
Kőszeg, 1002. junius hó 22-én. 

Szépirodalmi, társadalmi, és köz 

gazdasági hetilap. 

Megjelenik minden vasárnap. 

A lap szellemi részét illető közlemények 

a szerkesztőséghez intézendők. 

Előf izetési pénzek é.s 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 Ő . 25. szám. 

S ö r g y á r u n k . 

Kőszeg szab. kir. város fekvésénél fogva nem 

jutott abba a szerencsés helyzetbe, hogy akár vár-

megyei székhelynek, — akár vasúti góepónt, — 

avagy más tekintetben egy vidék központjává fej-1 

lődhetett volna. Városunk fejlődése nem tarthatott 

lépést az e tekintetben szerencsésebb városokkal,' 

melyek ily központtá alakulván, ezen minőségükből' 

folyólag nemcsak természetszerűen, hanem hatalmas 

pártfogóik révén abnormis módon hatalmasan fej-

lődhettek annélkül, hogy ez irányban lakosaik va-

lami nagyobb megerőltetést kifejtettek, avagy va-

lami nagyobb mérvű áldozatot hoztak volna. E/.en 

speciális kedvező tulajdonság hiányában városunk 

fejlődése tisztán polgárainak munkájára s ezeknek 

áldozataira lett ualva. A haladás e téreu annál 

nehezebb volt, mert geográfiai fekvéae annyival 

még kedvezőtlenebb, más hasonló sorsra kárhoztatott 

vidéki városokénál, hogy a minden hatalom részé-

ről dédelgetett s féltékenyen gondozott megyei szék-

hely tőszomszédságában fekszik s igv még egy ki-

sebb vidéki emporiummá való fejlődése sem része-

sül az irányadó körök részéről azon támogatásban, 

melyet más ily vidéki városok mégis előnyükre 

felhasználhatnak. 

Kőszeg szab. kir. város lelkes s hazafias lakói 

utóbbi időben tudatára is jutottak kedvelt városuk 

e/.en kedvezőtlen helyzetének belátva azt, hogy 

városuk fejlődése, jövője csupán és egyedül az ő 

kezükben van, — bogy csupán és egyedül a saját 

erejükre, saját áldozatkészségükre támaszkodhatn <k 

akkor, a midőn kies fekvésű városkájuk haladását, 

fejlődését előmozdítani óhajtják. — E/.en tudatban 

létesítettek több oly intézményt önerejükből és saját 

áldozatkészségükből, melyek városunk haladását, a 

forgalom s karöltve az ipar és kereskedelem elő-

mozdítását., a lassú, de bi/.tos emelkedést hathatósan 

támogatták. — E/.en tudatból folyőlag létesítette vá-

rosunk lelkes lakossága teljesen önerejéből vasut-

ját, — mely a/.t a vasúti gócponttal összeköti. Le-

hetővé tette, — termeszen kedvezményei folytán is 

jó hírnévnek örvendő vizgyógyintézetnek létesítését; 

majd kizárólag saját erejéből felépítette sörgyárát 

8 a legújabb időben óriás anyagi áldozatokkal tá-

mogatta a város területén épült s iminár forga-

lomban levő csipkegyár alapítását. 

Az említett intézmények s vállaiatak között a 

sörgyár a/, a melyről e helyen bővebben foglal-

kozni óhajtunk. 

Városunk lakossága páratlan áldozatkészségé-

nek köszöni létét a Sopron felé vezető ut mellett, 

a kethelyi domb alatt emelkedő, megnyerő s kelle-

mes épület-csoport, a sörgyárunk, melynek puszta 

| megtekintése is kedves benyomást tesz bármely 

szemlélőre. Tisztán és kizárólag városunk birtoko-

sainak lelkes, józin, higadt és mondhatjuk szegé-

nyebb sorsú, de kedves városa jövőjéért lelkesülni 

tudó lakosainak áldozatkészségéből, polgárainak be-

csületes és nehéz munkával megszerzett garasaiból 

létesült e/.en impozáns gyár, lakosságunk kedves 

gyermeke s reménye. Mint minden hasonló ipari 

vállalatnak, ugy ennek is azonban kemény küzdel-

met kellett vivni a kezdet nehézségeivel, melyek 

annál súlyosabban nehezedtek reá, mivel a gyár 

alapításánál, (minden hiába való recriminátiótól 

eltekintve legyen mondva) a/011 hiba követtetett 

el, hogy az ily vállalathoz szükséges forgó tökéről 

kellően nem gondoskodtak. Polgáraink áldozat-

készségük heii határt nem ismerve, ismételten segí-

tettek a bajon. Akadtak városunk polgárai között 

oly önzetlen s párjukat ritkító egyének, kik min-

den anyagi előny nélkül, nemcsak tevékenységü-

ket, sót tetemes és vagyont képviselő összegeket 

bocsátottak a gyár rendelkezésére. — Nem akarom 

ismert szerénységüket megsérteni, nem említem ne-

veiket, hiszen ismerjük őket valamennyien, ezeket 

a lelkes polgárnőinket és polgárainkat. Sikerült is 

ezen áldozatkészségnek a gyárat üzemében fenn-

tartani. Ámde mint mindennek a világou, így ezen 

vállalatnak is akadtak minden komoly és igaz ok 

nélkül ellenesei, kik egvébb dolguk hiányában azzal 

töltötték szabad idejüket, abban lelték nem éppeu 

nemes szórakozásukat, bogy ezen vállalatunkat 

a világ előtt discreditálni törekedtek. Ez azouban, 

hála közönségünk józanságának, nekik éppenséggel 

nem sikerült ,—a mint ezt az éppen folyamatban 

levő s a gyár megerősítésre indított vállalkozás 

eredményes volta is fényesen igazolja. Qyárunk 

sikeresen dacolt a kedvezőtlen helyzettel, üzemét 

szélesbitette s prosperált, fi/.ette a meglehetős súlyos 

elsőbbségi kötvények kamatait, szerencsésen keresz-

tül ment több, a ve/.etö s irányító személyzet vál-

tozásaiban rejlő kemény megpróbáltatásokon, s ér-

zékenyen csupán a törvényhozás érintette, midőn 

az 1998. évi XVI I . t. c.-ben azt a terhet rótta a 

gyárra, hogy a tetemes ti hektoliterenként 10 ko-

ronát tevő fogyasztási adót, melyet eddig a vevők-

nek kellett viselni, a gyárnak kell előlegezni. Any-

nyit jelent ez, hogy a sör előállítási ára hektoli-

terenként 10 koronával többe kerül, 8 ha a gyár 

évi 4000 hektoliter forgalmat csinál 40,000 ko-

rona forgó töke-nagyoblntást igényel. A gyárnak, 

tnint előbb mondám, amúgy is ketés forgó tökéje 

levén, azon intézkedést tette szükségessé, hogy ala-

pos és gyökeres segítséggel siessük gyárunk meg-

mentésére, mely nemosak a/.ért kedvencünk, mivel 

saját alkotásunk, hanem azért is, mivel biztos 

anyagi sikerrel kecsegtet. — 

S íme ismét győzedelmeskedett polgáraink be-

lesületes, józan s hazafias áldozatkézsége az ócsár-

T A K C A , 
A végzet. 

(Angolból.) 

