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Tisztviselőink helyzete. 

(S.) Kőszeg vuros képviselő testülete a Iegkö-

/,elfbl» múltban megtartott képviseleti közgyűlése 

alkalmával részben indokolatlan s helytelen taka-

rékosság hibájába, másrészt iiiCousequentiába esett 

akkor, amidon a tisztviselők li/.eleseinek rendezését 

s illetve ezeknek méltányos s inérsékeit felemelését 

tana imazó bizottsági j i vaslatot egysz riien elvetette. 

Mindenki, aki mások munkaerejére, ismereteire s 

ludásáuak felhasználására van utalva, igen jól tudja, 

hogy bu*go, odaadó, hasznos tevékenységet csak 

akkor várhat alkalmazottjaitól, ha munkásságukat 

megfelelően s méltányosan juta lmazza. Minden 

intézmény tehát legyen az allam-, megye-, város 

\agy egyház, Csak akkor követelheti jogosan 

alkalmazolí jáitol , hogy azok teljes odaadással szen-

teljek magukat s erejüket h.válásuknak, ha viszont 

auyagi exisienliájukról ukképen gondoskodik, hogy 

azok allásuknak s a társadalom követeltuényeinek 

megfelelően önm tgukat, s családjukat fentartaui ké-

pesek legyenek. Köztisztviselő ép ugy, mint mindeu 

más társadalomban élő ember, alá van vetve a tár-

sadalom által elfogadott általános k ívánalmaknak 

az életmód lekiuteleben, ezekhez ép ugy alkalmaz-

kodni keuyteleti, mint mindenki más, aki a társa-

dalommal harmón ia tan maradni óhajt. 

idők folyamán a társadalom is, mint minden 

emberi dolog változásokon meut át. Az idok ha-

ladtaval változik a viiáguezlet s a műveltség ha-

ladásával a tarsadalom jogos igényei is nagyobbod-

nak mindnyájunkkal szemben, akik a társadalom 

tagjai vagyunk. A z utóbbi évtizedek alatt észlelt 

roiiamos haladással karöltve az egész vonalon nagy 

mellékben szaporodtak a szükséglelek s annak meg-

felelően, ugy az egyesek, a int a családok lentar-

tása tetemesen nagyobb auyagi eszközöket vesz 

igénybe. S mi ennek a következménye ? Minden-

esetre az, hogy minden egyes ember tevékenységét 

nem csak lehetőleg fokozza, hanem annak vagyoni 

mértékét is magasabbra emelni törekszik. Tapasz-

talható ez minden téren kivétel nélkül. A napszá-

mos, az iparos, a kereskedő, az értelmességi osz-

tályhoz tartozó egyaránt, mind magasabb ellenér-

tékét követeli szolgálmányainak munká jának , mert 

létezése jogos igényeit máskép ki nem elégiiheti. 

A kor eme haladásával lépést kellett tartani az 

al lamnak s ezen intézményeknek is, melyek az 

egyeseknek, mint alkalmazott jaiknak munkaerejét, 

kepességeit igéuybe venni kénytelenek lévén, ezek 

megfelelő existentiájáról gondoskodni kötelesek. S 

valóban nagyszerű haladás észlelhető e téren ugy 

az á l lamnál , mint egyéb közintézeteknél, s egye-

seknél. Vegyük csak az államot, vizsgáljuk mily 

uagy kiilöuibség van pl. a katonaságnál, különösen 

a tisztikar tagjainak dij jazásái.ál a mostani s az 

ezelőtti 2 0 — 3 0 éves állapot között. Nézzük 

az áll.tini tisztviselők dtíjazását, mily külömbség 

van például az igazságügyi tisztviselöknak mostani 

fizetése s az ezelőtti 30 évi dijj.tzás között, 1872 

előtt, midőn alsó fokon az igazságügy még a vár-

megyék hatáskörébe volt utalva, egy a mostani 

törvényszéki biróval hasonrangu, megyei lörvény-

széki birónak vármegyék szerint 1000 — 1 2 0 0 frtig 

váltakozott az évi fizetése. Most a kir. törvényszéki 

birónak fizetése lakbérrel együtt 1700 frttól 2100 

frtig emelkedett. Tekintsük az igazgatás bármely 

ágazatában alkalmazott á l lami tisztviselők illetmé-

nyeit s bizony azon tapasztalatra jutunk, hogy 

ezen illetmények az egész vonalon mindenütt, na-

gyon természetes egész méltányosan, emelkedtek. 

Vegyük szemügyre a varmegyék tisztviselőit, min-

denütt azon méltányos s teljesen indokolt tenden-

ciát látjuk érvényre jutni , hogy a tisztviselők hely-

zete lehetőleg javittassék, anyagi existentiájuk le-

hetőleg könnyittessék, biztosiitassék. Tapaszta l juk 

ezt a városok legnagyobb részénél is, mert minden 

téren érvényre kell, liogv jusson azon sarkalatos 

igazság és elv, hogy mivel a tisztviselőknek va-

gyoni existeutiája tetemesen sűlyosodott, az igények 

és pedig mind ig csak a jogos igényeket tekintve 

— tetemesen megszaporodtak, — ennélfogva mél-

tányosan emelni és javítani kellett a lisztviselök 

javadalmazását is. 

Városunkban pedig legalább 30 év óta e^y 

és ugyanazon fizetése van tisztviselőinknek s pedig 

kétségtelen, hogy városunk sem képezhet az álta-

lánosban kivéielt ; a mi tisztviselőink vagyoni exts-

tenciája is súlyosabb, mint volt 2 0 — 3 0 évvel ez-

előtt. Tőlük is fokozottabb munkásságot veszünk 

igénybe most, mint 2 0 — 3 0 évvel ezelőtt, s éppen 

ezek legyenek kárhoztatva arra, hogy a tetemesen 

súlyosabb megélhetési viszonyok között a régi fize-

!tés mellett marad j anak? 

Itt megjegyezzük, hogy nem esnek ezen szem-

pont alá a város ügyésze és a városi orvos, mivel 

ezek dijjazása nem annyira fizetés, mint i nkább 

tiszteletdíj jellegével bir. Ezek hivatalos á l lásukat 

inkább ambitióból keresték s nem sokat változtat 

! anyagi sorsukon az esetleges jövedelmükhöz mért 

csekély felemelés. 

A legnagyobb aránytalanság azonban és a 

legsúlyosabb helyzet van éppen főbb tisztviselőink-

nél. A polgármester, kinek felelőssége óriási, kinek 

tevékenységi köre olv uagy, hogy minden erejét 

tudását igénybe veszi, ha tisztének megfelelni akar, 

eltekintve a csak folyó évben megszavazott 15%-

os pótléktól, 1600 frttal kényteleu megelégedni, 

s a vele hasonrangu járásbirónak lakbérrel együtt 

1700 frt. — 2100frt . fi/.etése van, van korpótléka, 

Is van csaknem biztos előléptetése. Pedig a polgár-

T A R C A . 
Ut a magasba. 

