
Kőszeg, 1902. március hó 2-án. 

E l ő f i i e t é s i á r : 

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

2 0 fillér. 

Nyilttér sora 40 fillér. 

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

Szépirodalmi, társadalmi, és köz 

gazdasági hetilap. 

Megjelenik minden vasárnap. 

A lap szellemi részét illető közlemények 

a szerkesztőséghez intézemlők. 

Előf izetési pénzek és r e k l amác i ó k , 

F e i g l G y u l a 

kiadó elmére küldendők. 

XXII. évfolyam. Felelős szerkesztő : 

W I T T I N G E R E R N Ó. 9. szám. 

A kőszegi takarékpénztár. 

Megyénknek e legrégibb és Szombathely vá-

rosuak az utolsó évtizedekben örvendetesen tapasz-

talt rohamos, Kőszeg városnak pedig sajnosai) ész-

éit nagyon is lassú fejlődése dacára még mindig 

egnagyobb pénzintézete, t. évi február hó 23-áu 

tartotta rendes évi közgyűlését, melyre részint 

személyesen, részint meghatalmazottak által kép-

viselve a következő részvényének jelentek meg : 

Barkó Sándor, Barkó Sándorué, Czeke Gusztáv, 

Eituer Gusztáv, Engl István, Freh Alfonz, Freh 

Mária, Freyberger Sándor, Freyler Emma, Freyler 

Frida, Freyler Giza, Freyler Kornélia, Freyler 

Lajos, Gampert Lajos, Gerencsér Uzor, Glatzhofer 

Sámuel, i i rabovszky Sándor, Jagi ts Antal , Jagits 

Imre, Jagits I rma, Kovács Franciska, Kovács Ist-

ván dr., Kovács Káro ly , Lauringer Caecilia, Lau-

ringer Elek, Laurmger Ernő kisk., L iu r i uger Fe-

renc, Launnger János, Lauringer János dr. Mu--

kovits Béla kisk., Markoviis íren, Markovit* József, 

Markovits Jozsefué, Markovit* József ifj., Marko-

vits Olga kisk., Michaelis Berta, Michaelis Izidor, 

Miske Ká lmán báró, Németh Imre, Németh Iiuréué, 

Plechschmidt Gizella, Popper Ignác, Uó ih Jenő , 

Scbiudler Viimus, Szép Mihály , Turcaányi Lajos, 

Unger Károly ifj., Waisbecker Ede, Waisbecker 

Edéné, özv. Waisbecker Edéué, Waisbecker János 

és Wölfel József. -- Michaelis Izidor igazg. elnök 

a haiáro/.atképes közgyűlést megnyitván, a jegy-

zőkönyv vezetésére Markovim József ügyészi es 

titkárt, miut hitelesítésére Gerencsér (Jzor és Iira-

bovszky Sándor részvényeseket, a szavazatszedo 

bizottságba pedig ugyanazokat s Miske Ká lmán 

baió, Markovim József és Freyler Lajos részvénye-

seket kérvéu fel, lendületes szavakkal üdvözl i a 

megjelent részvényeseket s előre is örömmel s 

megelégedéssel jelzi, hogy az általában kedvezőtlen 

gazdasagi és üzleti viszouyok dacára, a társaság 

állapota s forgalma nagyjábau az utolsó évekéhez 

hasonló keretekben mozgott, sőt egyes üzletágakbau 

örvendetes emelkedést mutat s habár különösen a 

más pénzintézeteknél olcsó kamatra elhelyezett na-

gyobb pénzkészlet következtében a tiszta jövedelem 

némileg csökkent, mindamellett a inult évi átlio-

zattal együtt a tavalyiuál nagyobb összeg áll a 

közgyűlés rendelkezésére, ugy hogy az 1901. évi 

osztalék az utolsó 5 évhez hasonlóan ismét 200 

k. összegben lesz részvényenként megállapítható, 

s a nyeremény átvétel is 1629 koronával fogja 

a műit évif meghaladni. Kegyeletesen emlékszik 

meg a társaság iga/gatóaágát és felügyelő bizott-

ságát az elmúlt évben Schiel'er Györgynek, a ki, 

32 évig volt az igazgatóságnak tagja, és llechiu-

ger Imrének, a ki 2 évig mint az igazgatóságnak, 

s 2 évig mint a telugyelo bizottságnak tagja mű-

ködött, elhalálozasa állal ért veszteségről, s az el-

hunytaknak emiékét jegyzőkön) vileg megörökíttetni 

indítvány ózza, mely indítványt a közgyűlés egy-

hangúlag elfogadta. 

Az 1901. évi üzletkimutatás és inérlug sza-

bályszerűen közzététetvén, s k inyomatva a köz-

gyűlésen megjelent részvényesek közt kiosztatván, 

a közgyűlés azokat felöl vásottaknak tekinti, s az-

uiáu Freyler Lajos főkönyvelő terjeszti elő rész-

letes jelentését az 1901. évi forgalomról, melynek 

lényegesebt) adatai a következők: 1.) A betéti állo-

mány b.in a forgalom 8895 féllel 3 ,327,3f 7 K 

38 f. telt, s a belétek állása 10,354,471 K 80 f.-

ről 10,595,441 K 28 f.-r«, lehat 240,909 K 48 

f.-rel emelkedett. 2.) A kölcsönök állása az előző 

ev vegén 9 ,430,019 K 74 I. vo l t ; az 1901. év 

folyauiaban lolyosittatoit 207 kölcsöu 420,592 K 

05 f. összegbeu, visszafizettetett 500,488 K 43 f., 

maradt tehát a kölcsönök állása 9 ,350,123 K 90 f. 

3.) A váltótárca állása az előző év végén 421,182 K 

40 f. volt, az 1901. év folyamában leszámitolta-

tott 2512 drb váltó 1,278,340 K 52 f. összegbeu, 

maradt tehát 1901. év december 31-éu a tárcábau 

733 drb váltó 405,541 K 25 f. értékben. 4.) A z 

értékpapírokra adott előlegek 195,433 K összegé-

ből visszafizetésre került 55,307 K, ellenben u j 

előleg folyósíthatott 10,041 K, maradt tehát az 

előlegek á l lomáuya 150,707 K. 5.) A leszámítolt 

értékpapír (ál lami hozzájárulás) 113,049 K 80 f. 

értékéből befolyt 5 ,008 K 50 f., maradt tehát 

107,441 K 30 f. 0.) Az idegen pénzintézeteknél 

elhelyezett összeg 1900. december 31-én 194,490 K 

70 f. volt és az év folyamába 319,150 K 30 f.-röl 

513,047 K-ra emelkedett. 7.) A takarékpénztár 

tulajdonát képező értékpapírok értéke 1900. dec. 

31-én 532,233 K 20 f.-t, 1901. december 31-én 

pedig 534,802 K-t tett, tehát 2 ,508 K 80 f-rel 

emelkedett. 8.) A tartalékalap 141,882 K 94 f.-röl 

148,070 K 44 f.-re, tehát ö , l » 7 K 50 f.-rel emel-

kedett. 9.) A nyugdí jalap 108,288 K 59 f.-ről 

110,754 K 47 f.-re, tehát 2 ,405 K 88 f.-rel emel-

kedett. 10.) Az értékpapírok külön tartalékalapja 

49,212 K 98 f.-ről 54,450 K 78 f.-re, tehát 

5,243 K 80 f.-rel emelkedett. 11.) A jótékony és 

közhasznú célokra rendelt 8,500 K 80 f.-ból az 

1901. év folyamán folyosittatott 3,016 K 12 f., 

maradt tehát a mérlegben kitüntetett 4,890 K 

74 f. 12.) Az 1901. évi 8 ,835,782 K 32 f. össz-

forgalom az elozo évi 9,017,311 K 74 f.-rel szem-

ben 181,529 K 42 f.-rel csökkent. 13.) A mér-

legben kimutatott 11,701,219 K 43 f. vagyon az 

előző évi 11,477,105 K 03 l.-rel szemben 224,1 13 K 

80 f.-rel emelkedett. 14.) Az 1900. évi 21,201 K 

07 f. nyereményáthozat és az 1901. évi 140,578 K 

T A R C A . 
A legtakarékosabb város. 