A sors volt a macska, Leonard Herrick pedig az 
egér. Ritka egy vadászat s Herrick maga is érezte, 
hogy bizony már nem birja soká. 

Rohant útnak tel, útnak le, s ezerszer azt hitte 
már, hogy megmenekül. I)e a bársonysima talpacskák, 
melyekből a hosszú, éles karmok oly gyorsan, oly hir-
telen előbukkantak, mindannyiszor idejében megkapták 
még. így hát végre is ellankadt, nyugodtan meglapult, 
nem tudva, hova s merre meneküljön. 

A terjedelmes, nagy városban egymagában maradt. 
Az emberek, nép, mely mellette elrohant, olyan volt, 
mint az agyán végigsuhanó hangulat; árnyak voltak s 
iszonyú soruknak nem volt se hossza, se vége. 

Nem volt képes arra hogy megkülömböztesse az 
igazi férfiakat s nőket, kiket szemeivel látott, azoktól, 
kikre csupán csak emlékezett. 

Néha meg a halottak is megjelentek előtte; nem 
félt ugyan tőlük, de mégis volt köztük egynehány, kik-
nek emlékétől visszarettent. 

Háttal dilit Szent Márton temploma vasrácsozatá-
hoz. A nyugati égen épp elegendő világosság voltaira, 
hogy a köpillér árnyában ezer meg ezer élő lény sies-
sen tova, gyors tiltásában észre sem véve a követő 
árnyat. 

Herrick kezével zsebében kotorászott. Egy pár 
Pénzdarab volt, a mit megcsörgetett, mely azt prédikálta 
neki, hogy ha szép takarékosan él, pár nappal tovább 
birja ki, mint a hogy gondolá. A további jövőt azonban, 
azt bizony sehogy se tudta elképzelni magában. Elte 

minden egyes fonala gübben végződött, melyet kibontani 
nem tudott s melyet ennek folytán elejteni volt kény-
telen. Az is eszébe jutott, hogy csodák is történhetnek 
néha, csakhogy nem volt olyan egy se, amelynek meg-
történtét nagyon óhajtotta volna. 

A Trala'gar Square-eu keresztülhaladva, lassan, 
tétovázó léptekkel ment le a Pali-Mail felé, semmi kü-
lönös célja nein lévén. Egyszerre megüti fülét e szó; 

— Cab, uram, kocsit tessék ! 
Megfordult s a bakon Ulö emberre bámult. 
— Hát lehetséges-e — tépelődött magában - hogy 

még mindig urnák nézhettek ? 

Olyan érzés fogta el, s vett erőt rajta a kocsissal 
szemben, mintha az mentő kezet nyújtott volna feléje 
Es miért ne kockáztassa e kiadást, e költséget P Hisz, 
ha megteszi, nem vészit az életéből, éppen csak egyet-
len egy napot. Valami tiz forint volt még a zsebében. 

Igen ; — monda, mialatta kocsiba szállott — 
Frascatihoz. 

Véletlenül épen ez a hely jutott hamarjában eszébe. 

A puha ülés s a kényelme párna a feje alatt na-
gyon fölfrissítette. Eszébe jutott, hogy majd jól meg-
ebédel s azután még a színházba is ellátogat. Ez a kis 
szórakozás csak gyerekjáték, mert hiszen csakugyan 
mindegy, akár vasárnap, akár pedig szerdán fog-e éhen 
halni. Módjában volt, hogy élvezzen. 

Valamelyik elektromos lámpának a fénye hatolt 
be a kocsiba s annak világánál valami barna papírba 
göngyölgetett csomagot vett észre, épp a lábai alatt, az 
ülés alól kikandikálva. Azt hitte, hogy talán a kocsisnak 
estebédje, mely valamelyik sarokból leesett a kocsi fe-
nekére. Herrieknek visszatettszett a gondolat, hogy az 
az élet kárba vesszen s igy fölvette a kicsi, a barna 
csomagot. 

Kisebb volt, mint a minőnek gondolta s ugy érezte, 

hogy nem igen lehet élet az, a mit tartalmaz. De ha 
kenyér lett volna, ő maga pedig az éhen hálás utolsó 
mozzanatában, nem rendíthette volna meg egész valóját, 
agya minden idegét annyira, mint most a tartalom meg-
tapogatása. 

Tudta, hogy e csomag tartalma — pénz. Érezte 
a tapintásán, hogy szép gondosan összehajtogatott, egy-
másra tapadó bankjegy, guminiszalag által leszorítva. 
A barna borítékon keresztül is megérezte Herrick az 
uj, épp az államnyomdából kikerült papírnak ropogását. 
A talált összeg épp ugy lehetett valamely szegény ör-
dögnek összekuporgatott, megtakarított pénzecskéje, mint 
valamely dúsgazdag eiuberuek nagy vállalatnál uyert 
kicsiny osztaléka. 

Hogy ó maga mily szerepet játszik az egész ügy-
letnél, arra nézve Herrick semmiféle kétséget nem táp-
lált. A végzet sodorta ezt a kincset a kezébe, a végzet 
újra el is veheti, de nem a nélkül ám, hogy görcsösen 
meg ne fogja, meg ne védje előle. Mikor a gumraisza-
lagot érték ujjai, csakugyan remegtek. Hirtelen, azt se 
tudta, miként történt, a pénzt összeszorító kötelék nagy 
robajjal, mitől szinte maga is megijedt, szétszakadt s a 
csomó nyitva feküdt a térdein. 

Előrehajolt, a baukjegyeket lá/asan kezébe fogta 
s olvasgatni kezdte. Negyven darab volt, mindegyik 
darab 1()00 frtot érő. 

A fiatal ember balsorsának utolsó heteiben csak 
! egyetlen óhajt táplált, hogy nyugodhassék. A nyuga-
i lomnak, már az illetőnek egyéni hajlamai szerint, na-
' gyon különféle és sokféle neme van. Herrickre nézve 
lemész világéletében azt jelentette, hogy gond nélkül 
élhessen, utazhassék. Már pedig az oly ember előtt, ki-
nek 40.U0O forint nyomja a zsebét, minden ut tárva-
nyitva áll s nincsen arra semmiféle ok, hogy a mikor 
lovon ül, a gond is vele üljön a nyeregben. 

E l ő f i z e t é s i á r : 

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

2 0 fillér. 

Nyilttór sora 40 flllór. 

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



lók sötét hadán : a polgárság összeállott s elhatá-

rozta, hogy életképes gyárát el nem hagyja, con-

verzió utján enyhít a vállalat terhein s forgó tőkét 

szerez. A« 1902. évi ápril 13-án megtartóit köz-

gyűlés lelkesedéssel fogadta a/, ott előterjesztett 

titkári javaslatot, inely szerint a vállalat 250,000 

koronányi elsőbbségi kölcsön folyósítása által a régi 

terhesebb 200,000 koronányi elsőbbségi kölcsönt 

törleszti, s a felesleget forgó tőkének felhasználja. 