Valóban nein tudom, megállapodtak-e már a bölcsek 
arra a kérdésre nézve, vájjon az emberek karaktere 
velük születik-e, vagy pedig lassan különböző rendű 
befolyások hatása alatt rakódik-e reájuk, mint a bronzra 
a platina t \ ajjoii a vérmérséklet és a hajlamok döntők-e 
fejlődésükre nézve, vagy áll-e reájuk is egynémely 
tudós ama nagy tétele, liogy minden élő olyan a milyenné 
a környezete és életszükségletei teszik Y Mondom, nem 
tudom van-e valasz e na^y kérdésekre, és remélliető-e, 
li"Ky ezeket helyesen meg fogják oldani. Azt gondolom 
azonban, hogy ha nem általánosítjuk, hanem vizsgáljuk 
az egyes embert, okvetlenül megtaláljuk azokat az oko-
kat, a melyeknél fogva az illető nem lehetett inássá, 
mint a milyenné valt, nein tehetett máskép, mint a 
hogyan épen cselekedett. 

Eme történet hőse polgári nevén Vértes János 
például mindenképen az átöröklés tanát látszik igazolni: 
Azonban részben csupán. Készben mondom, mert apját 
nem ismerjük, csak anyját. Ez időben már csak egye-
d i élnek az ódou házban, a barátok templomanak tö-
vében. Az idősb Vértes nincs már itt, hogy fuldokló 
köhögésével, melynek oka mint ismeretes az asthma 
volt, némi zajt vigyen a viszhangos folyósokra ó har-
mincz esztendői köhögés után végre belefulladt ama 
kellemetlen betegségbe. — 

Most tehát csendes a ház. Csak ketten laknak 
'•enne János a kis vézna fiúcska és anyja Vértes Teréz. 
Kicsi és vézna az asszony is. Fekete ruhájában mint 
egy árnyék suhan végig a boltozatos meuynyezetü szo-
l b a n , melyek miutlia szellőztetve sohasem lettek vol-

na, különös ódon, nehéz és mégsem kellemetlen illattal 
vannak telve, A bútorokat szakadozott vászontakaró 
boritja, a falakon régi kopottas aranykeretü acélmet-
szetek ; a tiszta szobában egy ó divatú csillár gyertyák- j 
nak, melyeknek metszett iigeglapjain szikrázva játszik 
délelőttönkint a napsugár . . A falon az öreg zenélő 
óra; ennek zsinórját János néha meghúzza és ilyenkor 
csendesen, mint egy beteg einber sóhaja hangzik fel a 

| vén óra édes hangja. A „Seliöne Minka, wir inüssen 
i sebeiden" kezdetű régi, régi nótát játszsza, tetején pe-
d i g lassan kilép — pici Watteau idejebeli pásztor par-
jával. Ütemesen hajbókolnak egymásnak, majd mikor 
a nótának vége, illedelmesen meghajolván ismét eltűnnek 

Kme ódon holmik közölt járkál a ház asszonya. 
Egy percig sem pihen, örökké tesz, vesz rendelkezik. 
Kicsiny vékony alakja csupa nyugtalan lázas energia, 
a mint fekete ruhájában, sábadt arczával, melyből kilo-
bognak uagy sötét szemei, a ház ügyeit intézi. Pihenése 
nincs: egész valóságát valami lázas izgatottság tartja 
elfoglalva, mintha folyvást valami rendkívüli nagyfon-
tosságú dolgot várna, a mely minden pillanatban bekö-
vetkezhetik. Fojtott és szigorú haugou adja ki paran-
csait az öreg gazdaasszonynak : 

— Józefiin ma befóztet csinálunk. Elkészíti a mér-
leget, két kilóezukrot megtör, üt liter almát meghámoz, 
a dunsztpapirt körül vájja. 

így röviden és határozottan liaugzanak parancsai 
a kicsi asszonynak. Zsinórra megy minden itt az öreg 
házban, mint valamely kaszárnyában. Korán kelnek, 
János a flu veszi könyveit és megy a piaristák gimná-
ziumába. Fél egykor van az ebéd, azután János tanul. 
Délután hatkor Teréz fekete viklerjébe burkolódzik és 
ki a korzóra viszi Jánost sétálni. Ezután vacsoráznak 
és János a függőlámpa alatt ismét könyvéhez ül, Teréz 
pedig komolyan kötöget. Mikor János ieczkéjét elvéfl 

gezte lefekszenek és az éjszaka mélységes nyugalma 
borul a csendes házra. 

Ha megfigyeljük a ház életét, mely a barátok 
templomának tövében áll, látni fogjuk, hogy annak köz-
pontja a kis János. Mikor ó otthon van, Jozeflu az 
öreg gazdaasszony lábujliegyen lépked a konyhában és 
ha a másik cseléd, e^y kis csitri parasztleány megfe-
letkezvén magáról véletlenül belekezd valami vidám dalba, 
haragosan szól reá : 

— Nem hallgatsz, te ördög ,>ozdorjája! Hát nem 
tudod, hogy János úrfi tanul? . . . 

A csitri Inaii\ ijedten hallgat el és ismét csend 
lesz. Benn a szobában pedig János tauul lázasan, szün-
telenül eszi a betűt és szedi magába a tudományt. Ha 
elvégezte az iskolai leczkél, drága, nagy könyveket 
vesz elő, a melyeket anyja Pestről Imzalott és ezekből 
tanul folytonosan egyenlő hévvel, egyforma buzgósággal. 
Néha bevilagil kis szobájába a halovány hajnal és ó 
még mindig a könyv mellett ül, vagy pedig jryors, ki-
csiny leplekkel járja körül a szobát, elismételve a mit 
végezett. Teréz a szomszéd szobában van és kötése 
mellől komolyan nézi. Szeméből véghetetlen imádás su-
gárzik. Néha csendesen suttog maga elé : 

— Ugy te gyönyörűségein, ugy te drágám . . . 
Csak dolgozz, csak tanulj hogy kitlöinb légy valameny-
nyinél, hogy diadalmaskodj felettük. Dicső leszel, nagy 
leszel, rabszolgáid lesznek mind és te uralkodni fogsz 
rajtuk nem ugy mint az apád, aki sört ivott, köhögött 
és semmire nem birta vinni . . A te akaratod le fog 
küzdeni minden akadályt, te hatalmassá, és gazdaggá 
és irigyelté fogsz tenni bennünket. Te drága, te 
egyetlen . . . 

fcs inig kötését folytatta, látta a kicsiny, vézna 
.ut fényes ruhában, reudjelekkel borított mellel, a mint 

A lap szellemi részét illető közlemények 

a szerkesztőséghez intézendők. 

Előf izetési pénzek és r e k l a m á c i ó k , 

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



mester mint politikai első tisztviselő a vele egyeu-

rangu járásbirót sorrendben meg is elől i . Há tha az 

összehasonlítást a katonai hasourangu őrnagyi ál-

lással eszközöljük, akinek ál lásával j á ró évi jöve-

delme a 2500 frtot is meghaladja. 

Vegyük a városkapitányt, bizonyára fontos 

és felelőségteljes azon hatáskör a melyet betöltenie 

kell, önál lóan biróskodik, a rendőrséget vezeti, 

hivatalának főnöke, nem csak a nappalt, hanem M. 

