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A falu közegészségügyei/* 
Lehetetlen büszkeség nélkül gondolnunk 

arra a szerepre, amelyet az elhanyagolt magyar 
talu a világháború küzdelmében betöltött es be-
tölt. Megfeszített munka arán elért eredmények 
itthon, dicsőséges küzdelem utján kivívott győ-
zelmek a harctéren a tanúbizonyságai a magyar 
falu termelőképességének, fiai hősiességeinek. 
Egy oriasi leszámolás, egy általános mérkőzés 
ez a világháború, amelynek folyamán megdönt-
íetetlen igazságkent megállapítást nyert az, hogy 
magyar nemzeti létünk, fejlődésünk es hatalmunk 
legerősebb oszlopa és biztosítéka ugy most, mint 
a jövőben a magyar gabona es a magyar ka-
tona fog maradni. 

A magyar mezőgazdaság termelőképessé-
gének jelentőségével mar töbhen foglalkoztak, 
miért is itt csakis a legtöbb es legjobb magyar 
katonát szolgáltató magyar falu közegészségügyi 
állapotaival kívánok foglalkozni. 

A magyar államnak mostohább gyermeke a 
falusi közegészségügynél alig volt. Annak ter-
heit es feladatait az állam egyszerűen a közsé-
gekre, a vidéki közigazgatásra ruhazta át, amely 
részint nemtörődömségből, részint a kellő anyagi 
eszközök hianya miatt feladatainak megfelelni 
nem tudott. De mostoha gyermeke volt a falu 
közegészségügye a magyar társadalomnak is, 
amely mintha tudomást sem vett volna róla, 
hogy a tarthatatlan állapotok alatt az o fiai siny-
lenek, az ö gyermekei hullanak. 

Kétségkívül nagy pazarlás folyt draga magyar 
fajunk vérevei, amely pazarlas vadja alól alig 
van illetékes tényező, aki kivonhatná magát. 
Talán egyedül földmivelésügyi kormányunk volt 
az, amely a gondozásnra bízott gazdasági mun-
kások es cseledek közegészségügyét a kerdes 
óriási horderejének tudatában helyes szociális 
érzékkel megoldani iparkodott. Sajnos, nem 
mondhatjuk el ugyanezt a közegészségügy tulaj-
donképeni legfőbb vezetőjéről, a belügyminisz-
térium közegészségügyi osztályáról, amely a 
közegészségügy gazdasagi és szociális vonat-
kozását kellően nem méltatvan, szinte teljesen 
a tudományos orvosi körök befolyása alá kerül. 
Nem szeretném, ha szavaimat félreértenék, mert 
nincs tiszteletreméltóbb testület, mint az igazan 
a hi\atasa magaslatan álló magyar orvosi kar,, 
amely el kell ismernem, hogy a közegészségügy) 
terén is derekasan megtette a magáét, de mégis 
ra kell mutatnom, hogy az egyoldalú orvosi 
szempontok kizárólagos uralma elnyomja köz-
egészségügyünk közigazgatási, társadalmi és 
gazdasági részét, ami a belügyminisztérium köz-
egészségügyi osztályának talan lehet kényelmes,l 
a közerdek szempontjából azonban nem igen 
kívánatos. 

Korányi Frigyes nyomán a magyar orvosi 
kar es visszhangja, a közegészségügyi osztály 
kiadta a jelszót, hogy a közegészségügy első-
sorban korhazügy és ezen jelszó kapcsán azzal, 
hogy mi a közegészségügy inasod-, harmad- és 
tizedsorban, nem sokat törődvén, nekifogott kór-
házakat építtetni, amely célra évi 4 millió ko-
rona van az állami költségvetésbe felvéve. Ezen 
évi 4 millió koronából egy milliót Budapest 
főváros kap, a többi 3 milliót pedig a nagyobb 
vidéki varosokban építendő korhazak között 
osztják meg. 

Egy jól felszerelt kórház lehet a tudomá-
nyos műkódes elengedhetetlen előfeltétele, lehet 
a város közegészségügyének, amelynek a terü-
leten épült, egy jótékony tényezője, de semmi 

• ) Rúszlete a .KOZIK Közi."-ben l)r Mikccz Károlytól megje-

l«nt cikknek. 

esetre sem lehet a tőle távol eső vidék k ^egész-

ségügyi kérdéseinek egyetlen áltálán s megoldasa 

A legszebb tervek utan megépített korház be-

folyása is a tőle 30—40 kilométerre es.) falvak 
közegészségügyére szinte minim ilis, aminek a 

bizonyítására csak a statisztika amadatait kell 

elővennünk. 
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10,000 lakosnal nagyobb 

helyiségek 4.335,888 90,214 3 * v . ű <*>»•, 1354", 

10,00.) lakosnál kisebb 
helyiségeit 13.928.M5 329,595 237 nu .m 53701, 285", 

Ezek a számok mindennél világosabban 
beszélnek. Elmondják, hogy a gyakran túlzsú-
folt lakásokban élő, az egészségre gyakran ka-
ros gyári foglalkozást üző városi lakosság min-
den 10,000 lakosa közül évenki it 29-cel keve-
sebben halnak meg, mint a szabadban dolgozó, 
egészséges loglalkozast üző falusi közül. A 
nemet birodalmi statisztika szerint alkalmasnak 
talaltatott 1910-ben 100 falun-s/.iiletett allitas-
köteles közül 58 20°/», a városban születtek 
közül 47 87. Sajnos, magyar statisztika e célra 
rendelkezésemre nem áll, de nincs okunk kétel-
kedni, hogy ez az arányszám nálunk is fennáll, 
ami azt mutatja, hogy a falusi lakossag epebb. 
egészségesebb. Halálozási arányszámoknak az 
okát masut kell keresnünk. E/'-n törekvésünk-
ben azonnal irányadassal szolgainak fenti sta-
tisztikánk következő számjai, amelyek szerint 
amig a 10,000 lakosnál nagyobb helységekben 
elhaltak közül nem egész 10"0 volt az, aki or-
vosi apolasban nem részesült, addig a 10.000 
lakosnal kisebb helysegekben elhaltak több mint 
fele meg csak orvosi apolasban sem részesült 
Ha tekintetbe vesszük azt, hogy köztudomás 
szerint a falusi nép epen a rendesen már ment-
hetetlen legsúlyosabb esetekben és a haldoklók-
hoz szokott aránylag még leggyakrabban orvost 
hivatni es ha leszamitanank a leginkább saj.it 
orvossal rendelkező 5000 lakosnal nagyobb 
helységeket, ugy az 5000 lakosnal kisebb köz-
ségekre nézve minden bizonnyal egy egyenesen 
elrémítő arányszámát kapnánk azon orvosi ápo-
lást igénylő betegeknek, akik orvosi apolasban 
nem reszesültek. 

De a mai viszonyok között nem is lehet 
ez máskép, amikor 5<i00 lakosnal kisebb 12,099 
község összes közegészségügyi teendőit 1912-ben 
összesen 1156 körorvos es községi orvos latta 
el. Ha tekintetbe vesszük azt is. hogy 163, — 
5000 lakosnál nagyobb községnek sem volt 
meg a sajat orvosa és igy ezen községeket is 
legnagyobbrészt a körorvosok lattak el, akkor 
bátran allahatjuk, hogy falvainkban atlag 10.O00 
lakosra egy orvos jut, olyan 10,000 lakodra, 
aki a betegápolás, hygenia, íertőtlenites stb. 
legelemibb szabalyait és követelményeit sem 
ismeri és aki e teren is allandó tanításra és 
ellenőrzésre szorul. 

Indokolt volna Magyarország közegészség-
ügyét kórházügynek tekinteni talán abban az 
esetben, s az orvosi apolásban nem részesít-
hető betegek ezen óriási számat korházaink lel 
venni és kellő orvosi es hygeniai kezelesben 
részesíteni tudnak, de amint fentebbi statiszti-
kánk utolsó szamsora mutatja, a 10,000 lakos-
nál kisebb helységek halottjai közül csak 2.85% 
részesült kórházi ápolasban, amely, ha tekintetbe 
vesszük azt, hogy ezen számban a talált hullák, 
valamint a börtönökben, fogházakban stb. elhal-
tak száma is benne foglaltatik és hogy köztu-
domás szerint kórházaink apoltjainak egy nagy 

százaléka úgynevezett hivatásos beteg, szegény-
es rokkant, valamint azt is, hogy ezen számban 
igen nagy szainu halálos szerencsétlenségi eset 
is foglaltatik, ugy nem tévedünk, mikor azt 
mondjuk, hogy Magyarország közegészségügyé-
nek kórházak felallitasa utján való megoldasa 
— a nepesség szaporodását szamitásba sem 
véve —• 40—50-szer annyi kórházat kívánna 
meg, mint amennyivel ma rendelkezünk. Hogy 
ez érthetetlen, az mindenki elöttt világos. 