— A felesleg annál nagyobbnak Ígérkezik, mivel a 

meglevő 200,000 koronányi elsőbbségi kölcsön 

160,000 koronával törleszhető. Törlesithető pedig 

azért, mivel az eddigi elsőbbségi kötvénybirtokosok 

csaknem kivétel nélkül készeknek nyilatkoztak köt-

vényeiket, melyek 100 korona névértékben szere-

pelnek 80 koronáért a társaságnak rendelkezésére 

bocsátani. — íme ismét egy igazán meglepő példája 

Kőszeg becsületes s önzetlen polgársága ritka ál-

dozatkészségének. És a kritizáló, s ugy látszik, csak 

a romlásban örömet lelő alakok nem csekély bo-

szuságára a legszebb reményekkel megindult a 

tervbe vett converzió, mely hivatva van vállala-

tunkat uj életre ébreszteni, annak uj erőt adni s 

megmenteni a gyárat s benne polgáraink becsületes 

filléreit. — Adja Isten, hogy ezen, a város összes 

polgárságát közelről érdeklő ügy polgárainak józan-

sága, áldozatkészsége s hazafisága által támogatva 

mielőbb a biztos révbe juthasson. 

A converzio buzgón s valóban páratlan lelke-

sedéssel folyik. Nem csekély mérvben járult ehhez 

a helybeli mindkét takarékpénztárnak kezdeménye-

zése, melyek a közügy iránti minden irányban ta-

pasztalt áldozatkészségüknek ujabb jelét adva, 

egyenként 10-10,000 koronát jegyeztek az uj el-

sőbbségi kötvényekből. A város is nemes példával 

jár elöl, midőn legközelebb múlt közgyűlésén elha-

tározta. hogy 20,000 korona értékii elsőbbségi köt-

vényt vesz át. Képviselőnk, mélt, S:<íjl»h/ Gyula 

ur, ki városunk igaz érdekeinek előltnozditásánál 

mindenkor elől jár, egyenlőre 3000 koronát, Eber-
ling Antónia úrhölgy pedig 20 drb uj elsőbbségi 

kötvényt 2000 kor. értékben jegyzett. Legtöbben 

az eddigi elsőbbségi kötvénybirtokosok közül ké-

szeknek nyilatkoztak, hogy az ellenértéket a kibo-

csátandó uj kötvényekben hajlandók átvenni * igy 

Srybold Károly ur 12,000 korona értékű részvényt 

cserél be, Bobuss Ignác ur 7800 koronát, Wierer 
Leopoldina úrhölgy 4400 koronát. Wentzl Edéné 

úrhölgy 2300 korona, Mnyer Gyula ur 4100 ko-

rona, Karenils Ferenc ur egyenlőre 6000 koroi.a, 

SeijboUi Frigyes ur 6000 korona, Mohr család 

2900 korona. Furhs János ur 1500 kor. Dr. Stúr 
Lajos ur 2500 kor. értékben jegyeztek az uj elsőbb-

ségi kötvényekből. Egyébként a lapunkban múltkor 

közölt névsor részletes és örvendetes felvilágosítást 

nyújt. Szolgáljanak buzdító például polgárságunk 

részére a fent jelzett adatok. 

Siessen ki-ki igazolni Kőszeg polgársága ön-

zetlen s igaz szeretetét a közérdekű ügy iránt s 

jegyezzen tehetségéhez képest az újonnan kibocsá-

tandó kötvényekből, melyek hasonlóan a régiekbe*, 

a vállalat összes ingatlanaira első helyen zálogjo-

gilag biztosítva lesznek s épugy, mint a régiek 

5°/o kam atot fognak hozni s kisorsolás utján éven-

ként beváltatnak. — Felhívjuk az összes érdekelt-

ség és különösen a törzsrészvényesek figyelmét ezen 

nüveletre, mely eredményessége esetében főleg a 

törzsrészvények értékét is emelni van hivatva. Je-

gyezzenek ők is s járuljanak ahhoz, hogy a gyár 

léte ekként biztosittassék. — 

Jegyezni lehet a vállalat titkáránál dr. Stúr 
Lajos ügyvédnél, Kirchknopf Mihály helybeli vas-

kereskedőnél és Kóth Jenő könyvkereskedésében. 

131 ti 902. 
Hirdetmeny. 

A KŐHzeg várim tiiUjdoiint kópe/.ö Mexikó diilöl>on fekvő 

7724 1'bS lir»/.. 1» hold »«7 Q-81 területű HZAIKÓ nyilvános 

árverés utján * legtöbbet ígérőnek bérbe fog mUlui. 

Az árverétt f. é. juuiu* lió 2<, Düpján d. e. 10 ómkor » 

váron tHnácmeriuiibeii fog iiiegtHrlHtni. 

Árverezők tartótnak H/ árverés ui'.'gke/.déín előtt 20 Ko-

rona bánatpóuzt letenni. 

Az árveréni f. Ilétitlrk a \áro»i ••ámvevőiiál inegtudh itók. 

Kőnzeg, I #0-' jUiiIUK 15-én. 

Dr. Siuocics, 
polgáruietter. 

Állatvédő egyesület Kőszegen. 
A napokban egy vendégemmel a kőszegi hegyek-

ben járván, megmutattam neki a vidék szépségeit, az 

itt-ott kínálkozó nagyszerű panorámát, szép és gondosan 

ápolt sétautainkat, árnyas ligeteinket, erdeinket. — „Szép, 

nagyon szép" — niondá ó, — hanem hogy vau az, 

hogy alig hallani madárhangot Y Ennyi erdő, ennyi gyü-

mölcsös, és ilyen csend mindenütt! — Lássa, ott van 

Grácz, a hol a rigők s tüleuiilék ép csakhogy nem az 

ember tenyeréből csipegetik a morzsát, még pedig a 

város kellősközepén*. 

Hát bizony annak az innak igaza van : kevés a 

madár, ha nem is olyan nagyon kevés, mint a város 

közelében tetszik, a hol sok a sétáló, sok az elriasztó 

zaj. De hisz a gráci Stadtparkban még több járókelő, 

még több lárma van s mégis szinte kedves tolakodás-

nak tűnik fel, a mint a fekete vagy pettyes énekesek 

az ott üdülök körül settenkednek s hul adókra, mor-

zsára ólalkoduak. 

Mi tagadás: a mult hibája, hogy nálunk a mada-

rakat elvadítottak s a hegyek közé riasztották E hi-

bából a jelennek is jut, mert — sajnos — most is látni 

akár a város utcáin is, a mint suhancok, utcagyerekek 

köveket hajigáluak egy-egy idetévedt madárka vagy 

könnyelműen a közelbe épített madárfészek felé . . . 

büntetlenül. 

E hibákat akarja jóvátenni a most megalakult ál-

latvédő egyesület kőszegi fiókja, a mely különös céljává 

tűzte többek közt a madárvédelmet is. Vissza akarja 

édesgetni az elűzött hemyópuszlitókat s féregirt ók ut. 

Etető házikókat, fészkelő ládákat állit fel uiiudenfelé, 

s jó példával, tanítással oda kíván hatni, hogy különö-

sen a köznép lássa be a madarak hasznát s terjeszsze 

énekeseink védelmét. 

Az állatvédő egyesület kőszegi fiókja hivatalosan 

tulajdonképen csak alig egy hete szerepel, (alapszabá-

lyait t. i. mostanában hagyta jóvá a belügyminiszteri, 

de működését a legnagyobb serénységgel, körültekintés 

sel s buzgósággal már megkezdte a tél folyamán, mind-

járt elvbeli megalakulása után. Mind mondottuk, vé-

delmi intézkedései legiukább a hasznos madarakra ter-

Herrick csak nagyon homályosan emlékezett meg 

arról, hogy vájjon ki is az az ember, ki e pénzt el-

veszthette. Se azt nem kutatta, mi módon veszhetett 

az el. Olyan embernek került a birtokába, kinek szűk-1 

sége volt rá s ez néki untig elégnek látszott. 

