Kőszeg, 1 í;00. szeptember hó 9-én.

Előfizetési

Szépirodalmi, társadalmi, és köz-

ár:

gazdasági hot i lap.

Egész évre 8 korona, félévre 4 korona,
negyedévre íi korona, egyes szám ára
2 0 flOér.

Klöfizetéai pénzek és i-eclainátiák,
valamint a lap szellemi részét

illető

közlemények

Nyiltter sora 40 flllór.
Hirdetes nagyság
szerint.

P ei g 1 G y u 1a

Megjelenik minden vasárnap.

XX. évfolyam.

kiadó

címére

Felelős szerkesztő és kiadó:
F E I (t I,
( i Y U la A .

küldendők.

36. szám.

mással, holott tanácsosabb volna, ha szépen egvet- áralakulást mesterséges módon befolyásolják, az
érteuéuck. A termelő és fogyasztó annyira egy- elért előny s az okozott kár jogtalan. A jogtalanAz ember furcsa egy teremtmény. Folyton pa- másra vannak utalva, hogy egymás nélkül nem ság konzekvenciája a büntető törvény alkalmazása.
panszkoduuk, hogy neliéz az élet, persze az em- létezhetnek : ennélfogva nincs helyén, ha mesterVagv talán nem bűn, ha valaki másnak a
bernek életét értjük alatta. — Pedig ez nem Ali ! séges eszközöket használnak föl az áralakulás be- szorult helyzetét fölhasználva magának busás haszAz emberi élet nem is oly nehéz ; hiszeu csak ér- folyásolása céljából.
not szerez ? — Talán nem bün, ha a fogyasitó
leni kell ii m ó d j á t ! Aki könnyen veszi, az könyKözgazdasági tekintetben kárhozatos a rin- kényszerül a termelőnek 20 — 3 0 % kamatot fizetui

Termelő és fogyasztó.

nyen viszi! Aki kevéssel
élet ; aki azonban

beéri, annak könnyű az gek, kartellek stb.

mindig többet vagy

munkája, nem kevésbbé érthe- a drága ár miatt ?

jobbat kí- tetlenek én

károsak a hatósági árszabások ; mind
A közgazdasági forgalomban nem szabad mesván, mint a mivel rendelkezik, az persze tehernek oly eszközök, melyek az áralakulást természetelle- terséges eszközöket alkalmazni különben vétünk
tartja az életet.
nesen befolyásolják. A k á r a termelők, akár a fo- önmagunk ellen. Termelő és fogyasztó ne küzdjöu
Ha

úgy

egy kissé

körültekintünk,

be

vallanunk, hogy — néha érdemetlenül is —
gfsen élvezhetjük a gondviselés
iránt fogékonysággal

kell gyasztók
bösé- lációk,

előnyére

az eredmény csak

áldásait, hit azok kár ellenben

hirunk.

van az

Itt eso kellene,

az emberekkel ! mint

idő ; az

egyiknek egy I amennyit

kis lius s zsír kellene, a másik Marieubadba
lesoványodni ;

örülnek a

megy hat

több

értéket —

A fogyasztó

vehet, s ennél

annyit

Ne bánjuk,

is.

ha kevés

termés

miatt

drágán

pénzt, kell venni, vagy ha sok termés miatt olcsón

kell

fogyaszt, eladni; mert ez a dolog természetes menete !

többet a termelő sem ad-

el.

Dh igenis szálljunk szembe azokkal a machinációkkal, amelyek mesterséges

áralakulást céloi-

tavasznak,
A tapasztalat bizonyítja, hogy az árú drága- nak : mert azok jogtalan hasznot és jogtalan kárt
ennek sok sága csökkenti a fogyasztást, olcsó árúból pedig jelentenek a közgazdaságban.
tenués kell, amaz inkább kevés, de jó term '-st ki- több kell el. Épen azért nem értem a termelőket,
Dr. Sissovics Miklós.
vált : tessék aztán ezt a sok ellentétes kívánságot akik azon tauácskoznak, hogyan lehetue drágítani

mások

sokan

J termelni és fogyasztani

hozhatunk

amennyi van

mert hisz a megkülönböztetés csak

látszólagos, az okozott theoriáhan létezik, — valóságban mindenkinek kell

Akárhogy okoskodunk és manipulálunk, a for-

Úristennek

ott száraz

manipu- egymás ellen,

valóságos.

Az emberi élet nem nehéz, hanem igenis ne- galomba nem
héz helyzete

történnek az említett

meg kiváltják a hosszú

kielégíteni !

kora

telet ;

—

az árt, —

nem

szemben

állanak a termelők és

fogyasztók, terséges

akik mes-

olcsóbb árt akarnak

elérni. Mes-

Városi Közgyűlés.

drágaság mellett a termelő

többet nyer,

Szept. 6-án.

Az egész emberiség két ellenséges tábort ké- terséges módon
pez :

értem a fogyasztókat,

Ami az egyiknek jó, az a másiknak rossz. H * ke- mint amit érdemel, —

mesterséges olcsóság pedig

Kőszeg szab. kir. város képviselő-testülete az elbúsul a vevő, mert. károsítja a termelőt a logyasztó túlságos előnyére. múlt csütörtökön közgyűlést tartott Ti/ika Ferenc polgárdrága az ár ; ha sok terem, fordítva áll a dolog. Hogy ez közgazdasági tekintetben hátrányos, azt mester elnöklésével. A közgyűlésen huszonkilenc képviselő volt jelen.
A termelő arra törekszik, hogy drágán ad- felesleges bővebben fejtegetni.
A napirend első pontj.t volt a tavaszi árviz okozta
De vau az éremnek más oldala is Ha a ter- károk helyreállítására szüksége kölcsönnek a megszavahasson el, a fogyasztó pedig mindig olcsöu szeretné
venui. Folytonos harcban állanak tehát e/.ek egy- melők vagy a fogyasztók ravasz fondorlatokkal az zása és felvétele. Auyuszt János városi jegyző, előadó
vés terem,

örül az eladó, de

Bátortalanság.
El nem tudom gondolni, hogy
Mi is történt én velem
Szerelmemet kedvesemnek
Megvallani nem merem.
— A incs, a kinek b/í toriága
Mint az enyém, olyan nagy —
Azt gondoltam, s íme látom,
Léften-nyomon cserben hayg.
Bolondos egy história,
iVe/n történt még meg re'em ;
Az is igaz, hogy szivemben
Első ez a szerelem.
Furcsa jószág, azt mondhttom ;
Mást gondoltam felőle.
.Sem hittem, hogy igy teiz velem
liilincset rer nyelvemre.
Akartam én szólni is már,
S mit tehettem volna m ist ?
Megtanultam jó előre
Egy szerelmi vallomást.

De egy hang sem jött nyelvemre,
Mikor szólni akartam,
á néztem, néztem szép mosolygó
Szetne párját szótalan . . .
lUi.

Örökség.

