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Lusnacskán közeledik a nyár 8 vele a jégverés 

veszedelme. A vidékünket megvédeni hivatott vihar-

ágyü-telepek ii^ye tehát a legsürgősebb elintézni 

valók közé tartozik. Alábbiakban némi kin tájé-

koztatót kívánunk nyújtani, hogy az érdekelteknek 

valamennyire fogalmuk legyen a védekezés anyagi 

körülményeiről. 

Első Horbun szőlőink és gyümölcstermésünk 

megvédéséről van szó, mert e/.ek képezik lakÓB-

ságunk egyik fő kereseti forrását s e/.eket sújtja 

rendszerint legérzékenyebben a vidékünket elég 

gyakran látogatni szokott jégverés. Vidékünknek 

5016 hektárnyi területéből körülbelül 350 kat. hold 

esik szőlőinkre s ugyanannyi kertekre, gyümölcsö-

sökre. Ezen területet 5 — 6 elszórtan elhelyezett 

viharágyiiteleppel megvédeni nem lehet. Az egész 

területet azonban mindenesetre megvédeni képef l 

lesz egy 2 0 — 2 6 telepből ál ló láncolat, mely lán-

colat a Kalváriahegytől kezdve a Szabóhegyig 

1 0 0 0 — 1 0 0 0 méternyi közökben felállítandó. A 

kőszegi hegyek iránya uyugat-délnyugati ; ugyani ly 

irányban helyezkodnek el szőlőink s gyümölcsöseink. 

Régi tapasztalat szerint a vésztho/.ó felhők is rend-

szerint nyugatról s délnyugatról jönnek. A védekező 

( láncolatot tehát az erdőink alján elterülő szőlők 

ivagy gyümölcsösök magasabb pontjain kell el-

! helyezni. 

Már most lássuk hozzávetőleg egy telep költ-

ségeit . Egy előttünk fekvő árjegyzék szerint egy 

teljes készülék összes felszerelésével együtt kerül 

106 k oronába. E készülékben őt mozsár van. 

Minden egyes külön mozsárnak ára 3.20 korona. 

Egy telep tiz mozsárral tehát 122 koronába kerülne; 

20 telepet tehát 2440 korona költséggel lehetne 

berendezni. E berendezés egyszer s mindenkorra 

szól, tehát nem lenne évenkint ismétlődő kiadás. 

A mozsarakat, töltényeket, lőport stb. azonban 

födél alá kell helyezni, tehát minden telep helyén 

kunyhót kell építeni, a mi 2 — 3 0 0 0 koronával 

megdrágítja a berendezést. E költség azonban 

lényegesen redukálódnék, ba az érdekelt szőlő-

gazdák kunyhóikat rendelkeiésre bocsátanak. 

Hogy minden telepen nyár idején egy-egy 

telep-kezelő ál landóan őrködjék, az felesleges dolog, 

mert jégeső nem naponkint esik s különben is a 

raeteorologiai észleletek szerint leginkább délután 

fordul elő s az azt megelőző jelekből, (felhőalaku-

latok, azok ssine, járása stb.) szinte előre várható. 

A kezelőknek tehát csak a közeledő veszély esetén 

kell dolgozniok s így a fizetésük csak napidíj. 

S felesleges az egyes telepeknek villanyos 

jelzéssel való összekötése. Igaz ugyan, hogy köze-

ledő jelzés esetén lehetőleg az egész lánczolatot 

kell egyszerre működésbe hozni ; de a lövés min-

denkor oly erős detonációvá! j ár , hogy azt az alig 

1000 méternyi távolban levő szomszéd a harmadik 

másodpercben meghallja s telepét rögtön működésbe 

hohatja, s így 1 - 2 percen belül hz egész ágyú-

sorozat küldheti lövéseit a vész elé. 

Az egyszer s mindenkorra szóló berendezés 

tehát, nézetünk szerint, 4 — 5 0 0 0 koronával volna 

létesíthető. E költség terinészeteseu a telep kibőví-

tésével arányosan növekednek. 

Hogy a védekezés maga évenkint mennyibe 

kerül, arra nézve költségvetést nem lehet csinálni. 

A jégverések idejét s számát F a l b Rudolf sem 

tudja előre megmondani. Azonban tájékoztatás 

czéljából álljxnak itt a következők : A különböző 

szerkezetű mozsarakhoz különböző mennyiségű pus-

kapor kell. A közepes mennyiség 60 gramm egy 

lövéshez. A lőpor — lm a viharágyúkkal való 

védekezés szélesebb körben nagyobb arányokat 

ölt — hihetőleg olcsóbban fog majd gazdáink ren-

delkezésére állui s így egy-egy lövés alig fog többe 

kerülni mint 10 — 12 fillérbe. Veszedelem esetén 

egy tolep 5 percnyi működés aiatt 1 5—20 lövést 

eszközöl s így kh. 3 korona ára puskaport, gyu-

tacsot vagy kanóczot fogyaszt; 20 telepnek egy-
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Irta: Kinet IatvA*. 

A miniszter tanította öcscsét: 

— Azt a bolond világodat gyerek, mit szerény-

kedel minden társaságban ? Nem tudod, hogy az én öcsém 

vagy f Tárva nyitva előtted minden ház s te mégis csak 

hátul kullogsz mindenütt. Legyen egyszer eszed. Nem 

szeretem, ha minden éhenkórász nemzetséggel összekö-

töd a kereket. Jobban tönn hordhatnád az orrodat : én 

& te helyedben csakis a legelőkelőbb politikus és mű-

vészkörükben fordulnék meg. 

— Mit csináljak ott? - védekezett szegény Vá-

mossy Jóska — mikor nem éltek sem a politikához, sem 

a művészethez. 

— Hát mások talán értenek P Naiv gyerek vagy 

te még nagyon. Itt nem az a fő, amit mondanak, ha-

nem az, hogy ki mondja. S ha egyszer a miniszter öcscse 

beszél, akkor még olyan bolondot mondjon is, azért ez-

ren hallgatják. Csak az a tó, hogy beszéljen. Nos hát 

értasz már öcsém f 

— Értelek, bátyám, — hagyta rá Jóska, pedig 
kát dehogy is értette. Kificamított eszükjárása van az 
aruknak, okos ember nem talál a csapájukba. 0 ártsa 
migát a politikába, meg a művészetbe ! Eleget beleár-
totta magát diákkorában: egész nap hordozta a balpárt 
zászlaját — akkor a jobbpártiak verték el s eleget nyo-
morgatta aunak idején a kántor hirén kivül az orgonát, 
akkor meg a tiszteletes ur ment hegyibe bibaesekkel. 

Köszöni szépen. Az olyan kezdet után kevés embernek 
vagyon kedve a dolgot tovább folytatni. 

Hanem a miniszter nem maradt veszteg Annyit 
szidta, annyit lármázott vele, hogy a végén mégis ha-
tározott. A politika helyett a művészetet választotta. 
Abban akarta magát kiképezni emberré. 

A művészetnek azonban sok ága lévén, a sok kö-
zül a leguemesebbiket választotta: a szia házbajárást. 
Bátyjától szerzett mindennapra egy páholyjegyet, azt 
eladta s vett intgának az ára fejében egy zártszé-
ket s pár |ö iajta liter bort. Ez hozzátartozik a művé-
szeti tanlolyamhoz, mert ha egyszer igaz, ini annyi 
könyvben meg vagyon irva, hogy ritka művész tud bor 
nélkül teremteni, akkor az is áll, hogy ritka ember 
tudja a művészetet bor nélkül igazán élvezni. 

