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Pénzügyi tervezet. 

Egy igen fontos és kívánatos javaslatot vetett 

el a csütörtöki városi közgyűlésen a képviselőtes-

tületet : a járdakészitésre vonatkozó szabályrende-

letet. Ez nem az egyedüli javaslat, melynek e köz-

^yüléseu véletlenül, hangsúlyozva mondjuk, vélet. 

lenül ez volt a sorsa, — csakhogy ez esetben az 

elvetést indítványozó Markovits József képviselö-

uek, szerény véleményünk szerint, teljeseu igaza 

volt. Mi uem ismerjük az ö inteutióir, azt sem, 

hogy feletlenül történt-e ez igy, avagy bizonyos szá-

mítással, a jövőre való tekintettel, de bizonyos, 

hogy iieui lejtette ki eléggé és annyira, hogy abból 

mást, mint a járdakészitésre irányuló javaslatot 

jubbau előkészíttetni óhajtja. 

Mi azonban a közérdek szempontjából és a 

városnak tervszerű haladása érdekében részlete-

sebben kivánunk e tárgyhoz hozzászólni. 

Hogy a városnak egy sima, jó cementjárda 

igen kívánatos lenne, az igaz. Az erre való törek-

vés dicséretes. 

De hogy a város moderu átalakítását nem 

lehet ugy hiibele-balázsként intézni, az is bizo-

nyos. 

Kőszegnek nemcsak járda kell, hanem kelle-

l uek mindenekelőtt jó közlekedési utak, tiszta ut-

cák, más világítás, a csatornázás folytatása, — a 

vízvezetéktől eltekinthetünk, inert legtöbb helyen 

jó I V Ó V Í Z van, — ámbár kérdés, nem-e épen Kő-

szegen lenne a vízvezeték kérdése nagyon könnyen 

s előnyösen megoldható. 

Ha ezeu kérdéseket rátánkiut oldjuk meg, 

terhekkel fog járni. Ha egyszerre megoldjuk, ak-

kor is teherrel jár, még pedig inkább aránylag ke-

vesebb teherrel, mert a nagybau folyó műveletek 

mindenesetre kedvezőbben megoldhatók. 

Mi tehát a pénzügyi tervezetet ugy érijük, 

hogy az útépítés, a járd .készítés, a csatornázás, a 

világítás kérdése foglaltassák össze és együttes egv 

időben való megoldást tegyünk lehetővé. 

Ha a szükséges töke megállapittatott, akkor 

a konverzió kérdése is egyidejűleg végrehajtható. 

Ne riadjunk vissza a kölcsönök nagyságától, inert 

az évi teher azért semmivel sem lesz több mint 

eddig és lesz egy modem átalakult városunk ; az 

utókorra sem hagyunk sok adósságot, mert hiszen 

ugyanannyival inint amennyit most évenkint tol-

dozásra-foldozásra költünk, ugyanannyival törleszt-

jük a tökét is. 

A gyufa- s lámpabél politikával lehet éven-

kiut néhány száz koronát megtakarítani, de ez nem 

vezet a város boldogulására. Nagyszabású s min-

den modern igényt felölelő városrendezési tervet 

kell megalkotni s végrehajtani. Csak ez képes ben-

nünket a maradiságból kiragadni s ez képe/.i alap-

feltételét a további haladásnak. 

A MirkorUs József képviselőtől felvetett pénz-

ügyi tervezetet mi tehát nemcsak a járdakészités 

lehetővé tételére kívánjuk, huieni az elengedhetet-

len szükséget képező egyébb modern követelmé-

nyeknek létehilésére is. 

Ki kell emelni a város közügyeit a szatócs-

kodó, kicsinyes felfogások maradi légköréből. Pél-

dát kell venni más városokon. 

Nem könnyű a munka. De jól átgondolt elő-

készítés mellett megnyerhető lesz rá ugy a város 

közönsége, mint annak képviselőtestülete, különö-

sen ha a mérvadó körök nem azt fogják nézni, 

hogy kik csinálják, hanem hogy mit csinálnak. 

így képzeljük mi a pénzügyi tervezetet. Ter-

mészetes, hogy beleértjük ebbe a községi takarék-

pénztár és vasút megváltásnak pénzügyi terveit is. 

Mert ezek a vállalatok, kell, hogy a városnak, e 

város közcéljaira jövedelmezzenek, mert ha ezt is 

bevonják, majd csodákat tapasztalnak, mily köoy-

nyen lehet a nagyszabású kérdéseket a nagy kö-

zönség nem túlságos igénybevételével megoldani. 

A pénzügyi tervezel csak ugy egész, ha jö-

vedelemszaporulatok, uj jövedelmi források is biz-

tosíttatnak. 

Városi közgyűlés. 
Kőszeg város képviselőtestülete csütörtök d. u. 

rendkívüli közgyűlést tartott dr. Sistorü* Miklós pol-

gármester elnöklése mellett. Nyolc tisztviselőn kivül 

városatya volt jelen a gyűlésen, melyről ez a rövid 

referádánk. 

Elsőben dr. nisaoiits Miklós polgármester, dr. Mázy 
Engelbertuek & gimnázium ügyében hozzáintézett egy 

korábbi interpellációjára válaszolván, a képviselő-testület 

ugy ez interpellációra adott ama választ, hogy a Jézus 

szive templom kegyúri kérdésének megoldása dolgábau 

T A R C A . 
Farsangi gondok. 

I r t a : Tömörkény látván. 

Mikoi én inig gulyán fótam, 
Gulya után A^tálgatum, 
Eiiott rám at H»Ö, 
Enö után tödel a mozS ; 

Ritka mán a* hű i/ereiS. 
(Tápai nóta.) 

A tápai nóta is olyan, hogy négy sort beszél, 
amikre senki sem kíváncsi, hogy végezetül elmondhassa 

&z ötödiket, amely szerint a hü leány manapság már a 

ritkaságok közé tartozik. Mit uiondjuuk ezek után Sallai 

Pirosról f 
Sallay Piros szegény lány volt — mert nem lehet 

mondani, hogy ne lett volna szegény — de szép volt. 
Olyau tehér lába volt ueki, mint valami kisasszonynak. 
Azutáu melles is volt a lány. A nyaka valami kitűnő 
módon formásán rendes és illik fekete hajához a szóké 

szeme. Isten ót igy eléggé megépítette külsejében s 
lehet, belsejében is megépítette, de abban, már ami 

a tejét illeti, elrontották az emberek. 

— Tökfejű, — mondta róla Köszönt ős Pálné — 
mert elmákolták. 

Sokan vannak, akiket igy elmákolnak csecsszopó 

korában. A balgatag kis vakarcsok szeretik inni a mák 

levit, attól aztán alszanak is naphosszat s oly jó cse-

csemők, „hogy csak csuda • áíire felnőnek, meg olyan 

ostobák, hogy csuda. Mit mondjunk ezek után Sallai 

Pirosról f 
Iie r .a baj. Nem kell az asszonynak ész — vélte 

ugyanasak Köszüntős Pálnénak az ura — az asszony-

nál tökéletesen elég, ha annyi esze van. hogy mikor az 

eső esik, nem áll a csurgás alá. 