éjeit is ha a s z ű k i g ugy kivánja, h ivatalának s 

hivatalos teendőjének kell szentelnie. B izonyára van 

olyan rangban, mint például a bíróságnál alkalmal-

mazott albiró, s míg ez utóbbinak 1300 frttól 1500 

frt-ig terjed a fizetése, az kénytelen 1000 írttal 

megelégedni. Éppeu ugy, mint 20-30 évvel ezelőtt, 

pedig bizonyára mindenki belátja azt, hogy nagy 

külömbség van, nemcsak a mostani jogos igények 

és megélhetési mód, és az akkori k ö zö l t ; hanem 

külömbség van az akkori tevékenység és a jelen-

leg megkívántató között is. Ugyanezen viszás hely-

zet van a városi jegyzői ál lásnál is. Még a vidéki 

jegyző kereshet mellékes jövedelmet, s a különben 

HZintén nem nagy fizetését ekkép emelheti, addig 

ez minden mellékkereset nélkül 900 frt. fizetéssel 

kénytelen beérni, pedig bizonyára van oly fontos 

ós sok teendője, mint bármely jegyzőnek; rangban 

pedig, mint városi tanácsos feltétlenül felette áll. 

Az erdőmestertől ma megk íván ja a törvény 

a/, akadémiai képzettséget, mégis ugyan azon 800 

frt. fizetése van, mi volt ezelőtt 20-30 évvel, amidőn 

erdő kerülőből vagy vadászból avanzsirozott egyén 

is betölthette ezen helyet. 

A többi tisztviselő is joggal tart igényt fize-

tése javí tására , de ezeknél még sem oly nagy az 

aránytalanság, mint a lentebb felsoroltaknál Ezek-

uél egyelőre azzal is eleget vélt tenni a bizottság, 

hogy a csak ideiglenesen megszavazott, tehát bár-

mikor beszüntethető I5®'o-os pótlóknak megfelelő 

összeget a rendes évi fizetéshez csatolta, de itt-ott 

egy kis javítást is hozott javaslatba. 

És mindezen valóban nemcsak a bizottság, 

hanem minden elfogulatlan ember által is méltá-

nyosnak talált fi/etésjavitások csak 1 6 °o-al emelték 

volna a pótadót, tehát, \z ez által 16 krajc/.árral 

lett volna felemelve. No már engedelmet kérek, 

ez valóban a szükkeblüségnek s az indokolat lan 

takarékoskodásnak a netovábbja. 

Helyzetüknek lehetóleges javításával , a város-

nak tisztviselőit buzdítani kellene fokozottabb tevé-

kenységre, serkenteni arra, hogy még a köteles 

munkán kívül is legyen kedvük a város j avá ra 

közreműködni , mert ezen tevékenységre városunk 

valóban reászorul. 

Protectioban szűkölködő városunk csupán pol-

gárai , de első sorban tiszviselői fokozott tevékeny-

ségétől, azok eröinegfiszitésétöl várhat ja némi 

boldogulását. Mi pedig ilyen módon fokozzuk mun-

kakedvünket ? 

Nem az a helyes takarékosság tisztelt városi 

képviselő urak ! J ó l tudjuk, hogy a gazda, aa 

iparos, a kereskedő helyzete sem virágos, ezeknek 

is fokozott eromegfeszitéssel kell keuyeröket megke-

resni, de b ú v j é k el, annak a tisztviselőnek, ak 

becsülettel, függetlenül , igazságosan akarja hivatásái 

betölteni, a mai di j jazás mellett sokkal nehezebb 

a helyzete, m in t bármely más foglalkozásúaké. 

Nagy összegnek latszik az első tekiutetre az a 800 

— 1000 frt. fizetés, de, vegyék szemügyre, hogy 

ebből egy családnak kell 36o napon át, és pedig 

az ál lásnak megfelelő ós a tarsodalom által meg-

kívánt módon megélni , gyermekeiket taníttatni, 

neveltetni, irodalmi, egyieu s szamta lan oly kia-

dásokat iedezui, a melyek éppen csak a szegény 

hivatalnokot nyomj.tk, o a melyektől az iparos, a 

gazda, a kereskedő csaknem teljesen ment. 

A képviselő testület i« be iaua, s így 1898 

évben ki is küldötte a bizousagot, liogy a tiszt-

viselők fi/.etését reiidezui kell. B izonyara nem oly 

czélzaital, hogy ezeket leszállítsa, buueui hogy mél-

tányosan a tisztességes megélhetéshez aranyba a 

hol szükség van emelje. A későbbi képviselő tes-

tületek is ezen szükség tudatában eddig is, míg a 

bizottság végleges javaslatot nem tesz, má r két 

ízben a 1 5 % os pótlékot megszavazta tisztviselóiuek. 

Most pedig a képviselőtestület eg- sz mereven meg-

tagad imudeu e terén való jav i tast , » a bizottság 

javaslata i minden tov.ibbi indok nelkul elveti ? Ez 

kérem, amint legelöl mondottuk, legalább is uem 

consequeus eljárás. 

Szívlel jük meg jobban uraim tisztviselőink, 

különösen fótisztviseloiuk neiu épen virágos anyagi 

helyzetét, s a legközelebbi a lka lommal mely soká 

uem késhet legyünk mél ianyosabbak i rántuk . 

elemi iskoláuál a I Vilii nyír Antal elhalálozása folytán 

megüresedett tanítói allast Tizennégy pályázó kozul 

szavazattöbbséggé! á*it$atg Istvau balozsai-meitgyesi u-

íillot választottá* lueg. A valasztast me^elózoieg az 

iskolaszék a sajat kebeleból megválasztotta világi el-

nöknek Mai korúi Júzset ügyvedet, jegyzouek ötotnor 
Lajost. 

— Ingyenes enekoktatás. Dohnál Péter egyh. kar-

nagy szeptember l-lol lógva ingyenes euekokuiasuau 

lészesiti azon jó modern gyermekeket, akik ezen ideig, 

szuioik kisóreteüeu uala jelentkeznek. 

— Vadasz-jegyek. Kőszegen az ideu a következők 

váltották vadász jegyet: íeaiugrfi Lajos vasúti állo-

más Ionok, Haberi Józsel vadór, llotbauer Koustautiu 

bences tanai , 8tui Lajos dl . ugy ved, Korchmaros lia»-

par ny. kir. tablai bno, Niczky Kereuez g iü l , nouveü-

tohaduagy, Cüeruel Istvau magaiuo, llogyeazi AmanU 

bences tanar, krausü Gyula cs. es kir. üadnagy, tíien-

nei Lajos kemenysepi o-mester, Weoros Elemei liouvet]-

toliaiinagy, IIJ. Seper Laszlo loszolgabuo, Czeke Gusz-

táv gőzmalom-tulajdonos, Sisaovits Jiikios dr. polgár-

mester, Kovács Karoly magauzó, Pieüei Jauos kir. köz-

jegyző, Thomas Lajos dr. orvos, iij. Ludrédi (jabor 

lecüuikus. 

— Tancvigalom. líozenkram Martou tánctanító & 

leien belejezi a tauczlauitasi s> szonioatou a tanlolyaw 

belejezeseul laucvigalmat rendez a Mulatóban. A Jlu-

at>ag iraut altalanos az eideklódes. 