Humoron karctolat. 

Irta: Dr. 4 s e m i ű S á n d o r . 

(Szintér: Keveháza, a polgármester szobája. Egy-
szerű puhafa-asztal, mellette egy barnára mázolt egyszerű 
Bzék. Az asztalon egy iv papír, egy kopott téntatartó, 
egy vásott tollszár, egy porzóba tűzött gyertyaszál 
ceutiméterekre beosztva, egy gyutatartő 3 szál gyulá-
val. A falak csupaszok, egyedüli disz egy fényesre csi-
szolt óriási pallos. Mindenütt a legnagyobb takarékosság 
dühöng.) 

Polgármester: (Elégedetten legelteti szemeit a szoba 
puritán bútorzatán.; Nem mondhatja senki, hogy vizel 
Pi'édikálok és bort iszom. Magam tartom be legszigo-
rúbban az takarékossági szabályrendeletet. (Gyönyör-
rel.) Mily nemesen egyszerű itt minden, ilyeu lehetett 
* rég* rómaiak hivatala. (Nézi a falon a pallost.) Milyen 
imponáló is ez a pallos. Elődömnek azért nem volt te-
kintélye, mert a lomtárban őriztette a polgármesteri ha-
l lom e symbolumát. Éli, ha kell, visszaállítom apallós-
J"Kut. (Kezébe veszi a tollszárt.) Milyen szép vásott ez 
a toll. (Gyengéden megsimogatja.) Egy hónapban egy 
tollszár és hetenként egy toll untig elég. Egész helye-
i n találta ezt ki titkos tanácsosom. Én is jó példával 

elő (Nézi a gyufatartót.) Éppen 3 szál gyula. Több 
JJ*® dukál egy napra. Nem azért tart a város gyufát. 

a hivatalnokok egész nap pipázzanak. (Kezébe veszi 
* fyertyát.) Mily pontosan be vannak rovátkolva a cen-
wméierek. Naponta csak három centimétert szabad el-
ü t n i . Aki nem lát, vegyen szemüveget. (Szemrelianyó-
lag magához.) Tegnap '/, centiméterrel többet égettem 

el. Csak meg ne tudja titkos tanácsosom. No de ma 
' majd behozom. Fél centiméterrel kevesebbet égetek el. 
I t t az egy iv papir. Ha tele iroiu, kapok másikat. Ta-
karékoskodni kell, mert szegények, nagyon szegények 
vagyunk. Elődeink bűneiért kell vezekelui. 

Miben lehetne még takarékoskodni? Érzem, hogy 
ez még nem a tökély. (Kezébe veszi a költségvetést.So-

| káig nézi.) Hatszáz korona éveukéut papírra. Ez nagyon 
sok. (Gondolkodik.) Megvan. Lemosatom a régi írásokról 

ja betűt, évekig nem kell papirost beszerezni. De ez se 
elég. (Újra gondolkodik.) Felemelem a vámokat, úgyis oly 
nagy a torgaloin. Aki nem akar fizetni, az ue jöjjön Keve-
házára. Punktum. (Tovább nézi a költségvetést.) Mily 
nagyok a betegházi költségek. Csak cukorra kell éven-
ként 200 korona. (Töröl láü koronát.) így. Ezentúl a 
kávéba csak egy cukor dukál, A minap úgyis olvastam 
egy nagy tekintélyű orvos véleményét, hogy a sok cu-
kor milyen veszedelmes. En fedezve vagyok. Ha nem 
tetszik a betegeknek, hát legyenek egészségesek. Nekik 
is, nekünk is jobb. De talán mégis meg kellene kérdezni 
a doktort P Eh de minek, mit értene az ahhoz. Ha le-
köszöu, kapok doktort eleget. (Tanulmányozza a költ-
ségvetést.) Höeltakaritásra 4«»0 korona van felvéve itt. 
Ki hallott i lyent? Elvinni azt, ami magától is elmegy. 
És még költeni rá. (Haragosan törli a tételt.) Fogadok : 
augusztusra már nem lesz egy szemernyi hó. Azután 
addig örüljenek, inig van, a város legalabb szép tiszta 
lehér. 

De a városi major is milyen sokba kerül. Ezer 
korona van csak felvéve a lovaknak zabra.(Egy merész 
elhatározással töröl ötszáz koronát.) így. utszáz koronát 
megér nekik a dicsőség, hogy a város igáját húzhatják. 
Az idén különben kevesebbet is dolgoztak, elengedtem 
nekik * hóelhordást. A zabtól különben csak erősebben 
trappolnak és büszkébbek a lovak. Minek ez uekünk. 

Szegények vagyunk, nézzenek ki a lovak is szegényesen. 
Az erős trapp mig csak jobban rongálná ezt a drága 
jó kövezetet. De nini ! Itt a margón a titkos tanácso-
som feljegyzése, hogy a zab felét úgyis a kocsisok eszik 
meg (Erélylyel.) Hát ue egyenek a kocsisok ezentúl za-
bot. Egyenek logast tartár-mártással, egyenek császár-
madarat, vagy ros-börtut, de zabot többé ne egyenek. 
(Aggódva.) De hátha fellázadnának a kocsisok? Eh mit, 
ketté vei mar ugy is szaporítottam a rendőrséget és ha 

kell felemelem a létszámot még egygyel. 
Azután kész vagyok visszaállítani a pallosjogot. Ne-
kem mindegy. (Lassan eloszlik az aggodalma.) 

A város világításánál is lehet még takaritaui. Miért 
úszik éjjel fényárban ez a város. Az Isten is sötétsé-
get rendelt éjjelre, legyen meg hát az u szent akarata. 
Miért bolygatnék meg mi a világrendet (Kitörli a költ-
ségvetésből az egész világítási tételt.) így. Legyeu hát 
sötétség. Majd megmutatom én, hogy lesz sötétség. Leg-
alább a tolvajok sem látnak lopni, bátran elbocsálhatom 
az éjjeli óróket. Kz is négyszász korona megtakarítás. 
Aztán iniuek is világítanánk ? A tisztességes ember éj-
jel úxy is otthon van, az a pár lump meg hadd törje 
ki a nyakát ((Jrötninel, hogy eszébe jutott.) Behozom a 
zárórái is, aki éjjel korcsmákba csavarog, az Űzessen 
."> korona zátóra-dijt. Mindjárt meg is csinálom a sza-
bályrendeletet ; a képviselő testület úgyis vakou fo-
gadja el, ha elő terjesztem. 

(Leül. Klóveszi az asztalon levő egy iv papirt. El-

kezd irni. A toll mindegyre megakad. Dühösen :) János ! 

Jánosi (A hajdú berohan.) János a meuydörgős meuykő 

csapjon magába, micsoda tollat ad maga nekem. (Hozzá 

csapja.) Írjon ezzel maga! Adjon rögtön egy uj tollat, 

mert elcsapom ! (János : félénken.) A titkos tanácsos ut-

óra a tollakat. Az uj szabályién lelet szerint minden 

vasarnap jár ki az ly tol!, ma még cs:;k kedd van. (Pol-



64 f. tiszta nyeremény, összesen 161 ,780 K . 31 f. 

a közgyűlés rendelkezésére áll. 