A beteg elhallgatott, hogy kissé kipihenje magát.
Azután ismét előbbi sietségével folytatá :
— Minden erómet, képességemet, tudásomat ebbe
a inübe öntöttem ; hattyúdalom ez, utolsó munkám, Géza.
fcletem csalódása, szerelmi csalódásom, küzdelmeim, —
mind, mind adtak anyagot e műhöz, mely téged halhatatlanná fog tenni.
A beteg visszaesett, egyet sóhajtott és meghalt.
Öcscse pedig, kinek a halott halhatatlanságot ígért,
kétségbeesetten, teldult arccal ott zokogott egész éjen
át a halottas ágynál.
Másnap hírül kozták a lapok, hogy a nagy
eszű irót, a fényes tehetségű és geniális Kutasy Gézát,
ki egyik nagy regényével csak ép most keltett szenzációs feltűnést, súlyos gyász érte. Kgyetlen rokona,
fivére, ki világgyülöló és zárkozott ember volt, a vidéken meghalt. Távolról sem volt oly nagy eszű ember,
mint illusztris fivére, és mint remete élt odujábau. A
nagy iró bátyja temetésére szülővárosába utazott.

A haldokló az ajtó felé tekint; várja őt, ki talán
mégis eljön, lelógja szempilláit. A vonat talán ép inost
fut be a pályaudvarba és hozza a fővárosból az ünepelt
irót — az itt haldokló szerencsétlennek testvéröcscsét.
Jól sejtette: a szomszéd szobából léptek hallatszanak, a nyilö ajtón a teldult arcú fivér lép be uti
öltözékben :
— Ottó!
Csak ennyit tud mondani és
oda rogy a beteg ágyára. Kezébe temeti arcát és zokog.
Elárasztották a fiatal Kutasy Gézát a részvét
— Géza, szól a nagy beteg — kelj fel, és beszéljünk
minden nyilváuulásával fcs Kutasy Géza megtörten
komolyan, már kevés az időm és ezt fel kell használkövette fivére koporsóját, hosszan nézte a nyitott sirt,
nunk jól a te érdekedben.
hova két vastag kötélágon a nehéz érckoporsót leereszOttó felemelte fejét és kétségbeesett tekintettel tették. Az utolsó aktusnál is várta, hogy megnyíljék
szegezte bátyjára, ki egy folytában beszélt most, sietve, az érckoporsó, felnyílik fedele és kilép abból Ottó, ki
hogy kifogjon a halálon, mely inár-már hatalmába kerité, egész életén át vezetője, mentora volt és a kinek létéhez
hogy ideje előtt elhallgattassa.
fűződött az ó élete.
— Vankosoin alatt vannak az újságok és látom
Mikor a sírt betemette az ásók munkája, Géza,
hogy ez a könyved is óriási irodalmi sikert hozott elalélt. Hazavitték, a halottas házba. Addig feleszmélt
nevednek. Hallgass ide, itt vau íróasztalom kulcsa, és minden ápolást visszautasított. Alig várta, hogy
egy-két értéktárgyon és kevés készpénzemen kívül egy ] magára maradjon ; ekkor elővette a kulcsot, az íróasztal
nagy lepecsételt csomagot találsz benne, ezt vedd ma- kulcsát.
gadhoz, mert ez számodra az én örökségem. Nagy
Az íróasztal felett Géza olajfestett képe függött.
sikereket fogsz elérni vele, nagy lesz a te dicsőséged, Géza úgy érzete, Imgy az ó arcképe uem méltó e helyen,
öcsém, csak bizalom !
mely alatt Ottó az ó legszebb munkáit irta. És a fekete

