
XII-ik évfolyam. 6-dik szám. Kőszeg, 1892. február 7-én. 

Szépirodalmi, lársadalmi. közgazdasági, ipar-kereskedelmi és nevelészeti hetilap. 

TÖBB EGTJTLET KÖZLÖNYE. 

E 1 ő ti z e t é k i á r : 

Kgéax étre 4 frt, félévre 2 frt, uegvedévre 1 frt. 
Egyr* #tám áru ÍO kr. 

Megjelenik minden vasárnapon. 

Szerkeszt öséy: a táblaház iskola-utozui részében. 

Kéziratok, levelek » egtéb a lap szellemi részét illető közieméit yek 

a szerkesztőségből uitézendök. 

Kiadói iroda : városkör Hl. s/. a nyomdában. 

•aebb e-
EtOflzetesi pénzek és reclasiátlók a kiadéhivaia^: ^ , i>vula) 

intézeudök. , ' , 
, .bb szembe 

Hirdetések JtUdmjo* < f r , ' * k " í k * >c M 

Előre! 
Ma-holnap luár azon kell megint gondolkod-

nunk, miként készítsük elő a közeledő tavasz 

muiikaprogrammját. A turistaügy az, melyet min-

den erőnkből elő kell mozdítanunk ; .1 turistaság-

g á járó feladatok megoldása kell tehát, hogy 

munkaprogrammunk első pontját képezze. Mi a 

czél ? Érdeklődést kell kelteni a természet szép-

ségei iránt ; fejleszteni és terjeszteni a turista-

ságot s vele egyiitt gyarapítani a nemzetgazdaság 

szempontjából is nagyfontosságú turisták és ide-

genek forgalmát. Évvégből első feladataink közé 

tartozik, hogy a nyugati határszél erre elterülő 

gyönyörű vidékét magunk is megismerjük és má-

sokkal megismertessük, a nálunk elrejtett termé-

szeti szépségeket és érdekes pontokat megközelit-

betőbbé tegyük ugy a haza polgársága, valamint 

a külföldiek előtt is. Általános a panasz, hogy 

hazánk egyes vidékeit, a természet által nyújtott 

előnyeit, [tompáit még mi magunk sem ismerjük 

eléggé, nem pártoljuk méltóan s érettők nem na-

gyon rajongunk. Innen vau azután, hogy sokan 

a saját véreinkből több érzékkel bírnak a külföld 

vidékei iránt, oda vándorolnak s odakünn költik 

el pénzüket. A turistaság van leginkább hivatva 

arra, hogy c bajt orvosolja, az eddigi ferde néze-

teket, véleményeket eloszlassa s az érdekeltséget 

minél szélesebb körben mindinkább föléleszsze. 

Nagyou helyén valónak találjuk ennélfogva a vas-

vármegyei osztálynak, inely eddig a Kárpát-egye-

sület szárnyai alatt nyögött, a Magyar Turista-
egyesület-be való belépését, azon egyszerű oknál 

fogva, mert csak ennek az egyesületnek lehet 

igazi országos jellege s mert csupán ennek a ré-

vén érhető el általános siker. A fő dolog már 

most csak az, hogy a budapesti központi veze-

tőség tőle telhetőleg támogassa a helyi köröket, 

különösen ott, a hol — mint nálunk — érdemes 

befektetéseket tenni. A mit addig tevénk, a mit 

eddig alkottunk, az mind a magunk emberségéből 

történt. Az irott-kői kilátó-torony nagyobbára a 

mi pénzünkből épült, a források környékét a sa-

ját határunkban kizárólag mi tettük széppé, tui 

hozzáférhetővé hegyvidékünk kies pontjait. De a 

munka ezzel még nem nyert befejezést, a turista-

ság nz eddig elért eredménynyel nem elégedhe-

tik meg. Nézetünk szerint figyelemmel kell hogy 

legyen a turistaság a történelmi vagy arehaeologiai 

tekintetben nevezetes vidékekre és szakemberek 

belevonásával ásatásokat, kutatásokat kell rendez-

nie s fentartásáról gondoskodnia annak, a mi a 

közönségre nézve érdekos •< az utódokra tanulsá-

gos lehet. Nekünk itt Kőszegen egy, mind termé-

szeti alkata, miud pedig történeti szempontból 

kiválóan érdekes pontunk van : az O-ház. Vala-

hányszor széttekintek ez avartetöről, önkénytelenül 

ébred fel lelkemben a vágy, vajha valamely va-

rázsló kéz feltárná a vidék elviharzott századai-

nak emlékezetét, s leplezné le az itt lefolyt régi 

élet változatos képeit. E vágyat táplálja, tudom, 

minden látogatója e helynek s azért buzdításával, 

részvétével bizonvára lehetővé tenné munkálko-
0 

dását annak, a ki ott kutat, gyűjt vagy ásatásokat 

intézue. 

Erre van hivatva a helyi turistaság, ennek 

kell a közelebb ismét megállapítandó muuka-pro-

grammjába fölvennie az ó-házi ásatá-okat. Az Ó-ház 

— ismételjük — egv regényes vidék kiválóbb s 

meglepőbb része, nevezetes történeti hely s ennél 

fogvü nemcsak e város határának, hanem az egész 
1 vidéknek legérdekesebb pontja. Megérdemli ennél-

fogva, hogy különös figyelemben részesítsük. 

Kamarai ügyek. 

A soproni kerületi és kereskedelmi iparkamira 

jauusr havi ülésének hozzánk beküldött jegyzőkönyvéből 

vesszük át a következöke' : 

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter évi 

november hé 19-én 66,447/VI. szám alatt a kővetkező 

magas leiratot bocsáta a kamatához : 

.A z ország iparának eineléaére és fejlesztésére 

irányuló törekvéseimben leginkább szakképzett munkás-

törzs és alapos szakképzettséggel biró htzai munkave-

zetők hiányát tapasztalván, elhatároztam ezen nagy 

hiány pótlására bizonyos megállapított terv és a/, ország 

egyes vidékeinek ipari igényei szeriül szaporítani a 

gyakorlati iparoktatási intezetek számát, illetve több 

gtakorlaii irányú ipari szakiskola vagy ipartauuiií hely 

létesítését. Minthogy azonban az iparszakiskolák és 

tanműhelyek szervezése nem képezheti kizárólag az 

állam feladatát, sőt ez sokkal inkább az ipari érdekelt-

ség kötelessége, még pedig saját jól felfogott érdekében, 

számítok e tekintetben ugy a törvényhatóságok, mint 

egves városok, iparegyletek és testületek es mindenek-

előtt az erre elsó sorban hivatott kereskedelmi és ipir-

kamarák hathatós közremőködésére. Óhajom ez inuy-

oau az, hogy az érdekeltek közreműködésevei minden 

kereskedelmi és iparkamara területén egyelőre legalább 

két, az ott folytatott vagy fejlődésképes iparágak főbb-

jeinek szakszerű oktatására hivatott iparszaki-uola vagy 

tanműhely létes ttessék. Kívánatosnak tartom, bog) 

valamennyi számbavehetö s hazánkban fejlődésképesseg-

gel bíró iparágra nézve szerveztessék oly ipari szak-

T A R C Z A . 

j ^ í l D E G S Z I Y Ű L Á N Y H O Z . 

Nyár volt, mikor elhagytalak, 
Fákon zengtek a madarak, 
Daltól csengett erdő, liget, 
Virágtól a mező diszlett. 

Mikor újra megláttalak, 
Kiszállottak a madarak; 
Elcsendesült erdő, lig>t, 
A zöld mező kopárrá lett. 

Mikor tőled búcsút vettem, 
Vágytól égett a kebelem ; 
Azt remél/tem, azt óhajtdin, 
Szived jege ttlolvad tán. 

Elmúlt a nyár; szived hideg, 
^ melegben nem lágyult meg. 
Hogyan várjam hát a telet ? — 
vl szived tán meg is dermed ! 

Budapest, I89t. noremUr 1. 

Dr. Szentgyörgyi S. 

kegyetlen álom, borzasztóébredés. 
Rajz. 

„ Asszony, csibukomat !* kiáltani, s végig heveredtem 

szobám puha pamlagan. 

Mily öröm, mikor az embernek van kedves otthona, 

szép felesége, kivel megosztja az élet bajait s örömeit. 

Nőm — Mariska, sietett parancsom teljositeni, s ön-

maga tömte meg csibukomat. Rágyújtott, átadta, s ki-

ment hogy nyugodni hagyjon. 

A csibukom által kibocsájtott gyönyörű füst-kari-

kákat szemlélve gondolkoztam. 