A bankjegyeket, miután ott gondolta legalkalma-

sabban s legbiztosabban elhelyezhetni, egész egyszerűen 

az oldalzsebélte dugta. Aztán kisimította a barna papirt 

is s ezt is zsebre tette azoti homályos öntudatban, hogy' 

ha a kocsiban maradna, a kocsisnak esetleg nagy kelle-

metlenségei lehetnének. 

Az a fickó nagyon becsületesnek látszott Herrick 

nem akarta, hogy csak egy hajaszála is meggörbüljön 

miatta. Helyesebbnek találta, hogy addig ná a maradjon, 

mig esetleg később valamely más rendeltetési hely jut 

eszébe, a mely biztosabb, mintha most kidobná az 

ablakon. 

Az a kértlés is foglalkoztatta nagyon, hogy mi 

módon hagyja oda a kocsit. E miatt se akarta a kocsist 

kellemetlenségekbe keverni; mert hiszen tanúkihallgatás 

is lehet belőle, iné? a szembesítés kérdése is fölmerül-

het, a mely esetben nagyon üdvös, ha a kocsis mennél 

kevesebbet tud Heirick külsejéről. Nagy lelki megelé-

gedésére vált a gondolat, hogy az a hely Pall-Mall-ban, 

a hol kocsira szállt, meglehetősen homályos és sötét volt. 

Elhatározta, hogy nem várja be az útnak a végét, 

így hát a kocsi homlokzatablakán keresztül egy koro-

nát nyomott a kocsisnak a markába, kiugrott s eltűnt 

a tömegben. 

Visszasétált Pall-Mall egy kisebb vendéglőjébe, 

ebédet rendelt s jóizüen falatozott. Kernek egy ebéd 

volt. Az atlanti óceánt keresztülszelt tengerésznek le-

hetett ilyen az érzése, mikor hazatérve, európai ven-

déglőbe lép » a délszaki gyümölcsöket itthon fogyasztja. 

Nem igen örült az ágyának. Nem is más az s másra 

se jó, minthogy fekhelyet nyújtson, melyen végigheve-

redve, a jövőről gondolkodhassék. Elég sok éjszaka mult 

el azóta, hogy igazában s jóizüen alhatott. De ma, mi-

kor ennyi mindenféle gondolat cikázott keresztül az agyán, 

ma csakugyan nem alhat ik, még ha akarná is. 

E szerint tehát, mikor a vendéglőben bérelt szo-

bájába visszatért, párnáit az ágy tejénél garmadába 

rakta s háttal nekiülve, ruhástul támaszkodott hátra. 

Nagyon boldog volt. Egyetlen-egyszer se bántotta, zak-

latta az a gondolat, hogy helyes-e, vagy helytelen az 

a dolog, mit tenni készül, az a tett, melyet csak az 

imént követett el. 

Hosszú időn keresztül csak teherként cepelte ezt 

a nyomorúságos életet. Ez most egyszerre lecsúszott a 

vállairól s természetes tehetségei életre ébredeztek. 

Másnap vasúton a City felé hajtatott. 

Zsebei tele voltak tömve pénzzel ; az egyikben 

azonbau még más valamit is érzett, a mire nem emlé-

kezett, hogy oda tette volna. 

Kivette s látja, hogy az a barna becsomagoló pa-

piros, mely he a pénz bele volt göngyölgetve. Midőn 

kezébe fogta, a kezében tartott hírlap eltakarta. 

Útitársai nem láthatták, a mi kétszeres szerencse 

volt, még pedig azért, mert a papir közepére oda volt 

nyomtatva a következő cím : 

— Herbert Graliam, 57. Broad Street, E. 0. 

A vonat íme épp e percben állott meg Mark-Lane 

mellett. Ez volt a gőzhajóállomáshoz legközelebb fekvő 

vasúti állomás. Miután a barna csomagoló papirt ismét 

az oldalzsebébe dugta, elhagyta a vonatot s sokasággal 

együtt lefelé ment az utcában. 

\;ra gondolt, hogy miféle helyet váltson a gőzö-

sön. Aztán a gondolatai más, kedvesebb tárgyakon is 

tévedeztek, de önkéntelenül újra megfordult s a bank 

felé vette útját. Itt meg a nélkül, hogy cselekedetének 

okát adhatta volna, egy, az utcán ácsorgó suhanctól a 

Mr. Graham üzletét kezdé tudakolni. 

jeduek, minthogy egyéb hasznos állatainkat a népünk 

úgyis megbecsüli. 

Hogy ez egyesület már eddig is mily buzgó tevé-

kenységet fejtett ki, a/.t bizonyítják az alábbi adatok : 

Alakulasakor volt az egyesületnek 67 tagja, ma 

már 160 van, még pedig 14 alapító, 135 rendes és 11 

család-tagja. Külön kiemelendónek véljük, hogy pl. H 

helyoeli katonai alreáliskola szintén alapitótag, tisztjei 

pedig mind külön is rendes tagoknak iratkoztak. 

Az egyesület a télen 32 etetőt állított lel a város 

különböző pontjain, a melyeket a madáikaink süriiu lá-

togattak. 

Chernel István elnök utasításai szerint helybeli 

iparosok mintegy 750 drb. különféle fészkelőket készí-

tettek, mikhez a fatörzseket s egyéb fát Kőszeg városa 

és Eszttrházy Miklós herceg ingyen adományozta. A 

fészkelők csinossága s rendkívül praktikus volta annyira 

ineguyerte a kormány tetszését, hogy Mmlay Izidor köz-

ponti elnök utján modelleket és útbaigazítást kért, mi-

ket azutáu az erdészeti ipartelepeknek küldött meg, 

hogy ott ilyen fészkelőket gyártsanak. 

Tizenegy vármegyébe vittek tőlünk ilyen fészke-

lőket, legtöbbet Gömörbe; de vittek nagy számmal 

Nyitra-, Zemplén-, Pest-, Hont-, Heves-, Kolozs- és 

Szolnokvármegyékbe s Budapestre is ; mintákat s uta-

sítást egy csomó erdészeti, slöjd- s más szakiskola kért. 

Az egyesület juttatott belőlük a tagoknak is a tagsági 

díj fejében. A város sétányain elhelyezett 21 drbot, a 

domonkos-nővérek kertjében 10 drbot, a bencés-rend 

kertjében 12-t. 

Az egylet általában mindent megtesz, hogy e szép 

ügynek lehetőleg mindenkit megnyerjen. Felkérésére 

Rö*tltr Károly, a vasm. gazdasági egylet igazgatója 

sziutén megkezdte közreműködését tollal s szóval, s meg-

ígérte, hogy ez ügyet a rohonci téli gazdasági tanlolya-

uion is szóvá teeudi. Ugy tudjuk, hogy Szombathelyen s 

üzt.-tíotthárdon szinten mozgalom indult meg egy fiók-

egyesület létesitese éidekében, a minek hathatós meg-

indítója volt az a sok lelkes és buzdító cikk, mely a 

„ Vasvarulegye ', „Kemenesalja és Vidéke*, .Pozsonyi 

Híradó" s meg sok mas vidéki lapban a kőszegi fiók-

egylet részéről közöltetett. Egyletünk elhatározta, hogy 

a pozsonyi gazdasági kiállításon mint kiállító részt veend 

s ott is propagandát fog csinálni a madárvédelem 

ügyének. 

