
Kőszeg, 1900. szeptember hó 16-án. 

Köztiszteletben álló férfiak. 

Feltűnően sokat sikkasztanak nálunk. Az 

esetek oly gyakoriak, hogy ehhez, hasonlót Euró-

pában alig találunk. Törökországról ós Oroszország-

ról nem is szólunk. Ezekben fiz abszolutisztikus 

állHUiokhau meg van adva a mód, hogy Kok min-

dent eltussoljanak. Ná lunk szabadsajtó van ás al-

kotmányos kortnányforma, mely mindenféleképpen 

lehetővé teszi az ellenőrzést, sőt megköveteli, de 

azért iuég igy is igen-igen sok botrányos esetet 

eltussolnak és a bűnös büntetlen tunrad. 

Időnkint, azonban megesik, hogy a sikkasz-

tások az ezzel egyenértékű visszaélések, bűn-

enetek egymásután napfényre kerülnek. Mi akkor 

valamennyien csodálkozunk, hogv ez a nagy tisz-

teletnek és általános közbecsületnek örvendő elő-

kelő állá>ú férfiú, kiben az egész város vagy vár-

megye föltétlenül megbízott, egy közönséges sik-

kasztó, csaló, ok mányhamisitó, bankógyáros st!>. 

Ha megvan a szenzáció, a közönség nem tud ki-

fogyni az ámulásból , mert a lapok egyebet se 

teuznek, mint hogy újabb és újabb részleteket 

közölnek s a nemrég még köztiszteletnek örvendő 

lérfiu sülyed egyre mélyebben az iszapba, a pi-

szokba és nincsen vége a sok leleplezésnek, míg 

csak valamelyik fogház vagy börtön kapujában el 

nem tűnik a híres férfiú. Ekkor azután jön a 

másik és kezdődik a komédia elülről. így megy 

ez esetről-esetre; szinte lessük, várjuk, hogy ki 

következik most ? 

Azt mondottam, hogy komédia. I l á t igen : 

komédia, arait a sikkaszfók, csalók és svindlerek 

vég he/ v,sznek velünk ; s aztán az is komédia, 

arait mi csinálunk a köztiszteletben ál ló svind-

lerekkel. 

Vegyük csak sorra a dolgokat. Még nem 

lolvastain olyan sikkasztóról, aki ne lett volna leg-

alább is köztiszteletnek örvendő férfiú. Ez a leg-

szerényebb elismerés, a mivel a svindler úrnak 

kedveskednek. Sajnos azonban, hogy a hírlapok 

megszokott frázisát ínég csak meg sem cáfolhatom, 

inert a svindler urak nálunk mindaddig, inig őket 

nyakon nem csipik, köztiszteletben ál ló férfiak, 

; kikkel sokszor igen nagy urak paroláznak, pezs-

gőznek, konyakoznak, szóval sokféleképpen mulat-

nak. Kegyelt férfiak, akiknek azutáu kegyét is 

keresik igen sokan. 

Bizony, az nagyon szomorú jelenség, de így 

vau. Mert miná lunk nem azt érdemesítik köztisz-

i teleire, aki komoly munka mellett tölti idejét ; 

jeziránt nincsen bennünk á r ^ k , hanem azok tűnnek 

fel, akik a társaságban feltűnnek, akik minden 

dáridóban résztvesznek, pazarul költekeznek és 

j adják az előkelőt, az ilyen aztán „úr"-számba 

i megy, különösen ha szíveskedik a pezsgős üvegek-

kel az ablakokat és tükröket bezúzni, a cigány 

hátán pedig a bőgőt rapittyára tömi . Ez aztán 

j „úr . " S/.ólui nem mer senki, mert rögtön provo-

káltá l és párbajozik élet-halálra. Még nem ismer-

tem olyan svindlert, akinek ne lett volna egy csomó 

lovagias ügye és ne érte volna az a megtiszteltetés, 

hogy egy pár hónapot ne ült volna ál lamfogházban. 

Többnyire úgynevezett „ jó" családokból szár-

maznak a svindler urak, az előkelő összeköttetés 

átsegíti őket a középiskolai tanulmányokon somra 

tudással s ugyanez az előkelő összeköttetés meg-

szerzi nekik a közbizalmat, közbecsülést és raeg-

'jfelelő állásba juttat ja őket. Hivatali működésüket 

kritizálni senki sem meri, pénzkezelését a „pajti"-k 

fel ületesen ellenőrzik és így aztán csinálhat a j ó 

úr, arait akar. 

Itt aztán felmerül a raásik kérdés. A pénz-

tárak ellenőrzéséről szólottam, hogy azt felületesen 

teljesítik : „barátságból" ; de van még egy hiba. 

Egy praktikus és értelmes szám vivőnek lehetetlen 

észre nem venni azt, hogy minálunk az intézmé-

nyek legtöbb esetben megfelelő ellenőrzés alatt neiu 

is állanak és azok, akiknek azt gyakoroluiok kellene, 

bizony nem értenek hozzá úgy, hogy egy közép-

tehetségű tolvajt meg tudjanak csipni. 

Ez onnan ered, hogy minálunk a számviteli 

ügy oly elhanyagolt szakma, hogy a legtöbb em-

bernek nincs is kedve a számviteli pályára lépui 

s inkább szerez valahogyan egy jogi abszoluto-

riumot, hogy a tekintélyesebb fogalmazói rangba 

soroztáthassék. 

A hiba e részben már az iskolában kezdődik, 

hol a praktikus ismeretekre a többi között u gya-

korlati számolásra is legkevesebb súlyt fektetnek. 

A reális ismeretek nálunk általában olyauok, melyek-

nek becsük alig van. Hogy tudjanak azok ellen-

őrzést gyakorolni, kik alaposau számolni soha sem 

tanultak ? A diákot a szülök, ha csak tehetik — 

hát ha ínég rangjuk van — mindenféleképpen 

úrnak nevelik, nki aztán a lehető legnagyobb igé-

nyekkel lép a közpályára. I lyen raódon meg vau 

T A B C A . 
A/, éli nagybátyám.*) 

Irta: S i n c i t T i lmo i , 

Tizennyolc esztendős voltam akkor. Szüleim már 

tiz évvel azelőtt elhaltak s én nagybátyám házában ne-

velkedtem. Oszlopos, fehér, görög stílben épült lak volt 

a nagybátyám háza, sürü fák ál lotuk elótte, mögötte. 

Széles, magas lépcső vezetett a verandára, hová a sza-

lon ajtaja nyílott. A szobák tágasak voltak s a rácsos 

ablakok, a sürü, tehér függönyök miatt homályosak. 

Fiatal szemem, mely mindent érdekesnek, különösnek, 

titokzatosnak talált, olyan misztikusaknak látta e ho-

mályos, tágas szobákat. Misztikus volt az antik, külö-

nös formájú bútor, a furcsa csecsebecse, az ezerflókos 

szekrény, a sötét, bizarr rajzú szőnyeg. Még a levegő-

ben is valami miszticizmus, varázsos, édes poézis len-

gett. Különös illata volt e levegőnek, más levegő volt 

egészen, mint a mit most szívok magamba. Rég letűnt 

idők illata volt e levegőben. Ha elmerengve feküdtem a 

divállon, színes meséket, zsongó-bongó verseket olvastam 

ki belőle. 