Majd a politikai eseményeket vitattam, majd a 

napi történetek voltak gondolataim tárgyai, míg végre 

j az. élettel gyűlt meg a bajom ; de ez oly unalmas volt, 

i hogy nemsokára a boldogok álmát élveztem. 

Borzasztó álmom volt ! nem hiába, mert nőm, 

Mariska ma kedver.cz ételeim főtte, mikből annyit ettem, 

hogy gyomrom megterheltem. 

• * 
Már nem sokat vártam az élettől. 

Haldokoltam. 

Ott feküttem tehetetlenül az ágyban. Még jól ki-

vehettem a körülöttem lévők arezvonásait. Meg látom 

nőmet könnyes szemekkel, sirva ; érzem mint csókolja 

hidegülő ajkaimat — (adja a híven szerető nőt) — s 

szorongatja kezemet, de tudom hogy örül — hogy tetszik 

neki majd mint özvegy élni. Mintha hallanám már a 

megjegyzéseket is : 

„Ahol megy a szép özvegy". 

„Hallod a szép asszony holnap tliea estélyt ad*, 

s több effélét. Kis Ham is sir, — de ki már előre örül , 

hogy szabadon lehet szivarozni, s nem kell mindennap 

az iskolába menni. Előre látom, hogy rontja el szépen 

kiszivott tajtpipáimat. 

A doctor savany ú arczczal vigasztalja nőmet ; a 

pa|i áldását elmondva távozik. 

Füleim még igeu érzékenyek. Bosszankodom. Sze-

retnék felugrani az ágyból s megrángatni a .luezi szoba-

leány haját — ki a konyhában tánczol. 

Előre örül a fekete ruhának, s a fekete selyem 

fejre valónak. 

Ilyen az élet I 

Most isuiét egy uj alak jelenik meg az ajtóban 

— nem látom, de megtudtam kicsoda, alig ejiék ki 

nevét. 

H j a ; a fül ilyenkor igen érzékeny. 

Krausz volt, a koporsós ; éreztem amint a zsinórral 

megmért. 

Kíméletlen egy ember. 

A lábam ujjára csavarta a zsinór véget úgy 

húzta végig a testemen. 

Most már szeretnék élni, . . . . csak egy órát, 

hogy kitöllhetném bosszúmat rajtok, hogy megátkoz-

hatnám őket. 

Senki sem sajnál rokonaim közzül ; csak barátaim. 

Ők pótolhatatlannak fognak tartani (nem nyerhet-

nek tőlem kártyán többe semmit.) 

Mily kapzsi ez a világ 1 

„Isten veletek" ! mondóin alig lehelve . . . . már 

sokkal gyengébbnek érzem magamat, pedig szeretnem 

még nőmet egyszer látni . . . . érzem, hogy csak né-

hány perczem vau. 

Fázom . . . . ez a halál szele. 

Borzasztó érzés ez. . . . Majd fagyasztó hideg ; 

majd forróság vonul át hideg veri te kos homlokomon. 

Jön a halál 1 . . . elfog a halálfélelem . . . félem 

. . . . mégis vágyóin őt ismerni . . . . vágyom a jövő 

élet ismeretét. 

Testem már egész hideg . . . , lelkem felig távú-



iskola, illetve tanti.űhe'y, mely az illető iparág legújabb 

liul .dúsának ' színvonalán álljon a lehetővé tegye azt, 

"hogv az illető iparagai iparosaink idehaza tanulhassak 

II»«-ÍÍ» s ne kény telenii testének e miatt külföldre menni. 

K/eit ipari szakiskolák es tanműhelyek oly iparágakat 

fognék majd felkarolni, melyeknek fejlesztését országos 

<» bel ti éidekek kívánják s vidékenkint ugy lesznek 

elhelyezve, hogy fejlesszek és tökéletesítsék azon ipar-

a j ak i t , melyes az illető vidékén leginkább bírnak fej-

lődesk pesMjggel. Annak megjegyzése^ mellett, hogy a 

resztetekre s a költségek fedezetére nézve későbbre 

tartom fenn elhatározásomat, felhívom a kamarát, mi 

s érint tegye beható s alapos tanulmány tárgyává ke-

rületi ipart viszonyait es tegyen hozzáin lehetőleg mi-

i löbb jelentést az iránt, hogy mely iparágak azok, a 

meheknc . ipari szakiskolak vagy tanműhelyek felállí-

tási altal eendő fejlesztésé legkívánatosabb és a sike-

res működéére, illetve fejlőd.tsre kilátás' nyújt, megjelölve 

eg\u t IL HZ illető városokat (községeket) is, melyekben 

a szóba jövő ipari intézeteket felallitandónuk véli, ini 

nieilet. megjegyzem, hogy jelentése beérkezte u'áu saját 

szakközegeim utján is meggyőződést fogok magatniiak 

szerezni —ól, hogy tényleg a megjelölt iparágak-e azok, 

melyet kább fejlesztendők. önként ertetik, hogy 

javaslat 'elénel figyelembe lesznek veendők azon 

ipari sk és tanműhelyek >s, melyek már ez 

idő szerint f«.. ' es pedig külömbség nélkül, hogy 

luelv alaphói, illetvt 'v tárcza terhére tartatnak fenn 

vagv segélyeztetnek. Azon rendkívüli nagy fontosságnál 

to^va, melvlyel a gyakorlati iranyu ipari szakoktatás 

az orsz ur iparának fejlődesére és emelésere bír, remélem, 

hog\ ji izeit szándékom ménné! teljesebb tnegvalósitásá-

bsn a hazai kereskedelmi es iparkamarák teljes mének-

ben és legjobb tehetsegük szerint fognak közreműködni, 

> ennélfogva elvárom, hogv a fentebbieknek jelzett elö-

kt.-z.it>> tanulmányt illetve javaslatokat kerületük ipari 

\ iszony i.inak s iparfejlesztési erdekeinek kellő megfon-

tolása után terjesszek elém." 

Kzen magas leirat felolvasása után jelenti elnök 

hogy annak leérkezte után az elnökseg iészéről 

azonnal felhívattuk a katn irakerület mindazon városai 

es községei, melyek a tervbe vett ipari szakiskolák éí 

ipartaniiiűhelyek létesítésénél, részint «z idő szerinti ipari 

fejlettségüknél, részint kedvező fekvésüknél s egy eb 

viszonyoknál togva tekintetbe jöhetnének s eleddig ily-

nemű szakiskolákkal avagy tanműhelyekkel nem biitiuk, 

hogv az <) nagyméltósága által fennti magas leirata so-

rán felvetett kérdésekre nézve behatóan nyilatkozzanak 

« vonatkozó óhajaikat, indítványaikat s uezeteiket ter-

jesszek a kamara elé. 

Ezen felhívásnak ez óráig csak K ő s z e g r. t. 

város polgármesteri hivatala felelt meg, mihez képest 

azt indítványozza, méltóztassék a még késlekedő jelen-

tések boerke/.tét bevárni * azután nz összes ügyiratokat 

*gv e kérdésben összehívandó szakértekezletnek véle-

ményezés végett kiadni. 

A kamara a miniszter fennti leiratát, mint a hazai 

ipar iránt táplált jóakarata egyik uj«<bb tunujelét, haza-

fias ör >mmH tudomásul veszi ; egész terjedelmükben 

magiévá teszi az elnökség által ez ügyben eddig tett 

intézkedéseket s megbízza azt, hogy a még késlekedő 

jelentesek beérkezte után ezen nagv fontosságú kérdés 

beható tárgyalása és erre alapított indokolt véleinctives 

jelentéstétel czéljából annak idején szakértekezletet hív-

jon össze.*) 

*) Kíváncsian lessflk az eredményt. iSzerk.) 

/óban, már alig érzem az orvos kezét, amiut lassan do-

bogó szivemet tapogatja. 

Agyam uieg működik kissé . . . . bűneimről gon-

dolkozom . . . . felek a bírótól . . . hátha a pokolba 

küld P Jaj j nekem ! ! . . . 

Jón a halál ! . . hallom öt, hogy ajtómon kopog 

— nem tudom elkialtani .szabad", torkom száraz . . . 

tagjaim zsibbadnak, . . . végem van ! 

Nincs segítség . . . . 

Ismét kopogtatuak . . . . mintha látnám magát a 

halált egyik kezében kaszájával. 

Ismét hallom kopogtatását . . . . hallom, hogy 

nyomja a kilincset . . . . a zár nyikorgását . . . . érzem 

az ajtó nyílása altal támadt szelet. 

Végem van ! . . . Jön a haiál ! hallom lep dő-

jének neszét a szoba pallójau . . . csontjai zörgését. 

Szerelném látni, . . . de nem bírom kinyitni sze-

meim . . . imádkozom. 