Ennek felosztása tárgyában az igazgatóságnak 

a felügyelő bizottság által is helyeseli s elfogadásra 

ajánlott javaslata a lapján a közgyűlés 6U0 drl>. 

r i . /v.ny után részvényeukint 200 K osztalékra 

12,000 K, a nyugdí ja lapra 1,405 K 80 f.-t, jóté-

kony és közhasznú célokra 5000 K, juta lékokra 

10,281 K 20 f.-t, jelenléti jegyekre 2,262 K-t 

sz• vázolt rnng, 22 ,831 K 31 f.-t pedig mmt nye-

remény átvételt 1902. ev.e rendelt atvitemi. A jó-

tékony és kozhiiK/.uu célokra rendelt 5 ,000 K-ból 

maga a közgyiil-s 1.) a Qyóri-fóie templom fenn-

tartási ala| n >k 100 K, 2.) az evang. templom-

építési -'lapnak 100 K , 3 . ) a g imn . segélyegy.etnek 

100 K, 4) a Bzegény tanulókat segélyző egylet-

nek 60 K, 5.) a kaih. elemi iskolának jutalom.il-

jakra 100 K, 6.) az evang. iskolának könyvtára 

j avára 100 K , 7.) az izraelita iskolának jutalom 

dijakra 20 K, 8.) a polgári iskolának juta lomJi-

jakra 40 K , 9.) ugyanannak tankönyvekre 40 K , 

10.) az iparrajztanodának juta lotndi jakra 40 K , 

11.) a keresk. és iparostanonc iskolának jutalom-

dijakra 40 K , 12.) a k isdelóvó egyletnek 300 K , 

13.) a betegházegyletnek 100 K , 14.) a diaco-

nibsza betegápoló egyletnek 150 K, 15.) a sze-

gényintézetnek 200 K , 16.) a kath. polgári ispo-

tálynak 100 K , 17.) a kath. uőegyletnek 50 K , 

18.) az evang. nöegyletnek 50 K , 19 . ) a tűzoltó 

egyletnek 100 K , 20.) a turista-osztálynak 100 K , 

21.) az ál latvédő egyesületnek 50 K, és 22.) az 

ipartestületi segélyalapnak 50 K, adományt jutta-

tott. Az előterjesztett üzletkimutatást s mérleget, 

és részletes jelentést a kö/gyülés örvendetes tudo-

másul vette, az igazgatóságnak és felügyelő bizott-

ságnak a felmutatást egyhangúlag megszavazta, a 

tiszta nyeremény teloszlásara vonatkozó javaalatot 

egyhangúlag elfogadta s az 1901 . évi osztalék-szel-

vényeket 1902 . február 24-tol kezdve rende e 

beváltatui. 

Továbbá egyhangúlag eltogagta a közgyűlés 

a/, igazgatóságnak az alapszabályuk 54 §-ának mó-

dosítása tárgyában előterjesztett javaslatát , melynek 

éneimében az igazgatósági tagok száma 21-ről 

18-ra lesz leszállítandó. V giil szintén egyhangú-

lag választotta m-g a kö/gyttlés az alapszabályok 

érteimében 3 évi időtartamra az igazgatóság tag-

j u v á : Eitner öu-z i áv , Freli Alfonz, Gerencsér 

Uz«>r, GlaUhoter 8»rauel, Popper I ^ n á c és Tur-

c-.myi Lajos részvényeseket, 1 évi időtartamra pe-

dig a felügyelő bizottság rendes tagjaivá : Chernel 

Is tván é* Lauringnr E ek részvényeseket. E 'Zel i 

napit' nd kiiuerittetven, az elnök a kö/gyüies. b • 

rekesztene. 

A fészkelőüregek kifüggesztése. 
A mesterséges fészkelőüregekkel csak az esetben 

érhetjük el célunkat, azaz csak akkor lógjuk belé,ük 

gármester elpirulva.) Igaza van János, elfelejtettem J á 

nos. Elmehet. 

Eh, hogy megfeledkeztem mattamról. De mikor 

oly komisz ez a toll. (Felveszi a földről és újra irni 

próbál vele. Most meg éppeu nem akar fogni. Vesződik 

egy danh ig , küzd magával : kérjen-e uj tollat.) Nem, 

nem, m m lehet, nekem kell előljárni a jő példával, mit 

szólrának hozzá az alantosok, meg a titkos tanácsosom, 

ha én szegném m- z az uj takarékossági szabályzatot. 

Talán, ha rágyújtok egy szivarra türelmesebb leszek. 

iRá akar gyújtani, a z első két gyufának letör a feje, a 

harmadik elalszik. Gépiesen nyul más gyufa után. Nincs 

több gyufa a tartóban. Dühösen felugrik. Vészjóslóan ^ J á -

nos! János! (Mikor ez berohan hozzá vagja a gyufa tartót.)! 

Soh' sincs gyufa, miért nincs gyufa, azt a jégenkopogó' 

rézangyalát magának, miért nincs gyufa? (Fenyegetően 

felemeli a kezét.) János (megszeppenve) : Az uj szabály-

rendelet szerint csak három gyufát tehetek be regge-

lenként a gyufatartóba. En betettem tekintetes uram. 

Én csak annyit tehetek be, a mennyit naponta a ke-

zembe leolvasnak. (Siránkozva.) Én csak a kötelességem 

teljesítem. Polgármester (megsemmisülve.): Ne haragudjon 

János, elfelejtettem. Itt egy szivar. (János elmegy.) 

— Polgármester (újból Íráshoz fog): Jó , ma nem sziva-

rozom és majd ceruzával irok vasárnapig, akkor kapok uj 

tollat úgyis. (Ceruzával kezdi irni a záróra szabályrendele-

tet. Most veszi észre, hogy már téntával kezdte meg. Szét-

tépi, hogy uj iven kezdje. Keres egy iv tiszta papirt. Sokáig 

keres, mindenütt keres; sehol sem talál. Újra éktelen 

dühre lobban. A földhöz vágja a téutatartőt, a gyertya-

tartót és mindent ami a keze ügyélte akad. A zajra be-

rohan János. A polgármester haragja eléri tetőpontját. 

Lekapja a falról a pallost. Megvágja az ujját. A vél 

láttára most már dühtől fuldoklóan ): 

— Megöllek, megöllek, mindjárt megöllek. (Meg-

forgatja a levegőben a pallost.) Miért nincs papir mi 

ért nincs pa pir ad . . . . j t l 

« . . . pa . . . . pirt. 

János (egy martir elszántságával mielőtt keresz-
t i vet.): Az uj szabályrendelet szerint uj ivet csak ak-

telepithetni a madarakat, ha természetüknek és szoká-

saiknak megfelelő módon készült efféle üregeket alkal-

mazuuk s ezeket, a természetet lehetőleg utánozva, 

tüggesztjük ki. Állatvédő egyesületünk egyelőre kétféle 

ilyen fészkelőül eget hozott forgalomba: 

1.) Cinegéknek, csuszkáknak, fakúszóknak, kis har-

kálynak, örvös légykapóknak, kerti rozsdatarkúuak valót, 

melynek bejáró lyukja koralauu. 

2.) Házi rozsdafarkúnak, szürke légykapónak, ba-

rázdabillegetőnek valót, melynek nyilam nigytzogletü. 

A kifeggeaztósnél első sorban arra ügyeljünk, hogy 

a fészkeloűreg csendes, nyugalmas, kevéssé háborgatott 
helyikre, lehetőleg sűrűség, bokrozat közelébe kerüljön. 

Ne szúrja a szemet, legyen inkább eldugva. Nyilasamin-

dig kitel vagy díkeléi felt forduljon, meri így az eső, 

szél legaevesbbe én. A 2. szamu ladikai épulelekre, 

ereszaia, szelőben levő uajlekokra is félszogezüeljuk. Ha 

bizonyos leruieleii toob teszkeióuregel helyezünk el, tari-

suk szem elöli, hogy egymástól Jo - 40 Ujjtsnyitui kö-
zelebb ne legyenek. Egy egy kivaloau nagy, terebélyes 

tara azonban a fákra kerülőket mindig erósebb agra 

vagy a törzsre erősítsük, hogy a siti ne mozgathassa, 
meg pedig ugy, hogy a tauiaszta egyeuesen rea feküd-

jek a tara. Ügyeljünk, uehogy ierdeu, haueui egyenesén 
álljon; az meg nem baj, ha kissé előre dul, de mar 

halraleié neui szabad duliue, mert ez eselbeu nyilasa 

egnek néz s az eső éri. Legcélszerűbb módja a tartus 

kifüggesztésnek, ha a támaszfát felső lyukján át csavar-
ral, az alsón it erős drótszogge erősítjük az illető ághoz, 
talórzshöz. A telteti leszkelóiiek seuuui esetre sem sza-

bad mozognia s nagyon fontos, hogy kifogástalanul szi-
lárdan álljon. Feltétlenül biztos, félreeső, dugoll sülu-

