
Kőszeg, 1902. augusztus hó 3-án. 

Valami az egyesületekről. 

„Egyesülésben az erő" ÓH „Segíts magadon, 

az Isten i» megsegít" leginkább e két jelszó ne-

vében létesül minden egyesület, melyben az egye-

sített erük könnyebben (örve át az akadályokon 

biztosan haladnak a kitűzött közös cél irányában. 

Az élet különféle szükségletei, valamint a nemes 

szórakozásra vágyó emberi kedély a társulási ösz-

tön behatása alatt sokféle egyesületnek adott létet. 

Különösen napjainkban nagy a kedv és hajlandó-

ság a társadalmi erők egyesítésére, mikor a létért 

vívott uehéz küzdelemben az egyes ember gyenge 

ereje ugy eltörpül a fölmerülő akadályokkal szem-

ben és noha korunk tele van individuális törekvé-

sekkel, magát függetleníteni, emancipálni törekszik 

a legutolsó, a leggyengébb is, hiszen a letűnt szá-

zad vívmánya, a szabadság eszméje még az érzé-

ketlen pária-sziveket is hullámzásba hozta, mégis 

azt látjuk, hogy az egyes ember mindenütt, mintha 

nem bíznék saját erejében, cselekvését, akaratát a 

köznek rendeli alá, mert boldogulását csak így 

remélheti. 

Nincs a társadalomnak oly osztálya, mely a 

rangbéli összetartozás érzésén kiviil szorosabb kö-

telékekkel nem (uzué egybe tagjait. A tudomány, 

a művészet, a politika csak ugy egyesíti a maga 

embereit, mint az ipar és kereskedelem, sőt a kor 

intő szavát megértve nem n<s7ik ölbe rakott kezek-

kel érdekeik romlását a szabad termésiet dolgosai, 

a löldmivelö osztály egyszerű gyermekei sem. Egye-

sületi törekvéseket látunk mindenütt, százával n 

nagy városokban, egyet-kettőt a kicsi helységek-

ben is. 

Városunk mindeukor termékeny talaja volt az 

egyesületeknek. A múltban virágzó iparos város 

volt Kőszeg, jó erkölcsű, szorgalmas mesteremberek 

képezték a polgárság zömét, közölök mindegyik 
1 egy-egy céhnek, tehát egy egyesületnek tartozott a 

kebelébe. A céhek megszűntek, de nem szűnt meg 

a tapasztalás által támogatott sikeres törekvés 

közös érdekeket közös erővel védelmezni. 

Csak egy a felötlő, csak egy a sajnálatos. 

Sem a múltban, sem a jelenben nem volt itt egye-

| sülét, mely hosszabb életű tudott volna maradni, 

vagy pedig felbu/.duló kezdet után bizonyos vér-

szegény tespedésben ki nem múlt volna. 

A legtiszteségesebb jelszók alatt a legneme-

sebb célra keletkeztek itt egyesületek, melyekről az 

ifjabb nemzedék ma már tudomással sem bir. Pél-

dául ez előtt 3 5 — 4 0 évvel keletkezett itt egy 

kath. népnevelési-egyesület; minden rendű s r.iugu 

szülőket láttunk a tagok sorában. Meghalt az egye-

sület csecsemő korában, jóllehet az képezte tárgyát 

az egyesületnek, ki a szülői szivnek a legdrágább, 

a gyermek. Hol van a dalos-egyesület ? 

De ne beszéljünk a halottakról. Itt vannak az 

alvó egyesületek. Alusznak oly csendesen, hogy 

még hortyogásuk se hallik. Van városunkban két 

kaszinó, egyik ép oly léleknélkiili, mint a másik ; 

egy far*angi bál, meg a pagát ultimo az egyetlen 

epizód egy esztendei életükben. Avagy a nemzeti 

és társadalmi élet haugosabb mozgalmai közül 

nyert-e ezekben c»ak egyetlen egy is visszhangot ? 

j Itt a turista-egylet. Ki tudna létezéséről, ha fönn 

a hegyi utakou néhány bemázolt fa nem emlékez-

tetne rá bennünket ? Pedig kellő reklámmal, egy 

kis elevenséggel nem lehetne-e vele az idegen for-

galmat emelui városunkban ? 

Ez előtt pár évvel örömmel üdvözölte min-

denki a főgimnáziumi egyesületet. Mi lett belőle ? 

Az első hévben tett igéret, szép dikciók, néhány 

parádés tisztelgés kimerité működését, azóta szép 

csendesen hull a lassú elmúlás pora az üdvös szán-

dék csirájára. Pedig ha valami, ugy az iskolaügy 

felkarolása létkérdés Kőszegre nézve. Mi volna 

Kőszeg a fönnálló tanintézetek nélkül ? Feleljenek 

erre száz bajjal küzdő iparosaink s kereskedőink, 

igy szünidőtájt, továbbá a szegényebb sorsú csa-

ládapák. — S ha ily fontosak fönnálló tanintéze-

teink, a városnak kimondhatatlau előnyére szol-

gálttá uj intézetek, különösen a főgimnázinm léte-

sítése. Hiszen városunk nagy kereskedelmi központ 

solm sem lesz, a kis iparos műhelyére gyászfátyol 

gomolyog a gyárak kéményeiből, a mezőt, a szőllőt 

ezer toher nyomja, száz veszély környezi, ellenben 

az éghajlat, a természet, a kies vidék minden igazi 

diákvárossá praedestinálja Kőszeget. A város jö-

vőjét alapozza, a ki az iskolaügy érdekébeu a szót, 

a fáradtságot nem kíméli. Miért nyugszol tehát 

főgimnáziumi egyesület ? 

A városunkban létező hözhasznu, •agy köz-

kereseti egyesületekről se mondhatunk sok jót. 

Fülemüle-csetepátétól egész a uyilttererésig találuuk 

itt mindent, csak békés, egyetértő működést nem. 

A vezető elemben-e, a tagokban vau-e a hiba, 

T A B C A . 
A régi világból. 

Irtn : Tömörkény István. 

Régen beszédtárgyul tették már és még ma is 
talányos, hogy annak idején, az alíöldi betyárvilágban 
miként tudott annyira elbAjni a zsandár meg a katona 
Hói az üldözött pusztai lovas, mint amennyire el tudott, 
Igaz ugyan, hogy más világ volt. Megbújhatott a ta-
nyákon. De nem volt akkor annyi tanya, mint most 
Volt ellenben vízparti suinár a kiöntésekben, amiknek 
bozótjában lovastól eltűnhetett. Ott voltak a rétek, mo-
csarak, amikben a gázló-utat csak a járatos ember is-
merte, hát ide húzódhatott. Az ősembernek is ez volt 
a védekezése a támadásokkal szemben az alföldi láp-
vidéken. Ha verméseiket keressük, mindig olyan helyen 
találjuk, amely még ma is domb, pedig azóta sokat le-
hordott belőle a szél, meg a szántás, a környékek pe-
(hg még tua is tavi helyekre mutatnak. Ez az ős véde-
kezés volt, bemenekülni a vizek és mocsarak birodal-
mába olyan száraz szigetre, amikről senki más nem 
tudott s áruló onnan senki nem lehetett, hacsak a\tüz 
'üstje nem szélcsöndes időben. Mindez azonban régen 
V()lt, nem is tudjuk, mikor volt, inig emezek alig egy 
'élszázad elótt még mindig tudták mutogatni, hogy 
miként lehet eltűnni a zsandár elől. Pedig olykor egész 
század lovaskatonát küldtek ki egyetlen ember ellen. 