— Tuzoitómulatsag. A kőszegi ouk. tuzolto-egye-

sulet mull pénteki muiatsagauak nem kedvezett a leg-

jobb időjárás. A huvoses idojaias ilaczaia estetele mégis 

megtelt a sorház-kert kozouseggel s a tiatalsag csakha-

mar tancra perdült. KeL zenekar muzslkalta lelvaltva 

a üalgatot es taucdaiabokat. fagyon szép httvanyos-

sag volt a Kovács Ferenc rendezte tűzijáték is. 

— Táncmulatság. A hüsttgi Magyar StittpárloU) 
Egyesület toiyo ho dU-au a Gyongyus-t urdo kértjében, 

rossz ido eseten a termekóeii, zartaoru taucumiatsagoi 

rendez. Ez a legüatalabb egyesuletuuk, mely rövid ido 

alatt bamulatosau uepszei u lett, ezidoszeriul majdnem 

teljes szaluban magaoa loglaija a varos intelligenciáját, 

idókozonluut kisebu, belepo-ülj uélktllt taucestelyeket 

rendez nielyekuek tavaly ota jo hiruevuk vau. Az idei 

nyári muiatsag iraul is nagy az érdeklődés azóta, hogy 

vasai nap a reudezoseg a meghívókat szelkuldle. 

— A koszeg-szombathelyi vasút üzleti kimutatása 

19n2. Julim haváról : 

Szállított személyek 1ÜS68 egyén 

Szállított javak 1126 tonna 

Személyek s podgyász utáui bevétel . 5513 kor. 

Bevétel a szállított javak után . . . 3312 . 

usszes bevétel 8025 „ 

Kilométereukint 607 „ 

Az előző éo Julius havi összes bérét, le . 8486 „ 

Kiloniéterenkint 49'J , 

A km.-kinti emelkedés -+-I-6 % 

Eredmény az év elejétől Julius hó régéig : 
Szállított személyek 64603 egyén 

Szállított javak 8444 tonna 

Személyek és podgyász utáni bevétel 32370 kor. 

Bevétel a szállított javak után . . 185S i „ 

usszes bevétel 50954 . 

Kilométereukint 2997 . 

Az előző éc első 7 hónapjának bevétele: 
Személyek s podgyász után . . . 32;i49 kor. 

Javak utáu 19397 „ 

usszes bevétel 51746 „ 

Km.-kint 3044 . 

A csökkeués kui.-kint 16 °/o 

Lei átlago* km.-kinti I* rét el : 
Az 19 '2. évben 5994 kor. 

Az 1901. évben 6088 . 

— Halalozás. Uorcíth György magánzó, folyó In) 

II-én, 78 éves korában elhunyt Kőszegen. Családja a 

kővetkező gyászjelentést adta k i : 

előkelő urak hajbokolnak neki és selyemruhás, drága-

kövektől szikrázó szépséges úriasszonyok mosolyodnak 

reá. U pedig büszkén halad el közöttük, halovány tinóm 

arcza komoly maradt és tejét alighogy megbólintja . . . 

Ennek láttára szive megremegett a kéjes örömtől, tejét 

pedig édes szédillettel hajtotta le. A tiszta szobából 

behallatszott az öreg óra mély zöngésü hangja: Lassan 

reá kezdte: Liebe Minka wir müssen sebeiden . . . 

Teréz szemébt'l kicsodáit a könny és kezeit összetéve 

csendesen tollászkodott : 

— Edes jó, nagy Istenem, add hogy ugy legyen . . . 

János tizenkét évig járta a kis város iskoláit. 

Eme tizenkét esztendő alatt egyetlenegyszer sem tor-

dult elő, hogy társai között nem a legelső lett volna. 

Mindenből legelső volt, a matematikán kezdve le a 

tornáig. Mert roppant akarat lakott a kis vézna fiúba; 

ugyanaz a lázas, nem nyugodó ereje az akaratnak, 

mely snyjának is sajátja volt. A testgyakotlás nem 

ment eleinte sehogysem. A kicsiny, gyenge fin nem 

boldogu t vele és az első évnegyedben kettőst hozott 

haza. Teréz erre kölcsönt vett fel és tornaszereket 

hozatott rajta. A tanár házhoz járt , János minden 

szabadidejét a nyújtón meg a karfán töltötte. Vivőit , 

lőtt, korcsolyázott, napről napra szemlátomást erősöd-

vén A második évnegyed végén egy atléta megirigyelte, 

ugy tornázott. 

Az érettségi után János gyönyörű latin beszéddel 

búcsúztatta társait a jó öreg piaristáktól. Az igazgató 

meghatva csókolta homlokou. 

— Iine átadom önnek asszonyom a fiát — szólt. 
Terézhez. hiszünk és büszkeségünk volt. Mi már nem 
Unithatuók ugy sem semmire; többet tud, mint mi, sze-
gény öreg emberek. Csak azt kívánjuk, hogy tényes 

pályáján gondoljon reánk, első mestereire is egy kis 

hálával 

A pályaválasztás nem okozzott gondokat. Régeu 

elhatározott dolog volt már, hogy Jauos katona lesz. 

Az iratok tel mentek Bécsbe a „Militár Techuische Aka 

demie" i g a z g a t ó j á ho z . János, aki már az érettségi 

előtt is éjjel nappal dolgozott, emberfeletti munkát vég 

tett és a felvételi vizsgán első lett. Ingyen lielvet ka-

pott és oktober elején elutazott Bécsbe. — 

Négy esztendő múlt el az akadémián. Sivárabb, 

keményebb és szomorúbb életei képzelni uem lehet, mint 

a miliő a katonai intézetek vaslegyelmének békőjábau. 

Vértes Jánosnak ez szinte üdülés volt korábbi élete 

után. Legföljebb az bántotta, hogy nein tanulhat anu\it 

mint óhajtaná.— 

Azonban az első esztendő végén itt érte a fiu 

lelkét az első súlyos seb. Az intézetben volt néhány 

gróf és báró, azonfelül két valóságos princz is: az 

egyik a keleti uralkodó uuokaöcscse, a másik válami 

mediatizált német ház sarja János kétségtelenül a legelső 

volt itt is. Munkáit, melyeket a Taktik köréből irl, a 

professzorok a vezérkari tiszteknek adták elolvasni, a 

legjobb lovas, a legjobb vívó ö volt és három hónap 

alatt olyan Einschiesen eket vezénye t, hogy öreg tüzér-

ezredesek ámulva nézték. De a rangsorban természete-

sen a princek elébekerültek, sőt részbe a grófok is ós 

János ötödik, vagy hatodik lett. 

Összetörve érkezett haza a szünidőkre a kis vidéki 

városba. Teréz is megdöbbenve fogadta- De a kettős 

arany stráf és a korzó népének irigy pillantásai némi-

leg megnyugtatták. Mikor pedig a garnizon parancsno-

ka az ezredes magához hivatta Jánost és hizelgőleg adta 

tudtára, mikép talentumáról és szorgalmáról hir jött Bécs-

ből — Teréz egészen megnyugodott. 

János ötös számot kapott a raugsorban, mikor 

mint tiizéi hadnagy az akadémiáról kikerült, hogy csa-

patszolgálatra szülővárosába helyezték majd megőrült 

az ölömtől és a fin csak nehezen birta megakadályozni, 

hogy kis vagyonának a telét lóra és uniformisra ne 

költse. 