segektől védett, macskaklol, ragadozóktól, emberektől 

nem háborgatott helyeken a lészkelőket 2 ' ; ,—2 me'. ma-
gasságban lehet telszógezui, alt ólában azonbm 3 — 7 m$t. 
magasság a megtelelő. A lakra kerülök lehetőleg oly 

poulia teendők, hogy lombozat, nyak meglehetősen Vid/ek, 
takarják. Ha macskák koboroguak a vidéken, a házikó 

alját belüsktztuk; igy ueiu férhetnek hozzá. A falakra, 

hajlékokra kerülőket legjobb eresz alá, felíutó közé rej-

teni, vagy valami félreeső kuckóba. Az I. számú fész-

kelőket novembertől kezdi* m rcius közepéig lehet kifüg-

geszteni, a március második feiében és áprilisban kitet-

teket tuár csak a második költés alkalmával foglalhat-

ják el a madarak. A 2. számú teszkelő kifüggesztésével 

azonban még március végén és április els<> najijaiban sem 

késünk meg, mert eltekintve a március elején érkező 

barázdabillegetőtől, a házi rozsdafarkú csak március 

vége táján, a szürke légykapó meg még későbbeu, áp-

rilis közepe után jelenik meg vidékünkön. 

Mielőtt a fészkelőt kiakasztanék, hintsünk bele 

egy vagy frl marok fürészport, a mivel természetes üre-

gek pudvás feliekét némileg utánozzuk. 

Ha nyomban nem is foglalnák el a madarak a 

nyújtott iugyen lakást, azért még nem szabad türelmet-

lenkednünk, mert ne felejtsük el, hogy előbb a madár-

nak meg kell szoknia az uj dolgot. De ha egy év mul-

tán is üresen állauak a fészkelők, bizvást levehetjük s 

más helyre szögezhetjük, mert ez tiszta bizonysága an-

nak, hogy vagy nem megfelelő ponton vagy helytelenül, 

természet ellenesen alkalmaztuk óket. 

Azokat a latlikak.it, melyekben madár fészkelt, 

többé bolygatni, tisztogatni nem kell. 

Állatvédő egyesületünk egyik tőtörekvése lévén, 

hogy vidékünkön a ha>zuos madaiak meghonosodjanak, 

midőn a szakszerűen készült fészkelő-üregeket a közön-

ségnek ajanlja, egyúttal — a siker érdekében — bár-

kinek szolgál erre vonatkozólag luuácscsal es kézséggel 

közbenjár, a fészkelők megtelelő alkaliuazasaban, kitug-

geszlésébeu. tíz irányú bejelenlesek az egyesület elnök-

ségéhez vagy titkárához iutézendők. 

Chernel Istnin. 

kor lehet kiadni, ha a régi a titkos tanácsos urnák be-

mutattatik. 

Polgármester: I . . . . ga . . . za van János, 

elfelej . . . . tettein, ne haragúd 

(Elejti a pallost és ájultan összerogy.) 

Magyar Remekírók. 
A m»gj«r irodalom főművei. Kiadja a Fritnklin-Tirnulat. 

Üt kötetbeu lapozgatván, — régi magyar irók 

örökbecsű munkáiban, — akarva, nein akarva angol és 

amerikai könyvek kelendőségéről kell elmélkednünk, leg-

alább e»íy pillanatra. Ott nem csak könyvkereskedők 

árulnak könyvet. Ki szalad ott négy-öt utcát, ha könyv 

kell neki P Könyv pedig minduntalan kell. Az árúba-

zakban, a hol mindent árulnak, a mi csak mindennapos 

szükséglet, a hol szükség esetén felöltöztetik, bebuto-

rozzák, jóllakatják a vásárlót ott természetesen azt is 

árulják, a mire a léleknek szüksége van : a könyvet. 

Egy-egy árúházban átlag húsz-harmincezer könyv adó-

dik el, s csak Chicagóban egymagában évente húszezer 

kötet Dickenst adnak el az árúházak. 

Nálunk most először jelennek meg teljes gyűjte-

ményes kiadásban a Magyar Remekírók. Ha nagyon 

akarunk röstelkedni, nem is kell elmennünk Amerikáig 

vagy Angliáig, se francia vagy orosz földre, csak a 

szomszéd Németországig, a hol nemcsak minden nagy 

városnak, de jóformán minden nagyobb könyvkiadóuuk 

megvan a maga külön „t'lassiker-Bibliothek --je. De az-

tán megvan minden embernek is, s ez a fő. Ez magya-

rázza meg némikép azt is, hogy nálunk csak most kap-

tuk az első teljes és tökéletes klasszikus könyvtárt. 

Az irodalom szempontjából fontos és nagy esemény 

ez, s csalogató alkalom elmélkedni arról, hogy az ízlés 

vajúdó fejlődése idején mennyire kívánatos, hogy min-

denki a maga nemzete klasszikus alkotásaiban merüljön 

A mi a város kőfalai közé zárt embernek egy nap a 

pusztán vagy erdőn, a mi a pezsgőből ittasnak az üditő 

forrásvíz, annyi nekünk a modernség forgatagában élők-

H í r e k . 

— Szemelyi hirek. úmjbely Uyula udvari tanácsos, 

országos kepviseio közeli rokonainak larsasagábau dél-

vidékén tartozkodik. — Dr. oiisovtcs Aliklos polgár-

mester mult keddeu városi ügyekben Budapestre ula-

zott, honnan ma erkezik vissza. 

— Atlepes a honvedsegbe. Schwaab Alfréd cs. és 

kir. alezredes, vadasz-zaszloaijunk parancsnoka hír sze-

rint atlep a m. kn . honvédség kolelekebe. Ha e hír 

valónak bizouyul, honvédségünk ismét egy derek törzs-

tiszttel szaporodik, olyannal, aki katonák erényei melleit 

zengzetes nyeivtiiikei is bírja. 

— Bucsuvetel. tiorcUnmroe Gáspár kőszegi kir. 

járasbiró, ki nyugalomba vonul s ez alkalommal meg-

Kapta az íléloiabla-biroi cuuel, tegnap d. e. 'J órakor 

búcsúzott el a vezeiese alail álló járásbíróság biroi es 

tisztikarától. Terplán Kornél aljara&bnó szólt a távozó 

főnökhöz, ki konyekig meghatva uioudla el búcsúszavait. 

A bucsuzasbau reszt vetlek uiég i'lityel János kir. köz-

jegyző és dr. tíegeiüs János Ügyvéd, unni ügyészségi 

megbizol l ; lovaóba a kir. adoiuvaial tiszti szeuielyzele 

llutter Ferenc adótaros es Kőszeg varos lanacsa *iugu>zt 
jegyző és polgai inesleiüelyettes vezelesevel. Korchmaros 

(iáspar különben előzőleg már nasbau bucsuzoll el a 

jaiasbirosaggal ériulkezesbeu levő hivataloktól, valamim 

az ügyvédi es jegyzői kartói. 

— Kinevezes es athelyezes. A kereskedelmi mi-

niszter Munkáci Hela posta- es lavlio-segedtisztjelöltel 

posta- és láviró-segedtisztlé a X I . lizetési osztály 111. 

tokozalaba kinevezte és Eiumebe helyezte al. 

— Megoldott valsag. l'ratscher Dániel, a kőszegi 

ipartestület elnöke a veretése alalt testulel kebelében 

lamadt nézeteltérések miatt lemondott tisztéről. Az 

ipartestületi tagok, akik elnökük érdemeit egyártehuüleg 

elismerik, küldöttségileg kereslek tel szerdán lemondott 

eiuljarójukat s biztosítván ől bizalmukról arra kérték, hogy 

lemondását vonja vissza. A küldöttség sikerrel jar l el 

teladalaban, meri a derék elnök az osztatlan bizalom 

láttára engedeti a kérésnek s tovább vezeti az ipar-

testület ügyeit. 

— Gyarlatogatas. A hímző- és csipkegyárit állan-

dóan latogalja a kőszegi intelligencia, melynek előzé-

keny ciceronéja a héten maga Soukuj> gyáros volt. A gyár 

ban eddig négy gépei hoztak üzembe s meg harmat 

a közeli napokban indítanak meg. Az eddig alkalmazott 

személyek, többnyire kőszegi lányok, száma 28—3u. 

