
Kőszeg, 1904. január hó 17-ép, 

S z é p i r o d a l m i , t á r s a d a l m i , ó s k ö z 

g a z d a s á g i \ w \ i l a p . 

Megjelenik minden vasárnap. 

XXIV. évfolyam. Kelelös szerkesztő : 

F K I G I * (J Y U I» A , 3. szám. 
G y e r m e k v é d e l e m . 

A szotni>at helyi fehér kere«zi egyesület folyó 

évi január hó 1 -jéTol „gyermekvédelem" címen, 

havi lapot indított meg, hogy ezzel is az egyesület I 

nemes céljainak elérésére minél hathatósabban mun-

kálkodhassék. 

Igazán különös dolog, hogy kiilön egyesületet 

kell alakítani s fönntartani oly Cíi megvalósítására, 

mely cél iránt senkinek sem volna szabad közö-

nyösnek maradni. 

Sajnos azonban, a/, egyesület, alakítása annak 

idején szükséges volt, fönntartása és kiterjesztése pedig 

leletté kiváituton : mert hál bizony c.»ak dicséretes 

kitételek a gyermekvédelemre célzó nemes törek-

vések. 

Söt mi több ! — nem hogy .*z emberek kö-

zönyösek lennének a gyermekek sorsa iránt, hanem 

számos uton s módon igyekeznek rászolgálni a 

gyermekvédelem szükségességére, mert egyene.-en 

támadják a gyermekek testi vagy erkölcsi épségét. 

I ly viszonyok között a gyermek védelmet minden-

képen terjeszteni kell, s azért örömmel üdvözöljük 

a föntjelzett kiadványát a fehér kereszt egyesü-

letnek. 

Mi az a gifermi'kvéilelrm ? 

A gyermekvédelem nem egyéb, mint az em-

beriség fönntartásának előmozdítása. 

A gyermek a jnvö emberisége. 

Hagyjuk flceenevészedúi, szellemileg, anyagi-

lag, erkölcsileg tönkremenni a gyermeket : akkor 

ilyenné tesszük, igy vesziijük el a jövő nemzedé-

keket, HZ emberiséget. 

A gyermekből lesz az ember. Embert véd az,' 

aki védi a gyermeket. Lehet-e hát emberségesebb 

dolgot művelni, mint a gyermekvédelem ? 

Semmiféle társadalmi akcióra való tömörülés-

nek sincs nagyobb létjogosultsága, mint az egye-

sülésnek a gyermek, a leendő ember, vagyis ai 

emberiség, — védelmére! 

Ugyan mit érdemelnénk mi emberek, akik 

képesek vagyunk és voltunk az állatok védelmire 

egész hivatalos szervezetet létesíteni, az egész or-

szágra kiterjedő egyesületeket alakítani, a i állat-

védelemről törvényeket alkotni, könyveket i rn i : j 

ha utm tömörülnénk a gyermekvédelemre vagy ha 

legalább is fogékonyak nem lennénk a gyermek, 

a leendő ember védelmének szükségessége iránt f ! 

Eléggé különös az, hogy az állaiabatalomuak 

a gyermekvédelem érdekéién hatalmi szavával 

kellett intézkedni, már t. i. hogy erre egyáltalán 

szükség volt. 

Ha igazán emberek lettünk volna mindnyá|«n, 

nem léteznék község, melyben ne lenne külön 

menhely a gyermekek, a jövendő e/Mftereinek vé-

delmére. 

Minden földi lény legnagyobb föladatának te-

kinti az önföntartást és a fajföntartást. Mi emberek 

azonban az emberiség jövője, a gyermekek iránt 

nemcsak közönyösek tudunk maradni, hanem még 

arra is képesek vagyunk, hogy ellenük támadunk. 

Előbbre valónak v< ttük az elaggottak ügyét, 

pedig ezeké a mult ; s csak moít kezdünk ügyet 

vetni a gyermekekre, pedig ezeké a jövő. 

Kielégítő gyermekvédelem mellett a szegények 

• elaggottakról való gondoskodásnak alig jut munka. 

Ha elül kezdjük, ha kellő a gyermekvédelem, ha 

a gyermekeket erőseknek, egészségeseknek, mun-

kásoknak, szelleraileg-temiieg helyesen neveljük, s 

minden támadás ellen okosan megvédjük : akkor 

alig lészen majdan olyan elszegényedett vagy el-

aggott ember, kinek istápolását hivatalos kényszer-

rel kell kierőszakolni. 

Mennyi betegség, mennyi erkölcsi ragály tá-

mad a gyermekek, a jövő emberei ellen ? ! Mennyi 

gonosz ember vesiélyeiteti a gyermek, a jövő em-

berének testi s lelki épségét ? ! Hány gyermek 

pusziul el testileg, erkölcsileg, így csökkentvén a 

fejlődésre teremtett emberiság munkaképes tagjainak 

számát ! ? — 

Nincsen emberiesebb, nincsen szükségesebb 

mozgalom, mint a gyermekvédelemre célzó törek-

vések. 

Épen azért joggal kérdem, hogy Kőszeg sza-

bad királyi városban mért nem fordítanak kellő 

gondot a gyermekvédelemre P 

Az csak nem meríti ki a gyermekvédelem 

fogalmát, ha szegény családoknál 10—12 korona 

havi tartásdíj ellenében elhelyezik az elhagyott 

árvákat, ahol jól-rosszul táplálkozva ugy nőnek 

föl mint a gomba? — Mert bizony ezekből alig 

lesz más, mint sarkon őgyelgő * pálinkára való 

fillért leső csavargó. 

Hiszen a gyermekvédelem célja az ember 
megvédése, a jövő nemzedék testi s szellemi fej-

lődésének előmozdítása. Erre pedig nem elég a 

T 4 r q a. 
A niiigyiir védő egyesület szózat a 

a nemzethez! 
A napokban érkezett hozzánk ez a szózat, melyet 

kivonatban olvasóinkkal közlünk: 
A magyar szent korona ezredéves dicsősége és 

fénye nem türi, hazafiúi mély aggodalmunk pedig tovább 
egykedvűen nem nézheti a magyar ősi birodalom népei-
nek évtizedek óta tartó anyagi sorvadását, míg a velünk 
állami szövetségben és közösségben élő nemzetek, külö-
nösen Ausztria uepei, jóléte és gazdagodása ugyanazon 
idők óta, szembetűnően emelkedik ; más nemzetek pedig 
az ipar és kereskedelem fejlesztése a nemzeti termeivé-
nyeik védelme révén olyan hatalomra és gazdaságra 
tesznek szert, melylyal a világuralomban számot tévő 
tényezők. 

Az iparvállalatok három negyedrésze : külföldi tőke,: 
ugyanakkor, mintegy 7«'7 « millió koronára rúg a ban-
kok és tptárak betéli tőkeösszege; ott hever miudeti 
jobb gyüiuüloö/tetést mellőzve. 

Pang egész közgazdaságunk, a miért a nemzet 
vagyonossága, vele ellentállási képessége kétségbeejtően 
annyira meggyengült, hogy HZ ingatlanokból egy évben 
20.100 birtokost — közel 1

 In-edét — licitálnak k i ; és 
a munkasnép mégsem juthat olcsA földhöz; a birtokát-
ruházás pedig 1W1 '0-ban 7ft0 millió K. ra rúgott. 

