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szdmitatnak meg. 

Magyarok! 
Fegyverben az egész nemzet! Megszólaltak 

a trombiták, ezer év összes dicsősege, összes 

alkütasa veszélyben van s a király hivó szavára 

magatok és fiaitok nemcsak egy elvetemuit 

gyilkos gaztettét megbosszulni, de hazátokat, 

eletet adó földjeiteket, apáitok sírját, gyerme-

keitek szülőföldjét vedeni szállottatok táborba. 

Ez a harc, a lét, vagy nemlét kérdése! Ha 

győzünk, ínég unokáink is áldani fogjak azok-

nak az emlékét, akik számukra a bekes fejlődés 

biztos feltételét megteremtették, na fegyvereink 

porba hullanának, földönfutókká lennétek magyar 

gazdák, hiszen elsősorban rólatok irta a költő, 

hogy: „a nagyvilágon e kívül nincsen sza-

modra hely". 

De ennek megtörténni nem szabad. Hiszen 

igaz ügyért, hazánk szabadsagáért, nemzeti 

létünkért harcolunk. Velünk a magyarok Istene, 

velünk honalapító nagy királyaink, hadverő 

hőseink dicsősége, velünk apáink, nagyapáink 

vitéz tetteinek emlékezete, velünk a magyar 

nép félelmetes ereje, ez acélozza meg karjainkat, 

ez emeli fel sziveinket s jaj annak, aki a mi 

békés barazdáinkat ellenseges labbal tiporni 

akarja. Nincs ma különbség e nemzet fiai 

között, sem vallás, sem nyelv, sem párt, sem 

foglalkozás nem választ el bennünket, egyek 

vagyunk hazánk földjének, szabadságának védel-

mében. Különösen ti gazdak, akik béke idején 

ekéitekkel csináljátok ezer év történetét s 

akiket ezerszer több szál köt a hazai röghöz, 

mint bárki mást, mutassátok meg, hogy mit 

tud a magyar fóldmives, nemcsak verejtékkel, 

de verrel is áldozni az anyaföldért. Legyetek 

elsők a harc mezején, védjétek apostoli kirá-

lyunkat és edes hazánkat, ugy, mint őseink 

tették s minden csepp vér, melyet a hazáért 

ontotok, aranykalászt terem fiaitok és unokáitok 

szamara. Az itthonmaradottak imája és áldó 

szava kisér benneteket. Csak egy szót ismer-

jetek: Előre! 

Ti pedig aggok, ifjak es nők, kik a harc-

téren nem küzdhetnek, itthon tegyenek meg 

mindent, hogy méltók legyetek azokhoz a 

hősökhöz, akik értetek a csatákban véreznek. 

A ti kötelességetek nem kevésbbé fontos, nem 

kevésbbé mozdítja elő fegyvereink győzelmét, 

mint azoké, akik határainkon harcolnak. A 

hadseregnek harci készsége elsősorban ellátá-

sától, élelmezésétől függ. Nektek kell megra-

gadnotok az elárvult kaszanyelet, az ckeszarvát 

s gondoskodnotok kell arról, hogy az Isten 

áldása veszendőbe ne menjen, hanem harcoló 

fiainknak és hatramaradt családaiknak élelmezé-

sere felhasználható legyen. Félretéve most 

minden súrlódást, minden egyéni haszonlesést, 

igyekezzetek azon, hogy a gazda, az iparos, 

kereskedő és szellemi foglalkozásból élők osz-

tálya mindenben támogassa egymást. Itt az 

idő tettekkel is beigazolni, hogy a földműves 

munkája gondoskodik minden más foglalkozás 

ellátásáról is. — De ezzel még nem ért véget 

hazafias kötelezettségetek sorozata. Az átvonuló 

katonaságnak j ó szívvel adjatok szállást és 

élelmet, hiszen nem tudhatjuk, hogy azoknak 

a hozzátartozói, kiket segítettek, a ti szeretett-

jeiteknek mar a legközelebbi napokban is nem 

adják vissza száz tetejével azt, amit ti j ó szív-

vel cselekedtetek. 

Ha a harctérről sebesülteket hoznak, 

nyissátok meg előttük házatokat, segédkezzetek 

ápolásuk körül s azok a szövetkezetek, gazda-

kórok, amelyek nagyobb helyiséggel rendelkez-

nek, előre is készüljenek a sebesültek befoga-

dására és elszállásolására. 

Ha volna a községben olyan harcos, aki 

anyátlan kis gyermeket hagyott otthon, vegyétek 

gondozásba addig, mig atyjuk visszatér a 

csatából. A harcosok otthonmaradt családtag-

jainak, amennyiben szükséget szenvednének, 

adjatok munkát és kenyeret. Ezekben a nehéz 

időkben minden falusi embernek érezni kell, 

hogy testvére minden falujabeli s jó szivvel 

segítsen rajta. Ha valami gyanús ember izgatna 

a haza és a király ellen, vagy a falvak meg-

folelmitése céljából rémhíreket terjesztene, hozza-

tok ezt tudomására a hatósagnak, amely érdeme 

szerint fog az illetővel elbánni. A hatósag 

értesíteni fog benneteket a hadiszerencse for-

gásáról, tehát senki másnak a szavára ne 

hallgassatok. 

Felelemre pedig nincs okotok magyar 

gazdák, felseges királyunk, derék hadvezéreink 

es több milliós hadseregünk vaspáncílnál 

erősebben véd benneteket s a m igyarok Istene, 

aki ezer éven keresztül védő kezet terjesztette 

reánk, nem engedi, h j gy egy műveletlen és 

embertelen ellenség a magyar ne nzetet legázolja. 

Szent István napján. 
Hol vagy István király, Téged magyar kivan .. . 
A magyar nép nagy nemzeti ünnepén hány-

szor csendült fel ez az imádságos ének ? Ahitoztuk 
Istvánt, a nagy királyt, az államalkotót, a békés 
munka nagy apostolát. És eljött mindannyiszor a 
segítségünkre. A hazai föld minden augusztus 20-án 
érezto az Ő szellemcsókját, évről-évre látnunk kellett, 
hogy a magyar földmivelós legelső, igazi nagy apos-
tola lelkileg itt maradt k >zöttünk és segitette viru-
lásra a kalászterinő magyar rónaságot. 

Most azonban azt uz István királyt áhítozzak, 
aki kérlelhetetlen szigorral taposta össze az ó békés 
munkájának az ellenségeit. Ahhoz az István király-
hoz fohászkodunk, aki harcban is legyőzhetetlen volt, 
aki szükség idején fel tudta használni az ekébe 
fogott lovat harci paripának, a hit világosságát, 
a szeretet eszméit jelképező keresztet harci buzo-
gánynak. 

Ugy van, ugy . . . Az idén más szemmel más 
lélekkel fog tekinteni a magyar koronázási templom 
oltárán nyugvó dicsőséges Szent Jobbra Az itthon 
maradottak szemei nemeik a vetőmag hullását 
várják, de azt is, hogy István király kezo nem fog-e 
megelevenedni s nem fog e feltűnni a kard abban, 
amely hajdanta Attiliát, Árpádot majd szent Istvánt, 
Hunyady Jánost, Mátyás királyt és a magyar törté 
nelemnek oly sok tündöklő alakját tette legyőzhetet-
lenné, nem-e fog megvillanni a szent Jobban az 
Istenkardja, amiben ini magyarok hiszünk, aminek 
köszönhetjük ezer esztendős multunkat. Oh bár 
volna ugy, hogy ez a legendás kard megvillanna az 
évszázadokon át épségben megmaradt szent Jobb 
kézben. Énből tudhatna mindenki, hogy miért 
szállottunk harcba, miért kell oroszlán bátorsággal 
verekednünk, golyózáporba mennün*, akkor tudná 
mindenki, hogy szent István évezredes hagyományai-
nak a védelméről van most szó, a lét és nemlót 
kérdéséről, az igazi ós legszentebb kultura m-g-
védéséről. 

Reálisan gondolkozva, vájjon mi volt mindenkor 
a mi legnagyobb büszkeségünk? Az-az őserejii 
szántófold, amely megtenni ma is a magyar nép 
táplálékát. Az a selymes rét, ami táplálja és föl-
neveli a mi szilaj paripáinkat ós hust adó állatainkat. 
Az a szőke Tisza, a kék Duna ós hullámzó Balaton, 
amely most is bőségesen ontja a tápláló halakat. Az 
a bérces hegység, amely az országot körül koszorúzza 
s ahonnan nemcsak a kardnak való vas, de az ékes-
ségül szolgáló arany és munkát gyarapító kőszén is 
kikerül. Ezt kell nekünk védenünk, ez a mienk és 
ennek biztonságaért kell küzdenünk. 

