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nyiltrér sora '<0 fillér 

Hirdetések njijysdg szerint jutányos drbun 

szjmitűtnak meg. 

A kolera elleni védekezés. 

A kolera elleni védekezésről a miniszter-

elnök egy rendeletet bocsátott ki a hatóságok-

hoz, mely a hivatalos utasításokon kivül sok 

közérdekű és hasznos tudn iva ló t is tartalmaz. 

A rendelet ezen részleteit közö l j ük az alábbiak-

ban s arra kér jük városunk közönségét , tartsa 

be ezeket sz igorúan és ezzel j á ru l j on hozzá a 

maga részéről is mindenki , hogy városunk a 

kolera rémétől megóvassék. 

A reánk kényszeritett nagy mérkőzés, 

amelyben a magyar nemzetnek életképességéről, 

akaraterejéről, egész erkölcsi értékéről kell 

tanúbizonyságot tennie s ezzel egy jobb és 

szebb jövő alapjait megvetnie, fokozott köteles-

ségeket hárít az egész vonalon az itthon-

maradottakra is. 

Különös nyomatékkal kell érvényesülnie 

ennek a felfogásnak a közegészségügy terén. 

Orvosi karunk nagy része elvonatott rendes 

foglalkozásától; a polgár i h iva tásuknak elő 

itthon maradt orvosoknak száma a rendes 

egészségügyi szolgálatra is elégtelen; pedig a 

háború tetemesen fokozza a közegészségügyi 

szolgalat feladatait. 

Fokozott mértékben lép ez áldásos munka 

jelentősége járványok a lka lmával előtérbe, leg-

nagyobb mertekben pedig a kolerajárvány le-

küzdésekor. 

K járványnak borzalmas volta kizáróan a 

társadalom hanyagságában , ijedtségében s az 

óvintézkedések elmulasztásában rejlik. Ami lyen 

szertelen pusztitasokat okozhat ott. ahol emberi 

értelem és emberi akarat utjat nem ál l ja , cél-

tudatos működéssel éppen olyan feltétlenül 

megzabolázható. 

Nincs egyetlen j á r v ány sem, amelvnél 

oly an biztos hatással s olvan könnyen lehetne 

fertőtleníteni 

Tisztaság, ivó- és tolyóvizeknek fertőzéstől 

való megóvása, a beteg testből eltávolodo kóros 

anyagoknak azonnal i fertőtlenítése a fődolog. 

Kellő mennyiségű mész és nyers karból , lelki-

ismeretes pontosság, a közönséget felvilágosító, 

annak bátorságát visszaadó, b iza lmat megnyerő 

felügyelet biztosan célhoz vezet. 

Életbevágó fontossággal bir tehát, hogy 

minden koleratol fenyegetett községben a ható-

ság a helyi viszonyok szerint a lakosság alkal-

mas tagjainak bevonásával alakítsa meg az 

IN70: X IV . törvénycikk 151. szakaszában el-

rendelt járvány bizottságot s ekként szervezze a 

védekezést. 

E védekezés sikerét leg inkább az bizto-

sítja. hogy lehetőleg nyomban jelentkezzék, 

gyógykezeltesse magát és egyúttal felügyelet 

alá kerüljön minden koleragyanus beteg, ugy 

hogy minden belőle eltávolodó lertőző anyag 

azonnal dezinfekció ala kerü l jön . 

Maga a fertőtlenítés konstatált betegnél 

igen egyszerű. Ágyba kell fektetni, sz igorúan 

megtiltani, hogy szobáját elhagyja s valamely 

csuprot bocsatani rendelkezésére, amelybe meg-

felelő mennyiségű mész töltendő. Használat 

utan a csupor tartalmát azonnal egy-egy szintén 

mésszel és nyers karbollal bőven dezinficiált 

cmésztőgödörbe kell tölteni s amennyiben a 

beteg ágyát , ruházatá t és a földet is beszeny-

nyezte volna, azt is nyomban fertőtleníteni. 

A család tagjait a lehetőséghez képest kell 

a betegtől elkülöníteni . Mindenesetre gondosan 

kell megmagyarázn i mindenkinek, hogy a 

lertozes csak a szájon keresztül történhetvén, 

kezüknek és az élelmiszereknek tisztántartásara 

a legnagyobb gondot fordítsák s általában az 

adott utasításokat pontosan hajtsák végre. 

Idegeneket természetesen szigorúan távol kell 

tartani a beteg szobájá tó l s lehetőleg az egesz 

udvartól. Arról ellenben gondoskodni kell, hogy 

a beteg vagy több csatádtagja részéről meg-

felelő ápolásban részesül jön. 

Ezek mindmeganny i olyan teendők, ame-

lyeknek elrendelését és felügyeletét minden 

értelmes ember kifogástalanul elláthatja. Kellő 

orvosi utasítás és bevezetés mellett rabizhat juk 

a társadalom értelmes tagjaira bizonyos gyógy-

szerek a lkalmazását is, ugy hogy mindenül t , 

ahol gyáván vagy értelmetlenül el nem zárkóz ik 

a társadal jm a ráháru ló föladatok teljesitese 

elől, győzelmesen fogunk a kolera veszedelmei-

vel megküzdeni . 

Hirek a háborúról. 
— Csak hivatalos jelentések. -

Przemysl megtisztítása az oroszoktol A főhadi-
szállásról jelentik: Gyors előrenyomulásunk a San 
toló felszabadította Przemyslt az ellenséges korül-
zárás alól. Saját csapataink bevonultak a varba. 
Ahol az oroszok még velünk szemben alltak, „tt 
megtámadtuk és megvertük őket. A sieuiavai és 
lezajski folyó-átkelés felé való menekülésük közben 
tömegesen ejtettünk foglyokat. 11 >fer vezérőrnagy, a 
vezérkar főnökének helyettese 

A nemetek elonyomulasa orosz folüon Az orosz-
lengyel iutrclérun a németek hadműveletei sikerrel 
haladnak előre és a csapatok egyrésze a Visztulát 
már több helyen átlépte. A német csap itok előnyo-
mulása Iwangorod felé sikerrel folyik 

Auffenberg felmentuse A hadsereg Rendeleti 
Közlönye közli: O császári és királyi apostoli Fel-
sége a következő legfelsőbb kéziratot méltóztatott 
kibocsátani: Kedves Auflenberg, lovag, gyalogsági 
tábornok! Amint örömöm tellett benne, hogy 4-1k 
hadtestem Zamosce ós Koinarovnál való vezetéséért 
különös elismerésemet nyilváníthattam, amint szíve-
sen emlékszem a Kavaruska és Machierov melletti 
harcokba való hatásos beavatkozásáért, ugy igen 
sajnálom, hogy egészségi állapota azt a kötelességet 
rójja Önre, hogy hosszabb ideig kímélje magát. 
Eszerint megelégedésem nyilvánítása melleit a 
számfeletti állományba helyezem és fenntartom 
magamnak újból való alkalmazását. I. Ferenc József sk. 

Nemet győzelmek Oroszországban. A nagy vezér-
kar közli: A keleti harcszintér északi részén az I 
és X. orosz hadseregnek a kelet-poroszországi had-
seregek ellen intézett valamennyi támadását kilence-
diken és tizedikén visszavertük. Az oroszok Scb'rn-
vind felőli ntkarolási kísérletét is meghiúsítottuk és 
eközben 1UOO orosz foglyot ejtettünk. Lengyelország 
déli részén hadseregünk élei elér ék a Visztulát, 
Grojesz mellett, Varsótól délre a II. szibériai had-
test 2130 emberét elfogtuk. Az augusztovi (Suvalki 
mellett) nagy orosz győzelemről szóló hivatalos orosz 
hirek puszta kitalálások. Hogy mennyire kell érté-
kelni az orosz hivatalos jelentéseket, azt mutatja 
az a tény, hogy a Tanncnberg és Insterburg mellett 
szenvedett su'yos vereségeikről az oroszok hivatalos 
jelentést nem tettek közzé. 

