
Kőszeg, 1S02. junius hó 29-én. 

E l ö f i a e t ó s i á r : 

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

2 0 fillér. 

Nyiltter sora 40 fillér. 
H i r d e t e 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 kőzleméuyek 

a szerkesztőséghez intézendők. 

Előfizetési pénzek és rek l amác i ók , 

F e i g l G y u l a 
kiadó címére küldendők. 

XXII. évfolyam. Felelős szerkesztő : 

W I T T I N 6 E R E R N Ó . 26. szám. 
Sokan, akik talán jegyeztek is, nem voltak 

tisztában a számiiássál H az ügy jelentősegével. 

Waiabccker János városi képviselő ur például, 

Ja ki szíves volt ismét egy röpiratot kibocsátani, 

törlesztési számításai között rengeteg tévedéseknek 

esik áldozalul és őszintén sajnáljuk, hogy a ren-

delkezésünkre álló sziik helyen nem cáfolhatjuk 

meg állításait, ámbátor a téma jórészt már tárgy-

talanná vált s lekerül a napirendről. 

A 24. számban megjelent cikkelvnek irója 

nem reflektál a röpiratban adott „válasz"-ra a kí-

vánjuk Waisbecker urnák, hogy más se tegyen 

észrevételt a röpirat egyes pontjai ellen, mert annak 

fölötte kellemetlen követkeisményei lehetnének. Te-

szem | éldául, ha az ott emiitett Qehhardt, volt 

soproni polgármester valahogy neszét venné az ő 

kőszegi szereplésének. No de hiszen ehhez nekünk 

semmi közünk. Csupán még afölött vagyunk bát-

rak csodálkozni, hogy a röpirat szerkesztője oly 

keresetlen egyszerűséggel diskurál a közönséggel, 

azt mondván pl. egyebek között : 

„O Publikum, sei nicht so dumm, bring deine 

Kinder nicht selber um !" 

Ez az egyszerűség nagyszerű és megható ! 

A város pénzügyeinek rendezése egy időre 

lekerül a napirendről, amennyiben abban a formá-

ban, a melyben tervezve volt a keresztülvitele le-

hetetlenné vált. Kétségtelen azonban, hogy a kon-

verzio más uton is megvalósítható s amennyiben a 

város pénzügyi helyzete igényli, remélhetőleg jó 

megoldást fognak találni a város vezető körei. 

Vagyonos városnak, mint aminő Kőszeg, 350 

ezer koronányi előnyös hitelt szerezni nem lesz 

nehéz. Különösen nem a mostani pénzügyi viszo-

nyok mellett. Azonban fölötte kívánatos, hogy a 

város közönsége egyértelmiileg járjon el ebben az 

ügyben is, amint kívánatos általában, hogy minden 

közérdekű dolognál érvényesüljön az összetartás 

és közakarat, ha másért nem a magunk érdekeiért. 

A tapintatos vezetés, tárgyilagos gondolkozás 

és higgadt érvelés okvetlenül élét veszi olyan dol-

goknak, amelyek következményeikben, sírba döut-

hetik a legüdvösebb eszmét s megbénítják a 

tetterőt. 

619. a*. »p. 

Hirdetmeny. 
Az 1902. éfre érvényes hadmnntoMAgidij kivetem lajstrom 

8 •ínpon át vagtÍH f. é. junius lió 2ti-tól julius hó 3-ig Kőszeg 

váron pvnztári Invatalálian kóMzi-mlér® kivan téve 

Kőszeg, 1902. évi junius hó 26-áu. 

Városi pénztári hivatni. 
»20. M. Tp. 

Hirdetmeny. 
Az 1902. óvre érv D J I M általános jövedelmi póladó kivetési 

lajstrom 8 napon át vagyis f. é. junius hó 26-tól julius hó 3-ig. 

Kőszeg város pénztári hivatalában a hivatelos órák alatt köz-

szemlére kivan téve. 

Kőszeg, 1902. évi janin* hó 26-án. 

Városi />Snttári hivatal. 

Árveresi hirdetmeny. 
Kőszeg városnak I. i t . tjkvében 2»S03 M I 0 h « . alatt fel-

vett, a városi téglavetői düllől.eti levő szántóföldekből táglavetá* 

céljaira még felnőni használt szántóföld részecskék; tovAMiá a 

2848 sztjvt, 2611 lirsz. alatt (elvett alsó táglaszini dallőken fekvő 

szántó, mindkettő 1902. októher hó 1-től 1906. szeptember hó 30-ig 

Nincs konverzió. 

A rohamosan haladó korral támadó igények 

élénkebb haladásra sarkalják a vidéki emporiuino-

kat is, mértéktelen anyagi befektetéseket s pénz-

áldozatokat követelve a városoktól. A versenyben az 

marad a győztes a melyik tovább bírja anyagiak-

ban, az lép a haladás és fejlődés útjára, a melyik 

célszerű gazdálkodás és befektetés mellett előnyös 

fináucpolitikát űz. A hol hiányoznak eme kellékek, 

ott természetszerűen stagnálás következik be s az 

adózó közönségnek mérhetetlen megterhelésével ha-

lanziroznak tovább, siker és eredmény nélkül, 

vegetálva. 

Dicsérte* jó szándékkal fogott bele városunk 

polgármestere egy akcióba, melyet lapunkban is 

i>in»Ttettünk, s melynek célja volt a város pénz-

ügyeinek rendezése konvertálás utján. A konverzió-

in)/. szükséges összeget kötvények kibocsátásával 

óhajtották beszerezni. Ilyen formában azonban nem 

valósítható meg a dolog már azért sem, mivel — 

mint a győri és pozsonyi példa bizonyítja — a 

törvényhozás nem engedélyezi az illetékmentes köt-

vények kibocsátását a vidéki városok részére, még 

olyan fejlettebb emporiumok részére sem, minő 

Pozsony, avagy Qyör. 

Másrészt a konverziónak kötvények kibocsá-

tása révén való lebonyolítása itt helyben is számot 

tevő ellenzékre talált s nagyon kétséges, vájjon 

haladt volna-e a dolog odáig, hogv a s/.ükséges 

összeget jegyezzék. 

T A & C A . 
Hoss/u életű emberek. 

Olvasván a cimet a nyájas, — de még inkább a 

nsm nyíja* olvasó, tudom egyszerre fitymálódni kezd : 

alián, itt Mathuzsálemről lesz szó. 

Pedig csalódik. 

A kétely, ez a marakodó eb, már rég kikezdte a 

minden tiszteletre méltó Mathuzsálem 96<> évét, akkép 

iparkodván megkisebbíteni ezt a rengeteg időt, hogy az 

esztendőket araszszal méri. A bibliai korban — úgy-

mond — az év talán csak század részét tette a mai 

értelemben vett évnek. 

Ilyenformán aztán Mathuzsálem bácsit az ő hosszú 

élete a bibliai alakok gyülekezetében legfólebb — a kor-

elnökségre qualificálja. 