— Jagits Imre városi közigazgatási iktató- és kiA földművelésügyi miniszter leiratot intézett a
adónak a csütörtöki városi közgyűlés 10 havi szabadsávároshoz, a szőlővesszők behozatalának korlátozására
got engedélyezett. .lagits ezen idő alatt részt vesz a
nézve. A közgyűlés kijelenti, hogy idegen szőlővesz- szombathelyi közigazgatási kurzuson.
szőkre a korlátozást fenntartja.
— A helybeli Kath. Legenyegyesület mult vasárA közgyűlés jóváhagyta a felső-erdei vadászat nap tartott választmányi gyűlésén, M<tzy Engelbert dr.
bérbeadására nézve Esterházy Miklós herceggel kötött igazgató helyére, ki sokoldalú elfoglaltsága miatt az elnökségről lemondott, Molnír Béda beucés tanárt vászerződést, mely a vadászterületet árverés mellőzésével
lasztotta.
Az önkormányzati szabályrendelet 23. §-ának 7. Esterházy hercegnek engedi át évi 300 korona bérért.
— Bedugult csatorna. A pámer-utcai új főcsatorna,
pontját alispáni intézkedés folytán a közgyűlés ugy
Megállapították ezután a virilisták névjegyzékét miután tisztításáról senki neiu gondoskodik, előbb-utóbb
módosítja, hogy köteles a polgármester a főügyész és s miután még néhány kisebb ügyet elintéztek, a köz teljesen bedugul. A mull héttői esőzés révén tudtuk meg,
hogy az új csatorna felmondla a szolgálatot. A beöiuszámvevő közreműködésével havonkint egyszer a házi gyűlés 5 óra után véget ért.
lók megleltek szeméttel, a mi a viz lefolyását megakapénztárt megvizsgálni.
dályozta s ennek még az a kellemetlen következménye
A napirendnek az a tétele, mely arról szol, hogy
is volt, hogy az egész terület a Gyöngyös-utcánál viz
az árra-vagyon melyik pénzintézetnél helyeztessék el,
alatt volt, nagyban akadályozva a vásár alkalmával megegy kis vitát provokált. A tanács javaslata az volt,
nő vekedett gyalogközlekedést.
hogy az árvapénzek ezután is kőszegi pénzintézetekben
— L a p u n k mai száma a kettős
ünnep
— Meghiusult vesztegetesi kísérlet. Csendőrörsünkhelyeztessenek el. Kincs István plébános méltányosság m i a t t s z o m b a t o n r e g g e l j e l e n i k m e g .
nek egy őrjárata a minap éjjel l'alsorit< .János őrmester, örsparancsuoknak személyes vezetése alatt Bozsok
szempontjából kívánatosnak tartotta, hogy az árvapénzek
A polgármester szabadsagon. Tipku Ferencz,
ne csupán a kőszegi takarékpénztálban, hanem részben városunk polgármestere a közgyűléstől egy havi sza- táján egy szekérrel találkozott. A szekéren sem csengő,
sem lámpás nem volt, a miért az őrsparancsnok megaz általános takkrékpéuztárban helyeztessenek el. l/oInár badságot nyert. Helyettesítésé vei Awjmzt János városi
állította btuparics Fülöpöt, a szekér gazda át s kérdőre
Béda ugyanilyeu értelemben szólalt föl. t r é l e r Lajos jegyző bízatott uieg.
vonta mulasztásáért. Stuparics sejtette, hogy ebből baj
— Rosz vasár. Általános és nagy a panasz, hogy lesz; egyet gondolt, kezébe nyomott az őrmesternek két
is hozzászólt a tárgyhoz hangsúlyozva, hogy nem mint
takarékpénztári tisztviselő szólal tel, hanem mint városi a mult hétfői országos vásár igen rosz volt, azaz hogy koronát, a lovak közé csapott s gyorsan elhajtatott,
vásár egyáltalában nem is volt. Kora reggeltől fogva I'alxocUs átadta a két koronát a bíróságnak s feljelenképviselő, ki első sorban a városnak és az árváknak
egyfolytában csak úgy szakadt az eső, annyira, hogy tette az élelmes fuvarost vesztegetés miatt.
érdekeit tartja szem előtt. Es ebből a szempontból nem sok vásáros ki sem rakhatta áruját s egy fillér keresel
— Kukuljevic József, városi állatorvos folyó hó
kifogásolhatja a város eljárását, ha az ezentúl is annál nélkül volt kénytelen hazamenni. Vidéki ember igen sok
12-én 5 napi szabadságra megy, mely idő alatt ót Mi
a pénzintézetnél tartja elhelyezve az árva vagyont, hol járt itt benn, külöuösen nagy számmal hajtottak fel kü- száron Győző, állami állatorvos, Szombathelyről fogja
azt már számos évek óta kifogástalanul kezelik s a hol lönféle marhákat. De meg seiu állapodt ak, hanem a nagy helyettesíteni.
garanciát lát erre nézve a jövőben is. Kincs ismételten eső és hűvös idő miatt féltve állatjaikat, legtöbben sarHalálozás. Folyó hó 4-éti halt meg W o c h e r
kon fordultak s hazafelé, födél alá iparkodtak. Mindafelszólalásában hangoztatta a már előbb mondotlakat,
József nyugalmazott erdésznek neje. Wocher Zsófia szümellett mégis 638 darab került eladásra. Sok iparosuiire szavazás alá bocsátották a tanács javaslatát. nak, kereskedőnek pedig határozottan kárt okozott a letett Metter. Temetése csütörtökön d. u. 5 órakor ment
Összesen hét képviselő élt a szavazás jogával. Ezek kedvezőtlen idő s sűrűn haugzik fel az óhaj : tartassék végbe.
— Pályazat. A budapesti „ Mensa Acadtmica Kyytközül hat a tauács javaslati mellett, egy ellene szava- új vásár. Erre nézve a következő felvilágosítással szolaiilet'
az 1900—1901. tanév I . felére a következő pázott. A zavazásból ki voltak zárva azok a városi kép- gálhatunk : Még a vásár folyamán távirati kérés ment
lyázatot hirdeti: I . A z egyesület választmánya által befel
a
kereskedelmi
minisztériumhoz
az
iránt,
engedje
viselők, a kik a takarékpénztárakkal érdekközösségben
meg, hogy legközelebb pótvásár tartassék ; mire az az töltendő mintegy I0o igyenes, illetve féldijas ebédseállanak. A szavazás eredményeképen tehát az árvaértesítés érkezett, hogy erre nézve ép úgy meg kell gélyre. E helyekre csak tudomány-egyetemi hallgatók
pénzeket ezután is kizárólag a kőszegi takarékpénztár szerezni a 30 kilométeren belitli községek beleegyezését, pályázhatnak. A kérvény az elnökséghez cimzeadő
kezeli.
mint akár rendes vásártartási engedélynél. Ezen eljárás 2. Bojári gr. Vigyázó Sándor cs. és kir. kamarás úr ő
Méltósága által betöltendő h á r o m ingyenes ebéd- ós
Jayif* Imre városi iktató folyamodást nyújtott be azonban, oly hosszadalmas, hogy az őszi (oktoberi) vá- vacsorasegélyre. A kérvények az alapitványozőhoz cim
sár előtt alig nyer lebonyolítást. Ilyenformán nem lesz
szabadságolása iránt, hogy résztvehessen a szombathezendók. E helyekre csak keresztény, tudományegyetemi
pótvásár.
hallgatók pályázhatnak. 3. Budapest székes főváros talyen felállított közigazgatási tanfolyam előadásain. A
— Katonáek itthon. Vége az őszi gyakorlatoknak
nácsa
által betöltendő h a t , továbbá Háromszé , Toroutanács javaslatára a közgyűlés a kért szabadságot meg- s a napbaruította katonáink ismét visszakerüllek állotál, Trencsén és Ung vármegyék, — Pozsony, Szabadka
adja s egyszersmint intézkedett, hogy .Tagits Imre át- máshelyeikre, hogy kipihenjék a gyakorlatok táradal
és Szalmái-Németi sz. kir. városok alispánja ill. polgárhelyeztessék a kevesebb munkával járó árvaszéki teen- mait, s aztán újra kezdjék a munkát, a hol az imént mestere által betöltendő egy-egy ingyenes ebéd- és vaabbahagyták, avagy — hazamenvén „hosszú szabaddők végzésére, h I a folyó ügyeket egy kis igyekezettel
csorasegélyre. E kérvények az illető törvényhatósághoz
ságra* — egy időre búcsút vegyenek a katonaélettől.
ciinzendök,
az illetékesség világos feltüntetésével, a menya délelőtti órákban elvégezheti. A polgármester egyút- Ma szombaton délelőtt érkezik meg a 11. vadászzászlónyiben
ezen
alapítványi helyekre első sorban csak az
tal felhatalmazást nyert szükség esetén segéderő al- alj, este tél 11-kor pedig honvédeink jönnek különvonaoda illetékesek tarthatnak igényt. E helyekre tudományton Szombathely felöl.
kalmazására.
és műegyetemi hallgatók pályázhatnak. Mindezen béM zl ttiji KAroly és .Tagits Imre városi iktatók— Iskolaév megnyitasa. Az evang. tanintézetek lyegtelen kérvényekhez melléklendő: a* index v. indexnak a jegyzői helyettesítésért a közgyűlés egyenkint ünnepélyes megnyitása ma lesz. Délelőtt H órakor isteni másolat (első éveseknél érettségi bizonyítvány), b) a résztisztelet tartatik, utána pedig felolvastatnak az iskolai letekre is kiterjedő szegénységi bizonyítvány. A kérvé40 korona jutalmat szavazott meg.
nyek (az alapitványos helyekre is) az egyesület hivatarendszabályok.
A kőszeg-kirchschlagi vasút segélyezésére a válos helyiségéuen (IV., Molnár-utca I I . sz.) adandók be.
— Dalestély. A Konkordia és a bt'cm dalárda ma A 2 és 3. alatti kérvények beadási határideje szept.
ros előzőleg már UH) ezer koronát szavazott meg. A
leérkezett miniszteri leirat e határozatot nem hagyta esti együttes hangversenye igen érdekes lesz. Ma a reg- 12.; az I. alattiaké szept. 20.
geli vonattal érkezett meg 35 bécsi dalos. A vasútnál
jóvá. A közgyűlés tudomásul vette a miniszteri hatáa Konkordia zászlósán jelent meg s zeneszóval kísérte
— Árvavagyon. Kőszeg város árvapéuztai-anak
rozatot.
őket a Strucz-szállóig. Az esli műsor igen változatos ; augusztus hó végén 313,155 korona és 22 fillér volt
különös érdeklődéssel várjuk a „dalmű" előadását. A je- ü vagyona.
gyek legnagyobb része már is elkelt.
Gazdasagi kiállítás. F e I s ó-P u I y á n folyó hó
előterjesztette a tanács határozati javaslatát, a mely
úgy szól, hogy mondja a közgyűlés, miszeriut a költségek fedezésére egy helybeli pénzintézetnél 20 ezer
korona Ö J ,-os 10 év alatt törlesztendő kölcsönt vesz
fel s megbízza a polgármestert a kötvény aláírásával. A
határozati javaslatot névszerinti szavazás alá bocsátották,
melyet a közgyűlés egyhangúlag eltogadott.