Szinte csodálatos ősszetalálkozása a véletlennek, 
ha a háborús ellenfelek elhelyezkedését nézzük, 
lehetetlen fel nem ismerni az egészséges kultura 
harcát u tulfinomultság kulturaja ellen. Mi és Német-
ország, akiknek fejlett mezőgazdaságát a tengeren-
túlról is eljönnek megcsodálni, csupa olyan népek 
kel Állunk harcban, amelyeknél a földmivelés ősereje 
már régen kiveszett, vagy legalább is hanyatlóban 
van. Az egyik ország a csipkéivel, a varrótűivel, a 
a harmadik' pálinkájával, a negyedik színdarabjaival 

vagy pezsgőjével szerez migának hírnevet, de vető-
magjára, búzájára, lisztjére csakis oz a két ország 
lehet büszke, amelyik ellen most feltámadt Európá-
nak minden korhad ) nemzete. 

A dolog tehát ugy áll, hogy angol szövet, 
brüsszeli csipke, francia pezsgő nélkül talán még 
nyugodtabban fog forogni a világ kereke, de a magyar 
és német föld termése nélkül még élnünk is bajos. 
Meg kell tehát azt a földet védelmezni halálmeg-
vetéssel és mig magyar sziv dobog ebben a hazában, 
szent István örökséget cserben hagynunk nem szabad 

Hisszük ós valjuk, hogy szent Istvánnak az 
Isten kardját villogtató jobb keze vezérünk lesz 
ebben a nagy, még soha nem látott küzdelemben. 

Fohászkodjunk tehát e történelmi órákban : „Ah, 
hol vagy magyarok tündöklő csillaga, hol vagy 
István király, Téged magyar kiván . . .* 

Hirek a háborúról. 
— Csak hivatalos jelentések. — 

Diaddlmaink az oroszok felett. A Kjeire, Lublin 
és Novoszielica körüli harcok seregeinknek az egész 
vonalon való diadalmas előrenyomulását jelentik. A 
Viztula nyugati és keleti partjain kettős irányban 
halad előre seregünk, bizonyára kellő összeköttetés-
ben az előrenyomuló németekkel, bár azoktól telje-
sen függetlenül, csak azokkal teljes egyetértésben. 
Kjelce körül kisebb ütközetek voltak és az erdős 
magaslatokat, amelyek a Lysa Gorán végighúzódnak, 
az oroszok igen gyengén védelmezték, majd mikor 
küzdelmük eredménytelenségét látták, a Lysa Gorán 
tul a Kjelce-Radoin közötti terepre vonultak vissza. 
Ez a vidék azonban hamar kiürült és most birto-
kunkban van. Ennek a szárnynak összeköttetése a 
Censtochovaban lévő németekkel teljes. A Lublin 
felé operáló sereg augusztus 22 én lépte át az orosz 
határt és "24 én már dicsőségesen megverekedett 
Krasniknál, ahol két orosz hadtest állott velünk 
szemben és igyekezett előrenyomulásunkat feltartóz-
tatni. A terep nagyon nehezen kémlelhető, erdős 
helyekkel van körülvéve, amely a kilátást zavarja. 
Azonkívül nagyon mocsaras, ami a jármüvek közle-
kedését nehezíti. Krasnik felé három irányban nyo-
multak előre csapataink és pedig: l'achiv, Satclikov 
és Jatinov felől. Az oroszokat visszavetették és egé 
szen Krusnikig szorították. A krasniki diadal szép 
és hősies fegyvertény volt, amely több mint három 
ezer orosz fogságba vetésével és sok ágyú és fegyver 
zsákmányolásával végződ itt. A foglyokat Lembergbe 
szállítottak. 

Orosz betores nemet területre. A keleti hadi 
szintéren az oroszok benyomultak Németország terü-
letére a Mareo folyó felől. A tábornok a főparancs-
nok utasításaira visszavonta csapatait, hogy a döntő 
összecsapásra kellőképen felkészüljön. Az orosz lo-
vasság Insterburgig előrenyomult, a döntés küszö-
bön áll. 

Nemet falu mint francia kem. Elzászból jelentik, 
hogy a Weiler völgyi Szent Móritz községet a néme-
tek kénytelenek voltak felgyújtani, lakosait pedig 
az ország belsejébe szállítani, inert bebizonyult, hogy 
a németek hadállásairól a házakból fényjelzéseket 
adtak le a franciáknak, akik így a német csapatokat 
éjjel orvul megtámadták. 

Fenyes magyar győzelem a bukovinai hataron 
Hadseregünk kedden a bukovinai határon fényes 
diadalt aratott egy egész orosz hadosztály felett. Az 
oroszok, akik már tobb izben megkísérelték, hogy 
Novosielicánál, a román, orosz és bukovinai határ-
vonalak találkozásánál lévő orosz helységben áttér-
jenek osztrák-magyar területre, tegnap több mint 
húszezer főnyi sereggel újból megkísérelték ezt a 
betörést, azonban csapataink több órán át tartó hősi 
küzdelem után a hadtestet megverték ós az orosz 
csapatokat huszonöt kilométerre visszavetették. Több 
mint ezer orosz katonát fogságba vetettek és nagyon 
sok fegyvert vettek el az oroszoktól. A csatatéren 
százával hevernek az orosz katonák holttestei. A 
mi csapataink is természetesen jelentékenyebb vesz 
tőséget szenvedtek, azonban az oroszok vesztesége 
legalább kétszer akkora. Az oroszok visszavonulása 
egészen rendszertelen volt. Csapataink, különösen 
lovasságunk, szakadatlanul üldözi őket. 

A krassniki 3 napos csata. A Krassnik mellett 
lefolyt 3 napos csata kedden a mi csapataink teljes 
győzelmével végződött. Az oroszokat mintegy liO 
kilométer szélos csatavonalaikból, állásaikból kiver-
tük. Az oroszok fejvesztetten menekültek Lublin felé. 
A krassniki ütközetben 4 - 5 hadtest vagyis 200.000 
ember vett részt. Az oroszok frontvonala Frampoltól 
a Viztula mellett Jozefóig terjedt. Az oroszok t ram-



poltól északra és Krassniktól délre törtök előre. Az 
ütközet vasárnap folvt le. Legalább két ujabb orosz 
hadtest nyomult elő. A hare folyamán az orosz 
hadtestek "teljesen felbomlottak ós menekülve hát-
ráltak Lublin felé. Az oroszok főereje a \\ ysnica 
torkolatánál volt. A terep, amelyen a hare lefolyt, 
enyhén hegyes, ritkás erdős A legerősebb harcok 
a Bisztriea -Wysniea folvóknál le háromszázméteres 
dombokon folytak le. Itt csapataink Billoviraj felől 
remek megkerülő mozdulatot hajtottak végre. Lub-
linhoz most már szabad az utunk. Három napos 
csata után az éjjel nagy csend honolt. Veszteségeink 
még nem ismeretesek, mert az óriási harctér miatt 
nem lehetett az adatokat eddig összeállítani. 

Kesz a b.dkani egyezseg A balkáni diplomaták 
hosszú tanácskozása teljes sikerrel járt. A tőrük és 
bolgár megbízottak befejezték tanácskozásaikat, még 
pedig eredményesen: a török-bolgár megegyezés 
kész. Bománia csatlakozása valószínű. A szövetség 
deffenziv természetű Offenzív jellege nincs, de védő-
vár lesz minden ellenséges törekvéssel szemben A 
szövetségnek ránk nézve az a roppant fontossága 
v iu, hogy Oroszország nem támadhat bennünket 
hátba s ' nem küldhet segítséget Szerbiának sem, 
amelyet kénytelen sorsára hagyni. 

Az angol csapatok partraszallasa Berlin, aug. 
•2i> Ide érkezett hirek szerint Calais és Dünkirchen 

kikötőkben az angol hajók egyre szállítják az angol 
csapatokat, melyek gyors iramban vonultak a fran-
ci ik segítségére* fivörgy király hadiparancsban hívta 
í I a katonákat, hogy vitézül teljesítsék a köteles-
ségeiket a szövetséges franciák és oroszok védelmében. 

Namur bevitele A németeknek legújabb dia-
dala az. hogy Namur városát és több erődjét be-
vették Maradt még négy erőd, azokat erősen bom 
bázzuk és bevételük küszöbön áll. A nagy vezérkar 
másnap jelenti, hogy az összes namuri erődök el-
estek Longvyt bevettük. A német trónörökös serege 
ellen Verdim felől intézett támadást visszavertük. 
Felsfi Elzászt franciák Lolmártól nyugatra kiürítették. 