Pedig Sallai Piros is asszony lesz valamikor, ha 

ma nem, holnap. Ez lányi sors; ki vau, ki alóla kive-

endő lenne P Nem igen találkozik s Pirosnál még hozzá-

adásul keil venni, hogy hárman is jártak utána. Jár t 

első sorban bizonyos Tandary Imre, jó táncos legény, 

de hazulról nem nézett rá semmi. A másik már inkább 

olyan vagyonkásabb-forma volt, ezt Kisguczi Gergőnek 

hivták ; volt neki a lónyuzó-dülőben egy háromzsákos 

földje és a maga házában lakott De mindig dohánynyal 

manipulált, ily módon gyakran gyilkolták a tináncok bír-

sággal, a ház egyik sarka már azoké is volt egészen. 

Súlyos bajként nehezül még Kisguczi Gergőre az a be-

széd, hogy a családjában hazajáró lélek van. Ez a lélek, 

nem most, hanem ínég emberkorában, birkát lopni a 

juhistállóba egy lukon bemászott, de észrevette a juliász 

és amint a fejét a lukon bedugta, nyakon szúrta a vas-

horoggal, minélfogva az ember azonnal lélekké válto-

zott. Kz tehát hazajár, mert egy birkáért oly fiatalon 

kellett k imúlnia; s mivel panaszain Kisguczi Gergő se-

gíteni nem tud, a lélek köcsögüket vagdos a falhoz. 

Kérdés most már, mit tenne a lélek, ha Sallai Piros a 

házhoz kerülne P Lehet, liogry nem bántaná, ellenben 

lehet, hogy haragja ellene fordulna, továbbá az is lehet, 

hogy mindez csak az asszonyok beszéde, akik Piros fejét 

nem Gergő irányában akarják csavarni. Oreg asszonyok 

szokása, hogy szétszólják a párokat, néha érdekből, 

máskor mulatságból, mert nekik is csak kell foglala-

toskodni valamivel. 

Aiui a harmadik személyt illetné, ó koros férfiú s 

mint mondani szokás: két asszonyt már elnyűtt életé-

ben. Kz elég is egy életre közönségesen, de nála ennél 

a bizonyos nevezetű Boros Ádámnál egyéb tekintetek 

is vaunak, ó ugyanis az állam embere, ó állami alkal-

mazott. Kz rendes állás, biztos kenyér annak, aki jóba 

foglalva tartja magát és dolgait elvégezi. Vannak ugyan, 

akik azt tartjak róla, hogy az állam kutyája, mivelhogy 

szolga s mind az a sok ur, aki az állam nevében van, 

mind parancsol neki. De ez csak beszéd, az irigyek be-

széde, amivel szemben áll az, hogy Boros Ádám a va-

sutuál nyugdíj képes ember s itt van inost ebben az az 

ok is, aminél fogva Boros Ádám harmadszor is háza-

sodni akar. 

Mert uein lehet a nyugdijat engedni. Azért fizetni 

kellett, emberek és szolgálni is kellett érte, emberek, 

fis Boros Adám is hányszor volt ugy, hogy más szol-

gálatba is mehetett volna, mert hivták, de nem ment, 

mert tartotta mindig a nyugdíj. No és most mégis csak 

ott van, hogy ha meg talál halni : a nyugdíj senkinek 

se jusson P Mert gyerekek nincseuek, asszony sincs. 

Miért szolgált akkor a nyugdíjért, iniért volt annyi ideig 

az állam kutyája? Kz megfontolandó. A nyugdijat en-

gedni nem lehet, az állam, ha akar, gyarapodjon másutt, 

de ő rajta ne használjon. Ks ót majd ne is szamarazza 

le senki a temetésekor, mondván: Legalább vött volna 

el valakit a szamár, hogy azt a kis nyugdiját használ-

hatta volna valaki. 

riz igy inegy. KI kell venni valakit, hogy a nyug-

díj kárba ne veszszen, hogy legyen, aki azt húzni fogja, 

aki élvezi vagy bármit csinál vele, csak hogy az az 

államnak ott ne maradjon. 

Érthető, hogy egy ember, aki ilyen okokból há-

zasodik, széttekint kissé a lányok között Ha ó maga 

már öreges ember is, de joga van hozzá, vagy mi, hogy 

ne valami vénséget venne el, vagy pedig olyan leány-

zót, aki megesett s akinek orozva született gyermeke 

van. Kzt nem teszi, hanem inkább válogat s igy tör-

tént, hogy Boros Ádám szintén beállott abba a bandába, 

amely Sallai Piros után járt. 

E l ö f i s e t ó s i á r : 

Egész évre 8 korona, félévre 4 korona, 
negyedévre 2 korona, egyes szám ára 

20 fillér. 

Nyilttér sora 40 fillér. 

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

S z é p i r o d a l m i , t á r s a d a l m i , é s k ö z 

g a z d a s á g i h e t i . a p . 

A lap szellemi részét illető közlemények 

a szerkesztőséghez intézendők. 

Előfizetési pénzek és reklamációk, 

F e l g l G y u l a 

kiadó címére küldendők. 
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az egyházi főhatósággal tárgyalásba bocsátkozott, mind 

pedig azon bejelentését, hogy Freybtrgtr Sándor részére 

ingatlanok eladása, az erdő-őrők választása ellen feleb-

bezések adatlak be; s végre azon jelentését, hogy a 

két uj rendőri állásra Ctedler Lajost és Szabó Lajost 

nevezte ki, — tudomásul vette. 

A napirenden levő tárgyak némelyike felett beható 

vita tolyt. Mi csak röviden közöljük a hozott határoza-

tokat, amint következnek. 

A jogügyi-bizottságba a lemondott Markovits Jó-

zsef helyébe elnökül megválasztják Tipka Ferencet. 

Az épitó-bizottságba levő két üres helyet Clatz-
hojet• Samu és óchlapfer Pál képviselőkkel töltik be. 

Névszeriuti szavazassal elfogadjak a Domonkos-

nővérekkel a kath. leánygyermekek tanuasa ügyében 

kötött szerződést. 

A neuies-csoói vágasban termelt városi fa érté-

kesítésére, illetőleg eladására nézve a közgyűlés akként 

határoz, hogy az eladás első három napján városi lako-

soknak van elsőbbségük a vételben. (A ta mennyiségé-

ről és áráról értesítve lesz a közönség.; 

A gyalogjáró dolgaban a tanaes részéről benyúj-

tott szabályrendeletet a közgyűlés véleményezés végett 

két bizottságnak adta ki, melyeknek ieladata a terve-

zetet javaslatukkal egyetembeu kinyomatni és a kép-

viselők között való kiosztásáról gondoskodni. Az utauyag 

ternjeleséről alkotott szabályrendeletet szintén bizott-

sághoz, a jogügyi-bizottsághoz utasította a közgyűlés, 

a tanács abbeli javaslatai pedig, hogy a városszaba-

lyozasi terv elkészítésével » város erdómestere bizassek 

meg, levétettek a napirendről. 

A rendőri záró-órára vonatkozó szabályrendelet-

tervezetet a jogügyi-bizottságuak adták ki. A gyám-

pénztári készlet elhelyezésére vonatkozó korábbi hatá-

rozatot megújították, vagyis a pénz elhelyezésére a kő-

szegi takarékpénztárt jelölték ki. Szakotit* Józset, Schaar 
Józset és Wilfinger Józset, akik a város kötelékébe ké-

rik magukat fölvétetni. 4<i koronányi di, lefizetése mel-

lett kőszegi illetőségűek lesznek. A községi polgári is-

kola fiailletményét, mely azelőtt 18',-öl volt, a leány-

iskola beszüntetésével 13 ölre szállítja le a közgyűlés. 

A fogyasztási adókezeld 1901. évi számadását elfogad-

ják és Sváb Józset kezelőnek 2ot» koronányi jutalmat 

szavaznak meg. 