Iparunk pedig tehetetlenül sinlődik, nemhogy nagy-
arányú nyerstermelésünket földolgozni bírná; a miért 
nemzeti termelésűnk nagy részét az ország határain 
kiviil vagyunk kényszerítve értékesíteni. így vagyunk 
az idegenek önkényéuek és tetszésük szerinti ármeg-
szabásának kiszolgáltatva 

Közgazdaságunk ezen súlyos helyzete kell, hogy 
a nemzetet erélyes és céltudatos munkásságra, gondol-
kozásra és az újraébred és re serkentse, A Magyar Védó 
Kifyesület központja ezen törekvéseknek. 

A megoldás azonban egyedül a külföldi behozatni 
csökén tésé vei és saját ipari termelésit tik emelésével ér-
hető el. Kzért van ma hazai iparpártolásra a legnagyobb 
szükség. 
Magyarország legyen végre a magyaroké ! A magyar 
fogyasztás pedig: Magyarországéi 

Ezt csakis ugy érthetjük el, ha elsó sorban és 
kitartóan a hazai termelést, a hazai árut pártoljuk, 
veszsziik éa használjuk, még pedig kölcsönösen és egye-
tértően : a gazdák, a gyárosok és iparosok. 

Tagjainak buzgósága folytán : Lúgosán már több 
kereskedésben magyar árukat árulnak ; Kolozsváron 
hetenként már két waggon magyar cukor fogy, sót 
Budapesten a hölgyek szintén a magyar árukat kezdik 
követelni és vásárolni ; ezért látják el a bécsiek áruikat 
már magyar jelekkel. Kereskedőink is hódolnak a ve-
vókftr.ónség ezen kívánalmának s mind többen hirdetik 
áruik magyar származását 

Hogy pedig jó h«zai árut nyerjünk és termeljünk, 
becsületes, életképes ipart kell teremtenünk. 
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A lap szellemi részét illető közlemények 

a szerkesztóseghez intézendők. 

Klöfizetési pénzek és rek lamác iók , 

F e i g l G y n l s 

kiadó cimére küldendők. 

E l ó f i s e t é s i a r : 

Kgész évre 8 korona, télévre, 4 korona, 
negyedévre 2 korona, egyes szám ára 

2 0 fíliér. 

Nyilttér 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 . 



gyermekek tartása, hanem szükséges a gyermekek 

nevelés*. 
A •-ros árra gyermekei, és i^en sok elha-

nyagolt gyermek nélkülözik » nevelést, az igazi 
gyermeknevelést. 

Nemrégiben a városi jegyző felélesztette egy 

Arvahéx Mim^ját . Ez ur. eszme megvalósítható, 

s pedig ujabb áldozatok nélkíll. Ne engedjék hát 

elaludni, hanem váltsák valóra. 

Gyermekeinket nevelni kell. Ahol a szülői 

nevelés hiányzik, azt pótolni kell gondos ás oksieril 

intézeti neveléssel : kötelességünk önmagánk, a/, 

emberiség, a jövő nemzedék érdekében. 

No sililótt csavargókat, ne düledoaő kunyhó-

kat, hanem ig ízi munknszeretö s becsületes embe-

reket, szilárdan épiilt házukat hagyjunk utódainkra! 

Nem lehet képzelni borzasztóbb Alkot, mintha 

a de'iriuinos naplopó m"gemlékezik arról, hogy az 

ö nevelésével gyerm"kkorában senkisem törődött. 

S. 

Városi ügyek. 
»S 1»04. 

Hirdetmény. 
A kapoavári »ik. 'tn«ma intézet cél jaira könyöradományokat 

elfogad a polgárinemeri hivatal . 

1904. január hó #-én. 

Dr. Sieeoviee, 
polgármeatar. 

169 1004 
Hirdetmeny. 

.Néhai Kayazral káro ly- ki háza»itá«i a lapí tványnak ltf<> 

k. e»edéke» di jára nézve a pályázatot k ih irdetem. 

1. E kiháiamtáiii di j elnyarósáre jogoaitvák köazag illetőségű, 

kifogástalan erkölc-Q. •/•fcó>>j római kat l io l ikm po'gári leányok, 

kik jegyben Tannak é» egy év leforgása alatt férjhez mennek. 

t A pályázati kérvények a váro«i tanácshoz f é n j a nu á r 

hó 81-if. beadandók. 

Kfareg, 1804. j anuár hó 12-én. 

Dr. Sistovict, 
polgármester. 

1W4. 
Hirdetmény. 

A nébai I)r. Dallot Károly é» neje Pröbxztl Mária kihá-

rMitáxi alapitváuynak 80 k. eeedékea kihazaei;ái)i d i jára pályázatot 

hirdetek. 

1. Ezen k iházaniáa i di jnak elnyerésére jogot i lvák köjzegi 

illetÁné^B, kifogástalan erköle«ii, szegény, római ka tho l i k j s polgár i 

leányok kik jegyben Tannak én egy ú t alatt fárjhrti menutk . 

2. 11a azalapitTá >yt elnyert egy ó t alatt férjhez nem megy, 

a kihámsitáii dijat elvesiti. 
3. A pályá/ati kérTények f. éri január hó 31-ig a városi 

tan í r thoz beadandók. 

Rftuteg, IV"4 január bó 12-én. 

Dr. ö'ittorics, 
polgármester. 

174/1903. 
Hirdetmeny. 

Vaivármegye aliitpáni hivatala 5 egyenkint 13 ) koronás 

báb* ösztöndíjra pályázatot íiirdet. 

A közelebbi adatuk a polgármesteri hivat ilban ra tgtudh i tók. 

KSizeg 19U4. január 14-eu. 

Dr. Sissorics, 
polgármester. 

85/ 904. 

Hirdetmény. 
Miután vauiétt eb kóborolt a váró* területén a keté* »ike-

rült-e minden megmart kutyát kiirtás végett kinyomozni ezennel 

tiszköze mindennek a tömegesen bitositott fo-
gyasztás, melyet Védő egyesületünk szervezni és föntar-
taui óhajt az á lu l , hogy a hazai Aruk számlázását 
nyilvántartja, ellenőrzi, védjegyével biztosítja, a fo-
gyasztó közönség tájékoztatására és megnyugtatására 
„Köslény'-ében kü zhirré teszi. Iiogy a fogyasztók és ke-
reskedők együttes célját, szükségletét és bizalmát mege-
rősítve, az ilyen árukra a megrendelést összegyűjtse s 
a szükséghez képest a hitelt érdemlő, megbízható ipa-
rosok és gyárosok között szétoszsza és az egészséges 
áruforgalmat országos szervezetével és az ország minden 
vidékén létesített fiókok, áruházak és kiállítások s ke-
reskedések utján állandóvá és hatalmassá tegye, hogy 
ne legyen tovább uimldó a hazai gyárts és iparos avagy 
a termelő fáradtsága és munkája ; viszont hogy ilyen 
tuódon a hazai ipartermékeket tömegesen és csoporto-
sítva, sőt központosítva közvetlenül a vevő és fogyasztó-
közönség szeme és kereslete elé állítsuk szükségleteinek 
könnyű és kényelmes kielégítésére. 