40 centimeteres ostromagyuk A berlini lapok 
a vezérkar engedelmével Lüttich várának Loucin 
nevő páneélerőditményéről fényképeket tesznek közzé, 
amelyek a német nehéz tüzérség munkájának bor 
zalmas hatásáról adnak hü képet. A nagyközönség 
most először értesült a 40 centiméteres ostrommozsa-
rak létezéséről, melyek közül egy is elég erős arra, 
hogy a legerősebb betonpáncélt is átüsse. Kzek a 
lövegek voltak nyilván azok, amelyekről a főhad i-
szállásraester közölte, hogy az ellenség nem ismerte 
őket. Az a körülmény, hogy béke idejében képesek 
voltak ilyen ágyukat készíteni anélkül, hogy a kül 
fold erről tudomást szerzett volna, legfényesebb 
bizonyíték i annak a kotelességérzetnek, amelylyel a 
háborút béke idején előkészítették 

Csapataink óriási győzelme Xovosielica közelé-
ben liO.'NK) lovasságból álló orosz haderőt csapataink 
teljesen visszavertek. Több száz f >goly került kezeink-
be és sok hadiszert zsákmányoltunk. 

Visszavert szerbek Az ellenséget, amely még 
az l'vae és Vardiste feletti területeken folytatott 
operációnk megkezdése előtt saját határterületünkre 
nyomult be, e hónap 20-án megtámadtuk s ugyan-
olyan jól megválasztott, mint. megfelelően előkészí-
tett pozícióból Uzice ii ."'nyábin , issza vetettük a 
határon. Kzek ben a harcokban, amelyebben a 
szkutari i német különítmény önként és dicső módon 
r- sztvett, csapataink e nehéz terep és az ellenség 
szívós védekezése mellett is alkalmas területen ké-
szíteti megerősített pozíciókból küzdő ellenséggel 
szemben bámulatra méltó hősiességgel küzdöttek. 

Csapataink hevesebben támadnák minta japanok 
A Krassmk melletti harcokban a legújabb jelentések 
szerint több mint :J(X»0 foglyot ejtettünk, .'I zászlót, 
20 ágyút és 7 fogattal ellátott gépfegyvert zsákrmi 
ilyoltunk Azok az orosz tisztek, akik a japán had-
járatban reszt vettek, egybehangzóan kijelentik, hogy 
a mi katonáink támadása sokkal hevesebb volt, mint 
a japánoké. 

Hadifoglyok Esztergomban. Esztergomból jelen-
tik, hogy oda 8500 szerb hadifogoly érkezett. 

Visszavert orosz csapatok Stein főszállásmester 
jelenti. Miit nyugaton Németország serege diadal 
inasan nyomul előre, addig keleten az ellenség nyo-
mul n német területre Klső hadtestünk visszaverte 
az. ellenséget, HKJ oroszt elfogott, több üteget zsák-
mányol'. Lovas hadosztályunk, pedig két ellenséges 
lovashadosztályt visszavert és oOO kozákot elfogott. 

A Schiittelanz léghajó útjáról. A „Zeit" tudó 
sitója jelenti a főhadiszállásról: Érdekes közléseket 
k ptam a német Schüttelanz léghajó útjáról, amely 
vezetőjének kijelentése szerint :!2 én rcgtfel korán 
sziléziai állomásáról indult el s 13 óráig volt a leve-
gőben. A léghajó körülbelül 2(KH) méter magasban 
repiilt s ennek dacára 25 ellenséges golyó találta a 
legutolsó rekeszén Egy gránát darab a kosárba 
eseti, de smnini kárt sem okozott. Nagyon érdekes 
az a megfigyelése, hogy a gépfegyverrel olyan 
maga—ágban is eltalálták s csak pléhhel burkolt 
kosarának köszönheti, hogy kárt nem tettek a golyók. 
A léghajó útjában s<>k megfigyelést végzet*, fontos 
jelentéseket hozott a főhadiszállásra, majd vissza-
indult Sziléziába. 

A belga királyi csalad menekülese. Miután már 
szinte e>.ik órák kérdése, hogy egész Belgium német 
kézbe kerül, a lielga királyi család minden intézke-
dést megtett a menekülésre. Az antwerpeni kikötő-
ben két gőzhajó áll befutve készen, hogy a királyi 
családot Angliába vigye. 

A király korházzá alakitt it|u godolloi kastélyát 
A király elrendelte, hogy gödöllői kastélyát kórházzá 
a l i k i t s á ' i it i l ibbalo'.ó sobu alt -k az.A nára 

:»078 914 Hirdetmeny. 

Tudomásomra jutott, hogy a vármegye lakásai, 
ugy a falusiak, mint a városiak az aprópénzt elrejtik 
attól való félelem miatt, hogy a bankjegyek érték 
teleimé válnak. — Ily eljárásnak éltelme nincs, azzal 
csak megnehezítik az adás-vételt. — A bankjegy 
nem vesztheti el értékét már azért sem, miután annak 
megfelelő mennyiségű arany képezi az alapját, mely 
a bankjegyet kibocsátó osztrák-magyar bunk tulaj 
dona. — Felső rendeletre közzéteszem. 

Kőszeg, 1014. augusztus hó 28 án. 
Auqmzt János, polgármester h. 

3<)74 914 Hirdetmeny. 
Kőszeg szab. kir. város adóhivatala a szombat 

helyi m. kir. pénzügyigazgatóság JSlö.'l/II 014. sz 
rendelete alapján közhírré téteti, hogy az 1014 évi 
III. oszt. ker. adó kivetési lajstrom augusztus 28-tól 
szeptember 5-ig a városi adóhivatalban közszemlére 
ki van téve, hol az a hivatalos órák alatt az érde 
keltek által betekinthető 

Kőszeg, 1914. augusztus hó _'7 én. 
Yáront adóhivatal. 

3"™ Hirdetmeny. 

Kőszeg szab. kir. város adóhivatala a szombat 
helyi in. kir. péiizügyigazgatóság 39075'II 014 sz. 
rendelete alapján közhírré téteti, hogy a nyilvános 
számadásra kötelezett egyletek és vállalatok 1014 
évi adókivetési lajstroma augusztus 2M tói szeptember 
5-ig a városi adóhivatalban közszemlére ki vau téve. 
hol az a hivatalos órák alatt az érdekeltek által 
betekinthető 

Kőszeg, 1014. augusztus hó 27-én. 

Yát\si adóhivatal. 

3102 914 Hirdetmeny. 

Az országnak határán duló és azon tnl, majd-
nem az eiíész Európára kiterjedő világháború, a/ 
abba belesodort nemzetek életerejét, fennállásának 
alapját, vagyis: gazdasági, pénzügyi viszonyait és 
belső szervezetét, közigazgatását, erős megpróbál-
tatásoknak tette ki. 

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

Ezek a körülmények arra indítanak, hogy 
amidőn az adókezeléssel foglalkozó tisztviselőket és 
közegeket az adóbehajtás körüli teendőik lelkiisme 
retes elvégzésére az év ezen szakában szokásszeruleg 
felhívom, egyben azzal a kéréssel fordulok Vasvár 
megye hazafiasán gondolkozó és nemesen érző itthon 
maradt adózó polgáraihoz, hogy az állam irányábani 
kötelességeiket, amennyiben anyagi viszonyaik meg-
engedik, végrehajtás mellőzésével fokozottabb mérték 
ben, önként és ha kell áldozattal, teljesíteni el ne 
mulasszák. 

Megjegyzem, hogy az állami adók és egyéb 
állami köztartozásokra moratorium nincsen. 

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

Erősen hiszem, hogy a végrehajtás alkalma/á 
sara csak is elvétve leend szükség, mert örömmel 
észlelt cin, hogy némely községben a háborús hirek 
a fizetési készséget nem hogy csökkentették volna, 
sőt inkább fokozták. 

Vasvarmegye közönségének áldozatkészsége 
ismeretes a múltból. Valahányszorjveszély fenyegette 
hazánkat, e vármegye közönsége nemcsak a törvény-
szerű köteleségeit teljesítette, hanem mindig azt 
meghaladó anyagi áldozatokat hozott. E vármegye 
közönsége most is tudni fogja hazafiúi kötelességét. 

Szombathely, 1914. augusztus hó 24 éti. 

$sift> tvár;/ s. k. 
min. tan., m. kir. pénxügyiguzgatú 

Kőszeg szab. kir. város adóhivatala a szombat-
helyi m. kir. pénzügyigazgatóság 41513 II '.114. sz. 
rendeletéből a közönségre vonatkozó részt amidőn 
közzéteszi, felhívja ezúttal is az adófizetőket, hogy a 
már esedékes volt s/« évi adótartozásaikat különbem 
végrehajtási eljárás alkalmával, legkésőbb szeptember 
15 ig fizessék be. 

Kőszeg, 1014. augusztus hó 2H án. 
Városi adóhivatal. 

2248 014 Hirdetmeny 

A hadiállapot tartama alatt minden munka, 
üzem és darusítás vasárnapokon is szabad. 

Kőszeg, 1014. augusztus hó 29. én. 
Kőüirifi Józse/ rcnd*.rk«pit;iny. 