Megértik-e önök ezt így, holott még nem beszél-
tem nagybátyámról és feleségéről ? A nagybátyám ügy-
hatvan esztendős volt már akkor, nagynéném tán hat. 
évvel fiatalabb. Olyan szép öreg párt még nem láttam 
soha. Fehérhajú, magas ember volt a bátyám, sugárnö-
vésü, galambősz volt a felesége is. Szép nemes arczu 
emberek, kik mindig mosolyogtak, ha egymásra tekin-
tettek. És ez sokszor megtörtént, mert szerették egy-
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mást nagyon, szerelmük, egymáshoz való gyöngédségük 
változatlanul maradt meg. Az utcán is kar-karban, egy-
máshoz simulva mentek s az emberek megindultan néz-

[tek utánuk. Lélekemelő látvány volt ez a két szép em-
ber, a ki megöregedett egymás mellett, a kiktől messze 
elmaradt már az ifjuság, de a szerelmet megtartották 
szivükben s mind a sirig el is hordozzák. Az együtt el-
töltött hosszú évek, a közös érzések, a közös gondolatok 
egészen egymáshoz hasonlóvá tették őket. Nemcsak szo-
kásukban, mozdulatukban, nemcsak abban, a hogyan a 
szókat kiejtették, hangsúlyozták — még arcuk vonásai-
ban is. Ez ezüsthajú emberpár még arcra is hasonlított 
egymáshoz; különös, szelíd ttyöngédsé? aranyozta be e 
szép vonásokat, miket csut ránc nem torzított el, jeléül 
annak, hogy egymás mellett eltöltött hosszú életük har-
móniáját visszás indulatok sohasem zavarták meg. 

És otthon kellett volna őket látni. Szép volt az 
én itjiiságom és nekik köszönhetem ezt. Nekik köszö-
nöm, a szent szerelemnek, a végtelen gyöngédségnek, 
melylyel egymás iránt viseltettek, zavartalan, édes, gyö-
nyörű ifjúságomat. Egy indulatos szó neiu hangzott el 
ottan, csak jóság és elnézés volt, a mivel találkoztam. 
Derű, melegség volt szivemben ; a poézist, mit a köny-
vekből magainba szíttam, igaznak, valónak láttam az 
életben is. Költészet volt szivemben, a levegőben, mit 
beleheltem, mindenben, a mi környékezett. Milyen szub-
tilis múvészlélek volt az én nagybátyám ! — most ér-
tem csak A derűt, a harmóniát, mely lelkében élt. bele 
tudta vinni a tárgyakba is, mikkel körülvette magát. 
Mily finom, előkelő ízlés a bútorban, mily ötlet az el-
rendezésében, poézis a függöny ráncaiban, művészi kö-
rültekintés abban is, a hogy a képeket elhelyezte a fa-
lon. Ezért volt más a mi levegőnk, más a napsugár, 
mely szobáinkba hatolt . . . 

Tizennyolc éves voltam akkor és szerelmes. Együtt 

említem e kettőt, hogy elképzeljék önök az érzéseket, 
melyek lelkeiubeu zsongtak. Avagy ne emlékeznének a 
szűz, fenséges szerelemre, mely a tizennyolc éves szív-
ben lángol? Milyen szép az élet, a v i l ág ! Milyen bol-

' dogság lélegzeni, járni a világot, csodálni az eget, a 
I napot, a virágokat. Minden dolog szép és szinnel, poé-
zissel van tele minden. Tavasz van őszszel is. Illat van 
h metsző szélben is, mely havas esőt vág arcunkba. És 
ót érezzük mindenben, öt látjuk mindenütt, arcának 
puha, édes proülját. nyakának liajlását magunk előtt 
látjuk mindig, az égboltra ha tekintünk, sürü zöld lom-
bok közé ha nézünk, akkor is. 

Milyen szűz szerelem volt a z ! Soha egy szót sem 

váltottam vele, csak látásból ismertem, de tudtam, érez-

tem mégis, hogy ő is egyre rólam ábrándozik, engem 

lát mindenütt, egy gondolat tölti el agyunkat, ugyanegy-

sejtelmes, bűbájos érzéstől dobog szivünk. Ereztem, hogy 

vár rám, látni akar és én is moudhatatlanul vágyódtam 

utána, de kerültem mégis. Féltem a látásától, melytől 

kipirult arcom, félelmetesen dobogott szivein és reszket-

tek tagjaim. Igen, elmenve ablaka alatt, lábaim úgy 

reszkettek, hogy járni is alig tudtam. Ezt rösteltem 

iszonyúan, mert delinek, könnyednek, ügyesnek akartam 

előtte látszani. 

Féltem a látásától, a mély, hosszú tekintettől, mit 

váltottunk, féltem ez édes, e gyönyörű, e mégis Iwrzasztó 

pillanatoktól. 

Isry inkább otthon ültem egész nap és elmerültem 

a csodás harmóniába, mely szivem érzései és környeze-

tem közt volt. 

Ábrándoztam egész nap és különösen boldog vol-

tam olyankor, ha nagynéném a zongorához ült. Beetho-

vent szerette különösen. Nagybátyáin a zongorára tá-

maszkodva fbryelt és nézte ót. Én behunyt szemmel 

hallgattam a gyönyörű hangokat és arra gondoltam . 

Szépirodalmi, társadalmi, és köz 

gazdasági hetilap. 

Megjelenik minden vasárnap. 

Előf izetési pénzek éa rec lamát i ók , 

valamint a lap szellemi részét illető 

közlemények 

F e i g I G y u l a 

kiadó elmére küldendők. 
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vetve az alap, hogy belűle előíib-utóbb svindler 

legyei). Nálunk vajmi ritkán nevelnek szolid, ko 

moly munkásember! a fiukból, hanem urat, aki jól 

táncol, párbajozik és mulat. Ez azért történik így, 

mert tudják, hogy nálunk csak annak van valami 

értéke a nyilvánosság előtt, aki „szerepel." 

I la ez nem ígv volna, akkor a gazemberek 

nem volnának köztiszteletnek és közbecsülésnek 

örvendő férfiak. 

Ha nálunk a helyes erkölcsi érzék dominálna, 

akkor a közönség elítélné a legtöbb esetben azo-

kat, akiknek szereplését, a mai fogalmak szerint 

csodálatra méltatja. 

Ha pedig azok, akiknek kötelessége hatáskö-

rükben tartozó tisztviselők erkölcsi értékére és 

életére figyelmet fordítani, feladatuknak megfelel-

nének, nem kelleue ahhoz tiz, húsz, sőt több esz-

tendő, hogy a bűnös tisztviselő manipulációját 

nehézkes és eblien a részben tájékozatlan rendőr-

ségünk fedezze fel. Ha ez így volna, a sikkasztá-

sok nagysága évenkiut sok sok ezerrel kisehli volna. 

Mert hogy minálunk napirenden vannak a 

sikkasztások, annak egyedüli oka a hiányos erkölcsi 

érzék és a számolni nem tu<lás. 

I la kevesebbet párbajoznánk és erkölcsi érté-

künket nem keresnők külsőségekben, ha a becsü-

letér/.és nem volna csak fitogtatás, hanem jellemünk 

életföltétele, lehetetlen volna észre nem vennünk, 

hogy kik környezetünkben a bccsülésre méltó, 

hivatásukat komoly munkával betöltő férfiak és 

kik a svindlerek. 