— A tanítóság erdekeben. Az ország majdnem 

ö«szes tanító-egyesületei megmozdultak, hogy az orsz. 

tanítói nyugdíj törvény közelebbi revíziója alkalmából 

nek, vagy még sokszorta több — a klasszikus olvas-

mány. Irodalomban, művészetben, a színházban, a tár-

saságban, otthon és a lapjainkban, mindenhol és min-

denkor uj felé törekvőt, meglepőt, izgatót és szokatlant 

kapunk. Olyan viharos a haladásra való törekvés, hogy 

észre se veszik a vezetők, hogy a sivatag pusztáin 

visznek bennünket keresztül, hogy a lelkünk oa isok 

után vágyik. 

Jó l van, vigyenek. Haladui kell, ha sivatagon át 

is. De üdülni is kell, pihenni és telujhodni a szellemnek. 

Erre pedig nincs i» és nem is lehet jobb és igazabb 

mód, mint a mult nagyságából és szépségeiből erőt me-

ríteni és ujabb impulzust az előre való haladásban. A 

fejlődő izlés is, mint a gyümölcsfa, csak akkor terem-

het nemes gyümölcsöket, ha nedvdús, szük talajba bo-

csátja gyökereit, onnan szedi az éltető nedveket. 

Nemcsak a régi jó megóvásához, az újjá megte-

remtéséhez is elengedhetetlen szükségesség volt a Ma-

gyar Remekírók e kiadása, a melyről most az első öt 

kötetet kaptuk. Köztük van Arany János, TOMJKI Mi-

hály, Vörösmarty Mihály, (laray János, L'siky Gergely 

egy-egy kötete. Arany Jánossal kezdődik a sorozat es 

folytatódik Vörösmartyval, a kik nélkül Remekírók so-

rozatú el se gondolható és magyar irodalom el nem 

vehet. De kivülök is mindenki benne van a gyűjtemé-

nyes kiadásban, a ki a magyar irodalomban igazán na-

gyot és minden időkre maradandót alkotott. Az egészen 

nagyok egészen, a többiokből mind iz, a mi diadalmasan 

megküzdött a rohanó időkkel. S ez egyik legnagyobb 

dicsérete a gyűjteményes könyvtárunk. Aranyt, Petőfit, 

Vörösmartyt egészén adja, mint tökéletes, teljes kiadást, 

a maradandó irók sokas igából pedig mindent, a miiga-

zán becses és válóban klasszikus Az összeválogatás, 

sajtó alá rendezés munkáját első és legjobb estheliku-

saink végezték. Az első öt kötetben ott találjuk Gyulai 

Pál, Levay József, Kiedl Frigyes, Vaduay Károly, Fe-

renczi Zoltán nevét. De olt lesznek még sorban: Alexan-

der Bernát, Angyal Dávid, Hadics Ferencz, Bánóczi 

József, Bayer József, Beöthy Zsolt, Berzeviczy Albert, 

Endrődi Sándor, Erdélyi Pál, Erődi Béla, Fraknói Vil-

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



fe lkér jék kerületük országgyűlési képviselőit ügy tik tá-

mogatására. A tanítóság ugyanis méltán igényli, hogy 

a szolgálati idó 40 évről 35-re szállíttassák le. A nyug-

díj-törvény, mint az ismeretes, legközelebb a képvi-

selőház elé kerül és pedig — sajnos — olyan javaslat-

tal, hogy a 4H évi szolgálat továbbra is hagyassék meg. 

Knnek megakadályozását célo/.za a most megindult moz-

galom, melyhez Vasvármegye tanítóságának is csatla-

koznia kell, hogy a méltányos kérelemnek pártfogókat 

^erezzen. Szükséges és idején való volna, ha a vár-

megye két tanító-egyesületének elnökei a tiz kerület 

országgyű lés i képviselőinél küldöttségileg luegjeleunének 

és a tanítóság ügyét figyelmükbe ajanlanák. A vezetők 

dolga, hogy Vas varmegye tanítósága az országos moz-

galomból kivegye a maga részét. 

— Penzintezet mérlege, A kőszegi általános ta-

karékpénztár mull vasárnap tartotta évi közgyűlését. A 

bemutatott mérleg élénk tanúságot tesz a szolid alapon 

nyugvó intézet lolytonos fejlődéséről s arról a bizalomról, 

melyet a közönség iránta évről-évre fokozódó mértékben 

lauusit. A mérleg számadatai ezek : 

Vagyon: 

Pénztári készlet 1901. dec. hó 31-én K. 1774876 

Jelzálog kölcsönök „ 94n398'7w 

Előleg, értékpapírok és korona betétekre „ 3100^-— 

Váltó-tárcza 35270416 

Értékpapírok 4.J120'— 

összes ingatlau birtokok értéke . . , 1U2000*— 

betét más pénzintézeteknél . . . . , 41795'— 

Osztr. ni. bank és a távbeszélő óvadéka . 300-— 

1 nOl. decz. 3i-én hátralékos kamatok: 

Értékpapírok után 2428'— 

Kölcsönök , 1660j* — 

Előlegek és váltók után . , . . . , , ö01*80 

Házbér 213*30 

Betét könyvecske és nyomtatványok 

készlete 508 40 

Ház- és irodalelszerelések . . . . . lOou*— 

Összeseu K. 1ó4U420*21 

Teher: 

Rész vény töke K. ÖUOOO' — 

Tartalékalap . . . 55794.— 

Külön tartalékalap . . 11041*44 

Nyugdíjalap . . . . 3581920 

Betét 1340405*81 K. I443t>90 85 

Kamatok I9u l . deczember hó 31-éu „ 30247*63 

fczek után járó 10u/o adó . . . . n 30-'4'76 

Elóre űzetett házbér 165.80 

Fel nem vett osztalék . . . . . . 263' — 

Átmeneti kamatok . . . . . . . . 9738*51 

1900. évi nyereuiényáthozat . , . , 359*^9 

19 '1. „ tiszta nyeremény . . . . 11930.37 

Összesen K. Iői942'»*21 

Az igasgatóság a régi maradt. Kisorsoltak az alap-

szabályok értelmében 6 igazgatósági tagot, de ezeket 

egyiiangulak újból megválasztottak. 

— „Útjavítás". A közönség köréből eredő közle-

mények szamara fentartott helyen, az úgynevezett 

tNyili-lér"-ben lapunk uiult számában megszólalt ll'a/s-

(xcker János, Kószeg varos szirénhangu ideiglenes szám-

vevője, megszólalt pedig megsirótolására ama közlemé-

nyünknek, melyet e lap f, évi 7. számábau az utjavi-

tasról teltünk közzé, i rváu: 

Régóta nem dicsekelhetüuk jó utakkal. Mostoha 

vizonyok és tehetetlenség rontottak azokon. Az l hit-

tük, hogy: majd most . . . ! Js j , dehogy, most 

seui megyünk semmire sem. Fölázott utakra hó-

liullás és esőben leriúk el a kavicsot, mintha csak azt 

is a farsanggal akartak volua eltemetni. Sokan néztek 

ezt az útjavítási és boszankodlak a sok bölcseségeu. 

mos, Heinrich (Jusztáv, Koróda Pál, Kossuth Ferencz, 

Kozma Andor, Négyessy László, Rákosi Jenő, Széchy 

Károly, Széli Kálmán, Váczy János, Vojuovich Géza, 

Zoltvany Irén. 

Szóljunk néhány szól az öt kötet külső kiállításáról 

is. A tormán már érzik az uj szellem, a mely az ízlést 

moderné lenui iparkodik, de nem látjuk meg azokat a 

tulzasokat, a melyeket a seccessió névvel szoktunk meg-

jelölni. A külső torma is iparkodott klassikus lenni s a 

múltból mentette alapjait. A papiros strukturája hason-

latos ahhoz a régi papírhoz, a melyet még laponként 

putlonból merítettek. Ugyanolyan a bordázata s ugy au-

csak olyan fénytelen, ellentétben a modern ipar papiro-

sával a melynek vakító fénye az oculisták élénk ellen-

szenvével dicsekszik s a melynek bádogszerü keménysége 

"'ég a köny volvasás munkaját is képes véressé tenni. 