H e l y i ix írek. 
A pápa oszentsege elhunyta alkalmával gyász-

mise volt kedden a Jézus szent Szive templomában, 
melyet K i n c s István apátplébános fényes segédlettel 
celebrált s melyen a hatóságok, a helyőrség tisztikara 
s nagyszámú közönség vett részt. 

Eljegyzes. Benedict Imre Budapestről eljegyezte 
Popper Bertát, Popper Ignác helybeli kereskedő 
leányát. 

Házasság. Szalay Jenő felsőlendvai pénzügyőri 
szemlész kedden kötött helyben házasságot ühirasim 
Mária felsőlendvai nevelőnövel 

Városi k ízgyüles lesz jövő csütörtökön, a két 
hónap óta összegyűlt ügyek elintézhetése céljából 

Városi ügyek. 
s<>47 iui4 Hirdetmeny. 

Közzéteszem, hogy az osztrák-magyar, mint a 
szövetségeseink hadseregéhez, (haditengerészet, hon-
védség, népfölkeléshez) tartozó sebesültek és betegek 
tartózkodási helyéről és állapotáról szóló értesítéseket 
kizárólag a Vörös Kereszt Egylet budapesti és bécsi 
értesítő irodái adják meg és pedig csak Írásban vagy 
távirati! g. 

Kőszeg, 1914 augusztus hó 21 én. 
AmjlMft Játuv, polgármester h 

A szerb harctérről. A V i s e g r á d — R u d o melletti 
véres harcban csapataink a merészségig menő el-
szántsággal harcoltuk a szerbek ellen. Egy lövész-
árokban 500 halottat találtak, amiből elképzelhető, 
hogy mily nagy lehetett a legyőzött és szétvert 
ellenség vesztesége halottakban és sebesültekben. A 
tisztek szerint szinte lehetetlen katonáinkat vissza-
tartani s az ellenségre egyszerre szuronyrohammal 
rontanak rája mint a förgeteg, azért oly számos 
aránylag a mi részünkről is a sebesült. 

Trónörökösünk a taborb.m Frigyes főherceg 
hadseregfcliigyelő Károly Kerenc .lózsef főherceg 
trónörökössel' a galíciai 'főhadiszálláson tartózkodik. 

Jelentes a szerb harctérről A mi tüzérségünk 
és a Panica felett, valamint a Topcsider vonalon fel-
állított szerb ütegek kö/t a legutóbb lefolyt heves 
tüzérharcok óta Belgrád előtt aránylag nyugalom 
uralkodik. Nagyobb szünetekben lövik a zimonyi 
nehéz ütegek a szerb állásokat s mindenkor válaszol-
nak a szerbek támadásaira. A zimonyi monitoroknak 
csak szórványosan volt alkalmuk a belgrádi állásokat 
lövöldözni és csak néhány nap előtt nyomatékosab-
ban arra, hogy a szerbek egyik őrnaszádunkut lövöl-
dözték. Lényegében főfigyelmunk arra irányul, hogy 
a szerbeket abban, hogy a Száva híd felrobbantását 
befejezzék, megakadályozzuk, ami teljesen sikerül is. 
Éjszakánként ebből a célból a szerb hadállásokat 
állandóan reflektorokkal világítjuk be. A szerbek 
egyik éjszaka kiserletet tettek, de a híd elleni ope-
rálást meghiúsítottuk. A legutóbbi napokban ismét 
felderítő szolgálatot végeztek Belgrád felett repülő-
gépeink. A repülőgépek e közben rendkívül bravúro-
san mélyen Szerbia belseje fölött is jártak és fontos 
adatokat hoztak a szerbek állásáról. Zimonyból meg-
állapítható, hogy Belgrádot éjszaka nem világítják. 
A villamos ívlámpák távcsővel jól láthatók, de hetek 
óta nem égnek. A belgrádi villamos központ, mely a 
Száva közelében van, a várművek bombázása közben 
rommá lövetett. Ideérkezett hirek szerint a belgrádi 
vizmü nem funkcionál többé. 

Brüsszel es Lüttich hadisarc i A német had-
vezetőség Lűttichre 50, Brüsszelre pedig 500 millió 
hadisarcot rótt ki, amelyet szeptember elsejéig kell 
aranyban megfizetniük. 

A király kitüntette Vilmos császárt. A Korr. 
Bureau jelenti, hogy Őfelsége a király gyönyörű 
táviratot intézett a német császárhoz, amelyben tudo-
mására hozza, hogy neki a Mária Terézia-rend nagy-
keresztjét adományozza. Moltke német vezérkari 
főnök.a Mária Terézia rend tiszti keresztjét kapta. 

Ofelsege távirata A Wolflf-ügynökség jelenti: 
E hó 24-én a nagy főhadiszállásra Ferenc József 
császárnak és királynak Vilmos császárhoz intézett 
következő távirata érkezett: „győzelemről győze-
lemre! Isten veletek van és velünk is lesz. Leg-
bensőbb szerencsekiváiiutaimat Neked, drága barátom 
s az il'ju hősöknek a trónörökösnek, valamint 
1 íupprueht bajor trónörökösnek és a páratlanul vitéz 
német hadseregnek! Nincsen szó, amely kifejezze, 
mit érzek én és mit érez haderőm e történelmi 
napokban. Szívből .szorítja erős kezedet: Ferencz 
József." 

Aviatikus bravúr. A sajtóhadiszál lásról jelentet-
ték mar, hogy aviatikusaink sikeresen és szerencsé-
sen operáltak az ellenség hadállásai fölött. Legutóbb 
egy repülőgépünk ismét az orosz hadállásokat kém-
lelte. Az oroszok tüzelni kezdtek az aeroplánra s egy 
golyó átütötte a gép benzintartályát. Aviutikusunk 
kénytelen volt az ellenséges vo ialon belül leszállani 
Leszállás után eldobta katonai ruházatát és igy 
megtévesztette az orosz parasztokat, azok segítségé-
vel kijavította a benzintartályt. Ezután újra felszállt 
és az ellenség hadállásán keresztül szerencsésen 
visszatért elindulási helyére, a táborba 

Lelőttek egy or09z repüloyepet. Lembcrgb/ i l 
írják: A napokban Jezierzanynál az őrjárat lelőtt 
egy oro-z repülőgépet Az aeroplán utasait: Martinov 
orosz ezredest és egy orosz kapitányt elfogták és 
Lembergbe vitték. 

Kitör a Svéd orosz háború Svédországból jött 
automobil utasa elbeszélte, hogy a svéd hadsereg 
mozgósítása és felvonulása az orosz határon minta 
szerűen ment végbe A svédek hangulata igen lelkes, 
nap nap után nagy tüntetéseket tartanak Német 
ország és a inonarehia mellett, ünneplik a német, 
osztrák magyar győzelmeket és a német és osztrák 
himnuszokat éneklik. A nép követeli a háborút 
Oroszország ellen 

Legújabb. 
A nemetek megverték a franciákat, az angolokat 

és a belgákat és már csak 1 5 0 kilométer t á v o l s á g -
b a n vannak Paristól. 

Odessza hadikikötó a forradalmárok kezébe k e -
rült, akik azt bombázzák. 

Csapataink 0ro«zorszagban a Visztula és a 
Dnieszter mentén napok óta több mint 4(M) kilométer-
nyi vonalon harcolnak s győzelmesen nyomulnak előre. 
Az iszonyúan véres harc talán még napokig fog 
eltartatani. 



A vasúti forgalom ismét megjavult a héten. Pén-
teken dél óta a kőszeg-szombathelyi vonalon ismét 
helyreállt a régi kényelmes menetrend és ugyané 
napon ujra megnyílt a köszeg-csepreg-sárvári vonal 
is, egyelőre egy vonatpárral. Az igazolványos utazás 
megszűnt a szombathelyi üzletvezetőség egész terüle-
tén és kevés kivétellel az egész országban. 

Az ez évi októberi újoncok felhívás folytán már 
e héten vonultak be csapattesteikhez. Kőszeg város 
újoncai, ugy a közös hadsereghez, mint a honvédség-
hez tartozók, mind egy szálig pontosan tettek eleget 
a hívásnak s olyan harci kedvvel, hogy csakis 
azon panaszkodtak, miért nem mehetnek azonnal az 
ellenség elé s miért kell előbb a katonai kiképzést 
megvárniuk. Hátha addig béke lesz. Bárha ugy lenne! 
Nem az aggódó szülők miatt mondjuk. Béke idején 
is jól érvényesülhet minden igaz hazafi. A békés idő-
nek is van szüksége — fiatalságra. 