628/902. 

Hirdetmény, 

A m k i r . f ö l d m ű r e é a ü g j r i m i n i n ? t e r i u m t i R k 6 0 9 4 s » o 2 » * . a 
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m t i ó n i > r é n v e k o < - k , n ö v é n y i r á s z o k n é k . g u m ó k n a k b e h o z a t a l a t i l < w . 
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Dr. Sissorics, 
polgármester. 

kik az állatvédelem terén oly elévülhetetlen érdemeket 
szereztek maguknak. 

A t. hó 2-án tartott alakuló közgyűlésen a város 

előkelőségei nagy számban jeleutek meg s örvendetes 

jelenségnek vétetett, hogy hölgyek is szép számban vet-

tek részt ez ülésen. 

A közgyűlést megelőzte Vherne Istvánnak nagy-

érdekű s irodalmi becsű felolvasása az állatvédelemről, 

melyet a jelenlevők nagy érdeklődéssel hallgattak meg 

és szerzőt lelkesen megéljeneztek. 

Felolvasás után a közgyűlés vezeté>ére Chernél 
István elnökül és Kukuljevic József titkaiul telkéretett. 

Chernel István kérésére azonban dr. Sissovic* Miklós 

polgármester vállalta el a közgyűlés vezetését. 

FelolvaMatott az alapszabályok tervezete, mely 

Markovit* József néhány módosításával elfogadtatott. 

Ezek után megallapittatott a tagok névsora. A 

megjelentek közül, kik még nem iratkoztak be tagokul, 

többen a közgyűlésen jelentkeztek mint alapító- s ren-

des tagok. 

Következett a tisztikar megválasztása. Köztelki-

álltással elnökül Chernél István, alelnökül Chernel Ist-

vánné és dr. >issovies Miklós, titkárul Kukuljectc Jó-

zset, jegyzőül SchuUx Imre, pénztárosul Wölfl Józset 

választattak. 

A választmányi tagok választásánál, sajnos, meg-

akadt a közgyűlés sima lefolyása. A dolgok folya-

mán már - mar abban állapodott meg a közgyűlés, 

hogy szavazásra bocsátja a választmány megválasztását, 

de midőn Markovits József aira való hivatkozással, hogy 

ha a katholikus lelkész benne van a hivatalos listában, 

akkor a lutheránus lelkészek közül is kell egyet bevá-

lasztani s Michaelis Izidor ev. lelkeszt javasolja nieg-

választatni, többen a választmány választásának elha-

lasztását egy rendkívüli közgyűlésre proponálták. Ez 

ellen felszólalt Kőszegi Józset és előre boc>átva azt, 

hogy nincs eset arra, hogy néhány választmányi tag 

megválasztása miatt rendkívüli közgyűlést hivtak volna 

össze valaha, most is igen furcsa sziliben tűnne fel ez 

eljárás ; nehogy tehát szavazás folytán a/, imént javasolt 

jelölt kimaradjon, de azért is, hogy uj közgyűlés egy-

behivásáuak szüksége lenn ne forogjon, indítványozza a 

következőknek egyhangú megválasztását: báró Mi*ke 
Kálmán, liúth József, Kincs István, dr. .1 hízy Engelbert, 

dr. brei*zker József, itj. >«/>er László, Föröts Zsigmond 

és Michntlis Izidor ; póttagokul: Waisbecker Ede és Wit-

tinger Antal. 

Miután az elhalasztásra tett indítványok vissza-

vonattak, a közgyűlés ezeket egyhangúlag megválasztja. 

Gróí Schtmdegg János indítványára a választ-

mányba a következő hölgyek választattak: Habarczy 
báróné, Gyömörey Mici, Nykodem Mária és Kukuljecic 
Józsetué; a póttagok közé: dr. Kocát* Istváuné. 

Ezek után Chernel István elfoglalván az elnöki 

széket, a maga és tiszttársai nevében megköszönte a 

beléjük helyezet bizalmat, azt mondván: igéretel nem 

tesz, de ha megfelelő támogatásban részesülni fog, re-

méli, hogy a kőszegi egyesületnek működése sem fog 

meddő maradni. 

A közgyűlés az elnök lelkes éltetésével véget ért 

és táviratilag értesítette az anya egyesületet a kőszegi 

flók-egyesület megalakulásáról. 

A kőszegi állatvédő cgyohület 

megalakulása. 
Kőszeg városának egyetértésben szegény, de egye-

sületekben gazdag társadalma ismét egy uj egyesületnek 

adott életet. Ez esetben egy valóban közhasznú s köz-

gázai.sági tekiutetben igen fontos egyesületről van szó. 

Kukutjeric Józset állami állatorvos kezdeményezésére s 

Chernél István, a nagyhirü ornithologus támogatása 

mellett megalakult a kőszegi állatvédő egyesület, mint 

az or-z. egyesületnek fiókja, melynek máris 80 alapító-

it rendes tagja vau. Az alapítók sorát megkezdette az 

oi>zágos egyesületnek alelnöke, Grimm Gusztáv és ueje, 

Sallai Piros, meg az anyja, sokfelé forgatták te-

jükben a dolgot, hogy tehát mint lenne most már ez a 

házasodas. Piros első sorban Tandary Imrére gondolt, 

akivel sokat táncolt kalákán is lakodalmon is és kit 

leginkább szeretett volna. L>e hát mi sorsa lenne Imré-

vel f Csak ugy bírnának megélni együtt, ha napszámba 

járnának mind a ketten. Imre nem is vehet el mást, 

csak olyant, aki maga is keres. A Piros fehér lábát 

pedig iölhasogatná akkor a tarló, a nyaka sem maradna 

fehér. Erre is ügyelni kell, mert ez igy van. Meg is 

mondja röviden a paraszti nóta ezen sorokban: „Néköm 

pedig dologra köll az asszony, A kend lánya tölpirul 

még a napon". Vagyis Imre nem csak szerelésre venné 

el, hanem dologra is. Ez baj. 

Itt volna most már a második, embernek való le-

gény, a Kisgut-zi Geigely. Gergőnek van egy kis va-

gyonkája, az már olyan élhetős ember. Sokan ugy gon-

dolták, hogy ebez kellene mennie Pirosnak. Azzal már 

boldog életei élhet, ha különben huz hozzá. Abból jó 

térj válna, ott akár Piros viselhetné a nadrágot. 

Mások ellenben leszólták Gergőt s különösen érveltek 

azzal, hogy hazajáró lélekkel egy födél alatt lakni 

ueiu tanácsos, inert sohasem tudni, az mit művel-

hetne vele. 

Piros nem szólt, csak gondolkozott. Imrét kívánta 
volna, de megijedt attól, hogy naponta dologra járjon s 
hogy születendő gyermekének ő is mákot legyen kény-
telen adni, hogy egész nap aludjon s rá lehessen zárni 
a lakást, mikor dologra megy. Nem, ezt nem skarta. 
Talán akaita volna, ha más módja nincs, de mert vá-
logathatott, válogatott. Ott volt Gergő. Hát Gergőt 
nem kívánta, sehogy sem kívánta, bár ellene a hazajáró 

H i r e k . 
— Személyi hír. Vojnich Döme pannonhalmi fő-

iskolai igazgató és tóapátsági alperjel héttőn és kedden 

a kőszegi szenlbenedekrendU székház vendége volt. 

— Püspök beiklatasa. Dr. Isi din Vilmos megyés 

püspök, ki a napokban egyik püspök kezébe esküdt tett 

le s a bíboros hercegprímásnál bemutatkozott, a nagy-

böjt egyik vasárnapján lesz ünnepélyeden beiktatva. 