Célja továbbá * Magyar Yédó Egyesületeknek az 
is, hogy az államnál, közlekedési vállalatoknál s a ha-
tóságoknál a nagyobb mérvű, mintegy 2"0 millió k. ra 
rugó ipari szükséglet magyar vállalkozás utján n hazai 
termelésből biztosittassék, hogy ezen nagy elv a köz-
szállításokban az 1901-ben ho/ott miniszteri tanács ha-
tározatához mérten is teljesen érvényesüljön va'.ahára. 

Álljon be mindenki ennek a nemzeti törekvésnek 
és nagy, de nemes többé el nem odázható önvédelem-
nek harcosává ; váljék családjában — környezetéiben — 
enu»k az eszmének apostolává és szent, hazafias foga-
dalmával pártállás, vallás- és rangkülönbség nélkül a 
Magyar Védő Egyesület munkásává. 

A Magyar Védő Egyesület igy valójában gyűjtő-
pontja és kutforrásává válik mindama hazafias nemzeti 
törekvéseknek, melyek eddig is spontán — egyeseknél, 
iparosoknál, városoknál, vármegyéknél és az állami kor-
mányzatban szétszórtan — jelentkeztek. Itt uyer testet 
és szervezetet milliók támogatásaval az: önvédelem -
kapzsi kizsákmányoltalásunk ellen. Védekezzünk, mert 
e ueuuetuek őseinek szent földjén élni kell 1 Ezeu öu-

elren delem hogv a vároe tar ta tén (baléért* . K íwag f a l v a i») lá-

tató ottaeti ebek mától az ámított 40 napon át c t t k t i »«ájko«árral 

el látva • porázon vezetve jöhetnek ki a« utcára ; a házör»o ebek 

éjjel ia láncra köiva tartandák 

A rendörnég közeg„i u ian la luak minden káborlo ebet a 

gvepme-ter állal elfogatni * kiirtatni » at at>tul^jdono«t feljelenteni. 

Minden megmart ab vagy ilyeuen éazlelt gyanút tttnet a 

hatóságnak bejelentendő. 

Etau rendelet ellen véták 200 koronáig, megbüntettetnek, 

kótzag 1904. j anuár hó 14-én. Kőszegi József, 
rendőrkapitány. 

H í r e k . 

— Személyi hir. Esferháeg Miklós dr. herceg csa-
ládjával pár heti tartózkodásra Kismartonból Wiea-be 
utazott. 

— Kápolna szentelés. A kőszegi hercegi várbau 
levő kápolnát alapos kitatarozása után f. hó 14-én 
délelőtt áldotta meg Bertalan(fy Gyula c. prépost Lé-
káról a helybeli plébánia lelkésieinek segédlete mellett. 
A kegyúr részéről a lékai urodalom tisztikara vett részt 
az ünnepségnél. Délben Kincs István városi plébános 
vendégül látta házáaál a kegyúr képviselőit s a prépost 
urat is. 

— Hol lesz a főreáliskola ? A hadügyminiszter 
az osztrák delegáció pénzügyi bizottsága előtt mondott 
beszédében kiemelte, hogy Magyarországon egy katonai 
fóreáliskolát kell létesíteni s e célra vagy a kismartoni 
vagy a kőszegi alreáliskolát fogják átalakítani. Az ekkép 
megszűnt alreáliskola helyett Erdélyben fognak egyet 
létesíteni. Még nincs tehát eldöntve, hogy a kettő közül 
hol lesz a főreáliskola f Mi azt hisszük, hogy Kőszegen 
lesz, mert tőreált szívesebben tartanak oly helyen, ahol 
katouaság is van, mert itt a tanuld ifjúság gyakorlati 
ismereteket szerezhet. 

— A Kath. Legény-Egyesület farsangi mulatsága. 
A mint halljuk a helybeli Kath. Legény-Egyesület feb-
ruár 7-én tartja farsangi mulatságát, a mely igen érde-
keinek ígérkezik, mert a műsorban a .Nemzeti Színház 
egy igen kedves és kacagtató kis vígjátékát is felvették. 
Érdekkel várjuk a teljes műsort. 

— Tarsas estely. A kőszegi ipartestület ma, azaz 
1 9üA évi január 17-én este 7 órakor a „Szarvas" ven-
déglőben társas estélyt tart. 

— Elmebeteg. Ibntyoi György velemi lakós öreg 
honvéd elméje elborult; emmiatt aztán Lauringer János 
dr. járásorvos, miután az elmebeteg már közveszélyes 
lett, előterjesztést tett aunak állami intézetbe leendő 
falvétele végett. A minisztérium helyt adott az előter-
jesztésnek s a szegény eltévelyedettet el is szállítot-
ták már. 

— Veszett eb. Mult csütörtökön január 14-én egy 
kisebb fekete kutya a főtéren megmarta Maitz Károly 
vincellérnek fiát, azonfelül néhány kutyát és Kőszeg-
talva felé futott. Nyomában az üldözők, rendőrök, em-
berek, gyermekek, kergették Kószegtalváig, ahol a ku-
tya egy ház udvarába s egy épen nyitva levő disznóólba 
menekült. Itt rázárták az ajtót, majd pedig lelőtték. Az 
állatorvos a kutyát fölboncolta, és gyomrában különféle 
tárgyakat, pdl. szórt, szeget, követ, fát, — talált s 
ebből megállapította, hogy a kutya veszett volt. A vá-
rosi hatóság azonnal iutézkedvén gondoskodott a meg-
mart fiúnak Budapestre, a Pasteur-intézetbe való elszál-
lításáról. A rendőrhatóság pedig a megmart állatokat 
ártalmatlanná tétette és negyven napi ebzárlatot ren-
delt el. 

— Vadászatok. F. hó 12-én Esterházy herceg 
kólialomi vadászterületén Gráf Adolf lékai erdömester 
és Vidor Iguác dörfeli főerdész vadászatot rendeztek, 

védelemre pedig azért van ma a legnagyobb szükség, 
mert a szomszédtól, a más piacokról kiszorított áruk 
behozatala folyton emelkedik, megfelelő ellenszolgáltatás 
nélkül, melyekkel — hazai iparunk fejlesztésével — 
itthonról is elláthatnánk szükségleteinket. 

Ha ezen fejlődés útjára reá térünk, akkor minden-
kinek )ut már buznkenyér s akkor a lisztet többé nem 
kell kivinni I Hat millió magyarnak nem jut ina buza-
kenyér I Ezek szükséglete l'i millió mm., mivel kivi-
telünk szüksége megszűnnék. 

Hogy ezen nagy nemzeti és legfontosabb közgaz-
dasági célunkat elérjük, eme megsemmisítő baj ellen 
egyetértő országos védelemre van szükség, melyre a 
Magyar Védő Egyesület életbeléptetésével a mód meg 
van adva. 

A gyárosokat és kereskedőket csak szervezett, 
egyetértő védelemmel védhetjük uieg az idegen, betola-
kodó áruk és gyárosok verseuye ellen ! így emelheti az 
egyes és minden fogyasztó és vevó a hazai áruk for-
galmát 1 így hódithatjuk vissza a magyar gyártmányok 
és termelók részére a magyar piacot és igy l«end az 
ipar és kereskedelem magyarrá. 

A hamisításokra, visszaélésekre szigorúan őrködünk 
és nyilvánosságra hozzuk. 