A nepfelkelök ujrabehivása folytán nap-nap után 
ujra tömegesen vonultak városunkba az itteni felsze-
relési állomáshoz tartozó hadkötelesek. Ezúttal, nagyon 
helyesen, évfolyamonkénti sorrendben s így történik 
beosztásuk is. Bemutatásuk, felszerelésük és ellátásuk 
mintaszerű pontossággal és gondosággal történt. Nem 
csavarogtak naphosszat utcán és korcsmában. Kato-
nákhoz és a helyzethez méltó komolysággal láttak hozzá 
hazafias országvédelmi kötelességük teljesítéséhez. A 
fölös száinuakat tegnap ismét hazabocsátották. 

Napközi gvermekovot tartanak fenn a szent 
Domonkos-rendtí nővérek és az evang. felsőbb leány-
iskola igazgatósága. Az egyikben 40, a másikban 30 
kisgyermeket gondoznak és látnak el jószívű leányok 
s tanítónők nagy szeretettel, hogy a hadbavonult kato-
nák családjai nyugodtan elvégezhessék gazdasági 
munkáikat. Ez a jótétemény nem szorul dicséretre. 

Az intezet-utcai uj hid elkészült. Még csak a 
vaskorlát hiányzik. A vastraverzeken nyugvó betonalap 
hosszú élettartamú alkotást biztosit, melyen a kocsi-
közlekedést is már megengedték Az ideiglenes átjárót 
a vaskorlát jövő heti elhelyezése után fogják lebontani. 

Az országos vasart illetőleg sokfele azt hirdették, 
hogy a háborús idő meg a közlekedési nehézségek 
miatt nem fogják megtartani. Már mult héten hirdettük, 
hogy a vásárt szeptember 7-én feltétlenül megtartják 
s különösen élénk állatvásár várható. Addig már a 
vonatok is mindenfelé a régi menetrend szerint fognak 
közlekedni és az állatok vasúti szállításában sem lesz 
nehézség. 

A szombathelyi oktoberi vasárt. mely október 
ó-ára esne, izraelita ünnepek miatt 20-an akarják 
megtartani és hozzájárulás végett fordultak a városhoz. 
A tanács nem járult hozzá, mert összeesvén a mi 
október 19-iki vásárunkkal, ez hátrányosan befolyá-
solja az itteni vásár forgalmát, amit egyébként mind-
azon országos vásároknál tapasztalunk, melyek egy-
mástkövető napon megtartatnak s melyekre nézve 
már régi óhaja a kereskedőknek s vásározóknak, 
hogy ezen változtatni kellene. 

A teljesen ismeretlen kőszegi hadkötelesek név-
jegyzékét állította össze a rendőrhatóság, mint katona-
ügy-osztály, még pedig az 1878-ban szülöttektől 
kezdve. Összesen 44-en vannak a városház kapujában 
kifüggesztett jegyzékben felsorolva. Akik ismerőst 
találnak köztük s jelenlegi tartózkodási helyét tudják, 
jó szolgálatot tesznek nekik, ha arra figyelmeztetik, 
hogy önkéntes jelentkezésük esetén most semmiféle 
büntetés nem éri őket. 

Sebesülteket var a helybeli Vörös Kereszt fiók. 
E hét folyamán valószínűleg Kőszegre kerül a sor. 
Báró Miske Kálmán egyleti gondnok nagy buzgóság-
gal végzi az előkészületre szükséges teendőket és már 
vagy 60 sebesült teljes kórházi felszerelését és ellá-
tását biztosította sok helybeli nemesen gondolkodó 
úriasszony jóvoltából. Még vagy 20 sebesült ellátására 
való felszerelés hiányzik. Meg lesz ez is. E tekintetben 
teljesen megbízhatunk a helyi lakosság hazafias érzé-
seben s áldozatkézségében. 

Ket kőszegi hölgy megmentese a tengerből. Isme-
retes a lapokból, hogy mily szerencsétlenül járt a 
Lloydnak „Báron Qautsch" gőzőse, kazánrobbanás 
folytán. A hatalmas személyszállító hajó ennek folytán 
sok utasával elmerült. Az utasok között volt dr. 
Hirtenhuber főtörzsorvos neje és leánya, ki vejétől 
illetve férjétől Waka tüzérkapitánytól való elbúcsúzás 
céljából Boszniába akartak utazni. A két hölgy a 
veszély pillanatában bátran a tengerbe ugrott s mint-
egy fél óráig úszással tartotta fenn magát, mig 
végre a „Csepel" nevű arra jött torpedóhajó mentette 
ki őket életveszélyes helyzetükből. Szerencsés meg-
menekülésük felett itt, szűkebb hazájukban is, nagyon 
megörültek. 

A főgimnáziumban a javító- és felvételi vizsgála-
tok augusztus 31-én 1

 210 tfíl fogva lesznek. .Jelent-
kezni rájuk az iskolai bizonyítvánnyal aznap H-kor 
kell az igazgató lakásán. A felvétel és beiratás szep-
tember 10., 11. és 12-én lesz a gimnáziumban 9-től 
kezdve. A felvételnél befizetendő a 10 K beiró és 
egyéb dijakon (4 K) kiviil lehetőleg a tandíj első 
felo 22 K is. Szept. 13-án vasárnap 8-kor Veni 
Sancte, 14-én, hétfőn fél 8-kor diákmise és rendes 
előadás. A szeptember l—0. közt jelentkezőket is 
felveszi lakásán az igazgató. Az előadások naponkint 
8—l-ig lesznek. Az igazgatóság. 

Az ev. felsőbb leányiskola a hadviszonyok és 
korlátozott vasúti forgalomra való tekintetből a tan-
évet meg csak szeptember közepe táján nyitja meg, 
miről az igazgatóság az érdekelteket közvetlen kör-
ievei utján fogja részletesebben értesíteni. 

Beiratasok a helybeli áll. s. községi polgári fiú-
iskolában szeptember 1-én délelőtt tartatnak A ren-
des tanítás szept. 2-án kezdődik. 

A háború veszteseg kimutatasa már ide is érke-
zett. A városházán betekinthető. Ismerőseink közül 
egy sem fordul elő az eddigi kimutatásokban. 

A kenyereladasra nézve a rendőrhatóság előter-
jesztésére a városi tanács ugy határozott, hogy a 
kenyeret suly szerint tartoznak eladni s hogy a kilón-
kénti ára akár a fehér, akár a barna kenyérnek az 
üzletben szembetünöleg kifüggesztendő. Most már a 
közönségen múlik, hogy az ellenőrzést maga gyako-
rolja s hogy az árak itt se legyenek magasabbak mint 
másutt, amit egyébként a hatóság is megfigyelni fog, 
annál is inkább mert a gabonaárak leszállóban vannak. 

A hírszolgálatnak, a mostani híréhes időben, 
mikor a napilapok nem aznap, hanem másnap későn 
érkeznek ide, dicséretreméltó érdemes szolgálatot 
tesz „Az Újság" szerkesztősége, mindön nap-nap után 
a fontosabb eseményekről Róth Jenő itteni könyv-
árust táviratilag értesiti. Ennek' kirakata előtt a 
háború kitörése óta megakad a közlekedés. A kíván-
csiak, a híreket váró közönség tömegesen lepi el a 
járdát s ma már annyira elkényesztetett a közönség, 
hogy ha egyik nap nem lát táviratot a kirakatban, 
ugy reklamálja. Pedig Róth Jenő polgártársunk min-
den buzgósága és áldozatkészsége mellett - mert a 
távirati költségeket ő fizeti — nem rendelhet minden 
nap csatákat. Elég szép tőle, hogy mindig csak jó 
híreket nyújt a közönségnek. 

Valsagosnak latta a helyzetet egyik körúti keres-
kedőnk. Nem tudjuk kitől tartott annyira, franciától, 
szerbtől orosztól, vagy l e ngye l t ő l , de mig mi mind-
nyájan elég nyugodtan nézünk a jövő fejlemények elé, 
addig ö mégis válságot hirdetett. Ezzel nem a poli-
tikai helyzetet értette, hanem az üzletet. Mert hát 
üzlet üzlet. Az az igazi élelmes ember, aki a békebői is, 
a háborúból is ki tudja préselni a maga hasznát. A 
hatóság, elég furcsán, nem ezen szempontból nézte 
azt a kis veres színű röpcédulát, melyen az állott, 
hogy a „válságos helyzetre való tekintetből" milyen 
olcsón lehet a hirdetőnél vásárolni. A hatóság ezt nem 
tekintette egyszerű alkalmi leieményes reklámnak, 
hanem az ipartörvény által tiltott „ingerlő módon való 
gyors és tömegelárusitásnak" es megbüntette az illetőt 
100 koronára. Hiába hivatkozott arra, hogy ez másutt 
is így történt s ő csak azt utanozta. Sőt a hatóság 
azt is sulyosbitónak találta, hogy e röpcédula jelen 
időben való terjesztésével a közönség oknelküli nyug-
talanságát, izgalmát idezte elő. A kereskedők köreben 
ez az itélet általános megelégedést keltett, mert a helyi 
piac kereskedői előtt persze szokatlan az e fajta rek-
lám. Az elitéit megtelebbezte az ítéletet. Ami túlzott 
iparszabadságos országunkban hiába akar a hatóság 
ilyen alkalmi reklámot korlátozni. Csak itt nálunk 
talál helyeslökre, azok is csak az érdekeltek sorából 
valók. Nagyobb városokban, hol még elesebb kenyér-
harc folyik, ennél különb reklámokat is csinálnak s 
nem törődik velük a hatóság. 

