
XII-ik évfolyam. 11-dik szám. Kőszeg, 1892. márczius 13-án. 

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

T Ö B B E G Y L E T K Ö Z L Ö N Y E . 

E I o ti z e t é s i á r : 

Kg ész évre 4 frt, félévre 2 frt, negyedévre I frt. 

Egyen mám ára 10 kr. 

Megjelenik minden vasárnapon. 

Sxrrke#ztÖHéy: a táblaház iakola-utczai részében. 

Kéziratok, levelek * egvéb a lap tzelleuii réazét illető közlemények 

a »/.<••'kfHztönéglier. tntAzoiidök. 

Kiadói iroda : városkor Hl. az. a nyomdában. Hirdetének jutdnyoa áron vétetnek fel. 

Az idegenforgalomról. 

Azt iizeni szerkesztő ur, miután multheti 

czikkem végére azt irtam, hogv ha a/, idegenfor-

galom kérdése v.tu napirenden, ugy nem hagyha-

tom egyhamar a szót vagy irást, tehát folytassam, 

— erre azt. mondom: igen szívesen , annál is in-

h kább, mert számosan intéztek hozzám aziránt kér-

.dést, hogy hogyan és tniképen képzelem én Kő-

szegen a coítageszerü építkezések alapját megvetni 

éo létesithetőnek. 

Amennyire egy ilven czikk keretén belül 

erről a nagy horderejű kérdésről magyarázatot 

lehet szolgáltatni, megpróbálkozom vele s már 

ebből is be fogja látni bizonyára mindenki, hogy 

sokkal helyesebb volna épen ezen a téren nagyobb 

mozgalmat kifejteni. 

Hogy a hiány nagyobb és csinosabb laká-

sokban tényleg meg van, azt nein tagadja senki.*) 

En a ki ilyeneket lámpással keresek, legjobban 

tudom azt és például felhozom hogy egyik idekerült 

hivatalfőnök hetek óta nem tud magának való 

csuk télig-meddig kényelmes lakást találni, pétiig 

4—500 frtot is adna egy ilyenért. 

Mi volna tehát szükségesebb, mint a meglevő 

házak kibővítését és kiépítését, vagy uj házak eme-

lését lehetővé tenni ? 

Erre két mód van. A háztulajdonosoknak olcsó, 

i g e n o l c s ó pénzt kellene rendelkezésre bocsá-

tani, hogy érdemes legyen nekik az építéshez fogni 

és a visszafizetést is amorti/.áczióra alapítani ; — 

ez az egyik; a másik : cottagereudszerü építke-

zésekre részvénytársaságot alapítani. 

A részvénytársaság megalakulhatna egyelőre 

20,000 frt é p í t é s i a l a p p a l és ennyit csak-

hamar lehetne itt jegyezhetni, persze neiu 500, ha-

nem 50 vagy 100 frtos részvényekkel. A rész-

vénytársaság megvehetne olcsó házhelyeket • és 

építene ilyenekre a iehető legegyszerűbb, de azért 

legkényelmesebb, leginkább e g y család számára 

beosztott félemeleti-, és hol alkalmas fél- és egy-

emeletes-házakat. E ég volna kezdetnek, mondjuk, 

két ilyen ház, miket az épitési költségeknek 

Vio-ed részének lefizetésével bárki miut tulajdonát 

megveheti, köteles levén vevő a tökének megtelelő 

4 — 5 V o s házbért és évenkint 1 — 2 % tőketörlesz-, 

tést fizetni, vagy pedig a kamatfizetés illetve ház-

bér és vételártörlesztés aiuortizác/iós terv szerint 

történnék. A részvénytársaság, mindaddig mig a 

ház értékének %-ed része törlesztve nincs, telek-

könyvileg biztosítva marad. 

Ebből áll a tervnek veleje. De ez nem elég. 

A részvénytársaságnak oda kellene hatni ezen-

kívül, hogy megszerezhesse a herczegi két nagy 

kertet, vagy például a Neubad helyiséget és a 

köriíletbe létező objektumokat, és ezeknek kisajá-

títása után ezekre a helyekre illenék a cottageszerü 

villa- és házsorok építése, mely esetben mindenik 

villa vagy ház egy-egy rész kertet is kaphatna. 

Persze, ha ez utóbbi, a legéletrevalóbb terv 

létesülne, a 20,000 frtos épitési tőke már nem volna 

elég, hanem ez esetben legalább 100,000 frtos' 

épitési töke kellene. De ha tudott a város vasútra j 

300,000 frtos tőkét jegyezni, a sokkal több direkt 

és indirekt hasznot hozó vállalathoz csak fognak 

legalább 100,000 frtos tökét összeadni, mikor 

veszteségről szó sem lehet. 

Amint a mondott telkek egyike vagy másika, 

vagv pedig a város által felajánlandó ingyen-tel-

kek meg volnának, azonnal hirdethetnénk minden-

*) Kivéve az. „Anaeiger", a ki mindent tud. I 

felé, hogy akik itt letelepedni kiváltnak készletben 

le^ő tervek szerint választhatnak maguknak egy 

házat vételre, bérbevételre, amortizácziós törlesz-

tésre, amint tetszik. Két-három házat pedig a rész-

vény társaság megrendelés nélkül is felépítene, mert 

azok mindenesetre nagyon hamar el lennének foglalva. 

Es igy lassan-lassan épülne hol itt, hol ott 

egy-két ház vagy villaszerű családi lakház és né-

hány év leforgása alatt ugv benépesülne ez a vá-

ros, hogy az irigység tárgya lenne, holott most 

mindenfelé csak sajnálni tudnak bennüuket. 

Es ez a tervezgetés nincs ám homokra épitve. 

Könyvek, újságok, szakértők, már létező ilyen ház-

épitőtársaságok, a kezem közt levő 1000-nél több 

idegenforgalmi levél és itt megfordult néhány 100 

idegen nézetnyilvánitása alapján ajánlom e terve-

ket a közönség figyelmébe. 

Gazdag magánzók, nyugalomba vonuló magas 

tisztviselők, katonák, jobb klímát, szebb vidéket 

kereső jó módú családok telepednének ide, — ed-

dig be vau bizonyítva e terv szolid alapja és 

biztos sikere kicsiben — láthatja mindenki és ta-

pasztalja liskális, kereskedő, háziúr, iparos, mun-

kás stb. egyaránt — nos, és ép ugy inint szapo-

rodott e város lakossága az idegenforgalmi eszme 

megvalósításával a lefolyt 2 év alatt körülbelül 100 

lélekkel, ugy szaporodna ily nagymérvű akczió 

folytán tízszeresen, és ennek folytán oly haladás, 

oly élénk társas élet, oly jólét lenne itt teremtve, 

aminthogy ez sikerült Grácznak, Ischlnek stb. 

helyeknek, hol a község ezereket költhet szépészeti 

és iskolai czélokra és még mindig marad felesleg. 

Persze lesznek akárhányan, akik ezt képzelő-

désuek, álomképnek tekintik, pedig nem az. 

A máshol elért nagy sikerek és a nálunk is a 

közelmúltban bebizonyított kisebhmérvii eredmény 

a terv életrevalóságára mutat. 

Akik pedig a 20,000 frt tőkével való kez-

deményezést, és elért siker után a 100,000 frtra 

való tokeszaporitást keveselik ily nagymérvű terv 

kiviteléhez, — azoknak csak azt mondhatom, meg-

kezdeni elég és amint ily irányú szövetkezés tör-

ténik, csak egy fütybe kerül és angol vagy belga 

vállalkozók csatlakozni fognak. És e tekintetben 

nagy segítségére lehet ezen ügynek a mi ország-

gyűlési képviselőnk. 

Szájbely Gyuláról tudjuk, hogy ért hozzá na-

trvoob vállalatokat realizálni, — már nem egy fába 

vágta a fejszéjét — ós az ő lelkiismeretes és lan-

kadatlan, ritka szorgalmas munkálkodása, nagyon 

hamar megvalósítaná azt, amit hihetetleuek, lehe-

tetlenek képzelnek. 

Sőt merem állítani, a jeleulegi viszonyok közt, 

midőn az egész világ hol nyaralni, hol üdülni, 

hol csendes és kellemes fekvésű kisebb városokba 

szeret visszavonulni, t. i. azok, akik tehetik, most 

nem néhány évtized volna szükséges nagyobb ered-

in 5ny eléréséhez, hanem már 4 — 5 óv alatt bá-

mulatos siker koronázná az ez irányban kifejtett 

törekvést és munkálkodást. 

Épen a nipokbau olvastam egy hires angol 

ember mondását, a ki körülbelül ezeket mondja : 

hogy ott, hol szegény és gazdag, boldog és boldog-

talan valaminek a létrehozásán együtt működnek, 

ott a siker el nein marad, de bizony sülyedni fog-

nak azok, kik a hanyatlás napjain kaszton-

kiut összebújnak és csak panaszkodni és a „rossz 

időket" szidni tudják. 

Nagyon sok alkalmazható ezen szavakból a 

mi viszonyainkra is, a mi igen sajnos. Mikor már 

egy évtizeddel ezelőtt megkezdődött a város foko-

zatonként hanyatlása, akár csak egy a lépcsőzetre 

dobott labda, mely lefelé gurul, az ember azt hitte, 

hogy mindaz arai a katonaság teljes elvonulásáig 

történt, csak arra fogja buzdítani a polgárságot és 

az arra hivatott embereket, hogy egymással nemes 

versenyre kelve, majd csak teremtenek valamit a 

bennünket elpusztuló ár megfékezésére és az el-

vesztett terenum visszanyeresére, — de bizony nem 

történik semmi más, mint amit az angol ember 

mond : összebujunk panaszkodni. Már pedig az uom 

segíthet rajtunk. 