És Jóska nagyban élvezte. Először tátott szájjal 
bámult hol jobbra, hol balra. Az ó tztUő fal ujában dehogy 
táncolt volna az utolsó parasztleány is fizetés íejében, 
de talán még a földesúr előtt sem. S lám, itt ötvenével 
rakják ki szebbnél-szebb vászoncselédek a gyönyörű 
KállaytP No ba azt tudja, akkor nem noszoltatja ma-
gát annyira a bátyától. Régen belekóstolt volna már 
abba a műélvezetbe. Mert Isten ucscse, annak hát volt 
szeme, ki azt a sok fehérnépet olyan szépen összeválo-
gatta. Talán tiz vármegyét is végigutazott miattuk. 

Lassan-lassan kezdett fölmelegedni a gyerek. Nem 
tellett bele két hónap s már biztosan járt a színházi 
parketten. Nem adta már el a páholyjegyét, van a mi-
niszternek pénze, adjon amennyi kell borra, meg cso-
korra. Mert hát igenis. Vámossy Jóska már csokorral 
is kedveskedett egyik-másik primadonnának. 

A miniszter nem győzte bámulni, mennyit farag a 

színház az ő taluról fölkerült örscsén olyan rövid idő 
alatt. A teheneket és birkákat dehogy emlegette többet, 
a korcsmai utolsó hivatalnokokkal dehogy bruderozott 
immár, ha beszélni kellett, nem togta be a száját, ha-
nem mondott annyit a divatról, színdarabokról, énekes-
nőkről. hogy mások alig győzték hallgatni. A divatlap-
szerkesztő nem tudta úgy, milyen divatja vagyon most 
a szoknyáknak, mint azt Vámossy Jóska tudta. 

A végén pedig annyira hatalmába kerítette a fiút 

a művészet, hogy már nagyobb áldozatoktól sem riadt 

vissza, megvacsoráztatta és megkocsikáztatta a éne-

kesnőket. 

Szóval nagyban adta az urat. 

A miniszter csak mosolygott. Csapásban ment min-
den, úgy amint ó gondolta. A gyerek lassan csiszolódik, 
visszakerül falura, ott végtelenül imponál bámulatos 
sokoldalúságával az atyafiaknak, azután már csak egy 
szavába kerül a miniszternek s a tisztelt választópol-
gárok megteszik bonatyának. Azontűl meg nyitva az ut 
a gyerek előtt, lehet belőle királyi tanácsos, vicispán, 
szóval minden, miből manapság jobban lehet harapni, 
mint az édes anyaföldből. Árpád apánk a hibás abban 
is, miért nem hasított ki többet a nemes embernek: 
volt még a németnek; vehetett volna tőle el többet. 

A miuszter számítását azonban megzavarta valami, 

illetve valaki. S ez a valaki igen közel állott a minisz-

ter úrhoz, a rossz nyelvek azt sugdozták, hogy Taraássy 

Aranka törli le a borút az agglegény homlokáról, mikor 

az országos gondok ráncokat szántanak rája. Külömben 

művésznő volt ő is, mint annyi más, ki ilyen szerepre 

vállalkozik. 

A déli ra.ul inonttiu .KŐphaza B*lf*, a Kydr-.opr.m.Bbeiiliirti vonalon pedig „Bili* «lUHTe*»ssM|, a moly utóbbTállomáii * fürd5 
kiV.retlen kö-oióbe.. vau. - Gy.1 gyjavatatok. : liom éi izületi etui, benulisok. idejbajok. gyomor-, vet*- ét bolyig bántalmak t flleg • 
női Ivartzervek rendellenesseyel - A ,cyóizyfllrd5 erdős hacyaktill k.valTeu, sr.elukt >l telj«<«n védett katlanban taksáik. - Gyógyh..-
lányok: Lithium 4* tztnstvban Ka«d«K tavanyuvli, és kiváló tósvlzíerrások, kltiliö kenes vasit láp. • mely dr. H.nkó tanár Tegyalom-
táan ixeriiit vattxyd mennyise jben 18 szorosa a marienbtdinak, asonkiTÍl jóra! több hunm sa».u, na.it «» gyantát tartalmat, mint a 
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Dr. Wosinski István 
kénes gyógyfürdője Balfon 

1 ó r á n y i r a S z o m b a t h e l y t ő l 
(Sopron mellett) 2 vwutl állomásod. 

Előfizetési pénzek és rec lamát i6k , 

valamint a lap szellemi részét illető 

közlemények 

F e i g 1 G y u l a 

kiadó cimére küldendők. 

Szépirodalmi, társadalmi, és köz 

gazdasági hetilap. 

Megjelenik minden vasárnap. 

E l ö f i i e t é s i á r : 

Egész évre 8 korona, félévre 4 korona, 

negyedévre 2 korona, egyes szám ára 

2 0 fillér. 

Nyíltter sora 40 fillér. 

H i r d e t é s n a g y s á g s z e r i n t . 

XX. évfolyam. Felelős szerkesztő és kiadó: 
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r/orre való működése tehát esőiről esetro 6 0 — 7 0 

koronába kerülne. Ezekből még hozzávetőleges 

számítással som lehot H védekezés évi költségeit 

megtudni, (feltéve lm valaki a kritikus napok szá-

mát éviül óvre inog nem mondja), azonban alig 

lógja ez az évi 1000 koronát túlhaladni. Ennyi 

áldozatot pedig megérdemel a szőlő- és gyümölcs-

termésünk. 

De honnan vegyük ezeket a költségeket ? 

Ennek a megállapítása a városi tanács, illetőleg a 

képviselőtestület jogkörébe tartozik Nézetünk szerint 

legtermészetesebben ügy volna megoldható, ha a 

föld- éá /ufc-birtok, egyáltalában a telekadó után 

vetnék ki megfelelő percentekben az illető birto-

kosokra. Sőt tekintve azt, hogy a jégverés anyagi 

kárát kereskedő, iparos is közvetve ép úgy órai, 

a védekezési költségek előteremtését a pótadó ke-

retén belül is lehetne eszközölni. 

A ftiét története. 
Egy bencés tanár, a testület legfiatalabb, egyedül 

nem diplomás tagja, a mult héten a budapesti allami 
tauárvizsgalo bizottság elótt letette a tanari vizsgálatot 
s d i p l o m á t szerzett. 

Nagy dolog, kérem, ez a diploma. Annyira uagy, 
hogy ma már sokan, szülök, gyermekeik, csak bizonyít-
vány után áhítoznak, csak arra kacsintgatnak, Belső 
érték, tartalom mellékes. Megszerzésükre vajmi kevés a 
gond, s mert már így elkészített lélekkel jön nem egy 
az iskolába, sok a panasz, hogy a tanárok buktatnak, 
nem akarjak jó bizonyítványát adni annak, liogy a ta-
nuló tud, mikor nem tud. Hogy nem akarják szaporítani 
a proletariátust, nem akarják kabátossá qualiticálui, a 
kiról nem valószínű, hogy majd tisztességes munkával 
kabátot is tud magának szerezui. Hogy a jókat nem 
akarják kitenni ama lehetőségnek, miszerint rosszak, 
üres fejűek, de protegáltak veszik ki szájából a kenye-
ret. Hiszen gyarló diákokból is kerül elvétve ember, ki 
tisztességes kenyeret keres öunöiimagának és családjá-
uak ! Igaz. De mily uagy volna a külömbség, ha ezek 
más téren szereznék meg maguknak az ugyanilyen tisz-
tességes kenyeret, de maguk helyébe olyanokat eresz-
tenének, kik az eszmének, tudománynak, ismereteknek 
nemcsak becsületes napszámosai, de terjesztői és te-
remtói is! 

Szinte hallom az ellenvetést: miért nem tanítják 
hát a tanárok több tanítváuyukat jó bizonyítványra 
érdemessé ? 