Most boldolgság költözött az öreg templomsori 
házra. — 

János tovább dolgozott, ő, a ki egész életében 

mintája volt a kötelességtudásnak, természetesen a leg-

jobb csapattiszt lett. — Nemsokára pedig Bé.;sbe utazott, 

hogy a Kriegsschuléra való felvételi vizsgát letegye. 

A nagyralátó Teréz álmai tehát beteljesedésük 
telé haladtak. 

A főhadnagy este jött meg Bécsből. Csak más-

nap kellett jelentkeznie, egyenesen haza sietett. Együtt 

vacsorázott Terézzel, azután gyengéden megcsókolta és 

szobájába ment. 

Itt sokáig járkált apró, kopogó lépéseivel, körül 

a szobában. Majd elővette szolgálati revolverét, bete-

kiidt az ágyba és a fal felé fordulva szivén lőtte magát. 

Nagyon sajnálom, hogy e különben is egyszerű 

történetnek ilyen banális a vége. De minthogy valóság-

gal igy esett, így is kell eliuotidanoin.— 

Másnap tehát hallva találták az ágyában Vértes 

János főhadnagyot. Az öngyilkosság oka világos volt. 

Jánost, noha fényesen vizsgázott, a Kriegsschulc az évi 

folyamára nem vették fel. Egészen bizonyos volt ugya". 

hogy a jövő évben reá került volna a sor; de ez a*1 

jelentette, hogy legkevesebb egy évvel később kerül a ve-

zérkarba ő pedig ezt a mellőzést nem birta el. N«'" 

tudta elviselni azt a goudolatot, hogy lesznek kartársn 

j j l f f i a i i ^ i ^ f o S i i ^ i ^ ^ l e g o l c s ó b b a n 

V á r o s i ugyeJs. 
Hirdetmény. 

hu.'.liirív ttjoi. ui, hogy u/ 1UOJ. ttti vArom koU»«gve é»i olú-

irniiyzut HÍ lnö«. tWi XX I I . i..r»éuyi!ikli 12J. $ >» árieluiélieu 

lt»o2. iiutfiiMütu* lio .S lói «/»|.tL.|iil>er 3-ig M város {K>ig«riuu»-

ti-ri bitatnUbiiti ku/.i*i*uilúre kitételeit. 

A váron ŰM/ei ailóti/eloi «zou kulu.-gelciráiij/tuut a hiva-

tala* ór«k aUtt meglekiutbeok én a/, ellen éa/rev<'tel«kel ailbat-

uak be. 

K/en küllaégvetéai előirányzat a városi képviselők kő/.t 

nyomtalanban ki log omtatni. 

. Ki'ftieg, 1 fu^ éti auguH/.tu< lió 14-én. 

Dr. Sissorics, 
polgárai etter. 

H í r e k . 

— A király születesenapja. Felséges királyunk hol-
nap tölti be születésének 72-ik évét. JSzerelettel ünnepli 

e napot a magyar nemzet, hosszú életet kívánva a bölcs, 

jóságos uralkodónak. A Jézus szt. szive templomában e 

napon délelőtt 9 órakor lesz a hivatalos istentisztelet. 

A varos költseyvetese. A város jövő évi költség-

vetése már elkészült s a héten közszemlére kerül. A 

pótadó ismét elég magas, 47 5 százalek, csak hogy be-

vették ezúttal a kiadásokba egy pár régi kölcsönnek 

a törlesztési összegét. Ezek a „fizetetten számlák' már 

évek óta pihenlek a levéltárbau, aunélkül, hogy kiegyen-

lítéséről gondoskodtak volna. 

— T i s z t ú j í t á s . A városnál üresedésben levő egy 

számvevői, egy szamtiszti és egy esetleg két iruoki ál-

lásúak választás utján leendő betöltésére az alispán to-

lyó hó 22-ére tűzte ki a határnapot. A kijelölő-bizott-

ság ugyanaznap délután 2 órakor tartja üléséi. 

— Tanito valaszt is. Az uj iskolaszék, Kincs Ist-

ván plébános elnöklete alatt, tegnap töltötte be a katli. 



Alulírottak fájdalomtelt szívvel jelentik felejthe-

tetlen hőn szeretett atyjuk, nagyatyjuk, testvérjük il-

letve sógoruknak Horváth György magánzó urnák, t. é. 

augusztus hó U-én reggeli 8 órakor, a halotti szent-

ségek ájtatos felvétele után, életének 78-ik évében, rö-

vid szenvedés után történt gyászos elhunytát. A drága 

halottnak földi maradványai augusztus hó 13-án délután 

6 órakor fognak a helybeli sírkertben örök nyugalomra 

tétetni. Az engesztelő szent mise-áldozatok pedig au-

gusztus hó 14-én reggeli 9 órakor a Jézus szent szivé-

ről nevezett egyházban fognak az Urnák bemutattatni. 

Kőszeg, 1902. augusztus hó U-én. Áldás és béke po-

ndra ! Horváth Béla, Kirchknopf Mihályné szül. Horváth 

Kinilia mint gyermekei. Horváth Ignác, özv. Karácsony 

Jánosné szül. Horváth Anna mint testvérei. Kirchknopf 

Mihály mint veje. Horváth Béláné szül. Orend Irma 

mint menye. Waisbecker Antal dr., Waisbecker János 

mint sógorai. Ozv. Nemes Lajosné szül. Plouer Fran-

ciska, Ploner Emília mint sógornői. Horváth Miklós, 

Kirchknopf Ilona, Kirchknopf Béla, Kirchknopf Mihály, 

Kirchknopf Ede, Kirchknopf Jenő mint unokái. 

— Gomba mérgezés. Schül Pepi néven ismerték 

azt a félkegyelmű nőt a ki a héten gomba-mérgezés kö-

vetkeztében elhalt. Ismerte szegényt az egész város, 

mert néha bizony zajos felvonulásokat rendezett az 

utcán; de nem ártott senkinek. A napokban gombát 

lőzóit magának — bolond gombát s ez volt halálának 

okozója. 

— S z ö k e v é n y szerelmesek. Ilyen cimen a Kör-
menden megjelenő Rába vidék, múlt vasárnapi számában 

a következő kalandos történetkét meséli e l : 

Egy kőszegi fogadónak uem mindennapi vendéget 

vitt a vonat Egy egész fiatal párocska szállt meg ott 

minap délelőtt. A térti, mintegy tizennyolc esztendős 

sápadt legényke; a bajusza ütődő félbe, a szemében 

valami emésztő láng lobogott. A hölgy, édes babaor-

cáju bakfis, talán tizenhat éves, a viganója éppen a 

térden alul, a csöpp kis szája minden percben sírásra 

álló. Mikor megérkeztek a fogadóba, bezárkóztak a fia-

talok, s egész délig iddogáltak szép kettesével meghitt 

magányukban. Azután leveleket írtak, felette igeu ér-

zékeny bucsut véve a cudar világtól, mely gyalázatosan 

útját állja két egymásért epedő sziv egyesüléséuek. 

És a leveleket elvitték a postára. Kar-karban 

tették meg az utat Az utca népe megbámulta az egy-

máshoz illő szép párocskát. Megbámulta azoubau még 

valaki: Egy rossz akaratú ismerőse az itju Don Jüan-

nak, aki egyenesen a telefonhoz szaladt, s felcsöngette 

a szerelmes szeladon édes apját Körmendről: 

— Hal ló ! öregem, nagy újságot mondok ! 