Társadalmunk eme szervezésével egy országos, 
hatalmas, erőteljes közvéleményt : a magyar imperialis-
mnst kell megteremteni, melynek súlya szabja meg a 
jövőben követendő közgazdasági politika hazafias irá-
nyát, hogy a királyához oly páratlanul hú magyar nem-
zet auyagi fejlődése, valódi nemzeti irányban haladva, 
biztosítsa minden balsors dacára a második ezredévet 
is ugy maguuk, mint atödaiuknak. 

Minden .elentkezés, belépés, támogatás, alapítvány 
és adomány a Magyar Védó Egyesülethez — Buda-
pestre, József körút 19. ai. alá — az ügyvezető igaz-
gató címére intézendő. 

A tagság és pártolás következő lehet: a) örök 
alapit.} tag: 10<i0 koronával; b) alapító tag: 500 ko-

] rónával; c) pártoló tag: évi 5> koronával; d) rendes 
tag: övi l o koronával; e) közreműködő tag; évi 6 

melyen városunkbél is néhányan résatvettek. A vadá-
szaton teritékre került 165 nyul. A vadászat után a 
kólialomi alsó reudéglőben zamatos ebédre látták ven. 
dégül a vadászokat. — F. hé 14 én csütörtökön Ceelct 
Gusztáv doroszlói vadászterületén tartott vadászatot, 
melyen teritékre került 47 nyul és 5 darab gyönyörű 
tollazatú madár, milyent ezen a vidéken eddigelé még 
nem is láttak. A vadászokat a vendégszerető háziúr » 
szabadban, a doroszlói nagy hársfa alatt kitüuó ebéddel 
vendégelte meg. 

— A kőszeg-szombathelyi vasút üzleti kimutatása 
19<>3. december haváról: 

Szállított személyek 7301 egyén 
Szállított javak 10 >ö tonna 
Személyek s podgyász utáni bevétel . 410ü kor. 
Bevétel a szállított javak után . . . 28 lö . 
usszes bevétel 72-2 „ 
Kilométerenkint 425 „ 
Az elásó év dec. havi ö*szt* bevétele . 7314 „ 
Kilométerenkint 430 . 

A km.-kinti csökkenés — 1*2 

Eredmény az ép elejétől dec. Ii<l végéig : 
Szállított személyek 11402Ö egyén 
Szállított javak II 3öö totim 
Személyek és podgyász utáni bevétel 60580 kor. 
Bevétel a szállított javak után . . 81756 „ 
usszes bevétel 9-'336 „ 
Kilométerenkint 5432 „ 

Az előző év bevitele: 
Személyek s podgyász után . . . 57910 kor. 

Javak után 32780 „ 
usszes bevétel 90690 „ 
Km.-kint 5335 „ 
Az emelkedés kin.-kint 4- 1'8 °/o 

Évi átlagos Lm.-kinti bevétel : 
Az 19 >3. évben 5432 kor. 
Az 1902. évben 5325 „ 

— Találtatott egy lakattal ellátott postabörtáska, 
mely a rendőr kapitányi hivatalban átvehető. 

— A pénzügyi biztosság. A Szombathelyen meg-
jelenő lapokban hozzák a hírt, hogy a pénzügyi biztosság 
Felsó-Órról Kőszegre helyeztetett át. Az áthelyezésről itt 
nem tudnak semmit. Az igaz hogy egy pénzügyi biztosság-
nak Kőszegen való létesit>'n$ tárgyalás alatt ál, s hogy 
kilátásra is helyeztetett. Az ügy váro9Í hatóság érte-
sülése szerint még nincs végleg eldöntve, de rövid idóu 
belül a döutés várható. Azt hiszszük tehát, hogy a felső-
őri biztosság beszüntetése nem is jön kérdésbe, hanem 
csakis arról vau szó, hogy Kőszegen biztosság fog töl-
állittatni. 

— A laktanya építése ügyében a hadügyi kor-
mány — mint már közöltük — kifogást tett az építés 
helye ellen. A részletes kilogások abból állatiak, hogy 
a vadárok igen közel van, nemkülönben az, hogy a ter-
vezettől eltérőleg a raktárak a padlásokra lennének 
elhelyezendók ; továbbá, hogy 6 fenyítő zárka helyett 
csak 8 igényelendő, s hogy könyvtárszoba neiu szük-
séges, de igenis kívántatik a tiszti étkezde mellé egy 
tálaló helyiség s egy szoba a szakács részére. A főne-
hézséget a hely okozza, s miután alkalmasabb hely nincs, 
csak ugy lehetne segíteni, ha az építési arcvonal 25 -3«) 
meternyivel távolabb eanék a vadároktól. Ez azonban 
az épitést felette megdrágítaná ugy, hogy a fölajánlott 
térítési dijakra rá kellene fizetui. Uj s alapos számítást 
kell tehát készíteni, mielőtt a dologban állást lehet 
foglalni. 

— A huszárszázad elhelyezése kérdésében a had-
ügyi kormány beleegyezett a gózinaloinlaktanyának meg-
ajánlott fölhasználásába, de egyúttal értesítette a haJ-

koronával; t) kisiparosok és kisgazdák 2 koronával, 
míg g) fogadalmas tag és ipartestületek évente tetszés 
szerinti összeggel. Nagyobb alapítványok hálás köszö-
nettel fogadtatnak. 

Az alapító, pártoló és rendes tagok a M. V. E 
Közlönyét ingyen kapják, mely a hazai iparpárlolás és 
fejlesztés egész ügyállását világítja meg. — Nem alapító 
vagy rendes tagu egyleteknek és köröknek az előfizetési 
dij évi 10 korona. 

Gróf Somtsich Tihamér Löher$r Andor 
Ogyv. alelnök. UtfM- igatgató. 

Vaszary Kolei Ferenc 
hercegprimáa, fövedó. 

Akik belépui akarnak, lapunk kiadóhivatalában 
felfektetett gyujtöiven is jelentkezhetnek. 

K. V. 
Ezen betűk alatt nem e lap a .A'őszeg és Pidéke* 

értendő, sem „Kőszeg Fáros", hanem egyszerűen az, 
aminek kiejtik : t. i. K. V. vagyis — kávé 

A kávéról általánosan tudva van, hogy az a leg-
elterjedtebb ital s hogy az osztálysorsjegyeken kivül 
semmiről se küldenek annyi „preiszkurantot" mint erről 
a cikkről s egy árucikkben sem mennek annyian lépre, 
akár mint az osztálysorsjegyeknél, mint épen a kávénál. 

Hamburg, Fiume, Trieszt és a fővárosok kávé-
beviteli cégei ezrével özönlik el a közönséget hirdeté-
seivel, ajánlataival s hol olcsó ajánlattal, hol kávéjukat 
magasztaló dicséretekkel igyekeznek megrendelőket sze-
rezni. 

K»s csakugyan százával, ezrével kapják a megren-
delést, a megrendelők azonban nagyon gyakran óriási 
csalódásoknak vannak kitéve. De persze itt a kávé, a 
postás már megkapta a pénzt, visszaadni nem lehet, 
hát megnyugszunk benne, mert siuszáj és mert ki akarna 
még levelezni, kifogást tenni P 

Nem is lenne belőle semmi haszna. Az ily szállító 
cégeknek már készen van a bocsánatkérő levele, mely 
a legügyesebb kitegásokkal teli s számtalan esetbeu 



testparaucsuokságot, hogy ha a város vagy a szállásadó 

nehézségeket támasztanának, akkor a liaszársiázad Gyór 

mellett tekvő községekben lesz elszállásolandó. 