Ennek érdekében különben országos mozgalmat 

tervezeti a mi fiók-egyletünk s ezen célból az alábbi 

indítványt adta be a központnak : 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 

„Örömmel és megelégedéssel tölthetnek el mindnyá-

junkat azok a mozgalmak, melyek hazánkban a ma 

dárvédelem ügyét végre-valahái a már-már véglegesen 

rendezték. 

Jó l tudjuk, hogy ntm az eml*ri beavatkozás, ha-
tiem /St»g a halt ura terj«$zlced<*e Uggcnoszabb ellenőrije 
hasznos madarainknak, mert tartózkodásuk helyeit, 

fészkelő tanyáikat megsemmisíti s igy életfeltételeiktől 

fosztja meg őket. Ez a legmeggondolamlóbb téuyezóje 

a madárvédelem kérdésének. A megoldás egyszerű és 

társadalmi utón reudszeresen eljárva dűlőre is vihető : 

pótoljuk mesterséges uton, a mit a kultúrával már ed-

dig lerontottunk s a madaraktól elvontunk. Így azutáu 

nemcsak biztosítjuk a meglévők megéllietését, hanem 

tenyésztve, céljainknak megfelelően öregbitjük i> ingyeu 

szárnyas munkásaink számát. Eljárásunknak rövidre 

fogva két szempontot kell betartania : 

1. Ete**iik őket,mikor szükséget szenvednek; 

2. szerezzünk nekik alkalmas tanyázó-helyeket, 

hol azutau fészkeiket is megrakhatják és bántatlanul 

szaporodhatnak. 

Ezekből kiindulva a kőszegi fiókegyesület ne-

vében következő inditványnyal járulunk a mélyen 

tisztelt közgyűlés elé : 

Minthogy leghasznosabb madaraink életfeltéte-

Mikor Herrick belépett, Mr. Graham véletlenül 

éppen az előcsarnokban volt. Egy őszbecsavarodott 

bankhivatalnokhoz intézte szavát, ki valami történetet 

mondott el. Herrick a társalgásukból felfogott pár szót, 

véletlenül, valamint egy cabról, pénzváltásról, hanyag-

ságról, bűnös könnyelműségről. 

— Megtaláltam a pénzt, a melyet elveszített — 

— szólt Herrick. — Itt van; 

A bankár felugrott s a pénzcsomagot görcsösen 

ujjai közzé fogta. 

— Mondjon el mindent, édes uram, hogy akadt rá ? 

— Nincs arról mit mesélui — felel Herrick gyönge 

mosolylyal; egyszerűen ott találtam egy kocsiban. 

Mr. Graham egy pillanatig álmélkodva bámult rá. 

— ó n nagyon hidegen fogja tel a dolgot — szólt. 

— Sehogy se tudtam megtartani feleié Her-

rick, ugyanavval a szánakozó mosolylyal. — Magam se 

tudom mért Ösztön volt, azt hiszem. Ugy látszik, hogy 

az őseim valaha becsületes emberek lehettek. 

— Szavamra mondom, el kell fogadnia egyet e 

bankjegyek közül — mondá a bankár. — A közzétett 

hirdetményben ugyanis felajánlottam — és . . . 

— Nem tehetem szólt Herrick. — Ugy érzem, 

mintha akkor nem cselekedném helyesen. 

— De hát, kedves fiatal barátom — kiáltá az 

öreg ur barátságosan — valamit csak kell tennem az 

ön érdekében. Akarok is tenni. Higyje e l ! Legalább jöj-

jön vissza s legyen szetencséni a teánál. Mondjuk, hogy 

tán egy órakor ? 

— Nagyon szívesen s kész örömmel — válaszolt 
Herrick, s meghivatta magát, búcsúzott s távozott az 
üzletből. 

De azért még se váltotta be a szavát. Utolsó 

shillingjét kéksavra költötte. Igy akarta a végzet. 

Erereti Holbrook. 

Valódi és tiszta borból készült bor-eczet vörös és fehér 1 ltr. 

Városi ugyeis. 



leit és szaporodásukat legcélszerűbben ugy mozdíthat-

juk elő, ha egyrészt t,len rendszer Ken etiljük óket, 

másrészt meg, ha a kultura nyomán pusztuló tenné-
szeles JrszLelt'i helyiket mesterségesekkel pótoljuk, s 

minthogy erre nézve törvény és rendelet nem intéz-

kedik s csakis társadalmi uion érhetünk célt, ragad-

jon meg az Országos Állatvédő-Egyesület a maga 

hatáskörében minden eszközt, hogy e két kérdés or-

szágszerte megoldanék; küldjön ki kebeléből egy 5 

t«gu bizottságot, mely érintkezésbe lépve vidéki ál-

lalvédő-egyesületekkel, a megoldás módját illetőleg 

megtelelő részletes javaslatot nyújtson be a választ-

mánynak !* 

Kiváló tisztelettel a Kőszegi Állatvédó-Fiókegye-

sület nevében : 

Kukuljeric József, Chernél látván, 
titkár. elnök. 

Egyletünk eme tevékenysége igaz örömmel tölt el 

bennünket s midőn Chrnel István elnök s Kukuljevic 
József titkár urakat, mint a madárvédelem lelkes apos-

tolait a legnagyobb elismeréssel üdvözöljük, nemes mun-

kásságukhoz országos sikert kívánunk. 

Reméljük, hogy erdeink, ligeteink nemsokára újra 

visszhangozni tognak a szárnyas énekeseink s más hasz-

nos madaraink gondatlan s víg zajától, gazdáink hasz-

nára, minduyájunknak pedig gyönyörűségére. K. 

H í r e k . 

— Esterházy herceg Lékan. Esterházy Miklós 

herceg csaladjaval együtt e hó 24-én Lékára érkezik, 

a hol a nyárnak egy részéi tölteni szándékozik. A lékai 

várban e végből mar megtették az intézkedéseket s a 

lekaiak nagyban készülnek a hercegi család fogad -

lalasára. 

— Szemelyi hírek, Gyurácz Ferencz, a dunántuli 

evaug. egyházkerület püspöke a letolyt héten több na-

pig Kőszegen időzött s végighallgatta az evang. felsőbb 

leányiskolái vizsgálatokat. — ótejmiÜUí Károly pápai 

prelátus, püspökhelyettes a hét folyamán több napig 

valósunkban tartózkodott. — Halász Ferenc, Vasvár-

megye kir. tanfelügyelője a héten városunkban tartóz-

kodott s részt vett a dötiiés-zarda vizsgálatain. — Mesz-
hny István, a szatmári püspök jószágigazgatója polgár-

mesterünknek sógora a napokban Kőszegen időzött. 