— A himzó-gyár megnyitása. A Soukup és Korb 

cég kőszegi hímző - gyárát április elsején fogják ilniie-

lelken kivül egyebet vetni nem lehetett. Még sem 

kívánta. 

fcs még másokat is gondolhatott, mert ugy hatá-

rozott végül, hogy az öreg Horos Adam gügyüi eljö-

hetnek, ások meghallgatásra találnak s küld is je^yken-

dőt Boros Ádámnak. 

Tandary Imié ezért danolni fogja egyideigatápai 

nótát és elkeseredetten lesz abba beleállapodva, hogy 

Sallai Piros ó hozzá hütelen. Később azonban Imre 

nagyhaiuar rájut, hogy Pirosra nem illik a tápai nóta 

s bárha asszonyul ment is az öreg emberhez, de a szive, 

tormás keble alatt a szive mást beszél. 

Pirost annak idején elmákolták. hát hiszen jól van. 

A mák csakugyan alvasztgatja az apró fejekben a velőt, 

de egészen még sem fagyasztja meg. Továbbá nem a 

tejükkel szeretnek az emberek, hanem a szivükkel s mi-

után Sallai Piros is ember, még pedig a híres Sallai-

fajtában is igen szép ember: ő is a szivével szeretett. 

Idővel az öreg ember majd el is hal. Mert az em-

berek halogatnak s rendszerint az öregebbje halad elő, 

inert másként miként öregedhetnének meg a fiatalok Y 
Ahogy az öreg elhal, Pirosnak fizetgetui kezdik a nyug-

dijat s az időtől kezdve már Imre nem lesz többé* kö-

teles a titokban való szeretéssel. Hites társak ugyan 

nem lesznek azontúl sem, mert akkor a nyugdíj elmarad 

és arra is ügyelettel kell lenn'. Bagolyhiten élnek ina,d 

és törvénytelenek lesznek a gyermekeik, de mondják 

meg, emberek, mi jobb: ha törvénytelen a gyermek és 

nincs elmákolva, vagy pedig ha a gyermek a törvény 

rendes korlátai között rugdalózik, de a fejében meg-

aludt a velő. 

Ezt a csomót az bontsa ki, akinek jo foga van. 

pélyesen megnyitni. A megnyitásnál valószínűleg jelen 
lesz Hfjedüi Sándor kereskedelemügyi miniszter is. 

— A sopron kőszegi vasút. Soproni körökben ujabb 

időben isuiél foglalkoznak a soprou-kőszegi vasút ki-

építésével s azt ajánljak, hogy olcsósági szempontból 

villamos erőre rendezzék be ezt a vasutat. Az illető 

körökben e vasút kiépítésével nagy előnyéi látnák 

Sopronnak, a mely váios közgazdasági és közle-

kedés szempontból uagyon háttérbe szorult s azért na-

gyon rá vau utalva az uj vonal kiépítésére. 

— Az idei fósorozas, a honvédelmi minisztertől jó-

váhagyott tervezet szeriül, Kőszeg varosabau t. é. már-

cius hó 13-án, a kőszegi járásbau pedig ugyau e hó 

14., i5. és 17-én lesz megtartva. 

— Kelengye penz. Néhai Lac.ner Katalinnak kő-

szegi polgarleauyok kihazasitására teli alapitvauya 4 »<> 

koronányi kamatát az alapkezelő-bizottság ez évbeli 

s>l>indeibiiuer Fanninak adomanyo/la. 

— Megye gyüles. Vasvármegye köztörvónyható-

sági bizotlsaganak hétfőn tartott évnegyedes rendes ülé-

sen az elnöklő főispán előlerje>ziésére elhatározlak, hogy 

dr. ldván Vilmos uj megyés püspököt küldöttséggel üd-

vözlik. Azután megválasztottak masodjegyzőve tiusa 
Béla szolgabírót, helyettes tísztügyészszé Simeth Gyula 

drt és helyettes árvaszéki elnökké Török Karolyi. A 

gyűlésen kőszegi ügyekkel is toglalkozlak és nevezete-

sen nem fogadták el a varos rendes- és pótköltség-

vetései. 

- Álarcos bál. A tűzoltó - egyesület mult heti 

álarcos-bálja nagy latogatoltság mellett, kitttuő sikerrel 

tolyt le a Mulatóban. Kilenc óra felé az álarcosok uiajd-

neiu teljesen megtöltötték a termet s a jelmezek sok-

felesége, tarka szinpompája valóságos látványosság 

szamba ment. Az estélyi öltözetben nagy számban meg-

jelent urak az álarcosok tömegébe vegyültek s nem egy 

közülük kitünóeu mulatott egy egy szép női alakot rej-

tegető maszkkal. Mulatságos félreértésekben s huncut-

kodásban nem volt hiány s bár, mint az már kis vá-

rosban lenni szokott — egy ik-niásik álarcosnak kilétét 

gyorsan felfedezték, akadtak olyan uői kosztümbe buj 

tátott ügyes fiatalemberek, kik egész este bolondították 

az erős ueuiel s kinálLattak magukat csemegével, cu-

korkákká! és egyébb jókkal. A kitűnően sikerült álarcos-

bált az ülóhe'yekről nagyszámú hölgy-közönség nézte 

végig. 

— A kőszegi kereskedelmi kör folyó hó ti-án tar-

totta tisztújító közgyűlését. Az uj tisztikar a követ-

kező. Elnök: Schaar Józset, alelnök : Mikáts Mátyás, 

t i tkár : Gruber Uttó, pénztáros: Maitz Józset, könyv-

táros : Jánosa Dénes, haznagy : Tliier Gábor. 

— Énekes est. A kőszegi Koukordia férti-dalegye-

siilet működő tagjai húshagyó kedden este Hollenthon-

ner vendéglőjében (Netter-ház) énekes-estére gyülekez-

nek s azon az egyesület egyéb tagjait és pártolóit is 

szive>en látják. 

— Nyilvános köszönet. A kőszegi öuk. tűzoltó-

egyesület a következő felülfizetésekért moud köszönetet : 

Szájbely Gyula, Gerbert őrnagy, Sehwaab alezre-

des személyenkéut 10 -l<» kor.; Miske Kálmán báró, 

Markovits Józset személyenként 6 6 K ; Kőszegi Jó-

zsef 4..14 K ; itj. Seper László, Terplán Kornél sze-

mélyeukéut 4 - 4 K ; Békássy István, Győrffy száza-

dos, özv. Radicke Ottóué, dr. Kováts István, személyen-

ként 3—3 K ; özv. Csizmadia Mártonné, Eiszinger, 

Glatzhoter Samu, Gallér Mátyás, Horváth Béla, Csikós 

Ede, Kincs István, Adler Simon, Kobelraut.ch k. a., 

dr. Kemény Ignác, Leitner Nándor, Martinkovics Má-

tyás, özv. Mrazek Jánosné, Kóth Jenő, Schönbauer J . , 

dr. Sissovics Miklós, Vöröss Zsiguioud, Vöröss Balduin, 

Eitner Ede, Hoffman őrnagy, Kirchknopf Mihály, Wais-

becker János, Schaar József személyenként 2 - 2 K ; 

Benedek Ernő, Balikó Józset, Darázs .József, Grünvogel 

Alajos, Heuffel liezső, Pratscher Dániel, Endrédi Gábor, 

Kukuljevic József, Kluge János, Kálmán Lajos, Korch-

ináros Gáspár, Kiss Antal, Kirchknopf Antal, dr. Lau-

ringer János, Molnár Ferenc, Mederl nővérek, Niehold 

Mihály, Pleier Anna, Próhle Henrik. Prosquill Gyula, 

Kosenstingl Jakab, dr. Plücher Ignác, Stegmiiller Ka-

rolina, özv. Sassné, Schneller Ernő, Schiefer őrmester, 

Schmidegg gróf, Simon .János, Stettner Ignác, özv. 