Felhivas Przemysl atadasara. A sajtóhadiszállás -
ról jelentik: Przemzsl várparancsnokának egy orosz 
parlamentair október 2 án a következő levelet adta 
á t : Parancsnok Url A császári és királyi hadsereget 
a szerencse elhagyta. Csapatainknak legutóbbi ered 
menyes harcai lehetővé tették seregeinknek, hogv a 
Nagyméltóságod védelmére bízott várat Körülzárják. 
Lehetetlennek tartom, hogy kívülről bármiféle segít-
séget is kaphasson. Időszerűnek tartom, hogy a var 
átadásáról a tárgyalást megkezdjük, mert ebben az 
esetben az Ön számára és a helyőrség számára a 
legfelsőbb főparancsnokságnál tisztességes feltételeket 
kérhetek. Ha Nagvméltósagod a tárgyalásokat meg 
akarja kezdeni, ugy szíveskedjék feltételeit \ andam 
alezredessel, megfelelő megbízással ellátott küldöt-
temmel közölni. Megragadom ezúttal az alkalmat, 
hogy Nagyméltóságod iránti nagyrabecsülésemet 
kifejezhessem IHimtnetf Hatkó tábornok fim a var 
parancsnoka azonnal a következőképp válaszolt: 
Parancsnok L'r! Méltóságomon alulinak tartom, 
hogy szégyenletes felszólítására érdemleges választ 
adjak. 

Romania politikaja nem változik Ferdinánd király 
a palesi királyi kastélyban a királyi család és a 
román vezető politikusok jelenlétében kijelentette, 
hogy Károly király politikája az ó politikája is é^ 
nevelő atyja elveit fogja követni kormányzása is. 

Az oroszok visszavonulasa. Az oroszok mind 
Galíciában, mind pedig a Visztulától északra még 
mindig folytonosan visszavonulnak. Osztrak-magyar 
és német csapatok a visszavonuló oroszokat szün-
telenül a legerélyesebben üldözik. Számos helységben, 
melyekben még néhány nap előtt az orosz helyőr-
ség és az orosz tábornokok által szervezett orosz 
közigazgatás terpeszkedett, ismét osztrák hatóságek 
működnek, melyeknek első feladata az orosz epizód 
által okozott károkat jóvátenni. A hivatalnokok 
visszatérésétől fölbátorítva, számos menekült felkeresi 
elhagyott lakóhelyét. Az oroszok által elpusztított 
táviróvezetékek, hidak és vasútvonalak javítása 
folyik és már körülbelül befejezést is nyert. A vas 
uti forgalom ismét életbelépett. Nagyjában és egé-
szóben az oroszok nem igen garázdálkodtak. A 
hatóságok jelentései szerint még a kozákok is, 
eltekintve a tisztátalanságuk által okozott károktól, 
emberiesen viselkedtek. 

Kituntetes Przemysl varparancsnokanak A had 
sereg Rendeleti Közlönye jelenti, hogy őfelsége 
Kuzmanek altábornagynak, Przemysl hós védőjének 
az I. oszt. vaskoronarendet a hadi ékítménnyel ado-
mányozta. 

Bukovina kitisztogatasa Az rniversal cimü lap 
irja, hogy az osztrák-magyar és a Bukovinában levő 
orosz csapatok közt nagy ütközet volt. Az osztrák 
és magyar csapatok körülvették az oroszokat s nagy 
diadalt arattak. Suk ágyat ós foglyot zsákmányoltak. 
A győzelem hatása volt, hogy Bukovina déli részé-
ről az oroszok eltisztultak és a hatóságok vissza-
térve elkezdték működésűket. 

Az oroszok veszteseye Przemyslnel. A gráci 
Tagespost haditudósítója a cenzúra engedelmével a 
következő jelentést küldte lapjának a harctéri hely-
zetről: A Láncúitól délre levő harctéren péntek óta 
vannak hadműveletek folyamatban. Ott előnyomuló 
csapataink a Przemyslt nyugatról ostromló orosz 
sereget lépésről lépésre hatra szorították. A nyugati 
vároldalon levő orosz ostromló sereg H folytonos 
támadásokat lassankint megszüntette és csapatait 
inult péntek óta keletre és északra vonta vissza, 
hétfőn pétiig az ostromló sereg nagy része a San 
jobb partjára vonult vissza Az oroszok veszteségét 
halottakban és sebesültekben megbízható katonai 
becslések ötvenezer emberre teszik. A Przernysltöl 
keletre és délre visszavonuló ellenség helyzetét 
nagyon megnehezíti, hogy az uzsoki szoroson át 
visszavonuló oroszok mögött üldöző seregünk nyo-
mul előre Sambor és Drohobic felé, ami az orosz 
visszavonulást lépten-nyomon veszélyezteti. 

Anglia fenyegeti Torokorszagot. Kedden elhang-
zott a porta ellen a régóta vart angol fenyegetés, 
hogy Anglia meg fogja szállni Palesztinát, ha 
Törökország továbbra is szítja és támogatja az 
Egyiptomban támadt mohamedán forradalmat 

Törökország zarva tartja a Dardanellakat 
Torokország visszautasította Anglia ujabb követelését, 
hogy Törökország a fekete-tengeri angol kereske-
delmi hajóknak engedje meg a semleges vizekre 
való visszatérést. Törökország arra alapítja vissza-
utasításának okát, hogy nincs módjában a I Darda-
nelláknál levő aknákat eltakarítani. 

A szerbok borzaim is veresege. Nisi lapok szerint 
a 4-ik szerb hadsereg a boszniai Visegrádnál bor-
zalmas vereséget szenvedett. A szerbek rendetlen 
futásban menekültek és valósággal megtizedelve 
érkeztek szerb területre. Az osztrák-magyar csapatok 
ellen Krupanj körül harcoló szerb hadsereg szintén 
borzalmas vereséget szenvedett. A menekülők a bol-
gár határ mentén gyülekeztek. (Und. Tud ) 

Elsülyesztett orosz páncélos cirkáló. Berlinből 
jelenti a Wolft ügynökség hivatalosan: Kgy Baján 
típusú orosz páncélos cirkáló hajót október 11-én a 
Finn-öböl előtt torpedó-lövés eisűlyesztett. A tenge-
részeti vezérkar helyettes főnöke előttünk fekvő 
távirata szerint az orosz hivatalos távirati ügynök 
ség az orosz páncélos cirkáló elsülyedésúröl a követ-
kezőket jelenti október 11-én orosz idő szerint, dél-
utáni 2 órakor. Ellenséges tengeralattjáró naszádok 
újból támadást intéztek Hí ján és Palada cirkálóink 
ellen, amelyek a Keleti tengeren előőrsi szolgálatot 
teljesítettek. Noha a cirkálok nyomban erős tüzérségi 
tűzet indítottak meg, egy tengeralattjáró naszádnak 
sikerült torpedókat lőnie a Paladára, amelyen rob-
banás történt. A cirkáló az összes rajtalevők kel 
függélyesen a tenger fenekére sülyedl. 



Ostromagyuk Belfort ellen Három ujabb német 
divízió indult Belfort felé. A divíziókat túlnyomórészt 
hűdeniekből alakítottak és nehéz o-tromagyukat i> 
visznek magukkal. 

Liliét elfogultak 450Ü fogoly A nagy főhadi 
szállásról jelentik: Az ellenség, közötte a védősere-
gek egy része, Öent felül sietve vonult vissza 
nyugatra, a tengerpart felé Csapataink üldözik. 
Lilit' városát megszálltuk és ott 4500 foglyot ejtet-
tunk. A városi hatóságok Liliét u német csapatokkal 
szemben nyílt városnak nyilvánítottak, mégis az 
ellenség egy átkarolási kísérleténél Düukirehen felöl 
csapatokat rendelt a városba, azzal a feladattal, 
hogy az átkaroló sereg megérkeztéig ott tartsák 
magukat. Minthogy ez a sereg természetesen nem 
érkezett meg, ennek egyszerű következménye az 
volt, hogy a céltalanul védelmezett város csapataink 
által tortént bevételekor károkat szenvedett. 