Maradjon tehát ő kigyeline s lássunk egy pár 

.modernebb" hosszú életű embert. Már t. i. oly érte-

lemben modern, hogy legalább az illetők évei valóságos 
;,65 napos évek. 

Maga a .hosszú élet*, hogy ugy mondjam, nem 

divatos manapság. Sok száz ellenségünk, ismert és ta-

Innyszerü hatások garmadája gondoskodik róla, hogy 

i « emberi kor legvégső határa' csak a felköszöntókben 

érvényesüljön. 

Kgy tudós orvos, még hozzá fiatal is: aközegész-

^ íögy , szívesen szolgál ugyan azéletet meghosszabbító 

recipével; az emberiség azonban sokalja a pénzt, amibe 

a recipe megcsináltatása kerülne. Mert azon ilyen téte-

lek is olvashatók : minél több orvos ; sok, sok kórház-

építés ; általáuos köztisztaság ; a szociális nyomor eny-

hítése stb. stb. 

Hosszú életű emberekért, — csakúgy mint divat-

ját mult ruhadarabokért, például a kriuolinért, vissza 

kell nyulnunk rég mult idők lomtárába. 

Minapában egy foszlásnak indult, több mint száz 

évvel előbb megjelent orvosi könyvre bukkantam. A 

népszerű modorban írott munka Gott/ried Emmanuel 
\V$nc;$l-t vallja szerzőjéül. Kbből a munkából közlök, 

— nem mondhatom : a szerző engedelmével, pár 

adatot, melyek valódiságában nincs okunk kételkedui. 

Kezdjük egy hölgygyei. 

Gray Heh na 105 éves korában halt meg Anglia 

egy mezővárosában. Vidámságát, finom szelleme rugé-

konyságát mindvégig megőrizte ; de testileg is felülmúlta 

az ilyen korú matrónákat, meri egy évvel halála előtt 

két uj fogat kapott, természetesen nem a fogorvostól, 
mert akkor szerzőnk aligha felemlíti. 

Baravicino cU Captlli* báró 1770-ben mult ki szin-

tén 105 éves korában Tyrolban. Négy felesége volt ; 

az utolsót 84 éves korában vezette oltárhoz, ki is hét 

gyermekkel ajándékozta meg, a nyolcadik már sirban 

találta atyját. Míg élt, testi vagy lelki fogyatkozás nem 

bántotta; botot, szemüveget uem használt, ellenben az 

italkát nem vetette meg, de csak mértékletesen s főleg 

nagyobb gyalog-parthiek alatt ivott. 

Longutrills, ki mint neve is elárulja, Franciaország 

szülötte, száztiz éves lett és nem kevesebb, mint tiz 

feleséget tett a föld alá. Az utolsót 09 éves korában 

vette el és két évre — fia született. A derék honpolgár 

tehát még Ábrahám pátriárkát is lefőzte. 

Az olasz Cornaro kerek száz évet ért meg, amit 

ő maga a legegyszerűbb étrend igen szigorú betartásá-

nak tudott be. 

.Most, 93 éves koromban, — beszélte egyszer — 

a legüdébb testi- és lelki jólétnek örvendek ; megülöm 

a lovat, meredek hegyekre fölmászom s csak nem rég 

fejeztem be egyik kedélyes humorral szaturált vígjá-

tékomat. Ha a tanácsból, vagy magánügyeim végezté-

vel hazajövök, 11 unokám fogad, kiknek játéka s éneke 

képezik agg napjaim fő örömét. Sokszor magam is velük 

tartok a dalolásban, mert hangom tisztább, erósebb, mint 

ifjú koromban volt . . .* 

Jenkins H , jorkshieri paraszt valami pörös ügy-

ben a biróság elé került; hol mindenkinek nagy álmél-

kodására hitelesen bizonyította, hogy — 140 éves. Kü-

lönben szenvedélyes halász volt és jóval tul a százon 

még pompásan tudott úszni a legsebesebb folyó sodra 

ellen is ! Meghalt 169 éves korában! 

I'aare Thoma* szintén angol pór, 120 éves korá-

ban másodszor házasodott. Ezen magas kort az asszony, 

-- saját kijeleutése szerint — sohasem vette rajta 

észre I 

De tul is élte szerencsésen az . anyjuk*-ot. 130 

éves koráig minden külső munkát képes volt végezni. 

152 éves korában Londonba hívták a királyi udvarhoz, 

• I B 9 f •• • 

Városi ügyek. 



»»».' három kiróni á»r« f. juliu* hó 5-án d. e. 10 órakor a 

vároftliáx t«ná(-«tt>rmébon njitváno* árveráMD bárl»e adut ni fog. 

Árverési f t l t áuUk a hiTatalbau bnakinthetük. 

KÜHtef, 1902. «»i juuiu* hó 21-én. 

Kovát* Antal, 
h. niáinvttTfi. 

3132 002. 

Hirdetmény. 
M*r t i n i q u « MÍ(fet k á ronu l t j a i j a v á r a könjrrtu a dományoka t • t f o £ «d . 

Kőszeg, 1 9 0 2 . év i J U U Í U M hó 21-i-n. 
Dr. Sissorics, 

polgármeater. 

vényeiket H Méltóságos és Főtisztelendő Vasvár-Szom-

bathelyi Székeskáptalauhoz, illetve Nagyságos és l'ő-

tiszteleudó Ratkovits Vendel apát-kanonok úrhoz Szom-

bathelyen. (Vasv. ni.) 

A kérvényhez melléklendők: I. A tiuk keresztelő 

levele 2. Az idei iskolai bizonyítvány. 3. Véd himlő 

oltási bizonyítvány. 4. Az alapitóvali rokonságot igazoló 

iiatok és 5. Esetleg szegénységi bizonyítvány. 

Tisztelettel felkérjük hatralékos előfizetőinket, 
hogy az eloflzetesi összegeket lapunk kiadohivatalanak 
beküldeni szíveskedjenek, nehogy a lap szetküldéseben 
fennakadas történjük. Eloflzetesi ar egesz evre 8 k., 
felevre 4 k. es negyedevre 2 k. 

Alapítványi liHyok az árvaházban. 
A „Kelcz-Adelfly* róni. katli. árvaliázban a jövő 

1J)«»2—190a. tanévre a következő i'res alapítványi he-

lyekre pályázhatni: 

1. „ Kelet-Adalffy* alapitványu hely 6 üres. Pá-

lyázhatnak reá katholikus árvák. 

2. ,Diernbeckm alapon 1 hely üres. Alapitó Diern-

beck Jakab néhai rolionoi plébános. Pályázhatnak reá: 

.Az örökhagyó mindkét ágon levő testvéreitől, illetőleg 

ezek utódaitól származó tanulók (2.) Azon esetben azon-

ban, ha a rokonságban tanulni óhajtó, alkalmas gyer-

mekek nem találkoznának, akkor egy jó tanuló tin Ko-

houez községből, másik Vörös vári ól leend felveendő. Kz 

utóbbi esetben a rohonczi és vörösvári plébános urak 

ajánlata is figyelembe veendő*. 