M i újság?

Lovagias ügy. A l>eut*ch L. Lajos dr. kőszegi 16-án mezőgazdasági kiállítást rendeznek a sopronmegyei
ruhába öltözött fiatal ember megborzongott. Szegény
ügyvéd
és
(ienznir Imre szombathelyi ügyvédjelölt kö- gazdák.
bátyja! Milyen nagy ember! ó voltaképen pedig semmi,
mert minden sor, minden betű, minden, ami az ő neve zött történt tettlegesség, mint mult számunkban előre
— Meghívó. A Vasmegyei Általános Tanító-Egyealatt megielent; az ó drága halottjának munkaja volt. jeleztük, lovagias utón intéztetett el. Deulsch L. Lajos sület f. évi rendes közgyűlését. N é m e t - U j v á r o n
De hogy is vállalkozhatott ilyesmire. Bátyja világ- ügyvéd provokáltatta Oesziier Imrét s a felek az elinult a róin. katli. népiskola épületében 1900. szeptember hó
gyűlölő volt, nem akarta ismerni az embereket, mert vasárnap megvívtak kardra. Deutsch Lajos segédei vol- 19-én d. e. 9 órakor tartja meg, melyre az egyesület
már nagyou ismerte őket és félrevonult a világtól és tak I U i Ödön dr. ügyvéd és (Juttman Izidor, Geszner tagjait s a lauügybarátait tisztelettel meghívjuk Tárgycsak azt akarta, hogy az ő élete legyen szép, dicsóség- Imre segédei voltak Hurta Kornél dr. és Stadlrr Izidor sorozat : I. Elnöki megnyitó. 2. A mult évi közgyűlés
teljes, ragyogó! fcs lUtó a betűt betű után irta, dol- dr. ügyvédek. A teltételek bandázs mellett a végkime- jegyzőkönyvének felolvasása, 3. Titkári jelentés a lefolyt
gozott éjjeleken keresztül, tűig ót üuuepelték, bátyja rülésig szóltak. Mindjárt az első összecsapásnál Deutsch évről. 4. A bíráló bizottság jelentése. 5. A legjobb
irodalmi munkásságát, mind az ő tehetségének tudták Lajos dr. egy a jobb telsókarjától a háta közepéig ter- pályamű felolvasása. t>. A számvizsgáló bizottság jelenbe, mert hisz minden az ó neve alatt jelent meg jedő vágást kapott, melyet az orvosok tizennégy öltés- tése. 7. Az eszt hetikai érzés fejlesztése. Irta és felA társaságok ünnepelték, hölgyek elkényez- sel bevárták. Geszner Imre pedig a jobb kezefején ka- olvassa Szabó Ilona. S Indítványok.* a) Előterjesztés a
pott sebet, mire a párbajt beszüntették. A telek nem bé- Tanítók Hazában létesítendő vasmegyei szoba tárgyátették, nevét felkapták és hiressé tették.
ban. Előadó Somogyi Ferenc, b) Előterjesztés Péterfy
Ks ó nem szegült ellene Ottónak, mikor az először kültek ki.
Sándor
szülőhazának emléktáblával leeudő megjelölése
adta tudtára, hogy irodalmi alkotásait az ő neve alatt
Iskolai megnyitó ünnepély. A szt. Beue lek-rendi
akarja forgalomba hozni. Eleinte nem tudta ez alkotások gymn. folyó hó 4-én, kedden az ünnepies Veni Saucte s a jövő évi közgyűlés helyének megállapítása tárgyában.
értékét; mikor pedig fölismerte, a nagy közönség már után alkalomszerű énekekből s szavalatokból összeállt Előadó Pálmay Ödön.
öt ünnepelte, iniut nagy Írójukat. Ks inig ó bátyja sze- tott iskolai ünnepséget tartott, melyen számos sziiló s
Szombathelyen, 1900. augusztus hó 30-án tartott
szélyének eleinte nem akart elleuszegülni és beleegye- érdeklődő volt jelen Kátnik Jenő IV. oszt. tanulónak a közp. ig. biz. gyűléséből.
zését kedvetlenül adta, hogy neve alatt jelenjenek meg tanári karhoz intézett beszéde után M c y Engelbertdr Kreutz Ed* s. k.
hilmay Ödln s. k.
a lapokban Ottó munkái, utóbb már a dicsőség, a tény hosszasan fejtegette az ifjúság előtt, hogy csak komoly,
•Inok.
titkár.
közepette boldognak érezte magát és megalkudott lelki- az iskolai évnek minden napját lefoglaló munkával te*) Minden indítíán?, inulv » bi?ott»ág hIibI m«(fállapítolt
ismeretével.
lelhet ineg az egyház és haza, a szülők s a tanári kai- napirendre nem vonatkozik, *« nlapn/.aliál^ok 18, Jj-Anak d) pontja
értelmiben, a* t lnok».^iiél a k o z g j a i é i eltilt U nappal benyújtandó.
Kinyitja Oéza az Íróasztal fiókját, kiszedi a tár- várakozásának
gyakat, legalul ott találja a csomagot, felbontja és kisebb
— Kerteszet! kiállítás Nagy-Kanizsán. A Magyar
— Katonai hirek. Drt*sUr Ottó, Fabri< Angelo és
munkák között ott talál egy bekötött füzetet, amely
Mükertészek
és Kertgazdák Orsz. Képző- és Segélyzó\lih<dorits Zoltán főhadnagyok, a katonai alreáliskolához
egy három felvonásos drámát foglal magában.
újonan kinevezett tanárok, a mult hét folyamán szolgá- Egyesülele segély-alapja javára Nagy-Kanizsa város köSetét lesz a szobában, meggyújtja a lámpát és
zönsége támogatásával i900. évi szeptember hó 29-étóI
lattételre bevonultak s állásaikat elfoglalták.
még gyertyákat is gyújt, hogy jobban lásson. Mohón
október hó 2-áig tartja meg VI. v á n d o r
kertéolvassa a könny vet, minél messzebre jut, annál jobban
— A vasúti szabadjegyek körül észlelt gyakori s z e t i k i á l l í t á s á t a ,Polgári Egylet" helyiséelmélyed a i i i ű I k í és mikor végéhez ér, önkéntelenül e visszaéléseket elkerülendő a déli vasút igazgatósága el- geiben, melyre a nagyérdemű érdeklődő közönséget
szót ejti ki : Felséges! Akkor azután magához tér és határozta, hogy a városi szabadjegyet csak hivatalos tiszteletlel meghívja. A kiállítás beosztása: I. csoport.
félve tekint a szomszédszobába, hol fivére két napig ki utazásnál és csak a város közegei használhassák, a kik Gyümölcsök, inely alatt értetnek szóló, szilva, alma,
kötelessek az igazolványt minden utazás alkalmával tel
volt teritve.
körte, barack, som. dió, mogyoró, lasponya stb. félék.
— — Esztendeje, hogy meghalt Ottó és cso- mutatni.
II. csoport. Diszmükertészét. Mindennemű élő növények
dálatos, Oéza fivére új darabjának épp ma vau a pre— Baleset. A Rosenxtingl-íéle házon amiiiNp bá hideg-, melegházi, szabad béliek, kerti dísztárgyak, díszímierje. Tsodálatos, leírhatatlan siker, frenetikus taps, dogosok dolgoztak. Kalapálás közben egyszerre csak le tések, csokrok, koszorúk és egyéb kötészetből álló
mindenki a szerzőt kivánja látni.
vált az inas kezében _ levő kalapácsnak feje a nyeléről s munkák, kerti tervek, szakirodalom. III. csoport. KonyhaA .szerző* a kulisszák megett sir és imádkozik. lecsúszott a tetőről. Ép akkor haladtaira Szalag Alajos kertészet. Mindennemű étkezésül felhasználható zöldMikor az egész színpad könyörgésére, toizult arccal polgári iskolai tanuló édesapjával. A lezuhanó nehéz kaségfélék feldolgozott és dolgozatlan természetes államegjelenik, a tomboló nézőtér előtt, a páholyok hölgyei lapács a fiú fejére esett s két helyen nagy sebet ütött
potban. IV. csoport. Szeszek, borok. Mindenféle hazai
feléje fordítják tekintetüket és talán az is tapsol neki, rajta. A szerencsétlenül járt fiút rögtön orvoshoz vitték ;
terményekből fél literes üvegekben a kóstoláshoz alkalaki a sírjában nyugvó bátyját világgyühdővé tette.
a gondatlan inast pedig feljelentették.
mas dugókkal ellatva. V. csoport. Befőttek, kouservek.

