
Kőszeg, 1900. julius hó 1-én. 

E l ö f i i e t ó s i á r : 

Egész évre 8 korona, félévre 4 korona, 
negyedévre 4 korona, egyes szám ára 

3 0 tiliér. 

Nyilttér sora 40 fillér. 

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

Szépirodalmi, társadalmi, és köz 

gazdasági hetilap. 

Megjelenik minden vasárnap. 

Előfizetési pénzek és reolaniátiók, 

valamint a lap szellemi részét illető 

közlemények 

F e i g 1 G y u l a 

kiadó címére küldendők. 

XX. évfolyam. Felelős szerkesztő és kiadó : 

Y K I ( i Jm I Í Y Ü L A . 26. szám. 
Előfizetési felhívás. 
A „Kőszeg és \'idékeu mai számával XX, 

évfolyamának 111. negyedét kezdi meg. Múltjában e 
lap mindenkor a jó ügy szolgálatában állott s ezt akarja 
a jövendőben is. 

A lap fentartása a mi nemzetiségi vidékünkön 
sok nehézséggel jár. Ezek közt első Itelyen áll az 
anyagi kérdés. .4 lap nem egyszer válságos helyzetbe 
került a közönség erkölcsi s anyagi támogatásának 
hiánya miatt s hogy XX. évfolyamát mégis meg-
érte, az elsősorban a kiadó áldozatkészségének tud-
ható be, a ki — csak hogy itt a határszélen, a ma-
gyarság védbástyáján megjelenő lap a szégyenletes bu-
kástól megmenekedjék — még a nagyobb áldozatok-
tól sem riad vissza. 

Lapunk iránya eléggé ismeretes olvasóink előtt ; 
e helyütt még csak azt jegyezzük meg, hogy a kiadó 
— nem sajnálva a költségeket — külső alakját, nyo-
mását stbt illetőleg is egy mindenképen modern la-
pot kiván a t. olvasóközönség kezébe adni. 

A „Kőszeg és Vidéke" szépirodalmi, társadal mi 
és közgazdasági heti lap. 

Megjelenik hetenkint egyszer, vasárnapon. 

U I « f l y , e ( é M Í á r a : 

egy évre 8 korona, 
félévre 4 korona, neoyedevre 2 korona 
Az előfizetési pénzek a kiadóhivatal dinére küldendők. 

A „KÖ338g és V i d é k s " 

szerkesztősége és kiadóhivatala. 

To Deum. 
Tíz hónapig tartó munkának az elmúlt héten 

aratták le gyümölcsét. Az eredmény mint általános-

ságban lenni szokott, se nem jó, se nem rossz ; 

a középső űr, vagyis közepes eredmény, a melylyel 

a gazda is megszokott elégedve lenni, kiindulva 

abból a feltevésből, hogy: rosszabb is lehetett volna. 

A gazda tegye szivére a kezét s vallja meg 

magának, hogy ő jó, tiszta magot vetett el, 

hogy annak a nagy és szent hivatásnak, melynek 

áldozta magát, teljes erővel és tehetséggel s átérzett 

buzgalommal igyekezett megfelelni. 

Elveti a magot, gyomlálja, ápolja a zsenge 

növényt. 11a jó földbe ültetett tiszta szemet, űgv 

csak jót arathat. Kevés a munkája vele s biztos 

a jó eredménye. Ez még nem érdeiu. Dn ha rossz 

föld, silány anyag áll rendelkezésére, és ebből 

húz minél nagyobb eredményt, ebben rejlik kút-

forrása az érdemnek. Lélekölő, idegemésztó, veri-

tékes munka. Es nincs más elismerés érte, mint a 

lelkiismeret tisztasága, hogy a gazda kötelességét, 

hivatásszerűen, hűen telj»M*tette. 

Iskoláink egy része folyó hó 28-án, más része 

a rákövetkező napon ünnepélyes Te Deum-ra gyűlt 

egylie a templomitmi, hálát adni a M igasságbelinek, 

hogy egy évig tartó munkálkodásukhoz erőt és 

kitartást adott. 

A ka'holikus elemi iskolák egybefüzték az 

iskolaév záróünnepét a szent-év ünneplésével, 

amennyiben az 1900. év a X X . század beveze-

tőjéül van elfogadva s azt a katholikus világ 
szent-év gyanánt ünnepli, mint a kereszténység 
tízenkilenczszázéves alapításának évfordulóját. 

Az egyes tanintézetek záróünnepélyének le-

folyásáról tudósítónk a következőket jelenti: 

A kath elemi iskola fiú- és leánynövendékei 28-án 
reggel 8 órakor a Jézus szent-szive templomába mentek, 
hol Kincs István városi plébános Te Deumot tartott. 
Ennek végeztével délelőtt 10 órakor a fiú-növendékek 
az iskolai elöljárósággal s meghívott közönséggel az 
iskolaépület feldíszített rajztermében gyülekeztek, bol 
az ünnepély prograiumszerü lefolyása volt. 

A növendékek elénekelték a magyar uéphimnuszt 
8 azután Kincs István plébános, intézeti igazgató fel-
lépett az emelvényre s hazafias tónusban a jubileumi 
évről tartott szép beszédet, vallásosságra, hazafiasságra 
s kötelességtudásra intve a tanulókat. Beszédének végén 
megemlékezett azokról, kik szorgalmukkal feljebbvalóik 
elismerését kivívták s ezért jutalomban részesülnek. A 
pénz- és könyv-jutalmak kiosztása után alkalmi és haza-
fias szavalatok következtek s a pápai himnusszal befe-
jezték az ünnepet. 

A döméseknél 2^-án délután 2 órakor volt a záró-
ünnepély válogatott programmal és nagyszámú elegána 

j közönség előtt. Midőn a színtér függönyét félrevonták, 
ekszotikus növények keretében egy kedves leánycsoport 
tünt fel s hallatta szép, összhangzó énekét. Előadták 
Arany Jánosnak Buda halála című époszának VI. éoekét 
Fekete Gizella zongora kísérete és Kováts Ilona előadása 
mellett. Dankónak „A magyarok bejövetele* cimü négy 
kézre irt indulóját Perthl <i. és Mayerbeck játszották, 
cimbalmon Hamarv V. kisérte. Szépek, szinte kedv-

derítők voltak a magyar dalok, uiíket a leány-éaek-kar 
adott elő szintén zongorakiséret mellett és pedig igen 
jól. Zálnoki , Kupa* ciiuJ balladáját üde hangon szavalta 

'Szalay H. s utána megint Hamary, cimbalmon Kés-

TARCA. 

Erdei magányban. 

Erdő szű te vad virágok, 
Szomorú sziv szól hozzátok : 
Fugád/átok teMv'rtekül, 
Se liujdoisam oly egyedül. 

Ti meg csattogó dalosok, 
Vigasztalót daloljatok. 
Feled'et^n, I gijun ziongón, 
Édes Momba ringat ón. 

Mámorító illatárnál, 
Szimdltó madárdalnál 
Kent oly nehéz felejteni, 
Sebzett szívre enyhet lelni 

Virág felett szelltf leleten, 
Viszi búmat észrevétlen, 
Eloszlatja völgyön, hegyen, 
Másé se lesz, ne is legyen. 

K J. 

A b á c s i m o l n á r . 

Az egész vidéken nem volt olyan liires malom, 
mint a bácsi molnár é. Még a harmadik faluból is ide 
jöttek őröltetni. Tele van itt az udvar mindig türelmet-
len, tarka néppel s ha kétszer annyi viz csillogna is a 
Nádas tiszta, kavicsos medrében, még az se volna elég 
arra, hogy hirtelenjében leőrölje azt a sok gabonát, 
melyet ma ide hordtak. Kzer szerencse, hogy a malomba 
leginkább az asszonyok, meg a leányok járnak, kik 
mindig kapnak valami mondani valót s így nem nagyon 
unják meg magukat. 