Schlögl Jánosné Schwarcz Sándor, Stájer Istvánné, 

Tangl Adolf, Neumann Henrik, Wagner Sándorné, Wein-

berger Gusztáv .személyenként 1 i kor.; Muuár, 4u f., 

N. N. 40 f., Leiner A. 30 fillér. 

Nyilvános köszönet. A fiatalságnak mult hó 

25-én rendezett tánrestélyén a jótékony célra való te-

kintettel pótlólag még a következők voltak szívesek 

felülfizetéseket adni : 

AUdörfer Gusztáv, Eitner Ede, Eisner Camill, 

Gombás Ede, Gratzl Gusztáv, Szeybold Károly, Szey-

bold Gusztáv, Tóttli Miklós, Varga György, Wenzl 

Mihály, Wölfel Lajos személyenként 2 - 2 kor. A tiszta 

maradvány 138 K 5 fillér. 

— Meghívás. A Szegénytanulókai Segítő-Egyesület 

közgyűlése mult vasárnap alapszabályszerűen nein volt 

megtartható. Ez okból folyó év tebruárhő 9-éu délelőtt 

11 órakor a polg. iskola igazgatói iródá áir.n tartandó 

közgyűlésre a/, egyesület t. tagjait újból meghívja 

a páUíSzhniitiy. 
Közgyűlés. A kőszegi Polgári Kör ma, vasár-

nap d. u. 3 órakor snját helyiségeiben rendes közgyű-

lését tartja s azon elnököt is választ. 

— Hymen. JFu/\*< Kamii fiatal gabonakereskedő 

tegnap, szombaton eljegyezte Schlőgl uiuilia kisasszonyt, 

özv. Schlőgl Jánosné leányát,. 

— Havas utcák és utak. A múltkori hózivatar 

majdnem teljesen megakasztotta a közlekedést. Megne-

hezítette a gyalog és kocsin járók közlekedését a hó-

lapátolás és hordás teljes abbanmaradása, aminek okát 

talán az utfentartó város tudná megmondani. 

Befőzött gyümölcs, különböző gyümölcsök, és gyümölcs-iz pa-



— Egy ki* Jéfl- A z emberek, akik biztak a télben, 
nem egészeu csalódtak, mert a hét meghozta a várva-

var t tngyut áa jeget. < ísakhogy az olyan gyeuge szülött 

volt, olyan éretleu, hogy ueiu sokáig örülhetett az élet-

űek. Ellehelte a gyenge szeltuvolat és mészárosaiuk 

légvermei ma sem dicsekedhetnek a jóllakással. Ben-

dójúket nem elegitette ki a vékony jégmanua. 

— A tanítói nyugdíjtörvény revíziója. A kultusz-

minisztériumban iuiiuar betejeziek a uyugdijtörvéuy kű-

tóóböu alló revíziójáról való lauácskozasokat s most 

Klauzál tanácsos dolgozik a javaslaton. E szerint a 

gyógypedagógiai intézetek tanítóit kivették az országos 

nyugdíj hatásköréből és tiszti nyugdijat utalváuyozuak 

részükre. A polgári iskolai laiiarokat azonban továbbra 

is meghagyjak a tanítói uyugdíj mostohább elbánása 

alatt. Ugy értesülünk, hogy a mérlegkészitó szakember 

erre nezve még csak utasítást sem kapott a számítások 

megtételére. Ugyancsak a mérlegkészitó szerint biztosra 

vehető, hogy megmarad a negyven éves szolgálati idu. A 

unitói lóldek jövedelmét a kataszteri irUk kttszere-ivel 
lógjak tol becsülni es a gazdasági ismétlő iskola száz 

koronás dija is számit a uyugdijba. A tiszti nyugdíjra 

számító polgári iskolai tanarok közt persze nagy az elé-

guletleuség, annyival is inkább, mert az alkotmányos 

korszak elején az első állami polgári iskolai tanárok 

téuyleg ti ztinyugdijban részesedtek. Erre a hírre vo-

natkozólag kaptuk a párkány vidéki tauitó-egyesületuek 

egy uyilatkozalat, a mely a teutjelzett kiszivárgott hír 

kapcsau ujolag felhívja az ország összes tauílóit s kü-

löuósen ama auü tanító-egyesületet, amelyek ez ügyben 

mar eddig is rendkívüli gyűléseket tartottak, hogy ne 

uyugodjanak meg mindaddig, íuig teljesen nem bizto-

sítják jogaik megvédését A tenti hírek szerint el le-

helitek a tanítók készülve, hogy sérelmeiken a memo-

randumoknak özöne sem tog segíteni. Ha tehát a taní-

tók ez utón ueiu uyernéuek meghallgattatast, lépjenek 

a cselekvés más terére, a mely biztosan célhoz vezet. 

Ugyanis: minden tanítóegyesület (de ezzel késni nem 

szabad!) küldjön sajat kebeléből 2—3 tagot a kerület 
ortzuggyöltsi kepviselö/eltez, kinek necsak jóindulatát, ha-

nem a tanítók ügyének tárgyalása alkalmávali vedelmét 

es leg/iiképen szavazatai már előre is megnyerni töreked-

jenek. A tanítók kérelme jogos és méltányos. Mostani 

idlapotjuk, még azon esetben is, ha a tenti hírek sze 

rint uyernéuek elintézést, nemcsak lesújtó, hanem lea-

lázó is. Megjegyezzük, hogy újra gyülésezui telesleges. 

Elegendő, ha a helybéli tanítói kar az egylet uevébeu 

fölkeresi a kerület országos képviselőjét. Ezt a kevés 

laradsagot föltétlenül és azonnal megtenni ne késsenek ! 

A hol pedig idáig gyűlést nem tartottak, forduljanak 

memorandum-ivekért a köbölkuti (Esztergommegye) plé-

bániai hivatalhoz s gyűléseiket megtartvan, lentiekhez 

hasonló értelemben jarjanak el. További miheztartás vé-

gett a deputációk eljárásának eredményeiről egy-egy 

levelezőlapnyi értesítést kér a párkány vidéki tanítóegye-
sület. 

— Záró vizsgálat. A rohonci gazdasági tan folyamot 

e hó 15-én zárják be a növendékek megvizsgálásával. 

Ez alkalommal a rohouci várkastély ura, akinek a tanfo-

lyam berendezésében nagy érdeme vau, vendégeül látja 

a vizsgáló-bizottság tagjait. 

— Halálozás. Póda Endrét, az elhunyt soproni 

apátplebánost szerdán nagy részvét mellett temették el. 

Az egyházi szertartási a Szeut Mihály templomban 

Kutrovácz Ernő győri fölszentelt püspök végezte téuyes 

segédlettel. Ott volt a soproni és vidékbeli klérus és 

ezekre menő közönség, köztük gróf Széchenyi Emil fő-

ispán, Molnár Jáuos orsz. képviseld, Sprecher vezér-

őrnagy vezetése alatt a tisztikar. Képviselve volt az 

evangélikus és izraelita hitközség is. A sírboltnál Tálos 

István ügyvéd mondott gyászbeszédet a konvent és az 

olvasókör nevében. 