Itt az idegenforgalom eszméje. Ezt kell kiak-

náznunk oly mérvben, amennyire csak lehet. A ter-

mészet nagy adománya: gyönyörű és regényes 

fekvése és vidéke a városnak, utrautatója a mi te-

vékenységünk irányának, — az ezen a téren eddig 

elért siker az eszme próbaköve. 

Mindezekután köteleségünk munkához fogni, 

— mert különben elszalasztjuk az alkalmat. 

A turista-egylet felveszi ugyan az idegenfor-

galmat munkakörébe, de egyébb dolga nem 

lesz, mint az eddigi városismertetés alapján jelent-

kező letelepedőket és nyaralókat, amennyire lehet, 

elhelyezni, azonban a legtöbb esetben visszautasítani 

— és bekövetkeznék az, hogy bennüuket még tnás ki-

sebb községek is túlszárnyalnának. 

Szabad-e tovább is tétlenül maradnunk ? 

Kőszegi József. 

A vasárnapi munkaszünetről szóló 
uj rendelet. 

A kereskedelmi miniszter a vasárnapi munkaszü-

netről érvényben lévő rendeletet, a felmerült legtöbb 

kívánság és panasz figyelembe vételével, sok potitjábau 

megváltoztatta, és nehogy a kereskedelmi ministnr ren-

delkezéseit különböző rendeletekből kelljen összekeresni, 

14,837. sz. a. egeszen uj, az összes kivételeket magában 

foglaló rmdeletet bocsátott ki, ugy, hogy a régi rendelet 

teljesen hatályát veszti és kizárólag az uj rendelet lesz 

érvényben, tnég pedig f. é. márczius 20-tól fogva. 

Az ipari munkállak vasárnapi szüneteléséről szóló 

1891. X I I I . törvénycikk 3. §-a alapján 1891. évi jú l ius 

hó 1-én 37.892 szám alatt kiadott rendeletem I , I I . , I I I , 

IV . , V., VI. , pontjai alatt foglalt határosmányoknak 

hatályon kívül helyezésével az időközben szerzett tnpasz-

tálatok alapján azon iparnemeket, melyeknél az ipari 

munka az alább előadott módozatok melleit vasárnipo-

kou, valamint Szent-István király napján is végezhető 

lesz, a belügyministériuiu vezetesével megbízott minister-

elnök és a földniivelésügyi miniszter úrral, illetve a horvát-

szlavon-dalmát bán úrral egyetértöleg a következőleg sza-

bályozom. 

Végezhető lesz az ipari-munka 

I . mert az üzem félbeszakítása lehetetlen 

1. az agyag-, porcellán-, majolika éB kőedényipar-

nál, nemkülönben a mész-, fősz-, cement- és téglaégető 

iparnál — kizárólag a égetesi munkák ; 

2. a bőriparnál a kavsrávi és bőrforgatási ipari 

munkák, de csak legfeljebb dó !előtt 9 óráig ; 

3. a cukoriparnál a cukorgyártással és finomítás-

sal j á ró munkák ; 

4. sz ecetiparuál a feltöltési és az erjedési müve-

letek körül végzeudő ipari munka ; 

ő. a feherilési iparnál a clorozási és lugzási mun-

kák legfeljebb délelőtti 10 óráig ; 

6. a keuderáztstási iparnál ; 

7. a keményítő iparnál ; 

8. a kőolajfiuomitó iparnál azon ipari munkarész, 

mely a végzendő müvelet természeténél fogva félbesza-

kítást nem t ü r ; 

9. a légszesziparnál kizárólag a iógszcsz előállí-

tására, a lámpák meggyújtására és eloltására szükséges 

ipari m u n k a ; 

10. a malmoknál az őrlési müv< let ; 

11. a kertészi iparnál a termeléssel és mivelénsel 

kapcsolatos felboszakitUatatluu ós sürgős munka ; 

Elt f lzetéd pénzek reolamátidk a k iadóh i ta ta lhor ^F«i|fl Gyu la ) 
intézendök. 



12. a papír, pAfúrpép é* cellulose iparnál a félbe-

szakítást nem tűrő munka ; 

13. a pótkávé es katangs'záritó iparbau ama ipari 

munka , mely ősy»-zel a répa vagy gyökér feldolgozására 

én szárítására elkarülhetetíeuül szüksége* : 

14. a snjtl.észitésí iparnál és 

15. a szslámi-^y ártásnál u félbeszakítást nem tűrő 

munka ; 

16. a selyemiparnál: 

a) a selyeingubók beváltásának ideje a iatt a se'yem-

gubók átvétele 8 továbbítási. fojta-a «•« gondozása kö 

rűl i munkák ; 

b) a aelvmérpete késmés által igényeit munka ; 

17. a sörfőző-, maláta- és 

18. a szeszipar, valamint a szeszfinomitás es élesz-

tőgyártás, nemkülönben a/, élesztőnek elfuv irozu.-a ; 

19. « színnyomású il és kékfestésnél végzendő ama 

munkák , ineUek a folt ionos üzem félbe nem szakithatása 

miatt szüiisegesek ; 

20. a tésztagyártásnál a szárítással egybekötött 

munka déli 12 ó r á i g ; 

21. az üveggyártásnál, a mennyiben az regeneratív 

fűtőkészülék kel űzetik a fűtési, az üvegolvasztási és 

üvegfu\ási — félbeszakítást nem tűrő munkák ; 

22. a vas- és acél-gyárak üzem-ágainál mindazon 

munkák , a melyek félbeszakítást nem szenvedhetnek, 

jeiesül a vas- és acéiolvasztó, kavaró, finomító és cső-

forrasztó munkák , a hengerelő müvek munkái az ezekkel 

kapcsolatban le\ő és üzemük folytonosságához szükséges 

összes műhelyek ; a gáz és gőzfejlesztő, szénégető, kok-

szégető, faaszaló, pörkölő és öntő üzemek, a helyi szál-

litop.il \áx és egyéb mellékmüveletek, valamint berende-

zések félbeszakítást nem tűrő munká i ; 

23. a vegyészeti iparnál az üzem azon egyes mű-

veletei, melyek félbe nem szakithatók, pl. az izzó l áng 

és olvasztó kemencéknél, ólom kamrák és retortáknal 

folyó munka stb ; 

24. a villamos erőt illetve áramat előállító telepek-

nél előfunluló ipari munka ; 

25. a zománcozott vasedény iparnál az olvasztási, 

égetési és ónégetési munkák ; 

20. borkereskedőknél, illetve raktároknál és pincé-

szetnél a házilag végzendő sürgős javítási munkák ; 

I I . mert a fogyasztó közönség igényei a folytonos 

üzeni bent art ást megkövetelik. 

A) Vasárnapokon: 

és pedig 

1. egész napon á t ; 

a) a czukrász és mézeskalácsos iparnál ; 

b) a nyomdaiparnál a halasztást nem tűrő ál lami 

és hatósági nyomtatványok, színlapok, műsorok, gyász-

jelentések előállítása a szét hordása; 

c) hírlapok elárusitása és széthordás i ; 

d) a szódavíz gyártása, elai usitása és házhoz szál-

lítása. 

e) fürdő intéseteknél ; 

f) lakásoknak sürgős átalakításánál a szükséges 

munkák , aronban csak a hatóságilag szabályozott kői-

tözködési időszakokban, valamint az ezeket megelőző 

és követő egy-egy hétben ; 

g) kenyér, péksütemény, tej es gyümölcs árusítása 

és házhoz szállítása ; 

h) temészetes virágok árusítása ; 

i) a szálloda, vendéglő, sör-, pálinka- és bormérő, 

kávéház és kávémérő iparoknál, ideértve a házhoz szóló 

megrendeléseket is, vagy az ily üzletekben szokásos bár-

mily étel vagy ital kiszolgáltatását ; 

k) búcsúkon es ájtatosságra szolgáló egyéb gyüle-

kezeteken, a ' úgynevezett bucsucikkeknek. mint pl. ima-

könyvek, olvasók, viaszgyertyák stb. árusítása. 

I) országos vásárok napján az ipari és kereskedelmi 

elárusitás és pedig nemcsak, a vásártéren, Inneni a 

vásáriartó város, illetve község egész területen; ugyan-

csak országos vásárok alkalmával a szállítás illetve fu-

varozás ; . i j-i-

in) a kofák üzlete, a mennyiben az aruk uáuló es 

mulatóhelyeken, vagy vásáron illetve a községea kivul 

sátrak alatt vagy valamely szokásos módon ál lványon, 

asztalon vagy a földön kirakva árusittatuak: 

n) élő állatoknak a szállítása eszközökből való ki-

rakása és hazaszállítása ; o) ez izraelita húsvéti kenyereknek eloallitása es 

árusítása. 

2. délu'áni 5 ó r á i g : ,. 

Oly községekben, mely ek az országhatártól 1<> kilo-

méternél távolabb nem esnek, az e rendelet I I . A) ^ 1. 

poutjai alatt nem említett minden ipari es kereskedelmi 

elárusitás. 