Ahol van ni ! Most is, hogy összegyűltek az egybe 
valók. A piros szoknyás, selyem kendős menyecskék s 
leányok a pitvar elótt verődtek össze, a vénebb asszo-
nyok pedig oda húzódtak az udvar végére. A kerítés 
mellett fekszik egy pár faragatlan csereta, arra tele-
pednek s tárgyalják h falu sorsát Tudós Rebekáé a szó. 
Ugyancsak érdekes históriát mesélhet, mert úgy körül-
fogták, úgy hallgatják, hogy onnan egy hangot se visz 
el a csendes, nyári szél. Aztán tudva van az is, hogy 
a mit Rebeka mond, szórói-szóra betelik. Ördöge van 
annak az asszonynak * a* segíti, akármit mond,anak is 
az urak. A tavaly télen is, hogy kivetette a szegény 
Kovács Péter sorsát. Háromszor mutatta egymás után 
a kártyája, hogy nein telik bele egy esztendő s elhagyja 
az ágyát, melyben már négy év óla fekszik élet s ha-
lál közt. Szórói-szóra beteljesedett a jóslat, csakhogy 
nem egészen úgy, a hogy Kovács Péter gondolta. Két 
hónap hiányzott még a megjósolt esztendőből s akkor 
igazán meggyógyult, elhagyta az ágyát, de ki kellett 
vinni oda, abba a hideg, sziik kis házba, a honnan nincs 
visszatérés s a hol már nem fáj semmi. 

Dr. Wosinski István 
k é n e s g y ó g y f ü r d ő j e B u l f o u 

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 vasúti állomással. 

— Tudják-e kendtek, — mondja beszéd közben a 
tudós hölgy, — hogy mi a legújabb újság a faluban P 
— Kimondom, ha fogadást tesznek rá, hogy nem megy 
tovább a szó. Nem szeretném, ha megtudnák, hogjr tő-
lem hallotta valaki először, mert akkor tudom, megvá-
molják az én gabonámat is itt, a malomban. 

AZ asszonyok sejtvén, hogy az öreg, a gazdag 
molnárról van szó, nagyon kíváncsiak lettek az újságra, 
mert hát igaz, hogy fehér már annak az embernek a 
haja, de hát első gazdi a faluban s szívesen oda adta 
volna neki feleségül akármelyik a leányát. Fogadkoztak 
is szentül, hogy úgy fognak hallgatni, mint a süket 
harangozó, csakhogy uundja már, mit tud. 

— Hát azt. tudom, hogy nem telik bele egy esz-
tendő s asszonya lesz a bácsi malomnak, még pedig 
szép, fiatal asszonya. Ahol jön ni, éppen most haladt 
el a kis kőpad mellett az a lány, a kit kiválasztott 
magának a molnár. 

Az asszonyok egy perc alatt felugrottak helyeik-
ről, futottak a kerítéshez s nézték annak repedésein, 
hogy ki is lenne az a boldog, kit első feleségének a 
helyébe akar hozni a bácsi molnár Mikor pedig meglát-
ták, egyenként., lassan, az irigységgel s boszusággal ar-
cukon ültek vissza helyeikre s egyhangúlag az a nézet 
nyert kifejezést, hogy annál külömb leányt bizony kap-
hatott volna a faluban. Hogy is gondolta ki a molnár, 
hogy ezt a szegény zsellérleányt veszi el, kinek a szép-
ségén ki vili egyebe sincs s a ki most sem azért jött 
igazában a malomba, hogy lisztre volna szükségük, ha-
nem azért, hogy a szeretőjét, Radák Pistit lássa, ki első 
moluárlegény a malomban. 

A szép leány, mikor befordult a malom u d v a r á r a 

A íISTí vmut ini'iitón „Kopbi/a Baíf". a Kyor-*o|ir.in-el>enl'urtifonalon l ' o d i g-B i l i " elii*»ezng«el, a ui.>lv utóbbi állomá* a fürdő 
k<">'vctlen kö nlíb«n v n Gytgyjivalalok : izom es izületi csuz. bénulások. idejbajok. gyomor , veau- es hólyag bántalmak, a i l leg a 
nfli ivarszervk rendi'I • ie»sejei V gyágyíllrilft i>r.r>« h>,gyn'U;il k<irillvett, n'.Mekt >1 teljp<en katlanban fi>k'zik. — flyó>?yh»-
táayok: Lithium szf»n;avban t»».l:ii( savanyúvíz, i* kiváló s6svlzforrá»ok, kitűnő k»nes va«as táp, •« mi ly >lr. II mkó tanár v*gyelera-
a i f i •<••!>!itt vaaoxyd mennyiseiben 18 szoroia a mtrieirtidinak, *'•< i km i i jóval ti»t>l> humu* <av.tt, via.'.t «« gyantát Ur t i l i na i , mint a 
marianiiadi. L«gm.nl«rii • >!> l u i m m l o p o r c i e l í á i i . tuoin nt é« I tpfürdőkkei. színsavai fürdők, bidejviz iyigyintétet, villamos viz, (D r . 
Aartnnr mód-nnra «/nrint) •'••< villamos feityfürdükkel. — V tithiu ihm <»« i iy nvu •'•< k >n >< vasm láp <sátkbl •'•« • a gy így fürdő igaxgatóftága 
által történik. — A sze jenyebb néposztá y sztmira egy 100 agyra berendezett szanatórium létezik, a laMyben a bmegek tálon l frtOS kr., 
nyáron p.'dig 9S kr«>rt t.«lj«« i-ll ítá<. gvógykniMlá* i* a kón«« á«vány vi*fanl5 Ha<"iálatában r>></.e*ain"k. Ézen aanalorium a nagyméltóságú 
m kir. bi'lü vminUzt ri.im által lhíim. évi 117,214. *t. kórrendelelte az ország valamennyi törvény. iat ja igátak, különösen pediq a beteg-
se^ély/ö penztarak fl;iyelmebe lett ajánlva. — lyógyKiurtár é* poita h«lyben. T^lon nyáron nyitva. — K fOrd.t or»o<a: l > r . \ V » a l n a k l 
l u t v á n . — l 'ro-p.ktutikkal htoI^AI ' az I f a z g a t ó s a g . 



márkytól egy egyveidet játszott. Ezzel vége szakadt 
a műsor elsó főrészének és hozzáfogtak a második, a 
keresztény magyar kort feltüntető fórész lebonyolítá-
sához. A színtér képe itt megváltozott, szép elren lezéssel 
feltüntetvén az új kor jellemzetes szimbólumát, a 
hármas ormon álló kettős keresztet, a nemzeti és egy-
házi jelvényeket. Az alakok is mások. Alig hogy Czecli-
meister L." elszavalta >;•«/ /.tinin-ját s elhangzott az 
ősrégi .Asszonyunk szűz anyánk," a szintéren egy serei,' 
csinos alak csoportosul s adja a kedves szerepét .A 
hónüdv alapköve* ciinü jelképes színműi jelenethez. 
A fóalok Hungária (Matits Anna), ki pompás szereplőnek 
bizonyult s mindvégig a közönség különös figyelmének 
örvendhetett. Délies K. (Charitas), Hiibert J . (Felicitás), 
Keszler G. (Coelesta/, Németh A. (Sión) és Loránth M. 
(Juventa) kivétel nélkül tetszést arattak, nemkülönben 
a .hódoló növendékek" sorában .a kis tanuló leánykák : 
Glósz V., Zichy M. és Szabadhegy O. ; azután a .hon-
leányok*: Dreisziger G., Lakatos I. és Vaida S . ; 
továbbá az .árvagyermekek' : Bilisits M., Mendöl P. 
és Kenner M. ; végül a .szentély jelöltjei": Katona J. , 
Eredits E., Stransky L. A .Szózat" elhangzása után 
Róthy E. végzett növendék elmondta a „Bucsúzó*-t 
s ezzel a valóban szép, élvezetes ünnepély véget ért. 