3. tG6c»ánm alapú I üres. Alapitó Góczán József 

volt szerdahelyi plébános. Pályázhatnak a rokonok. 

4. 9Schitglm alapú 1 üres. Alapitó Schlegl Mátyás 

volt radalvai plébános. Pályázhatnak a rokonságból 

származottak, s ha ezek tődben akadnának, ugy annak 

adagfék előny, kit az illetékes plébános és tanítója mint 

l<éldás viseletű és ernyedetlen szorgalmút ajánl. 

5. , Török József'* alap 1 üres. Alapitó Török Jó-

zsef volt kanonok. Pályázhatnak reá Anhalt Jánostól, 

József és Ágnestől származott mindkét nembeli gyer-

mekek. 

6 alap egy üres. Alapitó Valii Antal, volt 

pinka szent-királyi plébános. Pályázhatnak az örökhagyó 

nőtestvérének Hohekker Máriának unokáiból „ki tanulni 

való képeséggel bír". „Ha e családból senkisem talál-

kozik, lépjen helyébe Rodler János unokáinak egyike. 

Ha ilyen sem léteznék, akármily kőszegi szegény gyer-

mek vetessék be*. 

7. , Kőszeg-Adelfy* hely 1 üres. 

8. . Kőszeg- Városi' hely 1 üres. Mindkettőre kő-

szegi illetőségű árvák folyamodhatnak. Ezen két ala-

pit váuyra a folyamodványok a kellő mellékletekkel 

együtt Kőszeg szab. kir. város Tekiutetes Tanácsához, 

illetve Polgármesteréhez intézendók. 

Ezenkívül vaunak még oly alapítványi helyek is 

üresek, melyek tőke kamatai uein ütik meg az évi 40 > 

korona tartási di;at ; ezekre tehát az illető folyamodók 

kénytelenek ráfizetui annyit, a mennyi a kamatot 400 

koronára kiegészíti, és pedig: 

1. wG*6riu Alapú 1 hely. Alapitó Győri István 

volt lenti plébános. Pályázhatnak reá Speck Ignácztól. 

a Dobronakon lakó Győriek és Szent Miklósi Aranyosiak-

tól származottak. Rákell fizetni 36* koronát. 

2. „Györköt* alap. Györkös István, volt alsó lendvai 

plébános. Ráf. 350 korona. 

3. , llordósy* Alap. Hordósy János volt lenti plé-

bános. Ráf . 322 korona. 

4. „ lllrs* Alap. Illés József volt uagy-sitkei plé-

bános. Ráf. 304 kor. 

5. . Koracsic** Alap. Kovacsics Ignácz cz. kan. esp. 

Rába-szent-mártoni plébános és Kovacsics József sz sz. 

ülnök, esp. volt csehi-mindszenti plébános Pályázhatnak 

reá a Haraszti faluban Kovacsics családból származottak 

és ezek utódai. Ráf. 176 kor. 

6. . Ihipi* Alap. Tzupi Imre, sopron vármegyei 

lövői lakos. Pályázhatnak: A nemes kéri rokonok és 

c*ak ezek után a völcseiek. Ha pedig ezek közt nem 

volnának tanulásra képesek, ugy a nemeskéri, azután a 

völcsei, és esetleg a lövői tárához tartozó 1 szegényebb 

jó tanuló. Ráf. 253 kor. 

7. . Vlasitt* Alap. Vlasits János német-gencsi 

plébános. Ráf 353 kor. 

A fent elősorolt alapítványi helyekre folyamodni 

óhajtók julius hó 1-től 15-ig bezárólag nyújtsák bekér-

ahol a szokatlan jólét csakhamar a föld alá vitte. 

Ilarrey. a nagy hirü anatómus boncolván, összes szer-

veit épeknek ta lá l ta ; zsigerei, tüdeje pompás „conditio-

ban* voltHk, sót a bordaporcok sem csontosodtak nála, 

mint más becsületes aggastyánnál. 

Végre valami dán származású férfiról szól króni-

kánk. I)raaken}>ergn'k hívták, Iti'JB-ban született és 9i 

éves koráig mint matróz szolgált a királyi tengerészet-

nél. 111 éves korában ütött hozzá az a gondolat, hogy 

megházasodik. Akadt is párja, aki azonban szivésság 

dolgában messze mögötte maradt, mert .egész ifjan" — 

0*> éves korában jobblétre szenderült. Praakenberg 

azonban újból Ainor rabságába esett: bele szeretett egy 

fiatul paraszt lányba. Xetto 130 éves korában történt 

ez, s mivel kosarat kapott, nagy busán eltökélte magá-

ban, hogy Özvegy marad. 146 éves korában még messze 

híres, roppant erejének teljéién volt és ökölcsapásával 

egy borjut leterített. De hiába, a halálnak még az övé-

nél is hatalmasabb ökle volt — és végzett vele. 

Dr. Csat kai Ignácz. 

Kedvezőtlen időjárás esetén a mulatság a teremben este 

7 órakor veszi kezdetét. 

— Az eperszedes I K. Rendeletet tesz közzé a 

város — mint értesülünk hogy a városi erdők terü-

letén csak azoknak engedik meg a töldi eper szedését, 

n kik ezért egy koronát fizetnek a városi pénztárban. 

A sétáló közönségnek tehát őrizkedni kell a jöv -ben 

attól, hogy az útszélen pirosló illatos gyümölcsöt lesza-

kítsa, hacsak nem tizet ezen élvezetéit egy koronát. 

A malna és áfonya szedésének jogát pedig bérbe adja 

a város valakinek. 

— L e j á r t palyazat. A városnál hirdetett állásokra 
vonatkozólag t. lio -io-éu lejárt a pályázati határidő. 

A számvevői állásra egy, u szamliszti ailasra s az 

írnoki állasra 11 pályázat érkezeti a polgármesteri hi 

vuialhoz. A választás halai napja még limesen megálla-

pítva. 