De még ez esetben is, bármilyen nagy le-
gyen is egy jól szervezett modern kórháznak a 
kisugárzasa, a közegészségügy szociális es gaz-
dasagi oldala megoldást ezaltal nem igen nyerne, 
mert a betegségek óriási arányszámát előidéző 
szegénység, piszok, tudatlanság, nemtörődömség 
stb. ezáltal leküzdve még nem volnának Hogy 
csak egy statisztikai adatot ragadjak ki, Magyar-
országon a meghaltak 43.89%, tehát majdnem 
a fele 5 éven alóli volt. Gyermekek, akik nem 
kórházi ápolást, de gondozást és tisztaságot 
igényelnek, gyermekek, akiket egy kis hozzaer-
tessel es jóakarattal legnagyobbrészt meg lehe-
tett volna menteni hazánknak, nemzetünknek. 
Ezeknek nem nagyjövedelmű orvosok altal ve-
zetett, szépen felszerelt központi korhazak kel-
lenek. hanem legalább is meg egyszer annyi, 
de nem rosszul fizetett községi, méltányosan 
megfizetett allami orvos, szülésznő, jólét és 
főleg iskola. Mert Magyarorszag közegészség-
ügye legalabb is oly mértékben közoktatásügy', 
mint amily mértékben korhazügy. 

A közegészségügy es betegápolás minden 
lelkesz- es tanítóképzőben, kózigazgatasi tan-
folyamon, a gyermekápolás es egeszsegtan min 
den óvónőképző- es babatanfolyamon kötelező 
tantárgy kell hogy legyen, inert a hygenia, a 
tiszta^ag, es a közegészségtan alapfogalmait más-
képpen, mint közvetlen oktatas es pelduadas 
utján a nep millióba átültetni nem lehet. Pedig 
erre van szükség es ez kell, hogy legyen a cel. 

A haza hőseiről. 
— Széljegyzetek a megörőkitcsükre vonatkozó törvény tárgyalása 

a lkalmiból . — 

Nem rég az országit ízban hőseink emlékének 

megír, "kilóséról törvényjavaslatot tárgyaltak. Helyes! 

Mindnyájan tudjuk, LTCZZUK , hogy hőseinknek adósaivá 

váltunk, csak azt nem tudjuk soká, hogyan rójjuk le 

tartozásunkat. Minél méltóbban k ívánunk eleget 

tenni kötelezettségünknek, és midőn j ó szándékunk 

szerint kívántunk eljárni, akkor kaptunk észbe : 

akármit is cselekszünk, akármit is határozunk, mi 

tartozásunkat teljesen törleszteni soh i nem tudjuk. 

Sokkal gyarlóbbak, gyengébbek vagyunk. e lehe-

tetlenségünket megfogják bocsátani, inert a hősök, 

kiknek emlékét megörökíteni akarjuk, saját fiaink, 

testvéreink, a mi vérünk. S ha onnan felülről lete-

kintettek un reánk, és látják a mi fájd d m u n k a t , lelki 

töprengésünket, megelégednek azon szerény márvány-

lappal vagy emlékszoborral, amelyen em léküke t 

átadjuk a utókornak —örökös tiszteletre, becsülésre. 

A mély gyász, a m»ly bánat, az nem kérkedik Ü res 

pompáná l becsesebb a jo szándék, az pedig a leg-

őszintébb, mert alig vau valaki, ki nem siratna meg 

fgy-egy hőst. 

Csak a törvénynek végrehajtása történjékJazután 

nagy gondossággá! és nem a megszokott sablon 

szerint. A végrehajtas utan győződhetünk meg, 

elértük e azt, amit akartunk. Fel fog vetődni azon 

kérdés hogy az emléktáblát vagy egyóbb emlék-

müvet hol helyezzék el t A községnek legszebb 

helyén, méltó környezetben. Azonban ép a környe-

zetnek kijelolese főleg kis községekben, h tl ily 

történeti jeleutüségü emlékművek elhelyezésére alkal-

mas nyilvános parkok, csinos közterek h iányoznak, — 

fog sok fejtörést okozni. 

Sopronban, hol pedig elég díszes köztér, park 

van, a bosniíii okupatió hőseinek emléklapját mégsem 

ily nyilvános helyen, hanem a Mihály templomban 

helyeztek el. Szerencsés gondolat . A templom egy 



f is'eute.lt helv, hová levett ka lappd l épünk ; hová 

nem hatol be. kökfilifoak MÍV«J« , prolid hangja. 
H * imborok hO imái, woIomimI wáHi—k az 
Kg. h uráli- . ilyen megtiszteli helyre való a hősök 
galeriaja is. . 

Ari.»l is >z.iv.i!tak suk.it az országházban, hogy 

t h • K hátramaradottjairól gondoskodnak. Sok az 

;ir i. k .. vegy ^zoiuoru. Meg szomorúbb, hogy 

i . rK>- -cm lathatjuk ugy el szegénységünkben, mint 

gy megérdemelnék Az ország csak minimál is 

scge.yt nyújthat, majdnem alamizsnát. De mégis 

\.i;aini A legszükségesebb. Hanem a szegény szülők-

nek. tiaik elvesztőért, — karpótlást vagy elismerést 

ugy s in kivannak, vesztességuk pótolhatatlan — ki 

nyújt legalább rigaastf Az emberek? Van sok, 
dértik, kedves felebarát, kiknek meleg, őszinte részvéte 

enyhíti a kesergő szülőknek fájdalmát, de — csak 

pillanatnyira Barátaink oly annyira el vannak foglalva 
-aj.it dolgaikkal, ba ja ikka l ; idejüket olyannyira 

leköti munká juk , h gy folyton melléjük nem állhat-

nak. Mar pedig a vérző keltel végleges enyhülést 

keres. Azt hol találja itt i foldon ? Sehol. 

Itt e föld >11 egyeseknek tenger mélységű bánat 

jut osztályrészül, másoknak minden külonós érdem 

nélkül CsiinboraSso hegy magasságát elérő kincs. 

Így egyenlőtlen fizetség volna az osztó igazság? 

Egyiknek keserűség, masiknak édesség jusson az 

életből? Nem, százszorta nem kell leteznie, kell 

elk 'vetkeznie egy jobb, kegyelmesebb vi iagnak, lio' 

mindenki megkapja méltó jutalmat Mi ez eljövend • 

boldogabb világiján hiszünk, és e Int tartja fenn ;i 

boldog viszontlátásra minden reméuységünket. 

Hős Geroly István szüleire szinte lesújtott a 

végzet. Derek gyermeküket, büszkeségükét, <i >11111 

ket, vén napjaikra tamaszúkat veszítették. Sajgó 

fá jdalmukban szinte nem e földi, hanem a földöntúli 

hatalomhoz fordultak Márványból faragott keiesztet, 

a szenvedéseknek es egyúttal a vigasznak symbolu 

mát álll itottak fel a czaki határban, a községbe 

vezető gyalogján* ut mellett. Az ido óta e kereszt 

jelzi hős Geroly István szüleinek fájdalmait, de ez 

nyújt ja egyúttal a vigaszt, e jelvényben találják 

lelki megnyugvásukat. S ikan fogják követni hö> 

Geroly István szüleinek péld.ij it, ha ugyan eddig 

meg nem követték volna. 

Ez emléknek felállítását egy kiránduló társáéig 

már mul l évben adta tudomásomra. A kiránduló 

tarkaságot annyira meghatotta .1 hós emlékere felállí-

tott kereszt, hogy spontán megállva, levett kalappal 

elzengte a most legszebb magyar imádságot: „Isten 

ald' meg a magyart". A márvány kereszthez azutan 

magam is kij írtam, oda vonzott a hős iránti tartó* 

zásoinnak érzete. Megd lo lam fedetlen fővel és elme 

rengve ueztem az emléket, mellette a magyar nemzeti 

lobogót, 

Feljegyeztem, hogy Geroly István emlékére 

emelték a s/.ülfik. 11 s tiuk a gy. ezred katonaja 

volt, ki Samborban l ' J l ő évi május hó 27-eu .'{1 

éves K ráb.m hősi halalt halt. A talapzaioti az aikaitui 

poéta 1 szulák kesergeseiuek következő sorokban ad 

kifejezést : 

SicnJefe^j cvik c»enJescn a meMze iJecctihen 
Legyen bckes »iri uimoJ uiá* or>/agnalt lulJji en 
A gondolat gyor* szarnyu.n elzarándokolunk oJa 
SeíeIcj!>C' »ze[ koszorút teszünk vr halmodra 

A hazaért aUJoztaJ f«t hős (jy-rmekjnk cl te Jet 
Nem felejtünk ei »<>ha tt^eJ, me. riziuk emlckeJ 
K»J t. ndolv.t szcme-nkben tn»'ly bánat könnye gyul 
Ra.vogj n le h"«. erémeJ rank a Uagok k z-l. 

IlA> G e r o l y István, e néhány sorral kívántam 

emlekednek hódolói Te neked mar konnyu a hant, 

nekünk azonban, különösen szüléidnél még nehéz 

az élet 

Nen tudom még, nem fogok-e szinte hős < ieroly 

István szüleinek szomorú sorsara jutni ? Elkészülve 

kell rea lenni De míg a végzet rám nem sújt, 

tovább fűzhetem gondolataimat a hazatérő vité-

zeinknek megjutalmazasáról, miről az országházban 

lobbét beszeltek, mint a hősök emlékeinek m e g ö r ö -

kítéséről. Azt mondta Urmanczy egyik beszédjében; 

mióta a háború dul, az idő óta sokkal érzékenyebbek 

lettünk Tokeletesen igaz ! Mióta j » ,lam fiam Csik 

vármegye egyik l ö s i m magashegyen, 24—30 fokos 

hidegben szinte küzd es szenved a hazáért, mind 

nyajunkért, az :dő óta különösen érzékeny vagyok 

magyar nemzeti kérdések irauk általában, — vitéz 

katonáink illető ügyek iránt különösen Igen meghat, 

hogy az országház vitéz katonáinkat küzdelmeikért, 

turadoz is iikért, szenvedéseikért niegjutalm izui készül. 