A polgári fiú- és leányiskolában szintén ÍÍN-án 
délelőtt volt az évzáró. A növendékek az intézet rajz-
termében átvették a jutalmakat és Endrédi Gábor igaz-
gató beszédének a meghallgatása után széjjel oszoltak. 

A helybeli szent-Benedek-rendi gymnasium tolyó 
hó 29-én tartotta évzáró ünnepélyét. Heggel 8 órakor 
ünnepies szent-mise volt, mely után helybeli s vidékről 
érkezett szülők tömegesen siettek a gimnasium rajz-
termébe, hogy bevárják a bevonuló ifjúságot. Maga az 
iskolai ünnepély egy-két alkalomszerű költemény elsza-
valásából, nébány hazafias ének előadásából s l'arga J . 
IV. o. tanuló búcsúzó beszédéből állott, melyben a 4-ik 
osztály nevében mondott Isten hozzádot az intézetnek 
s tanári karának; befejezést pedig a jutalmak kiosztása 
nyert. Varga .T. beszédére Mázy Engelbert dr. válaszolt 
hosszasan,leikökre kötve a tanulóknak, hogy azon vallás-
erkölcsi s liazaflaái eszmék csirával, melyeket az intézet 
falai között szívtak lelkükbe, kitépni soha ne engedjék, 
hanem ápolják, növeljék egész éltökön át. Majd a 
szülőkhöz s sz ifjúság többi részéhez szólt, kiemelve a 
sokszoros felelősséget, mely valamennyiüket komoly mun-
kára készt. Az ünnepély után az ifjúság osztályokra 
oszolva a tanteimekbe vonult a hol az osztályfőnökök 
a bizonyítványokat és értesítőket osztották ki. 

II. Palyázat a „Tanítók Házaba" való felvetel 

tárgyában. 

(Folytaiéit é» 

Az .Eötvös-alap" (Országos Tanítói Segé yegye-
sület) a .Ferencz József Ta .itók Hasában" létesített 
internátuMiak fizetéses egész vagy lélingyenes és ala-
pítványi helyeire az 1900|1H01 ik tanévre ezennel pá-
lyázatot hirdet. 

Pályázhatnak ezen helyekre a budapesti tudomány-
éi műegyetem vagy egyébb tő- és szakiskolákon tanuld 
tanítók, tanárok és a tanügyi téren működő egyének ki-
váló előmenetelű, példás magaviseletű fiai, a kik egy-
szersmind az »Eötvös-alap" (Országos Tanítói Segély-
egyesületnekl rendes vagy rendkívüli tagjai s akik ezen 
kötelezettségüknek az alapszabályokban körülírt módo-
zatok szerint mindenben megteleltek. 

Egész vagy félingyenes helyekre csak vagyontalan, 
nehéz anyagi viszonyok között éló szülők gyermekei ve-
hetők fel. de ezek is csak akkor, ha a főiskolai, szak 
iskolai vagy egyetemi tanulmányainak folytatásához 
szükséges előtanulmányaikat legalább is általáuos jó 
eredménynyel végezték. 

A fölvételre folyamodók pályázati kérvényükhöz 
mellékelni tartoznak: 1. születési bizonyítványukat; 
2. végzett tanulmányaikról és erkölcsi magaviseletükről 
szóló bizonyítványaikat; 3. azt az okiratot, hogy a Ta 
nitók llázába a fölvételt jogosan kérhetik ; 4. vagyoni 
és családi viszonyaikról szóló hiteles és kimerítő bizo-
nyítványt ; 5. esetleg, ha a pályázó valamely alapít-
ványi helyet óhajt elfoglalni, az illetó alapító ajánló-
levelét. 

Mindaddig amig jobb előmeneteli! folyamodók van-
nak, ezeknek a felvételénél elsőbbség adatik. I gyenló 
elftmeuetelii folyamodók közül az árvák és a nagyobb 

s meglátta annak végén a csomó asszonyt, kik tágra 
nyitott szemmel, szinte kihívóan tekintettek feléje, hir-
telen elpirult. Sejtette, hogy ó róla beszélgettek s szé-
gyelte, nagyon szégyelte a dolgot, pedig tudta, hogy 
nem fog ellentállhatni az anyja kérésének, fenyegetésé-
nek s hozzá fog menni az öreg molnárhoz. Csak ne vol-
nának olyan szegények, csak ne maradt volna az ap-
jukról is még egy kis adósság, bizony a szivére s nem 
az anyjára hallgatna s lenne annak a felesége, a kit 
szeret, a kiért oda tudná adni még az életét is. 

Ezek a gondolatok, melyekben benne volt az ő 
életének a szerencsétlensége, boldogtalansága, elszomo-
rították a szép leányt. Letette, a mit hozott s nem ve-
gyült, mint máskor, a többiek közé, hanein elment a 
Nádas partjáia, oda a szép karcsú jegenyefák alá, leült 
s nézte a hömpölygő, ezüst fényben csillogó vizet, hall-
gatta a malom egyhangú, unalmas kopácsolását . . . 

Éppen le akarta törülni fénylő szemeiről azt a 
könycseppet, mely akaratlanul bujt ki a fekete szempil-
lák alól, mikor közelgő lépések zaját vette észre. A ma-
lom gazdája, Gázsmér János tartott erre felé 

Leült a szép leány mellé, nézte . . . nézte s azu-
tán beszélgetni kezdett vele. 

Az ősz, nagy ember mellett olyau volt ez a fiatal, 

számú családtaggal megáldott szülők gyermekei része-
sittet nek első sorban jótéteményben. 

Alapítvány nyal biro egyesek, egyesületek, jogsze-
mélyek ajánlattételüknél ezen elveket szintén figye-
lembe venni kötelesek, miért is az illetó alapítványra 
pályázók összes okmányai az ajáulattal az , Eötvös-alap" 
osztóbizottsagának bemutatuiidok. 

A Tanítók Házába felvételt nyert ifjak az egész 
tanéven át lakast, tutést, világítást, felügyeletet és 
esetleges orvosi kezelést élveznek. Az e g é s z fizetéses 
helyek ára havi lü koronában, a t e l f i z e t é s e s 
helyek ára pedig havi b korouábau állapíttatott meg. 

A hiáuytalanul felszerelt kérvenyek az .Eötvös-
alap" (Országos Tanítói Segélyegyesulet> elnoksegehez 
címezve lttO<>. év )uliu.< hu 10-ig nyújtandók be ints 
Niudor titkai úrhoz |V1IL Szeutkiralyi-utca 47. sz.) Az 
alapítványi helyekre pályázók kei venyeiket ugyancsak 
a/. Eötvös-alap elnökségéhez ciuiezve az alapitvauyt tett 
egyesek, egyesületek, jogszemélyek útjáu, azok ajanla-
taival ellátva küldik be, likul, július iO-iij az .Eotvüs-
alap" titkárához. 

A kérvények felett ItíUO. augusztus hó 20-áu az 
.Eötvös-alap" osztóbizottsága határoz. 

III. Palyazat a szabadasztalok elnyerese tárgyában. 

Az .Eötvös-alap" (Országos tanítói segélyegyesü-
let) az alapszabályaiban kitűzött cél érdeké Íven, s hogy 
tagjaival nemcsak ösztöndíjak és segélyek nyújtásával 
tegyen jót, hanem vidéki tagtársainknak a budapesti 
tudomány-egyetemeken vagy egyéb tó-és szakiskolák-
ban tanuló gyermekeinek kikepeztetését is megköny-
nyitse : a .Budapesti szállodások, vendéglősük és korcs-
márosok ipartestületéhez minden évben folyamodik, 
hogy annak tagjai egy-egy vidéki tanító gyermeke szá-
mara a tanév tartama alatt ingyen déli ebédet adui 
szíveskedjenek. Ezen megkeresésünkre a folyó tanévben 
7;» szállodás és vendéglős úr volt szives tagtársaink 
gyermekeit ingyen déli ebéddel ellátui, hogy azok tu-
dományos kiképeztetését elősegítsék. 