— Katonai hírek. Szluka Nándor közöshadsereg-

beli vezérőrnagy s dandár'parancsnok múlt csütörtökön 

Kőszegre érkezeit hogy a helybeli 11. vadászzászlóalj 

fölött szemlét tartson. Julius hó 3-áu mintegy 25 

vezérkari tiszt városunkba érkezik. A főtisztek Schreyer 
Kikárd ezredes vezetése alatt vezérkari gyakorló uta-

zást tesznek. Innen julius hó 8-án tovább mennek, 

egyenlőre Szombathelyre. — Xittas Fülöp altábornagy 

folyó hó '2.J-án a helybeli vadászzászlóalj megvizsgálása 

céljából Kőszegre érkezik. 

— A Dreiszker-fele vizgyógyintezet vendégserege 

a szebb idó beálltával lassacskán felszaporodik. Jelenleg 

többek között ott időzik Szabó Ernő, bucsui földbirtokos, 

Szombathely város volt polgármestere és Tulok János 

szombathelyi vizsgálóbíró is. 

— Évzaro a bences-gimnaziumban. a szent-Bene-

dek- rendi gimnázium tanuló itjusága t. hó 25-én d. u. 

2 órakor taitja torna- és ének vizsgálatát a gimnázium 

előtti téren. Az évzáró istentisztelet 29-én tél w-koi 

lesz, s ezt követi a jutalmak, értesítők és bizonyítvá-

nyok kiosztása. Megelőzőleg, 28-án este a .Mulató* 

nagytermében az ifjúság egy kedves színdarabnak: 

Wiseiuau: ^Hej'rtt gytmátU* című drámajának előadásá-

val log kedveskedni városunk közöuségéuek. A meghí-

vókat már ma küldik szét, s a ki szamot tartva rá, 

véletlenül nem kapna, forduljon érte Kiss Szeratiu ben-

cés tanárhoz. 

— Az evang. felsőbb leányiskola zenevizsgája. 

Nagyszámú diszes közönség előtt mutatták be t. hó 

19-én az evang. felsőbb leányiskola növendékei ének-

beli s zenei készültségüket. Úgy az egyházi s világi 

énekek, mint a különféle zene-előadások a közönséget 

arról győzték meg, hogy az intézet zeneoktatása jó ke-

zekre van bizva. A zenedarabok biztos és precíz elő-

adása, a szép énekek a növendékeken kivül oktatóikat 

is dicsérik. Nem különben tetszettek az ugyanakkor 

kiállított különféle szebbnél szebb kézimunkák, rajzok 

és festések, miket a közönség igaz örömmel szemlélt. 

A zenei előadások mintegy d. u. 4 óráig tartottak. A 

vizsgálatok végén Gyurácz Ferenc püspök meleg sza-

vakban emlékezett meg az elmúlt tanévről s annak szép 

sikereiről s kitartásra, a haza s felebarátaink szere-

tetére buzdítva a leánysereget, szívélyes szavakkal bu-

csut mondott a távozni készii.ő növendékeknek. 

— Az evang. elemi iskolák évzáró vizsgalatait a 

következő sorrendben tartják meg: junius hó 26-án d. 

e. lesz az I és I I osztály vizsgálata, d. u. a II. és I I I 

osztályé; 27-én délelőtt a IV., V. és VI. fiúosztályé, 

<1. u. a IV., V. és VI . leányosztályé. A vizsgálatok min-

denkor d. e. 8 órakor, d. u. 2 órakor kezdődnek. 

— Kimutatás. A városi adósságok konvertálására 

uja'iban a következő jegyzések történtek, melyek az 

ügyet ismét egy lényeges lépéssel előbbre vitték: Ke 
wi.ni/ Ignác dr. jegyzett 50.000 koronát, Csikós Ede 

gyógyszerész 10<>0 koronát. 

— A városi képviselőtestület legközelebbi gyű-

lése julius hó 3-án lesz. 

— Évzáró iskolai ünnepely. A helybeli dömés 

fcárda iskoláit e hó 25-én tartandó iskolai ünnepélylyel 

zárják be. 

— Vasúti közgyűlés. A .Kőszeg - szombathelyi 

vasút". részvénytársaság folyó hó 18-án tartotta X X . 

«vi rendes közgyűlését. Az igazgatóság jelentéséből s az 

üzleti számadásokból kitűnt, hogy az országos általános 

M»ari s közgazdasági pangást a mi vasútuuk is meg-

érezte, a mennyiben az 1901-diki általános üzleti for-

galom után az összes bevétel 2,024.61 korona csökke-

nést mutat. E csökkenés a gyors- és teherárutorgalom-

nál mutatkozik, míg ellenben a személyforgalomban 

emelkedés észlelhető; ámult évben 1897 egyénnel többet 

szállított vasulunk, mint az előző esztendőben. Az összes 

bevétel »2,999.19 koronát tesz ki. Minthogy a kiadások 

az összes bevételnek csak 67'07%-át teszik, az 1901. 

évi tiszta nyereség a kamatokkal együtt 32,30O'21 ko-

rona. Ennek felosztását illetőleg a közgyűlés így intéz-

kedett: 19,776 k tordittassék az 164* drb. elsőbbségi 

részvény 6Ü;0 kamatának a fedezésére; «iO<> k. a 3 ki-

sorsolt elsőbbségi részvények beváltására, 11,924-21 k 

pedig a Kőszeg szab. kir. város birtokában levő törzs-

részvények után 190l-re osztalékul fizettessék ki. A 

szelvényeket 19"2. julius hó 19-től váltja be a kőszegi 

takarékpénztár. - Igazgatósági tagnak (4 évre) meg-

választották dr. Th<>mcu Lajost, telugyelő bizottsági ta-

goknak id. Eitner Gusztávot és llraborszky Sándort, 

póttaguak Itóth Jenőt. 

— Hymenhir. Schaar József helybeli kereskedő, a 
„ Waisbecker Ede utóda* cég főnöke eljegyezte Vida' 
Kamilla úrhölgyet, özv. Kovács Antalné unokáját. Gra-
tulálunk ! 

— Dunántuli kivándorlási kongresszus. Az Orszá-

gos Magyar Gazdasági Egyesület az összes dunántuli 

gazdasági egyesületek és a Dunántuli Magyar Közmű-

velődési Egyesület közreműködésével a duuáutuli kiván-

dorlással kapcsolatos gazdasági és társadalmi bajok 

megvitatása s az orvoslás módjainak kijelölése céljából 

kongresszust rendez. A kongresszus helye : Siótok ; ideje: 

19'JJ. évi junius hó 28. és 29. napja. A kongresszus 

diszelnöke: giót Esterházy Ferenc. Társelnökök : dr 

Fenyvessy Ferenc és gróf Jaukovich László főispánok. 

Főt i tkár : Szilassy Zoltán, az 0 . M. G. E. szerkesztő 

titkarja. A kongresszus három osztályban tog tárgyalni, 

úgymint: I. Termelési és értékesítési osztály. Elnök : 

báró Fiáth Pál, tói pán. I I . Birtokpolitikai, adó-, hitel-

és közművelődési osztály. Elnök : gróf Széchényi Imre. 

I I I . Kivándorlási osztály. Elnök: Reiszig r^de, főispán. 