Mi újság? 
— Erzsebet királyné emléke. Boldog emlékű Er-

zsébet királynénk tragikus halálának folyó hó 10-én volt 
az évfordulója. K napon a Jézus-szive templomában 
gyászistentisztelet volt, melyen nagyszámú közönség s 
h liatö*úgi>k képviselői voltak jelen. A rekviem alatt a 
kőszegi kath. m'egylet választmánya gyűjtést rendezett 
a Budapesten építendő „örök imádás temploma" javára, 
mely 20 kor. 34 fillért jövedelmezett. 

— A polgármester szabadságon. Tipka Fereucz 

polgármester négy heti szabadságát H é v i z fürdőn 

togja eltölteni, hol csúzos baja ellen a gyógyfürdőt 

használja. 

— Szemelyi hir. Somogyi Miklós, járásunk fószol-

gabirája mult szerdán több napi tartózkodásra Pozsonyba 

utazott. 

— Az Oh&zon épült milleniumi tornyot a turista-
egyesület renováltatja. Az erősen megrongált torony ja-
vítása 4<M> koronába kerül, mely költséghez Mülle> Kde 
szombathelyi épitész 2"Ö koronával járul hozzá, ó ter-
vezte és épitette annak idején a díszes emléket ; nemes 
ajánlatáért teljes elismerés illeti ót. 

Becsi dalosok hangversenye Kőszegen. Két te-
lette sikerült estélyről számolhatunk be ezúttal s ez a 
.Konkordia* kőszegi dalosegyesületnek és a bécsi VI I . 
kerületi dalárdának t. hó 8-án és y-én a „ Mulató"-ban 
rendezett együttes hangversenye. Már harmadéve is — 

mikor a bécsi dalosok első izben nálunk jártak — igen 
élvezetes estélyben volt részük ; nem csoda tehát, hogy 
közönségünk mult szombaton és vasárnap este is any-
nyira megtöltötte a .Mulató* tágas nagytermét, hogy 
akárhány későn érkezőnek liely sem jutott ott. — A 
két dalárda előadásai igen szépek voltak s a közönség 
a hosszú műsor mindenegyes számát zajos tetszésnyil-
vánításokkal kisérte. Rendkívüli derültséget keltett az 
„lm Bremer Keller* című bohókás dalmű, melynek úgy 
énekbei i, mint mimikai sikerült előadása az est fény-
pontját képezte. Mindkét dalárda derekasan megoldotta 
feledatát s ennek tulajdonítható, hogy a másnapi — a 
kedvezőtlen idő miatt szintén a teremben megtartott 
humorisztikus ének- és szavalati estély is rendkívül nagy-
számú publikum előtt folyt le. Itt említjük, hogy az első 
estély alkalmával a bécsi dalárda — megköszönve a 
kőszegieknek vendégszeretetét és barátságát szép 
ezüst serleggel kedveskedett a Konkordiának ; a kősze-
giek pedig díszes zászlószalagot nyújtottak át a bécsi-
eknek a szépen sikerült estélyek emlékeül. — A bécsi 
vendégek oly jól érezték magukat nálunk, hogy egy ré-
szük, még negyednap is csak nehezen tudott búcsút 
venni városunktól. 

— Katonai hirek. Losárdi (rytirffy András százados, 
honvédzászlóaljunk parancsnoka három heti szabadságra 
Erdélybe utazott. — ('sikszentmártoni Hergtiyffy Ferenc 
honvédfőhadnagy két heti szabadságra ment. — Kmnman 
Hugó honvédszázados, az V. honvédkerület műszaki 
előadója városunkba érkezett, hogy a most készülő elemi 
lőtér építési munkálatait vezesse. — Csalontai és köleséri 
B(üogh Klek hvd. hadapród-tiszthelyettes több heti sza-
badságra szülőföldjére, Nagy-Szalontára utazott. 

— A főgimnázium ügye. Tehát a főgimnázium 
ügye még nincs eltemetve. Minthogy a kőszegi kath. 
algimnáziumnak tervbe vett kifejlesztése elsu sorban 
attól függ, vájjon a főgimnázium céljaira a körülmé-
nyeknek megtelelő helyiségek állanak-e rendelkezésre, 
a város kérelmére a kultuszminiszter Alpór Ignác épí-
tészt küldötte ki a helyszínére, kinek jelentéséből meg-
győződött, hogy a főgimnázium céljaira szükséges új 
épület legalkalmasabbat! az Kstei házy-téle telken volna 
felépíthető. A kultuszminiszter most küldött leii.ttábau 
a kifejlesztés összes költségeinek megállapít hatása végett 
szükségesnek tartja tudni, hogy a város a szóban levő 
telket, illetőleg annak gimnázium és esetleg internátus 
céljaira szükséges részét mily áron vásárolhatja meg 
és vájjon a vételár a beruházásokra megszavazott 2 <0 
ezer koronából — számba véve az építkezés költségeit 
is — ki fog-e telni? Legcélszerűbbnek vélné a minisz-
ter, ha a város egyúttal biztos számítást tétetne arra 
nézve, hogy a fennálló szabályoknak teljesen megfelelő 
gimnáziumi épület előállítása és felszerelése a kőszegi 
helyiárak számbavételével mennyibe fog kerülni. A város 
a legrövidebb idő alatt megfelel a miniszter kérdéseire 
s az ügyről kimerítő jelentést tesz. 

Iskolák nepessege. Az ág. hitvall. erang. n>'p-
inkohíba beiratkozott 98 fin és 82 leány, összesen 180 
tanuló. — Az ec. egyházkerületi felsőbb le inyiulcola növen-
dékeinek száma: 66. Ezek közül bennlakó: 4i>, bejáró 
növendék : 26. — áll. Mjélyzttt polgári leángisko'a 
I I I . és IV. osztályába beiratkozott őszesen 26 leány. 
A négy osztályú /tolgdriJiúülcolu tanulóinak létszáma: 139. 
A kath. elemi i'kohíha jár összesen 26ö tanuló; a »zl.-
lienmUk-rendiek gyinna*ium<íbti 1H8 rendes és 2 magán-
tanuló, összesen : 190. A domon ko*-zárda elemi osztályaiba 
beiratkozott 244 leány; a{tolgíri i<kol'iba 101 ; az rlrtni 
tanitónőkt'pzöbe 9-' és a polgári b'pzőb* 2f> növendék. A 
kőszegi tanintézetekbe ennélfogva összesen 1 2 ^ diák jár. 

— Magyar conservgyar. A „Transsylvania Con-
servgyár" lHv ín, mint első ilynemű magyar gyár, érte-
sülésünk szerint már megkezdte működéséi és az idén 
különösen gyümölcs-izeket, kocsonyákat, körte-, szilva-
szeder- és som-befőtteket továbbá viaszbaltot, gombát 
és gombapaprikást dobozokban, mint kiváló különleges-
ségeket készít. A szétküldés már jövő héten megkezdődik. 

mily szép, mily édes lesz, ha mi is ketten Így megöreg-
szünk majd egymás mellett, boldog, véget nem érő sze-
relemben. Képzeletben láttam magunkat : ót, a mint a 
Pathétik-szoiiátát játszsza, magamat, a mint föléje haj-
lok s hallgatom játékát, néha meg végigsimítom ezüst 
haját. 

Krről ábrándoztam ; csókról, lázas ölelésről soha : 
tiszta, üde, ártatlan voltam . . . 