emésztve, holott azok n kutyák, a melyek ebéd után
A Pink-pilula a testnek új erőt, ellenálló képesszaladgáltak, még alig kezdték meg az emésztést. Azon- séget ad s ez biztosítja az egészséget és a hosszú életet.
ban az ebéd után való alvás rövid legyen és leglölA Pink-pilula kapható Magyarországon a legtöbb
jebb negyedóráig tartson; ne feküdjék le az ember, gyógyszertárban. Egy doboz ára I trt 75 kr. és hat
hanem inkább ülve aludjék.
doboz
fit. Magyarországi főraktár: T ö r ö k József
* Kit irigyelnek az uralkodok? Argyal angol her- gyógyszertárában, Budapest., Király útcza 12.
cegnő nemrég Európa összes uralkodóihoz s az angol
— „Az egeszsey a legdrágább kincs.'' Ha csak
udvar hercegeihez és hercegnőihez ezt a kérdést intézte : ezt mindig tekintetbe is vennők! Hány ember küzköKit irigyel ? — .4 walesi herceg ezt felelte :
dik élete leytiagyobb részében, hogy végső napjait nyugalomban
tölthesse. Ámde a munkaképtelenséggel rend— Irigylem azt az embert, a ki kissé rosszul
szerint
a
test élvezetképtelensége is beáll. Nem volna-e
lehet, a nélkül, hogy egész Európán át ne harsogjon
akkor
tanácsosabb
az egészséggel takarékoskodni, hogy
ez a jelentés: 0 fensége komolyan megbetegedett.
Irigylem továbbá azt az embert, a ki úgy ebédelhet, a nyugalom napjaira azt fogékonyképesen és erőteljehogy az egész világ meg ne tudja róla e z t : ö fensége sen fentart hassuk ? Egyszerű és természetes táplálkonagy étvágygyal evett. Irigylem azt az embert, a ki zási mód az a nem oly nehéz és bizton célhoz vezetó
lóversenyen lehet a nélkül, hogy mindenütt ezt mondják út. Kezdve a reggeli kávénál, a melyet a legcélszerűbróla: ^ fensége ismét fogadott a lovakra. Szóval, irigy ben ugv készítünk, hogy a babkávét félig Kathreinerlem azt az embert, a ki csak a magáé és a családjáé féle Kneipp maláta-kávéval vegyítjük. Ez a vegyület
lehet és a kinek nem ellenőrzi é> részben elferdíti az számtalan családban, mint a kedvelt, babkávé-íz és a
honi malátakészitméiiy egészségi előnyeinek legideálisabb
egész világ minden cselekedetét.
A yorki he ceg, az angol trónörökös öcscse, ezt irta: egyesítése kipróbáltatott. Rövid megszokás után senki
— Kápolna-szenteles. Magyarország keresztény— Irigylem azt az embert, a ki az idejével azt sem fogja e/t a kellemes és ízletes kávéitalt nélkülözségének ítCJn éves fennállása emlékére Szabad Báránd teheti, a mi neki tetszik és senki sem törődik vele
het ni. Ügyeljünk azonban arra, hogy csakis a valódi
községe .Jubileumi leápolnál' emelt. K kápolnát folyó hó
Kathreiner féle Kneipp maláta-kávét az eredeti csomaA walesi lierce/nő így sóhajt föl!
] 5-én fogják telszentelui a missiouáriusok közreműkö— Legjobban irigylem azt az asszonyt, a kinek gok lián használjuk.
désével.
nem kell „kiélveznie* a királyi állást és a ki csak a
— Tárcsán, e kies fekvésű szomszédos fürdőhe- saját dolgaival foglalkozhat ik.
lyen a szezon kezdetétói augusztus hó végéig 1041 für.4 yorki hercegnő ezt irta:
Köszönetnyilvánítás.
dővendég fordult meg.
— Csak egy embert irigylek és ez — a férjem.
Mélyen lesújtva a fájdalomtól mondok hálás
Károly dán herceg felesége, lImid walesi hercegnő
— Anyakönyvi statisztika. A kőszegi anyakönyvi
köszönetet mindazoknak, kik felejthetetlen jó nőm,
hivatalban az utóbbi időben a következő születési- és ezt irta :
illetőleg anyánk, nagyanyánk és anyósunk
— Ha biciklizhetek a környéken és teljesen ott
halálozási eseteket jegyezték be :
honomnak és kötelességemnek szentelhetem magamat,
Születés.
senkit
sem irigylek ; de ha királ yi fenségnek kell lennem
Aug. 16-án. Witzman Antal s Cserer Mária leánya,
-'ül
«» I i v r í £ * ü f i a úrnő,
mindenkit
iri^ylek ezen a világon.
Mária, lóm. kath.
Ezután
három
uralkodó
nyilatkozata
következik
betegsége
és
elhalálozása
alkalmával részvétük
Auir. iy-én. Weigl Ferenc s Sclireiner Zsuzsanna
A
tűmet
c-átZ'tr
negatív
formában
telel
Ezt
irta:
nyilvánításával
fájdalmunkat
enyhíteni szívesek
leánya, Erzsébet, ág. Iiitv. evang.
— Csak azt a/, embert nem irigylem, a ki nem
voltak.
Aug. 27-én. Freyberger József s W u r s t Julianna
szereti a hazáját.
Kószeg, 1000. évi szeptember 7-én.
leánya, Jozefa, róni. kath.
Ferenc József magyar király és osztrák császár
A gyászoló család.
Aug. 28-án. Wageuhotfer Ignác s Laas Mária leánya,
ezt telelte :
Mária, róm. kath.
— Kit irigylek? Mindenkit irigylek,aki nem rsá*z<ír!
Aug. 3't-án. Wranovits Károly s tíruber Ottilia
Végül az orosz cár ezt a különösen megható nyiK ö z g a z d a s á g .
tia, István, róm. kath
latkozató)
teszi:
Szeptemb. 4-én. Glatz Mária fia, János, r. kath.
) Vetőmagvak. iMauthiier <időn tudósítása.) Nagy— ószinte irigységgel irigykedem mindazokra, a
Halálozás.
kiknek nem kell elnviseluiük egy nagy birodalom gond jában a múlt heti színvonalon forgott az üzlet. ő s z i
Aug. 31-én. Geröly Margit, róm. kath., 2 hónapos, jainak terhét, a kiknek nem kell átérezuiök egy szen- borsó, melMiek jó vetőmagnak való minőségéért 8—8V4
tüdólob.
Irtot legyeztek, változatlanul jnaradt és nagyon élénk
vedő nép szomorúságát.
Aug. 31-én. Lakits Játiosué sz. Haramia Szidónia,