Összevehetünk m nden előnyt. Elsőbben, hogy 
^•lazok idegenek és járatlanok voltak e térképtelen töl-
'Meu s ugy mozogtak rajtuk, akárcsak az afrikai ho-
mokon tétováztak volna. Mig emezek minden bokrot, 
P»r szálból álló nyárfaerdót ismertek. A nép is elbúj-
n i * őket s nem mindig csak félelemből, mert a Iton-

vedüldözés járta akkor s elég volt ezt mondani: .nyo-
momban a zsandár* — s kész volt a rejtegetés. A 
nomád cigánynyal, a korotáróval közös mesterséget 
folytatván, eltanulták annak a jelzéseit, amik erdősarki 
iákra, utak oldalára, hidak korlátjára vannak irva, amit 
más ember észre sem vesz, a hozzáértő pedig ugy el-
olvassa, mint az irott levelet. Ismeretes, hogy kutága-
sokkal, azaz hogy a gémmel és az ostorlával telegra-
fálni tudtak. Az messze ellátszik. 8 ha kint valahol 
a pusztában a gulyás vagy csikós katonaságot látott, 
tilosra állította a kútgémet. Az messziről megmutatta 
az üldözött lovasnak, hogy igyekezzen arról a tájról 
elfelé, mert ott keresik. Mit tudott az ilyesmiről a zsan-
dár? Beállhatott ő tized magával a csárdába, elbújhatott 
s leshette az üldözöttet, hogy mikor majd gyanutlanul 
bejön, hirtelen aláverik ; azonban hát az épen akkor 
nem ment a csardába, mert a csárdásnak is volt annyi 
magához való esze, hogy tilosra állította a kútágast. 

Ezekben a dolgokban nyertek az üldözőkön, míg 
ezek meg elbuktak abban, hogy tájékozatlanok és értet-
lenek voltak. De még mindig nem elegendő magyarázat 
ez arra nézve, hogy a pusztákon, réteken, ahol tnesz-
szire el lehet látni, hirtelenében ugy eltűnjön valaki, 
mintha a föld nyelte volna be. Erre vonatkozólag nem-
rég, mikor más régi ügyben egy öreg, a nyolcvanon 
már (elül levő öreg uri embernél tudakozódtam, érdekes 
dolgokat mondott el. Hogy mifélék voltak a megbujások, 
a „vermések." Hogy hova bújtak akkor, mikor a csár-
dákat is szétverette a policáj. 

Beszélte az öreg ur, hogy abban az időben a tár-
sával kint vadászott a réti földeken. Tiszai kiöntések, 
seinjékek voltak ezek, egy-két lábnyi viz volt rajtuk, 
amiben még gyalog is lehet járni, de már a ladikot is 
elbírja. Hát haladnak egyik arra, másik erre. Boldog 
világ járt még akkor a réti vadászt a. Egy helyen dom-

bot talál, arait benőtt a vizi sás: no — gondolja — 
aközé bemegy, ott bizonyosau fészkel. Hallja ám aztán, 
hogy malacok röfögnek benne. 

— Haj — beszélte — mindjárt láttam, hogy itt 
baj van. Ne lássak, ne tudjak semmit. Szó nélkül for-
dultam vissza, nehogy valami bolond puska a bozótból 
rám süljön. Integettem a társamnak, hogy csak vissza, 
vissza, de sebesen visszafelé. 

Azzal elhúzódtak onnan. Mondja a társának a ta-
pasztalatait, amaz pedig még meglepőbbet közöl vele. 
Hogy a szénaboglya, a mely ott a réten látszik, nem 
az valójában. Pedig mindenki annak tekinthette volna. 
Hogy olyan boglya, amelyet idején nem birt már el-
hordani a gazda, mert viz lepte el a rétet s az most 
már ott marad, mig ismét majd egyszer lemegy a viz 
s akkor kocsival meg lehet közeliteni. Csak aki igy, 
mint a vadász, véletleu ment feléje, láthatta meg, hogy 
csak utánzata a boglyáknak s igazában külön erre a 
célra épitett rejtek, amelynek bejárata van s most is 
tartózkodott benne néhány ember, lovakkal. 

Ilyen furfangos búvóhelyeik voltak abban az idő-
ben a szegénylegényeknek. így tudtak észrevétlen el-
tűnni, hogy mikor az üldözők már a nyomukban véltek 
lenni, egyszer csak elvesztek a pusztáról, mintha a föld 
nyelte volna el őket s igy tudtak újból előtörni megint 
ott, ahol nem várták. Pedig kereste az akkori policia 
ezeket a búvóhelyeket. Első sorban a csárdákra gya-
nakodott s azokat mind leromboltatta. Mikor az sem 
használt, azzal a tervvel foglalkozott, hogy az összes 
tanyákat leromboltatja s a lakosságot falukba veri. 
Ebből a tervből ugyan nem lett semmi, de eléggé mu-
tatja, hogy a búvóhelyeket mindenütt kereste, csak ott 
nem, ahol voltak. 

* 

No aztán vakmerőségük nem is ismert határt. Az 

A lap szellemi részét illető közlemények 

a szerkesztőséghez intézendflk. 

Előfizetési pénzek és r e k l a m á c i ó k , 
F e i g 1 G y u l a 

kiadó elmére küldendők. 

Szépirodalmi, társadalmi, és köz 

gazdasági hetilap. 

Megjelenik minden vasárnap. 

E l ő f i z e t é s i á r : 

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

2 0 fillér. 

Nyilttér sora 4 0 fillér. 
H i r d e t e s n a g y s á g s z e r i n t . 

XXII. évfolyam. Felelős szerkesztő : 
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maradjon nyilt kérdés. Anny i tény, hogy a kőszegi 

egvesületek a z erők egyesítése helyett inkább szét-

forgácsolják az erőket s hol egyetértésnek vagy 

eleven életnek kellene uralkodnia, ott vagy Erisz 

istenasszonya há/.sártoskodik, vagy pedig opiuinos 

a levegő. Bár ne ugy volna. 

Városi ügyek. 
213/902. 

Hirdetmeny. 
Kőszeg »*. kir. váron erdő hivatala a városi erdő málna 

termését f évi augusztus hó 3-án délelőtt 9 órakor a városi ta-

nára teremben nyilvános árverésen bérbe adja. 

Kőszeg, 1902. ávi juliua hó 27-én. 
I t f rw , 

erdömester. 

2ol7 902. 

Hirdetmeny. 
Több oldalról panasz merülvén az ellen, hogy az állatorvos 

a közfogyasztásra szánt sertéseknek a magántulajdonosuknál esz 

közlendő megvizsgálás rt 1 korona dijat szed, szenna! az össze* 

érdekeltekkel közlőm, hogy ily esetekben nem 1 korona, hanem 

az 1900. évi XVI I . t.-c. 181. jj 2. pont szerint 1 kor. ét 50 fillért 

van jogosítva látogatásáért illetve a sertés megvizsgálásáért kö-

veteiül. 

Természetes, hogy ez csak a járvány idejére szól, Iliivel 

vészmentes időben a mészárosok szabadon előzetes orvosi vizsgálat 

nélkül vásárolhatnak s esak los/urás elótt, saját költségükre kö-

telesek a sertéseket megvizsgáltatni. 