3. délután 2 ó r á i g : 

A borbély ós fodrásziparnál az üzleti helyisegben, 

azontúl csak magánlakásba, színházakba vagv hasonló 

előadások alkalmából házhoz h íva ; 

4. deli 12 órá ig : 

a) a gépiparnál a sürgős és halaszthatatlan javítási 

tnuukák ; 

b) a kisiparnál sürgősen rendelt javítási m u n k á k ; 

c) a pékiparuál az aru elkészítése és elszállítása ; 

d) a mészáros, hentes es kolbászkeszitő iparnál az 

elkészítés, elárusitás és szállítás; 

e) minden a jelen rendelet I I . A) 1. és 2. pontjai 

alatt meg nem nevezett i p a r i es kereskedelmi üzletekben 

az elárusitás es a házhoz szállítás ; 

0 kereskedelmi és ipari irodákban a kereskedelmi 

és gyári alkolmuzottak irodabeli munkája ; 

g) gyorsáruk, sör és baromfi szállítása ; 

h) setéshizlaló telepeknél a hizlaláshoz szükséges 

anyagok szállítása, sertéseknek a szállásokba vagy tele-

pekbe behajtása. (Vége következik.) 

_ » 

T A R C Z A . 

Ellentétek. 

Irts: T i h a m é r . 

Együtt laktak közös hónapos szobában. Szerény 

zugocska volt a harmadik emeleten. Egyiket ugv hív-

ták, hogy alsó- és felsö-kálazi Kálazy Tarján, a mási-

kat ineg ugy, hogv ocskói Ocsovazky Turibius. Ősi csa-

ládoknak voltak sarjai, de igen szegény família volt 

mind a kettő. Zemplénniegyének egy kis falujában lak-

nak hozzátartozóik. Tarján és Turibius megtagadták a 

hagyományos csa'ádi tradíciót, mely apáról fiúra szál-

lott náluk : az egymással való veszekedéseket. Kiskoruktól 

egy ütt nőttek fel. 

Bizony sokat házsártoskodott e két család. Min-

denütt ellenségek vol tak: a vármegyén éppen ugy, mint 

otthon. Mikor képviselőválasztás volt, Kálazy, az öreg-

kuruc, azért szavazott jobbpártira, inert Ócsovszkyék 

balpártira adták voksukat. Tar ján és Turibius szakí-

tottak a gyűlölettel, sőt mondhatni vonzódtak egymás-

hoz. Akárhányszor eldöngették otthon ezért őket. Együtt 

j ár ták ki iskoláikat, együtt kerültek Pestre. Mikor ké-

szülődtek, Tarján apja a következőt mondta fiának: 

— Iparkodjá l , de légy mindig büszke ősi csalá-

dodra, mely annyi jeles fiat adott a I m á n a k : légy méltó 

a Kálazy névre. Még egyet mondok : ne keresd le soha 

azt az Ocsovszky gyereket, meglész te a n é l k ü l ; sőt ha 

megtudom azt, hogy valaha kibékültök, bizony kitagadlak. 

Ez ugyan fenyegetésnek igen ártatlan volt, mert 

Kálazyék domin iumát az a bizonyon hét szilvafa árnyé-

kolá be. De hát illett az öreghez, akinek ősei I I . 

Endrétől kaptak nemességet. Turibius is hasonló intel-

met kuputt családjától : 

— .Sokra vidd az életben I Kü lönb ember légy 

mint a Kálazy fattyú. H a megtudjuk, hogy te valaha, 

Turistaügy. 

A turistaügy örvendetesen halad. A ket héttel 

ezelőtt tartott értekezleten erősen hozzáfogtak az átala-

kulás munkájához, végezték feladatukat a k ikü ldöt tek , 

ugy, hogy az alakulógy ülést a mai napon 121 jelentke-

zett taggal meg lehet tartani és az ügyrendet tárgyalni. 

Remény vau, hogy tagok még ezután is be fognak lépni 

az osztályba és a polgárság tömörülése virágzásra jut-

tatja Kőszegen a turistaügyet. Az eddig belepettek ezek : 

Audráskay Gyulane , B J J C S Í Lajos, Barkó Sándor , 

Beyer János, Beer Károly, Benedek Ernő, Bredl Ágo^t, 

Binder János, Biringer Mér dr., Bischofen Suunders 11., 

Czeke Gusztáv, Czeke József, Czike Ferencz, Csacsi 

novits Angéla. Csácsinovits Stefania, Draskovils Iuire, 

Eberiiardt Gyula, Ecker Karoly, Eitner Gusztáv, Feigl 

Frigyes, Freh Alfonz, Freyberger Anna, Freyberger 

Miklós, Frey berger Sándor, Frey ler Lajos, Fuchs Alajos, 

Gábriel József, Griller Adolf, Gruber Ferencz, Grúsz 

Raymund, H i m m e r Gyula, Haneiy Antal, Herzfeld Vil-

mos, Horváth György, Hoffner Imre dr., Ivánszky Ká-

roly, Jagits Antal , Jáuosa Gyula , Kindl József, Kircll-

kuopf Antal, Kircbknopf Milialy, Korchtnáros Gyu la , 

Korclimáros Menyhért, Kőszegi József, Kőszegi taka-

rékpenztár, Kőszegi ált. takarékpénztár, Kroller Miksa, 

Kübn Lajos, Küttel István, Kováts István dr., Köl ly 

György, Lauringer János, L i u r i n g t r Ferencz, Loitgeb 

Sebestyen, Letuier Mária, Lux Alajos, Maiiortsich Jó-

zsef, Major János, Markovits József, Martinkoviis Má-

tyás, Marton Karoly, Mauts János, Mederl J.uios, Mesz-

beszeltél Kalazyval , hát igaz, hogy földbirtokom má r 

csak százhúsz hold és arra is van tekintélyes sumuia 

intabulalva, de ahogyan engem ocskói Ocsovs/.kynak 

hinak, olyan szent igaz, hogy ebbő ' i s kit i l t lak." Ez sem 

volt rettentő fenyegetés. 

A gyerekek Pesten laktak három cvig, de nem 

találkoztak. A negyedik évben összehozta őket a sors 

es elhatározták, hogy közös szállást fognak bérelni. Azó ta 

együtt laktak. Elbeszélgettek mindenféléről : otthonuk-

ról, jövő jükrő l . Sok mindent megvallottak egymásnak : 

a többi közt Tarjan felfedezte, hogy verseket ir. Turi-

biusbau felébredt a szunnyadó Ocsovszky és tul l icz i tá l ta . 

hogy ö drámaíró. Ez idő óta féltékenykedtek egymás 

sikereire. 

Tarján felolvasott verseiből, amely után rendesen 

következett Ocsovszky kr i t iká ja ; kifogásolt, gáncsolt 

mindent és nem dicsért semmit. Mint jo barátok szokták. 

Turibius elszavalta „A t i tánok" cziuiü tragédiájá-

nak második felvonását, erre Kálazy azt mondta, hogy 

a műbő l egy hiányzik : az eszmei tartalom. 

Turibius azt mondta, hogy Kálazy versei nem ér-

nek semmit, mert nincs bennük uj goudolat és hiányzik 

belőlük a point. 

Tarján megosküdöit , hogy Ocsovs/.ky neui maga 

irta tragédiáját, hanem a cselekvényt jól-rosszul leko-

piálta. Nincs benne tragikum : uem er egy haj í tófát . 

Mindezt egy közös, harmadik barát juknak mondták 

el, aki hátük mögött híven besúgott a keltőnek egy-

másra. lauiet Kálazy és Ocsovszky lettek ; csendesen 

veszekedtek es vagdalták egy más fejéhez a kemény igaz-

ságokat, nyelték a keserű labdausokat. 

Turibius őszintén kinyilvánította Ká lazyuak, hogyha 

kiadja verskötetét, azt csak a sajtos fogja fogyasztani, 

mert még antiquáriusnak sem kell. J ó verseknek sincs 

publ ikuma, hát még olyanoknak, mint Kálazyéi . Leg-

jobb lesz, ha megírja búcsúját a lanttól — jai imusokbai i . 

Mert a lant az ö kezében doromb. 

Tarján is kimondta véleményét. Ocsovszky drámá i 

nem érnek semmit. P á l y á z a t i k a Kóczán dí j tól a Te-

lónyi Károly, Michaelis Izidor, . M o h r Mihály, Mohr 

Vilmos Németh Imre, Németh J ános , Pados Q^bor 

Pallér András, Pf<'ff"l J*uo* , Pi 'nay Vincze, Pohlmül l* 

j.'Jené Polil El»a, Popper Ignácz, Porpáczy János, Pa. 

tzelberger Károly, Pu lz János, Rosenstingl tyaU, Kn,. 

ner Pál Ró th Sándor, I lusa G j u l a , Schaffer Gusztáv 

Scharpf' Jouft, Sobindler Vilmos, Schlapfer Pá l , Schlögi 

János, Schmidegg János gróf, Scbönbauer János, 8erédy 

Dénes, Somogyi Venczel, Somogyi Miklós, Steierleiu Q*. 

bor, Stelzer Lajos, Stúr Lajos dr„ Szabó László , Sziklaj 

János, Szotnor Lajos, Szovják l l ugó , Terlanday Eoiil, 

Te 1 plán Kornél, Tipka Ferencz ; Turcsányi Lajos, Unger 

Károly, Unger Ödön, Vidos Elek, Vöröss Z-.igtnotid, 

Wagenhofei Titusz. Waisbecker Anta l dr., Waisbecker 

Ede, Waisbecker Ferencz, Waisbecker János, Weutzl 

Ede] Windisch Antal, Wi t t iuger Anta l , Wocher József, 

Wöl fe l József, Zanatby Bódog, Za rka Sándor , Zorthofu'r 

Frigyes. Öss/eseu : 121. 