Abban a reményben, hogy ezt a jövő évben is 
megteszik s jótékonyságaikat vidéki kartársaink gyer-
mekeitói ezután sem vonják meg: a szabadasztalok el-
nyerésére ezennel pályázatot nyitunk. 

Az ilyen szabadasztalok jótéteményeiben is csak 
azok részesülhetnek, akik az Eötvös-alap egyéb jótéte-
ményeinek elnyerésére jogosultsággal bírnak, tehát akik-
nek apja vagy anyja az .Eötvös-alapnak" rendes tizetó 
tagjai. 

Akik lecke-köiiyveiket (Index) az .Eötvös-alap" 
elnökségének téléveiiHnt bemutatni elmulasztják, habár 
felvétettek is a segélyezettek közé, a jótékonyságban 
továbbra nem részesülnek. 

A jótékonyságban részesülni kívánók az .Eötvös-
alap* elnökségéhez címzett folyamodványaikat f. é. *:«/>• 
ttmber hó lóig alulírott titkárhoz i Budapest, VII I . Szent-
királyi-utca 47. sz.) küldjék be. Mellékelendő az 1899 !> u». 
tanévről szóló iskolai bizonyítvány vagy Index és az 
igazolvány arról, hogy a folyamodó melyik intézetbe vé 
tetett fel. 

A jótétemény odaítélésére nézve a központi gyűjtő 
és kezelő orsz. bizottság fog határozni s erről a folya-
modókat szeptember 20 ig az egyesület titkára értesíti. 

Az .Eötvös-alap" (Orsz. Tanító segélyegyesület) 
nevében: 

l'eres Sihidor, 
titkér. 

I\ ttrfg Sándor, 
eluök. 

Mi újság? 
— Frigyes kir. herceg Kőszegen, Frigye* kir. her-

ceg, pozsonyi hadtestparancsnok kedden este 8 órakor 
Kőszegre érkezik, hogy szemlét tartson az itt állomá-
sozó 11. vadászzászlóalj fülütt. A kir. herceg részére a 
Struc-szállóban rendeltek lakást. 

— Szemelyi hírek. Erdődy Gyuláné grófnő, gyer-
mekeivel, az elmúlt héten Kőszegre érkezett bzteJieng 
Rezső gróf családjának a látogatására. — >zt'cheny 
Ernő gróf tarnócai nagybirtokos, tart. honvédhuszárfő-
hadnagy, József kir. herceg volt szárnysegéde testvér-
bátyja látogatására a múlt hét óta Kőszegen tartóz-
kodik. — (ijfuróta Ferenc, a dunántúli evang. egyház-
kerület püspöke a múlt héten Kószegen tartózkodott s 
mint elnök részt vett az evang. felsőbb leányiskola 
vizsgálatain. 

A kőszegi bucsu. Mióta felépült az új plebá-
nia-templom s egyházi részről alkalmat nyújtottak a Ili-

rózsás teremtés, mint a vén, rezgős nyárfa alatt nyíló 
virág. 

Különös beszélgetést folytattak. A leány csak 
egyszer-egyszer szólott, de ezt is halkan, lassan mondta. 
Nem bántotta, nem sértette az öreg ember egy szóval 
sem s minden szava után több, meg több köny gyűlt a 
leány szemébe. Alig győzte őket törülni . . . 

Gyenge már a vén molnár szeme s nem látja, hogy 
első legénye, azalatt míg ók beszélgetnek, ugyancsak 
sokszor néz ki a padláslyukon, arra feléjük, Julcsa felé. 
A szép leány is oda fordítja egyszer-egyszer aranyos 
fejecskéjét, aztán meg vissza fordul az öreghez. 

A molnár is, meg a legénye is nagyon bele talál-
tak nézni azokba a fekete szemekbe. Egyik setelik be 
a nézésükkel. 

Nemsokára aztán elbocsátották Kadák Pistit a ma-
lomból. Azt mondta a gazda, hogy igen sokan vannak. 
Elég hálom legény is, de a rossz nyelvek mást su-
sogtak . . . 

Ezután csak a táncban találkoztak a fiatalok Gyö-
nyörűség volt nézni őket. A leányok irigykedve bámul-
ták hogy milyen szépen, szenvedélyesen járják. A me-
nyecskék pedig összedugták a kontyos fejecskéiket s 
súgtak . . . búgtak róluk . . . 

(Vége köv«tk«tik.) 

vek lelki épüléséhez: mintha ismét megéléukülne a kő-
szegi búcsú. Akárcsak a századok ezelótt való képét 
látnók, mikor a Jakab-búcsú volt a vidék uépének a 
gyűjtőpontja s a bucsuiuenet vásárlátogatással is járt. 
Jézus szive ünnepén múlt vasárnap sokan jöttek a vá-
rosba részint kisebb csoportokban, részint keleszt alatt. 
A kereszt alatt érkezőket, iniudiueganiiyit, harangzugas 
üdvözölte. Nagyszámmal és szép rendbeu jött a posei 
nép, melyet M allner plébános vezetett, aki a magyar 
szent-beszédet is mondotta A nagy misét HLs Ferencz 
szombathelyi kanonok, plébánosunk egykori tónüke tar-
totta s ugyan ő vezette a felvonuló hosszú körmenetet. 
A búcsú alkalmával összegyűlt sokasag délben ellepte 
az utcákat, megtöltötte a vendéglőket és csak jó ke-
sóre nyerte vissza a tótéi megszokott csendjét, a varos 
teljes nyugalmát. 

— Bencesek dtspozicioja. A pannonhalmi főapát, 
mint a helybeli bencés széknaz és giniiiasiuin főkegy-
uranak intézkedése szerint Má.iy Eugelbert dr. haztő-
nők es igazgató a házgondnoki teendőket is átveszi. 
A főapát H'agenho/>r Titusz, tanárt Zala-Apátiba he-
lyezte át liázgondnokul, ÍJombay Nárcisz tanárt pedig 
az esztergomi főgimnáziumhoz. NVagenliofer Titusz he-
lyét lierger Annand pannonhalmi főiskolai tanár fog-
lalja el. 

— Nyugalomba vonuló ezredes. Schuppler Henrik 
cs. és kir. ezredes, a katonai alreáliskola parancsnoka 
— mint értesülünk — legközelebb nyugalomba vonul s 
Gráczban fog letelepedni. A polgári körökben is bizouy-
nyal sajnalatlal fogadjak az ezredes távoza>ának hirét, 
ki személyes érintkezése s hivatalos eljárásaiban tanú-
sított tapintata és előzékenysége révén küzbecsülésuek 
örvendett varosunkban. 

— Vasúti koncesszió. A kószeg-szombatiielyi vasút 
részvénytársaság igazgatósága tudvalevően folyamodott 
a kereskedelemugyi minisztériumhoz egy Kőszegtől, 
Lékán keresztül az ország határszéléig vezető vasút-
vonal előmunkálati engedélyeért. A kereskedelmi mi-
niszter a napokban leérkezett határozatával a kért 
engedélyt megadta s így a tervezett kószeg-aspangi 
vasút ugye megtette az első lépést a megvalósulás 
stádiuma felé. A koncessziót nyert vasúugazgatóság 
julius elejével azon helyzetbe jön, hogy megkezdheti 
ezen ügyben a munkálkodást s a legjobb reménynyel 
eltelve várjuk működésének eredményét. Osztrák részről 
a legnagyobb készséggel csatlakozuak a reánk nézve 
is nagy jelentőségű vállalathoz s az osztrák vezető 
emberek már meghívást is küldtek at a targyalások 
megejtése végett. Osztrák részen a törzsrészvények 
uiár jegyezve vaunak s Almissg Ede borostyánkői lakos 
maga nyolcezer koronával járul az osztrák vonal kiépí-
téséhez. E tekintetben ugyan nálunk sem lesz fennakadás, 
de az osztrák szomszédok érdeklődésének és serény-
kedésének illusztrálására érdekesnek tartottuk ennek 
felemlitését. 