11.000 orosz fogoly, sok agvu A nagy főhadi-
szállásról jelentik: A keleti harctéren az oroszokat 
:i Schirwindtnél vívott harcokban visszavetettük. 
Ez alkalommal 3000 foglyot, 20 ágyút és 12 gép 
fegyvert vesztettek. Lyck ismét birtokunkban van. 
Bialát az ellenség kiürítette. Ettől délre, az oroüz 
élcsapatoknak Varsó felé történt visszaverése 
alkalmával S000 foglyot ejtettünk és 24 ágyút zsák-
mányoltunk. 

Antwerpen h idisarca. Antwerp "iire 4iHt miliő 
márka hadisarcot róttak a németek. 

A kárpáti orosz veres. A v.isnt még csak Mara-
marosszigeug közlekedik rendesen. <'sak különvona-
tok mennek Nagybocskóig oroszok a Visó völgyé-
ben felrobbantották a Tisza-hidat Terobes-Fehér-
pataknál csatározások vannak. A mi csapataink 
győzelmesen szorítj k vissza az oroszt Lonka felé 
A községnél megkezdődött az ütközet. 

Rheims bombazasa A nagj főhadiszállást . 
jelentik: A hadsereg harcvonalán nincs újság. 
Megállapítottuk, hogy a rheimsi székesegyháznál 
két nehéz francia üteg áll, továbbá megfigyeltük, 
hogy a székesegjhaz egyik tornyáról fényjeleket 
adtak Természetes, hogy védekeznünk kell, a 
székesegyház kímélésére való tekintet nélkül, minden 
olyan ellenséges rendszabály és harceszköz ellen, 
amely csapatainkra hátrányos. Il i tehát a tisztes 
műemlék ínég inkább szenved a li iborn által, azért, 
mint előbb, ngy most is ;i franciak felelősek. 

Uj agyuk a francia hadseregben A francia had-
sereg a kozol jövőben uj nehéz Creusot féle ágyukat 
fog kapni. 

Forradalom Indiaban Az indiai forradalom egyre 
nagyobb mérveket ölt. Altalános elkeseredés van. 
hogy az angol hatóságok erőszakkal sorozták az 
indiaiakat Franciaország számán. Tízezer hindu 
fórra Ulmár megtámadta Kalkuttát Heves ütközetek 
voltak, amelyben a felkelők legyilkolták a kalkutti1* 
alk>ralyt és számos angol hivatalnokot. 

450 tábori lelke-z elpusztul isa A Keleti Érte-
sítő jelenti: Az oroszok az edd'gi harcokban -150 
tábori lelkészt vesztettek el. 

Az oroszok nagy készülődésé. A londoni 
Morningpost jelentés" szeri t Szcntpétervárott és 
egész Oroszországban az orosz hadsereg hadimozdu-
latait a legnagyobb titokban ta»rtják A hadseregek 
óriási csatára gyülekeznek, amelynek terjedelme 
minden eddigit felülmúl. \ alöszmüleg még egy hét 
fog elmúlni, mígjelentöségteljesebb liÍT'k érkezhetnek 
a hadmozdulatokról. 

Legújabb. 
A nemetek tegnap, szombaton foglalták el 

Calais francia kikötőt és Kelet-Oroszországban 

Varsó felé i rányuló nyomulásukban Lods városát . 

Városi ügyek. 
Hirdetmeny. 

Közzéteszem, hogy .aranyat vasért" ország-
szerte megindult mozgalomnak hatása alatt váro-
sunkban mar négy arany gyurüt és egy pár függőt 
adtak lu. 

A beváltandó vasgyiiru hirdetni lógja áldozat 
készségüket és édes-kedves emléke marad — uno-
káiknak. 

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

A beváltandó arany gyűrűket f. ho 25-én 
Budapestre küldöm. 

Kőszeg, 1914. október hó 2 án. 

Ant/iifit ./«<»<-.•, polg»-:neMer h 

Hirdetmeny 

A l'egonvi féle alapítványra pályázatot hirdetek. 
Azok pályázhatnak, kik a katonaságnál szolgálati 
éveiket hűen kitöltötték. 

Kik hadjáratban veitek részt, elsőbbségre iart-
hatnak igényt. A kérvények október hó végéig 
nyújtandók be. 

Kőszeg, 1914. október hó 2 án. 
Ailf/nstt János polgármester h 
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Harcban álló katonáink számára prém holmit 
gyűjtenek. Felkérem mindazokat, kiknek prémjük 
van (minőség nem határoz) legyenek szívesek azt 
beszolgáltatni. \z összegyűjtött prém félét össze 
csomagolva október hó25-én elküldöm a hadscgélyző 
hivatalhoz. 

Kőszeg, 1914. szeptember hó 30 án 
A\UJ1UÜ János polgármester h. 

i : í ;o;9u Hirdetmeny. 

Főispán urak rendelete folytán közzéteszem, 
hogy a közönség minden tekintetben, de különösen 
az élelmi szerekben és ezek között első sorban a 
gabonafélékkel a lehető legtakarékosabban bánjék. 

l'jból figyelmeztetem a közönséget, hogy a 
kenyeret ne tisztán buza és rozs lisztből készítse, 
hanem abba más liszifélét is keverjen. 

Végiil közzéteszem, hogy ne engedje magát 
félrevezettetni lelkiismeretlen tizérek által, akik az 
ország több vidékén rémhírek terjesztésével a 
magánvagyon biztosságába vetett hitet megingatni 
és ez által különösen a kisgazdák állatállományát 
értéken alul összevásárolni igyekeznek 

A „Budapesti Szegény- I S I I Tüdőbeteg Szana-
tórium Egyesület" a hadbavonultak családtagjai 
részére egyelőre 20 tüdőbetegnek három havi ingyen 
ápolást ajánlott fel oly módon, hogy a jelentkezők 
kijelölésével a hadsegélyző bizottságot bízta meg. 

Kőszeg, 1914. október hó 10. án. 

Ai((]il*zt János, polgármester h 

2<s;wtiu Hirdetmeny 

a fogatok közlekedése tárgyában. 
Figyelmeztetem a fogattulajdonosokat, fuvaro 

zókat, bérkocsi- s társaskocsi tulajdonosokat, hogy 
uiától kezdve az egész város területének foutain 
csakis baloldalon szabad hajtani, vagyis akármely 
irányban, mindig egyazon baloldali nyomon és elörehaj-
esetén jobbra kell az előtte járó kocsit elkernlni. 

A rendőrk»zegek cs a polgárőrök utasítva 
leitek ezen közlekedési rend szigorú betartása felett 
őrködni s a mulasztókat megbüntetés végett fel 
jelenteni. Kzen rendeletemről a vámszedőket is 
értesítem azzal, hogy a vidékről jövő fogatvezetőket 
figyelmeztessék, egyben pedig megkeresem'a kőszegi, 
szombathelyi, felsőpulvai és csepregi szolgabiró-
ságokat, hogy ezen rendelkezést járásuk területén 
kihirdettetni szívesek legyenek. 

Kőszeg, 1914. október hó 17.-én. 

Kns-rifi Jó;*ef rendőrkapitány. 

Helyi hírek. 
Kitüntetett 83-as tisztek A lublini csaták alkal-

mával hősi magatartásukért számos 83-as tiszt kapott 
most legfelsőbb kitüntetést. Ismerőseink közül a követ-
kezők Nagy Géza százados, Traun József főhadnagy, 
Udvardy György hadnagy a katonai érdemkeresztet 
a hadi ékítménnyel s ugyanezt a hősi halált halt 
Tegyei Gyula százados is. A helybeli állomáson volt 
ezre'dbeli tisztek közülmeg Menz Nándor százados és 
Sommer Ferenc főhadnagy. 

