbak, mert a legtöbb esetben 
• g.v megfelelő, megbízható táplálók hiányzik. Adjon 
- m m kedvencének Nestlé félő gyerrneklisztet, 
ni-'ly Készítmény már nemzedékről-nemzedékre szám-j 
ta.an esetben oly fényesen bevált, s azáltal nemcsak! 
M (,mattoi óvja meg magát, hanem kis gvermeke1 

*zep rejlői lésében is gyönyörködhetik. Próbadobozo-! 

kívánatra azonnal teljesen díjtalanul küld a 
1 cég, Wien, I., Biberstrasse 90 P. 

Balatonmelléki borok:szentgyörgyhegyi 
";?<>r literje 1 K, szigligeti 1913-as 80 fillérj 

udvari és barna malátasör. Kapha tó : 
M a ' t z J ó z s e f belvárosi füszerkereskedésében. 

Vidék i hirek. 
A katonaság lefoglalta a sárvári selyemgyárat. 

Sárváron a selyemgyárat, mely francia es belga arisz-
tokraták tulajdona, lefoglalta a katonaság. A gyárat 
katonai célokra használják fel. 

.rizet ala helyezett francia tiszt Sarvaroit Az 
európai bonyodalmak Sárvárott ér:ók i velünk e l l e n -
séges viszonyban levő francia köztársaság egyik 
alattvalóját, II irtmann Henriket, a sárvári műsel vem-
gyár vegyészmérnökét. A mérnök tartalékos tüzér-
tiszt a francia hadseregben Tuboly Lrjus sárvári 
főszolgabíró megjelent ílartmanti lakásán, hadi-
fogolynak nyilvánította s irományait lefoglalta. A 
főbíró adott becsületszó mellett szabadlábon hagyta 
Hartmannt, de őrizet alá vétette, amely állandóan 
szemmel tartja őt. 

Szombathely a bevonultakert az akció, amit 
a polgármester indított a bevonu tak itthoumaTudott-
jainak segélyezése céljából, legszebb sikerrel 
kecsegtet. Keddig 13 371 korona :!!) (illér gyúlt be. 
Eddig rögtöni segély cimén kiutaltak 2487 koránat, 
kedden pedig megkezdték a rendes segélyezés 
összeírását. 

A fegyverek gyozelmeert Vau-nap az egész 
egyházmegye területén áldozatot mut ittak be a róin. 
katli. egyház papjai az osztrák magvai- monarchia 
fegy véreinek győzelméért. A szoinbatlielyi székesegy-
házban a megyéspüspök celebrálta a szentmisét 
teljes segédlettel. A misén megjelent a 11 ik huszár-
ezred pótkeretének itt levő tisztikara Münnieh József 
őrnagy vezetésével, a megyei tisztikar a főispán és 
i'lispán vezetésével, a pénzügyigazgatóság, uzletveze-
t ő s e g , a m. kir. posta, az iskolák tanári kara, tan-
felügyelőség, a városi tisztikar es képviselőtestület 
és még számosan a közönség köréből. Az evangélium 
után a püspök a szószékről szólt a küzdők és 
itthonmaradottak kötelességeiről. Ima után a kórus 
a Hymnuszt énekelte. 

Eijy vasi ovono hazafi is tette Csak egy pár 
meleg sort szentelhetünk annak a lelkes urinőnek, 
aki minden szép szavakat megérdemelne tőlünk 
alábbi példamutatásával : Kopf Franciska pinkamiskei 
óvónő a napokban elküldte tszombathelvre az összes 
ékszereit, liogv értékesítse a bizottság a Vör<>s 
Kereszt Fgylet javára. A szerény körülmények között 
élő óvónő elő't meghajtjuk a hála és az elismerés 
lobogóját. 

Heti krónika. 

különösen a müveit osztályoknak jóérzésére appelál, 
hogv polgártársaikat a szükség ezetén a jegyzékei; 
megértésében mi i I j i i erejükből támogassák. 

Az uj bankó. A - uj kétkoronás bankjegyek tiz-
tizenkét nap múlva forg doniban lesznek. Az Oszt 
rak Magyar Bank mar elkészítette az uj kétkoronás 
papírpénz tervét s a bank mihelyest megkapta a két 
kormány jóváhagyását. kibocsátja az uj papírpénzt 