is volt az ebbeli forgalom. Oszi bükköny. Az ebbeli
* Hogyan elhetünk sokáig ? l)r. P e a r s o n csikániosónó, róiu. kath., 30 éves, tUdóvész.
üzlet élénk és kellemes volt. Biborheremagra is és szögói orvos, a ki friss erőben, jó egészségben tiporja éleSzeptemb. 3-áu. Rodler József róm. kath , 6 hószösbükkönyre meglehetős mennyiségű rendelés érkezett.
tének Hn-ik esztendejét, határozottan kijelentette, hogy
napos, béllob.
Iiiicernaiutgnak aránylag jó kelete volt. A vörös lóheő loO esztendeig él folytonos egészségben és jó erőben.
rére vonatkozó hírek Amerikából még kedvezőtlenebbül
Szept. 4-én. Wocher Józsefné szül. Netter Zsófia,
Életelvei, a melynek a betartásából másoknak is 100
hangzanak, mint eddig; az áremelkedés még távol sem
háztartásban, róm. kath., 68 éves, sziveihájasodás.
esztendős kort igér, a következők : A legtöbb ember a
— Hirdetmény. Miudazon háztulajdonosok, kik házi fogával ássa meg a sírját. Csak semmiféle torta vagy tekinthető betejezettnek. Olaszországból érkező hírek
csatornájukat az újonnan épített csatornába mindezideig édes kalács, s akkor nincs se betegség, se fajdalom. Ne szerint az ottani lucerna és löheretennésről semmi bibe nem vezették, felhívatnak, hogy folyó évi szeptem- hajszoltasd magadat sohasem a félelembe, ne izgattasd zonyosat sem lehet megmondani, a tartós aszály miatt
ber hó végéig a csatlakozást, kUlümbeni következmé- tel soha magadat, a bosszúság minden pillanata az élet előreláthatólag szük termés lesz.
) Mitől fergesedik meg a gyümölcs ? A gyümölcsnyek terhe alatt, eszközöljék
egy morzsájának elvesztését jelenti; ha meghűlsz, végy
kukacnak
egy kis légy a szülője, mely májusban a cseKőszeg, 1900. augusztus hó 25-én.
be kiniiit és egyél egy hagymát. A pénzedet oszszad
Auyu.'zt János,
szét, ez örömöt szerez és meghoszabbítja az életet. Se resznyeszeinekre petéket, vagyis picike tojásokat rak.
polkái mchter helyeit.
kávét, se teát ne igyál, mert az rougálja a szivet. A A petékből néhány nap múlva nyüvek kelnek ki, melyek
— Hirdetmény. Vasvármegye tek. alispáni hivata- főzelék és a gyümölcs az embert fiatalságának a meg- befurakodnak a szemekbe. Ott egy ideig lakmároznak,
lának 2 6 ü 1 & | » h o . óz. utasítása folytán, ezennel közhírré őrzéséhez segíti, többet ér, mint minden .ifjúsági forrás* azután ismét kimásznak azon az úton, a melyen bementétetik, miszerint az útadó kivetésére vonatkozó iga- és orvosi szer. Megjegyezzük, hogy a doktor, híven tek, hogy a Cseresznyefa alatt a földben beháltozhassák
vonó állatok összeírása f. é. szeptember hó 7-től -2-ig életelvéhez, 15 milliónyi vagyonát jótékonyan szétosz- magukat. A következő tava-zszal minden bábból, mely
a télen át el nem pusztult, ismét légy lesz, mely mea városi pénztári hivatalnál betekintés végett közszem- totta. Sok ilyen Mathuzsalemet a világnak.
gint
a cseresznye-szemekre petéz.
lére ki van téve.
*
Misszionáriusok
sorsa
Kinaban,
Még
mielőtt
a
A többi gyümölcsöt is : az almát, körtét, szilvát
Kószeg, 1900. évi szeptember hó ö-án.
boxerek tellázadtak volna, már volt Kínában egyesület, szintén bogarak térgesitik meg, melyek petéiket a gyüA váron pénztári hivatal.
a .Nagy kés szövetsége", mely célul tilzteki, az összes mölcsre vagy abba rakják és ez életet ad a férgeknek.
— Hirdetmény. Kőszeg sz. kir. város pénztári hikeresztények elpusztítását. Múlt év december hónap 26
Különösen egy kis lepke igen sok kárt tesz az
vatala által ezennel közhírré tétetik, hogy az I90>.évre
és 27-ike közti éjjel nagy támadásra készültek a szö- almában. Sokszor nincs a tán egy alma, mely nem volna
készített hadinentességi-dijkivetési lajstrom; a szomveiség Zevo Moeltner misszionárius telepe ellen. Körül- férges. A pici lepke is az almára rak petéket és azokbathelyi m. kir. pénzügy igazgatóságnak 356'<^{9 '0. sz.
belül éjféltájáu irtóztató „halál a keresztényekre* kiál- ból lesznek a férgek.
rendelete folytán, folyó évi szeptember hó ti-tól szeptások töltötték meg a levegőt. A telep lakosai: férfiak,
A cseresznyében, szilvában, barackban és egyéb
tember hó 31-ig bezárólag alulirt hivatalban közszemnők, gyermekek egyszerre talpon voltak, fegyvert ra- gyümölcsben még egy kis bogár, eszelény is sok kárt
lére ki van téve.
gadtak és várták a támadást. A közelgő csapat 3 0 4"0 tesz. Ez nemcsak, hogy a gyümölcsbe rakja le tojásait,
Kószeg, 1900. szeptember hó 5-én.
tóból állhatott s több oldalról támadta meg a telepet.
Városi adó/tnzt-ír. A mikor már elég közel voltak, a telep lakói elsütötték hanem at is rágja nyelét és a gyümölcs éretlenül, zölden hull le.
fegyvereiket. A nagy sötétségtói azonban a hatást már
A férges, lehullott gyümölcsöt egy napig sein szanem lehetett látni. Nemsokára újia feltűntek közvetle- bad a fa alatt megtűrni. Minél gyakrabban föl kell
N y i l t tér.*)
nül a telep falai mellett, a lőfegyvereket már használni szedni, l e f o i r á z n i , a sertésekkel megetetni, de egysem
lehetett, s a telep lakói minden kezük ügyében ke- szerre nem igen sokat; vagy elásni, de szintén l e f o r — Mi, Kőszeg város fiatalságának jelentékeny
rült