Megérdemlik. Élőbb, miut bárki más e földön. 

Hanem amivel Kakovszky István és társai 

kivanjáN vitézi inket kifizetni, az általános szavazati 

joggal , az ellen vétót kiállt eg»sz bensőin. J ö j j ünk 

elösz >r tisztába azon kérdéssel, miért küzdőnek a mi 

vitézeink A hazáért t»r nészetesen, meg a Koronás 

királyért Erre könnyű volt a felelet Csakhogy a 

hazában közelebbről egyedül szüleiknek otthonát 

ismerik Itt nevelkedtek, tanultak; itt érezték a 

szülői szeretetnek meleget, innen léplek ki felvér-

tezve— a világba, legtöbben a világból visszakíván-

koztak 1 csendes, nyngod dinas, de mindig meleg 

otíii iiba, míg végre maguk is hason meleg fészket 

nem raknak. 

\ poli ' ikus. az persze más szemüvegen át nézi 

a világol. Annak szeme a hazában el iszor az ország-

házba ötlik. Itt éli világát, mint a hal a vízben. Oly 

n így ur, hogy tnég immunitást is élvez. Hát a 

politikus, igen, azt hiszi, hogy mindenki és minden 

iiz országház után igazodik. 

Tévedésben méltóztatnak lenni képviselő ur.»k, 

kissé nagyra tax ilják a képviselőséget! 

Mióta megtudtuk, hogy egyes képviselő urak 

ftópéiuzel szerezték m. g a mandatumot. a képviselő 

Urakra oly gyakran rea sulik az iuooiupalibil itasl; a 

demokratismust folyton hirdető politikusaink aderaok-

ratismuss.il ellenkező ex'olleutias címükkel hivatkod 

nak, m in t az igazi hofrath v. Wuuder baldinger ek 

vagy Fireczek ek ; az ón politikai vezéreim pedig 

szinte csak szegre akasztották vagy mint mondották, 

felfüggesztették elveiket, mint annak idején a híres 

bihari pontokat ; egy értéktelen formula kedvéért 

felemelték a quotát. és ez érdemért meg nyakuk 

kozé akasztottak a Lipót rendeket, az idő ota előttem 

es sok más elölt a képviselőségnek értéke tetemesen 

csökkent. E11 legalább nagyon megcsalódottnak tartom 

magamat , ép azért Ítéletemben >z gorubb tudok lenni, 

mint annak előtte. 

Most e rettenetes - korszakban az országra két 

fontos feladat hárult. Mindent megadni katonáinknak, 

hogy azok az ellenségeink táborához szegődött 

majdnem az egész világot legyőzze; a másik feladat 

a front inogott a köze Hátast biztosítani. 

Büszkélkedve latjuk, hogy vitézeink keményen 

helyt al anak, elleuségeiuk ne 11 tudnak diadalmas-

kodni. Katoná ink lehat hűen teljesilik ft ladatukat. 

Hanem maguk kepvis 'ló urak pedig sokan vaunak 

együtt ós még a miniszterinnokkal is rendelkeznek — 

'tudtak-e a kózélelmezest biztosítani, a fogyasztókat 

'az árdrágítóktól és éiel.uisz-r uzs >ráskódoktól meg 

szabadítani V Oiyan komolyan teljesítették kötelessé 

' geiket, hogy a k .zelehnezesi tanaesban fentartott 

' helyeiket el sem foglalták V-m volt stílszerű, még e 

lantos kérdésben is taktikázni. 

111 az országba/ i p _'iüi) piedestaion ál lana, 

a képviselők a regibn tekintélyt élveznék, akkor a 

szavazati joggal v a l i n e g a j á n d é k o z á s i is kellőkép 

taxáim tudnám. De 111 l m a 1111 hőseinket érdeklő 

javaslatok tárgyalásán 1. 413 képviselő közül ál landóan 

még 'Al képviselő sem volt jelen, tehát a mi liose-

inknek ügyei iránt fagy > .. z iiiyt tanúsítottak, akkor 

ne akarjak vitézeink ' olyannal megajándékozn i : 

•„was mx kost." 

l 'rohaszka, a méiy gondolkodása és a nép lelkét 

' jó i ismerő puspuk. a ha'átérő katonáknak megjutal-

mazására inas értékest I eszmét pendített meg; gróf 

Károlyi Imre 12 vitéz katonának megjutaimaeéaára 
2UU.IM.HJ l\ alapilvái \' tett; a kalocsai érsek rokkant 

ka nak számara ku >11 lépet létesített; Suranyi a 

h ídi árvák számára telni:...•• i lapitványt tett. Minden 

szép szónál szebben beszelnek e tettek. 

Ha ami képvise 'ink annyit fognak agitálni , 

cap e*;lalni es peroralni. mint amennyi energiái kifej-

tenek az eddigi hangz 1 " témájuknál , akkor halasabb 

feladatot teljesítenek rt en attól tartok, hogy a 

1111 gazdag embereink nem igen fogják tudni köte-

lességeiket ami hőseink iránt — kulon instigálás 

nélkül. 

M- g egyet! A 1111 IS as honvódeinknek emiék-

lapjat Magy irorszagiuu egy helyén, Kecskeméten 

lá ' tam. 11 illjak meg azok, kiket illet, gyengeszava-

inat ha a m i l i s e i n k emléklapját felállítják, szentel-

jenek egy ki: .ol ^at 1 18 ;;s houvédeink számára i 

is, mert egy babérlevélre ezek is erdemessé telték 

magukat . — a j . — 
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Városi ügyek. 
Hirdetmeny. 

K izlnrm adom, hogy tüzelőanyagok szállítása 

és árusítása "s az ezzel szorosan összefügg» irodai 

munkák fe» ruar es március havában vasárnapon is 

egész nap v- gi-zhetök. 

Kőszeg 11*17. február 18. 
l)r. Frrybergvr .JenJ, polgarineiterh. 

Hirdetmeny. 

Kelhivoai mindazokat, akik a fémátvételi bizott-

sághoz bes z . a l t a t o t t fémUrgyaikért a térítést még 

ni"g nem kaptak, jelentkezzenek a városh iza I em. 

1U ajtó alatt. 

Kőszeg 1'J17. febru:ir 20. 

Jumbrits L<ij<>s, polgármester 

Hirdetmeny 

Ko/.hirül adom, hogy a vorösrézvizmelegitők 

most már sürgősen beszolgáltatand >k. Felmentés 

egyáltalában nem adható. Figyelmeztetem a közön-

ségét, h gy az ellenőrző bizottság házról házra j írása 

esetén a vízmelegítőket be nem szolgáltatók a leg-

kíméletlenebb büntetésben részesülnek. A közönség 

érdekében áll, hogy vízmelegítőt, valamint egyébb 

be nem -. ligái tat itt r i s t á n y a i t (furdőkalyhaviztartok 

es felmentett mocófletAk kivételével 1 L iu rmgor Elek-

nél a Kenik ./.p int megbízottjánál szolgáltassa be, 

j miután itt magasabb térítést ér al, muit a féinátvé-

| teli bizottságnál. Kivárom Kőszeg városának hazafias 

(közönségéiül, hogy fémtárgyait a létünkért inegfeszi 

, tett erővel küzdenek rendelkezésére bocsássa. Ámen 

nyiben ezen reményemben csalódnék és a réztárgyak 

február hó 2N ig be nem szolgáltatnak, a fématvételi 

bizottság házról hazra rekvirálja a fémtárgyakat, 

amely esetben a kihágási eljárás során kíméletlen 

megtorlással büntettetnek e rendelet megszegői. Vas 

vízmelegítők beszerzésére legfeljebb két heti haladé 

kot adhatok. 

Kőszeg 15(17. február 18. 

Janibrits Lajos, polgármester 

* 2 S t í \ 7 . Hirdetmeny. 

1891 — 1872 évbeli népfölkelő kötelesek bemutató 
szemléje tárgyában. 

Az 181H —1872 évben született népfelkelő köte-

leseket, valamint az 18Ü2-18W évbelieket akik az 

eddigi nepi 'Ikelő bemutató szemlén meg 11.-111 jelentek 

felhívom, hogy a i 1U17. február 28.-án megtartandó 

bemutató sz- nDn jó/.an s tiszta ál lapotban, pontosa 1 

reggel ' , 8 ót.ik >r 11 .árosi sörkert helyiségében meg-

jelenjenek. 

A távol, iái idók karhatatom nal fognak előve 

zettetni és elleniik a büntetési eljárás is megindul. 

Kőszeg l 'U / . február 22. 
KÖSteyt J ó z a n ronJűrkupitany 

lotio ni7 Hiirdetmeny. 

a gabona vamszazaléka, a kiőrlési és elporlási száza-

lek mi gállapitása tárgyában. 