Ket honapos mora orium. A Budapesti Közlöny 
publikálja a kormányrendeleteta moratórium tárgyit 
ban. A rendelet szerint a lejárt, vagy szeptember hó 
30.-ig lejár') pénztározások fizetésére, amelyek atig 
hó 1. napjit előtt kiállított váltón, kereskedelmi 
utalványon, közraktári jegyen, csekken, vagy általá-
ban olyan kereskedelmi ügyleten, vagy más magán 
jogi címen alapulnak, amely augusztus 1. napja 
elfitt keletkezett, két hónapi halasztás (moratórium) 
engedtetik. Oly tartozások tekintetében, amelyek 
után kikötés alapján vagy törvénynél fogva kamat 
jár, a kamatot a halasztás idejére is lehet számit mi. 
Nem kamatozó tartozás után törvényes kamat szá 
initható A megjelölt halasztás kerete alá nem tar-
toznak: 1. állami és államilag biztosított adósságok 
kamatai, tőketörlesztő részletei és járadékai; 2. 

j zálogleveleknek, valamint óvadékképes kötvényeknek 
kamatszelvényei; 3 törlesztése* záloglevél kölcsö-
nöknek kamatai; 4. közüzemeknek használatáért 
fizetendő dijuk ; 5 hadiállapotbeli segélyezésekkel 
fennálló tartozások ; 0. tartásdijak és életjáradékok; 

7. biztosítási ügyletekből eredő többféle tartozások; 
8. bértartozások, kivéve a katonai szolgálatot 

| teljesítőkkel szemben fennálló tekinteteket; 9. 

haszonbértartozások ; 10 szolgálati szerződésekből 
eredő tartozások; 11 a munkavállalót alvállalkozó-
jával szemben terhelő tartozások ; 12. idegen vagyon 

| kezeléséből a halasztás ideje alatt befolyó jövedelem 
kiszolgáltatása a vagyonkezelőt megillető jogok 

! épségben tartásával. Publikálja továbbá a rendelet, 
jhogy ha a betéti könyvre vagy folyószámlára cllie-
ilyezett betét augusztus hó 1. napján kétezer koronát 
imeg nem haladt, a betevő kétszáz koronának, ha 
pedig kétezer koronát meghaladt, havonkint kétszáz 
koronának kifizetését k övetélheti, de kétezer koro-
nától négyezer koronáig terjedő betétnél a halasztás 
egész ideje alatt legfeljebb a betét tiz százalékának 
kifizetését lehet követelni. A folyószámla tulajdonosit 

| betétjének kifizetését az összegre való tokintet nél-
kül követelheti, amennyiben hitelt érdemlően kiuiu-

jtatja, hogy a kifizetendő összegre alkalmazottai 
; fizetésének, vagy munkabérének, vagy üzlethelyiségei 
bérének kiegyenlítésére múlhatatlanul szüksége van, 
vagy hit a pénzt adók, köztartozások kiegyenlítésénél 
a beszedésre hivatott pénztárhoz utalja. E jogával 
azonban csak ugy élhet, ha a szükségelt összeget, 
amennyiben hosszabb felmondási idő kikötve nincs, 
legalább nyolc nappal előbb Írásban bejelenti. 

Ha szüksége van 
körlevelekre, számlákra, cégnyomásos 

levélpapírra, borítékokra vagy levelező-

lapra, továbbá meghívókra, műsorokra, 

belépőjegyekre, falragaszokra, azutan 

étlapokra, címkékre, n é v j e g y e k r e , 

gyászjelentésekre, táblázatokra, árjegy-

zésekre vagy bármely a könyvnyomdá-

szát szakmajaba vágó munkára, akkor 

forduljon a legnagyobb bizalommal csak 

Rónai Frigyes 
könyvnyomdájához 

Kőszeg, Várkör 39.(Roth Jeno-fele ház). 

hol minden felsorolt és fel nem sorolt 

nyomtatványt a mai kor igényeinek 

megfelelően csinos, modern és izleses 

kivitelben a legolcsobb árak mellett 

;: :: :: szerezhet be. :: :: :: 

Koz igazga ías i nyomtatványok nagy raktara. 
,J{oszeguidéki J íépesnaptár" , „Sün-
ser íBezirkskalender" és , J ( e r v a t s k i 
JCalendar Sv . JRntona tfaduanskoga" 

kiadóhivatala. 

Oroszország a szerajevói gyilkosság tervezője 
Straiisz Adolf, a Keleti akadémia igazgittója röpira-
tot irt s megdönthetetlen argumentumokkal, okmá-
nyokkal bizonyítja, hogy a szerajevói gaz merénylet 
rendezésében, — amely Ferenc Ferdinánd és hitvese 
életét kioltotta és direkt előidézője lett a világhábo-
rúnak — < >roszország résztvett. 