—- Déli vasút. Folyó évi lebiuár hó 1-éu a szé-

kssfehérvái-komáromi voualon Kisbér és Nagy-Iguiáud 

Állomások között a 3<i. *z. őrháznál levő Kisbér meg-

állóhely telhagyása mellett, ugyauott .Keményítőgyár" 

eluevezéssel önálló elszámolási szolgálattal megálló- és 

rakodóhely tog megnyittatni. E megállóhely HZ általános 

személy- és podgyász-forgalomra, az ottani rakodóhely 

pedig kizárólag a kisbér-fűzitői egyesült gyári részvény-

társaság „és a kisbéri és bábolnai Magyar kir. állami 

uiénesbirtok* gyors- és teheráru küldeményeinek és a 

uevezelt ménesbirtok élószállitmányaiuak tel- és kiadá-

sara szolgál. Hullák, jármüvek, robbanékony áruk és oly 

tárgyak, melyeknek be- vagy kirakásához külön beren-

dezések igényeltetnek a megálló s rakodólielyeu sem 

tel- sem pedig ki nem adhatók. 

— Megvadult ló. F. hó 15-éu délelőtt egy lé vág-

tatott végig a királyuton, magával ragadváu egy sze-

kérnek elejét két keréken. Hogy hol maradt a szekérnek 

másik tele P az volt a kérdés. A megvadult lovat Hti-
meytr kovácsmühelyuél togták el és kitűnt, hogy egy 

földmives emberé a ló. A kocsi másik tele és a szegény 

loldmives súlyosan sérülve feküdt a királyuton, a Hene-
dek-féle vendéglő előtt. A ló valamitől megijedve neki-

vágta a kocsit egy fának; a koesi eltört, szerencsétlenül 

járt tulajdonosa pedig a betegházba szállíttatott, ahol 

súlyosan sérülve fekszik. 

— Fölülfizettek a f. hó 9-én tartott tűzoltó álar-

cosbál alkalmával a következők : Gerbert őrnagy, Száj-

bély Gyula, egyenkint 10 kor. Baró üiske Kálmán 8 

kor. Ozv. Gyömörey Antalué 5 kor Niehold Mihály, 

Peitzker őrnagy, özv. Radicke Ott.oné, gróf Schinidegg 

János, Schiller Károly, egyeukint 3 kor. Adler Simon, 

özv. Benedek Ernóné, Bunu Lipót, Cortesi úrhölgy, 

Csikós Ede, özv. Csizmazia Mártonné, Glatzhofer Samu, 

Kincs Istváu, dr. Kovács István, Kobelrausch kis., Kre-

csek Gizella, özv. Kovács Károlyué, Kirchkuopf Mihály, 

Prosquill Gyula, Leitner Nándor, Lindeninayer Frigyes, 

özv. Mrazek Jáuosné, dr. Sissovics Miklós, Schönbauer 

Jáuos, Voubank százados, egyenkint 2 kor. Adler Lajos, 

Balikó József, Beér Károly, Dillmanu Lajos, Dellin 

Gusztáv, özv. Fischer liezsőné, Grossmann Ferenc, 

Heuffel Rezső, özv. Kulcsár Alajosné, Korchtnáros Gás-

pár, Kis Autal, Kukuljevic József, Mick Berlholdué, 

Molnár Katica, Nóvák N., N. N., dr. Plüclier, özv. 

Ritter Danielné, Reimayer Lsjos, dr. Szemző Sándor, 

Schlesiuger főhadnagy, Schueider Constautiu, Schlögl 

Frigyes, Steyer N , Török N., Weinberger Gusztáv, 

özv. Wagner Károlyué, Neumau lii ni ik, egyenkint 1 

koroua. Brezovics Ferenc Ö" fillér, Kolm Jakab 50 fillér, 

Schlesingor N., Bricker N., Lock Jakab, egyenkint f«> 

fillér, Fodor József 20 fillér; a lüzoltó-egyesiilet ezúton 

fejezi ki hálás köszönetéi. 

— A kőszegi kath. olvasókör f. é. január 24-én 

a Mulató termeiben könyvtara, javára változatos műsor-

ral egybekötött táuceslélyt rendez. Az estély iránt mal-

most nagy az érdeklődés, mert abban Kőszeg legjelesebb 

műkedvelői vesznek részt, s ugy halljuk a vidékről is 

számosan fognak azon megjelenni. A műsor a követ-

kező: 1) Kéler: Magyar hangverseny-nyitány Négykézre 

játsza: Kárpáti Sándor és Pohl Elza. 2) Felolvasás. 

Tart já : dr. Dreiszker József. 3) Férfinégyes. 4) Mono-

log Szavalja: Pallér Fauika. 5) Koiuzak: Népdulocska 

és Mese. Zenekar: dr. Dreiszker József, Kárpáti Sán-

dor, Keresztury József, Kovács Ferenc, dr. Sissovics 

Miklós, dr. Stúr Lajos és Unger Elek. 6) Szavalat. 

Előadja: Serényi Ákos. 7) Férfinégyes. 

— Uj hegyórök. A régi hegyőrök süketek, vakok 

és tehetetlenek voltak, ugy hogy azokat kellett volna 

másokkal őriztetni. Végre a két téli hegyőr helye meg-

üresedett és Sehtapjtr Pál hegyfölügyelő előterjesztésére 

a jelentkező két egyéu, u. no. Schitfrr Ferenc és Grt-
l/onts József föl is fogadtattak. Az utóbbi ellen névtelen 

levelet is irtak a város hatóságához, de & hegyfölügyelő 

kedvező előterjesztése s az a körülmény, hogy a két 

állásra csak két jelentkező volt, a törvény értelmében 

pedig kifogás netu volt tehető, a fölvételt eredményezte. 

— A vármegye szabadelvű pártja f. hó 10-éu délu-

táu 3 órakor Szombathelyen pártértekezletet tartott, 

melyen a párt uból szervezkedett. Egyhaugu lelkese-

déssel elhatározták hogy a lemondott Ernutzt Kelemen 

v. b. t. t. urat felkérik a part elnöki tisztében való 

megmaradásra, és táviratilag üdvözölték Siéll Kálniáu 

volt és Tisza István grótjelenlegi miniszterelnököt. Az 

aleluöki tisztségekre megválasztották EmusitJ ózset dr. 

Btkás*y Is tván dr. Kiss Gyu la és Miskolczy Gyu l a dr. 

urakat. Megalakították továbbá a központi választmáuyt, 

melybe Kőszegről Cttlct Gusztáv, Htgediis János dr., 

Knesttury József , kűsztgi József , Markovits József , 

s Sitsocics Miklós dr. kerültek bele 

— Tessek csak a Kőszegen gyártott mosószap-

pant használni! Az első próba megfogja győzui arról, 

hogy ép olyan jó mint bármely más gyártmányú szap-

pan. Kapható minden fiiszerkereskedésben a gyárosuál: 

F r e y b e r g e r Sándor bőrkereskedésében Kőszegen. 