Miheztartás és szigorú alkolmazkodás véget 

közlöm a varos közönségével és a inalomtulajdono-

sokkal, hogy a gabona vám százaléka buza és rozs 

után 1 0 % ban vau megállapítva, vagyis a molnár az 

őrlésre átadott gabonából 10°,,, vainszedésre jogosult 

Árpából és zabból pedig ö °/o vámot vehet. Miudeze 

ket már ismételten közöltem a közönséggel. 

A kiőrlési aránynak megál lapítását is kozol-

tem már, itt csak újból hangsúlyozom, hogy a keres 

kedelmi malmok búzából 84, rozsból pedig 85 % ki-

őrlésére vannak kötelezve. 

A vámmalmok legalább is 7 5 % kiőrlését 

kötelesek végezni, és ha technikai berendezésük 

megengedi, ugy ennél több százalék kiőrlését is esz 

közölhetik. A 2 °/o nál nem több idegen keveréket 

tartalmazó, hetoliterenként 75 kg-os sulyininőségu 

buza és 71 kg-os rozs kiőrlésűnél minden esetben 

legalább 75 " „ a kiőrlendő lisztnek. A hektoliter súly-

nak minden kilogramnyi növekedése 1-2 ki logrammal 

tobb liuzt kiőrlésére kötelez, l i i pedig az őrlendö 

buza vagy rozs 2 0 0 nál tóbb id -gen keveréket tar 

talniiiz, a keveréknek minden megkezdett százalók 

többlete utáu a kiórlésre nézve megállapított arány 

egy-egy szazálékkal csökkenhetik, természetesen en 

nek megfelelően a korpa és hulladék mennyiség egy-

egy százalékkal emelkedik. 

A portásból, koptatásból eredő vesztességuek 

maximál is százalékát, amit a vámmalo in az őroltetők-

nek beszámithathat búzából 3. rozsból pedig 4 „-

ban ál lapítom meg. 

A váuimaloinban eszközlendő őrlésnél a vámdi-

jak és az őrlési vesztesség levonása a lka lmával k 

vetendő eljárást az alábbi példával mutatom be. A 

fél a vámmalotnbau egy métermázsa 2 százaléknál 

tobb idegen alkatrészt nem tartalmazó hektoliteren-

ként 70 ki logrammos sulyminősógü búzát visz meg 

őrlés végett. A molnár mindenekelőtt levonja a 10" 

vámot, marad tehát őrlésre ÍHJ kg. buza, mi a felőr-

lés utáu ad 75 °/o-os kiőrlés mellett 07 5 kg. lisztet, 

3 % elporlás mellett 2.7 kg. elporlást, a többi 2 2 % 

korpa, vagyis 111.8 kg. a korpa. Ha az őrlendö gabona 

2 ° 0 nál több idegen alkatrészt tartalmaz, a követendi 

eljárásról hirdetményein feljebb intézkedik. 

Elrendelem továbbá, hogy a vámőrlést végző 

malmok telepén vagy raktárában semmiféle olyan 

gabonakészletnek nem szabad lennie, amelynek ren-

deltí'téuéröl a moln ir felvilágosítást adni nem tud. 

Az őröltető feleknek a malomba szállított gabonája 

csakis zsákokban tartható a fél nevével és sulymen 

nyiséget feltüntető harcával megjelölve. Felhivatnak 

végül a molnárok, hogy az őrlési tanúsítványokat 

akkor küldjék be a Haditermóny kirendeltségéhez, 

amikor a kérdéses gabona mar meg van őrölve. 

Ezen hirdetményemet az összes malmoknak 

kiadom, a rend irh itós ignak azzal, hogy az ellenőrzési 

szigorúan foganatosítsa. 

Kőszeg, 1917. február 23. 

Janibrits Lijos, polgármester 

Heiyi hírek. 
Eloleptetes. Dr. Kemenár Zo l t i n tart. tüzér 

hadnagy főhadnaggyá, Topfer Károly és Stessel Árpad 

houvédzászlósok hadnagyokká lépteitek elő a február 

előléptetések során. 

Varost közgyűlés lesz jovo csütörtökön folyó 

ügyek elmtézéso céljából E'.ek közölt a követk 1 

fonlosabbak szerepelnek : 50.1KX) korona fjg-fó köl-

csön j . iváhagyása, 1SUJU korona városi á l lamsjgóly 

elszámolása, 0'JtJU korona rendkívüli (árvízi segély, 

a sörkerti bérletszerződés megújítás t, az idei fater.nis 

árainak a megállapítása és a mikénti értékesítés, a 

vainszedési engedély meghosszabbítási iránti fel te r 

jesztés, a városszabályozó tervhez való felmérések 

eszközlése, a negyedmesterek drág iság i p j t l éka , bi 

zoltsagok kiegészítése. 

Halalozas. Meghalt „az öreg Ludwig" , — R i ng 

holer Lajos volt mészáros es vendéglős 81 éves 

korában. Nem voll beteg, sőt az ulóboi napokban ts 

megszokott, jol edzett, oreg legényes jó kedvbe, 

láttuk. Egy hirtelen köhögési, luldoklasi roham oltott 1 

ki életét. Ige 1 derék jóravaló ember volt, egyike a 

„régi j ó ido.;"4 alakjainak. Szerénységben, szegény 

ségben, de mindig tiszta becsületességben teljesítette 

kötelességeit. Egy volt mészáros és vendéglős, aki 

onhibáj iu kiviil szegényen hal meg, őzzel is doku-

mentálta, milyen ember volt az életben. Fiatal korá-

ban részt vett az olasz liadj iratban min t tüzér. Err • 

egész életében buszke volt. Korán jutott özvegységre 

es nővérei vél együttes háztartást vezetett, az is 

maradt. Kortársai már mind megelőzték „a nagy 

ártnádiához" való bevonulásban. Most megint együtt 

lesznek és majd tovább vitathatják a solferinói és 

magentai ütközeteket. Pénteken végbement teme-

tésén nagy részvét kísérte örök nyugvó helyérő. 

Halálozas. Ma temetik a 85 éves Ligeti János 

volt fényképészt. A nyolcvanas évek elején itt gya 

korolta iparát, azután másutt és ide vonult vissz 1 

rokonai körebe. Nemrégiben volt házasságának 60. 

évfordulója, özvegye, 15 éves kora óta hü élettársa, 

gyászolja ós három gyermeke. 



Vidéki hírek. 
Eloleptetes Gueth Gyu la Felsőőr népszerű 

országgyűlési képviselőjét, ki mint önkéntes teljesít 

hadi szolgalatot, Őfelsége honvédhadnaggyá nevez-

te ki. 

Kinevezes. A Budapesti Iparbank Készvény tár-

>asag Keresztényi Gyu át. a borostyánkői korjegyző 

ti tt, az intézet főkönyvelőjévé nevezte ki. 

Elhunyt lapkiadó Felsőőrnek regi, közrebecsűlt 

s igen népszerű polgára hunyt el szerdán 84 éves 

korában: Schuditseh L i jos , az isin írt Oberwarther 

Sonnt.igs Zeitung hetilap és t -1>.> naptárnak m i j d 

IW éven át vult szerkesztve és kiadója. Mint felsőőri 

nyomd itul ajd m >s alapított! •• lap í t , amelyben 

mindenkor hazafias é /.-'ssel szolgálta a in igvarság 

es a felsőőri jaras ügvét E» ez a szerény, de tiszte-

s"ges munka eg--sz -'ieit • biztosította szám ira a 

legs/.ebo polgári | .•.ne', i k zbecsülést, inast pedig 

hogy eiko:toZ'i ' «'. e i< sirab>l, a szűkebb p i t r i á b m 

| mindenkinek szinte részvétét. Vegelgveugi lés dón 

ltölte ki az élők sorúin >1 az öreg agglegényt. 

Elhunyt volt kózsagbiro Kohonc nagyközség 

volt bírája, <i >t V. Alajos *>•> éves korában Kohoneou 

elhunyt Kedden délután temették el n így részvét 

mellett A k >zsóg elóljárósaga koszorút h j lyezett 

ravatalara s temetesén testületileg vett részt. 

Román pap eyy s o p r o n m e g y e i i s k o l a b a n A sop 

ronmegyei Felsftbükk tanítói bevonultak katonának 

és az evangélikus népiskola 140 növendéke egy ta-

nító gondjaira maradt. Egy Erdélyből internált román 

pap, » kinek tanítói oklevele vau é.-. jó l beszél ma-

gyarul , felajánlotta, hogy a növendékek egy részét 

előkészíti a vizsgálatokra. A presbiterek rövid tanács-

kozás u lán elfogattak a pap a ján latát és azóta Fel-

sobukkön egy magyar tanító és egy romáu pap ta-

nítja az elemi iskolás gyerekeket. 

Lelep lezett e l e lm i s ze r c sempesze s . A s á r v á r i 

selyemgyárból a napokban a b lum IUÍ lőporgyár címére 

két waggon hadiárut adtak fel katonai fuvarlevéllel, 

s a hadiarukat, amelyek Szombathelyen keresztül 

voltak irányítva, katonai személy kisérte Ugy a 

soproni határrendőrség, mint a szombathelyi rendőr 

seg értesult arról, hogy eddig még ismeretlen egyé-

nek a hadiaruk közé nagyob » mennyiségi élelmiszer-

készletét rejtettek a kocsikba. Amikor a kérdéses 

waggonok Szombathelyre érkeztek, a rendőrség az 

ál lomáson felnyittotta azokat. A gyanú nem volt 

alaptalan, mert i waggonból 2692 k i logramm bab, 

-5 ki logramm sertés zsír, lOő k i logramm nul lás liszt, 

31 k i logrtmui dara és 20 k i logramm mák került elő. 