Bus hang felelt: 

— Legalább jó újságot mondanál. Képzeld a fiam . . . 

— Halló, halló, éppeu arról akarok hírt adni. 

Néhány óra múlva kocsi dörgött be a fogadó ud-

varába. Két öregedő idegen szállt ki belőle. A pincér-

rel néhány szót váltottak, aztán a fiatal pár szobája 

felé vették az utat. A szobából cigánynóta hallatszott 

Knl«i>om Kzemanirtt rágom, 
Mellette hervad virágom 

Rekettes, szomorú bariton adta a muzsika kisére 

lét A cigány húzta szívesen, egy egy pohár cseugett 

közbe vidáman. Az ajtón, mely bevolt zárva, kopogtak : 

— Ki a z ? 

— Nyissák k i ! 

A hang ismerős volt. A lányka rémülten sikolto-

zott, az itju gentleman pedig holt-halaványan támoly-

gott az ajtó telé. A két idegen lépett be Nagy ijedelem 

támadt. Az öregebb ur, akit a kisasszony zokogva „édes, 

aranyos papá"-jának szólított, egyenesen az úrfinak ron-

tott és a botját emelte rája. A fiatal ur se volt rest és 

H revolverét rántotta e lő : 

— Hozzám ne nyúljon az u r ! A lányát meg ma 

K a m a t akartam vele kivégezni, de belelövöm az urba 

mind a hat golyót ! 

A fenyegetés uem riasztotta meg a felháborodott 

apát, aki társával együtt, aki a legény atyja vala, ir 

ha mindjárt csak egy princz és egy khedive öcscse is, 

a kik ót a haladásban megelőzik. 

Terézt a csapás szivén találta. Mint egy tébolyo 

dott járkált a házban. Nem evett, nem ivott, nem tá-

vozott a ravatal mellől, hol élete minden reménye fe-

küdt összeomolva. 

Jánosnak gyönyörű temetése lett. A kamor kato-

nai gyász pompája* kilépett azokból a keretekből, a 

melyek egy főhadnagyot rangjánál fogva megilletik. 

Jánosnak rég hire ment mint a hadsereg egyik legfé-

nyesebb tehetségű és nagy jövőjű tisztjének. Végtisz-

tősségére kivezényelték bajtársait, a kikkel együtt volt 

a Kriegsschule előkészítő tanfolyamán, volt akadémiai 

társai is eljöttek mind, velük a princ ós a khedive öcscse 

is. A gyászkocsit a pompás koszorúk garmadája követte. 

Teréz a hadtestparancsnok karján lépdelt a koporsó után, 

mellete a princ és a bey, utánna az akadémia parancs 

noka, néhány tábornok és a fényes egyenruhába öltö 

zött tisztek nogy csoportja. Ott voltak a kincstári asz-

szonyok is mind, a főispán, feleségével, a piarista papok, 

a város és megye hivatalnokai valamennyien — 

A temetés után a hadtestparancsnok odalépett 

Terézhez és meleg szavakban beszélt előtte a vesztes-

égrő l a mely fia halálával az egész hadsereget érte. 

Majd tudtára adta, hogy a felség szárnysegéde utján 

táviratban fejeztette ki a részvétét. 

Teréz csendesen hallgatta a magas katonát és mé 

lyen elgondolkozott. íme fényes egyenruháju nagy urak 

berezegek állanak fia ravatala mellet, szépséges, előkelő 

úrasszonyok. A nagyság, dicsőség ez, amelyet az a drá-

ffa fia im örökségül hagyott neki. Á'.mai beteltek. Látván 

* nagy tisztességet, melylyel fia emlékének mindezek 

adóznak, Teréz szive is megnyílt, mert még talán a fiában 

i» csak a becsvágyat imádta. - üáUanékg Lajos. 

galmatlanul helybenhagyta a szerelmes párocskát. A 

kisasszonyt sem kímélték a csúnya bácsik, uem bizony, 

de a java rósz tuégis csak a férfiúnak jutott, szegény-

nek, aki zokogva, szent esküvel fogadta a csata után, 

hogy a kisasszonyt többé soha nem fogja megszöktetni. 

Es az uton még szigorúbb esküvel erősítette, hogy be-

csület dolgában nem esett csorba. . - (No ue izéljen, j 

kollega u r ! Szerk.) 

— Anyakönyvi statisztika. A kőszegi anyaköuyv-

hivatalban az utóbbi időben a következő születési-, 

házassági- és halálozási-eseteket jegyezték be : 

Születés. 

Augusztás 8-án. Ráner Sándor és Szovják Irén 

fia, Sándor, róni. kath. 

Augusztus 2-án. Prikler Teréz leánya, Hermin,! 

Ilona, ág. hitv. ev. 

Augusztus 13-án. Wagner Viktor és Szabadhegyi 

Ilona fia, Viktor, Ernő, Dénes, róm. kath 

Augusztus 12-én. Stiasny Gyula és Hafuer Anna 

fia, Gyula, róm. kath. 

Házasság. 

Augusztus 10 én. Nagy János kocsis, és Reczetár 

Franciska napszámos, Kőszeg. 

Halálozás. 

Augusztus 10-én. Szova János, róm. kath., 6 hó-

napos, agyhártyalob. 

Augusztus 10-én. Horváth István szabó, róm. kath., 
71 éves, aggkór 

Augusztus 11-én. Horváth György magánzó, róm. 

kath., 78 éves, szivszélütés. 

Augusztus 7-én. Loibersbeck Samu alatás, ág. 

hitv. ev., 54 éves, bright kór. 

Augusztus 12-én Schöll Josefa alafás, ág. hitv. 

ev., 50 éves, bél fekély. 

Beiratás a felső épitó-ipariskolábán. A buda 
pesti m. kir. állami felső építő ipariskola rendes tan-

folyamán a jövő iskolai évre való beírást szeptember 

1-től 5-ödikéig tartják. Az intézetben a tanítás három 

évig tart. A végzett tanulók kőtuives, kőfaragó, vagy 

ácsmesterek lehetnek, jelentkezhetnek az építőmesteri 

vizsgálatra, végre joggal bírnak az egyéves önkéntes-

ségre. Dijak : behatási dij 4, tandíj télévenként 20, s 

szertári biztosíték egész évre 6 korona. A jelentkezés-

nél szükséges iratok: 1.) Keresztlevél, vagy születési 

bizonyítvány. (15 évesnél fiatalabbak nem vehetők fel.) 

2 i A négy középiskolai (polgári, realiskola, vagy gim-

názium) osztályról szóló bizouyitvány. 3.) Ujraoltásról 

szóló orvosi bizonyítvány. 4.) Iparhatóságilag hitelesí-

tett bizonyítvány arról, hogy a jelentkező mennyi ideig 

s melyik épitő-parágbau dolgozott (legkevesebb elfo-

gadható gyakorlat 2 hó). Bővebb felvilágosítást kézség-

gel ad az igazgatóság V I I . Csömöri-ut 74 szám. 

Friss asztali szóló a legjobb minőségbeli kap-

ható Wa iNbecker E d e utóda, Sclinar J ó z se f füszer-

és csemege-kereskedésében. 