Oroszország legnagyobb varosai Szentpétervár, 
lakosainak száma az 1911. évi népszámlálás alkal-

mával 1.911,400; Moszkva 1.506,600; Varsó864 000; 
Odessza 49*100: Kicw 446.800; Lodz 108,720: Riga 
327,940; Charkov 223,700; Saratov 202,330; Vilna 
188,3000; Kazau 182,540; Sostov 124,500; Kisenew 
120,710; Nisui-Novgorod 100,120; 80.0OO lakosnál 
több van 14 városban; 50,000-néI tobb van 30 
városban. 

A moratorium meghosszabbítása. A moratórium 
meghosszabbítása pénteken kormányrendelettel tör-
tént. Tartama két hónap, számítódik pedig a hónap 
elejétől. 

6 millió az otthonmaradottaknak. Berlin gy ny »rü 
példáját nyújtotta a hadba szálltak otthonmaradt 
családjainak segélyezése tekintetében, amennyiben a 
berlini városi képviselőtestület 6 millió markát sza 
vazott meg erre a célra. 

Veszteseg kimutatasok kozlese A hadugyminisz 
terium gondoskodott arról, hogy az ütközetekben 
szenvedett veszteségekről, a csapatoktól érkező jelen 
tósek (veszteség kimutatás >k) és az egészségügyi 
intézetek részéről a közös k zponti tudakozó irodá-
hoz intézett közlések („Hírek sebesültekről és bete-
gekről") lehető gyors és hiteles módon tétessenek 
közzé. Hogy sajtóhibából eredhető nyugtalankodás 
lehetőleg kizárassék, ezen közlések utónnyom isa 
tilos. Ellenben lehetővé fogjak tenni ugy a hírlap-
vállalatoknak, mint egyes személyeknek is, hogy 
ezen közleményeket az általuk kívánt számban a 
bécsi császári királyi udvari és állami nyomdától 
önköltségen beszerezhessék. Az az általános közér-
dek, hogy e veszteség kunutalások és a sebesültek-
ről és 'betegekről szóló hirek gyorsan tétessenek 
közzé, kizárja ezen közléseknek tobb nyelvre való 
fordítását. Minden ilyen fordítás különben is ujabb 
szedést igényelne, ami ujai l> hibák forrásául szol-
gálhatna. Hogy azonban a zászló alattjlevő katonák 
azon hozzátartozói, akik mis nyelven beszélnek, e 
jegyzéket megérthessék, a táblázatos kimutatás e 
rovata a német, magyar és horvát nyelven kívül 
cseh, lengyel, rutén, szerb, román, szlovén és olasz 
nyelvű is lesz. A hadügyminisztérium a lakosságnak, 



í i K I I j - I j A K SÍ 
„K e i 1-L ii k k"-nál jobb máz nincsen 
Asszony mondja: ez a kincsem ! 
A padló úgy fénylik tőle 
Nem is kell sok máz belőle ; 
Kevés munka, semmi kin, 
Marna, vagy porszürke szin, 
Figyelmet csak arra tegyen, 
Hogy az mindig . .Kei l L a kk " legven ! 
Ajtó mosdó, ablakpárkány 
Oly fehér lesz minta márvány, 
Ha f e h é r K e i 1-L a k k"-ot veszünk, 
s vele mindent jól befestünk. 
Konyhabútor, asztal, szék. 
Itt van „Ke i 1-L a kk* azúrkék. 
Kertibutort fessük zöldre, 
(íyermekeknek örömére. 
_K e i 1-L a k k"-bói van minden szin. 
Kék, piros, zóld-roztnarin. 
Szóval: ház vagy nyárilak, 
Mindig legyen ott „ K e i l L a k k !" 

Mindenkor kaphatók : 

1 iBg?*kr J ó / M i i-tTv'̂-nel 

S z o m b a t h e l y e n : ü a i s e r 'JL,. 

3£gy bútorozott szoba 
kerestetik szeptember hó 1 ével. VVeisz Béla 

nemezgyár. 

Horgony-Syrup. SarsaparjJfae 
ll«|H. 

Vérti»«tit«»nf. Cvpiye; kor 3 «0 u 7. 

Horgüiiy-Uniineat. 

STOCK-

C0G1TAC 

MEDICIN AL 

hivatalos olomzarral ellátott 

palackokban mindenütt kapható 

S z o m b a t h e l y i J a k a r é k p é n s t á r 

J J é s z v é n y t á r s a s á g 

kőszegi fiókja, 
l í i m / . c j ; . K i r n l v - ú t (». •*/. 

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

Elfoijad : betéteket clenK- nettó 4 V-0S kama-_ _ _ _ _ _ _ 

>zamlar.i A kamatoza-. a betetet követő napon kezdő ik , 
betét kifizetéseket felmondás nelkul eszközöl. 