Kgylien arra is figyelmeztetem b közönséget, hogy az állat-

egészségügy vagy az állatorvos elleni panaszokra nézve legalkal-

masabb, akár feljelentés tárgyábau, akár felvilágosítás miatt az 

erre illetékes hatósághoz fordulni, va*y az 1S«H. VII t.-c. az erre 

vonatkozó 40.000 888. sz. ministeri rendelet és az 1900. évi >11. 

t-e. alapján alkalmazkodni, nehogy valaki magát az alaptalan fel-

jelentés kellemetlenségeinek kit-gye. 
Kőszeg, I902. évi július hó 30-in. 

l\ö<:e<ji József s. k., 
rendőrkapitány. 

3826 1902. 
Hirdetmeny. 

Bor, sör s pálinka kiméréssel foglalkozók értesíttetnek, 

hogy az ital mérési illeték kivetés alapjául szolgáló az 1903., !9o4. 

s 1905. évre érvényes összeírást jegyzék H napi közszemlére a pol-

gármesteri hivatalnál kitétetett. 

Kőszeg, 1902. évi julius hó 30-án. 
l)r. Sitsnrics, 
polgármester. 

2023 902. az. 

Hirdetmény. 
A rs. és k. 83. sz. hndki-gészitő parancsnokságnak 1178 902. 

sz. értesítést) folytáu közhírré tétetik, hogy a/ou 83. sz. gyalog-

ezredben nemtényleges legénység, mely f. é. augusztus hu 26 ára 

van behiva, még csak a kővetkező napon azaz augusztus 27-én 

von uljon be. 

Kőazeg, 1902. évi julius hó 31-éu. 
Kőszegi József, 
rendőrkapitány. 

H i r e k . 
— Személyi hirek. MtUzntr A lajos ny. őrnagy Kő-

szegről Győrbe költözött át. — Zichy Hermán gróf a 

családjával elköltözött Veszprémbe. 

— Az uj iskolaszék. A mult vasárnap folyt le a 

r kath. elemi iskolai iskola-szék választása A tagok 

névsora a szavazatok arányában a következő : Molnár 

Béda, Szoinor Lajos, Markovita József, Schönbauer dá-

nos, Vöröss Zsigmond, id. Lauringer János, Mázy En-

gelbert dr„ Wurst Ferenc, Martinkovits Mátyás, Frey-

berger Sándor, Sissovits Miklós dr., Schlapfer Pál. Pót-

tagok : Dreiszker József, Pallér András, Mederl János 

Az nj iskolaszék f. hó IO-án fog megalakulni, ekkor vá-

lasztja meg saját kebeléből elnökéi s többi tisztviselőit. 

— Dorgatorium a varosnak. A napokban megér-

kezik a vái megyétől az a min. leirat, mely a várost meg-

ötvenes években fényes nappal történt egy ház kirab-

lása a belvárosban. Ez volt az a hires Kohenné-féle 

eset, ahol lovasok jelentek meg az utcában nagy hir-

telenséggel, a házbelieket lefogták, kirabolták s mire 

valakinek eszébe jutott volna, hogy segítséget hívjon, 

már akkorra lovon ugy elvágtattak, hogy senki sem 

tudta, hogy merre mentek. 

Az eset nein is valami félreeső utcában történt, 

hanem egyikén a fóhelyeknek s magának a hatalmas 

megyet'ónöknek, Ronyhádynak is abban az utcában volt 

a lakása. 

I)e nen: is maradt a dolog boszulatlanul. Kony-

hád)- a legszigorúbb nyomozást rendelte el s nagyon 

sok embert elfogtak akkor s főbe is lőttek egynéhányat. 

Azt azonban már bajos volna megmondani, hogy min-

det jogosan-e, vagy pedig jogtalanul. Mert nem sokat 

teketóriáztak ; minden áron megfélemlíteni és elretten-

teni akartak, ami, mint a későbbi esetek igazolták nem 

nagyon sikerült. Elég volt a gyanú arra, hogy valaki 

börtönbe kerül|ön s olyan vád, amelyre manap már egy 

biró sem adna semmit, mindig elegendő volt oknak az 

agyonlövetésre. 

A többek közt ebben az ügyben befogtak egy 

Szilágyi nevű pusztai embert is. Az volt róla a vád, 

hogy ó is ott volt a bandában s lóháton állt őrt az 

utcán, mig a többiek a házban raboltak. Az ember 

mindvégig tagadott. 

— Nem voltam én ott, uraim, soha. 

dorgálja azért, amiért a csatornázási - szabályrendelet 

tervezetének elkészítésével a tanácson kiviil álló egyént 

bízott meg. Ebből az ügyből kifolyólag ugyanis pör 

keletkezeit a város és TuezenUúl r Lajos mérnök között, 

melynek anyagi felelősségét a leirat az akkori polgár-

mesterre hárítja. 

— A turista-egyesület kirandulasa. A M. T. E 
kőszegi osztálya e ho közepe felé egész napi kirándu-

lást rendez a kőszegi hegyekbe. Szívesen üdvözöljük a 

turista-egyesület vezetőségét e ténykedéseélt, hogy ily 

módon is hozzájárul a társadalmi érintkezés tejlesztésé-

hez. A kirándulást valószínűen í. hó lf»-én tartják uieg, 

melyre a turista-egyesületi tagok korlátlan számban hiv 

hatnak meg nem tagokat is. A rendezőség cigány ze-

néről is gondoskodik. 

— Elöleptetes. tíaUitnna Alajos cs. és kir. őr-

nagyot a kőszegi katouai alrealiskoia volt tanárát ki-

nevezték a szt.-pölteui cs és kir. katonai alrealiskoia pa-

rancsnokává. 

— Tanitóválasztas. A városi r. kath. elemi isko-

lánál megüresedett tauitói állásra eddig tíz pályázat ér-

kezett. A kérdezósködók s jelentkezők száma azonban 

mintegy negyvenre tehető. A pályázati határidő f. hó 

15-én ját le s tizenhatodikán megejtik a választást is. 

— Zarandoklat Maria-Czellbe. A plébánia hiva-

taltól nyert értesülésünk szerint ez évben is indul za-

rándoklat M.-Czellbeés pedig augusztus 23-án, a korábbi 

évek szokása szét int Bük— Bécs-Ujhely—Mürzzuschlagou 

keresztül Neubergig vonaton, onnan folytatólag gyalog, 

esetleg kocsikon. A zarándoklat vezetője újra Huszár 
Mihály segéd-lelkesz lesz, a ki legközelebbi számunk-

ban fogja a részletes utiprograiumot közölni. Előre is a 

n. é. közönség szíves figyelmébe ajánljuk. 

— Megcsonkított fak. Tegnap tizenhat üu s azok 

felelős szülői voltak beidézve a polgármesteri hivatalba 

a közutakat szegélyező lak rongálása miatt. Különösen 

a hársfákat és szederfákat rongáliák meg oly mérték-

ben, hogy legtöbb helyen a fák csupasz törzse maradt 

csak meg. A kártérítés mellett érzékeny büntetést is 

kaplak a kártevők, illetve szülőik. A jövőre nézve ezek 

után remélhetőleg megszűnik a kíméletlen fapusztitáu. 

— Előléptetések. Az igazságügyi miniszter Márkus 
Kálmán és Tahó József helybeli kir. játjsbirósági 

1 velőket a Xl-ik rangfokozat i-só osztAlyaua lép-

tette elő. 