Különfélék. 
• Anyakönyvi statisztika. A kőszegi anyakönyvi-

hivatalban az utóbbi időben a következő születési-, 
és halálozási-eseteket jegyezték be : 

Születés. 
Január 5-én. Reuner Frauciskafia, Miksa, Árpád, 

róm. kath. 

Január lo-éu. Reimau Marton és Dorós Júlia leá-

nya, Teréz, róm kath. 

Január 12-én. Neuvirth János és Schragel Gizella 

leánya, Mária, róm. kath. 

Január lu-én. Kovács József ós Bauman Paula 

leáuya, Irén, ág. hitv. ev. 

Halálozás. 

Jauuár 13 áu. Schlögl Gusztáv, róm. kath., 6 hó-

napos, görvélykór. 

A karácsonyfákra kivált báli ruha, keityfl, legyező és 

virág sokaságától ragyog minden kirakat. Mire ez a 

levél eljut olvasóihoz, sokan megkapták már az első báli 

ruhára valót. Képekről azértis goudoskodtunk minden 

korbeliek számára, hogy kedves olvasóink farsangi 

goudját kisebbítsük, örömeit pedig szaporítsuk. Tehát 

j ó farsangot és friss, vidám boldog ujesztendót minden 

kedves régi és uj előfizetőnknek. Ida. 

A divat újság minden hónapban kétszer jelenik 

meg. Előfizetési ára nagyon olcsó : negyedévre, postáu 

való szétküldéssel, két korona lmsz fillér. Előfizetni leg-

célszerűbben a kiadóhivatalba intézett postautalványon 

lehet. A Divat Újság kiadóhivatala Budapesten, VI I I . , 

a Rökk Szilárd-utcza 4. számú házában van. 

ilyenkor még sikerül egy ujabb Jobb minőségű" külde-

ményt. a megrendelőnek nyakába sózni, mely ha bevá-

lik, épen annyiba kerül, mintha helyben vette volna, 

teltéve hogy a hirdetett 5 kilós csomagban csakugyan 

5 kiló kávé és nem 4>/i vagy legfeljebb 4'/« van benne. 

Ezen viszás helyzetet megszüntetendő és az e 

közül előforduló visszaélésekkel szemben a nagy közön-

séget megvédelmezendő, valóban dicséretes dologra ha-

tározta el magát Schaar Jót»ef helybeli füszerkeres-

kedö cég. 

Több vidéki kereskedővel szövetkezve óriási meny-

nyiségü kávét vett, akik azután a mennyiséget maguk 

közt felosztották. Ebből rájuk nézve azon előny éretett 

el, hogy nem voltak kénytelenek a nagykereskedőtől 

venni, aki a kávét manipulálja, hanem megvették közvet-

len a termelőtől, mialtnl sokkal olcsóbban is jutottak hozzá. 

Felismerték, hogy ez az egyedüli mód a kávé-

importáló cégekkel a versenyt megállani. 

Nem kell tehát a közönségnek külföldről, vagy 

máshonnan, ismeretlen cégektől, ismeretlen kávét meg-

lendelui. I t t helyben Schaar Jótsif füszeikereskedésében 

kiválogatják a nekik legjobban megfelelőt. Megkapják 

pedig ugyanannyi árért mint bárhol s ami szintén fi-

gyelembe veendő, teljes öt kilót súlyban. 

Nincs irni való, nem kell mérgelődni, nem kell 

reklamálni, visszaküldeni s egyébb kellemetlenségekkel 

veszódui s amellett meg pártoljuk a helybeli kereskedőt. 

Ha a vevőnek a kávé nem tetszik, nem izlik, egy-

szerűen visszaadja, másikat próbál helyette s azt veszi, 

mely neki legjobb, esetleg más árucikkre és kicserél-

heti. Ez csak kényelmesebb mint az idegen céggel való 

hosszadalmas bíbelődés. 

Schaar Józtef füszerkereskedő tehát valóban elis-

merést érdemel, inikor csatlakozott azokhoz, akik a na-

gyobb a közvetlen bevásárlás által arra képesek, a 

külföldi is bárhonnan jövő kávé ajánlatokkal szemben a 

versenyt kiállani s bizonyára a közönség részéről meg 

is fogja találni azért a megérdemelt pártolást abban, 

hogy aki jó és olcsó kávét akar venui, mindenekelőtt 

az ó üzletét keresi lel. Kgy kávenémkt. 

Kérjen mindenki 

saját érdekében 

Valódi Kathreiner-féle 
Kneipp-maláta kávét 

csak oly csomagokban, a melyek a 

Kneipp páter védjegyet és a Kath-

reiner nevet viselik, és kerülje gondo-

san a silány utánzatok elfogadását. 

A divat. 
— A 1 )i v at Uj«ig.ból. — 

Azt szokták mondani, hogy semmi uj sincs a nap 

alatt — és ezt mostauában a divatra is alkalmazzák. 

Azt mondják hogy: Liberty! Liberty inusliti! Liberty 

bluz! — láttuk már. Csipkéi csipkebetét! csipkegallér 1 

volt már liálószerüen csomózott alapra dolgozott, rojtos 

varrott csipke valamikor uiiutha mar ezekkel is talál-

koztunk volna — igaz, hogy ezzel legrégebben. Keskeny 

s/.alag I virág! tüllbodor, fodor és egyebek - mindezt 

láttuk már sokszor és ezerszer. 

Nos igaz hogy igaz mindez minden ami van, már 

voll is. Akár régeu, a közelmúlt időben. Csakhogy aira 

való a Divat, hogy a sok régit ugy tudja adni, mintha 

soha nem látott újdonság volna. ft* ha az valaha, hát 

most tökéletesen sikerült neki. Például, hogy az asszo-

nyok tő tó díszét, a csipkét említsük elsősorban, A míg 

évek soráoan végig minden csipke telhószerüen könnyű 

szellős és libbenós volt, most lehetőleg sima, nehéz, 

előkelő disz gyauáut tapad a vállunkra, csípőnkre, ru-

hánk aljára. Hogy a rojtnak meg mily őrületes sokféle-

ségéi halmozza a divat a kirakatokba, az egyszerűen 

szédítő. A puha togasu selymesen meleg, nehéznek lát-

szó, pedig szinte teljesen színtelen zseniliarojttól kezdve, 

a keskeny, enkkos, kockás és ivezett csipkék szélébe 

díszül beleszövött nyitott éssodrozott, aztan a pillangós 

és gyöngyrojtig annyira rojtos némely ruha, akár egy 

spanyol gitánáé ! Különös, hogy a ragyogó pillaugódisz, 

ugy egészen, mint részben hiiuzett ruhákban mennyi 

ideig megáll a Divat kegyébeu. Már nem is emlékszem 

hány éve, hogy az a kiválóan színpadi hatásokat tá-

mogató disz lekerült a báli- és liaugversenyterem par-

kettjére, és mondhatom, hogy most is pazarul ragyog 

a szemünkbe. Valóságos szemtényvesztét és letóz sok 

finomabb és jobb ízlésű ruhát, kissé hivalkodó pompá-

jával. Színházba, már csak hiába, de nálunk blúzba jár 

csaknem mindenki. Klvégre nem sok köztüuk a kocsin 

járó boldog halandó. Aztán meg — mi tagadás benne — 

senki se azért öltözködik, hogy ne lássák — már pedig 

színházban alig látni egyebet a blúzánál. Legfeljebb ha 

az Operában vagy a Király Színházban, a melyeknek a 

fűtött, tágas, fényesen világított előcsaruokában kelleme-

sen meg lehet egy szép ruhát barátnüink épülésére 

sétáltatni. A színházi blúzok újdonságai a tafotabodros 

Herkules-zsinórral díszített bársony blúzok. A hófehér 

liberti selyemblúz arany fonállal varrót csipkebetéttel. 