Kkkor történt, hogy nagybátyámnak el kellett 
utaznia s nagynéném vele együtt ment el, — a világ-
ért sem töltöttek volna egymás nélkül csak egy na-
pot is. 

KII egyedül maradtam a házban. Versolvasással, 
zongorázással töltöttem a napot s rá gondoltam e mel-
lett mindig. Szivemben egy egész világ, ugy jártam 
össze-vissza a <ok tágas szobát. A nagybátyám szobá-
ját szerettem különösen, a könyves szekrényt, inely telve 
volt a remekírók műveivel, az Íróasztalt, melyen bronz-
oroszlán nyugodott. 

Egy levélpapirdobozt láttam meg az Íróasztalon 
Erről es/.emlte jutottak a levelek, miket ók írhattak 
egymásnak legyőzhetetlen kíváncsiság fogottéi. Resz-
kető kézzel, tudatában a szentségtörésnek, mit elköve-
tek, húztam ki az Íróasztal fiókját. 

Es csakugyan rózsaszínű szalaggal átkötött levél-
csomót találtam. Nagynéném levelei voltak, miket meny-
asszony korában irt bátyámnak. Edes illat csapta meg 
arcom e levelekből, de nemcsak a papír, a tartalom is 
ilyen illatos volt. Egy fehér leánylélek gyöngéit sze-
relme szólt e levelekből, rimetlen, prózában irt versek 
voltak azok, csodálat és végtelen imádat tolmácsolói. — 
Örökké szelellek így kezdődött mindenik, örökké 
szerellek — így is végződött. Es szemem könnybe láb-
hadi a meghatottságtól, mikor elgondoltam, hogy nem 
trázis ez, valóra vált mindez. 

Mind elolvastam a leveleket,nz édes képzelődésbe 

ringatva magamat, hogy nekem szőlanak, ó irta a/.okat 
hozzám. Es végigkutattam az Íróasztal minden liókját, 
hogy olvasatlanul ne hagyjak egyet is. 

Es a legalsó fiókban, mindenféle iratcsomó alatt, 
<*gy I'ár lap papirosra bukkantam : nagybátyám ké/.irása 
volt. Dobogó szívvel, elálló lélegzettel olvastam el s 
mire végére értem az írásnak, azt hittem, hogy meg 
halok a bánattól, a fájdalomtól . . . 

Ez volt a tartalma: 

. . . Hatvan esztendős multam, elértem életem al-
konyát. A siiba szállok ma-holnap s ha visszatekintek 
elmúlt életemre, diszharmónikus, fájdalmas érzés tölti el 
lelkemet. Egy hosszú életet töltöttem el az asszonyom-
mal, megőszültünk egymás mellett s ha karonfogva vé-
gigmegyünk az utcán, az emberek irigységgel, csodá 
lattal néznek ránk. — Mily szép, öreg, boldog pár ! — 
mondják. És én olyan boldogtalan vagyok! A világ, az 
emberek nem tudják ezt, az asszonyom maga sem sejti, 

csak én tudom. 

Végtelenül szerettem őt, mikor feleségül vettem 
Az az első esztendő volt az én boldogságom. Lázas, vég-
telen boldogság, de csak rövid esztendeig tartott. 

Hogyan, miért múlott el P Milyen különös dolog ! 
Este, hogy lefeküdtem, még szivemben volt. Es reggel, 
hogy ott ültünk a kávés asztalnál, eltűnt, elszállt, hogy 
soha töbl)é vissza ne térjen. Én reá néztem, ő szórako-
zottan tekinteti a levegőbe, pillantásában nem volt gon 
dolat, nem volt érzés : az unatkozó asszonyok tekintete 
volt az. 

E pillanattal kezdődött el az én boldogtalanságom, 
e pillanattól fogva, melyben kiszakította magát szerelmi 
életünk tökéletes közösségéből: e pillanattól fogva, mely-
ben elméje más idegen dolgokon járt fáradt szárnyalás-
sal, hogy betöltse a hézagot, mit lelkében érzett—lát-
tam először és tisztán, hogy asszony ő is, mint a többi 
és nem az, a kinek én álmodtam. Asszony, ak i alá vau 

— Színészet, Ifalmay Imre színigazgató bejelen-
tette a város tanácsának, hogy november hó elején négy 
iiétre Kőszegre jön a társulatával, ezt megelőzőleg négy 
hetet Szombathelyen tölt. — lialoyh Gyula színigazgató 
Körmendről ugyancsak engedélyért folyamodik, hogy ok-
tóber 1-től november l-ig előadásokat tarthasson Kő-
szegen. Halmaynak szeptember hóra volt engedélye a 
tanácstól, de nem vette igénybe ; hogy most melyik tár-
sulat kerül Kőszegre, abban a tanács fog dönteni legkö-
zelebbi ülésén. 

Schermann Richárdot, városunk szülöttét, ki 
nem rég végezte igen jó sikerrel a drezdai malom-tech-
nikus kurzust, kinevezték K i e v b e (Oroszország) * 
charkowi malom-gépgyái hoz tekuikusuak. Gratulálunk e 
szép előmenetelhez. 

— Eljegyzes. Sztanó Ferenc budapesti épitész el-
jegyezte H'allner Mariska kisasszonyt Nagy-Pösén. 

— Eljegyzes. Schohay Kde, 44-ik cs. kir. gyalog-
ezredben hadnagy f. hó 10-én eljegyezte líecktr Idát, 
Decker János kőszegi kir. telekkvvezető leányát. 

— Hazasság. Sclncari Rudolf kőszegi kereskedő 
leányát, Etta kisasszonyt, az elmúlt vasárnap vezette 
oltárhoz a helybeli izr. templomban hiUtn Jenő buda-
pesti kereskedő. 

Legtöbb adot fizetők névjegyzéke. Kőszeg vá-
rosa legtöbb adófizetőinek névjegyzékét az 1901. évre 
az összeiró-blzottság elkészítette. Az első tiz virilistának 
közöljük koronában az adóösszegét is, a többit sorrend-
ben említjük fel. A névjegyzék ez : Waisbecker Antal, 
1688*ii4 kor., Kitner Gusztáv, 1-08 96 k., Kincs István 
(kath. plébánia) 1112-48 k , Czeke Gusztáv és társa, 
1H9I-66 k., Tipka Ferenc, 10*7-54 k., Stúr Lajos dr., 
904-26 k., Esterházy Miklós herceg, 889 67 k., id. Unger 
Károly, 834-20 k , Markovits József 810 52 k., Perkovits 
Fereuc 701 20 k., Czeke Gusztáv, Tuczentaller Lajos, 
Temlin Antalné, Binder János, Szeybold Károly, Kőszegi 
ált takarékpénztár, Dreiszker József dr., Mohr Vilmos, 
l'fettel János, Schindler Vilmos, Szt.-Doinonkosreudi 
nővérek, Pallér András, Purt Frigyesné, Schlögl .Tánosné, 
Fuchs János, Matits János, Kőszegi takarékpénztár, 
Szeybold Kilmáu, Glatzkofer Saiuu, Szeybold Frigyes, 
Schreiuer Fn.\ sWirpin^r t'h> W t, . János, 
Popper Iguácz, U. w i 

rendes tag s azonkívül o póttag. 