A bevonult hadkötelesek csaladfagjai a számukra 
adományozott élelmi szereken kivül 10 — 10 korona 
első segélyt kaptak előlegül, akik pedig rászorultak 
többet is. A segélyezendők összeírása már mult héten 
terjesztetett fel a pénzügyigazgatósághoz a fel havi 
segélyösszegek kiutalása végett. Kőszeg varos össze-
írása volt az első a vármegyéből. 

Lövöldöztek a város területén Flobert-fegyverrel. 
Igaz, csak verebekre. Egy leendő hadfi igy igyekezett 
magát oroszokra es szerbekre gyakorolni. Csakhogy 
a hatóság tudomására jővén, megszüntette ezt a vitéz-
ségét s elkoboztatta a Elobert fegyvert, melyről ifjú s 
öreg egyaránt azon tévedésben van, hogy az nem is 
fegyver, hanem játékszer. Pedig mennyi szerencsétlen-
seg történt mára gyermekeknek könnyelműen odaadott 
flobertpuskákkal! 

Lóvoldözo pincerfiuk. Pikolópincérek, kik még 
évekig kénytelenek várni, inig katonasorba állhatnak, 
a háborús világban kedvet kaptak a puskázásra. 
Egyikük vállalkozott fegyverszerzésre. Egy helybeli katona 
fiától szerezte azt, inert 12 koronát adott neki a 
8 koronán szerzett fegyverért. Könnyen tehette mind-
egyik. Egyik könnyen jutott fegyverhez, mert a hely-
beli fegyverelárusitók tilalom dacára gyereknek is 
adnak el ilyet, — a másik, a vevő, meg a pénzt sze-
rezte nagyon könnyen es nem bízván a vásárolhatás-
ban, szívesen tulfizette. A baj azonban csak most 
kezdődik. A harcias pikkolók kirándultak s útközben 
lőgyakorlatokat tartottak. De nem elégedtek meg a 
levegőbelövéssel. Egymás ellen is kipróbálták, mig 
végre az egyik célt talált a másik tenyerében. Szét-
roncsolt kezét a kórházban gyógyítják, a könnyelmű 
tettes és a fegyver- s töltényelárusitók ellen pedig 
megindult az eljárás. 

Helyreigazítás Lapunk mult számában közzétett 
adakozók névsorában a g.vüjtőivból eredő következő 
hibák kerültek a névsorba: Auguszt János polgár-
mester nem 00 fillért, hanem 00 koronát adományo-

zott a bevonult katonák hátramarudottai részére; 
< ruppi nővérek helyett pedig „Czuppy Mária és 
Nina" nevek valók oda. 

A zenekar kiegeszitesere 14, 15 éves fiatal 
egyének felvétetnek és díjtalan zenei oktatásban 
részesülnek A felvételek szeptember hó 6-án d. u. 
1 órakor a zenekar próbahelyiségében, Hegy-
alja-utca 22 b szám alatt történnek. A felvételnél 
[szükséges, hogy a szülök egyike szintén jelen legyen, 
azonban csakis olyanok vétetnek fel, kik állandóan 
helyben laknak és olyan foglalkozásuk van, mely 
zeneórákon való pontos megjelenésüket nem gátolja. 

Kerelem. Derék katonáink vitézül harcolnak 
a királyért és hazáért, annál inkább kötelességünk 
jólétükről gondoskodni. Fel kéretnek városunk asszo-
nyai és hölgyei, hogy segítségüket meg ne tagadják. 
Szükség van meleg haskötőkre, amelyeket jó szürke 
gyapotpamutból 221 szemre kell kezdeni és 38 centi-
méterre kötni. Katonáink nagy része bélbajban 
betegedhetik meg, amit azáltal szerezhetnek, hogy 
táborozás közben nedves földön feküsznek. A kész 
haskötők í^uell Mária kézimunka üzletében adandók le. 

A Vóros Kereszt Egyesület uj tagjai M o h r 
\ i l m o s n é g y ű j t é s e : Hammer Jánosné, Mayer 
Jánosné, Waisbecker, Sehaffer Gusztáv, Stiaszuy 
Gyula, Hainmer Gyuláné, Bakó Ilonka, Zerthoffer 
Mária, Fazekas Antal, Sehwarz Adolf, Feigl Adolfné, 
llanély Flóra, Schermann István, özv. Hubert 
Károlyné, Karner Frigyesné, Schneider Gyula, 
Groszinger Ferencné, N'usshuurn X. Ferencné rendes 
tagok, Bráder Samu rendkívüli tag. H ó t h .fen fi 
g y ű j t é s e : G. D. alapító tag, Toinpek Borbála, 
Szeybold Laiosnó, dr. Stúr Lajosné, Hofhauser 
Jenöné, Kádár Titusz, Broser Paula, Mick Lujza 
rendes tagok. 

A Vörös Kereszt Egylet részére eddig a követ-
kezők adakoztak: kőszegdoroszlói biró gyűjtése: 
27 10 K, Hotfalva község gyűjtése 35 04 K, Husszu 
szeg ^község gyűjtése 3t> K, Hámortó község gyiij 
tése 7 28 K, Hóth Jenő gvüjtése: dr. Wiener Márk 

2 K, Thold Dezsőné 10 K, Kádár Titusz 10 K, 
Tóth Sandorné 10 K, Szinetár Kudréné 10 K, Kő-
szegi Takarékpénztár 200 K. 

A „Vörös Kereszt"-korhaz munka és természet-
beni adományok adakozóinak névsora 1914. aug. 
27.-ig: Wocher Xándorné, Pallér Simonné, dr. 
Szemző Sándorné, Z-rthofer Mihályné, Hákossy 
Ferencné, Kerk ipoly Magda, dr. Kovács Istvánné, 

[báró Miuerulli Fityerald Sándorné, t'hernel Viktorné, 
•lámborffy Kálmánná, Kovács Károlyné, Waisbecker 
Jánosné, uzv. Metznerné, özv. Xykodein Jánosné, 
Vajda Irma, özv. Kleisenfeldi Hlagatinué, özv. 
Gatnauf Todorné, Weöres Istvánné, Pfeffel Jánosné, 
Simon Mihály, Németh Józselné, Hegeczy Terézia, 
Holler Konrád, özv. (i ilgóczyné, Szerdahelyi Károlyné, 

jSchehalt Cilii, özv. Hodászy B lánú, Koller Húsa 
; Ilona, Csupor nővérek, Tipka Ferencné, özv. 
jGyomórey Antalne, özv. rraun Józsefné, ozv. 
Kubinekné, Nagy Adorjánná, báró Miske Kálmánné, 

I Unger Károlyné, Chernel Istvánné, özv. Korner 
Mátyasné, ozv. Szeyboid Kálmánné, Schlederer 

I Jánosné, Schneider Gyuláné, Hóth Sándorné, Dohnál 
I Péterné, Wenizl Edéné, Kirchknopf Mihályné, 
I Wurscht Camilla és nővére, Stettner Henrietta, 
lilaser Frigyes, Adler Simonné, Waldmayer Walpurga, 

] Sukup Mária, Terpláu Koruelné, Csereviczky Fanni, 
: Freh Mária, Carenics Antónia, gróf Schönfeld 
Györgyné, ozv. Hammer Teodorné, özv. Koczor 
Károlyné, Sághy Istvánné, özv. dr. Holla Laszlóné, 
dr Kopfstein Lipót, Gaál Mária, Szabó Mariska, 
Szinetár Endréné, Németh Sandorné, Herez Ödönné, 

1 Herényi Frida, Muller Ferencné, Lisner Kamill és 
neje, Sehalf -r Üssztáv, Kosenstuigl Jakab, Kovács 
Viktor, tíalikó József, Tangl Adolf, Hóth Sándor, 
lékai uradalom, Früehtl Kde, Fraukenberger, Kerner, 

j I'opper Berta, Stiaszuy Gyula. Popper Ignác, Ludwig 
Béla, Hadi Pál, Sass Kde, özv. báró B.ibarczy 
Sandorné, Sehaár Józsefné, Nagycsomóte község 
lakosai, Lukácsháza község lakosai, Kisrgömote 
község lakosai, Hiedingur Frigyes, VVölfel. 