Angol bársouybluz, a melynek gallérjai és kézelőjét 

égetet bőrmunkával díszített hajtóka ékíti. 

Házi ruhák vagy kényelmes utazóruhákhoz egy 

nem igen elegáns, de alkalmas modellt láttáin nagykoc-

kás keudőszövetből, a melynek a rojtos széle adta meg 

a kissé cafatos díszét. Tán nagyon sovány, vagy magas 

alakon szépen állhat, de másnak nem merném ajánlani. 

A színházi és báli köpenyek természetesen mind 

prémesek. Néha cgéazen egy-lcét, sót háromféle állat 

bóróból készül a színe és a viszája meg persze szép 

selyembéléses. A téli ruhákon ellenben kevesebb a prém. 

Tán a sok bundagallértól, stólálól s egyebektől már a 

ruhákra nem is jut. 

Most a farsangra gondol, a farsangra készül min-

denki, a kiuek felnőtt, ugyuevezett eladó leáuya vau. 

Irodalom és művészet. 
(*) „A mindenseg földtani et leszármazási mü-

velodesenek törtenete „ Kgy nagy spiritisztikai, közel 

800 la^ra terjedő, háromkötetes mü, melyet az Adelma, 

világszerte ismert iróaediuin „Szellem, erő, anyag* cimit 

mediumi megnyilatkozásának magyarázatául irt Tóvölgyi 

Titusz A könyv szokatlan címe teljesen megfelel tartal-

mának, mely valósággal hogy a mindenség törtéuetét 

irja meg. kezdve Istennél, az ó első naprendszerénél, le 

földünkig, meiy immár a hatodik naprendszer egyik kis 

bolygója. Az első naprendszernek hat világfokozatbrin, 

— egész alakulási törtéuetét leírja. Ez az ős avagy 

minta naprendszer, ettrtl leszármazott ivadék a többi. 

Ennek növényi keletkezése az ős minta-növényzet. 

Allatai az ősminta-állatok. Lakói az ós minta-szellemek ; 

Ismerteti mindezek mibfil és hogyan történt keletkezését 

és leszármazását földünkig. Hogyan és miből lett az 

ember f A logikát a legszigorúbban betartja. Földünk 

szaktudósai, kivált a csillagászok, nyomon kísérhetik 

és ellenőrizhetik, vájjon nem tér-e el az ó következ-

tetéseiben azon alap föltételektől, amelyek földünk ter-

mészettanának Cfal,irtásaival kell hogy összeköttetésben 

legyenek. Még soha nem olvasott érvekkel bizonyítja 

Istent. Az eredendő avagy ösbünöket s azok folyton 

szaporodó ágazatait. Az igazság fogalmát. Tőrvények 

erejét stb. Legéidekesebb fejezete, melyben .rotáció" 

cimeu, a mindenséget kormányzó és vezető értelmi erők 

összműködését ismerteti. Amelyben kimntatja, hogy irá-

nyítják fölülről az egész emberiség haladásáuak és 

művelődésének mozgását; hogy vág össze az egész 

mindeuségheii és specialiter földünkön, iniuden kerék. 

Ezek a mű főbb vonásai, melyekből számtalan mellék 

vonások ágaznak ki. Ára a 3 kötetnek 8 korona. Kap-

ható minden könyvkereskedésben vagy kiadóhivatalban : 

Budapest, József-körut 46. sz., I em , I. ajtó. Kiket a 

spiritizmus érdekel, e műből teljes tájékozottságot me-

ríthetnek maguknak. 

(*) A „Zenelo Magyarország" zongora és hegedű-

zenemű folyóirat most megjeient X I . évfolyam 2-dik 

füzete a következő szép ztnemüujdönságokat közli -

1.) Ábrányi Kornél a most elhalt nagynevű magyar 

zeneszerző utolsó hangulatos dalát „Hegyen ülök, bu^an 

nézek le róla'. 2.) Fehér Jenő a Katalin operette szer-

zőjétől a Népszínház újdonságának a .Bonaparte" szín-

mű legszebb számát a .Vissza vágyom Angliába* ciinü 

dalt. 3.) Rosey György .Szolgálatban — lm Diensf 

kereset iudulóját. Ily gazdag tartalommal jelenik meg 

a minden zenekedvelőnek kiváló fontosságú zenemüto-

lyóirat minden egyes füzete, ugy hogy előfizetői az 

érdemesebb zenemüveket, melyek az év leforgása alatt 

megjelennek a havonta kétszer megjelenő füzetekben 

kapják. Előfizetési ára egész évre 24 füzetre 12 kor , 

félévre 12 fűietre « kor., egy negyedévre 3 kor. ELŐ-

fizethetni a most megindult X I . évfolyam I. évnegyedéle 

valamiut az előző évnegyedekre is Budapesten a .Ze-

it, ló M agyai ország" (Klökuar Ede) zeuemükiadóhivata-

Iában Budapest, VI I I . József-körut J2 24. 



Császári és királyi A udvari szállitó 

(•> A Vasárnapi Újság a legrégibb s legnagyobb 
terjedelmű magyar szépirodalmi és ismeretterjesztő ké-
pes lap, mely a jelen évvel 51-ik évfolyamába lépett, 
évenként több mint 130 ivén s t<»bb mint ezer képpel 
jelen meg, legjelesebb Íróink és művészeink közreműkö-
désével. Állandóan közöl egy magyar és egy külföldi 
regényt „ Regény tár* mellékletén ; ezen kivül elbeszélé-
seket, költeményeket, ismeretterjesztő s az aktuális 
eseményeket ismertető közleményeket, nagyobbrészt il-
lusztrálva, legkiválóbb íróinktól. Mikszáth Kálmán ki-
tűnő irónk, mint főmunkatárs működik a „Vasárnapi 
l'jság" szerkesztőségében s a vele kötött egyezség ér-
telmébeu kizárólag a .Vasárnapi Ujság*-ba írja nagy-
becsű szépirodalmi közleményeit : uj elbeszéléseit, regé-
nyeit, tárcacikkeit. A „Vasárnapi Újság" az i«04. évre 
belépő előfizetőinek nagyszabású, rendkívül díszes kiál-
lítású .ünnepi albuiu«t ad ingyen*. hat nagy ivre; 
terjedő, színes aranyuyomatu borítékkal ellátott album 
ugy becses unalmára, mint kiállitasának diszére a 
legjavát adja annak, a mit mai irodalmunk és művésze-
tünk nyújthat. Az Pnnepi album összesen 81 eredeti 
képet tartalmaz, a melyek között, 5 4 a Rákóci-korra 
vonatkozó kép van; bolti ára 3 koroua; a .Vasárnapi 
l'j>ág- előfizetői - 19H4-ben belépő uj előfizetői is 
ingyen kapják. A „Vasárnapi Újság" előfizetési ára 
negyedévre 4 korona, félévre $ korona. Az előfizetések 
a .Vasárnapi Újság" kiadóhivatalába, Budapest IV., ( 

Egyetem-utca 4. szám alá küldendők. 