— Amerika i szölotelep. Csak a legutóbb emlékez-
tünk meg lapunkban arról, hogy a nagymérvben fellé-

pet filloxera előreláthatólag teljesen ki fogja pusztítani 

szőlőinket, azért jó lenne már előre amerikai szőlőültet-

vényekről gondoskodni, s íme már az ige testé lón ; 

egy fiatal mükertész telepedett le városunkban, ki a 

Márkus féle háztelket dísznövények termesztésére s egy 

nagy darab szántóföldet pedig több évre amerikai szóló-

telep bereudezésére bérelt ki, hol már a jövő tavasszal 

oltványok lesznek beszerezhetők. Hisszük, hogy fárado-

zását siker fogja kisérni. 

— Honvedeink gyakorlata. Honvédeink szerdán 

érkeztek meg a Devecser kornyékén tartott gyakorla-

tokról. Aznap Sárvárról érkezett a zászlóalj Kőszegre 

s a 42 kilométernyi ut fáradalmai alig látszottak meg 

a derék fiukon. A gyakorlatok tartama alatt a harcá-

szati lövészeten jelen volt Ajkán A lobuadr Vilmos al 

tábornagy, honvédségi adlátus, továbbá megszemlélte a 

gyakorlatokat Oaudernack altábornagy is, az uj honvéd-

kerületi parancsnok. A zászlóalj most t. hó 25-ig itthon 

marad azután Soptonuiegyébe onnan pedig Bia-Torbágy 

vidékére megy gyakorlatra. 

— Kinevezes. A vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter (idbrié Paula kisasszonyt kinevezte segédtanitónó-

nek a beregszászi polgári iskolához. 

— Tanari vizsga. Jószet, Kőszegről, a buda-

pesti pedagögiumou legutóbb jó sikerrel tette le a pol-

gári iskolai tauári vizsgálatot. 

— Halalozas. Sttgmiilltr György, m. kir. pénzügy-

őri biztos f. évi julius hó 21-én, 40 éves korában elhunyt 

Budapesten. 

Maitz Józsefné szül. Varga Terka, julius hó 31-én. 

21 éves korában elhunyt Szombathelyen. 

A honved laktanya kibővítésé. A honvéd-lak-

tanya mellett levő nagy pajtát a városi hatóság át-l 

akarja alakíttatni laktanyává, a hol a póttartalékosokat 

— Hát hol voltál Y 
— Kint voltam a pusztán a juh mellett. 

— Ha kint voltai, bizonyítsd be. 

Azt azonban nem igen lehet bizonyítani, hogy va-

laki juhot óriz egy olyan pusztán, ahol rajta kiviM 

ember nincsen. 

— Kivel bizonyítsam P a bürgét nem hozhatom 

be tanúnak. 

(Hát ha behozta volna is, akkor sem adtak volna 

rá semmit.) 

Tanú nem volt ellene senki, csak egy ember. Ez 

épen Bonyhády megyefőnök inasa. A megyefónök ott 

lakván ugyanabban az utcában, az inas a ház ablaká-

ból látta a lovasokat, amint bevágtattak, meg azután 

ahogy elrohantak ismét. Ez az ember igy hát a főtanuk 

közül való volt, a tagadókkal szemben mindig őt vették 

elő : mondja meg, hogy ott volt-e emez vagy amaz a 

bandában. Most is előhívták. 

— Nézze meg ezt az embert. (>tt volt-e Y 
— Jól nézzen meg, — mondta neki Szilágyi ju-

hász, — hogy csakugyan ott voltam-e én is P 

Az inas ránéz s gondolkozik. Egészen biztosat 

nem mert mondani. Habozott, tusakodott. Utóbb azt 

mondta : 

— Ugy gondolom, hogy ott volt . . . 

Ez az egyetlen egy mondás, ez az „ugy gondo-

lom". elég volt arra, hogy a bíróság bűnösnek mondja 

helyeznék el. Az átalakítás mintegy 3000 koronát igé-

nyelne, mely kiadást az épületek fenntartása cimén elő-

irányzód összegből nyert megtakarításokból fedeznék. 

Az uj helyiségekben 1*0 ember térue el s a bérösszeg 

mintegy t$oo koronára rúgna évente. A képviselő-testü-

let a jövő héten megtartandó közgyűlésen határoz az 

ügy felett. 

— Katonaink gyakorlaton. A 11. sz. vadász -
zászlóalj csütörtökön reggel hagyja el városunkat, hogy 

részt vegyen a Komárom-megyében s Felső-Magyaror-

szágou megtartandó nagy-hadgyakorlatokon. vadász-

zászlóalj szeptember 17-én érkezik vissza állomáshelyére. 

— Tanckoszorucska. liosenkrant Márton tánctanító 

ma este a Mulató nagy-termében tánckoszorucskát ren-

dez tanítványaival, melyre az érdeklődőket meghívja. 

A mulatság remélhetően a szokott sikerrel s nagy láto-

gatottság mellett fog lefolyni, amire nézve biztosítékot 

nyújt Rosenkranz Márton tánctanító régi jó hírneve. 

— Állandó porfelho lepi el városunk egyik-másik 

utcáját, különösen a vasuti-állomásról bevezető Király -

utat, melyet az idén még uem öntöztetett meg a város. 

Szépet fognak mondani a városunkba érkező idegenek, 

midőn a megfulás veszélye fenyegeti őket míg céljukhoz 

érnek. Ajánljuk a polgármester ur figyelmébe. Másrészt 

pedig a háztulajdonos urak is nagyon helyesen csele-

kesznek, ha a szabályrendeletben előirt módon naponta 

reggel, délben és este megöutöztetik a házuk előtti jár-

dát. Ha ilyenkor néhány csepp viz a kocsiutra téved 

az se lesz baj 

— Tűzoltó mulatsag. A Korner János-féle sörház 

helyiségében Lékán t. é. augusztus hő 3-án a lékai ölik. 

tűzoltó-egylet nyári-ünnepélyt rendez. A zenét Kováts 

Ferenc kőszegi zenekara szolgáltatja. Kezdete a séta-

hangversenynek tl. u. 4 órakor, a táncvigaloinuak este 

8 órakor. Belépőjegy egy személy 1 korona, családjegy 

személyenkint ti > fillér. Szövetkezeti-, társulati- vagy 

klub-tagok személyenkint GO fillér. Egyenruhában meg-

jelenő tűzoltók belépő dijat nem fizetnek. 

— Nyári vigalmak. A rőti önk. tűzoltó-egylet f. 

évi augusztus 3-án pénztára javára a llollenthonner-féle 

vendéglő kertjében nyári mulatságot rendez. Kezdete 

délután 3 órakor. Belépő díj személyenként 40 fillér. — 

A felsó-pulyai önk. tinoltó-testú et évi augusztus 

hó 10-én a Klétn-féle vei dégló helyiségeiben saját pénz-

tára javára táncvigalmat rendez Belépti-díj : Személyen-

ként 80 fillér. Kezdete d. u. 3 órakor. Az egyenruhá-

ban megjelenő tűzoltók belépti dijat uem fizetnek. 

— Tüzoltoink kerti-mulatsága. A kőszegi önk. tűz-

oltó-egylet t. évi augusztus hó 15-én a sörházkertbeu 

kertiünnepélyt rendez, két zenekar közreműködésével. 

Kedvezőtlen időjárás esetén az ünnepély a következő 

vasárnapon augusztus 17-én lesz megtartva. Bővebbet 

a falragaszok. 