Hosi halai. Kisrákói es bisztricskai Lehotzky Béla, 
a besztercebányai 10. honvedgyalogezred hős száza-
dosa. ki a ravaruskai csatákban bátorságának több 
ellenséges ágyú elfoglalásával dicső tanúságát adta, az 
ellenség golyóit elkerülve, gyilkos kór áldozata lett. 
Dembica galíciai községben oktober 9-cn helyezték 
bajtársai örök nyugalomra. Halálát kiterjedt rokonsága 
cs ifjú menyasszonya. Uzelac Hedvig gyászolja, kinek 
bánatában es gyászában mélységes részvéttel osztozik 
e város egész közönsége. 

Hilalozas Tegnap hunyt el 74 éves korában 
Nagypösén felsöeöri Seper László a volt kőszegi 
füszolgabiró édes atyja, ki huzamozb időn át váro-
sunkban is lakott. Thyll Sándor ezredes apósát gyá-
szolja benne Temetése holnap délelőtt 9 órakor lesz 
Nagypösén. 

Halalozus KKV régi korcsmárosné hunyt el e 
héten Ö/.vegy Art Ferenené született Kirchner 
Kate'in. Már ét tizedek óta gyakorolta maidig igen 
népszerű kor-smauzletét. A 05 éves özvegy nem volt 
beteg. Agyvéróinlénv okozta ha'é'át Temetése nagy 
részvét mellett szerdán volt. 

Kiváló zenei múves/etben volt részünk elmúlt 
hétfőn a bencések templomában. Konczjani, a világ-
hírű hegedűművész, aki külföldön is fenyes sikereket 
aratott, eljött Kőszegre, hogy mint népfelkelő mérték 
alá álljon. Holler Konrád tanár vendégje volt. aki a 
ritka művész játékából a neki mindig hálás közönség-
nek is juttatott. Hozzájárulásával egy nagyon érdekes 
hangversenyt rögtönzött, melyre azonban az idő rövid-
ségé miatt csak kevesen értesülhettek. Igy is igen 
szép számban jelentek meg a város előkelő köreiből es 
gyönyörrel élvezték a következő érdekes műsort: 
1. Goldmark, hegedű-hangverseny, 2. tétel, Air Hege-
dű : Koncz Jani hegedűművész, orgonakiséret: Kász 
F. karmester, az itteni tartalékos k >rházhoz beosztott 
altiszt. 2. Kreutzer, Vonóstrio (Andante), játszották: 
Koncz Jani, Kováts Ferenc es Holler Konrád. 3. Berlint, 
hegedű hangverseny (Adagio) Koncz Jani Kász F. 
orgonakisérctével. 4. Hadyn „A .megváltó utolsó hét 
szava" című oratóriumból 2 részlet: Bizony, bizony 
mondom neked, ma még velem leszesz a paradicsom-
ban. Vonósnégyes. Játszották: Koncz Jani, Kász F. 
(2. hegedű), Kovács Ferenc és Holler Konrád Végül 
Hándel Largoj.it Koncz Jani Kász F. orgonakisérete 
mellett adta elő. Koncz Jani nagy zenei tudásáról, 
ragyogó tiszta játékáról, nagy művészi inventiójáról 
nem kell nyilatkoznunk. Elismerték ezt már elsőrendű 
hivatott kritikusok Örömmel fogadjuk Holler tanárnak 
adott igéretét, hogy a háború után eljön hozzánk egy 
nyilvános hangversenyre. — Kász F. karmester or-
gonajátekáról kötelességünk még megemlékezni. Nagy 
tehetsegü zeneművészt ismertünk fel benne, aki töké-
letes mestere a leghatalmasabb hangszernek, az orgo-
nának. Már a megelőző heti zenes diákmisénél is fel-
tűnt a ritka szép játék — Köszönjük Holler tanárnak, 
hogy a közönségre is gondolt kiváló művészvendegei 
látogatása illetve ittartózkodása alkalmából. 

A szüretet, melyet rendszerint csak az őszi 
vásárt követő héten szoktak megkezdeni, ez évben 
kivételesen azt megelőzőleg állapították IIH-J,' hivata 
losau, mert egybehangzó jelentések szerint ;i szőlő 
mar megérettnek találtatott. Csütörtökön tették 
közhírré és aznap meg is kezdték a kőszegi szőlők-
ben a szűretelést. Minőségre nézve elég jó termés 
mutatkozik, de mennyisége nem sokkal több a mult 
évi rosz termésnél, .lubb eredményt csakis a már 
évekkel ezelőtt amerikai vesszőkkel felújított szőlők-
ben értek el 

A vasmegyei nepfelkelo sorozás, mely október 
1-től 13. áig városunkban lefolyt, a következő ered 
ményt tünteti fel: Cel'dóinölki járásból 055 kóziil 
372, felsőőri járásból 593 közül 293, körmendi jaiás 
ból 535 k >zül 291, kőszegi járásból 450 koziil 230, 
muraszombati járásból 670 koziil 421, néiuetujvari 
járásból 010 kozul 209, sárvári járásból 650 közül 
490, szentgotthárdi járásból GöO közül 393, vasvári 
járásból 450 közül 372, szombathelyi járásból őbo 
közül 459, Szombathelv városból 450 közül 290, 
Kőszeg varosból 90 koziil 42 soroztatott be. összesen 
tehát 0313 bemutatott közül 3922, vagyis átlag 
00',,-on felüli az eredmény. Ezek katonai kiképez-
tetösre Szombathelyre és Kőszegre hivattak be 
folyó hó 26.-ára. Ez a sorozás jelentős forg.ihn tt 
idézett elő városunkban. Ez legalább 40 -ÖO.OOo 
koronára becsülhető. Fgyinaga szalagokért adt ik ki 
a bevált újoncok kb. lo'KiO koron.it. lujv azután 
érthető, hogy Szombathelyen miért zúgolódnak. 
Vigasztalódjanak. Csak olyan vaktyuk szerencse ez. 
Ilyenben nekik mindig bőségesebben volt részük. 

A kőszegi nepfehelo sorozás eredinenye Hely-
beli bemutattatott 50 hadköteles népfelkelő ko/ul 
besoroztatott az első korosztályból lf> és pedig: 
Flas líezsö, Huber István, Ipsits Ferenc, Kelemen 
Antal, Kuntner Gusztáv, Karner Ferenc, Klee Ignác, 
Kleininger Karoly, Loiüersbeck Károly, Novak 
zsef, Reczetár János, Kandveg .lozsef, Ilitter János, 
Sebek József, Szova Jenő és Szabó Jenő ; a máso-
dik korosztályból 0 és pedig: llauser János, ifj. 
Németh Imre, Stiebecker Károly, Tangl János, 
L'nger Ignác, Kappel Tófor; a harmadik korosztály-
ból egy sem. A vidéki itt lakók közül, az első kor-
osztályból 10 és pedig: Beké János, Benők István, 
Csonka Kálmán, Fujt Ferenc, Hegyi János, Hegedűs 
József, Héra József, Horváth .János, Kovács Miklós. 
Kiss Marton, Kiss Elemér, Nikolics Sándor, l'ap 
Imre, Takács József, L'edl János. Weszely Frigyes ; 
a második korosztályból hármat Kis József, Koger 
Károly, Varga Ferenc; a harmadik korosztályú közül 
egy: Szetnies Lajos. A kőszegi illetőségi népfelkelő 
kötelezettek kozul többeket másutt, jelenlegi tartóz 
kodási helyén sorozták, do ezek is a vasmegyei 
ezredekhez osztattak be. 