Oda jön hozzam. Végig simítja aszott csont kezei-

vel arezomat . . . összerezzentem. 

Majd vállamra üt s azt mondja .ébredj, jöjj !* 

Felebredtem. 
Mi borzasztó . . . a halál helyett anyósomat lát-

tam magam előtt, ki ép akkor érkezett meg. 

A halál helyeit az anyós ! 

Ha, . . . ha, . . . ha . . . 

Most már csakugyan vártam a halált . 
• • 

Az n.ip nem is éreztem magamtt jói . . . . 

A csibúkomból felszálló füstkarikák betűkké vál-

toztak, ha újságot olvastam a sorok egy mondattá tö-

mörültek össze. Minden arra intett s muíatá : . Azért 

vannak az anyósok, hogy bűneitekért e földön is eleget 

szenvedjetek." — 

llofftr tíeyza. 

— Előléptetés. D e c k e r János derék telekkönyv-

vezőnket II . osztályú telekkönyrvezetőve léptettek elő. 

' Gratulálunk ! 

— Főapát-választás. Benczes tanáraink e hó 22-én 

Pannonhalmán lesznek, hol az összes rendtársak főapát-

választásra gyűlnek össze. Abban az időben a rend 

gimnáziumaiban több napon át s/ünetelni fognak uz 

előadások. 

— Közgyűlés. .Vlult csütörtökön d. u. 3 órakor 

T i p k a Ferencz polgármester elnöklete alatt városi 

rendes közgyűlés volt. Tárgyaltatoti egy korábbi inter-

peiláczió alapján véroskapítány jelentése a gyalogjárók 

tisztántartására vonatkozólag. A közgyűlés e tekintet-

ben a jövőre erélyes intézkedést vár. — Egy küldött-

ség! jelentés a megyei husvágási szabályrendeletre nézve 

az időt szabja meg, mely elfogadtatott. — Jelentest 

tettek, hogy S t e i e r I e i u Gábor faiskola-kezelő keze-

lési dijak miatt per alá fogta a várost, mely pertárgy 

kiadatott az ügyesznek. — Ugyancsak Steierlein Gábor, 

tuint faiskola-kezelő beterjeszti az 1891. évi számsdá-

sait, melyek igazolva nem lévén, kellő fölszerelés vé-

gett beadónak v isszuadattak. Egyéb csekélyebb értékű 

tárgyakat is elintéztek, de azokra nézve referensünk, 

elfoglaltsága miatt, nem szolgálhatott a kellő felvilágo-

sítással. 

— Bizottsági tárgyalas. Holnap, hétfőn, Kőszegen 

a honvédlaktanya beiének feiemelése ügyében bizott-

sági tárgyalás lesz, melyen reszt fog venni a megye al-J 

ispánja is, vagy ennek helyettese. 

— Sajtóper. A T u c z e n t a l l é r Lajos által 

ü i n d e r János olleu indított sajtópert f. é. márczius hó 

15-en tárgyalja a szombathelyi esküdtszék. 

— Óvóügy. A kőszegi KÍsdedóvó-egyesület január 

iió 24-eu tartotta inog rendes évi közgyűlését. Marko-

vits József alelnök megnyitván u közgyűlést, mindenek-

előtt kegyeletteljeseu megemlékezett az egylet elhunyt 

elnökéről : Cbernelházi Chernel Kálmán-ról, ki az egylet 

éleibeleptetese, ugy annak felvirágzása körül kiváló er-

demeket szerzett; végrendeletében is az egylet javára 

100 frt hagyományt tett. Az egylet beléletéről szóló 

jelentés után áttért a napi rendre. Először is a mult 

evi számadás hagyatott hely ben, azu'án pedig u választ-

mány a'akittatott meg. Mogvilasz.tatíak : elnöknek Chtrne! 
István ; alelnöknek Markoiits József, ki azonban a reá 

esett választást el nem fogadván, az ut ina legtöbb sza-

vuzatot nyert Micluulis Izidor lepett bei vébe ; titkárnak 

Marton Károly; pénztárnoknak dr. Waisherker Antal; 
ellenőrnek Mahortsich József; ügyvédnek Szórják Hugó ; 
választmányi tagok: Palhr András, Erker Károly, SUg-
miiller László, Lauringer János, Steierlein (tábor, Gabrid 
József, Schindler Vilmos, Waisbecker János, Kuzma Samu, 
fíinder János, Draskovits Imre, Hammer (ryula. 

— Egy beteg egyesület. A Konkordiáról szól éne-

künk, arról az egyesületről, mely 40 fokos lázban 

fekszik a generál-h.izb ni. Nem az a baja, hogy nem 

támogatja a közönség tagsági dijaival, hanem, hogy 

életműködése nem áll egy színvonalon u más hasonló 

daltestüleiekével, amiért a nagy közönség az utóbbi 

időben elfordult tőle. Most ugy vagyunk, hogy vau is, 

nincs is dalegyesületünk, konkordiáról nem szólva, 

mert az pláne eltűnt. I)e még kecsegtet egy kis remény. 

Fentek óta a dalegyesületbe való belépés ügyében egy 

felhívás czirkulál, mely ha sikert eredményezne, a be-

teg egyesület még föllábadhat. 

— Az álarCZOS bál. A fiatalság már napok óta 

egyébről sem beszelt, mint az álarezos bálról. Készült 

a sok jelmez, találgatták, hogy k i m i n e k megy és 

erősítgették, mikép csakhamar fel fogják ismerni u 

Az első siker gyötrelme. 
— Munkácsy Mihály önmagáról. — 

Munkácsy Mihály tói . A z első siker gyötrelme* 

címen érdekes tarca jelent meg, a melyben elmeseli él-

ményeit . A siralomházban* című művének nagy sikere 

után az 1870-iki párisi szalonban. 

Ugyanis feltűnvén e kép Párisban, Goupil, az első 

párisi műkereskedő Düsseldorfba ment, ahol akkor a 

művész tartózkodott és mindent megvett tőle, amit csak 

műtermében talált és uj képeket rendelt nála. Buda-

pes'en, ahova a művész időközben visszatért, általános 

érdeklődés tárgya volt. A fiatal hölgyek valósággal ver-

senyeztek utána a bálokon, hogy vele táncolhassanak. 

A háború után Munkácsy visszatért Párisba. „Meg vol-

tam lepetve — úgymond a művész — hogy olyan so-

kan meglátogattak. Első sorban Goupil jött hozzám, 

aki már Düsseldorfban is felkeresett, hogy kepéim el-

adásánál adjak neki elsőbbséget. Ezt meg is ígértem 

neki és ehhez képest megmutattam vázlataimat, melye-

ket ki akartam dolgozni. Ezek voltak : „Az éjjeli csa-

vargók* és a .Családi jelenet", mely utóbbit Goupil 

meg is rendelte. „Az éjjeli csuvargókról" ugyan nem 

ugy nyilatkozott Goupil, mintha az. valami nagy koinpo-

' zicio volna, de enuek dacára mind u két képhez egy-

idejűleg hozzá fogtam. Nagy kedvvel és igyekezettel 

dolgoztam. Minden sikerrel kecsegtetett és lelkesített. 

Goupil előlegnt adott a képekre ós nekem minden zse-

bem megtelt volna pénzzel, ha nem abban a mérték bon 

fogadtam volna el az előleget, amint a képpel tovább 

haladtam. Ekkor egy alkalommal kétség szállotta meg 

agyamat. Ugy tűnt fel nekem, mintha rossz útra té-

vedtem volna. A látogatók ugyanis élénk érdeklődéssel 

kisérték munkámat, do csak folyton a .Siralomházban" 

című művemről szólottak lelkesedéssel, ugy hogy én még 

kevesebb bizalommal voltam uj művem iránt és gyak-

ran este szomorúan megsemmisítettem azt, amit nappal 
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, bájos maszkokat.* tís egyik-másik ugyancsak kitett 

magáért a találgatásban, mert ha mindjárt nem is, ha-

nem éjfél felé biztosra vette az illető maszkokat. A 

ími kiküldöttünk is igy járt, s mire elkészült volna 

báli jelentésével, már u nyomdász-gyerek is ott őgyel-

gett a bij j iáz folyosóján, természetesen fülig fekete 

mászkkul. Jelenteni, jött, hogy kész u lap s hogy abba 

meg egy kis ártatlan nyulacska vagy pillécske se tér 

márbele, annál kevésbe a derék rendező az ő lovával. Bele 

kellett tehát nyugodnunk az elkerülhetetlenbe, habár 

zokon vették u terein falán büszkélkedő alakok mellő-

zésüket s rosszul fog esni némely bálazónak, hogy nem 

olvashat reggel az éjeit nagy gamli-ról. Sajnáljuk ! A 

szerkesztő szívesen irt rólók, de a nyotudász-strájk meg-

hiúsította legjobb szándékát. 