— Egy hires cigány halála. Rudolf trónörökös 

kedvelt ciganya, Dajna Baudi, a kisbógó nagymestere, 

meghalt Debrecenben. Amerre járt , pedig bejarta Európa 

minden nagyobb városát, megsiratott, vagy uiegmulat-

tatott mindenkit nótáival, diadalt diadalra aratva. Bu-

dapesti mágnás-körökben is nagy kedveltségnek örven-

dett, nagyon szerették és becsülték. A sok dicsőség 

mellett egy kis vagyonkát gyűjtött magának és Deb-

receube vonult vissza öreg napjaira s csak néha-napján 

játszott a Magyari-testvérek zenekarában. Néhány hete 

Budapesten járt, ahova Szemere Miklós hívására jött. 

I tt lett rosszul s azóta betegeskedett. Ma délután te-

mették s s'.jánál az összes debreceni zenekarok játéka 

búcsúztatta. 

— Elitélt rablógyilkos. A szombathelyi kit. tör-

vényszék Horváth József vörösvágási szénégető és ci-

gánykovácsot, aki mult évi szeptember ll-én Webei-

János habichi (osztrák) lakost a hidegszegi erdőben 

meggyilkolta és kifosztotta, a folyó évi február hó 2-án 

összeült esküdtszék verdiktje alapján életfogytiglani fegy-

házra Ítélte. 

— Anyakönyvi statisztika. A kőszegi anyakönyvi 

hivatalban az utóbbi időben a következő születési-, 

házassági- és halálozási-eseteket jegyezték be : 

Születés. 

Január 26-án. Szova Ferenc ós neje Grosinger 

Anna fia, Jáuos, róni. kath. 

Január 2H-án. Maitz Antal s neje Stalil Anna 

fia, Ferenc, róm. kath. 

Január 29-én. Esztner József s neje Graszl Juli-

anna fia, Gusztáv, róm. kath. 

Január 30-án. Gamauf Samu s ueje Völker Anna, 

fia, Károly, ág. hitv. evang. 

Január 30-án. Paszner Ferenc s neje Maitz Márta 

fla, Ferenc, róm. kath. 

Február 1-én. Fekete Ferenc s ueje Heilmg Te-

fia, Károly, róm kath. 

Február 2. Krug Rosina leánya, Mária, ág. h. ev 

Február 4-én. Starnpt János s neje Krötzl Fran-
c,»ka leánya, Anna, róm. kath. 

Különfélék. 
* Egy milliomoslány igényei. A londoni társaság 

felső tízezrére furcsa világot vet az a törvényszéki 

tárgyalás, amely a napokban folyt le a londoni tótör-

vényszék előtt Panaszos Chetwynd asszony volt s a 

panaszlott tulajdon anyja, Naylor-Leyland asszony. 

Chetwynd asszony a mult esztendőben elvált az urától 

s a házasságból származott két gyermek, egy 8 és 

egy 10 esztendős leányka nála maradt. De a nagyina-

inának alapos aggodalmai voltak, hogy a két gyermek 

nem igen lesz jó helyen az anyjánál s ezért azt kérte 

a törvényszéktől, hogy ellenőrizhesse a gyermekek ne-

velését és azt is kikötötte, hogy a gyermekek az év 

egy részét nála töltsék. A gyermekek anyja hajlandó 

volt erre az esetben, ha ezért 10.00 » koronát kap éven-

ként. Naylor-Leyland asszony két részletet, vagyis 

20.i»o0 koronát pontosan le is fizetett, de többet nem 

volt hajlandó, uiert lánya nein telt mindenben eleget 

a kötelezettségeinek. Erre Cheiwyndné beperelte az auy-

ját a hátralékos 20.0i»0 koronára. Azt állította, hogy 

erre a pénzre szüksége van a gyermekek illó nevelte-

tése érdekében. Mikor a biró azt kérdezte tőle, vájjon 

nincsen-e neki is elég vagyona ahhoz, hogy a gyerme-

keit illően nevelhesse, igy válaszolt: 

— Van, de l íiu elég ; csak 96,0<>0 korona évenként. 

A bii-ó erre azt mondta, hogy neki és a család-

jának ez az összeg túlságosan elég volna, mire az asz-

szony csípősen vágott vissza: 

— De nem lenne elég akkor, ha önt, mint enge-

met is, ugy nevelték volna, mint egy milliomos lányát. 

A biró azonban ugy találta, hogy Chetwynd asz-
szonynak mégis csak elég lesz a 96,000 korona és ezért 
keresetével elutasította. 

* Marconi találmánya. Marconi, a drótnélküli tá-

víró föltalálója, január utolsó napján érkezett vissza 

Angliába. Amerikai utja közben lényeges eredményeket 

ért el találmányával. Marconi hajója, a Filadeltia a kap-

lizardi állomással tíz órán át volt összekötve. A fiiadéi-

fia kitűnő készülékkel volt fölszerelve s a kap-lizardi 

állomáson, Marconi első kísérletezője, Paget, vezette a 

kísérleteket. Kedden reggel, már várta Paget a filadel-

fia jelzését, de azt csak szerdán délután vették észre. 

Az első üzenet ez vol t : 

— Itt Filadeltia. 

A kap-lizardi állomás felelete néhány percet vett 

igénybe. Ezután ezt sürgönyözte a Filadelfia : 

— Százhúsz mértföldnyire vagyunk Kap-Lizardtól. 

Mindnyájan jól érezzük magunkat. ' 

A Daily Express jelenlevő tudósítója üdvözölte 

ezután Marconit, mire a Filadelfia igy felelt: 

— Köszönöm ! Kérek egy pár amerikai újdonságot. 

Délfelé szünetelt a sürgöny váltás. Ebéd után az 

Express tudósítója telegráfált: 

— Némelyek szkepszissel fogadják találmányát. 

— Semmi közöm a szkeptikusokhoz — felelt 

Marconi. 

— Ön tehát bizik P 

— Okvetlenül. 

— On most Angliában állomásokat fog szervezni 

a tengerentúli forgalom számára? 

— Természetesen. Nemcsak Angliában. Más or-

szágokban is. 

— Hol lesz az első állomás P 

— Erről nem nyilatkozom. Az Express tudósítója 

azt hiszi, hogy Marconi azért nem nyilatkozik még ma 

állomáshelyek kérdésében, mert nem akarja, hogy a 

kábel-társaságokkal konfliktusba keveredjék. Annyi azon-

ban máris bizonyos, hogy az első állomások Anglia és 

Belgium közt, Ujfundland és Anglia, továbbá Anglia és 

India közt lesznek. A drótnélküli táviráshoz szükséges 

minden állomáshely fölszerelése háromszázezer márkába 

kerül. 

Irodalom és művészet. 
*) Irodalmi Értesitó. A Lampel-Wodianer udvari 

könyvkereskedő cég (Budapesten, Andrássy :ut 21. sz. a.), 

kiadásában és szerkesztésében Irodalmi Értesítő cím-

mel ly bavi szemle indult meg, a melynek célja állandó 

érintkezést létesíteni a könyvvásárló közönség és a könyv-

kereskedelem között. Az uj lap élénk tartalma, válto-

zatossága és alapossága a legjobb tájékoztató mindazok 

számára, a kik a köuyvek iránt érdeklődnek. A lap ké-

peket és mutatványokat közöl a cég kiválóbb kiadvá-

nyaiból. Tanszer rovatában a tanszeripar ujabb fejlődé-

sét ismerteti. Különféle rovatában az érdekesebb iro-

dalmi híreket csoportosítja és Könyvesház ciiumel a ma-

gyar, német, francia és angol könyvészeti adatokat közli. 