A szombathelyi rendőrség a rejtett élelmiszereket 

elk »bozta. A rendőrség egyidejűleg az esetről jelentést 

lelt a us. és kir. katona ia l lomasparaucsnoksagnak és 

származó hat zsebkendőt, egy lopott zöld mellény 

pedig /ubonya alatt volt. Mégis tagadott ós cinkos 

társait meg nem nevezte. Az a sok h iányzó élelmi 

persze már nem v . t feltalálható, mert nincsen olyan 

szagértő, aki azt is kinyomozhatta volna, azonban 

az a két kis hordó, mely a lopási követő nap a 

Horváth féle laktanya k /.elében találtatott, annak 

nyoma a laktanyába vezetett, a piros bornak elese 

pegtetett foltjai nyomán. A helybeli károsultak is 

felismerték tula|donukat és a hóban talált l ábnyomok 

méretei is megfelelnek a gyanúsított lábbelijének. 

Mindezek alapján a ren lórhatós ig a nyomozás 

eredményét áttette az ál lom isp irancsnoksághoz, mely 

a gyanúsítottnak őnzbevétele iránt intézkedett ós az 

iratokat és bűnjeleket áttette a pozsonyi li ad bíróság-

hoz — Mikor megelőző héten a lopások történtek, 

a rendőrhatóság a gyanúba vehető polgári egyének 

ellen is megindította a nyomozást, do egyben meg 

kereste a helybeli összes csapatparancsuokokat, hogy 

az összes legénységnek holmiját vegye szorgos 

vizsgálat alá. Akkor iban ez utóbbi intézkedés egyik-

másik helyen visszatetszést szült. Az er dmény azt 

igazolja, hogy a hatóság nem alaptalanul járt 

el és katonaságnak is érdekében álló, hogy u ilyen 

gyanút tisztázza l iemélhetőleg okulni fognak ez 

ecetben i csapatparancsnokok és a legénys gnek 

nem katonához méltó házról házra járó kéregetés1 

szigorú intézkedéssel szünteti meg Legegyszerűbb 

persze az lenne, az este ti órán tuli ki járást esik is 

feltétlen megii izhatóknak megengedni, de viszont j 'I 

teszi a lakosság, ha minden egyes esetben azonnal 

feljelentést tesz a hatóságnál. Ezen esetből oku hatnak 

azok is, akik emberséges könyörületből kielégíteni 

igyekeznek a kéregető katonát, inert azt hiszik, hogy 

éhezik. Egy katonának biztosabban meg van a nelii 

szükséges élelmiadagja, mint a polgári elemnek. 

Adományozások. A helybeli Uegyforrás Szikviz-

gy.ir |{. T. ölj kuron.it adományozott a Voröskeroszt-

egylet kőszegi fiókj inak, melyért há lás köszönetet 

inon 1 Chernol I t tvánné eln >knő. — Az ág. hitv. ev. 

eleini népiskola 1V — I osztálya tépést adományo-

zott a hadsegélyző hivatalnak. 

Megszűnt a csomagfuryalmi korlátozás Folyó 

hó 13-ával elrendelt csoui igforgalmi korlátozás feb-

ruár evei megszűnt. Február 23 án rendes csomag 

forgalom újból inegiuduli tzzal, hogy Gal íc iába esak 

február 25 tői vehetők fel csomagok. 

A tavaszi allatosszeiras A fóldmivelésügyi 

miniszter rendeleteit intézett a torvényhatósághoz a 

tavaszi allatosszeirasokra vonatkozólag. A rendelet 

érteimében a haszonállatok március hó 15 éig Íran-

dók össze és az osszeirasi lapukat április hó 15-éig 

kell a minisztériumhoz felterjeszteni. 

Az Elektro-Bioskup uiai műsora : 1. A harmadik 

nevet. Háború és anyaszeretet, vagy A háború 

kiuékit. 3 részben 3 Lángoló bakftsszivok. (Vígjáték.) 

megélni kénytelen lakosság különben m-m képes leg-
1 szerényebb igényeit kielégíteni s f leg nem képesek 

családjukat táplálni. A rendörkap azt felelte nekik, 

hogy a legtöbb élelmi cikk maxii: iiva van. Ha ennél 

drágábban adják, tegyenek fel intést , a hatóság 

minden drágitót megbüntet, szinti ig azokat is, akik a 

nem maximált élelmi vagy ruliá/ - keket aránytalan 

magas árért adják Azt a tevekun t izonban. amit' 

a hatóság tagjai, szigorúan tdességiikön tull 

tettek, de megtették az élelmiek a::ossabb elosz-

Itása és a szegény népnek ellát m, -ben, azt saj-

nos abbahagyták, mert elöször iigvelmeztettek 

a vevő közönséget, az volt >bb mértékbea 
okozója az elárusítók telhetetlen • ( . -a:iak, egy-. 

mástól megirigyelve a falatot eg; I.M,H túllicitáltak,1 

vagy megrohanásokkal ébreszMu» : ,i termelőben 

az áremelésre való buzgóságot \a„v pedig a va-

gyonos osztály tagjai ütköztek • azon, hogy a 

rendőrség beavatkozása folytán n. ,i ttek meg 

egy egesz kosár tojást, egy eg tejfelt, egy 

egesz kanna tejet, hanem a hati tagi.ű azi ,i job-

ban rászorult családos szegénye- s- : ,, tta el es 

ök a titokban ígért magasab! s,m kaphatták.1 

Pedig ami az árakat illeti, a hai nindig figyelem-

mel volt a soproni és még - t, szombathelyi' 

piaci árakra és itt mindig oly ái it meg, melyek 

amazoknál valamivel magasab! ,k, csakhogy 

szivesebben a kőszegi piacot : • - k s igy nem 

igaz, hogy elriasztotta a term Büntetésekkel 

sem, inert alig fordult elő bmr i • íkkoriban; a 

hatóság minden ellenszegülő est intetes nélkül 

is elrendezte az ügyeket. I X ..;vonos osztályt" 

ez ki ne elégítette. Az a gyo'i r, megszokott jó-

lakást féltette. Végre panaszra ja uk ,i h i»i')s;ig szociá-

lis erzésii buzgóságát leintették - a ! ,'os.ig könnyen 

hagyott abba egy oly nehéz feladatot, melyet az a 

közönség sem méltányolt, am i ! , ' , ••dt-keben történt. 

— A panaszkodó hölgyek azt is k mták, hogy a 

tejhaszonnal és egyebekkel v.ilo in/alás betiltassek, 

hogy csak kizárólag a piacra k< Í M, L .; re a kapitány 

azt felelte, hogy ez amúgy sincs m ^ n . .dve, de az 

ellenőrzés gyakorlására nincs s/.ituly/•. \ Ha azon-

ban valakit feljelentenek, feltétlen meghinteti — Az 

asszonydeputáció nem volt megelegt ha- a válasszal 

és azzal távozott, hogy Kürthy bárónak írnak levelet. 

Az ajtóban még azt az indítványt tette, hogy fel-

hívást kellene kibocsátani egyöntetű ,:ll ^foglalásra az 

összes háziasszonyoknak. Azt adta feleletül, hogy ezt 

jobb lesz társadalmi mozgalom alapján letre hozni, 

de egyben egy vigasz szava is volt, figyelmebe 

ajánlotta, hogy a polgármester azzal a tervvel foglal- j 

kőzik, miszerint azon vidék: termelőknek, akik a 

kőszegi piacra hoznak élelmieket azoknak olyan 

jutalmat helyez kilátásba, ann nekik legkedvesebb es 

ő ettől eredményt vár. — Mi is őszintén kívánjuk. 

Iparuk megszűntetését jelen'-tték !>•» i van^ i 

i tanácsnál : Unger József fuszerkcresk>'d .lan/só 

Mihály szabó, Tornpeck J.irios cserepes, Schreiuer, 

Lajos fuvaros, özv. Felixné, M írer Ferenene cipészek. 

Németh Sándor zálogháztulajdonos. 

A dohanynagytözsdeben öt héten at kizár ,ag 

csak a viszontelarusitók kaphatnak dohányt, s/ var' 

és cigarettát. Az a mennyiség, melyet a nagyt^/.s l 

eddig kistőzsdéje számara visszatartott éskies-iyii-

árusított, a7.t ezen idő alatt aranyos felosztásban t 

lobbi jelenleg engedél.yel bíró kistrafikosok k i|>j ik 

A különlegességekből változatlanul kicsinyben is 

árusíthat a nagytőzsde. Hogy öt héten át miért lesz 

így, azt nem sikerült megtudnunk . 