Eljegyzesek. Wagner Viktor vadász főhadnagy 
legközelebb eljegyzi Szalnuihejy Ilona kisasszonyt ózv. 
Szabadiiegy Miliulyné leányát Ürai-lljlaluban — >tia<ny 
Gyula üvegárú-kersekedó eljegyezte ll<i(fnf,r Anna kis-
asszonyt, IIaltiíer József tanító leányát Német-Keresz-
túron. 

— Leköszönt gyárigazgató. Miiller P. Vince, a kő-
szegi sörtózógyár teknikai igazgatója ezen állásáról le-
köszönt s legközelebb megválik hivatalatól. Ezzel kap-
csolatban felemlítjük, hogy a legközelebbi igazgatósági 
ülésen Litner Gusztáv elnök-igazgató is — mint érte-
sülünk — beadja lemondását. 

— Házasság. Floderer Jenő gyógyszerész julius 

hó 21-én, délután 5 órakor tartja házassági egybekelé-

sét Jánosa Ilona kisasszonynyal. 

— Zene-vizsgalat. Nagyszámú meghívott közönség 
gyűlt össze múlt kedden délután az evang. felsőbb leány-
iskola szép dísztermebeii, hogy tanu;a legyen a leány-
kák zenei lialadasauak. Poutban tél 3 órakor jelent meg a 
vizsgáló bizottság, élen Ugurátz Ferenccel, a dunán-
túli egyházkerület püspökével. Ott volt még l'oszivk 
Sándor, a soproni theologia igazgatója, Michaeli* Izidor 
és Prőhle Henrik evang. lelkészek, Iz ik Mária, az inté-
zet igazgatónője az összes tauítónókkel, számos szülő s 
érdeklődő helyből és vidékről. Igen kedves látványt 
nyújtottak az egytorináu rózsaszínbe öltözött leánykák, 
kiknek bátor fellépése, valamint zenei- és énekproduk-
ciói allalanos elismerést keltettek. Méltó dicséret illeti 
az intézet zene- és éiiektanitóuóit: Frtyler Ennni és 
Uan.ly Flóra úrhölgyeket, kik az intézet fennállásának 
elsó évében is ily bámulatos eredményt és sikert tudtak 
felmutatni. A programúi egy kicsit hosszú volt, s a vége 
felé láthatólag elfárasztotta az előadókat! Vizsga vé-
geztével, még a püspök úr néhány buzdító szót intézett 
a leánykákhoz, lelkükre kötve az ének és zene ápolását, 
mely minden nevelési eszköz között szivet-lelket neme-
sítő, kedélyderltó hatásában elsó helyen áll. 

— Kinevezes. Hu zár Sámuelt, a kőszegi általános 
takarékpénztár tisztviselőjét kinevezték az Osztrák-
Magyar Bankhoz. Az ambiciózus fiatal tisztviselő ennek 
következtében megválik a kőszegi általános takarék-
pénztárnál viselt állásától s már be is adta lemondását. 

— Halalozas. Özvegy Chernti Victorné született 
Rótli Oleinentin, 74 éves magáuzónó, Kőszegen, tegnap 
délelőtt 5 órakor aggkórban elhunyt. A megboldogultat 
nagyszámú elókeló rokonság gyászolja. 

— Turisztika. A kőszegi turista-egyesület lassan-
kint akcióba lép. Bár az időjárás eddigelé nem nagyon 
kedvezett a turista sportnak, az egyesület felhasználta 
az elmúlt időt arra, hogy a legfrekventáltabb sétaúta-
kon padokat állított fel. Remélhető, hogy legközelebb 
sikerülni fog társas kirándulást is rendezni a környék 
valamely szebb pontjára. 

— A II. vadászzaszloalj gyakorlatai. A Kőszegen 
állomásozó I I . vadászzászlóalj julius hó 3I-én Szom-
bathelyre távozik, hol néhány héten át részt vesz az 
ezredgyakorlatokon. Augusztus hó 26-áu Tata felé óssz-



pontosulnak dandárgyakorlatra. Komárom vármegye déli 

részén négy hadosztály fog egymás ellen operálni s ott 

végezik be a gyakoliatokat. A vadászzászlóalj szeptem-

ber 7-én, vagy 8-áu vasúton érkezik vissza állomás-

helyére. 

— Fegyvergyakorlaton. Kárpáti Sándor, lapunk 

belsó munkatársa négy heti legy vei gyakorlatra bevonul 

a honvédséghez s tegnap Sopronba utazott. 

— Nyári vigalom. A még alig téléve alakult derék 
katü. legeuyegyletuuk ismét uj jelét adta életrevaló-
ságának. Folyo ho 24-én a Gyöngyöst ürdóben reudezett 
táncmulatságot, melyre mar d. u. 4 órára szép szam-
uial gyűltek egybe a veudégek. Csakhamar megkezdő-
dött a lauc, s lolyt a mulatsag állandó jókedvben a reg-
geli órákig. Szunora alatt az egyesület vilagpostat reu-
dezett, mely még nagyobb életet, kedvett óutött a je-
levükbe . Az íntelligeucia koréból is számosan telke-
i tek ezt a minden izében kitűnően reudezett kerti 
mulatsagot, s megjeleuésok helyeslése volt azok törek-
véseinek, kik az ipaiositju.sag lelki- testi goudozasáuak 
ügyét önkényt magukra vaualták. Vajba egyszer ipa-
rosainak részérói is uagyobbloku pártolást, tauiogatast 
upasztalhatua az egyesület. 

— Terzene. Kooats Ferenc zenekara Péter és Pál 
uapjau délután, a lőtéren, térzenét adott. A zenekar össze-
vágó, precíz muzsikáját uagyszauiú közönség hallgatta. 

— Jégkár. A legutóbbi jégvihar a kőszegi határ-

ban nem okozott olyan jeleutos kart, mint elsó pillanat-

ban vélték, azonban a szomszédos „Pogány -hegyen 

Itjvó szolokét, mint értesülünk, a jég úgy tönkre verte, 

hogy sok szőlős gazda végleg felhagy a muukával. 

A Kereskedelmi Kor tancvigalma. A .Kőszegi 

Kereskedelmi Kor* julius ho 8-au a Ualhaz kertjeben te-

kepalya verseny nyel egybekötött nyári tancvigaluiat ren-

dez. Setazeue kezdete u órakor, a taucmulatsag kez-

dete, fényes kivilágítás mellett este 8 órakor vau. 

— Tekepalya verseny. A Kószegi ipartestület ju-

lius 15-én a kicsinosított balház kertjében tekepalya ver-

senyt s ezzel kapcsolatban nyári-uiulatsagot tog ren-

dezni. A tiszta jövedelmet a nyugdíjalapra torditják. 