A kongresszuson résztvehet mindenki : tanácskozási és 

szavazati joga azonban csak aunak vau, aki a kougresz-

szttsi irodánál (Budapest I X , Kouelek u. 8.) tagul je-

lentkezik s a 4 kor. részvételi dijat lefizeti. A kon-

gresszus kiadványait a tagok i n g y e n kapják. Léké-
szék, tanilók és k»t*t'gi jegyzők a 4 korona részvételi dij 

fizetése alól mentesek. A kongresszus tagjai közül azok, 

akik a Siófokon székelő helyi-bizottság által elszálláso-

lásukról gondoskodni kivannak, valamint kedvezményes 

vasúti igazolványra igényt tartanak, legkésőbb junius 

hó 25-ig jelentkezhetnek a központi irodánál. Siófokon 

az ellátás és elhelyezés költségei a kongresszus tagjai 

részére a következő kedvezményes árakban állapíttat-

tak meg: 2 ember egy szobában elhelyezve, reggeli 

(kávé, tea, tej, csokoládé), ebéd, (leves, előétel, sült, 

tészta) vacsora, (sült,tészta,) s kor.; ugyanezen ellátás 

szoba nélkül 6 kor., ellátás bor és sörrel 2 koronával 

több ; csak ebéd 4 kor., csak vacsora 2 korona itallal. 

A kongresszust illető minden kérdésben fölvilágosítást 

bárkinek szívesen ad a központi iroda (Budapest, I X . , 

Köztelek u. 8.) 

Kepesito vizsgalatok a domes-zarda polg. isk. 

tanítónő kepzojében A polg. isk tanitónőképzAben a 

képesítő vizsgálatok folyó hó 28-áu lesznek. A vizsgá-

latokon Steqmiiller Károly pápai prelátus és Halász Fe-

renc kir. tanfelügyelő is jelen lesz ; mint miniszteri 

biztosok dr. EtUlmann Sebő premontrei igazgató és l>allos 
József tanár vesznek részt. 

— Képesített tanito nók. A Dominikák kőszegi 

tanitónó-képezdéjében az idén a következő hölgyek nyer-

tek elemi isk. tanítónői oklevelet: 

Anhalt Anna, Bathó Fánni, Berényi Frida, Bölcs-

kei Vilma, Czike Margit, Csupor Aranka, Diuger Anna, 

Goda Margit, Gulner Gizella, Hajda Etelka, Horváth 

Margit, Hofl'er Lujza, Hutter Anna. Hutter Elvira, Kers 

Herinin, Kis Erzsi, Kováts Mariska, Kovács Róza, Ko-

vács Margit, Marton Anna, Matits Anna, Mágot Vilma, 

Nemes Aranka, Szeuili Teréz, Szírek Ilonka. Töpfer 

Emtna, ,Vidt Ilonka, Wagner Hermin. 

— Előléptetés. Dtultch Ernő dr. kir. aljárásbirót 

az igazságügyminiszter a IX . fizetési osztály első fo-

kozataim léptette elő. 

— Iskolai hir. A szombathelyi felső kereskedelmi 

iskolában a szabályszerű felvételek julius 1. 2. és 3. 

napjain lesznek. Jelentkezhetnek a gimnázium, reál és 

polg. iskola 4 osztályát végzett tanulók; gimnáziumi 

növendékeknél a latin nyelvből való bukás nem számit. 

Bemutatandó a születési és utolsó iskolabizonyitvány, 

s fizetendő 10 korona felvételi dij. A végleges beírás 

szeptember 1. 2 és 3. napjain tog eszközöltetni, ami-

kor is » korona első félévi dij lesz fizetendő. Amely 

tanulók tandíjmentességre számítanak, azok folyamod-

ványaikat is még a júliusi felvételkor tartoznak be-

mutatni. Az igazgatóság. 
— Rajz- és slöjd-kiáliitás. A polgári fiú-iskola 

rajzai és a slöjdtantolyam kézimunkái a vizsgálatok tar-

tama alatt az iskola énektermében közszemlére ki van 

nak téve. Felhívjuk az érdeklődők figyelmét a csinos 

kiállításra. 

Uj ügyvéd. Szemző Sándor dr. a lefolyt héten 

kitűnő sikerrel tette le az ügyvédi vizsgát. Az uj ügy-

véd hir szerint városunkban akar letelepedni s irodát 

nyílni 

— Turisták közgyűlésé. A „Magyar Turista Egye-

sület" kőszegi, osztálya junius hó 29-én Péter-Pál nap-

ján a városháza tanácstermében közgyűlést tart a kö-

vetkező tárgysorozattal: 1. Jelentés az 1901. egye-

sületi évről. 2. Péntáros jelentése. 3. Tervezet és költ-

ségvetéselóirányzat. 4. Esetleges indítványok. — A 

központi egyesület junius hó 28-án (szombaton) tartja 

ez évi (VII.) rendes közgyűlését linda/iesten a kir. ma-

gyar tudomány-egyetem fizikai intézetének tantermében. 

A közgyűlést követóleg esti 8'/ i órakor az István fő-

herceg szálló dísztermében társa* tstdy lesz, melyen való 

részvételre csakis junius 27-ig lehet jeleutkezni. A köz-

gyűlés alkalmából az egyesület társas kirándulást is 

rendez, egyet a pilisi hobogúkőre, a másikat (6 napra 

terjedőt' a Fruska (lordba, /iwuny-Helgáidba, az Aldumíra 
s Herkules/üid<">bf. Az ezen való részvételt legkésőbb e 

hó 2">-ig Freyler Lajos elnöknek kell bejelenteni, aki 

részletes utiprogrammal készségesen szolgál. 

— Évzáró ünnepély. A katonai alreáliskola f. hó 

28-án és 29-én fejezi be ez iskolai évet. 28-án d. u. 

3—4 óráig a növendékek katonai gyakorlatokat mutat-

nak be; 4—6-ig lesz a IV. évtolyauibeli növeudékek 

dijlövészete. 29-én reggel 7 l/« órakor kihirdetik a ta-

nulmányi eredményt, fél kilenckor tábori mise van, 

fél 10-kor disztoruázás. Délután 4 órakor szavaló és 

zene-előadások, 5 8-ig térzene, melyet a székesfehér-

vári honvédzenekar szolgáltat. Ugyanakkor teunisz-iuatch 

az intézet tennisz pályáin. A növendékek rajzai e két 

napon d. e. 10—12 és d. u. 3 — 5 az intézet rajzter-

mében megtekinthetők. 

— Áthelyezések a honvédségnél. Árky Ákos hou-

védszázados a pécsi 19. houvédezredtól zászlóaljunkhoz 

helyeztetett at. — Gáboi honvédhaduagynak utász-

tisztté neveztetett ki s mint ilyen áthelyeztetett Sop-

ronba az ezredtörzshöz. 

— Terepfelvétel. E hó 17-én 8 bonvédtiszt, a fel 

sóbb tiszti tanfolyam hallgatói Mouillard Győző vezér-

kari százados vezetése alatt Kőszegre érkezett és ué-

hány napi itt-tartózkodása alatt a vidéken terepfelvé-

telek eszközölt. 

— A „Kereskedelmi Kör" ma délután megtartja 

tervezett kirándulását a Hétforráshoz, ludulás 2 órakor 

zenével a Struc-vendéglótől. 

— Anyakönyvi statisztika. A kőszegi anyakönyvi 

hivatalban az utóbbi időben a következő születési-, 

házassági- és halálozási-eseteket jegyezték be : 

Születés. 

Junius |J én. Tompek Anna fia, Ferenc, r. kath. 