— Márczius idu8a. A szabadság nagy ünnepének 

bármily formában való megünneplése ná lunk nem jut 

eszébe senkinek sem. Sok mindenre van gondunk, de 

hogy a nagy napok némelyikét s igy például márczius 

15-ét nyilvánosan megünnepelnék, arra nem talál ka-

deucziát a kőszegi hazafi. Emlékezzünk meg legalább a 

saját szűkebb körünkben a magyar nemzet megváltási 

ünnepéről, arról a napról, melyen szabad lett a sajtó » 

a nemzet kivívta á l lamiságé ' . M írczius 15-ike a magyar 

nemzet születése napja, melyen megalakult a magyar 

nemzeti jelleg, a magyar közszellem. Elmélkedjünk e 

dolgok fellett s tegyük inog a jövőben is kötelességein-

ket, mint nz igaz hazafiakhoz il l ik, hogy nemzeti éle-

tünket biztosítsuk és saját fészkünket is egy kis jobb 

sorsra juttassuk. 

— Sorozás. A kőszegi j á rásbó l az állítás kötele-

sek száma 608 volt. Ezek közül az ujanczjutalékra be-

sorozhatott az ajánlás és beosztás fentartása mellett 61, 

a honvédséghez 2 ; a pót t i r ta lékb 1 bosorostatott család-

feniarió 3, kevésbé alkalmas 7; a honvédséghez 1, fe-

lülvizsgálatra küldetett 4, távol maradt 100, 

— Meghívó a Magyarországi Turista-Egyesülőt 

kőszegi osztályának 1892. évi márczius 13-án, vasárnap, 

délelőtt 11 órakor, a városház termében tartaudó ala-

kuló közgyűlésére, melyre az eddig beiratkozott tagok, 

úgyszintén azok, kik még belepni k ívánnak, ezennel tisz-

;elettel meghívatnak. Tárgysorozat : 1. A kiküldött ötös 

bizotttság által kidolgozott alapszabályok és ügyrend 

bemutatása. 2. Ennek elfogadása u tán a tisztikar és vá-

lasztmán \i tagok választása. 3. Netaláni indítványok. 

Kőszeg, 1892. márczius 10-én. A f. evi február 28-án 

tartott értekezletből k iküldött ötös-bizottság : Markovits 

József, Kőszegi József, Pfeffel J i n o s , Szovják Hugó, 

Waisbecker Ede. 

— Uj szál ló . Városunkban erős mozgalom indult 

meg egy uj szálló építése ügyében. Most, hogy a Korona-t 
leromboltak s a várost látogatók egyetlen egy szállóra 

uta ivák, a hol azok igényeit ki sem elégíthetnék s túl-

ságos árakat is szabhatnának, egy a lkalmas uj hotel va-

lóban szii.,séges is. A tervezett vállalathoz egy alaku-

landó részvénytársaság adná össze a szükséges pénzt, 

melynek nagyobb része már együtt van. A terv és költ-

ségvetés készül. 

— Ipartestület i elnök. Megemlékeztünk múltkori-

ban a he'ybeli ipartestület közgyűléséről, megírván a 

valósághoz egész híven azt is, hogy olnökké Kocsondy 

Károly lett megválasztva. Mis t arról értesülünk, hogy 

a megválasztott uj elnök nem vál lalkozott a kínált hely 

elfoglalására, a miért ideiglenes e lnökül L e m k e Ká-

rolyt szemelték ki az illetékes iparos körök . 

leki dí j ig, a nemzeti színháztól a piripócsi trupphoz.: 

pályadi jat nem nyer, honoráriumtól felkopik az álla. 

Kétszáz, aranyat P Csak lessé! Abból ug>au nem eszik 

egy vacsorát sem. Az ő dráma-ír isa mind csak szépirási 

és helyesírási gyakorlat. Tanácsosabb lesz, reálisabb fog-

lalkozásba kapni. 

Ezt egymás szemébe mondták. És igen féltékenyek 

voltak egymás leendő sikereire. Pedig ez kár volt. Mind-

egyikben növekedett az ellenzéki víszketog. Gyűlölték 

egymást. 

H a Tarján azt ál l ította, hogy a dob-utczában 

kellemetlen szag van, azt másnap Tur i b im azzal cífolta 

meg, hogy éppen ott volt sétálni és oly kellemes illatot 

tapasztalt, hogy ezentúl oda fog j á rn i j ó levegőt szini. 

l 'edig Tar jánnak iguza vo l t : a dob-u,cában nem áram-

lik éppen valami kel lemos i l lat . (A recepció is onnan 

indult ki.) 

Ha pedig Turibius azt mondta, hogy az Erzsébet-

téren kerek egy mil l ió veréb van : Tar ján azt állította, 

hogy ö egy negyedórával előbb jár t ott es megesküdött, 

hogy még egy fiát sem látta a verébnek. Pedig Turi-

biusnak tökeletes igaza vo l t : az Erzsébet-téren van a 

világ összes verebeinek főhadiszállása és parlamentje. 

Ot t mindig van egy mil l ió. 

Tarján 11ak tetszett a lóvasustaok tü löktu lu lása , ő azt 

ihletve, meghatottan hal lgatta: Turibius irtózott tőle. 

Míg viszont Turibius élt halt a k in tomáór t , amellyel 

Turjánt a pokolra lehetett volna űzni . 

I lárotn hónapig laktak együtt , amely idő alalt 

csak e g y b e n találkoztak nézeteik, hogy az alattuk szé-

kelő „Polgári betegsegélyző ós halottemntő egyesületi 

daloskör" áldásos működését daloskör nélkül is foly-

tathatná. 

A negyedik hónap elején közös gondolatuk támadt. 

Az ellenteték találkozni is szoktak. Megszöktek egy-

mástól. Ezen tervükbe csak a szobaasszonyt avatták 

be, akinek mindketten kifizették a szoba bért az egész 

.hóra. Ez aztán nem busult. Mindegyik hagyott hátra 

legy levelet társának : 

HÍREK. 

- -



— 50 éves Jubileum. ' K e h r n Antal helybeli 

fiisif'aragómester már 50 évnél tovább szolgálja a tisz-

tes ipart. Az ipartestület tisztviselői a ritka eset által 

indíttatva érezték magukat a derék polgárembert egy 

kis ovaczióban részesíteni, u következő üdvözlő iratot 

nyújtván ár az ünnepeltnek : 

„Kehrn Antal kéményseprő urnák ! 

A kőszegi ipartestület nevében és megbízásából 

mi alulírottak Out kedves polgártárst azon alkalomból, 

hogy váluBztott rögös pályáján mint önálló iparos be-

csületben, fáradhatlan kitartással egy félszázadot átélt, 

és nem csak a mi, hanem az összes polgárok közbe-

csülését kiérdemelte, — kötelessóghüen indíttatva érez-

zük magunkat a polgári erénynek ily példás harczosát 

félszázados ünnepélyére igaz szívből üdvözölni, kívánván, 

hogy a Mindenható további bő áldásával Önt kedves 

polgártárs elárassza, az emberiség végső határáig, a haza, 

szerető övéi és az Önt mindenkor tisztelő polgártársai 

javára éltesse." 

— Hóvihar. Bokáig érő hóban, sikos utakon járunk 

tavasz közeledtével. Olyan az idő, mint akár januárban, 

mikor legerősebben szokott nyilvánulni a tél mérge s 

legbanyagabbul tisztogattatják háztulajdonosaink a gya-

logjárókat. De vigasztalódjunk. Talán lesz annyi ereje a 

tavaszi napsugárnak, hogy elbánjék az idétlen hótömeg-

gel és valósítsa a kikelethez kötött reményeinket. 

— Pályázati hirdetés. Kőszeg szab. kir. város 

utazóközönsége ós az e helyre zarándokoló idegenek 

nagy társasága pályázatot hirdett egy a városból a va-

«>uti pályaházig oda és vissza napjában kétszer közlekedő 

o m n i b u s z - c z e i g 1 i indítására. A vállalkozónak 

kell hogy magát a következő feltételeknek alávesse : 

1. Az óriás járművet nem szabad villan,os-vasut mód-

jára szalaszta'ni, mert a vasút felé vivő sínek nincsenok 

már a legjobb karban, minek folytán a sebes menés ve-

Hzélylyel jarhatna a közüuségre. 2. Az omnibusznak az 

utasok igényeinek megfeleiőleg akkor is kell közleked-

nie, ha tulajdonosának esetleg nem akadna koukurreuse. 

3. A Strucz előtt nem s/abad megáliania, mert össze-

ütközhetnék egy kiérdemült kollegájával és túlságosan 

felszöktethetné a város egyedüli hotel-jának akcziáit. 

4. A vállalkozónak a megállapított 50 krnyi viteldíjból 

25°/#-ot el kell engednie, valamint a kocsisnak és kocsi-

vezető urnák járó borravalókat is, megengedtetvén neki 

különben, hogy ez utóbbiakat veszteségökért kellőképen 

kárpótolhassa. 5. Pályázati határidő f. é. április hó 1-je, 

a mely napon az idegenek első csapata jön Kőszegre. 