— Fürdovendegek. Dr. Dreiszker Joz>ef vizgyogy-

intézetébeii mai napig a következő vendégek fordultak, 

meg: Csan>i Jozset pénzügyminiszteri iogaluiazó Buda-

pest, Mullei Lajos és neje maganzo Budapest, Szándy 

János iparos és ueje Jaak, Bukics Jul ianna magáuzóno 

Jaak, Szaudy Anna varrónő Jaak, Butily Bela magán 

luvalainok Sopron, Isobrák Katalin maganzouŐ Hetes 

Som. ui., Nussüauuier Borgia szerzetes tanítónő és lest-

vére Krisztina, szerzeiesnő Kőhalom, 'Koptsteiu Helena 

magauzóuö Pörgöliu, Derjek István polg. ísk. tanuló 

Sárvár, 'Schwell Ernő uia^anzónó Kószeg, Gurszky 

Peregrina szerzetes hazlőiiokné Nezsider, Erdős Zsig-

mond magy. kir. pósta- es lavirda fótelugyeló és neje 

Sopron, Erdós Zs. gimn. tanar Zala-Egerszeg, Schieler 

Jozset városi őrmester Kőszeg, Koturovits Sándor pre-

montrei töginiu. igazgató Nagy varad, \ íncze Ferenc inas 

Nagyvárad, Feigi Gyula könyv nyomdatulajdonos Kó-

szeg, *dr. Sissovics Miklós polgármester Ivoszeg, *Slo-

wasser Gyula csipkegyári igazgaio-helyetles Kószeg, 

Major Józsefbe Szoinbailiely, Szeutmihályi Dezső föld-

birtokos es neje Pacsa Zala-iii., ozv. Gyurikovits Ja-

nosue divatárusné Nagy varad, Koller Kalmáu földbir-

tokos Papa, 'Steyer István nyűg. honvéd ezredes Kő-

szeg, Turkovits Zsigmond uradalmi tisztario, Futak 

Bács-m.? 'Sclierényi Akor vadasz önkéutes Kőszeg, 

*PavetiU> Mihály nyug. tanár Kőszeg, Székely Szaniszló 

kir. telekkönyvi hivatalnok es neje Sopron, Hosenfeld 

Ede ü/'e^ve es neje Graz, Homolka István in. a. v. 

kocsi-téuyezó es neje Szoinbaihely, Turkoviis Udou ny. 

cs. és kir. ezredes Giaz , *Fabriczius m. kir. Iiouvéd-

Őrnagy Székesfehérvár, Horn Imre péuzügymiuiszteri 

szamelleiiör Budapest, Horn Jáuos dohány raktári gond-

uok Budapest, Módii János földmives Zsira, Sopron-in., 

Szabó Ernő földbirtokos Bucsu, Pongracz Altred és neje 

cukorgyári-péuztaros Petoha/a, *Brahy Józ-a niagan-

zónó Kószeg, Müller Coelesiin bórkere-kedó Reicht-u-

berg, Csehorsz., Bagáui István magáuzó Kapuvár, (iuiitlie 

Imre uradalmi tisztartó és családja Nagy-Kölked, Tulok 

Jáuos törvényszéki bíró Szombathely Lendvay Auialne 

cukorgw. i hivatalnok neje Hatvan Oszleruiaiiu Róza 

ápolónő Kőszeg, Szvoboua József nyug. szamtanacsos 

Budapest, Müllbacher József mü- es konyha kertész 

neje. és fia Budapest, Günthe Endre tanuló Veszprém, 

Günthe Sarolta tanulóleány Vasvár, 'Szabó Kálmán cs. 

és kir. tó vadász, gimnáziumi tanár Budapest. 

(A jol/.ettek li-jurok.) 

— A polgári garda. A napokban egy társaságban 

vita tárgyát képezte, vájjon a régi városi polgári gár-

dának volt tagjai közül van-é valaki élet ben Y A városi 

levéltárban őrzött okmányok alapján kiderült, hogy a 

volt városi polgári gárdának még a kővetkező tagjai 

élnek : Dosztal Jáuos (1K4"), Kaufk? Frigyes (1843), 

CrnUr Ignác (»84>), AW/i Fen'eiic (IS47), nUfiU lat váll 

(1847), öreg Auguszt János (ifc4<). A zárójel között 

levó számok azou evet jelzik, melyben az illetők meg-

szűntek a díszes öltözetű gárda tagjai lenni. 

— Az evang. felsőbb leanyiskola kibővítése. A 
dunántúli evang. egyházkerület iskolai nagybizottsága a 

nemrég Sopronban tartott gyiilésén elhatározta, hogy a 

kőszegi felsőb' leányiskolában az I1H)2— 9u3. tanévvel 

megnyitja a VI osztályt is. Ezzel *z intézet teljesen 

szervezett s minden hasonló állami iskolával egyenrangú 

intézetté alakult ki. 

— Tűzolto-mulatsag Rötön. A rendeki önkéntes 

;iizoltó egyesület ma délután a róti vendéglőben nyári-

vigalmat rendez. Kőszegről hihetőleg sokan fognak ki-

rándulni a kellemes fekvésű helyre, hol zene mellett 

kedélyes szórakozásra nyílik kilátása a kiránduló kö-

zönségnek. 

— M e g h i v ó . A kőszegi ipartestületi betegsegélyzó 

pénztár 1SI02. évi julius i-en este ' / r 8 órakor az »/»<ir-

te*/Öleti heJy>sg'>eii rendkívüli közgyűlést tart, melyre a 

közgyűlési kiküldötteket ezennel meghívja. 

— Variete-arena társulat. Tegnap óta a vásártéren 

felállított arénában Petri Károly, az ismert, atléta va-

rieté- tarsiilata szórakoztatja a közönséget érdekes mu-

tatványaival. A műsorból kiemelendők a Delfini csoport 

akrobata produkciói, egy hölgy s három ur közreműkö-

désével, Miss Pioners a buzogány-művésznő, Miss (Ka-

rola táncosnő, továbbá Petri íuesler s a légtornászok 

érdekfeszítő mutatványai. A szünetek alatt a bohócok 

mulattatják a közönséget. Az előadások uaponta este 

8 órakor kezdődnek. 

— Szini előadás. A sz.-Benedek-rendi giinná ium 
tanuló ifjúsága kirándulás alapja javára folyó hó 28-án 

a „Mulató nagyiermébeu szini előadást rendezett. Elő-

adták „A rejtett gyémánt* ciinü 2 felvonásos drámát. 

Irta Wiseman .Miklós westminsteri bíboros érsek. For-

dította a győri uövendékpapok irodalmi egylete. Sze-

mélyek: Euphemianus, római patrícius iBlazovits F. IV. 

o. t .s Alexiuí, Ignotus néven, annak fia tRainerM. I I I . 

o. t.), Caiinus, Aleiius unokaöcscse (Polány I IV o. t.), 

Proculus, udvarmester (Decker M. IV. o t.), Eusebius, 

szabados (Ebeling M. I I I . o. t.), Bibulus (Kőszegi J . 

IV. o. t.), Davus (Derhán J . I I I . o. t.), Ursulus (Hutter 

H í r e k . 
— Frigyes kir. herceg Kőszegen. Frigye* kir 

herceg, pozsonyi hadtest parancsnok, folyó hó 26-án 

rövid tartózkodasra Kőszegre érkezett. A kir. herceg 

Bükkuél száll >tt ki a vonatból s kocsin Horvát-Zsidányia 

hajtatott, a melynek környékén egy busz tagból alló 

törzstisztikai már napok óta harcászati tanulmányokat 

végez. Frigyes kir. herceg befejezvén szemléjét, delben 

Kőszegre jött s néhány órai pihenő után az esti vonat 

tal tovább utazotl. Elutazása alkalmával a pályaudva-on 

megjelent a polgármester és a rendőrkapitány. 

