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Városi gazdálkodás. 

Et évi január hó 15-én tartott ülésében vá-

rosunk atyni a szent dömés-rendnek iskolájuk ki-

bővítésére 6000 frt, — a tervezett Sopron-kőszegi 

v&sútuak törzsrészvényekben jegyzendő 20,000 

frtuyi segélyt szavaztak meg. 

A legutóbbi két évben, vagyis 1898. és 1899. 

évbeu pedig megszavaztak az úgyuevezett Pátner-

utcai csatorna-hálózat kiépítésére 6000 frtot, a 

eseudőrlaktanya s a városi szegényiutézetnek felépí-

tésére 10.100 frtot. Azonkívül megterhelték a városi 

költségvetést az 1898. évben 2900 frt, az 1899. évben 

1658 frt évi kiadással. Az összes kiadások tehát a 

legutóbbi két évben, — beleszámítva a kölcsönök 

után fizetendő törlesztésen részleteket is — felszapo-

rodtak 50000 frtnál nagyobb összegre anélkül is, 

hogy ez arányban a jövedelmek növekedtek volna. 

Bele uyugszom azon határozatokba, — azokat 

bírálatam táryvává tenni nem is akarom — a me-

lyek az előzőleg felsorolt kiadások megszavazására 

a város képviselő-testületének alapul szolgáltak ; 

azt is konc/.edálom, hogy egyik vagy másik kiadás 

elől kitérni sem lehetett, — de hogy minden, sok-

szor nem is spontán felmerülő kiadás egyesegye-

dül drága kamatláb mellett felveendő kölcsöu út. 

ján nyerjen fedezetet, — no, már az ilyen eljárás 

ellen határozottan állást kell foglalni. E/.en gya-

kori apró kölcsöu felvétel azon momentum, a mely 

a helyes gazdálkodás iránt érzékkel bíró férfiú 

bírálatát provokálja. — A városi költségvetésnek 

évről-évre való megterheltetése pedig méltán gon-

dolkodóba ejti a felett: nem érkezett-e el az ideje 

annak, hogy most már, a mikor kiadásainkat foly-

ton növeszszük, — komolyan foglalkozzunk új 

jövedelmi forrásokról is. Mert hát a kiadások még 

csak ezután fogják az adófizetők vállait nyomni| 

ha a város közönsége mindazon terveket, amelye-

ket boldogulása elé kiszabott, — végre is kívánja 

hajtani. 

Én a kölcsön, de leginkább ily apró kölcsön 

felvételének ellenese vagyok. Ott, hol ei okszerű 

gazdálkodás elvét követik, ily apró kölcsön-felvétel-

nek még a lehetősége is ki van zárva. Ha nekem 

évi 70.000 frtnyi jövedelem van, és én ez összeg-

j bűi nem tudok magamnak valami rendkívüli kia-

dásra 5000—6000 frtot megtakarítani, vagy köl-

csöu nélkül beszerezni, — úgy kiállítom magam-

ról azon bizonylatot, hogy nein tudok a pénzzel 

bánni. De ha már kiadom, hogy külsőleg is sze-

retném látni, hová fordíttatott e rengeteg összeg? 

Minden rendes háztartásban van tartalék-alap 

a miből a váratlan kiadásokat akadálytalatiúl fe-

dezik. De a városnál azon kiadások, a melyek köl-

csön útján törlenztettek, nem is spontán merültek 

'fel, hanem egyik vagy másik ügy, például a csa-

torna-ügy néhány évig húzódott, mely idő alatt bő 

alkalma nyílott volna váro>unk hatóságának az 

{erre fordítandó költségnek kellő időben való, (köl-

csön felvételt kizáró) benzerzésére. így tehát még 

elitélendőbb azon gondatlanság, hogy, noha elég 

idő állott városunk hatóságának rendelkezésére, 

hogy a megfelelő fedezetről gondoskodjék, mégis 

'más forrást nem jelölhetett ki, m i n t . . . . kölcsönt; 
1 s kölcsönt a városi szegényintézet, csendőr-lak-

' tanya építésénél stb. és egyébb beruházásoknál. Hadd 

fizessenek utódaink is ! Bocsánatot kérek, elődeink 

nem csináltak annyi adósságot, mint a mennyit 

mi hagyunk, hátra örök s égkép. Elődeink a pénz 

kiadásánál sokkal óvatosabbak voltak, anélkül, hogy 

a váios érdekeit elhanyagolták, vagy kockára tet-

ték volna. 