Kelt Kőszegen, a hanyatlás egyik évének márczius lió 

Falb napján a taligára utalt utazókozöuség meg-
bízásából 

Dob se /.<í sel<>. 
— Hol és hogyan hirdet a város. A mi közön-

ségünk ezt úgyis tudja, de hogy a távolabb ál'ónak is fo-

galma legyen a város által kibocsátott hirdetéseknek 

hol és miként való közzétételéről, ezennel leírjuk a dívó 

szokást. Ha nem nagy dolgokról van szó, litographi-

roznak, mert csak hirdetni kell, de nem kell a kö-

zönségnek egyúttal tudnia, hogy miről van szó. Amit 

a litographia az ilyen hirdetmények kiállítás iban mu-

laszt, azt végzi a nap, kiszíván a papir szint-vei együtt 

az épségben született betűket. Ha adófizetésre szólítják 

fel a polgárokai, no akkor már ezeknek érteuiők is kell 

a hirdetes lényegét és ez esetbon a város nyomdája 

végzi dolgát, melynek eredményét a városház kapuja 

mögött szerénykedő hirdetési táblán, vendéglőkben, ká-

véházakban és utczasarkokon szemlélhetjük', ha ugyan 

akarjuk. A legfontosabbakat, melyekre nézve a felsőb 

hatóság is ugy intézkedik, hogy „a legelterjedtebb 

módon tétessenek közzé*, végre az újságoknak is meg-

küldik közlés végeit, de avval a kézzel fogható meg-

Ocsovszky Turibius ezt irta Kálazi Tarj inak : 

Uram ! 

Olyan emberrel, mint ön, nem lakhalom tovább 

együtt. Szellemi felsőbbségem tudatában nem tűrhetem 

tovább sértéseit azon embernok, aki csak mindig törpe 

epigonom lehet. Azonban egy jó tanácsosai szolgálhatok: 

legyen akármi^tsak versíró ue. Nem ért ahhoz. En még 

egyszer ismétlem, hogy olyan emberrel, aki rossz verse-

ket ir, nem lakhatom. Punktum. 

Ocskói Ocsovszkv Turibius. 

Kálazy Tarján ilyesmit irt Ocsovszky Turibiusnnk : 

Uram ! 

Utaink szétváltak : ón nem lakotn önnel tovább 

semmiért sem. ö n nem tud a drámaíráshoz semmit sem 

és az én verseimet merószli ócsárolni kritikájával? Kü-

lönbség köztünk az, ho^y én jó verseket irok, ön meg 

rossz, kriminalis rossz drámákat. Mert az ön drámái 

merényletek az emberiség ellen. Különben az ön szá-

jából netn jöhet ki eszthetikus fogalom, aki csak drá-

mákat, rossz drámákat ir és ezekben embereket mé-

szárol. Soha sem fog engem megközelíteni De egy 

tanácsom van az ön számára: égesse el a drámáit. Le-

gyen akármi, csak drámaíró ne. Én titkos és hozzá 

rossz drámaíróval nem lakom. Apage satanas 1 

Alsó- ós felső- kálazi Kálazy Tarján. 

E leveleket hordáraik elvitték czókmókjaikkal együtt 

uj lakásaikra. 
* 

Már bevégezték tanulmányaikat. Otthon vannak az 

ősi fészekben. A két ifju sarj egymás riválisa, ellenlá-

basa. Gyűlölködnek, házsártoskodnak csendesen : foly-

tatják a hagyományos családi tradíciót. Es Ocsovszky 

irja a drámákat. Tarján meg a verseket. Netn is fog az 

Ocsovszky és Kálazy család megbékélni soha, mig sarjaik 

közt irodalmárok is lesznek. Majd egyszer, ha elbú-

csúztak múzsáiktól ós lettotték a tollat, akkor majd is-

mét találkoznak az ellentétek. 

jegyzéssel, hogy „ingyen", vagy „ad l ibitum". És ez 

természetesen a legolcsóbb mód; de inert az újságok nem 

arra valók, hogy bárkinek is „ingyen" szolgáljanak és 

például, a városnak segítsenek spórolni az Ilyen „ad 

libitum"-os dolgokat egvs/erilen a papírkosár aktái közé 

teszszük és kövotkezéskcpunjuem szolgálbatutik velők sem 

a városnak, seui a nagy közönségnek. Hogy az újság 

e mulasztásnak nem oka, az a fentiekből világosan látható. 

— Szak-tanmühely. A soproni kerületi kereskedelmi 

és iparkamara kérdést intézett a városhoz, hogy az asz-

t a l o s vagy l a k a t ó s-szaktanmühely felelne-e meg 

inkábba helyi viszonyoknak. Ugy halljuk, hogy lakatos-

szaktanműhelyet választott Kőszeg, hanem hogy miért 

épen i l y e n t , azt hát nem sikerült megtudnunk. 

— Optimista pesszimista. A Oünser Anzeiger-
röl ismeretes, hogy nincs az a jó dolog, amit ő az ö is-

mert furcsa észjárásával agyotirontuni ne igyekeznék. 

Ir a héten egy vezérczikket az ismeretes és uiár meg-

szokott „Komiitunalchef* ós Obrigkeit" stylusáöan, közbe 

magának vindikálja egy második szálloda építése ter-

vénok apaságát s végül pedig elismeri ugyan az idegen-

forgalom emelésének szükségét, de azt állítja, hogy van 

elég üres lakás — es hogy eddig csak 5 — ti család te-

lepedett itt le ; továbbá, hogy 4—5 szobás emeleti la-

kásért csak 150—160 frtot Ígérnek. Hogy a tisztelt 

„Anzeiger" neui szokott mindent tudni, az ismeretes, 

hiszen a múltkor egy gyűlésen vett részt, ott a történ-

teket aláírásával is támogatta, mégis már szombatra nem 

tudort semmit. Épen ugy nem tudja a visszonyokat se, 

és csak beszél — hogy beszéljen, ir — hogy irjon, de 

mindent tartalom nélkül. Azonban ne polemizáljunk vele, 

— „optimista" ugy is nehezen tér össze a pesziuiisztá-

val, — de arra kéri a multheti vezérczikkünk irója, le-

gyen szives és mondja meg, hogy hol vau az a sok üres 

lakás amelyet ő még be uetu töltöttnek jelez, ezzel nagy 

szolgálatot tonne neki és az idegenforgalom ügyének. 

Ezen sziveségének viszonzásául hajlandó a czikkiró neki 

az itt letelepedett családok névjegyzékét odaadni, mely-

ben majd meglátja, nogy nem 5—6, hanem 'J0-uál is 

több családdal szaporodott a város 2—3 év óta — és 

megmutatja majd azon leveleket is, melyekből majd lát-

hatja, hogy mégegyszer ennyien telepednének itt le — ha 

volna hová. Ha ő tud lakásokat, jelentesse be azokat, 

igér 4—5 szobit, persze csinosabb lakásokért, 3—400 

frtot is ós nem mind ő híreszteli — és épen ebben rej-

lik a jó ügy rontása — hogy az idegenek 150—60 frtot 

ígérnek ilyen lakásért. Czikkünk irója a mult napokban 

egy n.-palánkai család számára kénytelen volt egy szi-

geti földszinti la.ást bérelni és a 3 szobás földszinti la-

kásért, mely eddig 100 frt volt, 120 frtot adott. Kell-e 

jobb bizonyíték P Persze öreg pesszimisták, akik a Te-

chet-féle házat cottage-háznak nézik, azokkal kár bí-

belődni. 

— Tanügyi hirek. A vallás- és közoktatásügyi iu. 

kir. miniszter a soprontnegyei kir. tanfelügyelőségnél 

alkalmazott L a u b h a i m e r — tollnokot Baranyavár 

megye segédtanfelügyelőjévé, S c h a l l e r Flóris tanítót 

pedig a soproni tankerület felügyelőiégéhez tolluokká 

nevezte ki. 

— Czigányboszu. E hó első napjainak egyik os-

téjen Hodosi Mátyás, Antal és ifj. István horvát-zsi-

danyi czigányok rátörtek Kumanovits Pál horváth-zsi-

dányi lakos házára, tűivel azt hitték, hogy az illető je-

lentette őket tel falopásukért. Befeszítették a kaput s 

a mi kezük ügyébe kerü't, azt agyonrongáltak, sőt meg-

támadták és véresreverték a gazdát is, kit csak a nála 

levő ismerősök mentettek ki a felbőszült czigányok ke-

zeiből. Másnap aztán bekísérte a boszus feketéket egy 

kivezényelt járőr a csepregi járásbírósághoz. 

— Öngyilkos képviselő. Csáky Albin gróf vall. 

és közokt. ügyi minisztert es családját súlyos csapás érte , 

amennyiben fia a nagy reményekre jogosított István, orsz. 

képviselő f. hó 5-én Andrássy-uti lakásán agyonlőtte 

magát. Az eset nagy részvetet keltet az egész ország-

ban. Ö felsége még szombaton tudatta a kultuszminisz-

ter családjával, hogy osztozik gyászában. Vasz.ary Kolos 

herc7egpritiiás és Szápáry Gyula gróf miniszterelnök vala-

mint a kormány több tagja is kifejezték részvétőket. Temo-

tése f. hó 9-én volt S/epes-Míndszenten, hová a fővá-

rosból vitték a családi sírboltba. 