Különösen ez a rovat az a mely irodalmuukban hézag-

pótló és az uj lapnak általános érdeket ad. Közli az uj 

lap a zenemüvek bibliográfiáját is. A cég kívánatra 

minden érdeklődőnek ingyen megküldi a lapot. 

*) Apponyi a Magyar Könyvtárban. A Magyar 

Könyvtár most megjeleni januári sorozata jelentős meg-

lepetésben részesiti a müveit magyar közönséget: egy 

kettős füzetben közli gróf Apponyi Albert válogatott 

szónoklatait, s igy olcsó alkalmat nyújt miuden magyar 

embernek arra, hogy megismerje e kiváló államférfiut, 

a kinek egyénisége remek szónoklataiban domborodik ki 

legméltóbban. Nagyjelentőségű e tüzet, mert megérde-

melt népszerűséghez jiutatja a politikai szónoklat iro-

dalmilag rendkívül elhanyagolt ágának egyik legkiválóbb 

képviselőjét. Ez értékes füzettel egyidóben megjelent a 

januári sorozatban Gorkij Maxim-nak, a kiváló orosz 

írónak egy hosszabb elbeszélése : Malva, Yarliu jeles 

fordításában. (269. sz.j Gorkij t könyvalakban a M. K. 

ismertette meg először a magyar közönséggel, s ez uj-

jacb Gorkij-füzet bizonyára csak uövelni fogja a nagy 

orosz író népszerűségét hazánkban. A 26H. sz. Sallustius 

Catiliná-ját közli Kazinczy Ferenc fordításában, a me-

lyet Wirth Gyula nézett át. Nemcsak a klassikus tör-

ténelmi munka, de Kazinczy jeles fordításainak föleve-

lenitése is rendkívül becsessé teszi e füzetet. — A M. 

K. egy-egy száma 4ü fillér. Az eddig megjelent számok 

egyenként vagy egyszerre is (részletfizetésre) megren-

delhetők a Lauipel-YVodiauer-féle udv. könyvkereske-

désben, Audrássy-ut 21. 

§ A zabszalma mint tejelő takarmány. A legtöbb 
gazda jobbnak tartia az árpát, mint a zabszaliuát, ha-

bár a zabszalma valamennyi gabonaféle között a leg-

több proteint tartalmazza és ha kellő időben lesz le-

takarítva, a szarvasmarha is legszívesebben eszi. A 

zabszalma tehát igen értékes takarmánynak tekintendő 

a tejelő tehenek téli takarmányozásánál, szecskázva 

pedig elsőrendű segédtakarmánya a gazdaság kérődző 

állatainak. A zabszalma ellen azt hozzák tel, hogy na-

gyobb mennyiségben adagolva kellemetlen keserű utóizt 

kölcsönöz a tejnek, vajnak és tejfelnek, a mi azonban 

téves nézet és csak az esetben állhat meg, ha a zab-

szalma romlott volt és üszög vagy rozsda lepte el. Hogy 

ez csakugyan igy vau, a tapasztalat kellőleg igazolja, 

mert a leguagyobb tehenészelekben, hol nagymennyiségű 

zabszalmát etettek fel a tejelő tehenekkel télen át, a 

legjobb miuőségü tejet és vajat produkálták. A zabszal-

mának tejelő tehenekkel való etetését illetőleg azon 

nézet is el van terjedve, hogy a zabszalmával tartott 

tehenek tejéből előállított vaj népszerű lesz, a mit egye-

dül a zabszalma rovására irni nem lehet, mert hisz 

bárminő gabona szalmáját etetjük is a tejelő tehenekkel 

nagy mennyiségben, a vaj szinte oly minőségű lesz, 

mint nagyobb mennyiségű zabszalma etetés mellett. E 

bajon azonban könnyen segíthetünk, ha a zabszalma 

mellett repce pogácsát, zabdarát vagy buzakorpát adunk 

a tejelő teheneknek erőtakarmánykép. A zabszaliuát 

tehát bátran etethetjük a tejelő tehenekkel, csak arra 

kell ügyelni, hogy az romlott ne legyen, mely esetben, 

és akkor is, ha rozsda vagy üszöggoraba spórák által 

erősen el vau lepve, szecskázva és párolva minden ked-

vezőtlen utóhatás nélkül lehet nemcsak az igás és liizó 

állatokkal, hanem a tejelő tehenekkel is etetni. 

radicsom üvegekben kapható Jánosa Gyula csemege-kereskedésében, 

Házasság. | 

Február 1-én. Pontyos Kálmán földműves s Kohl I 

Franciska háztartásban. 

Február 1. Runge József seriés-kereskedó Pécs 

és Bienner Emerika háztartásban, Kőszeg. 

Február 1 -én. Kóbor József asztalos-segéd és Sti-

becker Anna háztartásban. 
Február 1. Kóbor János kovács Daszti s Stibecker 

Mária házicseléd Kőszegfalva. 

Február 2-án. Ecker Feienc kőműves és Laas 
Katalin háztartásban. 

Február 2-án. Nagy József földműves N. - Geucs 
Horváth Teréz háztartásban Kőszeg. 

Február 5-éu. Desits Ignác irattárnok Szombat-
hely és özv. Pfeiffermau Józsetné szül. Ádám, inagán-
zónó Kőszeg. 

Halálozás. 

Január 31-én. Molnár Ferenc gombkötő, r. kath., 
H5 éves, aggkór. 

Február 3-án. Horváth Gyula, róm. kath., 8 éves, 
gőrvély-kór. 

- A hét folyamán érkezett friss b a l a t o n i 

f o g a s kapható W a i s b e c k e r E d e , utóda S c h a a r 

J ó z s e f fűszer- és csemege kereskedésében. 

— Kiadö lakás. Az ált. taksrékpénztár tulajdonát 

képező volt S z o v j á k - f é l e ház I. emeleti lakása (5 

s z o b a a hozzátaiIOZÓ helyiségekkel s z é p k e r t t e l ) 

azonnal bérbeveheiő. Bővebb információt dr. S t ú r 

L a j o s tkp. ügyvéd nyújt. 

Közgazdaság. 

Valódi 

k ő s z e g i bor. 
Alul írott bátorkodom a n. é. közönség 

becses tudomására adni, hogy a mai naptól 

kezdve 

kiülni uliii kőszegi bori 
fogok mérni és a jövőben is azon lesz-dc, hogy 

esik j ó hírnevű pinoxókböl vegyem és mérjem 

a legjobb kőszegi borokat. 

A n. é. közönség becses p ír t fogását kérve 

teljes tisztelettel 

Jol lasi ts Ignác 
a „Struc-szálló' bérlője. 

Szerkesztői üzenetek. 

E. K. Csurgó. Sajnálatunkra nein közölhetjük. Na-

gyon kivételes esetekben közlünk csak lirai verseket a 

akkor is kifogástalanokat. 

G. L. Alkalmilag talán sorát ejtjük. 

Rolph. Ne bátorkodjék többé a vei-seivel előállani, 

mert bepöröljük. 