Mindennél fontosabb s következményeiben ki-

hatóbb, hogy as évről-évre fokozódó kiadások fe-

dezetére új jövedelmi forrásokat nyissunk. Mi 

san bizonyítja fényesebben a helyes kormáuyzást, 

a közérdek iránti helyes érzéket s buzgóságot, 

mint ama törekvés: az adózó közönségre minél 

kevesebb terhet rakni. Egy gondos apa családja 

igényeinek növekodénével bizonyára elő fogja terem-

teni azon segédeszközöket, amelyekkel háztartását 

— hitel nélkül — elláthatja. Épp úgy, legyen a 

szorgos apa módjára a város tényezőinek is komoly 

feladata, új s új jövedelmi forrásokat létesíteni, a 

rendelkezésre állókat pedig minél jobban kihasz-

nálni. A pénzügyminister egyik budget-tárgyalás 

alkalmával egyenesen reámutatott különösen a jö-

vedelmek minél intenzivebb kihasználására. Amint 

személyesen van alkalmunk meggyőződni : ki is 

küldi már néhány év óta közegeit, hogy az adó-

felvételeket a helyszínén ellenőrizzék. 

Egyrészt tehát új jövedelmi forrásokuak fa-

kasztása, másrészt a meglevőknek jobb kihaszná-

lásának kérdése foglalkoztassa közel jövőben a té-

nyezőként szereplő köröket. 

Mnrt ha kiadásainkat folyton emeljük, anél-

kül, hogy azok arányában jövedelmeinket fokozni 

képesek volnánk, elkerülhetetlenné lesz az amúgy 

is mindeu oldalról sanyargatott adófizetőnek újabbi 

T A R C A . 
Hadi tudósítás a/ angol-búr 

háborúról. 
(Fnuicuú •lapoa.ággal ) 

2-ik levél. Fokváros. 

Gyorsított tempóban haladt az .Orlando' a véle-
ményem ellenére Nápolytól elég távol fekvő Fokváros 
felé, a hol szerencsésen kikötöttem podgyászom- s az 
ángliusok részére ajándékkép vitt csokoládéval együtt. 
Velem együtt kikötött azon 500 vitéz szerb, kiket há-

Milán küldött Anglia segítségére. 

Délután 3 órakor kötvén ki, elég idóm maradt 
volna — lerázandó az üti port - meleg fürdőt venni, 
de wjuos, itt Délafrikában kádtürdőt nem, — csak ten-
(erit ismernek. Ezen minden utazó fáradt tagjait fel-
vidító élvezetről le kellett mondanom. 

Mentem tehát, — minden utas számára előirt prog-
ttmm 2-ik pontja szerint — a borbélymühelybe, a hosszú 

alatt kissé elhanyagolt külsőmet rendbe hozni a leg-
öjabb híreket meghallani s a helyzet recognoskálásához 
szükséges informatiókat megszerezni. Az úti programm 
e 2-ik pontjánál már szerencsésebb voltam. Amennyiben 
itt meghallottam, hogy holnap érkezik meg lóhalálában 
Koberts tábornagy, Kitchener lord, kinek hálás nemzete 
* kabyluk szerencsés bevezetéseért nemzeti ajándékkép 

— Westminsterben felajáulott ingyenes díszsir helyett 
— 150 ezer font sterlinget szavazott meg ; olyan ösz-
szeget, a melyet a nem kevésbé hálás Milán király is 
•ltogadna szerb nemzetétől. 

Miután e két ánglius tobornok s a vezetésük alatti 
hadtestek fogadtatására az előkészületeket az itteni 
vezető körök már megtették volt, — elodáztam a lady-

smithi útamat, — a honnan szándékoltam második leve-
lemet Írni, — s itt maradtam holnapra. 

A nap hátralevő idejét Fokváros közelebbi meg-
szemlélésével töltöttem el. Foltunt a kikötőben a sok, 
minden nemzetet képviselő hajó ; — a sok kereskedő-
üzlet, hiányzott azonban magyar Kolinok üzlete; - a 
Wellington-téren felállított Ürleáni szűz szobra ; a nem-
zeti Opera-épiilet; lelencház; egyszóval a városnak sem 
keleti, sem déli, sem éjszaki — hanem nyugati jellege. 
Mintha Angliában, Koppenhágában lettem volna. Zulu-
kalfer, hottentotta egyáltaláu neiu ötlött szemembe. 