— A helybeli kath. Legenyegyesuletnek t. hó 24-én 
pénztára javára tartott táncmulatságon telultizetui ke-
gyesek voltak: Kincs István 2 kor. 2U üli., Mázy 
Eugelbert dr. 2 kor. 80 üli., Vöröss Zsigmoud 1 kor. 
iío ü l i , lureiter Henrik 2 kor., Beer Károly i kor. 20 Üli., 
Lauringer Ferenc 4 kor., Freyberger Fereucz 3 kor., 
Varga György 1 kor. 2 > till., Domonkos-rendiek háza 2 kor , 
Szarnuiuller Károly ó kor. 4i) till., Terpláu Kornél 2 kor , 
Galieuua őrnagy 2 kor., Sár Józset 1 kor. 20 till., 
(Jsiziuazia Fereucz 2 kot., Schöubauer János 1 kor. 20 till., 
id. liöffer Jozset 1 kor., Leituer Náudor 1 kor., Leiner 
János 1 kor., Kulin Lajos 1 kor., Maitz Józset 1 kor., 
Kiss Autal 1 kor., Dávid Autal 1 kor., Brucker Pál 
1 kor., Schlapter Pál 1 kor., Weber Antal bO till., 
Üzv. Schwartzué 1 kor., Freyberger Sáudor I kor., 
AJederJ János 1 kor., Üzv. Csácsinovitsné 1 kor. 20 till., 
Koczor Béla '20 till., Kováts M. 20 till., Novak Istvánué 
20 till., Kóth Sándor 8o till., Orosz Ferenc 1 kor., 
Üzv. Hűbertbué 1 kor., Radike Ottóué 1 Kor., Prácser 
Dániel 1 kor., Weber Károly 40 till, Üzv. Néiuethué 
80 till., Kálináu Lajos 1 kor., Marton Károly 20 till., 
Jóo Sándor 4 » till., Kappel György 80 till., Németh S. 
40 till., Pék M 80 till., Gulner Mihály 40 till,, Stiaszny 
Uyula 20 till., Saufnauer János 1 kor., Foltanek Ferenc 
1 kor. Többen 6 kor. 30 till. Szives jótevők togadják 
a kószeghi kath. legénység őszinte köszönetét. 

— A kőszeg-szombathelyi vasút üzleti kimutatása 

19l)0. május haváról: 

Szállított személyek 

Szállított javak 

Személyek s podgyász utáni bevétel 

Bevétel a szállított javak uláu . . 

. 9105 

. 1262 

. 4.749 

. 3.852 

egyén 

tonua 

kor. 

v 

Összes bevétel . 8.601 M 
Kilométerenkint 506 * 

AJ előző tv május havi összes bevét Ae . 7.680 • 
Kilométerenkint . 452 M 
A km.-kinti emelkedés . 119 % 

Eredni' ny az év elejétől május hó végéig: 
Szállított személyek 41.024 egyén 

Szállított javak 5.374 tonua 

Személyek és podgyász utáni bevétel 20.H50 ltor. 

Bevétel a szállított javak után . . 16.462 • 
37 412 • 

Kilométerenkint -2-201 • 

Az előző ér első ő hónapjának be vitele : 
Személyek s podgyász után . . . 20.558 ltor. 

Jajavak után . . • 12.776 • 
Összes bevétel . , 33.334 w 

Km.-kiút 1-961 n 

Az emelkedés km.-kint 122 •/ 0 

Évi átlagos km. kinti bevétel s 

Az 1900. évben 5.2 >2 kor. 

Az 1899. évben 4.706 • 

Az általános üzleti eredmény, mint a fenti kimu-

to Utóból láthatni, igen szép emelkedést mutat ügy a 

"zemély-, mint a teherforgalomban. 

— Iskolai értesítés. A helybeli szent-Benedek-
rendi gimnasium igazgatósága tudatja a t. szülőkkel, 
"°gy gyermekeiket a jövő iskolai évre az elsó osztályba 
július 1—5-ig ,i. e . 8—9 óráig fölvétethetik. 

— Megjutalmazott iparostanoncok. Az iparos ta-
'•onci-skolában lolyó hó 29-én rajz- és munkakiálitást 
rt-ndeztek, mely alkalommal a kiválóbb szorgalmú és 
^magaviseletű tanoncokat jutalomban részesítették. A 
bíráló-bizottság a jutalmakat következőképen ítélte oda: 
[ajznmnkáért Ipsits Gyula, Schlögl Henrik, Koosz Ferenc, 
^jenkint l koronát, Tóth Lajos, Grósz János, Dominek 
I m i * , Hindeg Sándor, Loibersbeck Samu, Schlapfer 
A n W , Schlögl Károly, Maitz Károly, Kaltenecker Fe 
^ és Kappel Lajos egyenkint 2 koronát kaptak. 

Jöviseletért és általános szorgalomért jutalomban része-
sültek : Bodó odön 2 kor., Pollák Sándor, Vida András 
Cseln Géza 3 - 3 kor., Schuiidt Richárd, Katalin Imre, 
Tóth Lajos és Grósz János 4—4 koronával. 

— A katonai alreáliskola évzáró ünnepe. A kó-
szegi katonai alreáliskolában a szokott ünnepélyesség-
gel, bőséges műsorral tegnap előtt kezdődött az évzáró 
ünnepély. A délelőtt tolyainán diszfelvonulással kez-
dődött az ünnep, mikor is a parancsnokoló ezredes be-
szédet intézett a növendékekhez. Ezután hálaadó is-
tentisztelet volt az intézet házikápolnájában, melynek 
befejeztével kihirdették az érdemsorozatot. Kél I I óra-
kor megnyitották a növendékek rajz- és niunkakiálli-
tását, mely két napon át nyitva marad s megtekint-
hető délelőtt 11 —12 és délután —4 óra között. Teg-
nap délután a műsor második része lö vész vei seny nyel 
kezdődött s különböző szavalatok, és zeneszámok elő-
adásával folytatódott, végül pedig az osztrák néphim-
nusz eléueklésével fejeződött be. A növendékek ezután 
tanáiaik vezetése mellett szórakoztató játékokba fog-
tak s kitűnő uzsoua mellett estig mulattak. 

— Lopás. Katalin Jánosné doroszlói lakos kárára 
junius hóban 11 drb. tyúkot 22 korona értékben ellop-
tak, a nyomozás folytán kideiült, hogy a lopást Torda 
Erzse doroszlói lakos követte el, kit a helyi járásbíró-
ságnál feljelentettek. 

— Bakancs-szallitás. A honvédelmi miniszter a 
honvédség 19<>l. évi lábbeli szükségletét, 12 ezer pár 
bakancsot és 11 ezer pár könnyű cipót, 1901. évi már-
cius hó végéig fedezni óhajtja. A vallalkozó iparosok a 
közelebbi teltételeket megtudhatják az ipartestület iro-
dájában, vagy a kereskedelmi és iparkamaránál Sop-
rouban. 

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

Születés. 

Junius 24-én Kappel Mihály szólómives, fia János, 
ág liitv. ev. 

Junius '24-éu Markovics Antal fuvaros, fia János, 
rom. kath. 

Junius '24-én Mayer Fereucz czipé.sz mester, leá-
nya Mária, rom. kath. 

Junius 26-án Kopfer János czipész mester leánya 
Rozália, rom. kath. 

Junius 29-én Schwarz Adolf, fia Izidor, izraelita 
Házasság. 

Junius 2-l-én Herlicska József aranyozó segédt 
Szombathely s Bauer Anna háztartásban Kőszeg. 

Halálozás. 

Junius '26-án Bauer .lózsefné, utca seprő neje, ág. 
hitv. ev 53 éves, tüdővész. 

Junius 27-én Fuchs József, tehenes, rom. kath. 
57 éves, sziv szélhűdés. 

Junius '28-án Martinék Sándorné, szabó m. neje, 
ág. hitv. ev. 5» éves, vizkór. 

Jnnius 28-áu Kohl Józsefné, napszámosnő, rom. 
kath. 85 agykór. 

Junius 30-án Uzvegy Chernél Victorné, magánzóuó, 
74 éves, agykórban. 

— Balf kenes gyógyfürdőt az idén junius 23-áig 

•286 állandó fürdővendég látogatta, azonkívül a gyógy-

türdóbeu 23/6 vendég fordult meg, kik a közel fekvő 

Sopron, Gyór, Szombathely és Bécs-Ujhelyből rándultak 

ide a gyógyfürdők használása végett. 