Esterházy hercegék nyaralasa. Folyó hó 24 ére 
várták Lékára EsterU ízy Miklós herceget, a ki azoubau, 

tekintettel a kedvezőtlen időjárásra, lekai nyaralasát 

elhalasztotta későbbre. 

— Niklas Fülöp, altábornagy, f. hó 21-éu Kőszegre 

érkezett s itt megszemlélte a 11. vadász-zászlóaljat. Az 

altábornagy egész héten Kőszegen tartózkodott, miután 

ő a vezetője a törzstisztek ama csoportjának, mely most 

környékünkön katonai tanulmányúton van. 

— Eloleptetesek a Klérusnál. A király a vallás-

és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére a szombat-

helyi székeskáptalauban dr. >t4g>nitil«r Károly olvasó-

kanonoknak a nagypropottságra, .^chuaiz Mihály énekló-

kanonoknak az olvasó-, Ratkoac* Vendel pápóci perjel 

és zala-egerszegi főesperesnek az őrkanonokságra való 

előléptetését jóváhagyta s az ekként megüresedő pápóci 

perjelségre és zala-egerszegi fóesperességre Vidos Lajos 

püspöki titkárt és ugyanazon székeskáptalanbau Tulok 
József csákányi esperes-plebánost tiszteletbeli kanonokká 

kinevezte, llhs Ferenc kanonoknak pedig a Boldogságos 

Szűz Mária hegyéről nevezett címzetes apátságot ado-

mányozta. 

— Ezredgyakorlat Kőszegen. A 18. honvéd gya-

logezred Sopronból I. hó 1-én a délutáni órákban Kő-

szegre érkezik egynapi meneteléssel. A honvédezred 

mintegy két hétig marad Kőszegen s innen julius hó 

17-én Devecserbe megy dandár gyakorlatokra. 

Zaroünnepely a katonai alrealiskolaban. A ka-
tonai alreáliskoláhan ma fejezik be az iskolaévet prog-

ramszerű ünnepséggel. A torna versenyen, mely a ka-

tonaiutézet parkját>au folyik le, a székesfehérvári hon-

véd-zenekar fog játszani délután 6—8 óráig. 

— A bepörölt v a r o s . A város polgárai közül 
uiabban többen támadták meg pörrel a várost. Legu/ab-

hau Tuczeutaller Lajos mérnök támasztott keresetet a 

város ellen > korona erejéig azon a cimen, hogy el-

készítette a városnak a csatornázási szabályrendelet-

tervezetet. Helytelen lett volna a várostól, ha egy jogos 

követelést nem elégit ki s bíróság elé engedi az ügyet; 

de ezúttal ugylátszik jogtalan követelésről van szó. A 

város ugyanis fölkérte Tuc.zentaller Lajos mérnököt, 

hogy a csatorna csatlakozási dijat, saját háza után fi-

zesse be a városi pénztálba. A felszólított megtagadta 

a fizetést s szintén követeléssel állott elő. Annak ide-

jén a polgármesteri hivatal Tuczeutaller mérnököt bízta 

meg a fentemiitett szabályrendelet-tervezet elkészítésé-

vel s ezt a tervezetet a képviselő-testület letárgyalta s 

talán némi módosítással eltogadta. A szabályrendelet 

szerint a csatornázási terveket és munkálatokat csakis 

szakképzett mérnök végezheti s igy az összes munkát 

Toczentallér mérnök ur végezte, amely munkálatért 

teljes kielégítést nyert, amint ezt egyik képviselő-tes-

tületi gyűlésen a városi számvevő felszólalása miatt ó 

maga kijelentette. A szabályrendelet tervezetének él-

készítéséért külön díj fizetés nem volt kikötve s a vá-

rosi tanács ez okból nem is akceptálta a 320 koronányi 

követelést. Erre Tuczeutaller mérnök ur be pör ölte a vá-

rost s julius 8-án már tárgyalni fogják ezen ügyet a kőszegi 

kir. járásbíróságnál. Érdekes a felemlité.-re, hogy a mi-

nisztériumtól a napokban leirat jött, a mely a csator-

nának méreteit nem helyesli s elrendeli ennek folytán 

ezeknek uj méretek szerint való készítését. 

— Tanulok kirándulasa. A polgári iskola növen-

dékei tanáraik vezetésével tegnap reggel kirándultak 

a Szt-Vid hegyre s onnan a Hörmau-torrás,Steierházak 

és Hét-forrás érintésével Rőtre, a honnan este tér-

tek haza. 

— Lövó-gyakorlatok. A 18. sz. honvéd-gyalogez-

red julius hó 1-én Horváthzsidány környékén harcá-

szati lövő-gyakorlatokat végez s ez okból figyelmez-

tették a közönséget, hogy a jelzett napon ama terü-

letet meg ne közelítse. 

Nyári mulatság. A „kószegi kereskedelmi kör* 

saját, pénztára javára 1902. julius 6-án a „Mulató kert-

jében zártkörű nyári táncvigalmat rendez. Belépti-díj: 

személyenkint 1 kor., családjegy 2.50 kor. A sétazene 

kezdete délután 1 ,b órakor. Tánczestély kezdete, fényes 

kivilágítás mellett este 7 órakor. A zenét Balázs La-

jos szombathelyi nemzeti zenekara fogja szolgáltatni. 

Vulódi és tiszta borból készült bor-eezet vörös és fehér 1 ltr. 



K. III. o. t.), Verna (Simon Öy. I I I . o. t.) rabszolgák] 
(jHiiiuo, koldus (Kerschbaumayer S. II . o. t.), Császári 
kamarás (Hechinger E. II . o. t.), Keudórtiszt (\ őrös F. 
IV. o. M- Rabszolgák: Czike M. I. o. t., Kálmán Gy. 
1. o. t , Tornaann J . I. o. i.) Két tolvaj: (Perendi J . 
111. o. t., N»gy J- UI . t-J Színhely az aveutini ha-

l0,„ Rómában, részint a szabadban, résziül r,uphemia-

nUs hazának csarnokában. A történet ideje Honorius 
császár és I. Ince papanak kora (az V. század eleje). 
Az előadásról jövó számuuhbanbóvebben szólunk. 

— Ajándék az iparos-tanonc iskolanak. Tek. Alt 
diirftf Gusztáv járásbirosági aljegyző ur az iparostanonc-
iskolát „Vörösmarty' aicképevel volt szives megaján-
dékozni, amiért ez utón is baiás köszönetet moud 

Kószeg, i«u2. évi juuius *5-éu. l'adot (J,íbor, 
i gazga tó . 