Mert a ki csak egy kosár babot tud kiválogatni, 
mikor egy zsákkal kellett volna, az nem telel meg. A* 
iskolán kivül töltött idő naponként Jb—20 óra. 8 milyen 
a felügyelet otthon)' A példaadás a munkára mindig pél-
dás ? Az akaraterő fejlesztésére, a ,törik, szakad" kö-
telesség-teljesítésre a törekvés kielégítő mennyiségű Y A 
jónak szeretete öunönmagáért oly általános, hogy nincs 
már semmi kívánni való P 

Mindenki köteles iskolába járni 12 éves koráig, s 
ha elóbb végezte az elenrt, mind a középiskolába tódul. 
Megpióbálja. 8 ha egy-két osztályon a tanári kar azon 
tudása folytán, hogy gyengébb csemetéből is vált már 
fa, ez is kifejlődhetik, átvergődött: el nem akar menni 
más térre. Mind a tisztviselői pályára pályázik. Miutha 
az Eldorádo volna, mintha az iparos és kereskedői pá-
lyára csak annak kellene menni, a ki már sehogy sem 
tud boldogulni. Ez a baj. Nemcsak a tőke, a gyáripar 

nyomja a kis ipart, hanem a vele járó vagy felhasznált 
értelmesség, tanultság az értelmetlenséget. Járassák a 
szülők gyermekeiket középiskolába, de ha gyengébbek, 
mintsem követelményeinek meg tudnának felelni, ne 
erőszakolják s ue állítsák eléjok mumusnak az : ,inas-
nak adlak suszter lész" oktalaságot, mert tisztességes 
dolog ez is, ha tisztességesen végezzük. A középiskolá 
nak is megvannak korlátai, céljai és eszközei, és a bele-
lépőknek oly színvonalon kell állani, melyre éppen azért, 
mert már rajta kell állani, s mert a magáé felé kell tö-
rekedni, a középiskola kész anyagot vár s nem ér rá 
elkészíteni. Az eszközök közt nem utolsó a szülők köz-
reműködése az iskolával. 

Szomorú azonban, hogy nemcsak szállásadó, de 
szülő sem vesz úgy szólván tudomást az iskola kinyom-
tatott és kézbe adott törvényeiről, azokat nem foganato-
sítja s rá sem hederít az év végén kiosztogatott „fcr-
tesitő'-re! Ha nem így volna, miért kellene beírások 
stb. idején oly dolgok után tudakozódni, melynek vilá-
gosau benne vannak ? 

Kissé soká időztem e tárgyon. Szándékosan. Egy-
részt fontos, nagyon fontos, másrészt meg úgy sem tör-
tént semmi. Még csak a kultur-mérnök sem jött meg 
Igaz mégis, a mi igaz! Polgármesterünkben megérett 
valami! Egy kiváló adminisztráló elv, s ennek helyes-
ségéről annyira meg is van győződve, hogy kész tet 
tekkel bebizonyítani. Szól pedig így: legjobb kormány-
forma az absolut egyeduralom, a felelősség, a képvise 
leti systeiua nem ér semmit, mert a képviselők csak 
gátolják a polgármestert a nagy alkotásokbau. íme, most 
tudjuk, iniért stagnál, sót megy hátra vagy 10 év óta 
Kószeg. A képviselőtestület nem engedte, hogy a pol-
gármester alkosson ! Oh, oh ! Be kár ! 

Éppen ezért függetleníteni is fogja magát a kép-
viselőtestület határozataitól, sót, ha igaz a Kőszeg és 
Vidéke f. h. 19. számának az a hire, hogy már el is 
küldték a polgári leányiskola fen tartását kérő közgyűlési 
határozatot, a polgármester meg is kezdte az absolutis-
inust. Éljen! Az absolutisiuus pedig abban van, hogy 
ugyanazon közgyűlés határozata szerint a felirat csak 
akkor megy a miniszterhez, ha a Középiskolai bizottság, 
illetőleg küldöttség végzett a miniszternél. Vederemo. 
Az iskola tentartása jó dolog, sőt minél több iskolát 
Kőszegnek, hadd terjedjen a világosság mindenfelé és 
hatoljon be mindenhova! 

Egy esetben jó volna az absolutismus, ha kezelője 
feltétlenül a helyzet magaslatán áll. Ehhez azonban a 
kormányzottaknak is van megítélő szavuk. De talán 
majd akkor is inkább helyén lesz, ha Kőszeget meg-
tettük nagyközségnek s megválasztottuk akár nem 
jogász, de ügyes, okos, mozgékouy, tevékeny bíróját. 
Addig is nézzük csak, mint folyik a megrendszabályo-
zott Gyöngyös! , 

Nos tehát az a Tamássy Aranka egyszer azzal fo-
gadta a miniszter urat : 

— Dénes barátom, Jóska öcsédet pusztítsd haza, 
ha jót akarsz. 

A miniszter egészen meghökkent. 
— Mi baj P — kérdezte azután. 

— Eddig még seinmi, hanem bajnak baj lehetne 
belőle A gyerek gimpli, de nem olyan, kit úgy kell 
fogni, hanem altból a fajtából való, ki maga fogatja ma-
gát. Képzeld el, a gyerek szerelmet vallott nekem s azt 
kérdezte, hozzá mennék-e leleségül P 

— Meglehetősen egy gusztuson van a bátyjával — 
mormogta a miniszter, de ezután már dühösen folytatta : 

— Adok én a kölyöknek feleséget! 

— Keres ő magának. Hiszen ha nem én vagyok 
Tamássy Aranka és tudom, hogy a gyerek a miniszter 
öcscse, akkor hát biz' Isten megteszem a bolondot és 
hozzámogyek. 

A miniszter fölugrott s rohant ki az ajtón. Ha két 
kézre kapja öcscsét hamarosan, hát úgy megcibálja, hogy 
a századik iskolamesternek se sikerül jobban. Mire azon-
ban hazatért, arra visszanyerte nyugalmát. 

— Öcsém — szólt Jóskához higgadtan — neveié 
sed be van fejezve, elmehetsz haza. 

— Még sok hibázik nekem, bátyáin mert a gye-
rek ellenkezni — sokhoz nem értek még. 

— Többhöz értesz, mintsem kellene, te gazember 
— tört ki a miniszter magából kikelve — csomagolj 
egyszerre, mert ha nem, hát úgy kisértetlek ki a vá 
rosból. 

Jóska lekonyltotta a fejét. Nem tudta fölfogni a 
világ igaztalanságát: akkor is szidják, mikor nem ta-
nul, akkor is veszekednek vele, mikor sokat is tanul 
rövid idő alatt. Ilyen emberekkel hát nem lehet ki-
tartani. 

Jól van, csak azért is hazautazik. 

Mi újság? 
— Személyi hír. Kincn István, városi plébános, 

ki az ápril hólmii Kómába indult nagy magyar zarán-
doklaton részt vett, mult szombaton érkezett vissza 
Olaszországból. — Lovag AutftnUra Móric vezérőrnagy 
a hét folyamán Győrből városunkba érkezik, hogy a 
helybeli I I . vadászzászlóalj fölött szemlét tartson. 

— A Kőszegi Polgári Kör ma, vasárnap délutáu 
2 órakor rendkívüli közgyűlést tart, melynek tárgya az 
egyes reszortok képviselőinek boszáinolája s előterjesz-
tése, s a költségelőirányzat jóváhagyása. 

Kis Szerafln. bencés tanár, a uapokban tette 
le szép sikerrel a középiskolai tanári vizsgálatot. Ezzel 
a helybeli bencés gymnasiuin minden tanára rendes, 
illetőleg diplomás tanár. Ez az utolsó vizsgálatot csak 
egy évi tanítás, uevelósködés, vagy ötöd évi egyetemi 
hallgatás után lehet letenui. Gratulálunk Kis Szeratin-
nak s óhajtjuk, hogy sokáig értékesítse ismereteit a ta-
nuló itjuság javára zajtalan működésben, boldogító meg-
elégedésben. 