— Ingatlanok forgalma. A mult hét folyamán a 
következő ingatlanok kerültek telekkönyvi átirás alá : 
Néhai Geröly Jánosné után a 4-'72. 5202. 5209. hsz 
Geröly Gyula javára. Hochecker Andrásné után a 201 ». 
hsz. gyümölcsös Bahner Teréz javára. Néhai Mayerhofer 
Ferencz után a 726. hsz. 439. sz. ház Schmidt Károly 
és neje javára 332<> korona vételárban. 

— Hirdetmeny. Ezennel közzéteszem, miszerint a 
hazai iparnak állami kedvezményekben való részesítésé-
ről szóló 1899. évi X L I X . t. cz. s végrehajtási utasí 
tása a polgármesteri hivatal iktatójában közszemlére van 
kitéve s bárki által betekinthető. 

Kőszeg, 1900. junius 25-én. Tipka Ferencz, 
polglírinestor. 

Iskolai értesítők. 
Értesítő a kőszegi államilag s gélyezM községi jtolgári 

fii)- fi leányiskola ltiiW l'MHi-iki iskolaév röl. Közli : 
Eudrédi Gábor igazgató. Az értesítőből ismertetjük a 
következő adatokat. A lefolyt tanévben volt a polgári 
fiúiskolának 127, a leányiskolának 4 tunulója, összesen 
167. Ezek közül magyar anyanyelvű volt 1 1 8 , német 
50 és horvát 2. A tanulók előmenetele általanossagban 
jónak mondható. Osztályismétlésre utasítottak a fiú is-
kola elsó osztályában 7 tanulót, a harmadik osztályban 
1-et. Az adományok és jutalmazások rovatában kiiiinik, 
hogy a Kószegi Takarékpénztár szegénytanulók köny-
veire 40, az iskolai könyvtárra szintén 40, összesen 8m 
koronát adományozott. ÁSzegénytanulókat Segitó Egye-
sület 2 tanulót teljesen felruházott. A kultuszminiszter 
.12 Osztrák-Magyar-Monarchia ciinü 16 kötetes müvet 
két példányban adományozta az iskolának. Az Országos 
Selyemtenyésztési Felügyelőség szintén két művel gaz-
dagította a könyvtárt. Kóth Jenő 4 drb., Kőszegi Jó-
zsef rendőrkapitány 1 drb. jutalom könyvet adományo-
zott. A tanító testület a tanítók árvái javára 8 koronát, 
a fiúiskola növendékei a Siketnémák Kolozsvári Orsz. 
Intézete javára t» koronát adományoztak. Szegénysorsú 
vidéki tanulóknak egész éven át ebédel adtak: Augu-zt 
János, Auguszt Imre. Kuchs János, Franki Bernát, 
Freyberger Sándor, Gallér András, özv. Gábriel Józsefné, 
Gratzl János, Kincs István, Kováts József, Kószegi Jó-
zsef, Lauringer Ferencz, Móhr Vilmos, Pallér Mária, 
Pallér András, Perkovits Ferencz, Kóth Jenő, Schiller 
Károly, Schermann Teréz, Szomor Lajos. 

.4 k<"nitji ág hitv. ev. eggh ítkerdle'i felsőbb le ing-
iskola értesítője az ld'J'J-1'JUU-iki isicol ií tvröl. Közli : 

Izák Mária igazgató. Első értesítő je ennek a szép inté-
zetnek, mely egyéves múltjával is megköveteli, hogy 
vele bővebben foglalkozzunk. Az értesítő, bevezető ré-
szében, a tanév, a dunántúli ág. hitv. ev. egyház-
kerületi leánynevelő intézet, illetőleg felsőbb leányiskola 
felavatási és megnyitási évét irja le közvetlen, meleg 
hangon, eltérve az iskolai értesítők száraz, rövidre vout 
stílusától. Körülményesen beszámol a megnyitási ünnep-
ségekről, közölve az elhangzott szónoklatokat, majd rá-
tér az iskolaév megkezdésére. Megtudjuk a beszámoló-
ból, hogy a beiratkozott növendékek száma összesen 45 
volt ; ezek kö/.iil 32 benlakő és 13 bejáró növendék. Az 
intézet tantestülete eddig 10 tagból áll. Ezek: Izák 
Mária, az intézet igazgatója, Hajas Eszter, rendes ta-
nítónő, Vargha Beat a, s. tanítónő, Grünberg Margit ós 
Petiik Gabriella iievelónók ; továbbá Freyler Emma és 
Hanély Flóta zeuetanitöuók, Michaelisz Izidor és Prőhle 
Henrik ág. hitv. ev. lelkészek hitoktatók, végül Hain-
mer Gyula ág. hitv. ev. tanító, ki az egyházi éneket 
táuitotta. a z internátusra vonatkozóan közöljük az ér-
tesítőben megjelent szöveget a maga egészében, mely 
a következő: 

Az intézet benlakó növendékei az igazgatónővel 
és a benlakó tanítónőkkel egy egységes, összetartó és 
egyetértő családot képeznek, melynek főnöke az intézet 
igazgatónője. Az internátusnak a célja e szerint a csa-
ládi vallásos és honszeretet tel áthatott uevelés. Ez a 
családi nevelés pótolni kivánja legalább is némileg a sze-
rető édes szülőt, hogy a gyermek tanulmányai mellett 
ne nélkülözze a szeretett, a bizalmas csaláili kört, mely-
ben a fárasztó tanórái után a kedélye nemesedik üdíti 
a lelke. A nap minden szakában szabad bejárásuk van 
az igazgatónőhöz, a kivel minden kívánalmaikat, óhaja-
ikat közlik, s épen azért helyesnek tartjuk a .néni* 
megszólítást, a mely az idegenkedést a gyermek kedé-
lyéből egészen kiküszöböli. — A gyermekek szabad órá 
ikban az e célra épített nagy társalgóban (díszteremben) 
tartózkodnak. Télen itt tanulják leckéiket és játszanak 
is, ha szabad idővel rendelkeznek. — Az épület I I . 
emeletén vannak a gyermekek háló- és mosdó szobái, 
mind tágas, világos és egészséges termek. Ebben az 
év'.ien 3 hálószobát rendeztünk be: egyet 18 ágygyal, 
egyet 8 ágygyal és egyet 6 ágygyal. Minden hálószo-
bában egy tanítónő alszik a gyermekekkel a számára 
elkészített külön fülkében. — A gyermekek télen fél-
hétkor, tavaszszal és nyáron »í órakor kelnek s a taní-
tónő felügyelete alatt mosakodnak, fésülködnek és öltöz-
ködnek. A mosdóasztalokhoz vízvezeték visz, s igy a 
gyermekek tetszés szerinti vízmennyiséget használhat-
nak fel. A mosdó asztalukat és az ágyaikat a gyerme-
kek maguk szedik rendbe s ha valamelyik növendék fé-
sülködni nem tud, azon vagyunk, hogy karácsonyig ezt 
az ügyességet is megtanulja. 

(FoHtHtii*it kövittkerik.) 

Foulárd-selyem-ruha 8 m 40 m 
feljebb — 14 méter ! postabér és vámmentesen szál-
lítva! Minták postafordultával küldetnek; nemkülönben 
fekete, fehér és színes „Henneber{-selyem* 45 krtól 
14 írt 65 krig. 

HennebergG selyemgyáros[c:.iik.aÍT.uiIlító]Zürichben. 

Különfélék. 
* Regi tanacsok betegsegek ellen. Debrecen sz. 

kii. város ievéltáráben van egy kis irott könyv, mely-
ben egykorú följegyzések találhatók. Ugy látszik, valami 
képzettebb pennaforgató irta, minden rendszer nélkül, 
csak úgy ötletszerűen vetve papírra az eseményeket. 
A többek közt vannak benne orvosi tanácsok, melyeknek 
sikerét biztosaknak mondja azok megirója. íme, néhány 
mutatvány : 

Szagos szájról rátét medicina: A sállyát (zsálya) 
főzd meg jó borban, azt igyad éhoinra és Estve Tehén 
liust gyakorta főzés és azt egyed. 