Magánvizsgálatok. A városi katli. elemi fiú-
iskolánál részben a l i . , részben a I I I . osztályról kiváló 

szep eredménynyel vizsgázták t. hó 21-én a kis ücliön 
leld Miksa groí, liikmsy Ferenc és János magántanulók. 
A ket részre oszlott bizottságban hinci István plébá-
nos és .1/ rkocits József ügyvéd, mint az iskolaszéknek 
egyházi és világi eliiokei elnököltek. A vizsgálat bute-
jeztével a bizottság tagjai gratuláltak a jelenvolt szü-
lőknek. Keá vasárnap este a grófi pár főúri házánál 
lattá és vendégelte meg igaz magyar vendegszeretettel 
a tantestületet. 

— Anyakönyvi statisztika. A kőszegi anyakönyvi 
hivatalban az utóbbi ídóbeu a kovetkezó szűletesi-, 
es lialalozási-esetekel jegyezték be : 

•Születés. 
Junius lti-án Gauiauf József és Krug Lujza leánya, 

Anna, ag. hitv. ev. 
Jut 'us tí-án. Maitz Alojzia fia, Antal, róni. kath. 

Halálozás. 
Junius 22-én. özv. Knar József né sz. Wagner, 

sződómüvesuő, íóui. kath., éves, aggkór. 
Junius 23-t* i. TatigI Anna róm. kath., 21 napos, 

nyavalyatörés. 

Junius ^6-án. Bigner Mária, róni. kath., 18 hó-
napos, tüdóvész. 

— A budapesti m. kir. állami felső épito-iparis-
kola rendes tanfolyaman a jövő 1 9 O Ü / I « I 0 3 . isk. évre 
való beiras szeptember 1-tól 5-ödik napjaig lesz. Az 
intézet célja a hazai épitő-ípar számára előmuukásokat, 
pallérokat es építésvezetőket nevelni, a kikből öi álló 
mesterek lehessenek. A tanítás három évig tart. Az in-
tézetben nyert végbizonyítvány legalább három évi utó-
lagos gyakorlat igazolása mellett jogot ad a kőmít*-
a köíanHjó, vagy az ács mesters<y önálló Iizésére, leg-
alább hároui évi utólagos gyakorlat igazolása mellett 
jogot ad az épitó-mesteri vizsgálatra való jelentkezésre ; 
a végbizonyítvány jogot ad az egyéves önkéntességre. 
Taiiulökul telvetetnek azok a 15.életévei betöltött itiak, 
a kik a polgári iskola, gimnázium, vagy reáliskola négy 
utolsó osztályát „;<í* osztályzattal elvégezték. A kiknek 
középiskolai bizonyítványai nem „jó" vagy jeles" osz-
tályzatuak, vagy a kik kevesebb középiskolai osztályt 
végeztek, de hosszabb időn át voltak gyakorlaton, csakis 
felvételi vizsgálat utján vehetók fel. Minden jelentkező 
tartozik iparhatóságilag hitelesített bizonyítvánnyal iga-
zolni, hogy az épitó-ipar terén már foglalkozott gyakor-
latilag legalább két hónapon á t ; hosszabb gyakorlattal 
bitók előnyben részesülnek. A behatási dij egész évre 
4 korona, a tandíj félévenként 2o korona; szertári biz-
tosíték egész évre tí korona. A jelentkezésnél szükséges 
iratok : l. Keresztlevél, vagy születési bizonyítvány. 
i . Az összes végzett középiskolai osztályokról szóló bi-
zonyítványok. 3. Az ujraoltásról szóló orvosi bizonyít-
vány. 4. Az iparhatóságilag hitelesített gyakorlati bizo-
nyítvány. Bővebb felvilágosítást kézséggel ad az Igaz-
Katóság. (Budapest, VII. ker., Csömöri-ut 74. sz.) 

— Spárga, cseresznye, zöld borsó, káposzta, ugorka, 
articsóka és idei burgonya mindig f r i s s e n kapható 
WaiMbecker Ede utóda, Schaar József fűszer- és 
aseinege-kereskedésében. 

— Mint értesülünk, a M a g y a r Leszámítoló- és 
Pénzváltó-bank, ezen előzékenységéről általánosan ismert, 
előkelő fővárosi pénziutézet ujabban jelzálogosztályt nyi-
tott s ajánljuk mai számunkban megjelent idevonatkozó 
hirdetését különösen gazdaközöuségünk Ügyeimébe. 

— Figyelmeztetés. Mai számunk hirdetési rovata 
egy hirdetést tartalmaz a hires Salignac-cognacgyártól, 
melyre felhívjuk olvasóink figyelmét. 

— T e s t i f á j d a l m a k o n sokan jó kedvük által hu-
nioiral túlteszik magukat. De ez soká nem segít, külö-
nösen rheumatikus fájdalmaknál más segítség után kell 
nézni. E fájdalmak ellen egy szerre figyelmeztetnek 
bennünket, a mely igen ajánlatosnak tűnik tel. Ezen 
szer a Kwizda Ferenc János korneuburgi kerületi gyógy-
szerész, cs. és kir. udvari szá litó által előállított kösz-
vény-fluid, mely ficamok, izom és izomszálak merevülései 
és görcsök ellen, továbbá erősítőül, elő- és utóerösitő-
nek nagy fáradalmak, hosszú gyaloglások stb. alkalmá-
u l sikeresen alkalmaztatik. Sok elismerő levél és ok-
mány áll e szer hatásáról betekintés végett rendelke-
zésre. Közelebbi található . . . 

Különfélék. 
Az angol király betegsége. Edvárd királyt egye-

lőre bajosan lógják megkoronázni. Ami liir Londonból 
érkezik, egy sem szól a koronázásról, ivz a legnyoma-
tékosabb mértéke az állapotoknak. A beteg király ál-
lapota ugyan nem fordult súlyosabbra, sőt — mint egy-
«gy táviratunk mondja — a javulás utján van ; a hely-
zet mégis fölötte komoly, sőt aggasztó. Az ünnepi má-
mort már elsöpörte a nyomasztó aggódás. Egész London 
megváltozott. Az utcákat ellepő tömeg, amely még teg-
•mpelótt ujjongott s hangosan lelkesült a nagyszerű 

pompáért: ma csöndes, komor, mint a háború szomorú 
napjai alatt volt egy-egy vereség hírére. 

A küllöldi udvarok fejedelmi vendégei már jórészt 
el is utaztak. Ferenc Ferdinánd trónörökös elhagyta 
már Londout, ahol immár jó időre aligha derül ki öröm-
ben a láthatár. 

A zavaros állapotokban György walesi herceg 
alakja lép most előtérbe; a trónörökös, aki atyjának, 
a királynak parancsára ideiglenesen átveszi az ország-
lást s aláírja az állami okmányokat. 

György tróuöiökös csak nemrégiben töltötte be 
>8-ik évét A nyilvánosság előtt főként a tavalyi vi-
lágkörutja alkalmával szerepelt, amidőn nejével, Mary 
herceg asszonynyal, meglátogatta az angol kolóniákat és 
mindenki vonzalmát megnyerte. 