— Előléptetés. A vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter előléptette lltrc: Ödön, polg. iskolai rajztanárt 
a X . fizetési osztály 3. fokából a 2. (évi 1*00 koronás) 
fokozatba. Gratulálunk a jól megérdemelt előmenetelhez. 

— Zene estely a Polgári Körben. Holnap héttön 
esti * órai kezdettel ismét zenés családiest lesz a Pol-
gári Körben, a mely egyúttal utolsó ebben az évadban. 
A műsor most is igen változatos és gazdag. Közremű-
ködnek : Mazulh órnagyné, líaniíy Flóra és Frtylar 
Emmi úrhölgyek, Ti/>ha Ferencz és K<lr/>dti Sándor 
urak. Előadásra kerülnek szóló-dalok, duettek és egy 
női tercett, továbbá különféle hegedű- és zongora piécek 
klasszikus és magyar szerzőktől. A zenés esték a nyári 
hónaitokban szünetelni fognak. 

— Halálozás. A kegyetlen halál ismét egy feslő 
bimbót tört le, még mielőtt virággá fejlődhetett. Folyó 
hó 14-én ragadta ki Horváth Anna, hámori tanítónőt 
20 éves korában az élők sorából, mélyen sújtva & gyá-
szoló szülőket, kiknek az elhunyt reménysége és támasza 
volt. Alig fél évig tanítóskodott, midőn a sorvasztó 
betegség hazahozta, hogy itthon gyógyulást keressen. 
Temetése mult szerdán ment végbe, nagy részvét mellett. 

— Tanító gyűlés. A vasvármegyei általános tanító-
egyesület kőszegi járásköre f. hó 22-én, keddeu Al*ó-
StrH'jfttőn megtartja ez évi tavaszi gyűlését. 

— Régi dal. A „K. és V.- 1897. évi egyik már-
ciusi, téh'it h'írom t ztmdő* számából vesszük az alábbi 
jámbor óhajtást, mely élénken illusztrálja illetékes ható-, 
ságutik rendkívüli ügybuzgalmát és gyors kezét: 

.Muizm is l$c(yü* A tanttókerteknél mostanában 
(l*97-ben t. i. — Szerk.) rettentő bűz terjed szét. 
A sörgyárból nyilt árokban lefolyó mocsokból ered 
a/ s oly kellemetlen, hogy az emberek futva mene-
külnek előle. Felhívjuk (IHU7-ben t. i.) a közegész-
ség és köztisztaságügy ellenőrzőit — a mennyiben 
még nem volna róla tudomásuk — v e g y é k s z e m -

ü g y r e s i n t é z k e d j e n e k , hogy legjártabb 
sétahelyünk a levegőt megfertőztető miazmáktól nieg-
mentessék." 

Az ellenőrző urak. úgylátszik, gyönyörűségüket 
lelik ez állapotban, mert még mindig szemügyre veszik 
s még mindig nem intézkednek. Mit is mondott P*tó 
Pál úr? . . . 

— Keresztjáró napok. A holnapi nappal kezdődnek 
a keresztjáró napok a mikor is rendes szokás szerint 
a vásártéri kápolnába, a temető templomába és a vár-
kápolnába indul egy-egy körineuet, 

- Városi tűzifa eladása. Holnap hétfőn azaz f. 
hó 21-én a .felső erdőben" vágott városi tűzifa keriil 
eladásra. Még pedig : 

A hétforrási vágás fája : 
Bükkhasáb négyszögölenkint. . . kor. 21.— 

„ dorong . i ö . _ 
A sároskuti vágásból : 

Bükkhasáb négyszögölenkint. . . kor. 16.— 

. doroug . I I .— 
Kemény téglafa. . . . . . . 5.— 
Biikkfarőzse . . . . . . „ 3.— 

Tölgyfa rózse , 2 . 4 0 

A Hörmannk útról: 
Nyirfahasáb négyszögölenkint . . kor. 10.— 

. dorong „ . . . . . , 7 .-

. rózse . . . . . . „ 1.60 
Az eladás a városi pénztári hivatalban a hivata-

los órák alatt készpénzfizetés mellett történik. 

— Hideg május. Immár május 2<>-dikát írjuk s 
szinte didergünk mellette. Ma-holnap be kéne köszön-
teuie a hivatalos nyárnak s még jóformán tavasz se 
volt. Egy-két elvétett szebb meleg nap kivételével 
többnyire hűvös, esős, szeles idő járta s ez járja most 
is. A természet nagyon niegsiuylette ezt az időjárást, 
s növényzetünk fejlődése nagyon hátra van. A fagyos 
szeutek napjai — gazdáink rémei — azonban szereu-
esésen, minden baj nélkül elmultak. De Orbáu még 
mindig ott lebzsel a kályha körül, a melyben bizony 
még most is tüzet raknak a fázósabb emberek. 

— Fürdómegnyltás. Május hó elsejével megnyílt 
a kies fekvésű s általánosan elismert gyógyhatású b a l t i 
fürdő. Dr. Wotintky István, a fürdő tulajdonosa neui 
kiméit semmi áldozatot, hogy a fürdőben való tartóz-
kodást kellemessé tegye. Az ott üdülők szórakoztatására 
ezentúl mindennap délelőtt és délután Pápai hírneves 
zenekara fog játszaui a fürdőben. Felhívjuk olvasóink 
figyelmét a lapunk más helyéu közölt idevonatkozó 
hirdetésre. A balti fürdő egész éven át nyitva volt s 
januártól április végéig 180 beteg látogatta a kiváló 
gyógyhatású fürdőt. 

— Házasság. l'trtormi Rudolf helybeli bádogos 
f. hó 16-án vezette oltárhoz özv. Hatvan Károlyuét, 
a sörkert bérlőjét. 

— Pályázati hirdetmény. Kőszeg szab. kir. város 
polgármesteri hivatala részérói .dr. Waisbecker János* 
ösztöndíjra, melyuek adományozásával 200u koroua jára-
dék kötvéuyuek utólag tizelendó kamata jár, pályázat hir-
dettetik. 1. Ezen ösztöndíjért — felekezetre való tekintet 
nélkül — folyamodhatnak, kik a helybeli i>ol<j>iri iskola 
II. osztályát látogatják, magyar honosak, szegény szülők 
gyermeke, jó előmenetelt s példás magaviseletet tanú-
sítanak. 2. Amennyiben a Il-ik osztályban ez ösztön-
díjra érdemes tanuló uem volna ez ösztöndíjért egy a 

I I I . esetleg a IV. osztályt látogató tanuló pályázhat, 
ki az I. pontban körülirt feltételeknek megtelelhet, 
j . A pályázati kérvények a helybeli polgári iskola 
igazgatóságához 1. évi junius hó lo-ig adandók be, a 
mely a beérkezett kérvényeket a tanári testületnek 
hármas kijelölésével ellátva id. Waisbecker János úrral 
az ösztöndíj adományozása végett közli. 4 Az ösztön-
Ujat elnyert, tanuló annak élvezetében megmarad 
mindaddig, mig a helybeli polgári iskolát látogatja. Az 
isztöndíjra érdemetlenné válik, ki elégtelen osztályzatot 
nyer, rossz magaviselet tanúsít, vagy a ki magyar 
honosságát elveszti. 

Kószeg, 19'>o. május hó 15-éu. Tipka Ftrenct, 
polgéraettar. 

— Hirdetmény. A városi kis kert a Cheruel-utcábau 

f é. május UÖ-áu d. e. 10 órakor fog árverésileg a 

polgármesteri hivatalban bérbe adatni. 