Fogfájá< dlen. Terpentinát borsot, kenyérbéllel 
öszve keil pórálni és az odvas fogba tenni — használ. 

FüUbe kinek bolha megy: Kejér ürmöt, Baratzk-
magot törj meg borba s gyakorta edgy-edgy cseppet 
bocsás füledbe — megöli. 

Égésről rali medicina. Viaszszal laolajat, bárány-
fagygyut és égett bort temperálj egybe és főzd összve 
— kenegesd, elmúlik. 

Fő/áj tsról. A sállyát törd meg tojás-fehérivel s 
ecettel elegyítsd meg, kösd a tejedre — elmúlik. 

l'iszketej ellet. A vad kaprot törd össze, ó hájjal 
vágd összve és kend meg viszketeg testedet. 

Kiben golyóim can. Aszalt répából csinálj kenőt, 
tedd a * ebbe, hadd álljon három napig benne — kijön. 

— Kinek csontja törik. Eleven rákot törjön össze 
vajjal, kösse rá és meggyógyul. 

Aki ttetn em szlhet. A feny '»magot törd össze erósen, 
vess kormot, szegfüvet, mézet hozzá és kösd a gyom-
rodra flastrom módjára. 

Ilid glelésről. Egy legyet takarj elevenen a ke-
nyérbe, hogy a hideglelős ne tudja, add be neki és 
megszűnik 

Őrültség. Fogj vakondokot, tedd egy fazékba, jól 

becsináld, hogy ki ne szaladjon, mikor sütnek, tedd a 

kemencébe, hadd égjen | orrá. nztán tiszta vizben Hold-

fogytán mindennap egy-egy pohárral, minekutána egy 

Portzió cukrot hé vett. Sotahene. E különös cukor, mellyet 

nem mindenütt lehet kapni. 

Összve zsugorodott tagok ellen. Szent-László Gyökeret 

fél maroknyit szedni, összve törni annyi ó hájjal, egy 

messzely égett bort reá tölteni, gyenge tűznél főzni, 

kavargatva ruhán által facsarni és a Contractus tagokat 

vele kenni — használ. Notabene: Ez a Szent-László 

gyökér a Gyöngy-Virággal edgyütt terem és r levele 

minden részben hasonló a Gyöngy Virágéhoz, csakhogy 

Virágja nints. 



. ) Nitrogén trágya és a répa cukortartalma 
A cukorgyárosok a répa termelőknek kiadott utasitá 
sukban rendszerint lelveszik azon pontot, hogy a cukor-
répa alá sok salétromot vagy más uitrogéu trágyát 
adni nem szabad, mert az a répa cukortartalmának 
ártalmának van. Ez állítás egészen téves, amennyiben 
A. F. Kiehl több évre terjedő kísérletei szerint a lej-
trágyaként használt mérsékelt adag chilisalétrom nem-
csak a cukorrépa termést, de a répa cukortartalmát is 
jelentékenyeit (okozza. A salétrom azoubau korán adandó 
és nem egy- de legalább két adagban s egy kat. holdra 
legfeljebb 80 klgmnyi mennyiségben, midőn is szembe-
tunóeu kedvező hatását bárki is tapasztalhajta. 

Vasúti menetrend. H i r d e t é s e k . 

— A kisérlet vége. Ha az asszony már öregebb 
lett, ki van téve az öregséggel járó veszedelmeknek, 
ilindenléle természetű baj bántja ilyenkor a szervezetét 
s ezért szükséges, hogy erős és ellenállásra képes legyen. 
Kell, hogy a vér tiszta legyen, szervezetében minden 
rendszeresen működjék, hogy minden bajt szerencsésen 
elkerüljön. De fájdalom, közülük sok gyönge, kedvezőtlen 
egészségű Némelyek folyton betegeskedtek, másokat a 
sok gyermek és gond viselt meg. Nem szabad addig 
várni, mig a baj komolyabb lesz, hanem előrelátással 
oda kell törekedni, hogy bármi árou is erót gyűjtsön 
és így a betegség le ne verje e lábáról. 

Bacqué úr, ki földbirtokos Sénestisben. (Mas-
d'Agenais, Lot-et-Garonne), beszéli nekünk negyveuöt 
éves anyjának esetét, ki különféle rosszullétek után 

komolyan megbete-
gedett. Aggódott 
anyjának betegsége 
miatt s így a Pink-
pilula legjobb és 
legelterjedtebb vér-
regenátor haszná-
latát kezdette meg 
vele. S így ó is el-
érte azt az ered-
ményt, a mit már 
mások is elértek a 
vérszegénységnél, 

általános gyenge-
ségnél, láznál, gyul-
ladásnál, szervi 

idegbajoknál; szóval anyja teljesen egészséges lett. 

— Anyám, írja ő, nagyon beteg lett, nagy gyen-
geség vett rajta erőt, minek következménye gyakori 
ideges roham lett, a mi teljesen elgyöngitette. a Pink-
pilulát kezdte használni s hat doboz után boldogan lát-
tam, hogy régi egészsége visszatér. Újra megkezdte 
szokott munkásságát és azóta semmi se zavarja egészségét. 

A Pink-pilula kapható Magyarországon a legtöbb 
gyógyszertárban. Egy doboz ára 1 frt 75 kr. és hat 
doboz 9 frt. Magyarországi főraktár: T ö r ö k József 
gyógyszertárában, Budapest, Király-útcza 12. 

Koze|>«urópai idő. d.B.* d. x. <t. i>. tt*m •• 

Köszt'fg ind. 4 " •JSI 1 1" 8.40 

Lukticgiui/a (in. h.) s»» 1 '201 5 " 

Neinet-tJencs (m. Ii.) 8 " l t » 54u 

Szombathe ly erk. 5M VR* 5 " 9.25 

Szombathe ly ind. 6" I I0 0 7W 10.10 

Néutet-Qeucs (in. Ii.) 11 it 3" 7 " 

Luk rtc.-lin/a (iii. b.) 7 1 * l l 8 1 
3«» 791 

Kő.szeg erk. 7" l l " 401 •JH 10.55 

**) J u ni un 1-től Mept, 15-ig l i l á r- é* Qnnppnupokoii közlekedik. 

Piaczi árak. 
Buza 100 kilo . . 15.40 kor-tói 1 6 . — fill. 

Kozs „ . . . 14.60 w 15 .— „ 

Árpa „ . . . 14.20 „ 1 3 . — . 

Kukoricza „ , . . 1 2 . — „ 14.02 „ 

Z " b u n * * 13.40 „ 13.80 „ 
Kőszegen: Janosa Gyula fűszer s csemege kereskedésében. 

• • 

U z l e t - a j á n l á s . * 
Tisztelettel aluliroft van szerencsém a m. t. közönségnek becses tudomására juttatni , liogy 

a városi 

újból bérbe vettem s azt saját kezelésemben tartva tovább vezetem. 

Midőn a m. t. vendégeimnek az eddig tanúsított pártolásért és bizalomért őszinte köszöne-

temet nyi lvánítom, kérem egyszersmind továbra is nagyrabecsült jóakaratukat . 

Mély tisztelettel : 

vendéglüsné. 

I I . I I I . u*/t. koroiliknl A I I o III !Í N O k. 

•*) Cwak kedden óh pénteken közlekedik. 

Vegyesek. 

Pertorini Rezsőné, 

Sörcsarnokot 

á k i n e i , a z n y e r ! 
— Olcsó hirdetések! — 

A kiadóhivatal 
a „ Kőszeg és Vidéke* és a „Günser Zeitung" 

lapokba szánt hirdetéseket olesó áron 

számítja. 

Nyomat lo t ITeífl t i yu l a k önyvnyomdá j ában K ö t e g e . i . 
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