— Anyakönyvi statisztika. A kőszegi anyakönyvi 

hivatalban az utóbbi időben a következő születési-, 

és halálozási-eseteket jegyezték be : 

Születés. 

Június 22-én. Huber Antal és neje Scliatzl Karo-

lin leánya, Anna, róm. kath. 

Juuius 2'.)-én, Schmall József és neje Maitz Janka 

fia, Pál, róm. kath. 

Junius 29-én. Ávár József és ueje Horváth Má-

ria fia, István, róm. kath. 

Junius 30-án. Bruckner Antal s neje Habért Ka-

ndin leánya, Mária, róm. kath. 

Julius 1-én. Róka György és neje Porpáczy Irén 

fia, László, róm. kath. 

Julius 2-án. Hochecker József és neje Bősz Zsu-

zsanna fia, József, róm. kath. 

Julius 6-án. Groszlicht István s neje Sosák Krzse 

leánya, Mária, lóm. kath. 

Julius 8-án. Weigl Ferenc s neje Sclireiner Zsu-

zsanna fia, ágost. hitv. evaug. 

Julius 11-éli. Fröhlich Gusztáv és neje Kurz 

Katalin fia, Gyula, ágost. hitv. evang. 

Julius 14-éu. Lóiincz János és neje Kovács Ka-

talin fia, Antal, róm. kath. 

Julius 18-án. Treppler Ferencz és neje Puhr Te-

éz leánya, Mária, róm. kath. 

Julius 21-én. Bősz Kerenc s neje Hetlinger Te-

réz leánya, Anna, róm. kath. 

ki a juliászt. Nemcsak bűnösnek mondta ki, hanem még 

ráadásul halálra Ítélte s rövidesen agyonlövette Szilágyit. 

Lehet ugyan, hogy csakugyan ott volt, de az is 

lehet, hogy nem volt ott. De ilyen apró sknipulusokra 

uem sokat adtak abban az időben. Néhány embert agyon 

kellett lőni okulás g}'anánt, ez bizonyos volt. Válogatni 

pedig nem igen válogattak, vették, amelyik épen eló-

Ikerült. Mint ahogy a gazdasszony is azt a csirkét öli 

I meg, amelyiket hamarább meg tudja fogni. 

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

I)e nem mindenki volt abban a pörben ilyen kétes 

! biiiiösségu, mint a szegény Szilágyi juhász. Pedig azok 

is ép űgy tagadtak, mint ó, mivelhogy az ilyen bajokat 

ínem nagyon szokta elvállalni senki sem. Befogták pél-

dául ugyanakkor Lugosit, a fényesbőrüt. A gúnyneve 
1 volt neki ez a „fényesbőrü*. Maga az ember olyan fog-

I lalkozásban élt, ame y azóta már e tájon kiveszett: 

rétietnber volt. Afajta vadász, halász, aki tavasztól 

őszig a téti vizeken, irtatlan nádasokban bolyong, fő-

delet csak télen ismer, s egész nap a vizben lábal. 

Mondják, hogy ettől a sok vizbenállástól olyan csillogóra 

tényesedett ki a bőre, mint a hal pikkelye, s a napon 

csillogott. 

Ezt a fényesbőrü Lugosit is behozták ugyanabban 

a vádban. Tagadott mindent. 

— Mi f — mondta. — Lovon Y Vizi ember va-

gyok én, lovam sohase volt, nem is tudok rajta járni» 

Meg aztán nem kell nékem senki aranva, ezüstje, meg. 

11—r . 



Július 24-ÓI1. Fraucsics Sándor s neje Polgár Er-

zsébet tia, József, róni. kath. 

Julum '27-éu. Eclter Ferenc és neje Laas Kata-

lin leánya, Anna, róm. kath. 

Július 28-án. Dr. Deutsch Lajos és neje Heiiu 

Szidónia tia, Krnó. izraelita. 

Halálozás. 

Június 20-án. Zanka Karolin magáuzóuó, r. kath., 

30 éves, tüdólob. 

Június 27-én. Johanszki .János alatás, róm. kath., 

72 éves, agyguta. 

Június 29-én. Schwahofer Teréz, ág. Iiitv. evang., 

7 napos, inerevgőrcs. 

Július 2ö-án. Fuchs Imre, róni. kath., 1 éves, 

gyermek-aszály. 

Július 26-án. Schwell Ernő uiagáuzó, róm. kath., 

55 éves, öngyilkosság. 

Július 28-án. Róka Mária, róm. kath., 1 éves, 

gyomor- s bélhurut. 

Julius au-án. Maitz Mária, róm. kath., 6 éves, 

tüdóvész. 

— A legfinomabb ementhali, groyi, liptai, Roque-

t'ort, sárvári, Camembert, Schuetzer és allgáui sajtuk, 

valamint valódi olinützi kvargli, sörsajtok, garnírozott 

iiuperial kapható Wa i s be cke r E«l« utóda, Schaar 

József íüszer- és csemege-kereskedésében. 

Különfélék. 
* Falb jóslatai augusztusra. Fa.b Kudolt augusz-

tusra majdnem folytonos lecsapodasokat jósol, melyeket 

három részre oszt. Az első harmad vége leié esózések 

és zivatarok várhatók. A második harmadban nagy szá-

razság lesz, de a kritikus uapokou sok helyütt zivatart 

jósol. Az utolsó hariuadbau ismét esós lesz az időjárás. 

A hó vegén zivatarokat várhatunk. A hőmérséklet az 

egész hónapban normális és első telében alacsonyabb, 

mint a masodikbau. 

* A kolera. Kairóból írják : Két évtized alatt most 

uegyedszer pusziit a kolera Egyiptomban. 1883-bau a 

szerencsétlen ország tiz mdliónyi lakosságából százhúsz-

ezer embert veszitett el az epidémia következtében. A 

mostani kolera-járvány eredete még nem ismeretes. Va-

lószínű, hogy mekkai zarándokok hurcolták be Kairóba. 

Julius lá-én érkezeit az elsó hu , hogy Musa községien 

Assiulól délre veszedelmes epidémia tört k i ; két nap-

pal később már tudták, hogy ázsiai koleráról vau szó. 

Hihetelleu gyorsasággal megtörtént uiiudeu intézkedés 

a járvány lokalizálasára. Mu>a község körül katonai 

kurdoul vontak s Kairóból mozgó kórházakat és gyógy-

szereket küldöttek oda különvouatokou. Az egyiptomi 

pályaudvarokon szigorú az elieuOrzés. Minden vonalot 

kulöu egészségügyi kocsi kisér Uiuult személyzettel. 

Azonban mégis ugy látszik, néhány lakosnak sikerült 

a kordonon at elszöknie, mert kevéssel utóbb Assiulban 

is túllépett az epidémia. De még etiuek seiu \olt nagy 

jelentősége, mert az egész vidéket könnyű volt elzárni. 

Egyszerre megtudtuk, hogy Fuyumbati egyetlen kolera-

eset tordull elő és már 22-én alig egy nappal késóbb 

kitört az epidémia a tóvárosban és pedig — éppen mint 

1883-ban Butakban a nílusi kikötővárosrészben. A ha-

lálozási arány borzasztó, több uiiut háromnegyed része 

az eseteknek halállal végződik. A halál gyorsan követ-

kezik be, egyelőre ugyan a leggyakrabban a bennszü-

löttek közölt. De azért tagadhatatlan, hogy uehéz idók 

előtt állunk. 