— Nincsenek gyermekek. Alig kerül el inuiapsig 

a gyermek a csöcstől, már szopogatni kezdi a pipit 

vagv szivart. Roppant nagv benne az utánzási ösztön ; 

szereti azt tenni, a mit az öregebbek. Történt tegnap, 

hogy egy az álarcsos bálba készülő apa avval csitította 

5 éves fiit, hogy elviszi magával a mulatságra. A ked-

vencz erre elhallgatott, de apja legnagyobb csodálkozá-

sára bizouyosra vette a bálbamenést. Egy rongyos úl-

arczczal « egy két krajezáros czigarettával a zsebében 

csimpaszkodott készülődő apjába, ki a bál alatt azt a 

tollasat értetio, melybe egyedül való a gyermek. Báláz-

hatott tehát a kis ipsze s álmában els/.íhitta czigaretr-

líjét is. 

— Reményteljes ifju. Bécsből a mult napok egyiken 

egv 15 —16 évesnek látszó fiatal ember jött el Kőszegte, 

s itt egv takarékpénztári betéti könyvecskét akart ér-

tékesíteni. Meg mielőtt azonban szándékát kivihette 

volna, r»gv Becsből érkezett sürgöny alapján útját áll-

ták ballépésének és bekísérték a városházára. Az illető 

ifju t. i. nagynénjének egy atyja áltai rosszul őrzött 

4 ezer forintos lakarékpénztári könyvecskéjét lopta el 

és a pénzt Kőszegen fel akarta venni, ami azonban nem 

sikerült. A városházáról édesatyja vitte el a nagyre-

mén \ü ifjút. 

— Dohányzo gyermekek. Nálunk már mu-hoiuup 

fel sem tűnik igen az éretlen suhanezok dohányzása 

daczára annak, hogy itt sétálgatnak előttünk a piaezon 

s még a felnőtteknek kell kitérniök füstjük elül. Leg-

alább azt kell hinnünk, mert ha csak a lapok nóhu 

fel nem szólalnak, másnak senkinek sem jut eszébe, 

hogy már egyszer e baj ellen is felszólaljon s esetleg 

orvoslást sürgessen. A fővárosban, hol nem kevésbé 

dívik e szép szokás, most egyik iskolaszék elnöke e 

veszedelmes éí n ipról-napra elharapódzó bajra figyel-

mezteti a tanácsot. A dohányzás a/., mely nagyon ko-

molyan fenyegeti a serdületlen iskolásfiuk testi és szol-

leim épséget. A középiskolai, kereskedelmi és ipirislíolai 

tanulók kóréhen annyira divatossá vált a dohányzás, 

hogy rögtön rágyújtanak, mihelyt az iskola kapujáu ki-

lépnek. A tanárok és tanítók intései és tiialma nem 

használnak semmit. Pedig szátnos orvosi tekintély vé-

leménye igazolja, hogy a korai dohányzás nemcsak a 

szellemi munkaseágrn hat hénitólag, hanem a szerve-

zet egészséges fejlődését es működését is roppant mér-

tékbeu akadályozza. A korai dohányzás az idegességnek 

egyik főoiwi. Az iskolaszéki eluök a baj megszűntetése 

vagv korlátozása végett azt tartaná szükségednek, hogy 

Svájc példájára a 10 éven alóli fiuk dohányzását rendőri 

kihágásnak miuősiteuék, vagy pedig pénzbírsággal bün-

tetnék azt a dohányárust, a ki dohanyneműeket gyer-

mekeknek elad. s felkéri a fővárosi t mácsot, hogy vagy 

szubályretideleti uton itnézked|ók, vagy pedig tegyoa 

lépéseket, hogy az iskolásfiukat a dohányzástól törvény-

hozási u:on tiltsák el. 

— Halálozás. Bottfy Vilinos nyűg. várost pénz-

tárosnak anyósa e hó 2-án 84 éves korában jobb létre 
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csináltam. Goupil ellenben csak tovább fizetett és mi-

dőn végre a képet befejezte.n, ennek árát h m részle-

tekben már fel is vettem. A kétség kínzott, midőn Oou -

pilnak azt izentem, hogy a kép keszen van és elviheti. 

Másnap el is jatt, hogy a képet megtekintse. Azt a 

megjegyzést tette, a kép sziliere vonatkozólag, hogv az 

kissé sötét. De semmiféle utasítást nem adott, hogy a 

képen javítgassak, hanetn csak azt jegyezte meg, hogy 

másnap u képért elküldi embereit. 

A belső kétség egészen elbódított. Elborzadtam 

attól a gondolattól, hogy képein most Goupilnél ki lesz 

állítva, hol minden párisi művész és műkritikus meg-

fordul. Mert tudtam, hogy mily nagy kíváncsisággal fog-

ják szemlélni a .Siralomház* szerzőjének uj művét es 

már hallani véltem a csalódás szavainak kitörését és 

mint valami mázsás kő nehezült lelkemre az első siker 

erkölcsi felelőssége. Teljesen leverve ültem le képemhez, 

hogy tovább fessek es egyszersmind ösztönszerűleg nyúl-

tam ecsetein után — és rövid öt perc alatt semmi más 

nem volt előttem, mint egy bemázolt vászon. Megkönv-

nyebbültom, mintha csak egy halálos ellenségemtől sza-

badultam volna meg, fellélegzettem . . . 

De mar a másik pillanatban eszembe jutott, hogy 

én már ennek a képnek az árát felvettem, sőt nagy-

részben már el is költöttem. És holnap reggel jönnek a 

képért . . . Mit adjak tehát Goupil embereinek. 

Rossz éjszakám volt, mert nekem ükkor még nem 

ment oly jól a dolgom, hogy tökét tudtam volna gyűj-

tető és íme ahelyett, hogy 25,000 frankot kerestem volna 

ugyanannyi adósságot csináltam. 

De az a gondolat, hog« a kép kiállítása elnapol-

tutott és az .É j je l i csavargók" sikerének reménye men-

nyug'atott és midőn másnap Goupil emberei eljöttek, 

hogy a képet elvigyek és nem tudtam nekik semmit sem 

adni, ekkor azután magam mentem el Goupilbez és el-

mondtam, mi történt.* Ezután Munkácsy elbeszélé, hogy 

miként kezdett hozzá újból u képhez. 

HÍREK-



s z e n d e r ü l t . A kiadott gyászjelentés következőleg hang-

ok : Oraf Mária, férjezett Bottfy Yilmosné ugy Oraf 

Intvén, Lajos, Imre és Béla a magok és gyermekeik 

„evében keseredett szívvel jelentik szeretett édes anyjuk, 

illetőleg nagyanyjuknak O r a f Mariannának folyó evi 

február hó 2-án délután 7 órakor, elete 84-ik évében 

történt gyászos kimultát. A boldogult hűlt tetemei f. 

február hó 4 én délután 4 órakor fognak a helybeli 

„irkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szt. 

mise áldozat pedig f. hó 5-én delelött 9 órakor fog az 

itteni kath. plébánia-templomban a Mindenhatónak be-

mutattatni. Kőszeg, 1892. február 2-án, iskola-utcza 

46 sz. a. Béke hamvaira ! 

— Adakozás. Az öreg Hubay színigazgató utazási 

költségeihez az alább jelöltek adakoztak az itt szintén 

kitett összeggel: Cz. 30 kr., N. N. 50 kr., M. K. 20 kr. 

E. G. 30 kr., W . 50 kr., Cs. M. 20 kr., K. 30 kr. 

A 20 kr., E. 20 kr., S. 30 kr., W . 20 kr., Fr. 30 kr.. 

N. N. 50 kr.. X . Y . Z 60 kr., N. N. 20 kr., J . 30 kr., 

])r. 30 kr., X . 30 kr., Y. 30 kr., Névtelen 20 kr., 

Mohr 30 kr. összesen 6 frt 4<> kr. Előlegezés 4 frt 

Posta-dj 5 kr. Utána küldetett 2 frt 35 kr. 

— Az időjárás januárban. A hőmérséknek átlaga 

reggeli 7 órakor — 3.94°, délben 2 órakor -f- 0.43°, 

este 9 órakor — 3.23°, tehát a napi hőmérséklet — 

2.2(1°. H« ezen hőmérsékletet a normálissal összehason-

lítjuk, azon eredményt kapjuk, hogy reggel 0.8, délben 

0.1 és esto 0.8 fokkal, tehát a napi hőmérséklet 0.6 

fokkal hidegebb volt, mint januárban átlagosan szokott 

lenni. Az előző év január hava 4.3°-kal hidegebb volt 

az ideiné . Leghidegebb 22-én volt, 20.1° hideggel, leg-

melegebb — 12.4°-kal — 30-án. A légsúly mérő atlag 

734.43 inm-eu állott, 5 — 6 mm-rel alacsonyabban a 

rendesnél. Legmagasabban állott a barométer 19-én 

747.5 mui-rel, legalacsonyabban 10-én 717 4 in m-rel. 