Csak három hónapra szabad lisztet oroltetm A 

vármegye al ispánja legközelebb rendeleten ad ki, 

amelynek értelmében senki több lisztet nem <>r Itet 

hot, mint amennyi három hónapi háztartási >zuk><.-g 

letére elegendő. A rendelet kiadására az ad okot. hogy 

az Országos Közélolmezési Hivatal a közigazg itási ! 

hatóságoktól i n i r tobb ízben kapott jelentést arról, 

hogy m^g egyes gazd ik, gazdasági munkásuk es 

cselédek részéről is — az utóbbiak a munkabér, az 

aratásrész, vagy cséplést rész fejében kapott gabona ( 

jukat — oly módon őröltettek meg, hogy kezdetben 

bővihen voltak a lisztnek, nein osztottak be kellően ' 

maguknak a felhaszn dh itó lisztet és végül a dolog 

oda fejlődött, hogy ezek IN rászorultak a hatósági ellá-

tásra Országos érdek, hogy a lisztkészletekből spin űi 

el ne pazarlódjék és egyfelől a liszttel vi jat in igukat 

ellátók ne éljenek túlságosan jó l , másfelől, I n elfogy 

a liszt, ne szoruljanak arra, ami az ellátatlanoknak 

úgyis nagyon szükséges Az uj rendelet értelmében 

a haroin hónapra való lisztuiennyiség alapul véte 

lével kell majd az őrlési tanusitvanyokal is kialhtani. 

Azon ejjeli betoresekrol, melyekről htrt adtunk, , 

lehullott a lepel. A rendőrségnek első pillanatban J 

táplált gyanú ja helyes volt, — mégis csak a vélet-j 

lennek köszönhető a nyomozás eredménye. A li"ly-

beli betöréseket egy czaki betörés követte Ol t is a 

kéregető és dohányt km i ó katonákat vették gyanúba 

A c/.aki károsult éberségé észrevette, hogy egy par 

lopott csizma özv. Marta Karolyné lábán van Mikor 

ezt a rendőrhatosagg il közölte és nevezett eziránt 

igazolasra felhivatott, azt mondia , hogy a csizma 

Treiber Antal lány ié, de a rendőrség őrizetbe vette 

a bűnjelet, melyben a ezáki károsult egész hataro 

zuttsaggal tulajdonára ismert, K á lmán Lajos cipész 

pedig felismerte murikáj »t, melyet Bálint János ezáki 

lakosnak készített, kinél a betörés történt. Treiber 

Anta l végre beismerte, hogy a csizmát egy ismeret-

len u lánus katonatol ö vette s így került Hartanéhoz 

A hatóság megkeresésére kivonultatták az uj ibban 

idehelyezett ulánus kü lön í tményt es Treiber Antal 

felismerte és megjelölte az ul inus csizm i elárusítót, 

aki azonban mindent tagad, de mikor öt é s l n lm i j á t 

vizsgáltak, megtulal lák nala a helybeli lopisokbol 

Estély. A helybeli jó tékony nőegylet estélyének 

sorrendje összeállításában finom művészi i lésre valk 

I lándel Ariosoját zongora, harmón ium és hegedű 

hármasban adják elő Hanély és Freyler úrhölgyek és 

Kasz ur Károlyi Sándorné uriWi Schubert : Frühl ings 

truum és Hrahms Liebestreu dalait énekli s Kandy 

esewski: Detn aufgehenden Vol lmonde eimii hármas-

ban is közreműködik , amikor is Freyler úrhölgy 

zongorán és Küsz ur hegedűn fogják öt kísérni. A 

műsor harmadik darabja Heethovon 12. op. 2 számú 

hegedű és zongora szonáta 5. tétele, a melyet Freyler 

nrhölgy és Kász ur adnak elő. Azután Mendelsohti 

kettőse: „leh harrete des Herrn" kerül sorra, ének 

lik Károlyi Sándorné urnő és Hanély Flóra úrhölgy. 

Az estély utolsó pont ja dr. Tirtsch tanár ur felolva 

sása lesz, ki velitett képekkel illusztrált előadást 

tart jeruzsálemi útjáról . A műsor oly élvezetet ígér 

aminőt városunkban ritkán van a lka lmunk élvezni. 

Az előadás estély f. évi március hó 4 én este ti óra-

kor fog a helybeli evang. leánynevelő intézet disz 

termében megtartatni. Jegyek előre válthatok Hóth 

J(?nő könyvkereskedésében ; ára legalább 2 korona. 

Ö s z t ö n d í j a d o m a n y o z a s . A város i t a n á c s egy 

megüresedett Fertsák Mózes féle tanu lmányi ösztön-

díjat az iskolai bizonyítványok elbírálása alapján 

Hegedűs János VI. oszt., a Kossuth alapítvány egyik 

* ösztöndíját Báez Lajos IV . oszt., a Waisbeeker 

János i lapitványt a család megbízása a lapján Hammer 

Lajos VI I . uszt. g imnáz iumi tanulóknak adományozta. 

Az 1972 - 1 8 9 1 evbel i n e p f o L e l o k ö t e l e s e i ne-

gyedik szemléje a Kőszeg városi illetőségű es ittlakó 

idegenek részere e hó 28-án lesz a városi sörkert 

helyiségében. Ezt megelőzőleg ket napon át a járás-

belíek kerülnek szemle alá és pedig 26-án a Rohonc, 

Csajta, Városhodász, Szerdahely, Nagycsömöte, Alsó-

szénégető, Nemescsó körjegyzőségek, — 27-én pedig 

a Leka, Pörgölény, Borostyánkő es Bándoly körjegy-

zőségei. Polgári elnöknek Somogyi Miklós főügyészt 

küldte ki a törvényhatóság. 

Az adofelszolamiasi bizottsagba, mely előtt az itteni 

bizottság városi és járási kivetése elleni felebbezéseket 

Szombathelyen tárgyalják, kineveztek elnöknek Hanny 

József nagybérlőt, tagokul Weöres Aladárt, Wentzl 

Ldet, póttagokul Deutsch Artúr, Schaar József es dr. 

Mayer Ferenc szombathelyi ügyvédet. Érdeklődtünk 

aziránt, hogy ki javasolta e bizottságot, de itt illetékes 

helyen semmit sem tudnak erről Feltehető tehát, hogy 

a központnak á z összeállítása. Megjegyezzük, hogy 

seinnu kifogásunk az illetők személye ellen. Mind 

igen derék polgártársaink. Más kérdés azonban az, 

valamennyien alkalmasak-e arra, hogy a felebbezesek 

ügyében a viszonyok alapos ismeretével közreműköd-

hessenek. Wentzl Ede tagot pedig hiába választották, 

mert ilyen nevü cég van, de egyen nincsen. 

A lövedelem es v a g y o n a d o fe lü lv i zsgá la tára és el-

bírálására a polgármester a következő tagok kineve-

zését javasolta a pénzügyigazgatóságnak : Kincs István. 

Freyler Lajos, dr. Szovják Hugó, Hacker Samu, Müller 

Ferenc. 

Panzintezeti közgyülesek. A Kőszegi Takarék 

pénztár és a Kőszegi Alta 'ános Takarékpénztár ma 

tartják ez évi közgyűlésüket, saját helyiségükben 

Előbbi 73, utóbbi 40 éve áll fenn. 

A szikvizyyar rt közgyűlésé mult vasárnap 

Freyberger Sándor elnöklete alatt egyhangú lag tu-

domásul vette az igazg itóság és felügyelő bizottság 

jelentéseit, mely szerint az elért tiszta jövedelemből 

részvény kamat fejében OiH) kor., osztalékul 1KKJ kor. 

fizet a részvényeseknek, nmi részvényen kint •"> korona 

és ezzel bevált ja az 1916 évi szelvényt is, melyre 

inult évben se kamat , se osztalék nem es.'tt, továbbá 

tartalékalapra 300 K, alkalmazottak jutalmazására 

ö'JO K, a Vöröskereszt javára öO koronát fordít és a 

fen maradó 181 K, a jövő évi számla javára írja. Az 

osztalékot a hitelszövetkezeti pénztárnál fizetik ki. 

E lnök indí tványára módosították a szabályokat, mely 

szerint a kuz- és igazgatósági ülések kevesebb tag 

jelenlétében is határozatképes, a tisztségek valasz-

lása ezentúl három évre történik és a pénztárosi és 

kezelői ál lás igazgatóságon kívüli egyénnel is be-

tölthető A választásnál az eddiiziek újraválasztanak ; 

uj tagok leltek Flauiiseh Gusztáv, Leudvay Lajos és 

Mayer János. A közgyűlés után megalakult az igaz-

gatóság. E lnök lett Freyberger Sándor, alelnök Fuehs 

János , pénztáros Issovils István, könyvelő Graezl 

János , üzemfelügyelő Fuehs Ferenc. 

A kőszegi hitelszövetkezetnek mult vasárnap 

jubiláris közgyűlése volt. Tizedik esztendeje, hogy e 

szövetkezet feunll és az a/, eredmény, melyről be-

számol, meglepő gyors fejlődésről és torgalouieuiel 

kedésról tesz tanúságot. Forgalma megközelíti a két 

mill iót. Alaptőkéje törzsjegyzések ben 156 784 korona, 

tartalékalapjai 42Ö37 korona, folyó számla és taka-

rékbetétje 1,673 286 korona, 1916. évi tiszta jövedelme 

20-291 korona, értékp.ipirál lomunya : 306 2S8 korona 

Kincs István elnök e számokkal igazolta az intézet 

közkedveltségét és szilárd alapon való haladását, 

mint az első évtized fáradozásának legszebb gyű 

inolcsét, mely vál lalatnak tiszta jövedelme egyúttal 

közeélnknak is szolgál, amennyiben a kath. hitközség 

kebelébe n kifejteit szociális és kulturi i iuuka rés/.ese 

dik benne és min lez végeredményben e város köz-

hasznú érdekeit mozdít ja elő. Köszönetet mondott 

mindazoknak , akik ez intézet megizmosodásában 

önzetlenül közreműködtek. Az évi jelentéseket egy-

hangú lag vélték tudomásul és a törzsrészvényjegyek-

nek 5°/o kamatot szavazott meg. A megüresedett 

lelügyelőbizottsagi tagságra egyhangú lag dr. Bárdos 

Kernig főgimnáziumi igazgató választatott.. 