* Egy uj amerikai ágyu. Washingtonból jelenlik 

hogy: Az amerikai kormány bámulatos eredményeket 

éri el egy uj ágyúval, a melynek töltését még eddig 

titokban tartott robbanó anyagból készitik. A golyó, a 

melyet tizenkét hüvelykes ágyúból lőttek ki, tizennégy 

hüvelykes Krupp-léle páncéllemezt keresztüllőtt, a uél-

kul, hogy szétrobbant volna. A henger ugy vau bereu-

dezve, hogy a golyó csak a páncéllemez áttörése utau 

explodál. 

Irodalom és művészet. 
( * ) A „Magyar Könyvtár" most megjelent julitisi 

sorozata újra több nagyérlékii, érdekes lüzettel gyara-

élek én a réten abból, amit az isten ad. Nem bántot-

tam én még soha a másét, tekintetes urak. 

A hallgatóságból erre beleszól a beszédbe egy 

parasztember. 

-- Most is hazudik! 

Lugosi arra fontul: 

— Ki inén ezt nékem mondaui ? Mijét vittem én 

el kendnek f 

A bíróság is kezdett érdeklődni, hogy uo, csakhogy 

van egy vádló. A parasztember folytatja: 

— Azt a subát is, ami a nyakában van, tőlem lopta. 

— Én ? pattan tol Lugosi. - Mindig az enyém 

volt ez a suba. Bizonyítsa kend be, hogy kendé volt. 

— Hát be is bizonyítom, — mondja nagy nyu-

godtan amaz. 

Erre már a bíróság is kíváncsi volt, mivelhogy a 

suba nagyon egylorma valamennyi s a belsejébe nem 

szokták belevarrni a tulajdonos nevét. 

— Hát, — mondja tovább az ember — meg kell 

nézni azt u subát. Mert annak a subának a nyakába 

háromszáz torint van bevarrva. 

Leveszik Lugosi nyakából a subát, megvizsgálják, 

billejtik a bőrt, hát csakugyan ott volt a nyakba be-

varrva háromszáz forintnyi Kossuth bankó. A téuyes 

bórü erre aztán már nem szólhatott semmit, ment ó is 
a többi után, puskacső elé. A parasztembernek pedig 

Megköszönték a szívességét s azután — azután aligha 

üem megbüntették, hogy miért mert Kossutli-bankót 

•ejtegetni a subagallérban . . . 

pította ezt a Radó Antal szerkesztette kiváló gyűjte-

ményes vállalatot. A '29»>. szám Szomaházy Istvánnak, 

a kiváló novellistának több szép dbeszélését közli egy-

begyűjtve, köztük néhány pompás dialogizált jeleuetet. 

A tüzet hű tükre a jeles elbeszélő uiiudeu megkapó tu-

lajdonságának, sziues nyelvének, eleven, tordulatos me-

seszövéséuek, szívhez szóló, mosolygó életbölcseletéuek. 

— A 29&. szám az orosz elbeszélóirodalom egyik nagy-

mesterének, Turgenyev Sz. Istvánnak egyik legszebb 

hosszabb elbeszélését közli Szabó Endre jeles forditá-

sábau. Az elbeszélés cime: Csöndes vidékiek. Remek 

sziliekkel festi az orosz vidéki iutelligentia egyhangú 

életét, s egyben megmutatja, hogy az egyhangúság kérge 

alatt a vidéken is örök tűzzel lobognak az ősi emberi 

szenvedélyek. — A 293—294. száiu a Magyar Könyvtár 

Vergiliusát íolytatja. Az Aeneis Ö--I0 énekét közli Ba-

róti Szabó Dávid fordításában, a melyet Radó Antal 

javított és tett teljeseu élvezhetővé a modern olvasó 

részére, ugy hogy ez az uj kiadás ez idő szerint legol-

vashatóbb és legpoétikusabb Aeneis fordításunk. Az 

Aeneis I -6 éneke a 238—237. számban jelent meg, s 

a betejező két ének Tóth Rezső jegyzeteivel és részle-

tes név- és helymutatóval legközelebb fog megjelenni. 

A Magyar Könyvtár egy-egy száma 30 tillér. A gyűj-

temény eddig megjelent számai egyenként vagy egy-

szerre is — csekély részletfizetésre — megrendelhetők 

a kiadócéguél, a Lampel R. (Wodianer F. és Fiai)-léle 

cs. és kir. udvari könyvkereskedésben, Audrássy-ut 21. 

szám alatt. 

§ Miért rosszabb az amerikai here az európainál 
Közel öt eszteuteje annak, hogy az amerikai verseny a 

heremagvak forgalomba hozatalánal is megindult. Eleinte 

csak egy-két waggon rakomány érkezett hozzánk, de 

mikor lattak az élelmes amerikaiak, hogy heremag kész-

letók itt mindenkor biztos vevőre talál, egyszerre elözön-

lötték az európai piaczot elannyira, hogy ma már alig 

akad varmegye, a hol egynéhány waggon heremagkész-

lettel ne találkoznánk. Kereskedőink szívesen vásárolják, 

mert jóval olcsóbban jutnak hozzá, miut az europaihoz 

mert ugyanoly árbau adják el miut az európait. A gazda 

közönség pedig megveszi tőlük, mert mint laikus uem 

képes megítélni azt, hogy vájjon amerikai vagy európai 

áruval vau e dolguk ; arra pedig rá nem vehető, hogy 

kikérje valamely magvizsgáló állomás tanácsát, holott 

az állomások gazdák részére a vizsgálatot díjmentesen 

eszközlik. Hogy a gazdáknak a magvizsgáló állomások 

kai szemben tanúsított eme közönyös minő károkat idéz 

elő, azt ők nem is sejtik Ezúttal eleiigendóuek vélünk 

csak egy esetet felemlíteni, nevezetesen azt, mely reá-

jok az amerikai here vásárlásából származik. 

A zürichi magvizsgáló állomás vezetője évek óta 

folytatja már az amerikai heretélékkel való termelési 

kiserletet s azou meggyőződésre jutott, hogy ugy az 

amerikai lucerna mint az amerikai lóhere hitvány nö-

vény. 0 legelőször is a francia lucernát hasonlította 

össze az amerikaival, hat esztendőn át folytatva a ki 

sérietet, melynek eredménye az volt, hogy a francia 

lucerna hozamát l(K)-nak véve, az amerikai lucerna hat 

évi átlagtermése csak 70.Ö volt, a uiely csekély hozam 

abban leli magyarázatát, hogy az amerikai lucerna las-

súbb fejlődési! s igy a különböző káros gyomok telbur-

jáuzását nagy bau megköiiuyiti. Az amerikai lucerna már 

a harmadik eszt emlőben teljesen el van gyoinosodva ; a 

negyedik évben már alig nevezhető lucernának, mert 

csak elvétve találliatuuk ott egy-egy lucerna tövet; az 

ötödik esztendőben pedig a lucernának már nyoma sincs 

Ugyauily kedvezőtlen eredményre jutottak hazai 

termelőink az amerikai lóheréuél is, s több Összehason-

lító kísérlet után kimutatták azt, hogy az amerikai ló-

here még a közepes minőségű középeuropaival sem állja 

ki a versenyt, s különösen azért, mert levelei és szár-

részei szőrözettek, s e miatt a betegségeknek jobban 

ki van téve, hazánk zord telét és aszályos nyarát ki 

nem bírja, s igy termelése rizikóval jár. Egy hazai gaz-

daságban kísérletet tettek amerikai, magyar és stájer 

lóherével. Mind három lóhere ugyanoly minőségű s azo-

nosan elkészített olyan földbe került, a mely vetés előtt 

szuperfosztáttal lett megtrágyázva. Legnagyobb termést 

a stájer lóhere adott, majd a magyar, s legkisebbet az 

amerikai. Utóbbit megtámadta a lisztharmat is, mig az 

európain nyoma sem látszott. 