Irodalom és művészet. 
(*) Pályázat. A „Magyar Hírlap11 méltó módou 

akarja megünnepelni Kossuth Lajosnak százados szüle-

tési évfordulóját, amely a jövő hónap 19 én következik 

reánk. Megíratja Kossuth Lajos rövidre fogott jellem-

rajzát, azt ami benne jelentős, mindenek tölött kiváló, 

elévülhetetlen. Tehát alakjának hü, de monumentális 

belső rajzát akarjuk birui, egy olyan irodalmi tanulmányt, 

mely kevés szóval, nem sok vonallal, biztosan, igazsá-

gosan és szépen mindent elmoud. Egy ilyen absolut. becsű 

essayvel, amelyet az évforduló uapjáu adunk közre, 

akarjuk mi méltó módon megünnepelni a magyar Újság-

írásnak első hősét A dolgozatért pedig egyenesen a ma-

gyar olvasóhoz, lapunk előfizetőihez fordulunk, mert 

tudván tudjuk, hogy e tárgyban maga az irodalom uem 

tudósabb nálunk és mert az a hitünk, hogy az olvasók 

ismeretlen nagy tömegében lenni kell ismeretlen íríss 

erőknek, akik e feladatra úgyszólván rászülettek, azon-

felül módjuk van arra az elmélyedésre, amelyet a fel-

séges téma megkövetel. A legjobb munkák megjutalma-

zására ezer korona tiszteletdijat tüzünk ki, amelyet az iro-

dalom és parlament hozzáértő tagjaiból alakuló bíráló 

bizottság okvetlenül kiad. — Kérjük a rátermet olvasó 

buzgóságát és lelkesedését és már a munka megkezdése 

előtt fogadják előfizetőink hálánkat és azt a reménysé-

günket, hogy az ó körükből támad az, aki Kossuth Lajos 

tökéletes irodalmi arczképét legelsőnek megalkotja! 

A pályázatt feltételei: 

1. Kívánunk Kossuth Lajosról jellemrajzot, tehát 

nem életrajzi adatoknak összetűzését vagy egyoldalú 

költői rapsodiát, hanem olyan munkát, amely őt élete 

legfeltűnőbb és legjellemzetesebb fordulataiban ismerteti 

és méltatja. A jellemrajz tő feltélele a hűség és az egy-

szerűség. 

2. A dolgozat terjedelme száz nyomtatott sornál 

több ne legyen. 

3. Pályázhat s Magyar Hírlap minden előfizetője. 

4. A legjobb munka d i j a : utszáz korona. Az ez-

után következő legjobb juta lma: háromszáz korona. A 

harmadik halyeu kitüntetett dolgozat kétszáz koronával 

dijaztatik. 

5. Ha ezeken kívül még érdemes munkákra talál a 

zsűri: azokat a szokásos tiszteletdíjban részesítjük. Va-

lamennyi jutalmazott munka s „Magyar Hírlap" tulaj-

dona és közlésüket szeptember 19-én kezdjük meg. 

6. Kérjük, hogy a pályázatokat tisztán írják le 

és a szerző nevét és pontos lakezimét rejtő jeligés levél 

kíséretében küldjék be a Magyar Hírlaphoz legkésőbben 

a jövő, szemtember hónap tizetikéig. A bíráló bizottság 

— melynek névsorát rövidesen közreadjuk — szeptember 

hónap tizennyolezadikán dönt és dönlését szeptember 

tizenkilenczedikéu adjuk hirUl. A Magyar Hirlap 

E j j y g y a k o r n o k 
a fényképezés megtanulás czéljából azonnal felvétetik 

Décsey és társánál Kőszegen. 

Nyilt-tér. 
— A Berger-fele gyógy- 6s egészségi szappan 

1868 óta áll fokozatos használatban és a legtávolabbi 

országokba bevitetik. A Berber-fé le ká t-

r ány-szappan gyógyító ereje és fertőtlenítő 

hatása ezerszereseit ki van próbálva. A 

Berber-fé le g l i ce r i n - k á t r á n y - s z appan 

nélkülözhetetlen a mosdásnál és fürdésnél. Az Osztrák-

magyar monarchia és a külföld minden gyógytárában 

kapható. Minden darabon e védjegy látható. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazok, kik Istenben boldogult atyánk 

Horváth György 
elhuuyta alkalmával részvétüket kifejezték és 

koszorúkat adományoztak, fogadják ezúton hálás 

köszönetünk kifejezését. 

Kőszeg, 1902. évi augusztus hó 14-én. 

A gyászoló család. 

1926/902. tkv. sz. 

Póthirdetmény. 
A kőszegi kir járá-bíróság mint telekkönyvi ha-

tóság közhírré teszi, miszerint az ifj. Balázs János ve-

lemi lakos végrehaj latónak Horváth Istvanne született 

T ö r ö * F á n n l velemi lakos végrehajtást szenvedő elleni 

800 korona s jar. iránti végrehajtási ügyében 1345/902. 

szám alatt kibocsátott árverési hirdetményben a velemi 

347. szamu tjkvben felvett A I. 1 —18. sor 5. házszáiuu 

/8 telekre 2849 korona kikiáltási árban Veleiu község 

házánál 

1902. évi augusztus hó 30. napjának 
délelőtti 10 órájára 

kitűzött árverés az 1881. LX . t.-c. Iti7. §. alapján özv. 

H o r v á t h I s t v á n n é végrehajtató érdekében is 

353 korona 92 tiliér tőkekövetelése s járulékai kielégí-

tése végett meglartatui fog. 

Kőszegen a kir. járásbíróság, mint telekköuyvi 

hatóság I tH* . augusztus 4-én. 

Terplan Korné l , 
kir. albiró. 

1345/902. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A kőszegi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha-

tóság közhírré teszi, hogy Dr. DeuLsch L . Lajos által 

képviselt ifj. Balázs János velemi lakós végrehajtatónak, 

Horváth Istvánná szül. Török Fanni velemi lakós vég-

rehajtást szenvedő elleni 8 »0 korona tőkekövetelés és 

járulékai iránti végrehajtási ügyében a kőszegi kir. já-

rásbíróság területén lévő Velem község határában tekvő 

a velemi 347. sz. tjkvben A I, 1 —18 sorsz. alatt vég-

rehajtást szenvedett tulajdonául (elvett */• telek, az 

ugyanott felvett 5. sz. házra az árverést 2849 koroná-

ban ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést 

elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 

1902. évi augusztus hó 30-ik napján 
délelőtt 10 órakor 

megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki-

áltási áron alól is eladatui fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 

becsárának IO°/o-át 284 korona 90 fillért készpénzben 

vagyis az 1881. L X . t.-c. 42. § ban jelzett árfolyam-

mal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3839. 

szám alatt kelt igazságiigyminiszteri rendelet 8. §-ában 

kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 

lelenni, avagy az 1881. LX . t.-c. 17<». §-a értelmében 

a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 

kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kőszegen a kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 

hatóság 1902. május 27-én. 

Terpli in Korné l , 
kir. albiró. 

i ié lkülöxl ietHlei i hn%ÍH%rr. 