569 1903. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-c. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
kószegi kir. járásbíróság i903. V. '230. számú vég 
zése következtében dr. Nemeth Gyula ügyvéd által kép-
viselt özvegy Schöll Julianna javára Szovjak Hugó ügy-
véd ellen 1131 kor. f , s jár. erejéig 1903. évi 
szeptember hó ?-én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 7o9 kor — f-re becsült következő 
ingóságok, u. m.: bútorok, 1 vadász puska stb. nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a kószegi kir. járásbíróság 1903. 
évi V. 230 6. számú végzése folytán 1131 kor. 22 fii. 
tőkekövetelés s ennek jarulékai bíróilag már megálla-
pított költségek erejéig Kőszegen leendő eszközlésére 

1904. évi február hó 4 ik napjának 
délelőtti 10 órája 

határidőül kitiizetik és ahhoz a venni szándékozók ezen-
nel oly megjegyzéssel hivatuak meg, hogy az érintett 
ingóságok az "l881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai 
értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet igéróuek. 
szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le és felülfoglaltatták, s azokra kielégítési jogot nyer-
tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. I2ü §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Kőszegen, 1904. évi január hó 5. napján. 

R U H A G y u l a . 

kir. bir. végrehajtó. 

Egy elismerő levél 
Wilhelm Ferenc, gyógyszerész, cs. és kir. udv. 
szállitó urnák Neunkircheuben, Alsó-Ausztria. 

M i 11 e r s i 11. 

Értesítem Ont, az un Wilhelm-féle an-

tiarthritikus antireumatikus vértiszti tó-teája 

hét személyen, akik csuzbajosak voltak, se-

gített ugy, hogy most mind egészségesek 

egy személy, ezt meg kell jegyeznem, már egy 

egész éve ágyban feküdt és az én tanácsomra 

ivott ilyen teát, most pedig megint járhat a 

dolga után. Az én feleségem is nélkülözhe-

tetlennek tartja a házban ezt a teát. A tea 

feltalálójának ezerszer köszönetet mondok. 

Ennek a teának minden házban és minden 

családban ott kell lennie. 

Tisztelettel Krall György. 

Eapnatb Frani Wilhelm. gyigyueresz. cs. és kir 
udvari i i i l l i tonal Nounkirehan. Aho-Aumria, vala-
mint a nevesebb gyó^öiertiralctaaei drogériákban 

1 c»om»̂  áru 2 k, I po*ia<-*oina.: . 1;> coina;; áru 
24 k. ItlrmentY* minden nuigyar poM«álloijiá<ta 

NACY UVEC 

! 2 K O R O N A 

K IS UVEC Á R A : 1 K O R O N A 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MINDEN ÜVEGHEZ 

• MELLÉKELVE VAN!. . . 

Zlth kiit&I; a gyárban y4«Wi c-

M Áegjabbaa .̂ 

Első magyar haitgszergyár 

vilfainoa erőre berendezve 

S T O W A S S E R J. 
ch. 6h kir. udvari l'i"Hf*zer),'jÁroí 

hadntn-ogn/filliiú 

r r a Rákóczi javított Táronaf0 

egyediili feltalálója 

Budapest, II Lánchld-uica 5. 
Ajánlj* a ttttjái gyárában kn,ü|t 

oinítí, réz-, fa-, faló- és vouóh. 
hangszereket. 

Megettük, gordonkák, bögök 
fuvolik, klarinétok, trombiták 

én cimbalmok. 

Tarnnatn " r u 3 0 rrl , i l kor-) f*i. ItUUydlü j,,bb, iskola hoz/,ti 11I({V(1|( 

ItílloUdl UH ilrbaii, HOUJUK fi* 
föltételek nidlletr. 

Harmonikák iz^St*™ ^ 
. lavi tá» i»k Hp.ciniiH kivitelben 
g> oraan «'•» s/uk«orüeii •Mkö/oltetn»k 
toi i . ' .k b a h g s z a r n k a tg|»|! 

111 áuyu haugfokixó fr.'reiidiíviil, me|». 
ért garaunát vállalok. 

A| jegyzék minden lungsaeiről kiUöu-kűJjöu kérendő 

mely bérmentve niegküldetik. 

A R l c h t e r- f ó i e 

UNIMENTÜM CAPS. COMP. 
H o r g o n y - P n l n - E x p e l l e r 

pjry répi kipróbált lütcister, a mely már több mint 
3U PV óta meghízható l»«1ör?.8<>l<»ttl alkalmaitatik 
kuntifitl. cuiUl >•» »|kn utkiM. 

Intés. S^nyabU uUniat->k miatt beváaáriáakor 
,L óvatosak legyünk és oaakis eredeti üvegeket 
dobozokban e,.lirj»ifvédi(*ygyol is ajlckftr" c«á«-
j<«yMM«l fofHijunk M — 80 f., 1 k. 40 f. w 2 k. 
arbw a legtofcb ftyójfyaawUrban kapható. 
Főraktár T ó i ö k J ó z s e f gvógy»zí>r«iaii«l 
B u d a p e s t e n . 

Fllohter F. A i i . é s t á r s a . 
;•»•« *• kir uav«n •xamtök. 

RedolttiSt. 

Hogyan hat Barfhel takarmánymesze? S S f i S S ^ ^ . V f f i 
egy napon 5—5 malacot szült. Nézzük e«»k miképpen fejlődtek s tenyésztek e malacok ! 

1. Szabó olvasta, hogy mily jöl hat a Barthel 
takarmánymesze, de bizalmatlan volt s nem vett 

2. Kocsis ügyesebb volt, megrendelte Barthel fakur-
mánymeszét s naponként mindenik malacnak elöhb 
félkávéskanálnyit, majd egész kávéskanálnyit adott 

3. Takarmány mész nélkül a malacok rosszul ettek, 
növekvesbeu visszamaradtak, gyakran kaptak has-
menést, s ^ hét alatt kettő közülök megdöglött. 

4. Kocsisnál fordítva állott a dolog. Sohasem vol-
tak ilyen malacai 1 Es mibe került neki mindez? 10 
kg. Barthel.féle takarmánymész 4 koronába ! 

5. 9 hónap multán Szabyhoz jővén a mészáros, 
alig hogy megpillantotta a malacokat, azonnal el-
rohant onnan ! 

Tanulság 1 Ki gyorsan 

nagy és kövér disznót akar 

nevelni, az keverjen Barthel-

féle takarmánymeszet a ta-

karmányba. 

Magyar levelezes! 

6. Kocsisnál pedig csak nevetett s azonnal megkö-
tötték az alkut. 

5 k l g . á r a 2 K 

5 0 k l g . n . n 1 2 K 

helytt Bécsben. 

Ismertetés i n g y e n . 

Barthel Mihály 

és Társa 
W i e n X 3. 

S ircardnbi i r^ i t 44 

Nyomatott Kejgi QyuUt könyvnyomdájában Kőszegen. 
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