24 tol 36 eviy soroznak. A Budapesti Tudósító 
illetékes helyről a l.övetkezi közleményt kapta: A 
népfelkelésről szóló 1KS0. évi 20 ik törvénycikk 
szerint az első osztályú népfelkelők rendkívüli szűk 
ség esetén a hadseregnek és a honvédségnek ki-
egészítésére igénybe vehetők A torvénynek erre a 
rendelkezésére támaszkodva a magyar kormány az 
osztrák kormánnyal és a ko/os hadügyminiszterrel 
egyetértőleg elhatározta, h >gy az 1S90 187S. évi 
születésű (24 — 30 évesi és katonailag ki nem képzett 
néptelkelésre kötelezetteket, tehiit a felhívott nép-
felkelés első osztályába tartozó B al isztáiyuakat a 
bekövetkezhető szükség esetért! már most össze-
íratja, fegyveres szolgalatra való i-'kalinasságuk 
szempontjából megvizsgáltatja és ha a szükség ki 
vánja, katonai kiképzésre behívja és kiképeztetés 
u'án a közös hadsereg és honvédség soraiban támadt 
hiányok fedezésére a hadsereg és a honvédség 
csapatai között fölosztja. Az erre vonatkozó hir 
detmény és kormányrendelet a legközelebbi napok-
ban fog megjelenni. Az ein'üett népfelkelésre köte-
lezettek összeírásán tk f évi október 29 ig be kell 
fejeztetni. A népfelkelési bemutató szemlék pedig, 
au<>k a célja annak a megállapítási, hogy kik alkal 
inauak, f. é. deceinb;r 31 ig fognak a közhírré teendő 
napokon megtartatni. — Hoity akik a népfelkelési 
fegyveres szolgalatra alkalmasak, népfelkelési tény-
leges szolgálatra, vagyis katonai kiképeztetés céljá-
ból mely időpontban fognak behivatni, az későbben 
fog tudtul a d a t i ö . Már most megjegyezzük, hogv a 
fiatalabb évfolyamokba tartozók behívása a későbbi 
évfolyambeliek behívását meg fogja előzi''. 

A tartalékos katonai kórházról hiába irtuk ki azt 
a dicséretes intézkedést, hogy sok kellemetlenkedés es 
okvetetlenkedés elhárítására a látogatásokat egyszers-
mindenkorra eltiltották Túlságos előzékenysége miatt 
szerezte önmagának a sok bajt s midőn most végre 
sok okulás után erelyesebb intézkedésre határozta el 
magát, ismét a túlzott engedékenység vezérelte, midőn 
oly nagy mennyiségben adta ki a névre szóló látoga-
tást engedélyezendő igazolványokat. Hányat fog még 
ezenkívül kiállítani! Mert most meg e körül folyik 
majdan a versengés, hogy ki a „szabadalmazott" kór-
házlátogató s uj tér nyílik meg a protekcióskodásra. 
Végeredményében a kórházi vezetőség mn.d arra a 
tapasztalatra jut, hogy csöbörből vödörbe esett. Sőt 
még több lesz a látogató mint eddig volt, mert ilyen 
igazolvány birtokában, most már mindenki „hivatalos" 
kötelességének fogja tartani a látogatásokat. Hogy 
felre ne ertsenek bennünket, mi nem a látogatások 
miatt aggódunk, hanem hogy hölgyeink az amúgy is 
kielégítően ellátott beteg katonákna pazarolják áldott 
jó szivüket, mely más téren ennél nagyobb nyomor 
enyhítését tűzhetné ki magának feladatul s ha esetleg 
jelenleg nincsen, lesz meg elé^! Higyjék el, még 
sokat, nagyon sokat kell tennünk a háború okozta 
szegénységért. 



A katonai allomásparancsnoksag egy nagyon 
kívánatos rendeletet bocsátott ki a magánápolásban 
tartózkodó sebesült, katonák ügyeben. Egyenruhájuk 
mindig kifogástalan legyen. Hetenkint legalább egyszer 
tartoznak borotválkozni. Kéregetni tilos. Ápolásra szo-
rultak csak engedélylyel járhatnak az utcán. Ragályos 
betegségben levőknek egyáltalában tilos a kijárás. A 
városból eltávozni tilos. A kijáró Írásbeli engedélyt 
köteles felmutatni. A máshonnét idejövök, ha enge-
délvök nincsen, letartóztatandók. Minden vasárnap 
tartoznak rapporton bemutatkozni. Ellenőrzésre az 
összes helyőrségi tisztek s hatóságok kérettek fel. 
Számos visszaélésré adtak okot az utcán járó-kelő 
helybeli és vidéki sebesültek. Nagyon helyénvaló volt 
ez a szigorú intézkedés. 

Az ellenseges hadak katonáiból már vagy 
buszát ápolnak az itteni tartalékos kórházban. Majd 
minden nap hoznak néhányai s legközelebb egy 
nagyobb mennyiséget, mivel a nem ragályos beteg 
ségben szenvedő katonafoglyok részére városunk 
katonai kórháza van kijelölve. Ez okból külön 
fdgolvtőrző különítményt helyeztek ide. Egyelőre 
_.[ legényből áll, melynek parancsnoka dr. Czifsák 
János muraszombati ügyvéd, volt hus/.áihadnagy, 
ki most mint népfölkelöhadnagy vezényolteteU ide 
a pozsonyi kerületi paranesuokság által. 

Szerb es orosz szokevenyekrol jött tegnapelőtt 
távirati hir. Ketten Szalónakról, ketten pedig Kabold-
ról szöktek meg. Egy orosz kapitány az inasával és 
i-y kapitány egy főhadnaggyal. A szökésről azonnal 
c-rtesitették az összes hatóságokat és határrendőröket. 
A helybeli polgárőrökkel közöltetett a személyleírás. 
Jó lesz, ha a közönség is minden gyanús idegent 
l e v e l e m m e l kisér és a hatóságot nyomban értesiti 

Roth leno kirakataban most halomszámra van 
k '/szemlére kitéve a helybeli közönségtől ott átadott 
harcoló katonáinknak szánt téliruha felszerelés, 
llósapka, nyak- és haskötő, prémek, térd és érinele-
gitök, fehérnemüek stb. Efélékből már három ládá-
val kapott innét a budapesti hadsegélyző hivatal, 
azon kérssel. hogy azt a 83-as és 18-as katonákhoz 
juttassa. Bizonyára igy is történt. De ha nem is, 
azért a mi katonáink is kapnak, mert a hadsegélyző 
hivatal az egész hadsereget latja el meleg ruhák 
k il. melyek ól az egész országból óriási mennyisé-
geket küldenek od i. dói teszik. Erre van most 
nagy szüksége a katonák ti ik. Még pedig gyorsan, 
inert ott a messze harctéren már beköszöntött a tél. 
| ije.sérctes dolog, hogy Kóth Jen > polgártársunk a 
k zwtité- munkájával oly buzgón fáradozik és mi 
is kérjük a k izouséget. küldjön hozzá minél többet, 
minél gyorsabban Itt az idő, most vagy soha! Az 
amiig) is jól ellátott betegeknél foutosabb a harc-
téren >zolgáló Katonáink egészségét, kitartását elő-
mozdítani. 

Utca elronditasert jelentették fel a polgárörök 
egyik hámori itt gyakran megforduló tiszteletbeli 
poJizártái A hatóság rövidesen négy koronás 
büntető paranccsal végzett ez üggyel, de az illető a 
tárgyalásoknak lévén rendíthetetlen híve, ezt kérte 
s ezen az a súlyosabb helyzet alakult ki, hogy egy 
i anynevelő intézettől szemközti utcasarkon követte 
el, amiért is a pénzbírság 10 koronára emeltetett. 
Az elitéit nemcsak a tárgyalásoknak, de a felebhe-
zésekneii is époly makacs liive lévén, felebbezett. 