— Az Izraelita hitközségek anyakönyve. A valiás-

és közoktatásügyi miniszter a megyei és a városa tör-

vényhatóságokhoz az izraelita anyakönyvi ügyek rende-

zése, az anyakönyvi utólagos bejegyzések és az izraelita 

felek közt kötendő házasságok tárgyában rendeletet inté-

zett. E rendeletben utasítja a miniszter az izraelita anya-

könyvvezetőket, hogy csakis ama anyakönyvi esetekről 

szabad kivonatokat kiállitaniok, a melyek a rendes anya-

könyvbe be vannak vezetve. Az anyakönyv-vezetőknek 

tilos a már egyszer bejegyzett tételeket törölni, kiegé-

szíteni, vagy kiigazítani. Köteles az anyakönyvvezető az 

anyakönyvi tétel minden egyes rovatába bejegyzendő 

szöveget beírni s a helyett ismétlő jeleket használn a 

egyátalán nem szabad. Amaz izraelita anyakönyvvezető, 

a ki hatósági születési bizonyítvány nélkül a házasságra 

lépő feleket összeadja, 500 frtig terjedhető birsággal 

sujtatik. Ha a házasságra lépő, bármely okból születési 

bizonyitváuyt felmutatni nem képes, őrről az anyakönyv-

vezető jelentést köteles tenni a közigazgatási hatóságnál. 

Azon esetekben, midőn oly születés, esketés vagy ha-

lálozás utólagos anyakönyvi bejegyeztetése kéretik, moly-

nek idejében az illető anyakönyvi eset helyére nézve 

izraelita anyakönyvek még egyátalán nem vezettettek ; 

az utólagos anyakönyvi bejegyzés mindenkor megtaga-

dandó. Az utólagosan házasság által való törvényesitésuek 

az anyakönyvbe való bejegyzése közigazgatási uton csak 

akkor rendelhető el, ha a törvényesités vita tárgyát néni 

képezi. A közigazgatási hatóság határozatai ellen a mi-

niszterhez lőhet folyamodással élni. 

— Hirdetmény. A m. kir. kereskedelemügyi mi-

niszter ui1 magas leirata folytán arról értesíttetnek az 

érdekeltek, miszerint az olasz kir. belügyminisztérium 

azon intézkedése, hogy cserzetlen bőrök a földközi és 

az adriai teuger mentén fekvő bármely nem olasz ki-

kötőből Olaszországba való bevitele csak a kikötő helyi 

hatóság által kiállított és az ottani olasz konzulátus 

vagy konzuli ügynökség által láttamozott származási 

bizonyítvány mellett van megengedve, oda módosíttatott, 

hogy ezen konzuli láttamozáa többé nem szükséges és 

hogy a kellőleg kiállított származási bizonyítvány a be-

vitelhez elégséges. Sopron, 1892. február hóban. 

A kerületi kereskedelmi és iparkamara. 
— Hirdetmény. A cs. és kir. osztrák kereskedelmi 

muzeum Bécsben (k. u. k. öster. Hundolsmuseum) a 

„Zollcmnpasz* cziniű év könyv 1892. évi folyamát adja 

ki legbözele'ib. Miután a most megjelenő Ill-ik évfolyam 

a Német birodalommai, Olaszországgal, Belgiummal és 

Svájczal a mult évben létrejött s f. é. február 1 -én ha-

tályba lépett kereskedelmi szerződéseink következtében 

megváltozott vámpolitikai helyzetről teljes képet fog 

uyujtaui, az érdekelt körök e/.en m u n k á n különösön 

figyelmeztetnek. A uiű 20 füzetben jelenik meg, 35 kr. 

előfizetési árral füzetenként, egyes füzetek nem szolgál-

tatnak ki, és miután az előfizetési határideje f. h. 15-én 

már lejárt, a műnek b »11í ára fizetendő, mely nz előfi-

zetési árnál 30°/o-kal magasabb. Sopron, 1892. február 

hóban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara. 
— Hirdetmény. Az érdekelt körök értesíttetnek 

hogy f. é. május 20-tól juuius 6-áig Berlinben nemzet-

közi borvásár fog megtartatni, mely termények es olel-

iniszerek kiállításával lesz egybekötve. Ezen kiállításnak 

czélja oda hatni hogy azon előnyök melyeket az uj be-

viteli vámdijak a Németországba való bevitelnél nyúj-

tanak tökéletesen kih isználtatliassanait és hogy az ér-

dekelt országokuak uj piaczok nyittassanak. A kiállítandó 

tárgyak közül említetnek : Mindennemű borok, pál inka, 

coguac, likörök, ásványos vizek, gabnanemüok, hüvelyes 

vetemények, liszt és tésztanemüek és füstölt husneiuüek. 

Bejelentési határidő 1892. évi ápril 1 ig a közelebbi fel-

tételek a kamara irodájában b tekinthetők. Sopron, 1892. 

uiárczius hóban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara. 
— Az arany sorsa. Egy francia tudós a „(Ji-Blas" 

szerint hosszabb idő óta azon kérdés megoldásával fog-

lalkozik, hogy a föld nemes féméi hová lesznek. Sta-

tisztikai számítás alapján kimutatta, hogy csupán az 

amerikai orvosok évenként 800 kg. aranyat használnak 

fel lyukas fogak ploinbirozására. Az elhasznált arany-

mennyiség értéke 2l/t millió frank. Tehát 800 kg. arany 

az emberok elhalálozásával a lyukás fogakkai együtt 

visszajut ismét a földbe. Ha ez ínég 3 századig igy tart 

— teszi hozzá a statisztikus — akkor Észak-Amerika 

temetőiben 750 millió frank értékű arany lesz felhal-

mozva, körülbelül annyi, mint a menyi aranypénz jelenleg 

az Egyesült Államokban forgalomban van. (M. Sz. K.) 

— (Rövid hirek ) Volt, nincs. A Korona-vendéglő 

szétroncsolva fekszik a főpiaczon. Fehér gyás/.lepel ta-

karja most porhüvelyét. — A Berzsenyi-szobor javá ra 

eddigelé ezer forintnál valamivel több gyűlt egybe. — 

Öngyilkosságok. I t u z s a Kálmán, ít nagy kortesvezér, 

Szombathelyen, a mult szerdán délután fél 5 órakor 

agyoulőtte magát. — Rohouczou S a 1 b o r József kovács-

mester e hó 10-én öngyilkossági szándékból a kútba 

ugrott ós abba belefúlt. — Uj iskola Őrállás községben 

uj iskolát szándékoznak fölállítani. — Járvány. Simonyi 

és Alsó-Telkes községben a kanyaró járvány lépett fel. 

— ínség. Az Á vamegvei ínségesek számára nagyba 

folyik az adakozás. Rövid pár nap alatt is e/.zekre rú-

gott a begyült összeg. 

Szerkesztői üzenetek. 
— Levelezőnek 8 z o m b a t h e 1 y no. Ugylátsz ik , hogy 

nálatok mi sem adja elő magát s még képviselő-jelöltje nem akaii 

a megye első kerületének ! Hát ki éljen ? valljatok már egyszer 

szint! 8zorvus — K . I . V a s v á r . Nos. hal lgatunk y Minden áron 

a bölcs szerepére vágysz ? — K . H. J. B u d a p e s t . Az igért köz-

leményeket vár juk, nem kevésbé kilátásba helyezett idejövetelét. 

— A . W y . B u d a p e s t . Az a bizonyos dolog csakugyan ott vnn, 

ahol lenni véli. Föltételekhez levén kötve annak közlése, másként 

nem tehottQnk. A kilátáitba helyezett czikk helyén való le«z, nem 

úgy a többi, mivel nem szívesen hozunk verseket. 

Irodalom. 
— Klüüzetéal fe lh iváa . Kemény József és neje Tarnói 

Miletz Mária okleveles kisdednevelöknek „ovodai gyermekversek* 

czimü munkájukra . Most, midőn az országgyűlés és a koriuánv a 

kisdednevelés ügyét törvénynyel szabályozza és méltó felvirágzásra 

emelni törekszik, fokozott buzgalommal szükséges a kisdednevelés 

irodalmát is ápolni, fejleszteni és gyarapítani . Kemény József éa 

neje másfél évtizeden át ünál ló lag a legbuzgóbb munkásai voltak 

a kisdedóvás magasztos ügyének. /> évig Erdélyben és 11 évig 

Nagy-Kanizsán. 1891. év nyarán hirtelen egy hónapi időközben, 

előbb a nő, utóbb a férj fiatalon elhunytak, l iagyatékukbai i csinos 

gyermekversek maradtak, melyek gyakorlati szempontból tek in tve , 

elléggé becsesek és méltóknak találom kiadásukat annyival is in-

kább, mert a jövedelmet siromlékük felál l í tására óhajtom fordí tani . 