Leszámítol: - • J i ' , i r ' ,M , s «••* man*nval-
lókat 

Folyósít: ' 
. foldbirt .okia es városi hazakra , maga-
sabb kamatú kölcsönöket a lacsonyabb kamatú 
kölcsönökké változtat (convertál) . 

Értékpapírokat: 
— tozsd 

Szelvényeket: k̂ tsr-mentesen hev.i.t , s/elvtny-— - ' 
alapj.m díjmentesen beszerez 

Átutalásokat, leüzetcseki' cs.* a v,;.i 
mely piacan Uljocti díjmentesen 

Értékpapírokra: r ! clolcjict a.! 

Sorsolás aia esö 
tcsse.. ell i 1 

Értékpapírokat 

Tekintettel, hogy hazank lepiatívobb pénzintézetével « 
l'esti Hazai Első Takarckj enztar Egyesülettel szoros össze-
kötteti sben áll, mindenféle takarékpénztari ei banküzlcti 

megbíz >st a le^előnyoscbbeu bír lebonyolítani 
Mint az Kis.", Magyar Altalános biztosit" társaság ügynök-
sége mindenfele biztosítást eltogad és felvilágosítássá! kesz-

s ggel szolgai. 

iv a r o m : Szombathelyi (regi) Takarekpenzíar 

Szombathe.y A laku l t : 1857-ben. 
Alaptöke 1,600 000 kor. Tartalékok: 400.000 kor. 

Takarekbetetek 15 mil l ió koronán feliil. 
Sa ját tökei 2,250.000 korona. 

a Horgony • Paln • Expeller pótléka. 

FajdalumoiDi.tfi t>Kl"r*»ÖU» htil<Wkn*l. r h e u m á n A I , 

k&.ivt-nynél <tb. 
Üvvgkor. —60 1 *0. i.-. 

orgor ty-kenes-kenöcs 
rcndklvUl lni.itA u»rua As n»d< 

kiúti-acknél stb. 
T*gp|a vi kor. 1.—. 

K»iji.«t/> • lept<a>l' Kv<t;.v"<*rtArliaii vat̂y kotwl 

leniiT hi'«i, rezlietft 

lr llctitír „fc arany • iw l i i i i r cí«7it1 lói? 

imltrhil, Fraga I. tlliibsUUrmt J. 

Fáj a foga? Műfog kell! 

Scharpf 3etiő 
vizsgázott fogtechnikus mester 

segit a bajon. 

Szombathely Srzsébet királyné-utca 

7. szám, félemeleten. 

Működik délelőtt 8 órától délután 5-ig 

t T s d e t - x x x e g z x y - i t á s . 

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

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

úri és női divat-áruházat 
nyitottam. 

Dus választékban raktáron tartatnak minden e szakmába vágó cikkek úgymin t : 

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

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

Amidőn a nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve magamat jóindulatuk-

ba ajánlva vagyok k i t ü n ö tisztelettel 

Lengyel Dezső. 

M a l o m - b é r b e a d á s . 
<HaVa(Óli2l S í O Z ^ ^ J m ' I I a Répce-t'olyón, — hirtelen halál 

következtében — 

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

árban is elaclatik. 

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

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

csös konyhakertből. 

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

vetlen a malom körül van. 

Vasúti állomása fél óra. 

Gyalóka, 1014. évi julius hó 18-án. 

(Cseprcgi járás.) Ozv. Wel lner Lajosné. 

N W O Y - S Z A fih a , O I I A 
BUDAPEST, VIII., József-körűt, 16. sz 

Modern nz.ílloda ú jonnan berendezve, légfűtés, hideg és meleg viz minden szobában, lift éj jel-nappal. 

RENDES SZIDOR tulajdonos személyes vezetése alatt. 

EGYÁGYAS szobák 3 koronától, KÉTÁGYAS szobák 5 koronától 

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

hosszabb tartózkodásnál engedmény. 

Újonnan bevezetett Pensió-rendszer, napi ellátás 4 koronáért 

Napi háromszori étkezés. 
HAVI SZOBÁK 80 KORONÁÉRT. 

Nyomatott Kúnai Krigyea k. t v vnyomdájában K ő s z o k c m i 

Társas autó kirándulások hetenkint 

Aspangon keresztül Máriacellbe. \'asar- és ünnep-

napokon Tarcsa-fürdö és Grác Előjegyzéseket 

i-Dunántúl i Automobil Gerage ba, Szombathely 

Széli Kálmán utca 37. intezendök 

E ladó ház. 
Az Arpád-tér 2. sz. alatti ház szabad 

kézből eladó. Bővebbet ugyanott. 

C AMIS é3 STOCK 
gőzüzemű g y á r á b ó l 

B A R C 0 L A . 
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