— Jovahagyott kóltsegvetés. Kőszeg városának 
190<». évi megtelebbezett költségvetését a törvényhatóság 
jóváhagyta. A határozat felemlíti, hogy a költségvetési 
rovatok beosztása hibás s annak kijavítását ez évben 
csupán azért mellőzi a törvényhatóság, mivel annak ke-
resztülvitele kiszámíthatatlan nehézségekbe ütközik. 
Azonban felhatalmazta a vármegyei számvevőt, hogy 
Kőszeg városa részére egy szabályszerű költségvetési 
rovat beosztást készítsen s meghagyta, hogy már az 
1901. évi költségvetés ezen új beosztás szerint álli-
tandők össze. 

— Elitélt helypénzszedó. Statnpf Károly volt kő-
szegi helypénzszedőt, ki a város és közönség kárára 
több éven át rendszeresen sikkasztott, a szombathelyi 
kir. törvényszék hűtlen kezelés büntette miatt egy hó-
napi fogházra Ítélte. Stampf megnyugodott az ítéletben. 

— Nem akar tanulni. A kőszegi árvaházuak egy 

fiúnövendéke, it szülői az iskolaév kezdetével a gim-

názium első osztályába Írattak be, már négy izben ki-

sérlette meg a szökést. Kgyszer már Szombathelyig gya-

logolt, a honnan haza, Jánosházára akart jutni, de nyo-

mára jutottak s visszavitték az árvaházba, a fin nincs 

megelégedve a helyzetével s feljebbvalói elótt azt val-

lotta, hogy nincs kedve tanulni, azért szökött meg. Az 

árvaház gondnoka most értesítette végre a fiu szüleit, 

hogy vigyék haza, mivel kényszerítve amúgy sem fog-

nak vele célt érni. 

— Helyettesites. A szabadságra ment kőszegi ál-

latorvost két hétre Méizíros Jenő állami állatorvos, 

Szombathelyről, helyettesíti. 

vetve az örök törvényeknek. E pillanatban láttam, hogy 
e törvények alól nincs kivétel. 

Aztán az nU-án . . . 
Egyszerre minden érdekelte, tekintete kíváncsian, 

kutatva futott végig az idegen férfiakon s inkább ér-
dekelték néha mások banális bókjai, mint áradozó, sze-
relmes szavam, mit megszokott már. 

Minő fájdalom I Csak asszony az én imádott an-
gyalom is, asszony, ki természettől fogva arra van te-
remtve, hogy minden behatásnak átengedje magát. Nem 
kell eróseblmek lenni e behatásnak, mint a milyen az 
előbbi voll, mely fogva tartotta; csak újabb legyen, ha 
gyöngébb, ha közönséges is. A változandőság táplálja 
az asszonyok lelkét, testük is megifjodik, arcuk is meg-
szépül tőle. 

Elszállt, elillant boldogságom és hosszú esztendők 
borzasztó küzdelme vette kezdetét. 

Minő küzdelem ! 

Minden tudásommal, agyam minden erejével, egész 
lelkemből küzdöttem a törvények ellen, melyek az asz-
szonyi lelket uralják. 

Ádáz, kétségbeesett küzdelmet folytattam a ter-
mészet, az igazság ellen, hogy megmentsem a hazug, 
de gyönyörű ábrándot, melyről álmodtam. Az örök hű-
ség, az örök szerelem ábrándjáért szálltam harcba ezer, 
meg ezer ellenséggel. 

Minden az ellenségem volt. A férfiak, kik csodáló, 
vágyó pillantást vetettek az asszonyra, kit karomon ve-
zettem; az utca, a barátnők, a regények, az élet, a ter-
mészet, a tavasz, mely vágyakat lop a szivbe •— mind, 
mind ellenségem volt. 

Csirájában öltem meg asszonyom s z i v é b e n a rokon-

szenvet, mit más férfi ébresztett benne, minden művé-

szetemmel, végtelen rafliuériával, ugy, hogy 6 ne tudjon 

rola, észre soha ne vehesse. Lángész voltam célom szol-

gálatában, erős voltam, éles szemű, örökké éber, hazugi 



— Nyári mulatság Nagy - Csömötén. A nagy-
csömötei öuk. tüzoltó-egyesűiet szertára javára 190U. évi 
szeptember hó 16-áu a nagy-csömötei felsfl vendéglőnek 
e célra szépen elkészített és berendezett udvarán u y á r i 
m u l a t s á g o t rendez. Kezdete délután négy órakor. 
Belépti d í j : személyjegy 6u fill., családjegy 1 kor. 
60 fii 1. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hir-
lapilag lesznek nyugtáztatva. 

A koszeg-szombathelyi vasút üzleti kimutatása 

lyiiU. augusztus haváról: 

Szállított személyek 11.839 egyén 
Szállított javak Iti47 tonna 
Személyek s podgyász utáni bevétel . 5932 kor. 
bevétel a szállított javak után . . . 3317 » 
Összes bevétel 9249 . 

Kilométerenkiut r>44 , 
Az előző év aug. havi tüzes bevét-U . 8700 , 

Kilométerenkiut 5 1 2 . 
A km.-kinti emelkedés 6'3 °/o 

Kredméntf az ér elejétől aug. hó vJyeig : 
Szállított személyek 73.533 egyén 
Szállított javak 82G4 tonna 

Személyek és podgyász utáni bevétel 37.413 kor. 
Hevétel a szállított javak utáu . . 25,007 » 
Összes bevétel 62,420 „ 

Kilométerenkiut 3072 . 

Az előző év eUő a hónapjának bevitele : 
Személyek s podgyász után . . . 3«,845 kor. 

Javak után . . . ' . . . . . 20,f»3r> , 

usszes bevétel 57,380 „ 

Km.-kint 3375 . 

Az emelkedés km.-kint 8'8 °/o 

h'ri dthiyoi hm,-hinti bevét el : 
Az I9<»0. évben 55"8 kor. 

Az 1899. évben 5063 , 

Az általános ii/.leti eredmény, mint a fenti kimu-
tatásból láthatni, az elmúlt hónapban is igen szép emel-
kedést mutat úgy a személy-, mint a teherforgalomban. 

— Menettertl jegyek életbeléptetese a kőszeg-
Síu.nbathelyi vasúton. Folyó évi oktober hó 1-tól a kó-

szombathelyi vasiit vonala állomásainak, illetőleg 
megállóhelyeinek egymásközti forgalmában a menetdíj 
kétszeresnek beszedése mellett 8 napra érvényes menet-
térti jegyek fognak kiadatni. Oly hiány és visszás állapot 
nyert ezzel elintézést, melyre utazó közönségünk már 
régen várt. 

— Ingatlanok forgalma. A múlt hét folyamán a 
következő ingatlanok kerültek telekkönyvi átírás a lá : 
A kőszegi 513. számú tjkvben A í. 1—2. sorszámú 
2^9. házszám alatt felvett Frevler Lajos kős/.egi lakos 
tulajdonát képező ingatlanok 1550 korona vételárért 
Kasper József és neje született Ritter Zsuzsánua kőszegi 
lakósok vevőkre. 

— Hirdetmény. Kőszeg sz. kir. város rendőrkapi-
tányi hivatala részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint 
az ellenőrzésre köteles közös hadseregbeli állandóan 
szabadságoltak, tartalékosok és póttartalékosok, kik 
Kőszeg városban tartózkodnak, kötelesek iwOO. évi 
október hó 8-án d. e. 9 órakor az ellenőrzési szemlére 
a városházán megjelenni. 