Kapha tó mindenüt t . 

kapható Jánosa Gyula csemege-kereskedésében Kőszegen. 

Brázay-iü. 
A 



1441/902. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A kőszegi 01. k. járásbíróság mint telekkönyvi ható-

ság közhírré teszi, hogy ozv. Hahn Denesné szül. Pfeif-
fermann Aloizia végrehajt atónak, özv. Kehrn Antatne 
szül. Pfeifermann Katalin és Pfeiffermann Ferencz kő-

szegi lakosuk végrehajtást szenvedők elleni 800 korona 

tőkekövetelés és jarulékai iránti végrehajtási ügyében 

a kőszegi kir. járásbíróság területén lévő Kőszeg va-

ros belterületén tekvő a kőszegi 383. sz. tikvben vég-

rehajtást szenvedők és Pfeiffermann János, Pfeiffermann 

József, PleiÖermaun Aloizia térj. Hacker Dénesné, Pfeif-

fermann Erzsébet térj. Stoer Ferencné, Pfeiflermann 

Antónia férj Bierbauer N.-né ugy Pfeiffermann Auna 

kőszegi lakósok tulajdonát felvett -h 1 sor 653. hrszániu 

3i»8. száuiu házra egészben 3J4H korona és a 2. sor 

6")4. hrszátnu kertre 34 koronában ezennel megállapított 

kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy a fen-

nebb megjelölt ingatlauok az 

1902. évi szeptember hó 9-ik napján 
délelőtt 10 órakor 

a kőszegi kir. járásbíróság hiv. helyiségeiben megtar-

tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 

árou alól is eladatui fognak. 

Árverezui szándékozók tartoznak az ingatlanok 

becsárAnak 10%-át, vagyis 3'-'4 korona 80 fillért il-

letve 3 korona 4" fillért készpénzben, vagy az 1881. évi 

LX . t.-czikk 42. jj-ábau jelzett árfolyammal számított és 

az 1881. évi november hó l-én 3333. szám alatt kelt 

igazsagügymuuszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék-

kepes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 

az 1881. LX . t.-cz. f70. §-a értelmében a bánatpénz-

nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza 

bályszerü elismervényt át szolgál tat ni. 

Kőszegen, a kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 

hatóság 19u2. június 10-én. 

T e r p l á n K o r n é l . 

kir. albiró. 

Ezennel van szerencsénk a n. é. 

közönséget értesíteni, hogy a főtéren lévő 

és j ó hírnévnek örvendő 

J ánosa Biiffetben" 
I : ; 

I 
E3 

fi 

C« és szab. m n t i v a lovak « M » « . 
I ftvcg i n 2 kiróna üolillcr -40 ív uli a: udvjn isial'.ukbin. a 
>«teai»it t i auHteonih uayyobb iftiü itwn havzniUthía van 

k nJifv >...• . ' • • • • • . 
k tifgrnél tll>. i i idjmilito-l kivalu nmuklra kipniti a lova-

, kat r»ak a lenti rcdjegygyel val.'di Ka[>halu \uMi 
Mav'i i- > • . ••- ... »•• • "n.••• f "v• • 
L lukcrcjke.l^bn I .Vakut Kw.ida F I T N U JAsatj 
^kei.'.l •. <>..(•> . Ker**«ker|, l'.ívs nrlIriMX 
••MMM^ t* jaw^aaJ 

magyar, román kirllyi ts bolgár UjíJclmi udvari -. ..UitA 

f . ho 1 4 - e n működésünket megkezdtük. 

Bátorkodunk a u. é. közönségnek 

figyelmét felhívni, hogy a hideg es meleg 
ételeket, ugy.>zintéu italokat is sajat 
kezüley lobjuk nagyiai iecsüii vendégeink-

nek a legnagyobb gyorsasággal kiszol-

gálni ; továbbá a meleg konyhát saját 

felügyeletünk alá vettük és csakis a leg-

jobb, magyarosan késziilt ételeket fogjuk 

a b. vcud* gemknek a helyiségben ugyan 

ez házon k ivü i is választékul ju t ta tn i . 

Miu tán nagyobb városokban több 

éveken át voltain BoJegakban és ven-

déglőkben is mint főpincér a lka lmazva, 

tapasztalataim e téren eb'ggé kifejlettek, 

úgyhogy a helyi viszonyokhoz alkalmaz-

kodva mar eiore is batrau merem re-

meim, hogy a n. é. közöns g igényeinek 

mindenkor itt is megtudok felelni. 

A n. é. közönség szíves pártfogását 

kérve, maraJ tuuk 

kiváló tiszteletiel 

Z e i l i n g e r G y u l a é s neje. 

Í V J H - á t i é l H . 
Ezennel van szerencsém a 11. é. közön-

ség b. tudomására hozni, hogy a :»0 év óta 

fennálló 

Schwarz Rezső-fé le 

szűcs-és kalap-üzletet 
átvettem és saját ueveui alatt fogom tovább 

folytatni. 

Tobb bel- és kültöidi uzletekbeu szer-

zett tapasztalataim lehetővé teszik, hogy igen 

l. vevőim minden kivansagait pontosan tel-

jesíthessem. 

Javításokat gyorsan és olcsóii készítek, 

valamint elfogadok uiindenléle szűcs-árukat 

nyári megórizés vegett. 

Minden törekvésem oda log irányulni, 

hogy igen tisztelt elődöm kiszolgálási uiodjat 

uiindeu tekintetben kövessem. 

Szíves pártfogasát és bizalmat kérve 

maradok kiváló tisztelettel 

Fischer jJajos 
szűi-uiist. r, kalap- »•» uri-divai áruháza 

Kőszegen, Kiraly-ut. 

Kőszegen 
l»Í'/.to.^.tll ta l á lha tó vagyok. 

K ivá l ó tisztelettől 

Scfíarpf Jenő, 
fogtechnikus. 

K ő s z e g . Adelffy utca 46. sz. 

t 

Értesítés. 

r 

É r t e s i t ó s ^ 
Van szerencséin a n. é. közönségnek szives 

tudomására hozni, hogy 

m i n d e n l i ó 2 0 - 3 0 - i g 

N y o m a t o t t F e i f f l < * y u l a k é n y v n y o m d á j á b a n K ö « x e g e n . 

F e i g p l G " 3 7 " u i l a . 
k u n y v n j o i n ( I i i h z 

K ff s I. © g e n, Várkör 81. sz. 

Elvál la l mindennemű nyomdász munkáka t , k ívánatra : 

egyszerűbb, vagy díszesebb 
J t í . á l l i t á u B " b a a a . 

a l e j ? o l C N Ó l > l » a r a k n i c l l H f . 
Kiadóh ivata la a 

„KŐSZEG ÉS VIDÉKE" 
című lapnak ,ho l hirdetések a legjutányosabb áron 

felvétetnek. 

Nagy Jőve delemre 
tehetnek szert tisztességes egyének, a 

kik e g y e l « o r n n < ; i i | » é n x i n t é x e t 

képviseletét sorsjegyek részlel fizetés mel-

letti eladásra e lvá l la l ják . A ján la tok „Rész-

vénytársaság 1001" alatt 

H A A S E N S T E I N & V O G L E R 
hirdet**! irodájália 

B U D A P E S T , Dorottya u. 9 kéretnek. 
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