Együtt nyugosznak ők a nagy-kanizsai kath. sírkertben kis lány-

kájokkul . A kisdedek alapnevelésóhen egé*z odaadással fáradozók 

nagyon megérdemlik az élők elismerését, hogy örök nyugvóhelyük 

emlékkővel diszitessék s jeltelenül ne maradjon. Azoknak, k ik 

rövid életük egész if júságát a szép és nemes ügynek szentelték 

s még most is szellemi hagyatékuk tiszteletet gerjesztő érzelmei-

vel, szivjóságuk gyöngyeivel hathatnak — valóban kegyeletes 

dolog, hogy „Gyermekverseik", m ind a két okleveles kisdedneve-

lőnek arczképével diszitve napfényt lássanak s a ti*zta jövedelem 

síremlékükre fordíttassák. Biza lommal felkérem tehát a boldogul-

tak ismerőseit, különösen taní tvánvaik szüleit s s kisdeduevelést 

szivükön viselő Ugy barátokat és barátnőket, hogy ez. emlékköny-

vet szives pártfogásukba fogadni és gyűjtést eszközölni kegyes-

kedjenek. A mö csinos kiál l í tásban, szorzók arczképével 1892-ki 

jul iusra jelenik meg, ugy hogy a jövedelemből elhalálozásuk év-

fordulója után legkésőbb f. évi őszre .halottak napjára* a sírem-

lék feláll ítható legyen. Fűzött példány ára 80 kr . d íszpéldányé 

l frt 20 kr. Tiz előfizető után tiszteletpóldánynyal szolgálok, A 

pénz és gyűjtő ív 1892 május hó elsőig alulirthoz küldendő, hogy 

a nyomtatandó példáuyok száma iránt tájékozást nysrjek. A begyült 

pénzről az előfizetők neveivel együtt a könyv végén nyi lvánosan 

számolni fogok. Nagy-kanizsán, 1892. márczius 1-én. Bátorti Lajos, 

kisdednevelő egyesületi t i tkár , s a „Zalai Közlöny* szorkosztő-

kiadója Nagy-Kanizsán, 

i i i < 



— Irodalmi jelenté*. F5U>itori»v« a magyar iroda on terén 
eddig elért sikereim á l u l , elhatároztam. hogy munkáimból időn-
kint uj kiadá«t adok ki. Klsö, önálló s a honi sajtó ál ul igen 
k i i törően fogadott tnüvem : „A babonáról* u ó l ú népköuy mm volt 
K't népie» irályban. javítva é* bővítve nzon — .Babonák 
K n y .•- n í m nlati a •••rdaiő fiatalmig • a babonás köznép okulása 
cé l j ábó l , mulatt <tva-okt «t& tMllenliei i aterkettuve fogom újból 
kiadni. Második munkáiiiHt. az „Anyósok Könyve" c«. humoros 
művemet, miután luóg ittn^ is vauuak ro»*« anyósok — a vők 
»iuii- tnlá-ám, uapam a—zonyék boaxaatáaár* * a nagy köáön<ég 
X. öuy <>rkódl«ténér« temérdek képpel százannyi élczczwl — uj 
«. ;<»io-/.bítoti kiadásban — a már i-t nagyszámú t. megrendelőknek 
r«t td pár hónap m u h i küldöm sz.'-t. Harmadik művem, melyről 
ii i ipok szintén igen dic-érőleg nyilakoztak, a .Magyar Kö/.mon-
•lá i.k Könyve." (Bolti ár.» '» frl, tőlem rendelve flizött példány I 
fi ;»(i k ., dí-xköté*ü •> frt :»0 kr.) Khből különlenyomat is k.-i/ült . 
.Tanulmány u közmondásokról" i•/.. alatt füzel-kiadáiban (áru 40 kr.) 
K/ékből ini'g néhány példány van készletben Legújabban „Tréfás 
Talányok Hy üjteim uy ••• ezimü kisebb niuukám eddigi anyagának 
ö»«zcállitá»ávul ét sajtó alá rendezésével foglalkozom. Egyelőre 
t-saki* a „Mugyar Közmondások Köuyvé"-re, a „Tanulmány a köz-
moudásokrt I* ez. füzetre fogadom el a megrendelést s az .Anyósok 
Könyvé*-re kérem az előfizetést. Élinek ára példánvonkini egy 
lármás forint. Többi műveim áráról azoknak kinyomatása után 
ic-zem meg idöiikinti jelentéseimet. Munkáim tokélyesbítése végett 

tű velőmbe véve az eddigi bírálatokat — készséggel helyt adok 
azokban a hozzám beküldendő s hazánk különbözj vidékein otthonos 
babonás szokások- és mondásoknak, s úgy a köznépnél haszná-
latos közmondásoknak. Tréfát értő s azt kedvelőktől megfejtéssel 
ellátotti könnyebb talányokat és szelleme., anyós-viczczeket kérek. 
A kéziratok és megrendelési pénzek hozzám küldendők. Gyűjtők 5 
példánv után a Hatodikat ingyen kapják. Hazafias üdvözlettel : 
Sirisaka Audor, Pécs. 

A L E G Ú J A B B és L E G O L C S O B B 
politikai és közgazdasági napilap, a 

MAGYAR ÚJSÁG. 
Laptulajdonos : 

I > r . F e t y v e m i y F e r e i f orst. képviselő. 

K l ö í i « e t é a i á r a k s Egéai évre . 12 frt. 

Félévre . . ti frt. 
Negyedévre . í) frt. 

\ Magyar Újság" jeles politikai, köz és mezőgazdasági 

társadalmi" és szépirodalmi ezikkek k.vül állandóan két, kitűnő 

regénvt közöl. 

1 M a K y a r I J m i í k " kiadóhivatala egész eves és feleves 
előfizetőinek „azt az állandó kedvezmenyt nyújt ja, hogy a .Magyar 

Ujsag-

valamennyi sorsjegyeire, 
melvek Magvarország és Austria összes törvényesen engedélyezett 

' sorsjegyeinek két csoportjából állanak 

és a Magyar leszámítoló és I'éuzváltóbanknál letétbe helyeztettek, 
játszanak és évenként és csoportonkint B 5 , 

tehát 130 húzásban részesülnek ós csoportonkint 31/,, tehát összesen 

7 millió nyereményre játszanak. 
A felosztás ugy történik, hogy a „Magyar Újság" mindazon 

esetben, melyben valamelyik sorsjegye kihuzatik, a nyeremény, 

összeg felét előfizetőinek engedi át, oly^ formán, hegy egyik buila. 

pesti kir. közjegyző előtt e„'ész éves előfizetői sorából 30, s féléven 

előfizetőiből 20 sorsoltatik ki . Ezen 50 előfizető között osztatik szét 

az egész nyeremény fele. 

M u t a t v á n y d á m o k a t k í v á n a t r a i n g y e n k ü l d a 

„3/ A G Y Alt ü J S A 
kiadóhivatala 

Budapest. IV. kerület, Granátos-utcza I. sz. 

vétetnek. 

G o l d M ó r , 
szollobirtokos V i l l á n y b a n . 

Felelős szerkesztő: IFittimjer Antal 
Kiadó-laptul&jdonos: Felgl Gyula. 

Nyers selyemruha szövetet, egész oltöin re 

vaf.'.r /állit 10 ft 50 kivit (kívánatra jobb f i j t i jnt 

is> llciiiieber^ G. (cs. kir. udvari szállító) selyem-
ííyára Zürichben, póstabér- és vámnienteseii. Min-

ták jiKstafcrdu tával küldetnek. Svájczba cziiiizett 

|e\e;< kre |() km* bélyeg ragasztandó*. 

Glória selymet — 120 cnitr. széllességben, 
|mr- <•> esuköpöiixegcK, valamint zubonyokr.i al,al-
inasiit méterenként 2 fi. ti.~> kitol. 

ii i it i> i: t k s e k . 

V a l ó d i s t y r i a i v ö r ö s v i r á g ú 

l ó l i e r e n i a j ^ o t 
migyar l u c e r n á t direete e célra berendezett gépezeten 
n r i » l i k a m é n t e i s en tisztítva, a liudHpesti és dehrei eui állami 
m a c v i i l ó állomások által n r a n k m u e n t e M e k n e k nyil-
vánítva. Valódi direeto quedlinburgi termésű o b e r n d o r t i 
r»pamago:, kitűnő min.-égheti, jutányos árban ttjául s kivá-
tiHtr i mintákkal, árjegyzékkel bérm'titve szolgál 

Klein Vilmos, SSSSŐf 
KivovjfoK számos birtokosok elismerő leveleiből : 

Az öntől vett rüröe lóheremag nem sokára csírázván, 
az őszig sz pen kifejlődött, aranka nem találtatott, miért is a 
vetőmaggal teljesen meg vagyunk elégedve stb. 

Baró Edelsheim Gyulai jóezágfelügyelősége. 

A lóli reni.ig elég j ó tiszta, hibanélküli és minden szem 

mag csiraképe* volt i^en meg voltam elégedve stb. 

Grof Zichy Bezsö uradalma Mohorán. 

A küldött lóheremag kitűnő csiraképességijel hirt, gyö-
nyörűen kikelt ez évi szárazság dacéra, szépen bokrosodott, 
aranka sem mutatkozik benne, a ' árak pedig más üzletekből 
ajánlott magvak áraihoz képest aránylag olcsóbbak stb. 

Dobsa Lajos földbirtokos K o s t y á n 

A küldött lóheromngot megkaptam s örö»imel értesítem, 
hogy a küldött áru nagysxerafiség ti-<Tta<ág s szin tekintetében 
külön, sen kitűnt s nekem sokkal jobban tetszik mint a számos 
hozzám érkezett vidéki és mindkét fővárosbeli ntagk.-reskedők 
mintái -il>. Lovag Czinner Bela uradalmi jószágigazgatója. 

.V küldött Oberndorti répamaggal nagyon meg voltam 
••legedve, sőt az abból termelt répáimmal az eszéki gazd. ki-
állításon díjjal nyertem stb. 

F.rdődi uradslont iSlavonia) jó*zágigazgató«ága. 

Az Öntől vett lóhere, lucerna s répamagvakkal tökéle-
tesen meg vagyunk elégedve. , 

Grof Hadik Barkoczy hitbisoraáuy gazda-ági felügyelősége. 