Csapadék 8 napon volt, 6-szor havazott, 2 szer eső esett. 

Csapadékmennyiség 56 mm., a mi megközelíti a rendes 

mennyiséget. Egész borús 6, egészen tiszta 4 nap volt 

Szélvihar nem volt. Éjszaki szel volt az uralkodó. 

— Szállítási adó. Vasutunkon, az. engedélyokmány 

keltétől számított 10 év letelvén, az 1880. evi 30. t. 

cz. ertelmóben már legközelebb szállítási adót tognak 

szedni. A vitelbér személy es podgyász után 18, gyors-

áruk után 7, .teheráruknál 5°/0 len*. 

— Bűvészet. Valami 8 t e n I e y V. érkezett vá-

rosunkba, a ki ma este '/«8 órakor a bálház nagy ter-

mében antispirisztikai és bűvészeti előadást s/.áudokozik 

tartani. Egyes helyi lapok dicsérőleg szólnak fellépései-

ről s bizonyítványai alatt magas állá>u egyenek névalá-

íráséi láthatók. 

— Javulófélben. F u c h s Alajos polgártársunk, 

ki elmebaja miatt harmadfél hóuapon ár Budapesten, a 

Schwurczer-féle uiagángyógy intézet ben volt elhelyezve, 

legközelebb visszajön övéi körébe. A javulófelben levő 

beteget idehaza nagy örömmel várják. 

— Próbaszonoklat. A kőszegi izraelita hitközség 

dr. W i e n e r rabbinust ide szólította próhaszóuoklutra. 

Dr. Wiener azután tegnap délelőtt ütmet, délután 

magyar nyelven prédikált a helybeli zsidótemplombau. 

— Köszönet-nyilványitás A kőszegi takarékpénz-

tár 25 frtot adományozott a vas vármegyei 1848/9-iki 

elaggott és munkaképtelen honvédek segélyezésére. E 

nagylelkű adományért fogadja a tek. takarékpénztár 

hálás köszönetünket. Szombathelyen, 1892. február hó 

5-én. Farkas István elnök, Magassy Antal jegyző, Bár-

dossy Sándor pénztárnok. 

— Talá lt csontvázak. A régi j ó idők egy érdekes 

maradvány ara akadtak Cseprogben — írja a Sopron — 
a Schoeller fele uradalom tulajdonát képező Vörös ma-

jorban. Az udvar közepén tragyagyüjtő gödröt ástak 

s ez alkalommal a föld felszínétől alig ket lábnyi mely-

ségben 5 emberi csontvázra akadtak. A csontokról ítélve 

40—50 eV óta lehetnek a föld alatt. Azon a helyen 

azelőtt családház állott s valószínű, hogy juliáss statá-

riom ítélete alapján kerültek a hullák oda. Ket csontváz 

a szoba, egy a konyha és kettő az istálló helyén volt. 

A negyvenes években e hely a községtől egészen el-

különítve, erdő szélén állott es a szomszédos megyek 

juhászai gyakran megfordultak ott. Az erdőt azóta ki-

irtották s „felhasogatva, mérve lett a dus rónaság tere"; 

elpusztult a hajlék is, megváltozott, átalakult a pásztor-

élet s csak egyes ily felfedezések segítik a késő kor 

gyermekét elképzelni, hogy milyen lehetett az az annyira 

visszaóhajtott régi j ó idő. 

— Kávéházi cseveges. Csináljunk pacika-1 1 Egy, 

kettő, három, négy — gyorsan Pikoló ! A je'szó el-

hangzott, a rendező végzi dolgát, akár Irakban akár 

annélkül. — S miben all a dolog ? — fogja a laikus 

kérdezni. Nohát elmondom ; mert nincs kiálibatailunabb, 

mint a felizgatott — de kinem elégített kíváncsiság. 

Az olvasó közt bizonyára lesz olyan, ki még nem 

tudja : mi az H padka — oh ne tossék tagadni, hisz 4 

hó előtt még én sem tudtam. 

Padka, az egv nemes sport, mely ritkítja párját. 

Az inak feszülnek, a szem szisráztk, a vér oly gyor-

san kering, hogy házi orvosunk bizonyára erős fokú 

lázt konstatálna. — Ki nyeri a csatát, ki lesz a győz-

tes vezér, kit fog Fortuna asszony kegyével kitüntetni? 

Mindenki előtt e kérdés lebeg s mindenki lesi, várja, 

hogy hátha ő . — 

— Noiszen ez magyarázat — fogja a nyájas ol-

vasó gondolni, — köszönöm, most annyit tudok mint 

előbb, — do kérek egy kis türelmet, mert ily nagy dol-

gokat nem lehet néhány szóval leírni. 

Paciks — már tudnillik egy érdemes pacika, négy 

fotényezőt kíván, — és pedig: legalább négy vállalko-

zót, egy billiard asztalt, néhány domiiioiapot és tarok-

kártyát; no és az ötödik, az mel ékes, mert az csak pénz. 

Ha ez a négy fő-es egy melléktényező egy ütt van 

— az előadás megkezdődik. Méltán nevezhetem elő-

adásnak, mart hálás publicum, az nem hiányzik, s ez 

elismeri 117. érdemeket, kritika alá vonja a hiányokat, 

kifütyüli HZ úgynevezett tüskés állatokat. 

Fel az urnához, nyorum sorsot húzni! — A sors-

húzás a dominolapoknál - történik, „első, második, 

harmadik, — pikolo n«tio jól irt a táblán, el ne hibázd, 

kit illet az elgibbség. — Most tessék kártyát húzn i ! — 

„Jaj ez nem kell, én a p.ikátot húztam, ultimora nincs 

kedvem ; kérek más lapot." — Nem lehet, a többség 

protestál, hiába minden tiltakozás a Munolukok meg-

szavazták a 25. § ot. 

A ját-zma folyik ; a zársz ám 31, — úgy hogy 

például csinálok a teke asztalon 20 point, zsebemben 

a 1 l-es tarok — akkor — nos mit teszek P — Felemelt 

fővel, szenátori büszkeségge' kiáltom — „pacika !" s me-

lesl-g zsebre vágom a hatosokat. 

A játszma újra kezdődik, a hős is változik, — 

csak szugénv Schwirz rázza fejét: hát én mikor csiná-

nok már „Pacika't" Irta Lton. 

— Falb jóslata. A németek prófétája, a ki két 

évvel ezelöit megjósolta, hogy Oroszországban 1892-ben 

éhség fog uralkodni, nem régiben azt nézte ki a Cji'lagok-

bó'. ho«:y 11 jövő tavaszra özönvízszerű esőzé-tek lesz-

nek. És ugy látszik, hogy a német eltalálta . . . inert 

hisz már is tavaszodik és mi uszu nk ! 

— Hirdetmény. A m. kir. honvédelmi miniszter 

ur 111. é. 7191 l /V I I , sz. a. pályázatot hirdet a 111. kir. 

honvédcsapatok részére 1892. évtől 1897. év végéig 

szükségelt, évenként mintegy 150.000 frt értéket kép-

viselő vás/on, zsároly es calicot néniQ ruházati és tel-

szerelési czikkek és anyagok szállítására. Az ajánlatok 

magyar illetve horvát nyelven szerkesztendők a szállító-

képesség, iparhatósági bizonyítvány nyal igazolandó, az 

ö>szes czikkek any.iga hazai gyártmány legyen, a sz.íl-

litási érték 5°/0 biztositékként leteendő, a szerződési, il-

letve szállítási feltételek a honvédfőruhit raktárban, az 

országos iparegyesiilemél, a kereskedelmi mu/.eumban 

és végül a magyur és horvát k e r e s k e d e l m i é s 

i p a r k a m a r á n á l b e t e k i n t h e t ő k. Az ajánlat-

bin világosan kiteendő hogy az ajánlattevő a szerződési 

feltételeket elfogadja. Az ajánlatok f. é. február 20-ának 

déli 12 óláig benyújtandók a m. kir. honvédelmi mi-

nisztériumnak segédhivatali főigazgatóságánál. Sopron, 

1*92. január hóban. 