Ez a régies papir simulékony, puha, a sarka le vau 

gömbölyítve. 

A könyvnek betűje valóságos jótétemény a szemre. 

A betűk rajzaban nincsen is az az úgynevezett hajszál-

vonal, de hiányzik a nélkül hogy ez a l u l az egyptieiine 

typus egyhangúvá vagy nehezen olvashatóvá lenue. Egy 

lolosleges vonás sincs ezekben a belükben, de ínég}* 

megőrizték teljesen a mediavel-fajta minden szépségét 

és chaiakterét. Ezek a belük különben ugyanazok, a 

melyek a párisi világkiállításon a legnagyobb dijat, a 

lirand-Prix-t kapták s a melyekel Magyarország szá-

mára egyedül a Frauklin-Tarsulat szerzett meg. Most 

először kerülnek a közönség elé ezek a csudásszép met-

szésű írások s ezért különösen is lelliivjuk reájuk az 

erueklödök figyelmét. A szemre való kitünó hatásukat 

különben mindenki észre fogja venni. 

Szereny és mégis élénk s szemrevaló a könyvek 

""lése. A captöldi kecskebórnek, sz ecrasénak utánzata 

* kötés, h táblán stilizált, reliefben tartott, halaványan 

színezett bokrétával. Minden kötetet arany nyomárban 
még a szerző tacsimileje díszíti. 

Ilyen loi mában a várva várt kiadás. Hatásában 

megmérhetetlen, kiszámíthatatlan. 
Spectator. 

A számvevő ur, kit ezentúl szab kir. városi út-

nagynak tisztelhetünk, ekképen védi az ő fabrikációját: 

Nem kíváncsi azoknak a soroknak az írójára, de tudni 

szerelne, hogy mi különbség van a cikkíró és egy pa-

pagaly kozott. Ebbeli tudvagyál azonban mindjárt kie-

legiti ó maga, mondván : A papagály, ha sokszor hall 

egy mondatot, azt minden meggondolás nélkül utánozza, 

a mi bírunk iroja pedig kiírta, amit hallott, annélkül, 

hogy erdeklődótt volna aziránt, vájjon mi okból került 

a kavics a sarba. Sajnálja továbbá, hogy a buszun-
kwivu nézők-iiiík nem volt alkalmuk a kis-celli kórház 

építésén boszaukoduiok. Manapság --• ugy tartja — csakis 

okleveiiel biro egyen vallalkozliatik olyan építésre, és 

voltak a felügyelet gyakorlók es épilés-átvevők között 

szinten oKieveles egyének, és az eredmény mégis azt 

mulatta, hogy 1—2 ev utan 10 ezer koronát kellelt az 

etillel restauralasára fordítani. — Ez az egyik jtélda,a mi-

vel tatarozza utjai. A másik már közelebbről kerül s igy 

szól : „Építtetett a varos (már t. i. Kőszeg) 724 m. 

hosszú utvonalat oly koltse^gel, hogy éppen 145,987 

kor. 20 fillérbe kerülne, ha az emlitelt 724 m. levoná-

sával a ti touivonaluak teninaradt hosszát ily minta sze-

rint kiépítenék." 

„Es most ? — kérdezi a számvevó ur — éppen 

ugy igényli ezeu rövid útvonal a lolytonos ápolást, mint 

a többi, sói még egyebei is, mert két, sőt több ápolót 

kellene otl állandóan alkalmazni és, ha hasonló módon 

a lobbit is apoluak, neui négy, hanem legalább is 26 

utkaparó kellene.* 

A számvevó ur ezek után a következő csattanós 

hasonlattal zárja mondani valóját : . A wörishoteni fa-

lusi plébános oly egyeueket gyógyítóit, kiken még egye-

temi orvosok sem segíthettek, s a prisnic-parasztra is 

bízlak eletüket hasonlo betegek. A kethelyi (?) kovács 

(Lakatarj szinten gyógyított oly betegeket 8—10 nap 

alatt, kiknek három liél alatt sem segíthettek oklevéllel 

bíró orvosok ! .No en kethelyi kovács módja szerint óhaj-

tanék utaiiikat jó karba hozui, de bizalom nélkül — 

ez lehetetlen.* 

Hát erre az érthetetlen példabeszédre és hason-

latra csak rövid lehet a viszonválaszunk. Nem lettünk 

egy csöpot sem okosabbak a városi útjavítás dolgában, 

vagyis nem ertettiik meg még most sem : voltaképen miért 

kerül a SOK. kavics a reugeteg sárba. Nem lettünk oko-

sabbak pedig a kis-celli oklevelesek - egyetemi pro-

teszorok- és L.ikalar-téle hasonlat dacára sem, mert 

az eróseu santit. A számvevő úr kuruzslása tehát 

a sok koty vaszlasra nem fog beválni, még pedig sem 

fajaíoMi-inal, sem annélkül. 

— Gyumolcsfa-tenyésztesi tanfolyam. Az utbiz-

tosok és kaparok részére lavaszszal két csoportban gyü-

mölcsfa-tenyésztési tanfolyamot rendeznek s e célra meg-

felelő helyiséget kértek a várostel. A tanfolyam veze-

tője a soiuogy-szent-imrei gazdasági iskola vezetője lesz. 

— Színészet. Mo^ri Sándor színigazgató, \k.i 36 

tagból álló jól szervezett társulatával Kuntélegyházán 

működik, t. évi april 25-tól május 15-ig terjedő időre 

Kőszegre készül s eziránt való kérvényét a városi ta-

nácshoz benyújtotta. 

— Ipartestületi közgyűlés. A kőszegi ipartestület 

folyó évi március hó 9-éu d. u. 2 órakor a városháza 

tanácstermében közgyűlést tart. 

— Köszönet nyilvánítás. A kőszegi takarékpénztár 

a kőszegi ipartestületnek 5<> Koronát volt szives ado-

mányozni. Fogadja érte az ipartestület nevében hálás 

köszönetemet. lYatscher Dániel, 
ip*rle<lQlet i elniik. 

— Palyázat jarasbirói állásra. A Korehmárot 
Gáspár nyugalomba vonulásaval megüresedett kőszegi 

,árásbirói állásra már kihirdették a pályázatot. Betöl-

tése ennek az állásnak azonbau április vége előtt alig 

várható. 

— Ablakzuzások. Rakoucátlan emberek, vagy talán 

inkább gyerkőcök egy idő óta nagyou rájárnak a lakos 

ság ép ablaktábláira, bezúzván azokat bottal, kővel, 

ahogy éppen jöu. A rendőrség erélyesen kutatja az 

éjjeli vitézeket. 

— Időjárás. A mult hét elején szigorúbbra fordult 

idő pár nap «>ta egyre jobban enged, ugy hogy a hó 

olvadasnak indult s gyorsan eltakarodik. Szerencse az 

üzletemberekre és a közönségre nézve egyaránt, hogy a 

hidegebb napokban került megint a jégből s nem kell 

attól tartani, hogy nyáron hütószer nélkül leszünk. 

— Anyakönyvi statisztika. A kőszegi anyakönyvi 

hivatalban az utóbbi időben a következő születési-, 

és halálozási-eseteket jegyezték be : 

Születés. 

Február 18-án. Schatzl Ágoston s neje Wurst 

Anna fia, Alajos, róm. kath. 

Február 18-án. Németh József s neje Foky Ro-

zália leánya, Margit, róui. kath. 

Február 21-én. Bösz Antal s neje Tannesz Juli-

anna tía, Rudolf, róm. kath 

Február 21-én. Papszt János 8 neje Kappel Te-

réz fia, János, ág. Iiitv. evang. 

Február 2*-én. Edler Mihály 8 neje Gamauf Ka-

talin leánya, Mária, ág. hitv. ev. 

Február 23-án. Prölile Henrik s neje Schneller 

Zsófia leánya, Martha Zsófia, ág. hitv. evang. 

Halálozás. 