Kőszeg, 190'». szeptember 10-én. Kőszegi J6**éf, 
rendörapitái .v. 

Árverési hirdetmeny. Közzéteszem, hogy a 
Mexikó (Reitanger) dűlőben fekvő 36 hold 10^2j-öl 
szántó folyó évi szeptemker 26-án délelőtt 9 órakor 
Kőszeg szab. kir. város tanács-termében nyilvános ár-
verés utján haszonbérbe adatik. Árverési teltételek 
ugyanott a hivatalos órák alatt megtudhatók 

Kőszeg, 1900. évi szeptember hó 12-én. 

Augutzt J<íno 
|Kil({áriiii—li-r hntjvlt. 

ravasz, aljas, mint egy ördög, jó és tökéletes, mint egy 
angyal. A gyöngédségnek, szerelemnek élő szobra vol-
tam, kifoghatatlau türelmű, alázatos, mint egy rabszolga, 
epedő, mint egy trubadur. szenvedélyes, mintha vérem-
től nyerte volna melegét a nap. Küzdöttem rettenthe-
tetlen szilárdsággal és kitartással, hogy le ne szállhas-
son a piedesztálról, melyre emeltem, idegen érzés, hogy 
be ne mocskolja szivét, Ugyanaz maradtam mindig és 
mindennap más voltam mégis, hogy mindennap újnak, 
érdekesnek, változatosnak találjon, hogy pillangók mód-
jára szerte röpködő gondolatai mindig rajtam akadjanak 
meg, hozzám térjenek vissza. 

Ö minderről mit sem tudott, sejtelme sem volt 

róla, hogy mi történik lelkemben és szerelme egész éle-

tünkön keresztül az enyém maradt. 

Hosszú harc volt — és én győztem benne. Meg-
őriztem szerelmünknek drága, imádott patyolattestét, 
megőriztem lelkét is. 

Megőszültem e küzdelemben, ó is ősz már és a 
végtelen szerelmet, gyöngédséget, mit én oltottam lel-
kébe, mit én ápoltam, őriztem, vigyáztam egy életen ke-
resztül — a saját kiváló lelke kincsének tudja. Saját-
jának vallja a nagyságot, mit tőlem nyert és büszke rá, 
kiválósága tudatában magasan hordja fejét. Nem sejti, 
liogy a vér, mely ereiben csorog — az én vérem, hogy 
lelke - az én lelkem, hogy gondolatai — az én gon-
dolataim . . . 

Itt az alkony, végtelenül fáradt vagyok. Győztem, 
de szomorúbb vagyok mintha engemet győztek volna 
le. Igen, végtelenül szomorú vagyok, ha visszatekintek 
elmúlt életemre. Emlékeim derűt nem támasztanak szi-
vemben, nincs beimeiu harmónia, nincs megnyugvás, 
nyugodt, boldog mosolylyal szemem nem fogom lezárni. 

Mert magam készítettem a virágot, mely ósz fe-

jemre hull, mesterséges az illat, uiely környez és nem 

lehet hinnem, nem lehet imádnom az Inteni, a kit ma-

gam csináltam magamnak . . . 

Különfélék. 
* A persa sah ajándéka. Orf«ief#ben csinos törté-

neten mulatnak az emberek. Mikor a sah, ki tudva-
levőleg Európában utazgat, ott tartózkodott, meghívta 
magához lleeth Lola kisasszonyt, az ismert opera-éue-
kesnőt, hogy adjon elő neki és kíséretének néhány 
énekszámot. Lola kisasszony dobogó szívvel jelent meg 
a sah előtt, mert azt remélte, hogy ő is olyan értékes 
ékszert kap ajándékul, a milyent egy hete Labuskája 
operett-énekesnő kapott, a ki szintén bemutatta hangját 
a perzsa uralkodónak. Nagy volt azonban Lola kisasszony 
csalódása, mikor a sah emlékül egy átlőtt öt frankos 
pénzdarabot adott neki, melyet ő maga lótt át. Lola 
kisasszony babonás lévén, azt hitte, hogy a sah öt 
lrankosa jó lesz amuletnek, melylyel a kártyaasztalnál 
szerencsét próbálhat. El is ment azonnal a klubba és 
megkísértette a szerencsét, de az aniulet nem vált be, 
mert jelentékeny összeget vesztett. Lola kisasszony 
azonban még mindig bízott az amuletbeii s másnap is 
elment a klubba vele, de most még nagyobb összege 
úszott el. A művésznő erre komolyan megharagudott 
a sah öttraukosára és méltó boszuságábau a tengerbe 
dobta. 

* Milyen a régi kínai műveltség ? A kinaik azt 
mondják, hogy mii a Krisztus előtti kétezredik évből 
vannak irott emlékeik, sót írni uiár 4500 évvel ezelőtt 
tudtak, fis ezt az állítást sok egykorú lelet igazolja, 
sót találtak már a Krisztus előtti harmadik ezredévből 
olyan szobrokat, a melyeken a fej formája, a szemek 
mauduhiszerü metszése határozottan kínaiakra vall, s a 
elírás rajtuk hasonlít némileg a még most is haszná-

latos kiuai írásmódhoz. Tehát a föld kerekségén ott 
virágzott legelőbb az emberi kultura, a hol most leg-
inkább félnek tőle. 

* Három nore van szükségé minden férfinak 
anyára, nővérre és feleségre. Bármily rosz sora legyen 
a férfinak, bármily csapással sújtsa is ót a végzet: a 
szerető jó a n y a minden bajou átsegíti őt. A n ő v é r 
legyen a tértinak őrzőangyal*; az a fiatal ember, kinek 
oldala mellett egy hű, szerető nővér áll, nem fog soha 
elveszni. És a harmadik: a f e l e s é g , ki megosztozik 
vele mindenben, kiveszi felerészét búból bánatból s 
megédesíti, megkettőzi örömét: a feleség legyen a 
család áldást oszló napja ; az ó kedélye teremthet az 
otthonban vidámságot, megelégedést és boldogságot 

* Számonkérés. 
Menyecske lép be az anyakönyv vezetőhöz. 

— Kegyelmed úgy-e, az az úri ember, aki a há-
zasságokat megköti ? kérdi nagy komolyan. 

— Én vagyok. Mit kiváu? 

— Kegyelmed irja be a könyvbe, hogy kicsoda 
kit vesz el hites feleségül ? 

— Én, én. Mit akar? 
— Meg tudja-e találni, hogy Sipos Péter mikor 

vette el Galambos Esztert ? 
Az anyakönyvvezető éppen jó kedvében volt és 

kikereste az illető lapot. Két évvel előzőleg kötötték 
meg a házasságot. 

— Itt van. Sipos . . . Galambos . . . 

— No, ugy-e, törvényes volt a házasság ? 

— Hogyne. 

— És egész életre szólt ? 
— Természetes. 

— No hát tudja meg az úr, hogy csak úgy adott 
össze minket, hogy az uram, Sipos Péter megszökött. 
Adjanak hát másik férjet ! 

* Vetelkedo ellenfelek. 
Egy angol dicsekedett egy búr előtt, hogy az ő 

birodalmukban sohasem nyugszik le a nap. 

— Mondok neked valamit — felelt erre a búr. -
Ha a ti birodalmatokban uein nyugszik le soha a nap, 
akkor ennek megvan a maga oka. Az isten ugyanis 
mindig szemmel akarja tartani a gazembereket s nem 
bizik bennük a sötétben. 