Az ifjú kerekpartolvájok a rendőrség szorgos 
nyomozása folytán megkerültek. A törvény tiltja 
neveik ek közlését Hihetetlen, hogy mennyi ravasz -
-aggd követtek el itt és Szombathelyen néhány 
kerekpárlopást s teljesen tájékozva voltak, hogy 
ni"|yik kapuszinben vagy lépcsőházban lehet leg-
kouyebben hozzájutni. Sopronban is jártak, Bécsúj-
helyen is. Utóbbi helyen nem tudták eladni, patakba 
és arukba dobták, azután mint inasszokevények 
jelentkeztek a rendőrségnél, hol szállást is kaptak 
'•s másnap vasúti jegyet váltottak számukra Szombat-
helyig. A helybeli rendőrség vallomásuk alapján 
közölte Bécsnjhfllyel, hogy hol rejtették el a kerék-
párokat, talán megkerülnek. Beismerték a l ő éves 
auhaocok, hogy több álkalcauk is volt. Az egyik 
helybeli szüleinek adatott át s további megfigyelés 
alatt marad, a másik, ki teljesen elhagyatott, a 
fiatalkornak bíróságának adatott at a szombathelyi 
törvényszéknél. 

Lövöldözést eszlelt egyik üdülő harcosunk a 
Széchenyi téren s mert ö már tapasztalatból tudta, 
hogy ez csak ellenségtől származó, figyelmeztette 

a hatóságot, melv a fegyvert elkobozta s a 
lovöldöxőt felelőségre vonta Azzal vedekezelt, hogy 
nem ellenség, sót azért gyakorolja magát a lövésre! 
ben, hogy ha besorozzák, mar kellő készültséggel 
mehessen neki az ellenségnek. A hatóság a figyelmes 
natal leendő honvédőt dacára ennek, ha enyhén is, 
, megbüntette, hogy a jövőben ne a Széchenyi 
ligetet válassza gyakorlóhelyül. 

Furfangos arfelhajtast próbált elérni egyik 
vidéki gazda az elmúlt heti vásáron. Lányával 
adatta el a szekéren behozott káposztafejeket, Ő 
pedig ugy állt a vevők közé, mint aki szintén 
venni akar s mikor mar 32 fillért kínáltak egy fej 
káposztáért, ó 3<> Jillért ígért. Végre felismerték 
lurfangjat s az erről értesített hatóság megindította 
ellene az eljárást s 10 koronára büntette. 

A rossz burgonyatermes miatt nagyon felszökött 

ara ennek a nélkülözhetetlen élelmi cikknek. 
koronáért adták el métermázsáját és kicsiben 

uarabszain kiuálták, mint a legfinomabb gyümölcsöt. 
« zoinbatheiyen ugy segítettek a helyzeten, hogy a 
varos hozatott sok kocsirakoinánnyal bőven termett 
vidékről s igy <j koronáért kaphattak. Kőszegen 
natosagi közbevetésre nem volt szükség, mert Sehaar 

>zsel luszerkereskedő hozatott több vasúti kocsival 
es 10 koronáért hozta forgalomba. 300 métermázsa 

Nyugalmazott törvényszéki tisztviselő, 
egészséges, munkaképes, számvitel, fogal-
mazás, telekkönyvi ügyszakban, irodai 
teendőkben jártas, foglalkozást keres. 

Király-út 88. szám. 

Heti krónika. 
A tronorokos a 19-ik gyalogezred tulajdonosa. Ö-

felsége Károly Ferenc József trónörököst a I!> ik 
gyalogezred tulajdonosává nevezte ki. Előtte boldo 
gult Rudolf, majd Ferenc Ferdinánd főherceg volt a 
vitéz ezred tulajdonosa. Az ezred (íyőr varos házi-
ezrede. A város lelkes táviratban köszöntötte a ki-
nevezés alkalmából a trónörököst. 

Az uj romamai király eskutetele. Ferdinánd 
király hétfőn délelőtt Sinajából Bukarestbe érkezett, 
ahol leírhatatlan lelkes ünnepléssel fogadták. A 
király rögtön a inetropoli ii székesegyházba hajtatott, 
ahol isteni tiszteleten vett részt. 1 lélutáu ült össze 
a parlament, amelynek jelenlétében a király letette 
az alkotmányos esküt. A délután folyamán ment 

j végbe a csapatok uj eskütételének a szertartása. 

Kiralyun< koszorúja. Csernin _rr >f bukaresti 
'követünk felkérésére Mikes Arinin gróf brassói fő-
ispán Brassóban készíttette el a koszorút, amelyet 
királyunk nevében az elhunyt román király kopor-

!sójára helyeztek. A koszorú sárgarózsákból készült, 
rajta hatalmas aranyrojtos fekete sárga szalagon e 
felírással: A hűséges barátnak — I. Ferenc József. 

Vidéki iaú-ek. 
Hadbavonult jarasi számvevők helyettesitese. 

A pénzügy igazgatóságnak az alispánhoz kuldütt ér-
tesítése szerint Betreck Hugó hadbavonult sárvári 
járási számvevő helyettesítésével Mersich Jenő cell 
döinolki, Klasánszky .lános kőszegi járási s z á m v e v ő 

helyettesítésével Szalkay József szombathelyi járási 
számvevőt, az üresedésben levő vasvári járási szám-
vevőség teendőinek ideiglenes ellátásával pedig 
Cserkilh Károly szentgotthárdi járási számgyakor-
nok bízatott meg. 

Orosz agyú Szombathelyen Mint már megírtuk, 
hadseregünk dicsőség utján szerzett töméntelen 
zsákmányából a hadvezetőség Szombathelyre is kül 
dótt egy orosz ágyút megtekintés céljából. Az orosz 
ágyú már megérkezett Szombathelyre és egyelőre 
a lovassági laktanyában helyezték eí. Közszemlére 
vasárnap fogják elhelyezni az Elité kávéház előtti 
térségen. 

Elment egy s/azad huszár. A 11-es huszárezred 
ismét egv századot kiildott a harctérre. Csütörtök 
délelőtt 10 órakor a szombathelyi laktanya udvarán 
Vér Vilmos katonapap tábori misét mondott, utána 
pedig lelkesítő beszédet intézett a katonákhoz, mire 
ezek letettek a hűségesküt. A távozó század délután 
4 óra előtt vonult ki az állomásra Megismétlődtek 

! a mozgósítás napjainak gyönyörű jelenetei. A fel-
viragEott lovakon ulo, va lonatuj szerszámmal és 
ruházattal felszerelt liuszarokat lelkes ovációk kísér-
tek az egesz útvonalon. A deli szép legények bol 
dogan lobogtattak nemzeti zászlóikat s harcikedvtől 
égve léptették kitűnő paripáikat a kurt s/.avara A 
bevaggonozás után este s óra felé indult meg vonat-
juk arra az útra, amelyen csak dicsőség teremhet 
számukra. 

A varmegye vedekezese a kolera ellen Dr. Me-

zihradszky Kálmán t. főorvos előterjesztésére dr Kadó 
Gyula alispanhelyettes sürgős felterjesztést intézett 
a belügyminiszterhez, hogy a harctérről a napokban 
Szombathelyre érkező nagyszámú sebesültre való 
tekintettel 500 egyénre való kolera elleni oltóanya-
got díjtalanul bocsásson a vármegye rendelkezésére. 

végül a hölgyek jóvoltából i francia divat is elvesz-
tette azt a varázsát, amellyel eddig lenyűgözve 
tartotta a lelkeke: tigy d ogot azonban szinte mind-
nyájan elfelejtettek Imykott alá venni s ez — a 
francia eognac. Cognae v ir »anak nevét nem lehet 
hamarosan kiterülni i finomabb papramorgókat 
kedvelő emberek emlékezetéből, holott talán ez 
lenne a legkönnyebb dolog A borból párolt italt a 
technika vívmányai következtében ma már Magyar 
országon és különösen Fiúméban sokkal jobb minő 
ségb. ii készítik, mint akár a legelső francia g\árak-
ban. Az „Adriatica" Coguac Médiciual néven forga-
lomba hozott tiszta borpárlata különösen ajánlható 
gyógy célokra is. Az „Adriatica" borpárlata minden 
jobb csemegeáru és italmérő üzletben kapható. Az 
„Adriatica" fiumei gyógvkonyakja azonfelül, hogy 
jobb a francia gyártmányoknál, tetemesen olcsóbb 
is. falán eddig az is volt a legnagyobb hibája, hogy 
olcsóbb volt a franciánál. Végre megtört a varázs 
ós a magyarok csak magyar eognacot fognak 
fogyasztani. 