Kőszeg, 18.>0. május 14-én. 1i/>ka h'ertnn, 
MlgárM**t<tr. 

— Beküldetett. Botrányos állapotok 1 Az Intézet fals 
mellett elterülő, disznószállásaitól a Gyöngyösig huzodó 
árokbau oly retteutó büzű duznóürülék folyik a Gyön 
gyösbe, melyet seminitéle falusibiió el nem tűrne. A 
rendőrkapitány vagy alszik, vagy nem tudja a módját. 
Írjon át néhány sort s biztos lehet, hogy egy hét roulva 
már az ő finom orrának sem lesz módja megbotrán-
kozni a szagon. Mert vagy ez tüuik el. vagy ha sem-
mit sem tesz, az ó orrát kall megfigyelésre elküldeni. 

— A 7 osztályú polgári iskola kérdése. A had-
ügyminisztériumtól visszaérkezett a tanterv-javaslat » 
most a hét osztályú polgári iskola kérdése kedvező 
megoldás elé került. A hadügyminisztérium átirata 
ugyanis igen kedvező. Csak azt a kívánságát fejezte 
ki, hogy az új rendnek megfelelően a polgári iskolai 
tanárok kiképzését is megfelelően szigorítsák és a kul-
tuszkormány oda törekedjék, hogy az eddigi felső keres-
kedelmi iskolák nagy része felső polgári iskolává alakuljon 
át. Az polgári iskola növendékeinek az öukéntességi 
jogot főleg abban a reményben adja meg, hogy az ő 
soraikból kikerülő tartalékos tisztek nagy számban 
fogják magukat aktiváltatni. Az (y polgári iskola a 
következő állásokra fog kvalifikácziót adni : 

1. Az 1883. I . törrényezikkben foglalt állásokra 
körjegyzői, posta főtiszti, tiszti ós gyakornoki állásokra ; 
a minisztériumoknál, vármegyéknél, városoknál, pénzügyi 
igazgatóságoknál, adófelügyelöségeknél, illeték kiszabast 
és adóhivatalnál, a dohán/jövedéknél, posta- és táviro 
igazgatóságoknál, általábau minden állami hivatalnál éí 



intézetnél alkalmazott számvevőségi és ellenőrzői állá-
sokra; továbbá a központi állampénztárnál stb. tiszt-
v i s e l ő i állásra, valamint városi pénztárnoki, könyvvezetői 
és gyámpénztári állásokra. Végül doháuyárudai és fegy-
intézet i hivatalok™. 

2. Az 1883. I . törvényczikkben nem foglalt állá-
sokra : az anyakönyvvezetői állásra, a zálogházi igaz-
gatói, ellenőri, könyvelói, pénztárnoki, ellenőrző és 
száintiszti állásokra. 

3. A következő felsőbb tanulmányokra: A gazda-
sági (kereskedelmi) akadémia látogatására, az állam-
számviteli szakvizsgálatra, a vasúti, távírói és postatiszti 
tanfolyamra, a telekkönyvvezetói vizsgálatra. 

4. Jogosít az egy éves önkéntességre. 

— Napfogyatkozás. Május a8-ikán napfogyatkozás 
lesz, a mely a föld kerekségének nagy részén látható. 
Megfigyelhető Észak- és Közép-Amerikában, az Atlanti-
óceán északi részén, a Jeges-tengeren, Afrikában, Nyugat-
Ázsiában és Európában. Sok helyen teljes lesz a nap-
fogyatkozás. Budapesten azonban csnk részleges. A hold, 
Budapesten tekintve, délután 4 óra 26 perckor érinti 
a nap korongját s ti óra 20 perckor ér véget a ritka 
tünemény. 

— Ingatlanok forgalma. A múlt hét folyamán a 
következő ingatlanok kerültek telekkönyvi átirás aláj: 
Koczor Samu, János, Zsuzsánna, Teréz, Katalin, Károly, 
Lajos és Mária után az 1366. 1367/b. hsz. 810 sz. ház 
I50u kor. vételárban Koczor Károly és neje javára. 
Ugyancsak a fent nevezetű és még kisk. Koczor József, 
János, Zsuzsánna, Mária és Terézia után a L'689 hsz. 
770 kor. vételárban Glatz János és neje javára, — 
Koczor Samuj János, Zsuzsánna, Teréz, Katalin, Károly, 
Lajos, Mária, és kisk. Koczor József, János, Zsuzsánna, 
Mária és Terézia után a 4619 hsz. 4661 hsz. 1200 kor. 
vételárban Csery József és neje javára: — Koczor Samu, 
János, Zsuzsánna, Teréz, Katalin, Károly, Lajos, Mária, 
úgy a kiskorú Koczor József, János, Zsuzsánna, Mária 
és Terézia után az 5'J85 hsz. 4<»0 kor. vételárban Koczor 
Samu és neje javára. Geröly Jánosné, Lórincz Istvánné 
és Katalin Ferenczné után a 43IC hsz. 600 kor. vétel-
árban Bálint Jánosné és Hegedűs Mihály né javára. 
Szalay József után az 15<>4 a hsz. 42 kor. vételárban 
Szabó András és neje javára. 

— Anyakönyvi statisztika. A kőszegi anyakönyvi 
hivatalban az utóbbi időben a következő házassági-, 
születési- és halálozási eseteket jegyezték be : 

Házasság. 
Május 13-án. Ávár József napszámos, és Horváth 

Mária háztartásban. 

Május 16-én. Pertorini Rezső bádogos, ós özvegy 
Hatvan Károly né korcsmárosné. 

Születés. 

Május 7-én. Deckelman Alajos és Halper Anna, 
leánya, K a t a l i n , r kath. 

Május 9-én. Tompek Károly s Fieber Mária, fia, 
J ó z s e f , r. kath. 

Halálozás. 
Május 14-én. Horváth Anna tanítónő, r. kath., 20 

éves, tüdő gűmökór. 
Május 16-án. Krancz Jozefa magáuyzóuó, r. kath 

67 éves, tüdő gümökór. 

— K e r e M e k egy nagy, vagy két kisebb 

szobából álló Uktíst, konyhával és iwb'd^zobával 

jlllius és augusztus hónapokra, ü g y a lakás, mint 

a konyha legyen teljesen bútorozva, ágyneművel, 

evő- és fozúex/.kü/ökkel s legalább egy Oeléd-

ágygyal felszerelve. Szíves ajánlatokat közvetít a 

kiadóhivatal. 

Hírek innen-onnan. 
— Szép kitüntetés. Páriában most talált befejezést 

az élelmiszerek külön kiállítása, melyen a Szt Lukács-
fürdő kutvállalatának „Kristály hegyitorrás ásványvize 
a nagy díszoklevéllel és az aranyéremmel lett kitün-
tetve. Budának kitűnő ásványvizei tehát az asztali vi-
zek között a külföldön is, már szintén tért hódítanak. 

— Tüzeset. Folyó hó 13-án Csajtán tűz volt ; 

elégett 2 ház és 2 pajta, gazdasági eszközök, takarmány, 

s majorságok. A kár '2500 kor. körül, melyből biztosítás 

után körülbelül 19'h» kor. térül meg. A tűz keletkezési 

oka ismeretlen. 

— Betöresek. Edeháza községben folyó hó 14-ón 

Böhm Mátyás, Laschober Mátyás, Pahr Samu, Koller 

Mátyás, Aitner János és Ulreich János edeházai lako-

sokhoz betörtek s a padlásról élelmi szereket és ruha-

nemüeket ellopták. A tetteseket nem siherült kézre 

keríteni. A nyomozást megindították. 