Február 26-án. Bauer Cecília, róm. kath., 3 hó-

uapos, gyengeség. 

Február 26-án. Schnitzer Teréz alafásnó, ágost. 

hitv. ev., 72 éves, aggkór. 

Február 26-án. Reisinger Ferencné, sz. Bóhm Anna 

napszámos, róm. kal l i , 47 éves, szervi szívbaj. 

Február 27-én. Schrauz Józsefné, sz. Nika Mária, 

háztai tásban, ág. h. ev., 79 éves, aggkór. 

— Lelkészek, tanitók, kántorok s mind azok, kik 

hangjuk tisztaságát és ércességét épségben tartani óhajt-

ják, használjanak Réthy-féle pemetefű-cukorkát, de a 

bevásárlásnál arra vigyázzanak, hogy valóban Réthy-

félét kapjanak, mivel számos utánzata van 

— Minden hét folyamán érkező friss b a l a t o n i 

f o g a s kapható Wa i sbecke r Ede utóda, Sc l iaar 

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

— „Ermelleki elsó szölóoltvány - telep* Nagy-

Kágya, hirdetését a t. c. olvasóközönség szives figyel-

mébe ajánljuk. 

— Állattulajdonosoknak. A nyári időszakban a 

háziállatok közt különösen sertések, juhok, baromfiaknál 

gyakrabban mint bármelyik évszakban időszerű járvá-

nyos betegségek lépnek tel. Igen ajánlatos tehát ezek 

ellen idejében alkalmas práservativ szereket alkalmazni, 

mint a minőknek a Kwizda-léle marha-táppor, Kwizda-

féle sertéspor, Kwizda-féle baromfipor, Kwizda-féle lias-

liajtószer juhoknak évek óta beváltak. — Mint hatásos 

fertőtlenítőszer istállók számára igen ajánlatos a Kwizda 

Ferenc János cég által Korneuburgban forgalomba 

hozott krezolin (javított kreolin). 

* Merénylet a szerb király ellen. Szerdán az a 

hir terjedt el a lapokban, hogy Sándor szerb király 

ellen merényletet követtek el s hogy a merénylő a ki-

rályt halálosan megsebesítette. A hirt azonbau belgrádi 

táviratok hamar megcáfolták : Sándor királynak niucs 

semmi baja s a merénylet Ilire egyszerű koholmány. 

* Az uj ötvenkoronások. Bécsből táviratozzák, 

hogy az Osztiák-Magyar Bankban most készítik az 

új ötveukoronás bankjegyeket, amelyek májusban ke-

rüluek forgalomba. Az uj ötveukorouások valamivel 

nagyobbak lesznek a huszkoronás bankjegyeknél és 

sárga alapon kékszínű nyomással készülnek. 

* Kubelik Amerikában. J au Kubeiiket, a csoda-

hegedüst — mint kábeltáviratok jelentik — nagyszerű 

ajánlattal kínálták meg New-Yorkból, Egy amerikai 

imprezáriö ugyanis szerződést kiuál a művésznek száz 

haugversenyre, amelyért két millió korona tiszteletdijat 

hajlandó neki fizetni, azonfelül pedig még egy bizonyos 

hányadot a nyereségből is biztosítani neki. Ez a féuyes 

ajánlat azonban, amely úgyszólván egyedül áll eddig a 

maga nemében, azonnal megérthetővé válik, ha megje-

gyezzük, hogy Kubelik legutóbbi amerikai körútja alkal-

mával Chicagóban négy hangversenye átlag 108.0* it) 

koronát jövödelmezett az imprezárióuak. 

* Az angol sajtó. A londoni Newspaper Press Di-

rectory statisztikai kimutatást közöl az angol hírlapokról. 

Eszerint az egyesült királyságban 2457 napilap jelenik 

meg, 451 London olvasói számára és 1467 a vidéken. 

A napilapokon kivűl 2486 „Magaziné", folyóirat, kerül 

ki az angol nyomdákból; ezek közül 508 kizárólag val-

lásos tartalmú közlöny, utven év előtt összesen csak 

2"0 folyóirat volt Angolországban. 

* A hangyák intelligenciája. A hangyák okosságáról 

igen érdekes esetet mond el dr. Schróder egy szaklapban. 

Egy erdő közelében levő nyári lakásban minden éjjel 

hangyák mutatkoztak igen nagy számban és a családot, 

mely ott lakott, nagyon nyugtalanítót Iák. Hogy a han-

gyákat elriaszszák, a lakók légypatirost alkalmaztak, 

hogy a hangyák arra ráragadjanak. &zt a papirost a 

hangyalyuk bejárata elé tették, ahol éjjelente kijárni 

szoktak. Nagy volt azonban másnap a csalódásuk, mikor 

látták, hogy a hangyák a papíron mindenféle fűszálak-

ból, homokból, gályákból, fahélyból hidat vertek s azon 

kényelmesen átsétáltak. 

Irodalom és művészet. 
*) Uj zenemüvek. Gobbi Henrik, a kiváló peda-

gógus tollából u,abban ismét érdekes átirat jelent meg 

két zongorára, Mendelssohn liires Scherzoját a „Szent-

iványi álom'-ból alkalmazta két zongorára a fáradha-

tatlan mester, kinek tanítványai: Kelen Ida és Hollósy 

Kornélia csak nem rég produkálták hosszú sorozatát az 

értékesnél értékesebb átiratoknak. A Scherzo immár a 

15-ik száma a gazdag gyűjteménynek. Ara : kor. 3.25. 

„A legszebb százegy magyar népdal" gyűjtőcíme alatt 

szintén jelent meg igen értékes kötet. A legjelesebb 

magyar zene szerzők dalai ezek eredeti kiadásban 8 

megtaláljuk a kötetben Balázs Kálmán, Belezuay Antal , 

Dóczy József, Lengyel Miska, Tisza Aladár, Berényi s 

még vagy husz-harininc ismert szerzőnek népszerű da-

lait. A kötet ára: 3.— kor. Ugyancsak négy szép nép-

szerű magyar népdalnak az átiratát tartalmazza a Ma-

gyar dalok és népdalok cim alatt megjelenő Anthologiá-

nak két uj füzete, melynek egyikében ott találjuk az 

, usz i rózsa, fehér rózsa* ciin alatt országszerte isme-

retes hangulatos dalt. Ara : 2 dalnak 1 tüzetbeu 1 ko-

rona és megrendelhetők Rózsavölgyi és T.-sa cs. és kir. 

udvari zenemű - kereskedésében Budapest, V., Kristóf-

tér 3. 

ttuiicsoin üvegekben kapható Jánosa Gyula csemege-kereskedésében. 



A koszai lakatékyéxxzfát métUgü 1901 éri d@o@mböx 8I-éa. 

V A G Y O N . 

3 

4 

52 

6 
7 

8 

Pénzkészlet 19">l. december 31-én 

A 92. sz. két ház értéke 

Értékpapírok : 
f 158,800 névért. 4 % m. földteherm. kötv. 93.25 k 

t 48,600 . 4,/»*/« m. iUdm.jog-kárt. » 100.— „ 

k 1 Oo,000 . 4" ,°/o belv. tptári záloglev. 98.50 , 

U26 drb. Kőszeg-Szombathelyi v. els. részv. 190.-— . 

Leszámítolt értékpapír 

Korona érték 

(>0,05.1 -I T| 

64,Oi >0 -

k iFkönyrt, 

, |Upsum 

296,I6'2 

97,2<»0 

9H,500 

42,940 

54,175.— 

55 

56 

57 

74 

14 

15 

16 

58 

23 

Tartalékalap értékpapírjai: 

k 55,odO.— névért. 41 ,°/o belvárosi takarékpénz-

tári záloglevél 98.50 k 

k 90,oo0.- névért. 4 ' ; ,% országos központi ta 

karékpéuztári záloglevél . . . 97.50 k 87,750.-

Kölcsön 

Előleg 

Váltó 

Pénzintézeteknél elhelyezett összeg 

Nyugdíjalap értékpapírjai : 
800 .- névért. 1860. évi államsorsjegy 

49,300.— „ 4 1 i n . italmérési jog-kárt. kötvény 

10,0oo.— „ 4 i' j°/Q orsz. közp. takarékpt. záloglevél 

2,000.— „ 4V|% bpest. íövárosi „ „ 

Reáliskolai alap értékpapírja 

A tisztviselők óvadéka s a magánhasználatú távbeszélő 

ővadéka 

Nyomtatványok 

1901. december 31-éu hátralékos kamatok : 

kölcsönök után . 

előlegek „ 

értékpapírok után 

534.802 — 

107,441 30 

141,925 

9, >56,123 

160,7o7 

465,541 

513,647 

96 

25 

k 152,623.59 

k 1,758.03 

k 3,992.33 

109,407 

20,000 -

H 18.200 — 

997 30 

158,373 95 

Összesen 11.701,219 4 ( 

Kőszeg, 1901. december 31-én. 