Kérelem. A moratórium folytán kerese-

temtől meg vagyok fosztva és nagy csaladom 

a legnagyobb nélkülözésnek van kitéve. Na-

gyobbik fiam — ki eddig keresetével támoga-

tott — október 26-án bevonul katonának. 

Felkérem azon uri embereket, kik részemre, 

társadalmi állásomnak és képességemnek meg-

felelő állást tudnának szerezni — s igv némi 

jövedelemhez juttatnának — legyenek szívesek 

ezt velem közölni. Kiss Kálmán, kir. végrehajtó. 

Balatonmelléki borok :szentgyorgyhegyi 

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

Kőszegi udvari és barna malatasör. Kapható: 

Maitz József belvárosi füszerkereskedesében. 

már el is kelt. Folyó hó 2Ö ig szállítja a megrende 
löknek a kitűnőnek ismert hópehely burgonyát. 

A kőszegi közvágóhíd tervei. Kőszeg r. t. város 
kozvágóhidi tervezetét a foldinivelési miniszter ki-,' 
vitelre alkalmatlannak találta s azért utasította az 
alispán utján a városi képviselőtestületet, liogv a 
tervet és költségvetést dolgoztassa át s ezeket jöve-
delmezőségi számítással, valamint kizárólag egység-
áras versenytárgyalásra módot nyújtó teljes kiírási 
művelettel felszerelve felülvizsgálat végett három 
hónapon belül terjesszék fel újra. 

Az uj fogat kózlekedesi rendre vonatkozó hirdet-
ményre figyelmeztetjük a helyi és vidéki közönséget. 

Elveszett a Király-ut elején egy korálbrostü. A 
becsületes megtaláló vagy aki nyomra vezet, jutal-
mat kap. 

Egy zongora, modern és rövid, kitűnő állapotban 
eladó a Kossuth Lajos-utca 10. sz. ház emeletén. 

Katonaink szamara meleg ruhaneműt a/, elmúlt 
héten a következők adtak le Kóth Jenő könyvkeres-' 
kedésében továbbítás céljából: 

Wulfel Alojzia, lauringer Ferenc, Dressler Ottó, Auguszt Ja | 
nos, ll.immer Ilit. Wessely l'.dith, Szovj.ik Hu^ó, M ntz LipOt, Zem-
licska, Hannibal Móricz, Schneider Konstantin, Mettner Henrietta, 
Wierer növitek, Szeybold Karolina, N N Huhertli Karolyné, Morvay 
\urél, l.akatos, Marton Károly, Kováts Karoly, N N., I'ipka lercnJ, 
Hímmel Herta, Beyer Teofil, i'zeke Ousztáv, Márkus Kálmán, Uinder-
Kaab Akin, Mohr Matild, Adler testvérek, L'zelac Snnonne, I'eigl 
Irén, Sághy János, Aug l'aula, Rónai Frigyes, Deutsch Artúr, Halász 
Mihály, Gyömör«y AatiM, SOMMMUMT János, Molír Vilmos, Sváb 
tanító, Joó Sándor, t Inger Karoly. Taku Józsii, túbb kisgazdapolgár, 
"tir.in^ Borsmonostor, Urezovszky limilia Vágod, Kováts József, Dr 
l.aurtnget János, Jr. Wiener Mark, L'nuer Illek, dr Stur l.aios, 
Fruchtl Kde, l.i'ildvay l.ajos, Keitner Ida, Kőszegi Ilona, Schneider I 
Gyulane Szabó l.ajos, Gosztoayi Margit, felsőbb leányiskola szor-
galmas növendékei, Waldmeyer Walpurga, Zapka Ferenc, Torkos 
nővérek. 

Négy ládával f. hó 17.-én ment Budapestre a 
Hadsegélyző hivatalnak. Legközelebbi küldemény e 
hó végével megy. A Hadsegélyző hivatal elfogad 
mindennemű meleg ruhaneműt, szörmeárut akármilyen 
használt kisebb-nagyobb darabokban, de főkép 
hósapkákat es érmelegitöket kér, miátan még ezekből 
kevés van. Kérünk tehát mindenből minél többet 
Róth Jenő üzletében átadni. 

Adományozások. Tipka Ferenc nyugalmazott 
polgármester a harcban álló katonák meleg ruháza-
tára 20 koronát adományozott. 1'rémet adományoztak: 
Molnár József, .lagits Antal, Sefesin József, Sefcsik 
•lozsefné vánkost, huzatot, kótözőruhát, Uratzl 
János ló kg lisztet. „Aranyat vasért-, üöinbös 
Krnő, Csapodi Kálmán, Wölfel Kálmánné, Auguszt 
János, Fuchs Ferenc. 

Külföldre cimzetf levelek nyitva feladasa A kul-
foldre (Austria, Bosznia-Hercegovina kivételével) 
szóló összes közönsége/, és ajánlott leveleket ezentúl 
nyitva ke|| postára adui illetőleg a levélgyűjtő 
szekrénybe dobni Külföldre szóló csomagokban, 
pénzes levélben, értékdobozban Írásbeli közleményt 
lleveirt, iratoti elhelyezni nem szabad, úgyszintén 
tilos a szállítólevél vagy postautalvány szelvényére 
közleményt Írni. Az ellenőrzést a postahivatalok 
gyakorolják akként, hogy a pénzeslevelet, értékdobozt 
a felek nyitva tartoznak a postára hozni, ahol át-
vizsgál is után azokat a postahivatalban, a felvevő 
tisztviselő jelenlétében, saját pecsétjükkel lezárjak. 
Az ellenőrzés csak annak megállapítására szorít 
kőzik, hogy a pénzes (érték! levél és eriékdobozban 
nem e helyeztetett el tiltott írásbeli közlemény, de 
nem terjed ki arra, hogy a nyilvánított tartalom 
tényleg inrg van e s e tekintetben a posta felelős 
séget nem vállal. A külföldre szóló csomagoknál az 
ellenőrzőét a kilépő kicserélő hivatalok gyakorolják. 

Felhívás az elesettek es sebesültek hozzatarto-
zoihoz Világtörténelmi napokat élünk, a nemzet 
viragai, drága katonáink mind ott harcolnak a 
becsület mezején. Akik ittmaradtak, azoknak köte-
lessége megőrizni a hős >k emlékét. Az elesettek 
vagy sebesültek mindnyájan rászolgáltak arra, hogy 
nevük örökké éljen a történelemben. Ez a hazafias 
gondolat indította arra Wendauer Kóbort könyvkiadó 
vállalatát, hogy sorozatos kiadványban bemutassa 
az elesett, vagy megsebesült hősök arcképcsarnokát. 
Fhez a nemes vállalkozáshoz, mely a Vörös Kereszt 
Kgylet céljait óhajtja szolgálni — elsősorban azok 
nak a támogatása szükséges, akiknek valamelyik 
hozzátartozója elvérzett vagy megsebesült a csata 
téren. A vállalat felhívja mindazokat, akiknek sebe-
sültjük vag; halottjuk van, hogy hőseik fényképeit 
minden kötelezettség nélkül, a fényképre való pon-
tos adatok megjelölésével (név, rang, ezredszám, 
polgári foglalkozás, mikor és hol cselt el vagy 
sebesült megi azonnal küldjék be a vállalat címére. 
Minden fénykép díjtalanul lesz közölve a miiben, 
mely népszerű füzetekben fogja elhagyni a sajtót. 
A fényképeket két héten belül felelősség terhe 
mellett mindenkinek visszaküldik. Az arcképcsarnok, 
mely a Nemzet hősei eimeii jelenik meg, — több 
százezer példányban kerül forgalomba s egy egy 
füzet ára 10 fillér lesz. A jövedelem egy része a 
Vörös Keresztnek lett felajánlva. Tekintve a gyö-
nyörű intenciót, mindenkinek hazafias kötelessége a 
fényképet beküldeni, mert a tnü csak igy lehet 
teljes. A fényképeket az alábbi címre kell küldeni: 
Wendauer Kóbert könyvkiadó vállalata, Budapest, 
New Vork palota. 