* A földművelők fegyvergyakorlata. A földműve-
lők és mezőgazdák régi kívánságát teljesítette a közös 
hadügyminiszter, a mikor a földmívelésügyi és ^önvé-
delmi miniszterrel folytatott tárgyalások után akként in-
tézkedett, hogy a mezőgazdákat és mezei gazdaságnál 
alkalmazott egyéneket, a f egy ve rgyakorlatra lehetőleg 
oly időben hívják be, a mikor ők, a szántás-vetés és az 
aratás munkálataival nincsenek elfoglalva. A hadügy-
miniszter utasította az illető hadtestparancsnokságokat, 
hogy a tényleges állományban beállott fogyatékok fö-
dözósére, különösen aratás idejében, a mennyire csak le-
hetséges, csakis oly fegyvergyakorlatra köteles tartalé-
kosokat, illetőleg póttartalékosokat hívjanak be, a kik 
nem mezőgazdasági munkások, a mennyiben ez mégis 
elkerülhetetlenül szükségessé válnék, ezeknek a fegy-
•ergyakorlatok alól való fül mentése iránt beadott kér-
vényeiket mindannyiszor figyelembe vegyék. 

— Harc a csempeszekkel. Csak a minap történt, 
hogy Orsovánál véres összeütközés volt a magyar pénz-
ügyőrök és szerb csempészek között s most Zimonynál 
került heves harcra a dolog a pénzügyőrség és a szerb 

csempészek között. Éjjel a határvédő pénzügyőrök egy 
csolnakot vettek észre, mely a Dunán a magyar parton 
észrevétlenül akart kikötni. A pénzügyőrök megvárták 
a csónak kikötését és igazolásra szólították föl a benu-
ülóket, mire azok puskalövéssel feleltek és ellökték a 
ladikot a parttól. A pénzügyőrök utánuk lőttek s a 
folyó közepén el is találták az egyik csempészt, a ki 
belebukott a vizbe ós odaveszett. A csónakon levő 
csempészek is többször lőttek a pénzügyőrökre, sőt a 
túlsó partról is támogatták őket lövéseikkel, úgy, hogy 
a magyar partról a további üldözéssel fid kellett hagyni, 
bár az őrházból segítség jött a kirendelt őrjárathoz. 

— Egy föur szerencsétlensege. Szlavónia egyik 
legvagyonosabb földbirtokosát, E l t z Károly grófot, 
szerencsétlenség érte a minap lipovnicai birtokán. A 
gróf sétakocsizáira indult. Hintajába két tüzes ló volt 
befogva, a melyek valamitől megijedve, megvadultak 
és elragadták a hintót, melyről a kocsis lebukott. A 
nyolcvanéves Eltz grófnak sikerült még elkapni a 
gyeplót, de nem birta megfékezni a lovakat, a melyek 
őrülten száguldtak tova. A megvadult állatokat végre 
is a cselédség állította meg. A hintóban ott ült a gróf 
mozdulatlanul, halálsápadtan, a gyeplót a kezében tartva. 
Mikor kérték, hogy szálljon ki, nem válaszolt: a nagy 
rémülettől szélütés érte, mely egész testében megbéní-
totta. Ugy vitték föl kastélyába, hol nagy betegen 
fekszik, h kocsis, a kinek estében nem történt baja, 
a mikor meghallotta, hogy urát milyen szerencsétlenség 
érte, fölakasztotta magát. 

— Háromszáz esztendős fegyverek. Sümegben, 
Tóth József órás és sümeghi birtokos szőlőjében, pince-
ásás közben egy gödörre akadtak, a mely tele volt vas-
fegyverekkel. A fegyvereket, a mint a leletből meg 
lehetett állapítani, Süinegh vár lakói 1620 őszén Bethlen 
Gábor csapatai elől menekülve rejtették el a várostól 
alig 200 lépésre levő Boglas hegyben. Vannak a leletben 
harci fejszék, utász-balták, kengyelek, különféle torna 
és harci zabiák, buzogány, páncélrészek, ágyúgolyók, 
puskagolyó-üntő stb. Érdekes, hogy a kort jellemző harci 
fegyverekkel együtt, akkor használt házi eszközöket is 
találtak. A leletet Tóth József Darnay Kálmán sümeghi 
muzeumának ajáudékozta. 

— A Vezúv háborgása. A Vezúv, mint Rómából 
táviratozzák, ismét kitört. A kitörések rendkívüli erővel 
15—30 percenként követik egymást. Egy nagy szeren-
csétlenség is történt.. Mateucci ismert olasz tudóst, a ki 
a krátertől mintegy 15 méternyire levó obszervatórium-
ból figyelte meg a kitöréseket, a kivetett izzó anyag 
veszedelmesen megégette. 

— Utazás az északi sarkra. Bade kapitány ismert 
német sarkutazó az idén nyáron ujabb kísérletet tesz, 
hogy az esetleg uiég élő Andréenuk segítséget vigyeu. 
Bade e célból a keleti Spitzbergákat, a Károly király-
földet és a Ferenc József-földet fogja átkutatni. Föl-
keresi az abruzzói herceget is, a ki mult év óta az 
északi sark vidékén jár hajójával. A sarkutazót csak 
néháuy ismerőse fogja élkisérni, a kik jegesmedvére, 
fókára és rénszarvasra vadásznak. 

Különfélék. 
* Az egyenruha etikettje. Királyunk berlini láto-

gatása alkalmával tudvalevőleg tábornagygyá nevezte 
ki I I . Vilmos császáit az osztrák-magyar hadseregben. 
A német császár varatlan kinevezése mulatságos zavart 
okozott az udvarnál, mert II. Vilmosnak saját hadsere-
gében kisebb katouai rangja volt. Mikor a trónra lépett 
csak vezérói nagyi rangja volt, mint egy dandár parancs-
nokának s akkor kinevezte magit a gyalogság és lovas-
ság tábornokává. E rangjának megfelelően Ferenc Jó-
zsef barátját és szövetségesét annak idején a lovasság 
tábornokává nevezte ki saját hadseregében. A most ke-
letkezett visszásságot úgy szüntették meg, hogy Albrecht 
braunschweigi régensherceg, mint a német hadsereg leg-
idősebb főfelügyelője (Generalinspecteur) megkérte a had-
sereg' nevében a császárt, hogy vegye föl a porosz tá-
bornagyi jelvényeket. A császár beleegyezett s egyúttal 
Waldersee grófot a lovasságnak vezérezredését vezér-
tábornagygyá nevezte ki. A német trónörökös, a mióta 
Ferenc József király a 13. huszárezred tulajdonosává 
nevezte ki ezredesi ranggal, szintén előkelőbb rangú 
tisztje a ini hadseregünknek, mint saját hadseregének. 

• A Bach-korszakbol. — (Egy öreg ur elbeszélése). 
A mikor a Bach huszárjai ellépték Magyarorszá ot s a 
tehetetlen nemzet elcsüggedve tűrte a beamterek ural-
mát : egyedül a humor mentette meg a magyart a végső 
kétségbeeséstől. A honfi-bú humorizált, gúnyolódott, a 
mint tóié kitelt. Keserű volt a humor, mely a fájó 
kebelből sziporkázva tört elő, — de még is volt annyi 
haszna, hogy kacaghattunk rajta, a mikor elleneink 
nem látták. 

A mikor községünket is megszállották a Bach-
huszárok, finánc, zsandár a más nevezetes államférfiak 
kóvályogtak folyton utcáinkon. Nagy volt a szomorúság. 
Boszut kellett állani a hatalmon. S hogy állottunk boszutP 

Elneveztük kutyánkat ,,Finánc"-iuk. Rövid idő 
alatt nem volt községünk ben kutya, mely az új kereszt-
sógen át ne ment volna. Pár hét alatt a kis ölebtól a 
mérges komondorig, minden eb erre a névre hallgatott 
Puttonfalván. De ennek aztán különös következményei 
lettek. Ha kiállottunk a tornácra s elkiáltottuk „Finánc 
ne, ne, ne 1" — egyszerre kétszáz kutya poroszkált be 
a portánkra. Nem kis dolog volt annyi éhes komondort 
ellátni! 