téglával,
kővel kezdték óket döngetni. Úgy látszik, r á z v a . Ha a fölszedéssel sokáig várnak, a férgek kirésze, felkérjük a n. é. szülőket, hogy saját érdekükben gyermekeiket Rosenkrancz Márton táncz- és illem• ez a fegyver hatásos lehetett, mert a támadók lianyat- másznak a lehullott gyümölcsből és elmenekülnek a földbe
homlok futásnak eredtek. Másnap 4<i—50 kínainak a vagy a ta kérge alá.
tanító úrhoz járassák. —
Volt alkakalmunk, már több táncztanitö előadását, holtteste borította a csatatért. Ez a jelenet hétről-hétre
A szorgalmas fölszedésen kivül kössünk a fák lemodorát, tanítványai iránti türelmét, szeretetét és ta- smétlódik, nem ritkán szerencsétlenül. Eddig a kínaiak rekára szalmáitól vagy vastag posztóból gyűrűket, hogy
nításának eredményét tapasztalni. — Tehát nem enged- 223 misszió telepet romboltak szét s 5000 keresztényt a fáról lemászó férgek azok alá bújjanak. A gyűrűket
hetjük meg, hogy Rosenkranz úrat, - kire büszkék részben megöltek, részben hajléktalanná tettek.
hetenkint egyszer szedjük l e ; a szalmáitól valókat dobvagyunk, — más hívatlan egyén kiszorítsa. —
juk a tűzbe, a posztóból valókat pedig mártsuk forró
vizbe, és ha megszáradtak, újból kössük föl. Erre az
Több hálás tanítványa.
egész nyáron át legyen gondunk a kora tavasztól le*) Az • roTat alatt megjelent közleményért nem vállal fu
vélhullásig.
Ul&Mé^rt — a tzerk.
Ezen gyűrűk mellett jó szolgálatot tesznek az
— Egy erdekes level. B é c s i t u d ó s i t A n k t ó I.
enyves gyűrűk is, melyekre sok kártékony bogár ráWolf Rudolf úr rajzoló Bécsben, Hepgasse 18. szám
ragad.
M M •• • M
• ' 1 » «
alatt, levélben, melyet alább közlünk, tudatja velünk,
Rázogassuk meg gyakrabban a gyümölcsfákat, ho/y
milyen kitűnő eredményt ért el felesége egy Ausztriában
a férges gyümölcs időben, addig hull|oii le, míg a féreg
eddig ismeretlen gyógyszerrel, mely a betegség vagy
* Egészseges-e a déli alvás ? Sem egészséges, vérszegénység által elgyöngült vért bámulatosan felfrissíti. benne van. Az eszeléiljtk szamát, melyek a gyümölcsöt
lenyakazz!ják, csakis úgy apaszthatjuk, ha a tákat haj*em beteges embernek nem ajánlatos, hogy nyomban
—
A
legbámulatosabb
eredményt
érteni
el
írja
nalban megrázzuk, hogy a megdermedt eszelények a fa
••béd után megerőltesse a testét, vagy az elméjét. Maga
Feleségem gyo- alá kiterített ponyvára lepotyogjanak, a honnan fölszedve
a természet is ránk parancsolja, ha nem is az alvást, Wolf úr, Williams dr. Pink-piluláival
mindenesetre a testi és szellemi nyu almat. így az moibajban szenvedett s miután egv ideig használta a tűzbe vetjük.
olaszok sziesztájuk után nagyon jól vannak. Es nem Pilik-pilulákat, fájdalma megszűnt s ma igen jól érzi
S>k férget, m i n t a eseresznve-légy bábját is, azzal
*lszik-e a csecsemő is, ha jóllakott? Nincs-e meg min- magát. Ugyanezt a módszert alkalmazom leányomnál pusztítunk el, ha a tak alját hamuval behintjük és a
den állatban az a hajlandóság, hogy evés után pihen bénasága ellen s remélem, hogy ugyanolyan eredményt nyáron át néhányszor megtolhatjuk.
jen V Az ebben a tekintetben tett kísérletek mind azt érek el, mint anyjánál.
Ezeken kivül nem szabad megfeledkeznünk arról
A Pink-pilula bámulatosan erős hatást gyakorol sem, hogy a ták fölcserepesedet t héját simára le kell
eredményezték, hogy ebéd után jó pihenni. így egyformán egészséges és jól táplált vadászkutyáknak egy ré- az egészségre. Számtalan a vér gyöngeségéltól származó vakarni, a hulladékot elégetni és « törzsöt, ószs/.el be
szét ebéd után megpihentették, más részöket, jó ideig betegség van, melyet gyökeresen gyógyit. A friss, tiszta, kell meszelni, mert a fák vén kérge kedves tanyája a
kergették. Bizonyos idó múlva azt tapasztalták, hogy rendszeresen működő vér eltünteti n vérszegénységet, férgeknek.
* pilieuó kutyák gyomrában minden étel meg volt a sárgaságot, ueurasztéuiát, gyomor- és bélbajt és reumát.
tts a munkát minden évben kitartással kell végezni.
Házi asszonyok, cukrászok, szakácsok és szakácsnők
által készített dolgok, arra alkalmas üvegekben. V I . csoport. Kerti és ipari eszközök. (Trágya-anyagok zacskókban vagy üvegekben kiállítva.) V I I . csoport. Faiskola
termékek. Fácskák mohába pakolva és puszta gyökérzettel. A kiállítandó tárgyakat szeptember hó 25-ig a
h kiállítás helyiségébe kell küldeni postán vagy vasúton
vagy személyesen átadva, „VI. Vándorkiállítás NagyKanizsa* címmel ellátva. A kiállítás megnyitása szept.
Ijö 29 én d. e. 10 órakor lesz. A kiállítók között részt
vehet az ország minden lakosa, ki kertgazdasággal foglalkozik, virágot, zöldséget tát vagy egyéb növényt
termel, azokat aszalja, betózi vagy nedvét bármi módon
értékesíti vagy feldolgozza. — A kiállításra szánt gyümölcsökből fajonként 3 db -uál, aszalványokból egy liter,
belőttek vagy mézből egy üveg, szólóból"fajonkint 3 fürt,
borok, szeszek, ecet, szirupokból télliteruél kevesebb
el nem fogadtatik. A vissza nem kivánt tárgyak kiállítás
után nyilvános árverésen az Egyesületi segély-alap javára
elárvereztetnek, bejelentési ivek a kiállítás elnökségénél (N.-Kanizsa) kaphatók.