* A villamos vasúton. 

A villamos vasúti kocsin a kalauz rászól egy atya-
fira, akinek pipa van a szájában : 

— A kocsiban nem szabad pipázni! 

— Mi baja van! Hát pipálok é n ? ! 

— Látom, hogy a pipa a szájában van ! 

— No, a lábam meg a csizmában vau és mégse 
járkálok ! 

* Orvosi tanács 
Kisasszony: l'gy-e, doktor úr, nagyon sápadt 

vagyok ? 

Doktor : Csakugyan. 
Kisasszony : Mit tegyek ellene ? 

Doktor: Törülje le a púdert. 

Nagy ok az örömre. — Pozson yi tudósítónktól. 
— Az öröm ragadós és igy boldog vagyok, hogy néhány 
minden üröm nélkül való örömről tehetek tanúságot. 
Mindaz, a mit elmondok komoly valóság, mindegyik 
eselet lelkiismeretesen ellenőriztem. Maga az elmon-
dandó dolog általános érdekű, mert az egészségről szól, 
a mi pedig mindnyájunkra igeu fontos. Századunkban 
igen sokan szenvednek általános gyengeségtől, a mi 
mutatja, hogy a vér kimerült. Vérszegénység, sárgaság, 
idegbetegségek, reuma, eredménye a vér ereje elvesz-
tésének s azok, a kiknek az a sorsuk, hogy e beteg-
ségekkel megküzdjenek. jól teszik, ha vérüknek meg-
erősödéséről gondoskodnak. Mit kell tenni, hogy ered-
ményt érjenek el. Az eszköz elég egyszerű A Pilik-pilulát 
kell alkalmazni, melynek nagy a Ilire és a mely bizto 
sitja a vér megerősödését. A nagymennyiségű írásbeli 
bizonyítvány mutat ja, hogy Magyarországon szükségtelen 
a Piiik-pilulát dicsérni. Fölsorolunk néhánya Pitik-pilula 
által meggyógyult fontos személyiséget. S vannak olyanok, 

kik az erősödés utján vannak s látva a javulást bizatu-

mal folytatják a Piuk-pilula használatát. 

— Örömmel tudatom önnel — irja Reichel H. úr 
Alibunárból, hogy a Piuk pilula nagyon jó volt nekem 
arra, hogy beteljesülnek mind a hozzáfűzött remények. 

Másrészről Kolbenhayer Vilma tanítónő, Gyón, L. 
P. Alsó-Dabasról kijelenti, hogy a Piuk-pilula reá kitű-
nően hatott. 

Kornett György úr földbirtokos, Uj-Arad közelében, 
Német-Szt.-Péteren, szintén megerősíti, hogy a Pink-
pilula egészségét helyreállította. 

Végre Pauer István úr Pozsonyból irja, hogy jól-
lehet már egészséges, még folytatja a Piuk-pilula hasz-
nálatát s még hat dobozt kér. 

Mindezek a bizonyítékok az aggodalom legyőzésére 
szolgálnak s buzditói mindazoknak, kiknek vére gyenge 
s kiket ezáltal betegség támadott meg. Ezek után ha-
ladék nélkül fogják alkalmazni a Pink-pilulákat. 

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

Selyem-Bkok 2 frt m 
feljebb 4 méter! póstabér és vámmentesen száll ítva! 
Minták póstafordultaval küldetnek ; nemkülönben fekete, 
fehér és sziues „Heuneberg-selyein" 4í> krtól 14 frt 65 
krig raéterenkint. 

HenneberyG selyeinqyár03[cj,!JUÍT,muito; Zürichben 

) Lucerna őszi vetese. A legrégibb s egyúttal 
legjobb kultúrnövényről, a közönséges lucernáról egész 
irodalom van már ugyan, inégis nem ritkán merülnek 
fel annak termelési mikéntjére vonatkozó oly kérdések, 
a melyek a gazdák előtt többnyire, vagy legalább is uagy 
része előtt ismeretlenek. Ilyen kérdés pl. a z : vájjon 
ajánlatos-e a lucernát őszszel vetni ? s mi az előnyös 
vagy hátrányos oldala a tavaszi vetéssel szemben ? 

A vélemények a kérdésre természetesen eltérőek. 
A gazdák egy része kizárólag a tavaszi vetés célszerű-
ségét hangoztatja, más része pedig azzal ellentétes 
álláspontra helyezkedik, s viszont olyanok is vannak, 
kik hol az egyik, hol a másik eljárást alkalmazzák. 

A dolog úgy áll, hogy határozottan célszerűbb az 
őszi vetés a tavaszinál, mert az őszi vetés a tél be-
álltáig kellően megbokrosodik, sőt kedvező időjárás 
mellett egy jó kaszálást is adhat, a téli fagynak jobban 
ellentállliat, tavaszszal pedig, mihelyt az idő megengedi, 
fejlődésnek indulhat s igy biztos egy-két jó kaszálást 
kaphatunk s a mellett tiszta s gyomtól mentes lucer-
nást nevelünk. A tavaszi vetés pedig azért nem meg-
felelő, mert számtalanszor az idő sem engedi a korai 
vetést s igy kénytelenek vagyunk kései vetést hasz-
nálni, már pedig ha ez után egy hosszabb szárazság 
jön, a lucernamag ki sem kelhet, s ha ki is kel, el-
nyomják azt a gyomok, ellepik ; ha pedig a tavaszi idő 
megengedi a korai vetést, akkor meg a kései fagy teszi 
tönkre a gyenge fiatal lucernást. 

Vessük tehát a lucernát ószszel s e célból készít-
sük el földünket még nyáron; gondoskodjunk istálló-
trágya és szuperfoszfát alkalmazásával arról, hogy az 
táplálékban hiányt ue szenvedjen s augusztus végén 
vagy szeptemf>er elején rozszsal együtt juttassuk a jó 
rsiraképességii s arankamentes magot, földünklie. Kat. 
holdanként 12 kg. lucerna és 35 kg rozs teljesen ele-
gendő. A vetésnél legjobb azon eljárást követui, hogy 
a magot fele részben a tábla hosszában, tele részben 
erre keresztben vetjük, mert hz által a lucerna hamarább 
záródik, gyorsabban benövi a talajt. 

) Káposztánk veszedelme. Ha végig nézünk konyha-
kertjeinken, különösen a nyíltabb helyeken fekvőkön, 
szomorú látvány térül élénk: nagy táblákon alig lelhető 
fel egy-egy ép káposztafej, mindnek csak a váza mere-
dez égnek, mint valami bozontos seprő. A hernyó mind 
összerágta s gazdasszonyunk aggódva kérdik a piacon 
a káposzta árát Mit fognak eltenni télire, ha a káposzta 
oly méreg drága. Pedig a baj okát köiiuyeu leheteti 
volna elhárítani vagy legalább is az eredményt kiseb-
bíteni az úgynevezett káposztalepke pusztítása, szorgal-
mas liernyószedés- és irtás által. A sárgásfehér szinü 
káposztalepke pusztítása már azért is ajánlatos, mert 
évenkint két némzedéke van (tavaszi és nyári), roppant 
szapora s falánk hernyói — mint az idén is — mindent 
összerágnak A hernyók irtását még most sem szabad 
elmulasztani, mert bár idei termésünk oda van, mégis 
megmenthetjük legalább a jóvó esztendeit. A káposzta-
pille sárga petéit nagy csoportokban fákra, kerítésekre 
rakja s ugyanott báliozza be magát a fi Iánk hernyó is. 
A ki szereti a káposztát, ne sajnálja a fáradságot: 
pusztítsa e férget s álcáit, a hol éri. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, kik boldogult atyánk 

Oszwald Antal 
urnák elhalálozása alkalmával részvétükkel fájdal-

munkat enyhíteni szívesek voltak, nemkülönben 

a szabó-mester uraknak ez uton hálás köszönetet 

mond 

Kőszeg, 100 '. szeptember 7-én. 

a gyászoló család. 