A kerületi kereskedelmi és iparkamara. 
— Hirdetmény. nagymélt. a kereskedelemügyi 

m. kir. miniszter ur mult évi deczember hó 27-én 4300 

elnöki szám alatt kelt magas ertesitése szerint a Török-

országból és Bulgáriából a/, osztrák-magyar monarchiába 

irányuló forgalom továbbra is az eddig követeit eljárás-

ban részeltetik. Mire ezennel felhívjuk az érdekelt kö-

rök figyelmét. Sopron, 1892. február hóban. 

kerületi kereskedelmi és iparkamara. 
— Meghaltak január hóban. Slávjczek Venczel, 

kocsis, 68 év., evg. agy vérömleny. — Preán Lajos, 

gyógyszerész, 57 é., r. k., tüdő- és szivtágulat. — 

Ivohn Jakab, izr., tüdőlob, gümökór. — l'isztori szül. 

Kurel Katalin, szegény házi ápolt, 76 é., r. k., aggkór. 

— Tompek Terez, cserepes gyermeke, 5 nap., r. k., 

vele született gyengeség. — Kasper József, kőműves, 

56 é., evg., tüdőlob. — Karner József, posztónyíró, 

74 é., evg., aggkór. — Polgár Antal és Fáui, anya 

napszámos, 2 hó, r. k„ rángógörcs. — Sieiger Mihály, 

keresi, edösegéd, 31 é., r. k., gütnőkór. — Pados Fran-

cziska, özv., 79 é., r. k., aggkór. — Zedermann Teréz, 

szobafestő gyermeke, 8 hó., r. k., rángógörcs. — Ra-

gasics Sándor, cseléd gyermeke, 6 hó., r. k., tüdőlob. 

— S'öhr Alajos, téglás, 42 é., r. k„ gütnőkór. — Reisz 

Ferenc/., napszámos, 58 é , r. k., véres icyguta. — Fi-

scher Rudolf, nyug. százados, 66 é , r. k., tüdőlob. — 

Sumeth K italin, 75 é., gümökór. — Kehrn Julianna, 

82 é., r. k., influenza. — Torda Anna, 76 é., aggkór. 

-- Mischinger Anna 73 é., r.k. véres agyguta. — Vitzmann 

József foldinives gyermeke, 3 é., r. k., toroklob. — 

Web^r Johanna, özv., 74 é., r. k , mellrák. — Törzsök 

Vendel, kocsis, 38 é., r. k., tüdőlob. — Rusznyák, szül. 

Hideg Zsu sánna, özv., 70 é., evg., aggkór. — Karner 

Józsefné, 59 é., evg., influenza. — Nasztl Rudolf, fa-

zekas gyermeke, 8 hó., r. k., gyermek-aszály. 

Különfélék. 
— Az uj kereskedelmi szerződések február 1-én 

léptek hatálybn. A jövő fogja kimutatni, mily hatással 

lesznek e szerződések az egyes államok, különösen ha 

zánk gazdasági fejlődésére. A viszonosság alapján alkal-

munk van a helyzettel minden irányban számolni ós 

abból annyi hasznot meríteni, amennyi e szerződéseknek 

kellő érvényesítése mellett szerezhető. Mint a „Magyar 

Kereskedők Lapja" írja : mindenekelőtt valószínű, hogy 

gabnakivitelünk Németország felé élénkülni fog. Rozs-

ban a vételek német számlára már meg is kezdődtek 

és e czikkbeu nevezett szaklap igen jelentékeny áremel-

kedést prognostikál. Nem szenved kétséget, hogy egyes 

iparczikkekben is élénkebb forgalom fog fejlődni. 

— A képviselőválasztások ós a pénzpiacz. Rég 

nem fordult elö — irja a „Magyar Pénzügy* czimü 

közgazdasági és pénzintézeti szaklap — hogy a buda-

pesti és vidéki pénzintézeteknél annyi váltót utasítottak 

volna vissza, mint uz utolsó hetekben. E váltók több-

nyire kortes czélokra nyújtattak be és számos válasz-

tásra aligha nem lényeges pefolyással volt a hitel meg-

vonása. A „Magyar Pénzügy* megjegyzi még, hogy 

soha annyi pénzt nem költöttek Magyarországon a kép 

viselőválasztásokra, mint most. Egyhangú választások is 

nagyobbrészt 10 —15000 frtba kerültek, hát még oly 

kerületekben, hol 2 —3 jelölt harczolt egymás ellen. A 

választók tehát nem igen zúgolódhattak, hogy télvíz 

idején kellett követet választani, mert sürgős munkát 

nem mulasztottak, vagyis ráértek — lelkesedni. 

— Az Athenaeum Kézi Lexikona. A tudom.ínyok 

enczy klopediája különös tekintettel Magyarországra. 

Szerkeszti Dr. Acsády Ignácz. Nyolczudik füzet Buda-

pest 1892. A közhasznú vállalat uj füzetét három igen 

szép és értékes melléklet díszíti. Az első i» föld félte-

keinek színes térképé nagy kettős lapon, másik legré-

gibb nyelvemlékünk, a Halotti Beszed hü én két szín-

ben készült hasonmása a hozzá való magyarázatokkal. 

A harmadik melléklet kót oldilon az összes erdélyi fe-

jedelmi családok áttekinthető családfáját adja. A bárom 

melléklet közül teliát kettő egészen hazai tárgyú s ez 

is mutatja a vállalat magyaros, nemzeti jellegé'. A 

szöveg folytatja a C. betű anyagának közlését s ezúttal 

a Cliasdaii-Cseplőgép közti anyagot adja. A nagyobb 

czikkek közül kitűnnek a Check, Chile, Chinakéreg, 

Chininkészitmények, Chlor s a hozzá való czikkek, 

Cicero, Ciliéi grófok Clearing, Cloture, Coburg, C nne-

nius, Compiláták, Congressus, Consistorium, Consul, 

Conversio, Couversations-Lexikon, C irpus juris, Cor-

respondenz-Bureau, Corvina, Corvin, Cromwell Olivér, 

Crouy-Chanel, Csaba, Csaba-ire, Csaba királyfi. Csak 

Máté, Csáky, Család s u vele kapcsolatos czikkek, Csal-

lóköz, Csángók, Csapadék, Császár metszés Csatorna, 

Csatornázás, Csecsemő, Cseh-morva testvérek. Cseh nyelv 

és irodalom, Csehország, Cseléd, Csendőr, Csengery An-

tal, Csepel sziget, Cséplőgép s sok más kisebb czikk, 

melyek a tudományok minden ágát felölelik. .Mennél 

jobban előre halad a vállalat annál inkább szembetűnik 

hasznavehetősege s annál inkább növekszik népszorüsége. 

Melegen ajáljuk minden müveit olvasónak a kitűnő és 

nagy fénynvel kiállított vállalatot, mely összesen negy-

ven 30 krajcziros füzetből fog állani s két h tenkint 3 

ivs füzetekben számos melléklettel díszítve jelenik meg. 

Előfizetési ára 10 füzetnek 3 frt, mely összeg az Athe-

naeum kiadóhivatalához Budapestre vagy bármely hazai 

könyvkereskedőhöz, küldendő. 

— Válasszuk meg jól a nmgbeszerzesi forrást ! 

Jóllehet hogy még hó es jég környékez bennünket, de 

azért a melegágyak körül már sürgölődnünk keli és el-

vetjük a korai fogyasztásra való konyhakerti termények 

magvát, mely terményeket hosszú rideg tél utolján min-

denki szívesen látja asztalán. Annál boszintőbb aztán, 

h i holmi kétes forrásokból hozatott m.igvuk r.'vé i a me-

legágy eredményeitől olosik a ker.és'.kedő közön-e'g és 

a korai főzelék helyett, gyoin, kóró, gaz. lapu vagy a 

legjobb ily ese ben holmi silány kótytermé iy van a me-

legágyban. Előfordul ez pedig most gyakrabban mint 

azelőtt; mert egyes régi szolid magárus czégek sikerei 

tői indíttatva, gombi tnódrt butkaunak fel a t <lmi mag-

árusok, kik ugyan ép oly gyorsan tűnnek el a felszín-

ről mint a hogy felburj noznak, d i még mindig elég 

ideig tart üzérkedésük, hogy a tőlök kerülő legtöbb 

esetben hassonta an mag révén a melegágyak körül fi-

radozó kertészt és közönséget megfosszák inunk í juknak 

eredményétől, valamint még végzetesebb következmé-

nyek hárulhatnak a mezei gazdákra, kiknek uiigszük-

segletök beszerzése ugyancsak ínég fontosabb momen-

tum mint a melegágyak és ily elemeknek lépre men-

nek, mert ezeknek hirdetéseik eget, földet, olcsóságot 

és tudja az ég még miféle csalóikét ígérvén, tévedésbe 

ejthetik a gazdát, ki aztán a maga kárán okul, hogy 

ily elemeket, melyeknek multjuk e terén nincs és sem-

mifele garantiát nem nyújthatnak, a mag beszerzése al-

kalmával kerülnie kellett volna. Legyünk résen az 

ilyenekkel szemben 1 Válasszuk ineg beszerzési forrá-

sunkat ! 