Egyszer értesítést kaptunk, hogy jön a fófinánc-
direktor pálinkafőzőket vizsgálni. Az én „masinám" épen 
lopva dolgozott. Meg voltam ijedve; mert oly rövid 
volt az idő, hogy nem lehetett a bajon segíteni. A 
fináczbiztos megérkezett a faluba s egyenesén a bíróhoz 
hajtatott. Tudom, hogy én leszek az elsó, a kit meg-
látogat s jaj nekem, ha az üstöt működésben találja! 

Füttyentettem egyet a tornácon s elkiáltottam i 
,,Fináncz ne, ne, ne, ne !" Egyszerre megtelt az udvarom 
kutyákkal. A biztos csakugyan megérkezett a kapumba, 
de a mint az ebeket meglátta: meghőkölt s csak az 
utcáról kiáltott be: 

— Paj van! Paj van! Haszi gazda nem tudsz 
pemenni ! 

Kinyitottam az ablakot s kiszóltam: 
— Nekem meg az a bajom, hogy nem tudsz kimenni! 
— Most is főszöd az üst P 
— Igen biz' azt most is. 
— Eszert baj meglenni! 
— Nincs azért semmi baj ! Tessék bejönni 1 
— Nem akarsz a kutyák pemenni! 
— Engem sem akarsz a kutyák kimeuni . . . 
Ez idő alatt pedig folyton dobáltattam ki az ebek 

közé zsiros koncdarabokat s azok éktelen kutyakalákát 
csináltak, marakodván, verekedvén szüntelen. Nem jö-
hetett volna be tőlük maga a hirea Bach sem portámra. 
Utoljára is elpakolt a faluból ő kigyelme s engemet 
feladott a kormányszéknek, hogy „annyi kutya mekfan" 
az udvaromon, hogy „se ki, se pe nem tudsz menni." 
Bizony nem ! Abban az időben kutyák őrizték az 
ősi just ! . . . 

* Ez is seaitség. 
Vendég : „Es segít önnek munkáinál az ön neje P* 
í ró : „Igen! Valahányszor írok, mindig vizitbe megy 

valamelyik barátnéjához. 

Selyem-Bkok 2 frt 40 krtói 
feljebb 4 méter! póstabér és vámmentesen szállítva ! 
Minták postafordultával küldetnek ; nemkülönben fekete, 
fehér és szines „Henueberg-selyem" 45 krtól 14 frt 65 
krig méterenkint. 

Henneberg G selyemgyáros[cuj]L:dT,inilitÓ]Zürichben 

— Látogatás egy párisi müasztalotnál. Lapum igazgatójának 

megl ixánáLól fiiikerestem liciten Krnil müasztalozt, n Paul Bert-

utca 17. szám (Pir i* ) alatt, hogy a laphoz néhány nappal ezelőtt 

irt levelének tárgyában néhány adattal szolgáljon. Midőn látoga-

tásom célját elmondottam neki, boldog mosoly »olt Hetten ur és 

felesége Hjkán. Boldog család közepette találtam magainat. A férj 

a heti munka után pihent, felesége pedig néhány hónapot babát 

ringatott s egy élénk négyévé* fiúcska játszadozott mellette. 

— Most egy éve — mondá lletten ur — feleségem nagyon 

gyönge volt és egy barátom tanácsára a Pink pilulát kezdte hasz-

nálni. Szinte boldoggá tette az eredmény. Én magam is rendkívül 

beteges voltam, roppant vérszegény « majdnem semmit te ettem. 

Napi muukám bevégeztével nagy fáradságot éreztem, fSfájái ki-

nő-ott és éjjel álmatlanság gyötört. Miután láttam az eredményt, 

melyet a Piuk-pilula feleségemnél elért, elhatároltam hogy én is 

próbát te.zek vele. Az első doboz visszaadta étvágyamul é* később 

las-aukint erőm megújult, fő-

fájásom eltűnt * álmom vissza-

tért. Ma fáradság á . gyönge-

ség nélkül dolgozhatom s igen 

jól érzem magam Miután azon-

ban megakarok erősödni, foly-

tatom még ma is a Pink-pilula 

használatát. Sót mi több, fala-

ségem is rendszeresaa szedi a 

Pink-pilulát, mert ez ágy neki, 

mint a karján levő falánk kis 

gyermeknek egészségére vál ik. 

Figyelemmel vizsgáltam Het-

ten ur arcvonáaait mialatt ve-

lem beszélt s a vérszegénység 

még némely nyomát láttam 

rajta. Dicsértem elhatározását, 

hogy a Pink-pilula használatát 

folytatja. A vérszegénység, 

melyet a vér nagyobb vagy 

csekélyebb elgyengülése idéz elő, ha a vért helyreáll ít ják, eltQmk 

éppen úgy, mint minden ugyanily eredetű haj. a minő példáal a 

sárgaság, ideghaj, a reuma, a gyermeknél a vitustánc, az angol-

kór, moly bajok csakis a Pink-pilula használatával tűnnek el. 

A Pink-pilula kapható Mag)arországon a legtöbb gyógyezer-

-zertárban. Kgv doboz ára 1 frt 75 kr. és hat doboz ára 9 frt Ma-

gyarországi főraktár: Török József gyógyszertárában, Budapest, 

Király-utca 18. 

Irodalom és művészet. 
— A Dedek féle Szentek Életeböl megjelent a « , 7. és 8 . 

fűzet. Ismételten volt alkalmunk e jeles művet a t. közönség fi-

gyelmébe ajánl mi . Most, u i döu ujabb három füzet fekszik elől-

iünk, jól eső elégültséggei kell jelentenünk, hogy a vállalat a 

legvérmesebb reményeknek is megfelel. Illusztrációi, kivált a f i-

zetek elejét diszitő teljes képek, valósággal művészi reprodukciók. 

A képek megválasztását különösen ki kell emelnünk, mert azok-

ban bizonyos következetességet látunk. Nem csupán a vallásos ér-

zés, hanem a mfl. lvezet is kellő kielégítést talál beunök. Ha a 

vállalat ily módon folytatja a megválasztást, akkor a l>edek-féle 

Szentek Élete, a mellett, hogy az épületes irodalom kiváló alko-

tása, a régi és modern festők legkitűnőbb műremekeinek gyftjte-

tnénve, valósággal az cgvházi művészettörténetem segédkönyv*, a 

műpár'olók szalon-asztalának dísze lesz. A 6-ik füzetben Berettmi 

sz. Martina című képet lát ják, mely a vallásos ihletet örökíti mag. 

A 7-ik füzet a realisztikusabb irányú Fr. 8. Piombo sa. Agalhá já t , 

a 8-ik az oltárképek nagy mesterének, Ssnchez.nek képét : a szer-

vita-rend alapi tóit mutatja ha. Kiemelendők még a tt-ik füzetben 

a Szalézi a« Fernnczat, Nolaszkói sz. Pétert és az. Brigittát áb-

rázoló modern kepék. A 7-ik füzeiben sz. Balázs, Korsini ss. And-

rás, Jeruzsálemi sz. Veronika és a Japáni vértanúk ábrázolásai, 

mig a S-ik füzetben sí. Skolasztika és ss. Benedek társalgását fel-

tüntető kép, meg «z. Apollónia klasszikus feje köti le figyelmün-

ket. Klismerésael kel l adóznunk annak a bájos képnek, melyet a 

6-ik füzet részére jelles illusztrátorunk Cserna Károly rajzolt 

meg s mely február haténak jelképes magyarázatát képeti. Tud-

juk , hogy a kath. egyház február havát a fájdalmas Ssűznek 

szentelte. Kz.t a gondolatot jeleníti meg Cserna rajza. A szenve-

dés virágai, a lótusz, kaktusz és bogáncs által alkotott keretben 

a keresztfa tövében térdel a fájdalomtól megtört Istenanya; a 

keret fe ső mezejében pedig fiának holttelemét tartja ölében. Az 

első kép a szerető, a másik a gondos anyát tünteti fel. 