Közgazda ság. 

Vegyesek. 



Vasúti menetrend. 
A I I u ni ii h ti k. I I . I I I oszt. komikkal 

_ 
Körépeurúpfti idő. 

Kőszeg iixl. 

Lukáesliá/a (in. t>.) 

Német-Genc* (in. h.) 

Szombathely «-rl.. 

Szombathely »ml. 

Nőmet-Gene* (m. h.) 

l.ukácsliá/n (in. Ii.) 

Köa/.eg t-rk. 

*) Cvak k étiden t'a 

l! 4 " 

i 
i J 

514 

I ;,»* 

I rU' 
7is • 

!l 7»l 

d e * d. e. j d. " 

1 1" 1 S " 

1204 5" 

8 " I J P 5 40 

1 4 5 " 

1!•• 3'* 79S 

1118 3" 7" 

1 1 " 8 " 7" 

11" 4*' 7*' 

pénteken k-iilekedik. 

Piaezi árak. 
Buza 100 kilo . . 15.80 kor-t(il 16.— fill. 

Rozs „ . . . 1 4 . - , 14.08 „ 

Árpa , „ . . 14.40 , 14.50 , 

Kukoricza „ . . . 14.40 „ 14.10 „ 

Zhb , , . . 10.60 „ 10.70 „ 

Keil-Lakb 
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára. 

1 nagy palack ára 1 frt 35 kr. — I kis palack ára «8 kr. 

Padló-fényesítö, Arany-fénymáz 
legjobb és legegyszerűbb beeresztő-szer képkeretek stb. bearanyozására. 

keméuy padló számára. 1 köcsög ára 45 kr. 1 kis palack ára 20 kr. 

Fehér „Glasur"-fénymáz 
legjobb szer mosdó-aszialok, ajtók, ablakdészkák stb. ujonnani befestésére. 

1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr. 

Mindenkor kapható: 

U n i g e r J ó z s e f - i i l l K ő s z e g e n . 

Schnelder- p ú f r , i n y - l « k O C « k A k , 

Millió embernek egészségét! 
Kik galandferegben es gyomorbajban szenvednek 

Pántlikagiliszta fejestől, 
a páfráuy-tokorskák által fájdalom 

né lkü l , jó tá l l ás mel lett ,a legrövidebb 

idíl alait (fi peroz au.tt) teljesen el-

bajtatik. Kz.-n k i tűnő gyógye/er fáj . 

dalom n.-lküh gyois és biztos ered-

ménye*.t jó tá l lás nyújtat ik. N«m 

árt, ba páatl ikagtl ierta féreg nincs 

itt jel«-u. — A/. éleikor megjelölendő. 

— T ö r v é n y e s e n v e d v e . Kgy 

eredeti dobo'. ponton használati 

uta«ítinnal a bel- én külföld részér-

4 frt postai utánvéttel vagy 3.50 

előre való beküldésével. A pantlika-

glllszta tünetei a következők: Az 

•rez bálvány sárga, bágyadt tekintet, 

kék szemkai ikák . lesoványodás, el-

nyálkásodás, bevont nyelv, etnés/i-

ketlenség, étvágytalanság felváltva 

mohó étvágyagyai ,gyakori rosszullét 

vagy éppen ájulások s szédülés füleg 

éhgyomornál , egy gombolyag fel-

H/álláan egénz a nyakig, nyálósszegyflleuilés, a test inegdaga-

dása, gyouiorsav, gyoiuorbév, gyakori felböfügés, bélgörcs, 

liengi'rgetés, hulláiuszerU mozgásuk, szúró, srivó fá jda lmak és 

szurá-ok a belekben, szívdobogás, a vérkeringés rendetleuségei, 

különösen nőknél, gyakori véletlenül beál ló főfájás, a búsko-

morságra való haj lam, életuntság ás a halál óhajtása. 

Egyedül valódi kapható: Mclineider Józnef 
gyógyszerésznél. K e s l c c a u . FÖ utoza 45. (Dáltnagyerország.) 

Ül 

Az Osztrák-magyar banknak 
Szombathelyen újonnan felállított fiókintézete 

l O O O . é v i M z e p l o m b e r h ó 17-én fog a K x i l y - J á i i O M iitctt 3 6 . számú ház 

e l s ő e m e l e t é n l evő h e l y i s é g e k b e n m e g n y i t t a t n i . Az irodai órák egyelőre reggeli 8 órától 

délutáni 2 óráig állapíttattak meg 

A fiókintézet üzletköre kiterjed: 

a) bankképes váltók, értékpapírok és szelvények leszámítolására, 

b) váltók, értékpapírok és szelvények bizományi beszedésére, 

c) valtöelfogadványok bizományi beszerzésére (az elfogadott első váltó átvétele stb.), 

d) a giró-forgalomra, 

e) bankutalván)ok kiállítására a két föintézetre és valamennyi bankfiók-intézetre, 

f) kölesönképes értékpapírokra való kölesönzésre, 

g) egy évnél nem régebben lejuri szelvények kifizetésére, 

h) mindennemű értékpapírokhoz tartozó szelvényivek bizományi beszerzésére, a mennyi-

ben a szelvt nyivek átvétele valamely bankintézet helyén eszközölhető, 

i) az elővételi jog bizományi gyakorlására és értékpapírokra teljesítendő befizetésekre, 

valamint konvertálandó kötvén vek kicserélésének eszközlesére, w * 

k) értékpapiiok és érmék bizományi vételére és eladására, 
1) külföldi helyekre szóló eheekek és utalványok bizományi beszerzésére, 
m) letétek atvetelére a bécsi vagy budapesti föintézethez való beküldés céljából, 
n) aranyrudak, valamint aranyfövény és aranypor, továbbá külföldi és kereskedelmi arany-

érmek beváltasara meghatározott áron. 
o) bankjegyeknek és a koronaérték érmeinek beváltására. 

Az Osztrák-magyar bankkal való üzleti közlekedésre megállapított kimerítő határoz-

máiiyok a fiókintézet által kívánatra díjmentesen szolgáltatnak ki. 

Szombathely, 1ÍHH). cvi szeptember hó 12-én. 

Osztrak-magyar bank 
szombathelyi fiók intézet. 

^ L S X j r a X O Z S t 
t i s z t á t 

iiiiinieii inennyi*£gl»en vásárol fi* ajánlatot Kér 

Deteinyi Frigyes 
•lrouistH, 

Budapest, Marokkoi u. 2 sz. 

Sopron - megyei 

2 0 0 h o l i l n * 

b i r t o k o m r a b é r l ö t 
keresek. 

Czim: a kiadóhivatalban. 

Nvunmtott Ffijcl Oyuln könyvnv«tm<lájá> a • 
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