Legnagyobb haja azonban az amerikai lóherének 

az, hogy a benne előforduló aranka magva csaknem 

akkora, mint maga a heremag, s igy attól megtisztítani 

nem lehet. Az amerikai herének most vázolt rossz tu-

lajdonságai eléggé indokolttá teszik <t hereuiagvásárlAs 

esetén követendő nagyobb óvatosságot. 

§ Az egyes növenyek trágyázása. Trágyázás szem-

pontjából két növény-csoport között kell különbséget 

tennünk. Vannak olyan növények, melyek sekélyen gyö-

kereznek és gyorsau fejlődnek, mig mások ismét csak 

lassan fejlődnek, de gyökérzetük mélyen nyúlik le az 

altalajba. Az elsó cso|>ortha tartoznak az összes gabo-

nafélék, a füvek, mustár, len, kender stb. ezeknek le-

hetőleg könnyen oldódó alakban van szükségük a trá-

gyatélékre, ellenben a második csoportba tartoznak a 

lóhere és lucerna-félék a hüvelyesek a gyökér és gumós 

növények, káposzta félék, repce stb. a melyek a nehe-

zebben oldódó trágyatéléket is meghálálják. 

Váltógazdaságokban az a leghelyesebb eljárás a 

midőn az istállótrágyát nem adják közvetlenül az elsó 

csoportba tartozó növény, hanem előveteménye alá. A 

búzának rendesen zabos bükköny, csalamádé vagy repce 

szokott az előveteménye lenni. Ezeket vessük tehát is-

tálló trágyába s a búza alá közvetlenül az elvetés előtt 

adjunk könnyen oldódó foszfortrágyát teszem azt más-

fél métermázsa szuperfoszfátot. Ilyen módon a lehető 

legnagyobb termést fogjuk elérni, a nélkül, hogy ve-

tésünk megdőlésétól tartanunk kellene, sót még az ara-

tást is legalább egy héttel siettetjük, mert tudvalevő-

leg a szuperfoszfát az érést sietteti. A csekélyen gyö-

kerező uövények tehát csak kivételesen hálálják meg a 

friss istállótrágyát, sőt a lriss istállótrágya többuyire 

ártalmas is az ilyen növényeknek, mert túlságos sok 

légenyt vesznek fel s aránytalanul kevés foszfort, a 

mely körülmény könnyen megdölésre vezet. 

A hüvelyesek közül főleg a paszuly, lóbab hálálja 

meg a friss istálló trágyát. A borsó, bükköny és a kü-

lönböző herefélék ismét foszfortrágyázásra, homok ta-

lajon pedig kainit trágyázásra adnak jó magtermést. 

Istálló trágyázásra ezeknek, tekintve nitrogéngyüjtő ké-

pességüket, pazarlás. Ellenben a tengeri műtrágyákra 

nem igen reagál, ezeknél tehát helyén való az istálló 

trágyázás. A burgonya, takarmányrépa, repce, mák az 

istálló trágyát főleg akkor hálálják meg, ha műtrágyá-

val is ellátjuk és pedig elsó sorban foszforsavval, má-

sodsorban homoktalajon kálival is. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, kik Istenben boldogult férjem, 

illetve atyám, 

Schwell Ernő 
elhunyta alkalmával részvétüknek jelét adták, 

fogadják ezúton mélyen érzett hálás köszönetünket. 

Kőszeg, 1902. augusztus hó 1-én. 

Özv. Schwell Ernóné és fla. 

Vendéglő áthelyezés. 
Tisztelettel értesíteni a n. é. közönséget és 

tisztelt törzsvendégeimet, hogy én, a Netter-féle 
vendéglőnek volt bérlője, saját 

sor-mérésemet 
s vendéglőmet 

a Ffctéren (Várkörön ) levő Waisbecker Henrik-

f-ié házba, (a K ó t h - féle bőrkereskedés mellett) 

helyeztem át, hol t. vendégeimnek sokkal tágasabb 

helyiségek ál lnak rendelkezésre s a hol az ismert 

£ legjobb sört s tiszta természetes bort, 2 
va lamim e g y s z e r ű , d e í z l e t e s é t e l e -

k e t fogok kiszolgálni . 

Hálás köszönetet mondok az eddigi i ráutam 

tanúsított szíves pártfogásért s kérem azt részemre 

az uj helyiségben is. 

K ivá l ó tisztelettel 

Schermann István, 
vendéglős. 

A közúti villamos vasúti elgázo-
lások meggátlása. 

Az a sok megrendítő elgázolási eset, mely a vil-

lamos vasutak meghonosítása óta a uagy városokban 

történik, a gondolkozó emberbarátokat üdvös törekvésre 

birta. Céljuk volt olvan biztonsági intézkedéseket kita-

lálni, a melyek ezt az állandó veszedelmet elhárítanák. 

A villamos vasúti forgalom óvóintézkedéseinek hiá-

nyossága nemcsak M i épségünket veszélyezteti, hanem 

a vele járó izgalmaival és folytonos lelki rázkódtatásai-

val amúgy is gyönge idegrendszerünknek a megórlője. 

Sok feltaláló és forgalmi szakember törte inár a fejét 

alkalmas mentökészülékeken és óvó rendszabályokon. De 

hiába volt fáradozásuk, mert egyik szerkezet sem há-

rította el a twzedelem Hokftle formáit, mind valamennyit, 

semmiféle intézkedés nem szüntette meg a bajokat. Meg-

maradt állandónak a villamos vasúti balesetek vesze-

delme, mely különösen a szülőknek okoz gyötrelmes per-

ceket. Hiszen alig merik már az utcára küldeni gyer-

mekeiket, attól való féltükben, hogy akármilyen jól ne-

velték is őket, fiatalságukkal fokozottabb mértékben 

nyilvánuló emberi gyarlóságuk folytán kerülnek vesze-

delembe. 

A baj nemcsak t-chnikai okokból származik, hanem 

voltaképpen mélyen gyökeredzik az emberi terméseetben. 
Ezért jutott Vándory József fővárosi tanár arra a gon-

dolatra, hogy ezen a bajon gyökeres módon csa k meg-

felelő nereU'si rendszerrel lehet segiteni. Kutatta azokat 

a bennünk rejlő okokat, a melyek éppen állandóvá te-

szik a veszedelmet. Sok évi megfigyelés és buzgón gyűj-

tött tapasztalatok föltárták ezeket az okokat, a melyek 

megbüntet?te a baj egyedüli gyógymódja. Megtelelő ne-

veléssel kell az emberiséget folytonos védekezésre elő-

készíteni. K nevelést az iskolában kell kezdeni, hogy 

már az ifjúságba is helenereljük az óvatowíaot, ami nem-

csak a nagyvárosi forgalom veszedelmei ellen véd meg, 

de a mindenna/n élet Mtlz meg sz<íz véletleuével és re-

ttedelméitl szemben is biztonsiigot nyújt. Arra a helyes 

elvre jutott rá, hogy a balesetek elkerülésének a kér-

dése nem annyira alkalmas mentókészülékek sikerétől, 
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mint inkább attól függ, hogy helyes s nevelési elvek 

által sugalt forgalmi iizalnilyzatot és megtelelő óánUzke-
dtseket léptessenek életbe. Kora ifjúságától kezdve he-
lyeden neeeU közönség ós helyes forgalmi óvintézkedések 
küzdhetnek csak meg sikeresen a veszedelemmel. 