Yitruuno C>emeznve (Zemplén m.) 

SS1 Szép aistak migúTeTőhtk ingyen es bénsentre. 

Eddig nem létezett mintakönyvek szabók számára bérmentesen 

Öltözékeknek való kelmék. 
Pcruvien és llo-kiiig a magas klérus számára, szabályszerű 

Írnék c . és kir. tiszti egyenruháknak, aggharczosok-. tiizol-
tok-, tornászok és libériáknak, biliárd- és játékasztalokra való 
posztó, (lodeni. vízhatlan vadász abatoknak. mosókelmek, utazo-
plaidek 4—14 frtig stb. Aki olcsó, tisztességes, tartós, tiszta 
K>apjus | osztóárúkat és nem oscsó rongyokat, melvek minden 
oldalról vevésre ajánltatnak és alig érdemesek a szabó ollójára, 
akar venni, forduljon ' 

St'karcvsky Jánoshoz Briik 
Ausztria-Magyarország legnagyobb posztógyára. 

Fél milliónyi állandó raktárom- és világüzletemnél könuyen 
érthet.., hozy »ok maradék található; minden okosan gondol-
kozó ember beláthatja, hogy olyan kis maradékból és szel-
vényekből nem küldhetők szét minták, mivel pár száz minta-
rendelések mellett rövid idő alatt mi sem maradna meg. és 
azért az ttszta szédelgés, ha posztóczégek mind a mellett hir-
d. uiek maradék- és szelvenymintákat. inelv esetben a miuta-
-7. leket eirész darabokból és nem maradékból va lók; az eféle 
eljárás könnyen felfogható. _ Maradékok, melvek nem lets/e-
uek. át. seréltetnek, vagy a p 'nz visszakOLIetik. A maradékok 
megrendelésénél , 0 7 i n i - hosszúság és az ár kiteendők — 

Szétküldés utánvét mellett osak 10 frton felUI bérmentve -
Levelem német, magyar, cseh, lengyel, olasz és fraczia nvelven 

B 

Horgony-Pain-Espelier. 
Ezen r g jónak bizonyult bedör-

zsölést csúsz, köszvény, tagszaggatás 
stb. ellen legjobban ajánlhatjuk a t ez. kö 

zönség figyeimube. Egy üveg ára 40 és 70 kr. 

.'•s a legiöbb gvó^yszertárban kapható. 

Csak Horgonnyal valódi ! 
kitűnő szer ártalmatlan bor előállításához — i» \n-

lúdi bmtól meg nem kü'önböztethető — aján'om u 

f. iiini kipróbált különlegességet. 

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

mellékelve — ingyen. Jó eredményért vagy ti gyárt-

mány ártalmiitlanságáérl felelőség. 

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

ci:itn által elérhető ; ez az italoknak egy kellemes 

csípős i/t kölcsönöz, és csakía nálam kapható. 

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

liiiszuaiaii u; isi ás me lékelve 

A feniüi különlegességeken kívül ajánlok 

kiilőiit'ele „essenciát" rum. cognac, finom liquer stb. 

gvmak számára, felülmuihiitatlan minőségben. Re-

ceptek ingy , ,n inHÜékelve. Arjegyzek bérmentve. 

P o l l á k K á r o l y F ü l ö p , 

essenc különlegessegek gyara, Prága. 

Mol id k é p v i a e l ö k k e r e s t e t n e k . 

K w i z d a F e r e n c z J á n o s , 
cs. és kir. osztrák és rómán kir. udvari szállító. 

Első es legregibb gyártelep Korneuburgban Becs mellett 

állatgyógyászati keszitmenyskre. 

Kitűntetve 13 éremmel, 7 díszoklevéllel ós elismeréssel. 

•A.l«.pi.ttaitott IQ S 3-'oan. 

K w i z d a 

veres Blister 
1 tégely 2 frt. 

Kwizda 

Poktincturája 
1 palac/.k 1 frt 50 kr. 

Kwizda 

Patakenöcse 
1 doboz 1 frt 25 kr, 

K w i x d a 

kizárólag szab. 

Bestitutionsfluidja 
mosóvíz lovak számára. 

30 év ó a a legkitűnőbb sikerrel vau több udvari istállóban, polgári 

és katonai nagyobb istállókban használatban, nagyobb megerőltetések 

előtti és utáni erősítésre, ficzamoknál, inrándulásnál, inmerevségnél 

stb.; kivi.lo erőkifejtésre képesiti a lovat a vi rsenvro való begya 

korlátoknál. 

Egy palaczk ára 1 frt 40 kr. 

Kwizda ssélgőrcspilulai 
lovak és szarvasmarhák sz 

pléhd. á 15 db 1.60 kr 
1 karton á fi drb. fiO kr. 

Kwizda 
szárnyasállat-győgypora 

Takarmánykeverék és pre-
servativ-szer 1 dob.fid kr. 

Kwizda 
Vérhas elleni szere juhok 

számara. 1 dob. 70 kr. 

Kwizda 
Fertőtlenítő pora 

1 csomag 15 kr ládácskák-
ban 1.40, 2.40 kr. 

Ewizda 

P a t a - p o r a 
1 csomag 70 kr. 

Ewizda 
Alveolar fogcsepjei 

1 üveg 50 kr . 

Ewizda 
alveolar-fogpasztája 

1 porcz ellándoboz 70 kr. 

Ewizda 
Alveolarszájvize 

1 üvegcse 40 kr. 

Ewizda 

Itilapu-nedve 
1 üvegcse 35 kr. 

Kwizda 

Korneuburgi marha-táppora 
lovak szarvasmarhák és juhok számára. 

Közel 40 év óta a legkitűnőbb sikerrel használják a legtöbb istálló-

ban étvágytalanság, rossz emésztés ellen, a teheneknél a tej javitá 

sáru s a teljes fokozására; lényegesen támogatja az állat ellenállási 

erejét járványos befolyások ellen. 

Ára l/i dobo/.n .k 70 kr., >/« dobozé 35 kr. 

K w i z d a Me r t é t * po r a 

a hizlalás és az egészségben-tartás elömozdi ására. 
Kis doboz (53 kr., nagy doboz 1 frt 28 kr . 

Kwizda erösitö takarmány a 
lovak nzarvaMiiiarlink számára. 

dob. 5 adaggal 30kr. ,k is láda fiO-idaggal 3 frt, láda 100 adaggal 6 frt 

Kwizda 

Tessék figyelni a védjegyre s határozottan Kwizda-féle készítménye-

ket kérni. 

Hamixitatían minSs/gbrn a gyAgyxzrrtdrakhan, nagyhalt a gyógy-
merkerrxkedfaekbrn ka/ihatók. 

Naponta postai szétküldés a főraktárból : 

a korneuburg ker. gyógyszertárból Bécs mellett. 

Ewizda 

pataragasza 
1 rúd 80 kr. 

Ewizda 
K r e s o II n,b a I z s a m a 

patakonzerváló szer 
I dob. l/s k>l0 1-lOkr. 

Ewizda 

pók-kenöcse 

1 tégely 1 frt. 

Ew izda 
Phislcja, hasha j tó labda-

csa lo aknák 

1 bádogd. 18 db. 2 frt. 

Ewi/.da 
giliszdalabdacsa lovaknak 

I bádogdoboz 15 drbbal 

l.fiO. 1 tok 5 db. BO kr. 

K w i z d a 

mosdöszippanja 

háziállatoknak 

l.fiO kr., so kr.. 40 kr. 

K w i z d a 
patkányhalála, patkiny 

egérirlo-szer 

1 rudacs 6o kr. 

Kw izdn 

nyereg szappana 
1 dobó' 1 frt. 

Kwizda 

hajszesze 
^^lvegcsj^jl^^r^ 

Kwizda 

tynkszem tapasza 
1 dobost 70 kr. 

Kwizda 
tyúkszem és szemül, s 

t inkturaja 

1 üvegcse 35 kr. 

Kwizda 

ha gy ma h a j k e II öcse 
1 tégely 80 kr. 

Nyomatott Feigl Gyala könyvuyomdájábau Kos/.egeii. 

fájdalomcsillapitó-
Egy palaczk ára 1 frt o. é. 

k Ö K / . v é n j -

n e d v e 

h á z i s z e r . 

MAGYAR KIRÁLYI 

OHSZ. KÖZPONTI MINTÁK 
kizárólagos elárusitási képviselet 

Budapest, mérleg-utca 4. sz., 
ajánlja 

kitiinö minőségű palackborait 
Borok hordókban is .szállíttatnak. 

Árjegyzék i n g y e n és bérmentve. 

Bor-kivonat, 
N y i l t - t é r . 

Villányi borokat 
szétkü ldok utánvét mellet a legjobb minőségben 

a következő árak mellett: 
Vörös villányi kadárka ó 25-30-35 frt 100 liter 

bono«iesi 3 0 - 3 5 - 4 0 , 100 „ 

különleííesség 40 —45 —5<» , 100 B 

Fehér asztali 25-28-30-35 frt 100 , 

Riealing ó . . 35-40-50 , 100 . 

A legkisebb mennyiség 50-H5 literes hordó. 

Korcstuárosoknak fofjlaló bekültéöévei nagyon jó 

kimérésre való borok 300-350 literes hordókban 

vörös 23 frt, fehér 22 frt, siller 20 frt, a hordok 

felszáraitatnak gyári árakban és bérmentve vissza-
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