M i d i n é l i s I z i d o r ». k. , 
aT i^argatóxáK elnöke. 

Frcyler l^ajoH s. k., 
főkönyvelő. 
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T E H E R . 

141,882.04 

6,187.50 

108,288.69 

4,928.50 

1,432.99 

604.87 

Részvénytőke 

Részvénytőke-tartalékalap 

Tartalékalap: állása 1900. december 31-éu 

szaporulat adómentes szelvényekből 

Nyugdíjalap állasa l9ou. december 31-én 

szaporulat adómentes szelvényekből 

„ az 1900. é. tiszta jöved. 

, járulékokból . . . , . 

összesen k 115,^54.95 

kifizetett nyugdíj k 4,500.48 

Reáliskolai alap 

értékpapírok külön tartalékalapja 

A tisztviselők óvadéka 

Kőszeg szab. kir. város árvaszékéuek illetménye . . . 

4®/o betétek és tőkésített kamatok 

Árva betétek és tőkésített kamatok 

Letétek 

Fel nem vett lh99. évi osztalék . . 

H f H 1900« n y 
Kamatadó az 19ol. decem. Jl-én tőkésített kamatok után 

Jótékony és közhasznú célokra szánt összeg maiadéka . 

Előre tizetett lakbér 

1902. évre előre fizetett kamatok : 

váltók után . . . . . . . . k 4,733.90 

kölcsöuök után 74,632.18 

előlegek után , 2,855.46 

1900. évi nyereménzáthozat 

1901. évi tiszta nyereméuy 

Korona érték 

k 

210,000 
240,ooo 

148,070 

82,221 
21,201 

140,678 

Összesen |11,701,219 

I * 

44 

110,750 47 

20,0o0 _ 

54,456 78 
18,180 — 

116 81 
10,418,084 18 

177,357 10 
8,463 60 

4üo — 

400 

20,760 14 

4,890 74 

283 32 

54 

67 

64 

43 

B a r k ó Sándor s. k., 
könyvelő. 

Wa i sbecke r Kde s. k., 
pénztárnok. 

Jelen üzleti kimutatást és mérleget pontosan megvizsgáltuk, a tő- és mellékkönyvekkel összehasonlítottuk, és teljesen rendben találtuk. Kőszeg 1902. február 5. 

A felügyelő b i zo t t ság : Czeke Gusztáv s. k., 
a felügyelő bizottság elnöke. 

Lauringer Elek s. k., Szájbely Gyula s. k., 
a felügyelő bizottság tagjai 

Lakás-bérbeadási. 
hirdetmény. 

A kőszegi várban, a külső 

bejárati kapu lelett lévő 

enuleti lakás 

folyó évi május hó 1-től 
bérbe adatik. 

Bővebb értesítést a lékai 

hercegi kerületi t is/t tartó-

ság ád. 

Léka, 1902. február 24. 

JSováte Gésa, 
kerületi tiszttartó. 

KWIZDA féle Korneuburgi 
marha táppor 

Rtrtntfl » i í r lovak, aiarvanmariiák él Juhok részére. 
ftOév Ma a kgif>M> ttlillobsn használatban »an íl»á<nr - hiány « rotiz 
rméafttsnei, a lej javításira tt a tfhene k teje IHtépe ssfgíntk lokozására, 
ctontlAréxknél.-«i dobot ára I korona 40 lillér, • , dobot 70 lillér. Csak 
a lenit vM|e<nrayt1 »alMt. KaphalA minden pv.Vysicrlárb«n és gyófry-
lttkert»kíd<»b»n Kftraktir: Rwltda farasei Ikret. ci it kir.MXtr.-ma> 
«T*r, román királyi éa bolgár lejedflmi advarl ttáNIM, kartlati ir««y»-

tartai, Karaevkarg. B*ct malletl. 

A m e r i k a i sssőUőYeaszc 

lanemesités (többféle faj). — Minősége felülinulhatat 

lt,u. — Minden darnb pritna. — Szőllővessző min 

dig megtekinthető és azouual uá l l i tható . — Bóvebt 

i telvílágositás levélileg. 

Spitzer Ignác fiai 
Kismarton, (Sopron megye) Magyarország. 

S z o l o o l t v á i y o k 
a x i > k v á n j n i l n é « é | ; b « a . 

A legkiválóbb 42 bor- é« csemegefajokban fajti»ztan. telje* 

J ó t á l l n s « a l . 

£ I A k e r i t a . 
Gleditachia csemeték éa magvak. 

1 U r a d a l m a k n a k . k Ü H é c e k n e k h á r o m é v i t l r 

l e « * t é « r e I " a d a t i k 
OriAs tö.isfl, igen gM>r«Hii fejlődő sövénynörény. Kr. az egy* 
düli, melyből oly örökös kerítés nevelhető pár év alatt, rend 
kivOl csekély kiii)án^al( melyen nemhogy ember, <le semnufél*1 

állat, még az npró nvulak ihid hatolhatnak át. M i n d e n r«*U 
de lé«he j r . r n j v . o k k a l e l l á t o t t Ult«>té»i és keae-
l é » i n t a n i t n n m e l l e k e l t e t i k Ezer c.eiuete elég 200 

méterre. — Ár* 6 frt. 
niftPCQmotálr ^ r '*"'j , , v*delmet btztositó voltánál fogra, enn»k 
UIUüoblll l i lcKi tenyáaatése számos garda-ágban at utóbbi idő* 

b.-n rendki»fll elterjedt. 
Sz ín-, fénynyomatu r u » r j e | y x é k i n g y e n éa bér-

m e n t v e küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül. Ar. 
é r j e g \ t é s an kívül még egy olyan könyvet kap ezzel, ki 
art eim. ro ingyen éa bérmentve küldetni kéri, mely nincsen 
a ház. ragy család, a hol annak txrtnlmát haszonra ne fordi-
útnak. Tárodon, falun, pusztán, gazdag vagy szegény caaládnál 
egyaránt. Így még azoknak is igen érdekében áll, k k rendelni 
••mailt nem akarnak, mert benn" számos oly költemények fog-
laltatnak mélyek mindenkinek na*y szolgálatot tesznek. Cim : 

. K r m o l l é k l e la i i a xu l oo l t v á . 17- t e l ep-
N a c r U á k v r , N a c y - K á g y a , u. p. N x é k e l y h l d 

A Rlchter-féle 

LINIHENTOICAPS. COMP. 
H o r g o n y - Pa in - Ex p e l l e r 

egy rep kipróbált háziazer, a ntely már tóbb mint 
33 ér ota megbízható liedörMoleeGI alkalmaz tátik 
léirvtifitl. ctiziál és at|ku ettkiel 
I n t és , ^táayabb utanzatok miatt bevá-sárláakor 
•a • • óvatosak legyünk éa cnakia eredeti üvegeket 
dobosokban a,.l(r|*ifM vedj.*ygyel ee a^Itellír" oxég-
jegyzewtel fogadjtwk el. — MO í., 1 k. 40 f. éa 2 k. 
árban a legtibb gyógyszertárban kaphat) 
Főraktár: T ö r ö k József gyógy»zer«axnel 
Budapesten. 

Flicliter F. A d . é s társa, 
ea kir. ulvart astUlUk. 

Rudolatadl . 
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Kitpliatő mindenütt . 
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