Házasság. 

junius 14. Schwalioter János fóldmives és Riegler 

Erzsébet háztartásban. 

Junius 17-én. Ritthammer Lajos ácsmester Léka 

és Brader Teréz háztartásban Kőszeg. 

Halálozás. 

Junius 19-én. Bigner Antal, róm. kath., 10 hóua-

pos, tiidővész. 

Tánciskola, liosenkranz Márton tánctanitó a 

mai lapunkban hirdeti nyári tánckurzusát. Az egyönte-

tűség kedvéért szíves figyelmébe ajánlja a t. szülőknek 

gyermekeiknek mielőbb való beiratását, hogy a kurzust 

lehetőleg egyszerre lehessen megkezdeni. 

— Spárga, cseresznye, zöld borsó, káposzta, ugorka, 

articsóka és idei burgonya mindig f r i s s e n kapható 

W a i s b e c k e r Ede utóda, Schaar J ó z se f fűszer- és 

asemege-kereskedésében. 

— Tagadhatatlanul az első helyet foglalja el ma 

Kathreiner - féle Kneipp - maláta kávé, ugy pótkávé 

gyanánt a babkávéhoz, valamint annak teljes pótlása-

kép. Kzt pedig annak a körülménynek köszöni, hogy 

egyéb előnyei mellett egyvdí'l tartalmazza a babkávé 

izét és zamatját. Elsőrangú szaktekintélyek számtalau 

véleményei bizonyítják ezt Petteukofen, a hírneves tanár 

következőleg nyilatkozik: .A kávéhoz hasonló ize által 

minden egyéb kávépótlékot lényegesen felülmúlja.* Má-

sok azt mondják : .A pörkölt babkávé kiválóan átható 

illatával és izével bir." .Zamatja különösen erős, ká-

vészerü és tiszta.* „Kimutatható mennyiségben oly za-

matos alkatrészeket tartalmaz, a melyek a babkávé tu-

lajdonságai.* .Többszöri kísérletek egyezően azt ered-

ményezték, hogy a babkávéhoz igen közel álló készít-

ménynek jelezhető.* „Zamatos anyagok tartalmánál fogva 

a Kathreiner-féle maláta kávé élvezet értéke a tulaj-

donképent kávéhoz igen hasonló." stb. stb. Ezek után 

érthető, hogy kedveltsége és általános használata foly-

ton növekszik és hogy mint ízletes és egészséges csa-

ládi kávé mindjobban befészkeli magát. 

Nyílt-tér. 
— A Berger-fele gyógy- és egészségi szappan 

1868 óta áll fokozatos haszualatbau és a legtávolabbi 

országokba bevitetik. A Berber-féle kát-

rány-8/.appail gyógyító ereje és fertőtlenítő 

hatása ezerszeresen ki van próbálva. A 

Berger-féle g l i ce r i n - k á t r á n y - s z a p p a n 

nélkülözhetetlen a mosdásnál és fürdésnél. Az Osztrák-

magyar monarchia és a külföld minden gyógytárában 

kapható. Mimién darabon e védjegy látható. 

G y a k o r i i o k o t 
azonnal felvesz B Ó t h J e n ő könyvkereskedése 

K A s z e g e n . 

G-leiehenbergi János-forrás 
gyomor-, liwlyng* és vmebitjok ellen 

orvosilag ajánlva. 

Borral keverve kitüntí üditö ital. 
Kapható minden ásványvíz kereskedésben 

és a forrás-igazgatóságnál Qleichenbergben,| 
Stájerország. 

50 fillérért kapható Jánosa Gyula csemege-kereskedésében Kőszegen, 



Brázay-üi. 
nélkülözhetetlen h á x i w s e r . 

Tánc/iskola megnyitás! 
Vnn szerencsém a n. é. közönségnek szives tudomására liozni, hogy K ö « » e | f i l , 

a „Mulató4 nagytermében 

C« é* mosóvíz lovuk retjére. 
I N | | » 2korona M f l N r . 40 cta a- •• . i tsiiBMtea, a 
katonaság ts m g i a i H m M is itt iban haaai la lban van 

k nagyok!' n- .nkiii - < . • 
. vsígíní l stb, ar idnmitáanál kiváló munkára képesiti a lova-

, kat. Csak a lenti l «| i|||> l l val« i . Kapható Aastr. - ' 
M ..• • •'•• ' 
LfUereakedéafben. Faraktár: Kw.iia Faraaei Jára»> 

I gvfa\< Kornmburj, B<cs r-ellett. 
^ ís mmt-mmma^ 

magyar, román királyi <i bulgár fejedelmi udvari szállító. 

nyári tan folyamát 

folyó évi julius hó 1-én fogom megnyitni. 
Taní t ta tn i fognak a rendes tánczokon kivül a s p a o a i a i i a a © x a a . a © t i i i a > 

ózok, minők az újonnan felkapott, nagyon kedvelt P a l o t é . 0 és X £ ö r x » . a g y " a r r 

S o s a t o a (americaine legújabb), X<a23kOÍe:r 4 l a O o v u r , J ^ e a - u e i i e , P a s d © 

a nagyon kedvelt I K r a \ * a p © 1 3 * a r £ * a e Q j r a . a i a . a a , 

W a s i a - i a g t o a I ' i q u . a i t . r ' o l k a . 

A legnagyobb súlyt a szép magatartásra fektetem, a miből az elegánczia fejlődik 

A már együtt levő csoportok táncztaiiitását ugy összes, mint egyes tánczokra 

szintén elvállalom. 

A. tánczoktatás zongora-kíséret mellett tartatik. 

B>iratkozni lehet már most naponként délelőtt 10—12, délután 3—5 óráig Fran-
kenberyer János vendéglőjében, a mely beiratásokat személyesen eszközlöm. 

A mélyen tisztelt szülök kéretnek a beiratkozást mihamarább eszközölni, hogy a 

tanitás lehetőleg egyöntetűen folyliassék. Egyúttal fölkérem azon m. t. szülőket, kik arra 

igényt tartanak, hogy náluk személyesen tiszteletemet tegyem, szíveskedjenek ebbeli óha-

jukat velem tudatni. 

A táncziskola korlátolt zártkörű, amennyiben csak tagok vehetnek részt. 

T a s p o l r l e ! b . e t n e l c I r e z d - ö l s : é s 3 n . a , l a . d . ó l r . 

Atna köriilm 'ny, hogy miiködéseinm*'l több éven át. szerencsés voltam a m. t. kö-

zönség osztatlan bizalmát megnyerni remélnem engedi, hogy Kőszeg város in. t. közönsége 

a most megnyilő tanfolyamban is részesíteni fog nagyrabecaülc pártfogásában, melynek re-

ményében maradok 

Kőszeg, 1902. junius hóban, 

kiváló tisztelettel 

Rosenkranz Márton, 
oki. táncz- és illemtanitó 

Győrből. 

Ny. •ra«tott t e i g l U y u l a k ö n y v n y o m d á i é b a " Kő-*14 egeit. 

Egy 3-járatu malom 
Borsmonostoron, 

melyet most alakítanak át mömalommá, 

f. évi j u l i n H 1-tól kiadó. 

Bővebbet R? ottani lelkészi hivatalnál tud-

hatni meg. 

A 

Kapható mindenütt. 
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