Asszonvdeputac o járt a rendőrhatóságon és azt 

kérte, hogy a piaci hallatlan drágaságot fékezze meg 

ugy, amint ezt másfel éven át teljes eredménnyel tette, 

mert, ugy mondják, a fix fizetesböl és keresetből 



folytatja t nyomozást annak megállapítására, hogy 

a csempészést, amennyiben azt polgári egyének 

követték ei, kik voltak. 

Vasmegyei rrtekesito es fogyasztási szövetkezet. 
A Varmegyei (i . i .dasagi Egyesület e héten tartott 

kozgvuU-sén nagy horderejű es bizonyára ugy a 

fogyasztóknak, mint a termelőknek egyaránt kedves 

ind'it'. ínyt tett I 'ukai Takach Ferenc kamarás, ami 

i . r i . ' ndit ványozta, hogy a termelők és fogyasztók 

* >> u • sinaljanak Yasmegyében egy értékesítő és 

fogyasztási s/ovetkezetet. A late ner osztály — ugy 

.uond sok it szenved a háborúban a nagy draga 

sac miatt, de nem a termelők uzsorája — mint az 

aitaiahan hangoztatni szeretik — hanem a közvetítők 

kereskedelme folytán. Herbst Géza alispán kijelen-

tette. hogy igen üdvösnek tartja a felvetett gondo 

latot és azt ajanlja, hogy a kérdés megvitatása cél-

jai,. >1 küldjenek ki egy bizottságot. Weöres István o 

eélra az igazgató választmányt ajánlja. A közgyűlés 

K' s ler Károly indítványához járult hozzá, aki el 

mondta, hogy már két magyarországi vármegyében 

van ilyen egyesület, ezektől beszerzi a szervezeti 

szabalyzatnt es felvilágosításokat, azután az ügyet 

az igazgató választmány elé terjeszti. 

Az alispan rendelete a tavaszi vetésről Az alis 

pán kiadta azt a rendeletet, melyet a varmegyei koz 

gyűl. sen We res István nagybirtokos sürgetett és 

amely a v . ' 'inag viss atartásard intézkedik. Azok a 

gazd ik, akik be tudják igazolni, hogy csak annyi 

őszit veti.eMek, hogy az árpával, babbal és tavaszi 

búzával együtt s/ántnföldi területük kétharinadrésze 

nines bevetve jrgositva vannak ezekből a tavasziak 

' oi az ültetett tengeriből unnyit felhasználni, hogy 

hogy az őszi és a tavaszi vetések (.buza, rozs, árpa, 

zab, tavaszi buza és ültetett tengeri* az egész szau 

tóföldi területnek kétharmadrészét meg ne haladja A 

rekvirálók szigorú kötelessége, hogy a területi kor 

lálozasokal pontosan ellenőrizzék, a netalán jog'ala-

nul visszatartott gabonát és terményeket pótlólag 

rekviráljak és a/ 'kat. akik a visszaélést elkövetik, 

feljelentsék Habból, borsóból, zabosbtikk nyhől, CM 
lámádéból, k ieshol, hajdinából a szántóföldi terület 

nek a tavasziakra meg allapilolt egyötöd, illetve u 

összes gabonanemekre inegállapito't ketharmadrészén 

felül tetszés szerint ültethet és vethet mindenki ter-

ményenként kul'i i-kulou annyit, a mennyit az utolso 

három év atlagában az illető terményből ültetni, 

illetve vetni szokott. Az, nki a .szántóföldi területek-

nek egyötödnél nagyobb hányadat tavasziakkal be 

nem veti, jogosítva van a babon, borsón, lencsén, 

zabun bukk nvon, csalamádén, kölesen és hajdinán 

kivul még az ültetni való tengeriből is az utols ) .'1 

éy átlaganak megtelelő területet beültetni. 

Beszüntetett vonatpar Szombathely Bocskozott. 

A déli vaspalyatarsas.ig további intézkedésig vas.ir-

naptol kezdve egy személyvonatpárt beszüntetett a 

szombathely—béesi es illetve nagykanizsa—béesi 

vonalon. Eszerint további intézkedésig ne.u fognak , 

k /lekedni a Szombathelyről délelőtt fél tíz órakorJ 

Hées felé induló és a Héesből estelél 7 órakor érkező| 

személyvonatok. | 

Agyonlotte a szomszédját II rváth .'anos gércei 

lakos régóta harag >s viszonyban élt szomszédjával. 

A s. v ;ok K /. tt is, meg i asszonyok között is 

napirenden volt a civakodás, amely szerdán véres 

tragedi tva fejlőd 'tt Horváth János szerdán délután 

sszevi szett a szomszédja feleségével. Veszekedés 

k<>zben meg r >tte az asszonyt, aki erre elfutott mun-

kában levő ura után hogy elpanaszolja a rajta esett 

sérelmet. A férj felesége j.uiasza folytan hazasietett, 

hogy k'-r lőr v i >ja Horvathot lovagiatlan magavise-

let eert. A > ins I k k /ott ismét szóváltás támadt, 

aimn Horváth felingerulve lakáséba rohant s egy 

botpuskával szomszédját k zvetlen közelről homlo-

A •• v a» aid . tt i véresen bukott a földre 

s r vid id a.alt % .s en védett A csendőrség a lovol • 

doző s/oinszelot nyomban Tizeibe vette. 

Draga talpalasert elitelt csizmadia. A napokban 

szegény es I,.,iny jelent meg a szombathelyi 

• i sírva p'iiaszolta, hogy Király Anta l 

>/••:!)! ' r . . 11 liaine.ster olyan horreiidum arat 

Rablógyilkosság Budapesten. Szerdán délelőtt a 

Fehérvári-ut legforgalmasabb helyén kirabolva és 

meggyilkolva találták Gut tmann Arui inné ékszerész-

üzlet tulajdonosát, akinek férje a harctéren teljesít 

szolgalatot. Két kis árvája maradt. A rendőrség eddig 

nem akadt nyoirára az állítólag szokott katona 

rablógyilkosoknak. 

Burgonyahengerdara burgonya helyett. Kevesen 

tudjuk, hogy a burgonyahengerdara a kenyérkészi 

tésnél teljesén pótolja a főtt burgonyát. A burgonya-

hengerdara ugy készül, hogv a burgonyából szárítás 

után elvonják a közel '•*» százaléknyi víztartalmat 

és az így megmaradó burgoii jat héjastól megőrlik. 

Az így készített termékből tízszerte kevesebb kell a 

kenyérsütéshez, mit a főtt I urgonyából. A burgonya-

hengerdarát a Kozéleln Hivatal egy, korábbi 

rendelete értelmében lefog!altatott s most pedig 

értesítette a torvényln ig >k .t, hogy a búzaliszt 

kontingensük terhére ha : .:-dó burgonyahengerdarát 

küldeni. A hengerdara a -gonyalisztnél tetemesen, 

körülbelül négyszer draga" i 

A fagyott burgunya is élvezhető A burgonya, 

mely a hidegben megfagy :iint emberi táplálkozás™ 

hasznavehetetlen, szer, kerül, vagy legjobb 

esetben olcsó pénzen s * meg ipari célokra, vagy 

allatok etetesére. Téves » az altalanos hit, hogy a 

fagyos krumplit nem le újra élvezhetővé tenni. 

Az eljárás igen egyszer lágytól megcsípett vagy 

akár kőkeineiiyre fagy .i.nplit hideg helyen kell 

tartani, hogy* semmi ilmények között fel ne 

engedjen. Használat el hideg vízbe tesszük és a 

fagyas fokához képest . i-' or.iig abban hagyjuk. 

A vizet I - J szer meg íjitani. Aztán kivesszük 

a burgonyát éehámozás il , hé jábaa megfőzzük. 

A fagyos krumpli elves k vízben édeskés izét és 

sem ízre, sem tápláló ér nézve nem különbözik 

a j ó krumplitól. 

A szarvasmarha at txunalása Ausztriaban. A 

szarvasmarha ara egyes trtományokban annyira 

emelkedett, hogy szüks-g-snek mutatkozott az ar-

• neUelés korlátozása. .ormany utasítására az 

alsó ausztriai helytartó a II es I I I . osztályú vágó-

in trlia maximál is árat les »üt itta. 

Hirek a háborúról. 

J 'je i giaipal.isá'Tt, amelyet szinte ki sem 

u '-g'. v! A feljelentésnek kihágási tárgyalás 

volt i fc v tfc . n iiye, i melyen Király Antal indo 

•v itlan »r g M rt a rendőrség jogerősen őO korona 

ptnzl natetésre ítélte. 

Gvfrmekkinzo neveioap t. Szombathelyen a rend-

éi t /.tattá Keek Sándor ottani szabómestert, 

ves nevelt leányát ál landóan kínozta és 

... i ugy megverte, hogy hosszan gyógyuló su-

s,>ruléseket szenvedett. 