Wocher Józsefné

Vegyesek.

) N é h é t n k és gaxdák figyelmébe! Az .Országos
Méhészeti Egyesület" az egyesület tagjainak a kővetkező kedvezményeket nyújtja: Ingyen, tehát minden díjazás vagy provisió nélkül értékesiti méz- és viasztermel vényeiket (a mult 1899.) évbeu közel 1000 métermázsa eladását közvetittette; jó és igen olcsó méhkaptárakat és méhészet eszközöket szerez; szükség esetében ingyen kölcsönöz mézszállitó edényeket; mindentéle
méhészeti ügyekben felvilágosítással és szaktanácscsal
szolgál; méhészeti könyveket dytalauul kölcsönöz és az
egyesületnek havonta megjelenő szakközlönyét ingyen
és bérmentve megküldi.
Mindezért az egyesületi tagok csupáu évi 4 ko
rona tagsági dijat fizetnek.
Belépési uyilatkozatok az egyesület elnökségéhez.
Budapest, IX., .Köztelek* cimzeudók.

írod Alom és müvésaet.
— A magyar népdalok gyöngyei! lüi magyar
népdal, melyeknek legnagyobb részét Füredi Mihály
énekelte. Zongora kísérettel kiadta a Rózsavölgyi és
Tsa cs. és kir. udvari zenemű kiadó czég Budapesten,
ára 3 korona. Füredi Mihály a nemzeti színház volt
hírneves opera és népszínmű énekese, a magyar népdalnok páratlan interpretatora volt. A jelen füzet nagyobbára az ő repertoirjából van össze állítva s igy a
magyar uépdalok gyöngyeit foglalja magában új kiadásban. A zongora-kíséret ízléses és könnyű. A dallam
a kíséretbe szintén foglaltatik s esetleg ének nélkül is
használható. Tekintve a kötet díszes kiállítását s a daloknak nagy számát, annak ára (csak 3 korona) feltűnően
csekélynek mondható.
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Táac- és illemtan-iskolamat
f. é v i

szeptember

h ó 10 -ó n

fogom

megnyitni.

Taníttatni fognak a rendes táncokon kivül a speciális nemzeti táncok, minők az
lijonilun felkapott s nagyon kedvelt Palotás és Körmagyar, Boszton (americaine legújabb),
Lancier á la Cour, Menuette, Társalgó, Pas des quatres. » nagyon kedvelt. Kreuzpolka,
a Sir Roger, új tánc: Pas des Patineurs, Graziana, Mazur-noblesse, Trotzköpfchen
(dacos fej) 8ib.
A legnagyobb súlyt a sz^p
A már együtt levő csoportok
tén elvállalom.

A tánczoktatás este 8
Ak

oktalHM

magatartásra f e k t e t e m ,

miből hz elegancia fejlődik.

láncranítását úgy összes, mint egyes táncokra szin-

10 óráig fog megtartatni.

zongora-kÍMÓrel

melleit

t a r t a t íli.

Beiratkozni lehet már most R ó t h J e n ő úr könyvkereskedésében és F r h nkenberger
J á n o s úrnál.
A mélyen tisztelt szülők kéretnek a beiratkozást mihamarább eszközölni, hogy a
tanítás lehetőleg egyöntetűen folyhassék. Egyúttal felkérem azon t. szülőket, kik arra igényt
tartanáuak, hogy náluk személyesen tiszteletemet tegyem, szíveskedjenek ebbeli óhajukat
velem tudatni.
Ösmerve e város n. é. közönségének több, mint 8 óv óta irányomban tanúsított
kegyes pártfogását, kérem, hogy abban ezen taufolyamban is részesíteni kegyes legyen,
melynek reményében vagyok
kiváló tisztelettel

birtokomra
8.40

Detsinyi Frigyes

bérlöt

drogista,

Budapest, Marokkói u. 2. sz.

keresek.
C z i m : a kiadóhivatalban.
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i« jel* ii. — Az éleikor megjelölendő.
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Hirdetések.

Két vizsla
eladó,
és egy h i m ,
kettő { • r m

tarka, két éven;

zsönilveszít.ii, 5 éves.

legkitűnőbb másoló-szer pulta padló számára.
1 nagy palark ára 1 frt 35 kr. — l kis palack ára 08 kr.

Fadló-fényesítö,

Arany-fénymáz

legjobb és legegyszerűbb beeresztó-szer
kemény padló számára, l köcsög ára 45 kr.

képkeretek stb. bearanyozására.
1 kis palark ára 2t> kr.

Fehér „Glasur"-fénymáz

Mind-

minden órában. Naponkint 8 órai

kipróbálási idő.

kelméidéi'

Bővebbet

legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdészkák stb. ujonnsni befestésére.
1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr.

Kohlnhofer
György,
erdésznél P a t y o n .

JőxMef

gyojy»wreaznel. K e n l c x i i u . Fö-utcia 45. (néln,agyar..r-;ág.)

Keil-Labb

Sít hat
I iud. raggal 2 50 d. u. 12.40
fehérvárra: | árk:
s.22
«.o3

még pedig egy n Ö S t é ü j r ,

- T ö r v é n y e s e n védve. Egy
eredeti
dobo<
ponto*
haamálati
utaxfiái-aal a bel- é» kölfold rétiére
4 frt poatai utánvéttel »agv 3.50
előre való beküldé»év«|. A paatlikagiliazta tünetei a kővetkezők: Az
arcz bal.ány.árga, bágvadt tekintet,
kek *7emkarikák. le»<iváiivodá», elnyálkáaodáa, bevont nyelv, emé«/theil.naég, é t v á g y t a l a n i g felváltva
mohó éivágya K «al,gy«kori roa.zullét
vagy áppen ájnlá»ok • n/é.lülé* főleg
éhg) omornál, egy gombolvag fel"'álláí.i egén* h nyakig, nyál<">«»»egyQ|«ml»<, a lem niegilagada-.li, g\Oinor«av, gyomor liév, gyakori felbüfögéa, bélgfirea,
li. n^.-rg.'téi. hullánweift in'fgáaok. »*uni, a*ivó fájdalmak é«
H/uráaok « belekben, «zívdo!iogá«, a várkeringáa rendetlenségei,
ktiiinÓMMi iniknúl, gyakori véletlenül b iál'ó föfájá«. a Iliin ko
mor«ágra viiló hajlam, életnnlxág én a halál óhajtása.

Egyedül valódi kapható:
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••) Juuiua 1-tól izept. 15-ig va.ár- it annepuapokou kfclekedik .
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á r t ó n ,

t i s z t á t
minden mennyiségben vásárol és ajánlatot kér

2 0 0 holdam

•*) Caak k -(Idi n éa pénteken késlekedik.
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Soprou-megyei

d. u. eale ••

e.

lád b-Nzólítása

Győr városi és az ottani intezetek,
oki. tancz- ét illemtanitója.

II. III oazt. komikkal

Köcupeurópui idő.

Van szerencsém a t. közönség szíves tudomái-ára hozni, hogy több előkelő csa-

S t o s e n ü r a n z

Vasúti menetrend.
á l

Tánciskola-megnyitás!
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n - t

r

Mindenkor kapható:
J f r i s v f - n ^ i
K é N z e ^ e n .

Nyomatott Feigl N y u l a U n y v ( ( , . » i n , l á j á > a ,

.