K ö z g a z d a s á g . 
Hitelszövetkezetek szervezése és ;t 

vidéki pénzintézetek. 

Wekerle Sándor pénzügyminister már az ez évi 

budget előterjesztése alkalm ival határozottan kijelen-

tette, hogy a hitelszövetkezetek szabályozásának és szer-

vezésének idejét elérkezettnek látja. Nagybányai pro-

grammbeszédével e kérdést ismét napi rendre tűzte a 

pénzügyminiszter. Szerinte a hitelszövetkezetek helyes 

irányban csak ugy szervezhetők, ha egyéb pénzintéze-

teink kiegészítő részeivé lesznek, ha összköttetésbe 

hozzuk őket a létező pénzintézetekkel, hogy azoknak 

levezető csatornául szolgáljanak és ennélfogva a pénz-

intezetek működébüket azon rétegekre is kiterjeszthessék, 

hova közvetlen tevékenységük el nem hathat. 

A hitelszövetkezetek közvetlen összeköttetésbe ho-

zatala a pénzintézetekkel — irja a „Magyar Pénzügv* 

pénzintézeti szaklap, — tehát e kérdésben legilletéke-

sebb szakforum uj és elfogadható eg'ine, de felmerül 

gyakorlati keresztülvitelének kérdése, melynek sikeres 

megoldásához nem köthetünk vérmes reményeket. 

Mert a vidéki pénzintézetek elvégre is magáninté-

zetek, melyek autonómiával bírnak és melyekkel ren-

delkezni nem lehet. Száz és egy kérdés fog a pénzin-

tézetek részéről e tárgyban felmerülni, melyek alapos 

megvi atása és megold is i kell. hogv megelőzze a hitel-

szövetkezetek országos hálózatának létesítését 

Nagy kérdés tehát, vájjon a vidéki pénzintézetek, 

akár üzletkörök bővítése szempontjából, akár mert „le-

vezető csatornák" létesítésének szükségét érzik, haj-

landók lesznek-e a hitelszövotkeietek szervezetében, a 

pénzügymiuiszter által nekik szánt szerepet elvállalni , 

es ha hajlandók lesznek, nem fog-e ez saját iizleii er-

dekeik rovására történni. 

Az eddigi tapasztalatok szerint vidéki pénzintéze-

teink körében hitelszövetkezetek alakítására, illetve ilye-

nek, dotálására és befo.yásolására hiányzik a hajlandó-

sig — a pénzügyminister e tárgyra vonatkozó terveze-

tének gyakorlati értékére nézve teliát kénytelenek vag> unk 

véleményünket egyelőre függőben tartani. 



Irodalom. 
, — r Megjelent a, . 8 « ö )Cs ze| i é« B o r á s z a t i Lap* 

folyó évi r!»t"> srátna változató* és <lu* tartalommal. Csikkéi: A 
mult évről. Vi«*;apillanlá»ok M »/erke-/tó Maur.-r JMIIOS tollából 
— A borok fugysiztára. — Szfilöszoli levél Békés-Csabáról. — 
Kímélet a ftldforgatásról — Tárrta . A phylloiera éa az életbiz-
tosítás. Az állandó Sremle rovat a borával terén előforduló neve-
iete»ebb mozgalmakat hozza. A venyige kereslet éa kínálat czimü 
rovat ha-ználala ai elöti/eiék rá»i<re egészen dijtaUu. A Vegyesek 
alatt különféle lián/non tudnivalókat köiiil Találkozunk még Vi-
déki levelezéoekkel én Irodalmi rovattal; nemkülönben igen élénk 
a Kérdenek én feleletek rovata, mely minden sznkbavágó kérdé-
sekben nyitva áll az előlieteknek. Végül jönnek a Szerkesztői 
ü»elletek és Hirdetések. A .Szőlö*zeti és Borászati Lap* megjeleli 
Kassán liavonkéut hárouistor, egén/. ívnyi terjedelemben * előfize-
tési áru egén* évre csak I frt. K lap jelen szátunial a 13-dik év-
foltamba lépett s hazánkban a' egyedüli önálló borászati s/aklap, 
melyet i. olvasóinknak különös ti tevéimébe ajánluuk. Mutatván; 
-támot kívánatra ingyen küldenek. 

Piaczi-árak. 

N y i l t - t é r . 

Meimya.sszoi iy i se lyem r u h á k r a va ló sely-

meket : fekete, fehér és eréme sz i l i ekben . sinUt 

d imattot meíen-nként 4"> krtól J6 fit «>.r) U i g 

(inifii*>iry 300 különböző í'h}t>ít»Hi«) »«<iiit eg\e< «>l-

lonyökre, \*sy eg.a/. *é>í»»l»ben |ioí«tal>»>r- és vsm-

ment«iM»n Henneber js (*. (c*. kir. ndv ..ria/állitó) 

s .- lyemgyára Z ü r i c hben . Mimik |.o«rafordu'óvul 

küldetnek. Svsjc/b i intézet lovelei.ro 10 kros bélyeg 

ragasztandó. 

1 >uzu KM) kilo . 10 frt. 40 krtól 10 frt. 70 kr-ig 

Kozs • . 10 V 25 10 . 50 * 

A i pa • . . fl « 
60 • 7 . 50 V 

Knkoricza „ . . 6 « 70 • 7 H """" VI 

Zab • . 6 • iO • fi . 30 n 

frt. kr. frt. kr 

Iiu7.ali»zt I. KM) kilo 15 40 100 kilo burgonya 1 85 

i i . fl 15 10 Marhahús . 1 kilo — 60 

l'ozsliszt 1. N 13 60 Marha zsír 1 10 

. 11. V 12 — Disznóhús . „ — 52 

ISnzakorpa n 6 „ zsír . „ — 68 

Rozs , 
» 6 llorjuhus . „ — 6<> 

L\ OLEHKÁSA » 14 Itirkalius . „ — 36 

Dara • n 17 1 méteröl bükkfa 18 50 

Árpa dara 8 — . „ dorong 10 — 

Széna • •» 
o 52 tölgyfa 9 40 

Szalma 1 9<> . dorong 7 60 

1836/91. -

Árverési hirdetményi kivonat. 
A kőszegi kir. járásbirónág, mint tel»kuönyvi |,:l. 

tó*ág kö/lürré teszi. hogy Virág .lózset, Virág IVréz. 
Virág Rozi, Virág Anna végrehajtási »wi j.,g 

tálkával biró önkéntes árverési kérelme követkéz ében 

a kőszegi -kir. járásbíróság területén lévő N. K. l'aty 

községben fekvő u n. kis patyi 17. s/. tjuvben A I 

1 — 9 sur 23 ház sz. alatti ingatlanokból kérelmezőket 

illető 4/20 részre az ;irveróst 713 írtban ezennel me^álU-

pitoct kikiáltási árban az árverést elrendelte, .-s ht»iv 

u fennebb megjelölt ingatlanok 

a z 1 * 0 2 . é v i f e b r u á r h ó l O - i k n a p j á n 

d . e . Í O ó r a k o r K i » - P a t y k ö z M é » 

h á x á n á l 

megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál-

tási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 

bee.-áránnk 10°j0-át készpénzben, vagy az 1881 L X . 

t.-cz. 42. § áhan jelzett á r f o l y a m m a l s z á m í -

t o t t és az 1SK1. évi november hó 1-én 3333. sz. alatt, 

kelt igazságügyn-'inisteri rendeli»t 8. ij-ában kijelölt óv.i-

dekképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 

avagy az 1881 : LX . t.-c/.. 170. § a éneimében a bánat-

pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállítóit 

szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Kőszegen, 1891. évi november hó 5. napján. 

A kőszegi királyi járásbíróság, mint telekkönyvi 

hatóság. Terplán, 
kir. aljáráshirő. 

. sz. vegt es vonat | 

— A 1 1 O m á s o k. 

II.III. oszt. kocsikkal 

Középeurópai idő. reggel d. u. este. 

— Kőszeg ind. 5 W 11" 5&0 

« Lukacshaza (in. h.) ö'» 1208 H04 

12 Xémet-Gencs (m. h.) 1 >2U 6*' 

l é Szombathely érk. 5M 12" 6® 

— Szombathely ind. 3I& FQB 

< Német-Gem •s (m. h.) 0̂1 3SI 7» 

13 Lukác-liáza (m. h.) 7 " 3 " 7 " 

18 Kőszeg erk. 40. 7». 

Csak kedd-, pénteken közlekedi k egv négy edik vo-
nat Kőszegről 8 ó. 10 peicz- Szotnb ithelvről 11 ó. 
— perczkor. 