K ^ y t a n o n c z , 

ü v e g e s és p o r c e l l á n ü z l e t b e kerestetik. 

Bővebb felvilágosítást ad M ( Í i i n k i i ) O y u l a , 

Kőszegen. 

Vegyesek. 



Richltr-lélt 

Horgony - Pain - ExpeUer 
Liniment Capsicl cemp. 

Ecen h i m e v e s háziszer ellentállt az idfl 
megpró hálásának, mert már tóbb mint 30 
év ót* megbízható, fijdalomotillapifé be-
dörzsölésként alkalmaztat,k kBszvtnynél, 
osuznál, tagua igata ina l és mrghUléieknél 
es az orvoaok által bedórz-sóleaekre ia 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
Horgony-Pain-Expeller. gyakorta Horgony 
Liniment elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi aepsrerü ha / iszer , melynek 
egy háztartásban aem kellene hiányozni. 
40 k r . , 70 kr. ee 1 frt. nvegenkénti "arban 
majdnem minden gyógyszertárban kenzlet-
ben van ; f ő r a k t á r : förók Józ ie f gyógy-
szerésznél B u d a p r a t e n . Bevásárlás alkalmá-
va l igen óvatosak legyünk, mert több kiseb-
bértékü utánzat van forgalomban. KI nem 
a k a r megkároaadir i , az minden egyes aveget 
„Hergony" védjegy és Kichter riégjegyzee 
nelktü mint nem valódit utasítsa vissza. 
RICHTEH P. AD. ét tárat, RÜDO LST1BT 

• n . h ktr. i4T«rl .Milliók. 

Kapható Kőszegen: Floderer Jenó gyógyszertárában. 

Nyilvános köszönet. 
Wilhelm erene gyógyszerész uruitk Neuen-
kii ellenben Ausztr iában a/, ai i t irhcnnuit ikus és 
Hiitinrtiiritik vértisztitó t< a feltalálójának Vér-
tisztit ó hatású köszvényiiél és reumatizmusban 

Ha e helyütt a nyilvánosság elé lépek, ügy ez 
azért történik, mivel kötelességemül tartom Wilhelm 
Ferenc neunkircheni gyógyszerész urnák köszönetemet 
kifejezni azon szolgálataiért, melyekkel súlyos reuma-
tikus bajombau vértisztitó-teájával segítségemre volt, 
s hogy azután másokat is, a kik e borzasztó bajnak 
alávetvék, e pompás teára figyelmeztessek. Nem va-
gyok kép s kinzó fájdalmamat, melyet 3 éven át 
minden időváltozásnál éreztem s melytől semmi gyógy-
szer, sem a Bécs melletti badeni kénfllrdó nem sza-
badított meg — leirni. Álmatlanul fetrengtem éj-
szakákon át ágyamban, ét vágyom láthatólag alább-
szállott színein hanyatlott és testi erőin egyre fogyott. 
A lent nevezett teának 4 heti használata után szen-
vedésemtől nemcsak teljesen megszabadultam, hanem 
most is teljesen ment vagyok, mikor G éven át nem 
iszom teát; egész testi állapotom is javult. Krósen 
meg vagyok győződve, hogy bárki, a ki hasonló baj-
ban e teához folyamodik, annak feltalálóját, Wilhelm 
Ferenc urat, mint én áldani fogja. 

Kiváló tisztelettel 

K u t H c h i i i - N t r e i t f e h l g r ó f n ő , 

főhadnagyáé. 

K a p h a t ó m i n d e n g y ó g y t á r b a n . 

Főraktár Kőszegen : Floderer Jenő 
gyógyszerész urnái. (Csacsinovits-f éle gyógyszertár.) 

M E G H Í V Á S 
a KŐHzeg-Szonibuthelyi li. é. vasút részvénytarsaság 

1900. évi junius ho 16-an délután 3 órakor 
K ö s z e g e n n városi tanácsteremben tartandó 

XVIII. ovi rendes közgyűlésére. 
N a p i r e n d . 

1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése, az 1899. évi üz-

leti számadás és mérleg előterjesztése, a tiszta nyeremény feloszlása és 

a felmentvén}' megadást feletti határozathozatal. 

2. 12 igazgatósági tag 6 évi-, 2 felügyelő bizottsági rendes és 1 pót-

tag 1 évi időtartamra való választású. 

Kőszeg, 1900. évi május hó 10-én. . 
A z i g a z g a t ó s á g . 

Az üzleti számadás és mérleg, úgy az iguzgatósági, valamint a felügjelő hízott-
"ági jelenlés it kö/.gvülést megelőzőleg H nappal a iár-a^ag pénztáránál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

A közgyűlésen ama részvényes bir szavazati joggal, a ki részvényét vagy részvé-
nyeiről szóló letétj 'gyét ("20 ís ".'H !j) 14 nappal a közgyűlés előtt a társaság pen táránál leteszi. 

Kgy részvényes saját letett részvényei utáu 2o szavazatnál többel nem bir hat, egy-
nél több meghatalmazást nem vállalhat s a meghatalmazó! megillető szavazatukkal eg)ÜU seui 
bírhat többel 40 szavazatnál. 

Iga/gat.isági tagul aina részvényesek választhatók, a kik 10 db. részvény birtoká-
ban vannak és azokhozt tulajdon|<tgukat a 28 § értelmében eszközült leteteméuy«zés által be-

bizonyították. lUtáunxomás nem dija/tutik.) 

DÉLI JÉG ÉS VISZONTBIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG 
m n g v a r o s / . ú j ; i O H z t ú l y a 

K i i d a j M h t , Vaczi utcza 20 . sz. az „Adriai" biztosító társulat házaban. 
Báró Podmanlczky Frigyes , íntezó. 

Teljesen befizetett alaptőke 3 , 0 0 0 . 0 0 0 korona Tartalékok 1,677.787 kor. 

Ezen a cs. kir. szab. „Adriai biztosító-társulat" védnöksége alatt megalakult 

társaság biztosít különféle terményeket jégkár elleti a legkedvezőbb felté-

telek és a legjutányosabb díjak mellett. 

Biztosítási ajánlatokat elfogadnak és felvilágosításokat készségesen adnak 

az „Adriai biztosító társulat" összes vezér-, fő- és kerületi ügynökei 

Kerületi főügynökség Kőszegen: K ő s z e g i t a k a r e k p é n z t a r ; 
igazgató: B a u m g a r t n e r J. 

Dr. D K J U I S Z K E I t J Ó X K K F 

V i z g y ó g y i n t é z e t e 
K Ő S Z E G E N . 

Nyitva március hó l-töl december hó 
31-ig. Villanyozás, massage, gyógytornászát, 

di.ietetikai eljárás. Lignosulfil inhalatió. 

Ez, enyhe vizkurával használva, a leg-

szebb eredményt adja a légző szervek bán-

tál maiban. 

Teljes ellátás, 
^ mérsélselt ár. 

Gtondos orvosi felügyelet. 
Árjegyzék ingyen es bermentve. 

Nyomatott Fe i f l Uynla kotty vnyomdájábftu Kőszegen. 
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