Köszönetnyilvánítás. Az ev. jótékony nőegyesűlet 
köszönetét nyilvánítja mindazoknak, kik a hadba 
vonultak gyermekeinek gyárnolilásánál egyesületünk-
nek segédkeztek. Amikor az egyesület az eddig 
beérkezett adományokat köszönettel hirlapilag nyug-
tázza, egyúttal kéri a m. t. közönség további szíves 
támogatását is. Különösen kívánatos lenne liszt és 
zsír, továbbá ruha, fehérnemű és lábbeli adományo-
zása az egylet gondjaira bízott gyermekek ruházá-
sára. Eddig a kővetkező adományok folytak be : dr. 
Klein ezreiorvos 10 K, ozv. Löw Fülöpné 20 K, 
Endréd i Gáborné 5 K, Noisser Mária 4 K, Hóth 
Sandorné 10 K, Freyler Km ma 10 K, ozv. Bever 
Jánosné 3 K, l'leehschmtdl Gizella ó K, Bakó Er-
zsébet ö K, N N. 5 K, N. N. 10 K, dr. Beyer Já-
nosné ti K, Aug Paula 3 K, felsőlövői népfelkelők 
4 K, Stettner Henrietta 2 K, dr. Lauriuger Jánosné 
10 K, Miluelis Izidor 20 K, összesen 132 K. Stettner 
Auguszta 5 kg. kockacukor, Koczor Gusztáv 3 Kg. 
kenyérliszt, ó kenyér, Müller Mária l süveg cukor, 

2 kg kávé, Kováts Viktor 4 kg. szappan, főzelék 



Dressler Mária 1 süvog cukor, Kneipp-kávé, gyümölcs, 
dr. Schneller Aurelné gyümölcs, burgonya, főzelék, 
zv. Beyer -Tánosné tej, gyermek fehérnemű, Szeybold 

Gusztáv G kg. zsir, Deutsch Lajos 3 kg. sütemény, 
Takó Vilma rizs, Stessel Józsa dara, egy tiszt 1 
buba, Hammer Gyuláné tej, tejföl, befőtt, játékszer, 
HamOMT * íyula által (ÖN ur játékszerek, N N. 
gyermek fehérnemű, játékszer, Unger Frzsébet kenyér, 
gyümölcs, ('zeke Gusztáv gyümölcs, Freylerné gyü-
mölcs-tányérok, kanalak, szivacs, Zsuhárné cukor, 
Kneipp kávé, Terplán Kornélné gyümölcs, főzelék, 
kenyér, ruha, Budaker G. Károlyné ruha, tehérnemü, 
Woehor Sarolta liszt, só, tej, kenyér, rizs, dara, a 
„Vörös Kereszt" a gyűjtött természetbeni ado-
mányok fele. 

Termeszetes. vagy mesterseges modon tápláljuk 
gyermekeinket? Csakis természetes módon, ha az 
anyának ez bármiképen lehetséges. Csupán szük-
ség esetén, főkép az elválasztás idejében lép jogába 
a mesterséges tápszer, ennek azonban - föltétlenül 
kifogástalannak kell lennie, hogy hatása folytán a 
csecsemő erőteljesen fejlődjék és izmai erősödjenek. 
Az egyetlen általánosan ismert és minden orvos 
által legmelegebben ajánlott gyermektápszer a Nestlé-
féle gyermekliszt, mely minden gyógyszertárban és 
drogériában kapható. — Próbadobozokat teljesen 
díjtalanul küld a Henri Nestlé cég, Wien I. Hiber-
strasse (J0 P. 

A Szombathelyi Takarékpénztár kő-
szegi fiókja tudatja a közönséggel, hogy a 

háború tartama alatt is betéteket kamatozásra 

elfogad, amelyekre a moratórium hatálya nem 

terjed ki, — ezek az alapszabályszerú felmon-

dási idő mellett, esetleg megállapodás szerint 

felvehetők lesznek. A közönségnek érdekében 

áll tehát, hogy ily módon pénzét gyümölcsöz-

tetóleg biztonsagba helyezze, anélkül, hogy a 

felvetelben akadályozva volna. 

Balatonmelléki borok: szentgyörgyhegyi 

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

Kőszegi udvari és barna malátasör. Kapható : 

Maitz József belvárosi füszerkereskedésében. 

Társas autó kirándulások hetenkint 

Aspangon keresztül Máriacellbe. Vasár- és ünnep-

napokon Tarcsa-fürdő cs Grác. Előjegyzéseket 

a Dunántul i Automobil Gerage-ba, Szombathely 

Szeli Kálmán-utca 37. intézendők. 

Horgcny-Symp. Sarsaparillae 

V»r>,«itnó»j«r. 
compoa. 

Üveg je . kor. 3 60 ee 7.50. 

V id ék i h i rek . 
Papavatas Kedden tartotta megGyurátz Ferenc 

püspök a soproni evang. theol. akadémiát elvégzett 
s 22-én szombaton levizsgázott ifjú papok avatását, 
mely eredetileg Szilsárkányon volt kitűzve s csak a 
háború miatt tartották Sopronban. — Baráth József, 
Dubovay Géza, Horváth Lajos, Káldy József, Krizsán 
Iván, Scbmidt János és Weigl Ádám nyertek papi 
megbízatást. 

Erdody Lajos grof hőstette. A főlmdisajtószál-
lásról jelentik: Erdődy Lajos gróf, az önkéntes 
automobil testulot tagja az ellenséges tűzből 
háromszor hozott ki sebesült tiszteket. Harmadik 
fordulójánál a hós fiatal gróf is megsebesült : válla 
csontját fúrta át ellenséges golyó. 

A sárvári francia mérnököt Komaromba szálli 
tottak Hetekkel ezelőtt megemlékeztünk már arról, 
hogy Sarvárott a műselyemgyár egyik vegyész-
mérnökét, a francia származású Hartmann Henrikot 
katonai felügyelet alá helyezték. Hétfőn további 
intézkedés folytán a mérnököt, aki tartalékos tiszt 
a francia seregben, csaladjával együtt Komáromba 
szállították. 

Letartoztatott orosz kem Vasmegyeben A 
szombathelyi katonai parancsnokság intézkedésére 
Pártosfalváu letartóztatták gióf Macenauer Karoly 
nagybirtokost, aki ugy szerepelt, mint Paraguai 
követe A gróf viselkedése az utóbbi időben nagyon 
gyanús volt. Sűrűn kapott nagyobb pénzküldemé 
üyeket és express-ajánlott leveleket Oroszországból 
s ezért a katonai parancsnokság a legnagyobb titok-
ban hozzáfogott a nyomozáshoz. Két hét alatt egész 
csomó Oroszországból érkezett és oda címzett levél, 
egy nagyobb pénzküldeményről szóló oroszországi 
utalvány és több a gróf által feladott siflrirozott 
távir.it jutott a hatóság kezébe. A levt lekben fog-
laltak miatt azután a pártosfalvai csendőrség és 3 
katonatiszt, akik automobilon érkeztek a faluba 
Szombathelyről, a kastélyban meglepték a grófot és 
letartóztatták. A letartóztatás nem ment simán A 
gróf eltorlaszolta lakosztályát és erős ellenállást 
fejtett ki, ugy hogy megkellett kötözni. Szombat-
helyre szállították. Macenauer orosz alattvaló, aki 
már régóta kémkedik Oroszország részére. Azelőtt 
Ausztriában lakott. 

Elindultak a póttartalékos II 69 huszárok. A szom-
bathelyi 11. huszárezred pótkeretébe tartozó száza-
dok szerdán 7 órakor a laktanya udvarán szentmisét 
hallgattak s még a délelőtt folyamán Waldstein gróf 
kapitány vezetése alatt a pályaudvarra vonultak. 
Innen a délután fél 2 órakor induló vonattal távoz-
tak a harctérre. 

Elmarad a sárvári lödijazas A szeptember 8-ra 
tervezett bárvári lódijazás a háború miatt elmarad. 

A vasmegyei cukorrépa termelők es a haboru. A 
vasmegyei cukorrépa-termelők vasárnap a Sabariában 
ülést tartottak, a beállott muukáshiánynak mikénti 
megszüntetése végett. Az ülés folyamán a követ-
kező munkásszukségletet jelentették bo : l'iok Vi lmos 

Horgony-Linimenl. 
• Horgony -Paín Expeller poUéka. 

r*j<l»loiTioi»Dt«« bedöretttUe huleeeknel. rheuinánM, 
koscvényriM »tb. 

kor. - 80. 1 40. 2 .- . 

"" Horgony-kénes-kenöcs 
rendkívül ije^ririnplt/i tiárea 6s nedvei 

k i u t . g e k nrI atb. 