* Babona es kártyajáték. Köztudomásu, hogy a 
kártyások majdnem kivetel nélkül hajlanak a baboná-
hoz. Es ez aunal természetesebb, mert hiszen a sze-
rencse esélyeit komoly logikával kiszámítani nem lehet 
s a véletlen, melylyel a kártyakeverő szerencsevadász 
szemben áll, önkénytelenül inspirálja őt arra, hogy je-
lekbe, külsőségekbe, ómenekbe vesse a bizalmát. A kár-
tyaasztal igazi termőföldje lévén a babonának, így te-
hát kétségtelen az is, hogy Monte-Carlobaii egész le-
gendák keringenek, melyeket a babona szült és a ba-
bonás hiszékenység terjeszt. Egyik hagyományos legen-
dája a játékbarlang benfenteseinek a következő mese : 

Minden nagypéntek ulán való reggelen, — meg-
jegyzendő, hogy a játékbank éppen csak ezen az egy 
napon szünetel az egész eveu át, — rendesen megjele-1 
Ilik a kártyaasztal előtt egy tiszteletet gerjesztő véli 
ember és játszik. Tesz és nyer. Újból tesz s újból nyer. 
Hétszer rakja le a tétet s hétszer söpri be a nyere-1 
ményt. Ainde minden nyerés után ridegebb, komorabb,' 
mogorvább ie>z a vén ember arca és mikor a hetedik i 
játszma is az ó javára dönt, akkor az öreg haragosan | 
markolja töl a pénzt és átkozódva szétszórja azt. A | 
rejtély magyarázata, a moute-carloiak mesébe foglalt 
hullucinációja szerint az, hogy ez az öreg ember — az 
elátkozott bolygó zsidó, aki mindaddig kénytelen foly-
tatni bolyongásait, amig nyer s c>akis akkor fog meg-
szűnni a ránehezülő varázs ha majd veszt. 

Egy angol ujsag találja föl ezt a furcsa históriát. 
Az angolok, köztudomás szeiint — a délafrikai harctér 
eseményeit kiveve — mindenről nagyon jól vannak tá-
jékozva, igy tehát ezt a mesét is elhihetik nekik azok, 
akik a babonának hisznek. 

egy más lapban sem lel meg az olvasó. Minden nap 
egy eredeti és egy fordított tárcát közöl ; legbővebb 
sport- és vegyes-rovata van s Szerkesztői üzenetei köz-
kedvelt olvasmánya a közönségnek. Előfizetőit külön 
kedvezményekben is részesiti, melyeket azonban csak 
az biztosíthat magának, aki — habár csak havonkint 
uiitja meg az e őfizetést — a lap állandó előfizetői közé 
tartozik. Azért ajánljuk a télévi forduló alkalmából ol 
vasóközönségünk szives figyelmébe a Pesti Hírlapot, 
melynek előfizetési dija egy hóra 2 korona 40 fillér, 
negyedévre 7 korona s a Divat Szalon citnü leggazda-
gabb és legdíszesebb divatlappal együtt, melyet Sza 
bóné-N'ogáll Janka oly kitűnően szerkeszt, negyedévre 
9 korona Az előfizetési összegek a Pesti Hírlap kiadó-
hivatalához (Budapest, V., Váci-körut 78) cimezendók. 

H i r d e t é s e k . 

G á t i k o r i i o k o * 

Irodalom és művészet. 
( ') Uj zenemüvek. Végh János, Trois Etudes (E-

moll, F-dur, B moll) paedagogiai szempontból nagy fon-
tosságú tanulmánnyal lépett a nyilvánosság elé, melyek 
minden tekintetben méltók arra, hogy az illetékes kö-
rök is kiterjesszék reájok figyelmüket. Ara: 1 szám 
E-moll 1.50 kor . 2. szám F-dur 1.75 kor., 3. száin 
B-moll 1 kor. A .Magyar Dalok és Népdalok* antholo-
giájáböl a legújabban megjelent füzet 2 dalt tartalmaz. 
Az egyik B. Fehér Jenő szerzeménye: „Éli mát ismét 
elmegyek* amelyet a fehér kakas'-bau énekeltek be-
tét gyanánt, a másik Lengyel Miska népdalátirata : .Uj 
sir van a temetőben*, amely bánatos hangulatával kap 
meg. Ára a dalfüzetnek 1 korona. Rosenzweig Hermanu 
ez a zsenialis zeneszerző egy ujabb dalkeringót szerzett 
melynek cime .A te szemedben". Fülbemászó könnyed 
melódiaju kompozíció. Ara 1.50 korona. Siposs Antal 
töl jelent meg egy uj senekép „A hableány* cimen, 
amelyben a szerző a Balatonnak e csudás tónak költé-
szetében találja kutforrását Hálás és kedvelt darabja 
lesz ez minden zongorázónak, aki szereti a cifrázott s 
nagy technikai bravnnrt igénylő zongoia-passage-okat. 
nra a hangjegy füzetnek 2 kor. 50 fill. A fent említett 
összes zenemüvek Rózsavölgyi és Társa cs. és kir. udv. 
zenemükereskedésében jelentek meg. 

(•) A Pesti Hirlap a ránk következő uj félévre 
uj jeles tárcaírók bemutatását helyezi kilátásba; uj ere-
deti regényt ígér és Mikszáth Kálmántól nagyobb el-
beszélést. A Pesti Hirlap naptára pedig — melyet a 
lap előfizetői teljesen díjtalanul kapnak, — 10 —12 leg-
első hölgyirőnk dolgozatát fogja bemutatni, a szerzők 
arcképével együtt. Rég elismert dolog, hogy a Pesti 
Hirlap napilapjaink közt a leggazdagabb tartalommal 
jelenik meg s vannak oly speciális rovatai, melyeket 

* A válóper háttere. A háttér nem pikantéria, 
hanem érdekes büszkeség. A történet pedig a párisi 
szalonok legújabb beszédtárgya. Egy amerikai milliomos 
Párisban helyezte el nemcsak a millióit, hanem a cso-
daszép feleségét is. A francia főváros előkelő köreiben 
szívesen látott vend.'.; volt a fiatal krözus valamint az 
épp oly szép, mint bilszke é* nobilis gondolkozású fele-
sége is. A fiatal asszonyt gyönyörű hanggal is megál-
dottá volt a természet s ez annál értékesebbé tette je-
lenlétét I'áiis szalonjaiban. Az ifjú pár köztudomás sze-
rint kölcsönös és rajongó szeretettel csüggött egymáson, 
(gy tehát annál meglepőbb volt a liir, hogy az asszony 
valöpőrt indított a térje ellen. Az a liir jutott el a fe-
leség füléhez, hogy térje, időnkénti londoni utazása al-
kalmával egy angol színésznőnek udvarol. Es ez a hír 
a büszke jellemű fiatal asszonyt, aki mielőtt a több-
szörös milliomosnak a felesége lett, szegény, vagyonta-
lan leány volt, arra a meg nem másítható elhatározásra 
bízta, hogy megszakít a férjével minden közösséget és 
a házasság felbontását követeli még pedig minden kom-
penzáció nélkül. A téri valósággal szerencsétlennek érzi 
magát s a puritán jellemű asszony éppen csak arra volt 
rábízható, hogy ha már sem vagyont, sem évi járadékot 
nem fogad el, legalább az ékszereit tartsa meg. Ebbe 
végül nagy nehezen beleegyezett az önérzetes hölgy s 
mivelhogy az ajándékul elfogadott ékszereket nem akarja 
pénzzé tenni: a színpadra lép s ott fogja megke-
resni a maga kenyerét. 