Ad [agya x királyi államvasutak. 
M E N E T R E N D . 

Érvényes lH91-ik évi október 1-töl. 

Hudapesiról. Rudapestre. 

Hudap<' st 1 0*'e». Oraz (prácai id.) 8® de 6<»e»t 
Otör 1 1® . Fehring 103" . 8® . 
Pápa 12Mdll Oyanafalva bp i. 10® „ 8® . 
Kl-I 'zel l 8zt Ootthard 11" . ** , 
S á r v á r 5 « . o* - « Kátót 11®. 9® . 
Szombathely r.o«r)( Csákány 11® . 9" , 
Ki«-l*nyom 6'» . 3® . Körmend 11® du 9** . 
K Rádó'ez 6 » . K.-Kádócs II08 . 
Körmend • • . 3M. Kis-Unyom 12" . 10® éj. 
t'.ákány 7« . . 8zomliatliely >2" 10® , 
Hálót 7'». Sárvár ll'» . 
Snl.-Ootthárd 7»„ 4® . Kis-Czell 2® „ I200 . 
(lyanafalva 7 « . 450 , l'ápa s » . 12" . 
F<-hring(prá^. id. S>l<le Oyör 5 " , 2® . 
Graz 10* , 1 7s*es. Budapest 7®est 7® „ 

A pozsony-szombathelyi vasút menetrende. 

Érvényes 1891. évi október hó 1-töl. 
rejofel d u roK^l d. u. 

I'ozsony-l jváros 4® jón 8zoml>athelv 402 s® 
Ligetfalu 4» 3W Váp 4'« 3® 
Oroszvár 448 3® Porpácz 4® 3« 
Kajka 501 

Porpácz 
4« 3** 

lleKVeslialom 5» 404 8zel»ste 4® 400 
5" 5® llegvfalu &o» 4i« 

Monon-Szoluok 5M 6" Vámos-Család .5® 4» 
M Szent-János bs» 6® Képozc lak 54S 4» 
Heó-Sárkánv 6® Oénesfa 5® 5or? 
t'sorna 

7" 
7® 
-XI 

Keled 
Vadosfa 

608 5" 
5® 

Szil-Sárkány 7® 7® Toth-Kereszlur «® 5" 
Szili-Németi 7" 8® Szili-Németi 
Tóth-Kerewtur 7« 8 " Szili-Sárkány « « 
Vadotfa 7« 8" Csorna «i» 
Keled »04 H« 7 i i 6® 
Ilénesfa 8>« 8M Keő-Sárk ány 7® 700 
It.'peznlak 9® M.-Szeut-János 8® 7® 
Vánn>« Család HM Moson-Szolnok 8'» 
Hegyfalu <m »» Heftveshalom 8® »os 
8iel(Sl* Dti 10'" 8« 
Por pán 9SS 10® Kajka j»os 910 

ÍMO In81 
Oroszvár 9® 9® 

V.p 9M 10® Ligetialu jH-i 
Szomlia thely 10« U » Po/.nonv-1'j város »» 9® 

Felelős szerkeszti Wlttinyer Antal 

Kiadó-laptulajdonos: Felgl (ii/ula. 

2005/891. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A kőszegi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogv Bilisits József kőszegi lakos vég-

rehajtatnunk Stahl Elllília becsi l akos végrehajtást szen-

vedő elleni 500 fri tőkekövetelés és jár. iránti vég-

rehajtási ügyében a kőszegi királyi járásbíróság terüle-

tén lévő Kőszeg város határiban fekvő a kőszegi 421 

sz. tjkvben Stahl Julianna ferj. Greiuer Ferencznó és 

Stahl Emília tulajdonául A 1 1—2 sor 729. 730 he ívsz. 

441 ház számú birtokra 818 frt a + alatti 2213 Indys*. 

sz. szántóra 104 frt a 2477 helysz. sz szántóra 51 frt 

és a (6748 6749) helvsz. sz. szöllő es g\ ümölcaö.-re 

158 frtban ezennel megállapított kikiáltási árban az ár-

verést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 

1892 évi február hd 29-ik napján délelőtt 10 

órakor a kőszegi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság hivatalos helyiségében 

megtartandó nyilvános árveresen a megállapított kiki-

áltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni száudékozók tartoznak az ingatlanok 

becsárának 10®/o-át készpénzben, vagy az 1881 : LX.. tör-

vényezikk 42. §-iiban jelzett á r f o 1 y a in in a I s z á m i-

t o t t és az 1881-k évi november hó 1-én 3333. 

sz. a. kelt igazságügyiminiszteri rendelet 8. §-ában 

kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 

letenni, avagy az 1881 : L X . t.-cz. 170. §-a értelmében 

a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 

kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Kőszegen, 1891 ik évi november hó 27-ik 

napján. 

A kőszegi királyi járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság. 

Terplán, 
kir. aljbiró. 

kitűnő szer ártalmatlan bor előállításához — a va-

lódi bortól meg nem különböztethető — ajánlom a 

fennti kipróbált kiilörlegességet. 

2 kgr. ára (100 liter bort ád) 5 frt 50 kr. Recept 

mellékelve — ingyen. J ó eredményért vagy a gvárt-

mánv ártalinatlanságáért felelőség. 

Szesz-megtakaritást 
az égett boroknál az én felülmulhatailan erős essen-

ciám által elérhető ; ez az italoknak egy kellemes 

csípős ízt kölcsönöz, és csakis nálam kapható. 

Egy klgr. ára 3 frt 50 kr. (600 —1000 litert ád) 

használati uttsi'ás mellékelve 

U ^ T A fennti különlegességeken kívül ajánlok 

különféle „essenciát* rum. cognac, finom liquer stb. 

gyárak számára, felülmúlhatatlan minöségboii. Re-

ceptek ingyen mellekelve. Árjegyzék bermentve. 

P o l l á k K á r o l y F ü l ö p , 

essenc-különlegessegek gyára, Praga. 

Molld k épv i s e l ő k , k e r e s t e t n e k . 

H e ^ h i v i i i 
a kőszegi takarékpénztárnak 1892. évi február hó 21-én délelőtt 

10 órakor saját helyiségében tartandó 

é v i , teÖBgsrQÜLéaéaro* 

Tárgysorozat: 
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése, az 1891. évi üzletkiinutatás és 

mérleg előterjesztése, a tiszta nyeremény leiosztása és a felmentvénv megadása feletti határo-

zathozatal. 

2. Az igazgatóság alelnökének 2 évi, és 8 igazgatósági tagnak 3 évi időtartamra 

való választása. 

A közgyűlésen azon részvényes bir szavazati joggal, a kinek részvénye 3 hónappal 

a közgyűlés előtt a takarékpénztár részvénykönyvében nevére bejegyeztetett, s a ki részvényét 

8 nappal a közgyűlés előtt a takarékpénztárnál letette. Az űzletkimutatás és mérleg a köz-

gyűlést megelőzőleg 8 nappal az intézeti helyisegben betekinthetók. 

Kelt Kószegeu, 1892. évi január 15-én. 

Az igazgatóság. 
(UtAnnyomat nem d ij.irtstik.) 

H I K 1 ) K T K § K K . 

Árverési-hirdetés. 
A Kőszegen építendő templom tulaj-

donát képező Korona-vendéglőben, Wölfel-
és Rosenstingl-féle házakban a háztetők, ka-

puk, ajtók, ablakok, kályhák, takaréktűzhelyek, 

kocsiszín, padlózatok, és az épületekhez tar-

tozó egyéb használható tárgyak 

f. é. február 8 -án és 9 én délelőtti 9 órától 

kezdve árverés utján a legtöbbet Ígérőknek 

készpénzfizetés mellett el fognak adatni. Venni 

szándékozók jelentkezzenek a fönti napokon 

a helyszínén. 

A pléb. hivatal . 

7a.suti menetrend. 

Nyomatott Feigl Gyula könyvnyomdájában Kőszegen 

lor-kivenat, 

Cjúz, köszvény, taffszajrgatás, fejfájás, 
czipöfádalom hátfájdalom stb ellen legjoob 

bedörzsölés a Richter-féle 

Horgony-Pain-Ezpellcr. 
Több mint 20 év óta a legtöbb családban 

ismeretes mint fájd iloin-envhitő szer és majdnem 

minden gyógyszertárban kapható és 60 kiért. 

Minthogy utánzások léteznek, ennélfogva mindig 

határozottan : 

„Horgony-Pain-Expeller" 
kérendő. 
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