Amit pedig ily természetes uton elérni uem sike-

rülne : a véletlen balsors és nagyfokú emberi gyarlósá-

gok előidézte szerencsétlenségek elkerülését, azt Váu-

dory József éppen egyszerűségüknél fogva kitiluó tech-
nikai javaslatokkal éri el. Olyan változtatásokat ajánl a 

villamos kocsik alkotásán, melyek lehetőd teszik, hogy 

a veszedelemben forgó ember akár önmagát mentheti meg 
— szinte ösztönszerűen — akár pedig a perrouon levő 

egyik-tmísik utas vagy kocsivezető jöhet idejekorán segít-
átg>re; de még a legrosszabb esetben is meggátolják, 
hogy a IxUesrt súlyos lefolyást vehessen. Módokat ajánl 

arra is, hogy uiaga a kocsi szerkezete akadályozza meg 

a közönséget abban, hogy saját tudatlansága, ügyetlen-

sége vagy gondatlansága, szóval: gyarlósága folytán 

jusson veszedelembe. Igy például, hogy egyet említsünk, 

elmés ajtösztr keletet ajánl, mely lehetetlenné teszi a menet-
közben és a meg nem engedett oldalon való fel- és le-
sziilldst a kalauz akarata ellenére. 

Vándory József, kiuek emberbaráti intentiói a bu-

dapesti burbarát-mozgalom szervezése idejéből ismere-

tesek, külföldi tanulmányútja alatt sokat érintkezett e 

dologban a szakkörökkel és hatóságokkal. Javaslatait 

mindenütt figyelemmel és helyesléssel fogadták. Ez in-

dította arra, hogy világosan megirt füzetben adja ki 

javaslatát. Áluukájáuak címe: nA villamos rasuti elgázo-
lások meggátlása. Javaslat a nagyközönség miheztartására*. 

Vándory József ezt a javaslatot Európa több kor-

mányának és nagyobb városainak előterjesztette, ahol 

az elismeréssel és érdeklődéssel találkozott. A porosz 

államminiszter köszönó levélben tudatta, hogy a javas-

latot részletes tanulmány tárgyává téteti. Az aktuális 

javaslatot tartalmazó füzetet, melyhez magyarázó rajzok 

is vannak csatolva s mely magyar és német kiadásban 

uiiudeu könyvkereskedés utján Toldi Lajos könyvkeres-

kedéséből (Budapest, II., Fő-utca 2.) 1 koronáért meg-

szerezhető, a legmelegebben ajánljuk olvasó közönsé-

günknek. 

Piaezi árak. 
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^Lakásváltoztatás. S 
Az összeg gytígv tudomány ok tudora 

Dr. Kemény Ignácz 
f. év augusztus 1-től K ö r u t «/.. 

alatt özv. Waislxoler-féle házban lakik. 

Cs és szab. mosóv í z l avak részére. 
I flvrn .1r4 2 korona H0 lillrr. 40 ív óla udv.,ri istállókban, a 
_ katonaság r i magánosok nagyobb istállóiban használatban van 

k nagyobb munkáiu l cl Vés utócrősilűűl. lu zamoknál, inak mere-
vségénél stb., az idnmitásnal kiváló munkára kt'|>esiti a lova-
kat. Csak a lenn védjegyével valódi. Kaohaló Auslr. -

kM in i i o i u á | klán .>, wjszertáráMa és tféff-Á 

Llükereskedéaében. főraktár : KwUéa Ftreaoi J á M 
kerül, li g y j g r m tét . Korneuburj, Bécs mellett. Cv 

és kir. osztr. M M H J 
mai'var, rum.In királyi és bolgár lejedelini udvari szállító. 

Buza 

Rozs „ 

Á rpa „ 

Kukoricza „ 

Zab , 

1 8 . — kor-tói 18.20 fill. 

14.40 B 14.80 , 

13.40 . 13.60 „ 

1 1 . 8 0 „ 1 2 — „ 

14.50 . 14.60 . 

A gőzmalom-kaszárnya mellett levő 

l u i / e m e l e t i l u k í i M a . k o r i l e l 

e g y ü t t november l-re bérbe adatik. 

A lakás O szobából 8 a megfelelő 

mellékhelyiségekből áll. 

Közelebbi felvilágosítás nyerhető a 

kőszegi gőzmalom irodájában. 

N ő i - s z a b ó n é . 
Bátorkodom Kőszeg város és kör-

nyéke n. t. hölgyközönsétfének b. tudo-

mására adni, liogv k ó s / . f g o i i . Gyön-
gyös utca (u szt. domonkos-rendi zárda 

átellenében) 

* * női-szabóné üzletet 
nyitottam és női ruhákat a legújabb di-

vat után olcsó árért készítek. 

Kegyes pártfogásért esedezve 

maradok mély tisztelettel 

Unger V i l m a , 

női-szabóné B é é n b ő l . 

K O t t l l O l 

i i é l k i i l » % h e l e ( l < > n I t i i z i H / e r . 

Kapható mindenüt t . 

Brázay-fü. 
A 

Nyomatott Feig l ( iyula könyvnyomdájában Kó*iegei i . 

r e i g f l G-37-ULla , 
k f t n y v n y o m « l n M K 

K ő s z e g e n , V á r k o r 8 1 . s z . 

Elvállal miiideniiemű nyomdá i* munkákat , kívánatra : 

egyszerűbb, vagy díszesebb 
W á , n U á s b a n . 

a l e ^ o l c i é b b a r a k m e l l e t t . 

Kiadóhivata la a 

„KŐSZEG ÉS VIDÉKE" 
című lapnak, lioi h i rdetések t l eg ju tányosabb áron 

felvétetnek. 


	Kőszeg, 1902. augusztus hó 3-án
	22. évfolyam 31. szám
	Felelős szerkesztő: WITTINGER ERNŐ
	Kiadó: Feigl Gyula
	Valami az egyesületekről
	H—r.
	TÁRCA
	A régi világból
	Írta: Tömörkény István
	Városi ügyek
	Törzs, erdőmester
	Kőszegi József s. k., rendőrkapitány
	Dr. Sissovics, polgármester
	Hírek
	Személyi hírek
	Az új iskolaszék
	Dorgatorium a városnak
	A turista-egyesület kirándulása
	Előléptetés
	Tanítóválasztás
	Zarándoklat Mariazellbe
	Megcsonkított fák
	Előléptetések
	Amerikai szőlőtelep
	Honvédeink gyakorlata
	Kinevezés
	Tanári vizsga
	Halálozás
	A honvédlaktanya kibővítése
	Katonáink gyakorlaton
	Tánckoszorúcska
	Állandó porfelhő
	Tűzoltó-mulatság
	Nyári vigalmak
	Tűzoltóink kerti mulatsága
	Anyakönyvi statisztika
	Születés
	Halálozás
	Különfélék
	Irodalom és művészet
	Közgazdaság
	A közúti villamos vasúti elgázolások meggátlása