KWIZDA féle Korneuburgi 

marha táppor 

Étrend i szer lovak , szarva^maí-hék és Juhok részere. 
50 ív óla a ItRtfibb istállóban hasrná'.atban van ítvipy - hiánv s rossz 
emísrn sníl, a tej javítására i s a tehenek lejilSkéj.essíRér.ek tokozására, 
csonttftrís.'kníl. —« , dobó? ára I korona 40 lillír. > s doboz 70 lillír. Csak 
a lenti ví'.ieirvayrl valód'- Kapható ninden szertárban í s gyógy-
lűkercskedísben. Brakiár: Kwiiila r«rMCl J4noa. c« Í J kir. Otztr-ma-
KVar román királyi és bolt-ár leje.telm. aívarl siáltitó, kartlatl Qyósya-

zarési, KorníuSiTO. Brcs nallctt. 

Szőlőoltványok 
MzokvúnjminÖNt'ghfn. 

A legkiválóbb 42 bor- és csemegefajokban fajtisztán, teljes 
JétállásHAl. 

É I 6 k e r i t é 
Gleditschia esetnetek es magvak, 

l'rntlnl mit kunk . kifeséjrekiiek linrom évi tttr 
lesxtésre ÍM átintik 

Oriáa tövisD, igeu gyorsan fejlődő sövény növény. Ez az egye-
düli, melyből oly örökös kerítés nevelhető pár év alatt, rend-
kívül csekély kiadással, melyen nemhogy ember, de semmiféle 
állat, még az apró nvulak sem hatolhatnak át. J l i u i l t M t r e i l 
deléshex rnjxokknl el látott iiltetéai é» keze-
l é s l u t a n í t n a m e l l é k e l t e t i k Kzer csemcte elég Wti 

méterre. — Áru ti frt. 
n iÁnenma tÁ i r Óriási jövedelmet btrtositó voliánál fogva, ennek 
UIOCSuílluIwKi tenyésztése számon gazdaságban az utóbbi idő-

ben rendkívül elterjedt. 
Színes fénynyomatu foár j fgyxék ingyen é» bér-

m e u t v e küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül. Az 
í r j e g y l é s e n kivül még egy olyan könyvet kap ezzel, ki 
azt ritnére ingyen és bérmentve küldetni kéri, inely nincsen az 
a ház. vagy család, a hol annak txruliuát haszonra ue fordí-
tanák, vároxon. falun, pusztán, gazdag vagy szegéuy családnál 
egyaránt. így még azoknak is igen érdekében áll, k k rendelni 
semmit nem akarnak, mert benne számos oly közlemények fog-
laltatnak. melyek mindenkinek nagy szolgálatot tesznek. Cím : 

.Krnie l léki elnö n/.ölooltvány-telep-
( i á b o r , XAKj-kagya. u. p. Mzékel.vliiil 

A Richtor-féle 

LINIMENTUM CAPS. COMP. 
Horgony-Paln-Expel ler 

egv régi kipróbált haziazer. a mely már több mint 
33 év ota megbízható bedöresoléeöl alkalmaztatik 
kH/»í»fitl, ttmil és ncibiltukatl. 
Intés, Sdányabh utánzatok miatt bevásárláakor 

• a • óvatosak legyünk és csakis erodrti üvegeket 
dobozokban a„B»r9Hj" vodjcgvgyel és a.,lickl«r"eteg-
jegyí'"*W fogadjunk el. — HO f., 1 k. 40 f. os 2 k 
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél 
Budapesten. 

Ftichter F. Ad. és társa, 
aaai iá klr. u lvaK axáUltök. 

. Rudolatndt. 

Petroleumgáz-fózökészület 
, 0 P T I M ü 8." 

Nélkülözhetetlen minden 

háztartásban. Á lsglllgyöbb 

fítö irc. 0 i ' , e r v ' z 5 p e r c 

alatt forr.) Tiszta, könnyű 

kezelés, bél nélküli szolid 

kivi;el n legerősebb ntiigíi-

réiből. Ára darabonkint 

5^15 Kor. I-mét eladóknak 

árengedmény. Képes ár-

jegyzék fóző-készületröl, világítási eszközeiről 

és forrasztőkról díjtalan. 

Gfrerson B o e h m & osen tha l , 
lámpa- és témárug^ár, 

Wi«>n, XX / 2 , Donaueschingenstrasse 20. 

1014 Niederlaue: IV., Mühlgasse 3. 

a t isztelt részvényesek megh iva tnak . 

TÁRGYAI : 

1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése. 

2. Az üzletkimutatás és mérleg előterjesztése s e feletti határozat. 

3. 5 igazgatósági tag választása. 

4. A felraentvény megadása. 

Kőszeg, 1902 február hó 7-én. 

A z i g a z g a t ó s á g . 

J e g y z e t : Az alapszabályok 5 J §-a értelmében szavazatra csak azon részvényes jogosult, ki 
részvényét a közgyűlést megelőző három hónappal a részvénykönyvbe bevezettette és azt legkésőbb 
egy nappal a közgyűlés előtt a pénztárnál elismervény mellet letéteményezi, mely elismervény 
szavazat leadásánál igazolási jegy gyanánt szolgál. 

Czegléden 

Unghváry László 
300 holda. szőlőtelope és gyümölcsfaiskolájá-
nak. va amint borüzletéuek részletes árjegy-
zéké megjelent s ingyen és M rm . n . v . kai^Je-
tik. Saját te mésfl 2-azer fejtett k.tflnő í j bor 

ára 18 frt tói felfelé. Hordóval asolgálhatok. 

Viszonteladók 
kerestetnek. 

Kiadd szép lakás. 
A volt Stuhl-féle malomban, mely 

az uj tulajdonos által modern, minden 

kényelemmel ellátót lakház/.á átalakítta-

tott, f. é. m á j u s 1-vel egv szép lakás 

kiadó. 

A lakás á l l : 4 szoba, előszoba, 
konyha, éléskamara, mosókonyha, pince, 
fa- és szénraktár, kert és istállóból. 

Bővebb felvilágosítást ad e lap ki-

adóhivatala. 

Kőszeg, 1902. január hó 15-én. 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

M E G H Í V Á S . 

részéről 1902. évi február hé 23-ÍÍII délelőtt 10-érakor 

K ő s z e g e i t H a j á t h e l j w é g é b e n t a r t a n d ó 

rendes közgyűlésére 

A legjobb, legrégibb és leghíresebb 

p i l s e n i s ö r , 
a minden orvosi tekintélytől ajánlott 

pilseni ősforrás 
az 1842-ben alapított pilseni polgári sőríőzőböl 

Kőszegen kapható : 

J á n o s a b t s i i e f - J é b e a . 

Tárgysorozat: 
1. Az igazgatóság és felügyelő - bizottság jelentése az 1901. évi üzletkimutatás 

és mérleg előterjesztése, a tiszta nyeremény felosztása és a felmentvény megadása feletti 

határozathozatal. 

2. Az alapszabályok 54-ik §-ának módositásn. 

3. 6 igazgatósági tag 3 évi, 2 felügyelő-bizottsági tag 1 évi időtartamra való 

választása. 

A közgyűlésen az a részvényes bir szavazati joggal, a kinek részvénye 3 hó-

nappal n közgyűlés előtt a takarékpénztár részvénykönyvében nevére bejegyeztetett s a ki 

részvényét a szelvényivvel együtt 8 nappal a közgyűlés előtt a takarékpénztárnál letette. 

Az üzletkimutatás és mérleg a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal az intézet he-

lyiségében betekinthető. 

W E & g h i Y á s . 
A kőszegi takarékpénztárnak 1902. é?i febru&r hó 23-éia délelőtt 10 |, órakor 

Kőszegen sajit helyiségében tartandó 

rendes évi közgyűlésére. 

Nyomatott Falgl Wyula köjvi iyamdájábaf i K o < » K e n . 

Az igazgatóság* 
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