Csecsemohulla a csatornaban Szombathelyről 

jelt ntik: A vízvezeték megtigyelő csatoruajában a 

csatornatisztítók szerdán egy csecsemő holttestre 

bukkantak. A boncolás megállapította, hogy a holt-

test k rulbelul két héttel ezelőtt került a satornába. 

Megindítottak a nyomozást. 

Heti krónika. 
Ai uj honved Imi miniszter eskütétele. Őfelsége 

a király, Szúrnia} Sándor altábornagyot honvédelmi 

mimszterr- nevezte ki. Az uj honvédelmi miniszter 

eskütétele kedden a Hof lurgbau folyt le. Ez volt 

< »felségének, mmt magyar kuá lynak , uralkodása alatt 

az elsrt eset, hogy magyar funkcionárius, esküt tett. 

Az eskütételnél, mint magyar funkcionáriusok gróf 

Tisza miniszterelnök és herceg Festetisch Tasziló 

szerepeltek. Az eskütétel utáu Őfelsége Szurmay hon-

védelmi minis tért külön kihalgatásoa fogadta. 

A londoni mun ic iogyar i r obbanas A l ondon i tnu-

niciogyarbüii január Itt. en történt robbanás alkal-

mával szegyedet kár egy mill ió fontra becsülhető. 

A buvarhajo harc siker.. A birodalmi gy 

munkabizottsága szerdán i előtt ülésén Z immer inann 

külügyi államtitkai* bizal ias közléseket tett a poli 

t i ka i lielyzetnek január .'il- ke óta történt fejlődéséről, 

l íehatóan ismertette a li -i.v ot, amely az Amerikával 

való diplomáciái összek >'s megszakítása folytán 

bekövetkezett. Kifejezte i- nlalinát, hogy a tenger-

a i t t jaro harccal a k i t ű z .'t colt el fog j i u érni Ez-

után ("apelle, a bírod il:: . engerés/.eti hivatal állam-

titkara hossza >b és 'lénk tetszéssel fogadott beszéd 

ben kifejtette, hogy az a várakozás, amelyet a hadi 

tengerészet a korlátlan búvárha jó háborúba vetett, 

nemcsak betelje- -dett, hanem felül is múl ja a várt 

eredményt. 

Az Unió jegyzeke A u s z t r i a M a g y a r o r s z a g h o z . 
Az amerikai nagykövet kü lügyi kormányunkhoz egy 

jegyzéket nyújtott át. Ez mindenekelőtt megemléke-

kezik arról a jegyzékről , amelyben a monarchia 

kormánya az Ancona elsülyesztésekor kifejezte állás-

pontját a buvárhajóharc dolgában. Figyelmeztet a 

jegyzék arra, hogy külügyi kormányunk 1915. de 

ceinber iki jegyzékben kifejtette, hogy ellenséges 

hajót , amennyiben nem menekülne, vagy nem tanú-

sítana ellentállást, nem részesítenek megtámadásban 

addig, inig legénységét biztonságba nem helyezik. 

Mégis a földközi tengeren oly hajókat sulyesztettek 

el, amelyeket előzetesen nem figyelmeztettek. Majd 

rátér a jegyzék külügyi kormányunk ez év január 

31-iki jegyzékére, amelyben kijelentettük, hogy elzárt 

területen a közlekedés minden eszközzel megakadá 

lyozzuk Minthogy euuek folytán az L'nio kormánya 

kétségeket tanwszt ezen nyilatkozatok tekintetében, 

végleg és világosan tájékozni akar arról, liogv a 

monarchia milyen álláspotot foglal el a búvárhajó 

harc tekintetében. 

Az Unió hadüzenete. A Times arról értesul 

W ashingtonból , hogy az Egyesült Ál lamok hadüze-

netét e hét végere varjak. Kooswelt átveszi a tenge-

részeti, h'oot a külügyi tárcát. Lansing egv banketten 

'ki jelentette, hogy az Egyesült Ál lamok a haboru 

' előestéjén állanak 

Szállítási nehezsegek Amerikaban A blokád erő 

teljesen érezteti ha isat Amerikában es a vasút-

állomásokon az aru annyira felli ilinozódott, hogy 

szállítási nehézség. ^ miatt árdrágulás támadt. Ame-

rikai koriuányk ; >!>en nagy elkeseredést okoz a 

mexikói helyzet, t .. í vben német kéz munká j á t lát ják. 

A cubai felkelés t s hovekedőben van. A vasúti for 

galom a legnagy akadályokkal küzd. Négym i l l i ó 

bushel kivitelre szánt huzat tartottak vissza az 

utolsó heten. 

A porosz birodalmi gyüiesról. A német birodalmi 

gyűlésen Kaempf ein .k megnyitó beszédett mondott. 

Ha a jelek nem csalnak — mondotta — kozeledunk 

a hatalin as mérkőzés döntő harcaihoz. A német 

császár győzelme tudatában békejobbot nyújtott az 

ellenségnek, amelyet az hetykén visszautasítod s ezzel 

kényszerit bennünket, hogy ahhoz a fogvverhez 

nyal junk, amelyet technikánk tökéletes eszközzé tett. 

, Ezt a fegyvert nem tesszük le, inig a harc cé l j á t ' 

országunk függetlenséget és szabadságát ki nem 

vívjuk. A Berliner Tageblatt értesülése szerint a 

birodalmi kancellár tudatta a birodalmi gyűléssel, 

hogy k. d len. a kmtsegvetés első olvas isánul "felstólai 

s nyilatkozik a hadihelyzetről és a külpolitikáról. 

Helfferich nsmet államtitkár a haboru vegéről. 

Helfferich ál lamtitkár a német mezőgazdák nagy-

gyűlésén kijelentette: Ma olyan sorsdöntő az egt /. 

világra, amilyent eddig nem ismert a történelem, v 

végső küzdelemben a mezőgazdákra hárul a don , 

feladat, h )gy Angl iának Németország ellen folytat t 

kiéheztető polit ikáját leverjék. Megemlékezett 

angol foldmivelésügyi miniszternek arról a legutób 

kijelentéséről, hogy a háború az angol szántóföldeké 

fog eldőlni. Mi biztosak vagyunk a sikerbe — ugy 

mond as á l lamtitkár — és azt senkitől és semmit • 

nem engedjük elragadni. Angl iá t mostani helyzete h 

mar most szántóföldjére szorítja, akkor a döntő győ 

zelem még közelebb jótt hozzánk. Ha mindenk 

uiegteszi kötelességét, akkor lttl7-beii megtöri 

Angl ia tengeri zsarnoksága és akkor Néinetors/ 

előtt nag.v és szabad jövő nyílik meg. 

Három millió angol. A Times irja : Hindenbn ^ 

folyton, nagy csapatokat vet a nyugati hadszinté , 

minduntafán u jabb csapattestek érkeznek ellenü , 

tehát nekünk is a végsőkig meg kell feszítem, 

minden erőnket. 

Ház- és birtokeladások 
ezen lap kiadóhivatalában nyilvántartat; ali. 
Tulajdonosok közelebbi adataikat közölje i 

kiadóhivatalban, Kőszeg, Varkör 39. sz. 

Alkalmas állást keresek. 
tudok varrni, főzni háztartást vezt. ; fizetest 
egyelőre nem kérek. Cim a kiadohivL. ilban. 

Kerestetik megvételre 

egry ház kerttel, 
lehetőleg a főtéihez közel. Ajánlatok a kiad( 

hivatalhoz kéretnek. 

Keresek 3 szobás modern 

családi házat 
kerttel, vízvezetékkel, villanyvilágítással kész-

pénzfizetés mellett. 

Figyelem! 
Veszek uj és viselt cipőket, csizmákat, ferfi-

ruhakat a legmagasabb árért. Levelezőlap elegen-

dő értesítésre és azonnal jövök. Pavetits János, 

Kossuth Lajos-utca 16 sz. 

! T c t á . l l c l 3 a biztos eredményért. 

Törvényesen 
\ édve 

Reitter Oszkár 
nagybecskereki ny. f ő kap i t á ny és 

fajbaromfi-tenyésztönek nagyszerű t a l á lmánya 

patk.inyirtó-szer, (nem míre^) mely emberre és huziállalokr.i 
nem artalmalmas es felulmul c • i_ i o 
minden más i r t ó s s a r t t g y d O D O Z a r a ó K . 
mely elegendő körülbelül tiü patkany kiirtásához. — Mindé 
dnbi»/l)an hasznalati utasítás van mellékelve. Ismertető pr 
pektust, niel)ben le van írva, li »<y kulontele na^ysa^u ^.i. J.i-
*a^ban hány ad.i^ hasznalandó, kerekre ingyen kuld á PATK.tMN 
Hyar egyedüli elárusítója, a Torontál Agrárbank Kész vény tar- i- -

Nagybecskereken. 

TUNGSRAM LÁMPA 
gazdaságos, mert 

Ahosszu elettartalniu 

A minőségért a gyár 

szavato l . 

Kérje mindenütt a 
„Tungsram" védjegy-
gyei ellátott lámpát 

Gyártja az 

Egresült iHölampa és Villa 

mossági R T , Újpest 4. 
Hazai gyártmány II 

Nyomatott Kónut Frigyes nyomdá jábuu Köszegeu. 
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