„Pilseni Sor" 

56 fillérért kapható Jánosa Gyula csemege-kereskedésében Kőszegen. 

azonnal felvesz B Ó t l k J e n ő könyvkereskedése 

K. <• s z e g e n. 

Egy 3-járatu malom 
Borsmonostoron, 

lU'-lvet mo-t alakítanak át mii malommá, 

f. < vi j u l i l l M l - t o l kiadó. 

B .v.-bl.ei a ' ottani lelkészi hivatalnál tud-

hatni Illeg. 

mától kezdve utozán át kimérve 

1 l t r . 6 0 fillér h e l y e t t T B E 

H B * c s a k 4 8 fillér, 

a „ Buffeihen* pedig továbbra is Q O 

f i l lér murád. 

Ezen árleengejés a tisztelt sörfo-

gyasztók érdek eben történik, mivel hogy 

gyorsabban fogy és mindig fris-en kap-

liaió. 

.Janosa Buffet". 

A Királvvölgyben 1 HO'/g széni alatt '» 

váron egyik legszebb pontján nyári én téli 

lakásra egyaránt alkalmas, jutányos áron 

azonnal eladd, esetleg kiadd egy ház, p 

gy üinö'esös-el. 

Tudakozódni lehet a tulajdonosnál. 



Gleichenbbigi Janos-forra; 
gyomor-, hólyag- és vette ba j ok ellen 

orvosilag ajánlva. 

Borral keverve kitiinö tiditö ital. 
Kapható minden ásványviz kereskedésben 

és a forrás - igazgatóságnál Gleicbenbergben, 

Stá|erország. 

Magyar Leszámítoló- és 
Pénz váltó-Bank 

RndapeNten, V . , I>orottya-utea A. h/,. 

Maját hnz . 

Befizetett részvénytőke 
30 millió korona. 

A bank ujabban a 

jelzálog üzletet 
vette fel üzleti körébe. 

J e l z á l o g k ö l c s ö n ö k e t e n g e d é l y e z 
földbirtokokra 

és városi nagy bérházakra saját kibocsátású 
4 MKáxalékot* zá log leve lek 

alapján 20 éves, 30, 40, 50, 60, 65 és 70 
éves törlesztésre a legelőnyösebb feltételek 

mellett. 

A benyújtásokat a leggyorsabban bonyolítja le 

minden megkeresést 48 óra alatt válaszban. 

részesít. 

Brázay-f«i. 
né l k ü l ö z he t e t l e n háxit*xer. 

Kapható mindenütt. 

vásárolni, mint az csak nagy ritkán kínálkozik. 

A végeladás csak f. é. augusztusig tart. 

Schwarz Rezső, 
HKÍicB é* ka lapkereMkedó 

Kőszegen. 

Ház-eladás, 
Egy szép birtok, Kőszegen, a vasúti-

állomás közelében, mely áll 2 lakház-, 
nagy istálók-, kocsi szin-, nagy udvar-
és szép kertből, tejgazdaságnak, ven-
déglő- vagy bérháznak is nagyon alkal-

mas, u ás vállalkozás miatt szabad kéz-

ből eladó. 

Ára 24.000 korona, 16.000 korona 

készpénz fizetés mellett. 

T-* Bővebbet e lap kiadó-

hivatalában. Zb-

L e g i s m e r t e b b és l e g j o b b 

valódi franczia konyak 
Louis de Salignac & C°. 

C é g t ő l . 

C o ^ n a c . 
Kizárólagos főraktár 

K ő s z e g és k ö r n y é k é r e : 

W a i s b e c k e r E d e u t óda 
S c h a a r J ó z s e f 

fiiszer-, csemege- és bor - kereskedésében 

rfÓMxegen. 

3096/1902. Hatóságilag engedélyezett. 

Végeladás! 

A 

r e i g - 1 Q - 3 T " U L l a -
k ö n v v n y o in d á a v. 

K ő s z e g e n , Várkör 81. sz. 

Elvállal mindennemű nyomdász munkákat, kívánatra : 

V : egyszerűbb, vagy díszesebb 
l s i á l l i t á s " b a r i . 

a legolcsóbb Urak mellett. 
Kiadóhivatala a 

„KŐSZEG ÉS VIDÉKE" 
cima lapnak, hol h i rdetósek a l eg j u t ányosabb á ron 

felvétetnek. 

Nyom .tott í W g í Üyu l a könyvnyomdá j ában K ó E j t e n . 

b á s x L U v l a t o s o l o s ó á r o n 

Üzletfelhagyás folytán összes áruimat be-
vásárlási áron alul eladom. 

Alkalma van tehát a n. é. közönségnek 
bundát, lábzsákot, kocsitakarót, prémet, szörmeszönye-
get, karmanytyut, nyakkendőt, nyakéket, keztyíít, 
kalapot, sapkát, szivarszipkát, szivarkahiívelyt, nem-
külömben egyenruházati czikkeket, nadrágtartót és 
sérvkötöt stb. oly 


	Kőszeg, 1902. június hó 29-én
	22. évfolyam 26. szám
	Felelős szerkesztő: WITTINGER ERNŐ
	Kiadó: Feigl Gyula
	Nincs konverzió
	TÁRCA
	Hosszú életű emberek
	Dr. Csatkai Ignácz
	Városi ügyek
	Városi pénztári hivatal
	Kováts Antal, h. számvevő
	Dr. Sissovics, polgármester
	Alapítványi helyek az árvaházban
	Hírek
	Frigyes kir. herceg Kőszegen
	Eszterházy hercegék nyaralása
	Niklas Fülöp
	Előléptetések a Klérusnál
	Ezredgyakorlat Kőszegen
	Záróünnepély a katonai alreáliskolában
	A bepörölt város
	Tanulók kirándulása
	Lövőgyakorlatok
	Nyári mulatság
	Az eperszedés
	Lejárt pályázat
	Fürdővendégek
	A polgári gárda
	Az evang. felsőbb leányiskola kibővítése
	Tűzoltó-mulatság Rőtön
	Meghívó
	Varieté-aréna társulat
	Színielőadás
	Ajándék az iparostanonc iskolának
	Pados Gábor, igazgató
	Magánvizsgálatok
	Anyakönyvi statisztika
	Születés
	Halálozás
	Különfélék
	Irodalom és művészet
	Hirdetések