A francia ipari termekek ellen. Az a minden 
kritikán aluli magatartás, melyet a franciák kedves 
orosz szövetségesük kedvéért a védtelen m igy.ir >k, 
osztrákok és németek irányában tanúsítottak, immár 
mind a három nemzetben megteremtette a vissza-
torlás gondolatát. Magyarországon, de főképpen 
Budapesten minden ellen irtóháborút indítottak, ami 
francia. A különféle fiancia elnevezésű mulatók 
hamarosan megváltoztattak a fővárosban neveiket, a 
francia pezsgő, a francia olaj, a francia konzerv, de 



Társas autó kirándulások hetenkint 

Aspangon keresztül Mariacellbe. Vasár- és ünnep-

napokon Tarcsa-fürdő cs Grác Előjegyzéseket 

a Dunántú l i Automobi l Gerage ba. Szombathely 

Szeli Ka lmán utca 37. intézendök 

iFáj a foga? Műfog kell! 

Scharpf 3enő 
vizsgázott fogtechnikus mester 

segít a bajon. 

Szombathely grzsébet királijné-utca 

Az „Elité" kávéház és vendéglőben 

e g y t a n o n c 

felvétetik. — Bővebbet ugyanott. 

Köszönetnyi lvánítás. 

A vbf»l jóvfl részvét szeretetteljes es 
számos jeleiért a mi szívből szeretett jó 
anyánk, anyósunk és nagyanyánk 

özv. Art Ferenené 
szül. Kirchner Katalin 

temetés.' alkalmából, valamennyi barátaink-
nak és ismerőseinknek, mélyen érzett 
köszönetünket nyilvánítjuk. 

Kőszeg 1914 október hó ló-én. 

A gyászoló hátramaradottak. 

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

Császárfürdő B u d a p e s t e n . Nyári es teli 
yyogyliely. a magyar Iryalmasrend 

tulajdom Kl> • rangú kenes hevvi/u radioaktív gyógy 
forrásai: modern berendezésű gőzfürdő, kényelmes 
iszapfürdők, iszapboroyatasok, uszodák kiilőn hölgyek 
cs uruk részére Torok-, ko- es marvanyftirdok ; holey-,{ 
szénsavas es villamos vízfürdők. A fürdők kitiinő| 
eredménnyel használtatnak főleg csúzos bantalmaknal 
es ideybajok ellen. Ko-kura a légzőszervek hurutos 
eseteiben s altesti pangásoknál. 200 kényelmes lakó-
szoba. Szolid kezelés, jutányos árak. Gyógy-és zenedij 
nincs Prospektust ingyen ós bérmentve küld 

a z i g n z g n t ő N á g . 

É r t e s í t é s . 

Férjem elhalálozása alkalmával van szerencsém a n. é. helybeli 

és vidéki közönségnek becses tudomására adni, hogy a Várkör 35. 

szánni saját házban levő 

KirchKnopf Hihály-féle 

v a s K e r e s K e d é s t 
az összes eddigi árucikXekXel dúsan felszerelve ugyanazon cég 
alatt, a megszokott módon tovább vezetem. 

Egyben nem mulasztom el boldogult férjem iránt hosszú időn 
át tanúsított bizalmát és támogatását a legőszintébben megköszönni és 
kérem a n. é. közönséget, hogy azt ugyanoly mértékben irántam is 
megtartsa, miután családommal együtt minden lehetőt elfogok követni, 
hogy azt kiérdemeljem. 

Kőszeg, 1914. október hó 19-én. Kiváló tisztelettel 

Özv. Kirchknopf Mihályné. 

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

J J é s z v é r c y t a r s a s a q 

kőszegi fiókja, 
l i i i j i l v-i i t wf.. 

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

E l f o g a d : Mtté 4 -os 

•zamtara A kamatozas a betétet követő napon kezdöJik, 
hetet kifizetésekéi felmondás nelkul eszközöl. 

Leszámítol: nâ nv.a-

F o l y ó s í t * , Je* és törlesztése* jelzálogkölcsönöket 
maga-

sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb kamatú 
kölcsönökké változtat (convertál). 

Értékpapírokat: • • — 

S z e l v é n y e k e t ; ..•.. uiiveny-
' — vek t i . . ..n it.i .tny (ta'.'Mii 

alapjait díjmentesen beszerez 

Átutalásokat, 1 c!cst -1 

. mely | u . tn ttljtsen díjmentesen 

Értékpapírokra: l l" 
* * ti . ti i' 

Sorsolás alá esö crUki •r " :> ' u 

Értékpapírokat * sre átvesz 
M M M ^ hogy hazank I t fMgyobb pénzintézetével a 

Pesti Haza' 1.N" Takarckpenztar K .-yesulettel szoros ossie-

kotteté sben alt, minJenltlc takarékpénztári e» banküzlet 

megbíz <st a legelőnyösebben bír lebonyolítani. 

Mint az I Is • Magyar Altalanos biztosit., tarsaí-m ügynök-

sége mindenfele biztosítást ellogad es felvilágosítással kcsz-

S' ggtl szolgai. 

K )/, om : Szombathelyi (regit Takarekpenztar 

Szombathely A l a ku l t : 1867-ben. 
Alaptőke 1.600 000 k>>r. Tartalékok: 400.000 kor. 

Takarékbetétek 15 millió koronán felül. 
Saját tökéi 2,250.000 korona. 

Semmiféle hasonló 
készitmeny nem tud 
ily sikert felmutatni. 

Csomagja 20 fillérért, 

szelence ftü f -ért kapható 

SCHAAR J Ó Z S E F 

fusaerkereskedt seben, valamint LENDVAY LAJOS és 

KÜTTEL DEZSŐ gyógyszereseknél Kőszegen e- «z 

osstes gyógyszertárákban 

NyooiutoU Hónai Frigyes !»< i > vnyotndájábau kőszegen 

Jíadbavonultak hozzátartozóiknak 

a j á n l j v i l s 

L e n g y e l D e z s ő 

uri és női 
divat-üzletét 

Király-út 15. szám, 

hol olcsón szerezhető be Jáger ing és 

nadrag. hosapka. labszárvedö. ermelegitö. 

keztyü. teveszö rha r i snya . hasmeleg i töhöz 

szükséges flanellek úgyszintén az összes e 

szakmába vágó cikkek. 

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal, 

rekedtség, hurut» 
e lnyá lkásodás , 
görcsös köhögés 
cs hökh urut ellen 

C l f i n köxjegjri h bi-

U I U U zonyitvany orvo-
soktól es magánosoktól 

a legjobban igazoljak biz-

tos hatásukat «'s kozked-

veltséguket. 

Több millió ember 
használja saját javára 

V e n d ó g l ö m e g n y i t á s ! 

Tisztelettel tudomására hozom ugv a helybeli mint a 

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

helyiségében 

vendéglőt, sörcsarnokot 
nyitottam. 

F ó célomnak tekintem, hogy a nagyérdemű közönségnek 

elsőrendű ételt és tisztán kezelt italokat szolgáltassak ki. 

Boraimnak minősége és olcsó árusítása által nagyobb utcai 

torgalomra törekszek. 

Kőbányai elsőrendű sörnek forgalomba hozását azért tar-

tottam szükségesnek, mert ezzel egv hiányt pótolok a közönség 

óhajára. 

Helyiségemet rendelkezésére bocsájtom a t. közönségnek: 

bankettek, lakodalmak, összejövetelek és mulatságok megtartására is. 

I )e különösen kiemelni kívánom, hogy eredeti kőbányai 
Dreher-féle Király-sört mérek ki, amelyből állandóan iriss 

csapolás van. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve vagyok 

teljes tisztelettel 

Vincze Mihály helyett Vincze Mihályné, 

a Dreher-féle sörök kizárólagos lerakata és elárusítója. 
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