Terelve knr. 1.—. 
legtöbb ft> »«• rtárban vegy kunét 

leDÜl 
KepbeUk 

" b e t r e r e i l i e t S 

lr Kctttr „b irioy •miliakn" emitt |M|? 
uirlárikél, fri|i l. ElluhtUtmsi $. 

hogy a koholt hirek terjesztésétől tartózkodjék, mert 
különben szigorú büntetéseknek t«szi ki magát. — 
Nagyszerű intézkedés ez, csak egy baja van: Zág 
rábban történt és nem itt. Pedig ott aligha terjesz-
getnek vadabb híreket, mint iti minálunk. 

A pápa a háborúról A Reiehspost jelenti 
Rómából: Maechiajava dr. a Reiohspost tudósítója 
előtt a következő közlést totte. Amikor a szentatyát 
nyomatékosan kérték, hogy nagy tekintélyével vegye 
elejét a háború kitörésének, ő szentsége szó szerint 
a következő választ adta: -- Az egyetlen uralkodó, 
akinél a siker reményében interveniálhatnék, mert 
ez az uralkodó hűséges fia a szentszéknek, I. Ferenc 
József császár és király. De éppen ő nála nem 
interveniálhatok, mert a háború, amelybe az osztrák-
magyar monarchia indul, igazságos, nagyon is 
igazságos. 

Mi az az indokolatlan áremela*? A Szentendrén 
megjelenő hetilap írja a következő tanulságos soro-
kat: „Esjy nagyobb vidéki városi tanintézet igazga-
tója a múltkor próbára megvásárol egy egész borjut, 
azt otthon levágatta ugy gondolkozván, hogy így 
olcsóbb lesz az intézeti növendékek kosztja és meg 
fogja érni az árkülömbség azt a fáradtságot, amit a 
házi vágás okoz. Az eredmény meglepő volt: A 
borjúhús kilója átlag SO fillérbe került az intézetnek 
ugyanakkor, amikor a városban a mészárosnál a 
borjúhús átlagban 1K) korona volt. Már pedig 
ekkora különbségnek még akkor sem volna szabad 
előfordulnia, ha nem ugyanazon városról volna szó 
és valahonnan tengeren túlról hozná a mészáros a 
hust. Hiszen ha a legtöbbet mondjuk, kerek 20 
fillért számítunk kilónként költség és más egyebekre, 
akkor is kerek 100 percenttel drágább volt a 
mészárosnál a borjúhús ára * Mi csak azért közöltük 
e sorokat, hogy annál érthetőbbé tegyük azt a 
kérdést — mit értsen hát a hatóság indokolatlan 
áremelés alatt, ha ínég ez sem indokolatlan áreme-
lés y vagyis ha Szentendrén drágábban árulják a 
hust, mint a fővárosban, ahol drága házbéreket 
fizetnek a mészárosok. 

Fáj a foga? Müfog kell! 

S c h a r p f U e n ő 

vizsgázott fogtechnikus mester 

s e g í t a b a j o n . 

Szombathely, Srzsébet királyné-utca 

7. szám, félemeleten. 

Működik délelőtt 8 órától délután 5-ig 
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Torony 25, Szegedy Gina 30, gróf Széchenyi Pálné 
Otvos'30, Ungár Miksa Táplánfa 2ó, Koloszár István 
Bogote 20, Kiseher Dezső Tápián fa 2ő, Polgár László 
Bakófa 40. A vasmegyei cukorrépa-termelők intéz-
kedést a főispán utján a minisztériumtól kérnek. 

A soproni allami fnlso kereskedelmi iskolaban az 
összes javító- és pótvizsgálatok a rendes időben, az 
az f. évi augusztus hó 31-én tartatnak meg, amely 
napon az érdekelt tanulóknak reggel (J órakor az 
intézet igazgatóságánál jelentkezniük kell. Az érett-
ségi írásbeli vizsgálatok szeptember hó 1-én reggel 
8 órakor kezdődnek s ugyanabban a sorrendben tar-
tatnak meg, mint a f. évi juniusi érettségi Írásbeli 
vizsgálatok lefolytak. Mivel az iskola tantermei egy-
előre még katonai szállásul szolgálnak, mind a felső 
keresk. isk. tanulók, mind a női kereskedelmi szak-
tanfolyam növendékeinek beiratása, illetőleg az 
iskolai év megnyitása, csak későbbi időben történ-
hetik meg, amely időpontról az érdekelt tanulók a 
lapok utján értesítve lesznek. 

A yozgepkezelök es gozkazanfutok legközelebbi 
képesítő vizsgái f. évi szeptember hó G án fognak 
megtartatni a városi villanytelepen (Flandorffer utca 
4. szám). A kellően felszerelt kérvények a ker. Ipar-
felügyelőséghez cinizendök (l)eák-tór S szám). 

Heti krónika. 
Az uj papaválasztas előtt Kómában mult szom 

baton este fi órakor kezdődött meg a pápa holttes-
tének beszentulése. Ezután a holttestet egy kápolnába 
vitték, ahol egy bibor teritővel fedett asztalra 
fektették. A szertartásnál huszonkét kardinális volt 
jelen. (iyászének után be szentelték a holttestet, 
majd reáteritettek egv piros damaszt teritőt s betet-
ték egy fakoporsóba. Kevéssel 7 óra előtt bezárták 
az olsö koporsót, melyet 1 órakor egy cinkkopor-
sóba, majd egy harmadikba helyeztek át. A hármas 
koporsót egy kis koporsóra tették s a Confessió-
oltárnál egy csiga segítségével a Bazilika földalatti 
kriptájában helyezték el. Nyolc óra után vége volt 
a ceremóniának, melyen ezer meghívott vendég volt 
jelen. A pápaválasztógyülés augusztus 31.-én kezdő 
dik s szeptember 3 -án vagy 4 -én már biztosan 
megválasztják az uj pápát. 

A magyar es az osztrák bíborosok Romaban 
Csernoch János bíboros hercegprímás, esztergomi 
érsek Bécsbe utazott, ahol kihallgatáson jelent meg 
a királynál. A hercegprímás a monarchia többi 
bíborosaival, Hornig Károly veszprémi püspökkel, 
1MTI Gusztáv bécsi hercegérsekkel, Skrbenszky Leó 
prágai érsekkel és Bauer Ferenc olmützi érsekkel 
különvonaton Kómába utazott, ahol az augusztus 
31.-én összeülő pápaválasztó konklávén résztvesznek. 

Gyuratz püspök pásztorlevele. Mint legtöbb 
főpapunk, Gyurátz Ferenc dunántúli ev. püspök is 
adott ki pásztorié veiét. A pásztorlovél megemlékezik 
az eseményekről. Oroszország és Szerbia alattomos 
cselekedetoiről: kiemeli, hogy nem hódító haboru a 
mi háborúnk, csak védekezés az ármányos fegyverek 
ellen. Majd igy szól a pásztorlevél: ,Kgv érzelemtől 
dobbant fel nyelv-, vallás- és osztálykülöuibség 
nélkül a nemzet millióinak szive. A legelső polgár-
erény : a honszeretet, mely egykor a Sajó partján a 
mongol által ásott sírból uj életre támasztá fel a 
magyart, mely a Hunyadiak rabigát tördelő csatáin 
a kereszténység és a nyugati műveltség védő pajzsát 
mutatta fel benne s « Mohács mezején lefolyt nagy 
temetés után is a megfogyott, de meg nem tort fajt 
uj és uj harcra vitte honért, szabadságért — csudákat 
mivolt ina is Ellenség fegyverkezik ellenünk délen, 
északon és mint az acél csapására a kemény kő, 
szikra villauásával tanúskodik a benne levő élet-
erőről : a nemzet életében is a hadvész hire, a 
lelkesedés lángját lobbantotta fel. Némuljon most el 
minden panasz, várjon az egyéni érdekhez fuzödó 
vágy. Ez legyen mindenkinek jelszava: ,.A hazáért 
mindent, a hazát semmiért!" A hadbuvouulók 
tegyék meg szent kötelességüket: az itihonmaradók 
pedig imádkozzanak az előbbiekért és gyámolitsák 
a szegényt, kit legjobban sújt a háború vésze." 
Végül a püspök a lelkészeket figyelmezteti köteles 
ségeikre Istennel, a hazával és híveikkel szemben. 

Felemeltek a cukor árat Az összes cukorgyáro* 
sok közösen elhatározták, hogy a cukor árát száz 
kilogrammonként ö koronával felemelik. 

A hamis hirek terjesztess ellen. A rendőrkapitány 
hirdetményt tett közzé, amelyben azt mondja, hogy 
ismételten tudomására jutott, hogy a városban 
mindenféle alaptalan hirek keringenek a harctéren 
történt eseményekről. Az ilyen valótlan hirek nyug-
talanítják a közönséget és felizgatják a hadbavonultak 
hozzátartozóit. A kormánybiztos rendeletére hivat-
kozva figyelmezteti a rendőrkapitány a közönséget, 

Nyomatott Kónai Frigyes ker) vnyomdájában Kőszegen 
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