Betejejve körsétamat, beléptem az itteni Szikszayba, 
s a vacsora után, - mivel a háborúra való tekintet-
ből a színházak, orfeumok bezárattak, — egy kissé be-
néztem az itteni Gésákhoz. Korán lefeküdtem. 

Következő nap már kora reggel talpon voltam, 
öntudatában e nap komoly s ünnepélyes jelentőségének. 
Először is a sheriffnél kieszközöltem az újságírók szá-
mára fenntartott dísz-tribünön egy kiválóan alkalmatos 
helyet, ahol Roberts s tábornokának, valamint az an-
gol hadak partraszállását, ünnepélyes fogadtatását végig 
élvezhettem. Elragadó pillanat, — de nein hasonlítható 
királyunknak Kőszegen történt fogadtatásához. 

A sherift' a városi szenátus élén üdvözölte Iio-
berts-et, mint azon providentális férfiút, kire, mint haj-
dan Napoleon hadaira az egyiptomi gúlák, úgy Anglia 
s a vele szoros szövetségben álló egyébb államok — 
bizalommal tekintenek. Roberts melegen megköszönte a 
szíves fogadtatást, meghatva szorította a sheriff kezeit. 

Kezdódött az ánglius sergeknek teljes hadi-felsze-
relésben való bevonulása a városba, élén a városi zene-
karral, a mely az ángliusok kedves l.irci riadóját, a 
„God save the quesen'-t fújta. A nyüzsgő emberáradat 
lelkesltése magával ragadta a harcflakat is, s jaj lett volna 
a — buroknak, ha ily hangulatban összeütköztek volna. 

Altalános feltűnést keltett London városának city-
ezrede, a hová a város sport-egyleteinek minden tagja 
besoroztatta magát. Csaktigyau kemény athleták, kikkel 
a búroknak kemény viskodása leszen. A hatást azonban 
egy kissé megzavarta, hogy az új uniformis a londoni 
szabók strajkja következtében nem készült el mindegyik 
számára s így számosan sport-egyleti uniformisban vo-
nultak be. De így is a hatás az itteni hölgyekre mara-
dandó. Roberts s Kitchener tiszteletére díszbankettet 
rendeztek, — a legénységet pedig megvendégelték s 
köztük kiosztották Ruydard Kipling pályadíjnyertes köl-
teményét. A diszbanketten a hangulat nagyon emelke-
dett s harcias volt, melyet még fokozott néhány hatá-
sos toaszt. 

Délután fogadott Wörst transvaali nagykövet, ki-
nél látogatásomat már eleve bejelentettem • kitől La-
dysmithbe salvus conductust kívántam kieszközölni. Na-
gyon barátságos öreg úr, kire kellemetesen fogok mind-
annyiszor visszaemlékezni. A magyarok Iránt rokon-
szenvvel eltelt, de a kiket épp oly kevéssé ismer, mint 
Nyugat-Európa. 

A kedvező benyomást tehát, amit reá gyakorol-
tam, kiaknázva, néhány kérdést voltam bátor a nagy-
követhez intézui, a melyek az európaiak előtt még 
kissé homályosak. így nem tudják az európaiak, vagy 
legalább is zavart fogalmaik vannak a háború kitöré-
sének indító okairól. 

.Mi idézte tehát elő a háborút? S igaz-e azon 
Európában kolportált hír, hogy a búrok maradi embe-
rek, mint a chinaiak, megakadályozván minden hala-
dást, s az ángliusok részéről terjesztendő civilisatiót !• 
— kérdeztem én. 

„Mi Európának véleményét fitymáljuk. Mert míg 
Oroszország tüzzel-vassal pusztítja, Németország pedig 
expropriálja a lengyeleket; Augolország az Íreket úgy-



wogterheltetése, melynek bekövetkezte a inisera 

plebs contribueus bizalmatlanságát h elégedetlensé-

gét a mostani állapot iránt csak uürelui fogja. 

—8. 

K ö z g y ű l é s . 

Megigérttlk kedves olvasóinknak, hogy a f. hó 15. 
es lti-iki rendkívüli közgyűlés tárgysutozatara világosság 
kedvéért visszatérünk. Nos hal itt vagyunk. í'lj le 
kedves Olvasó, liuzd eló a Kőszeg ea \ uleke mull va-
báruapi szauiat ós böngészd veleui a t ! Vagy talan uincs 
uieg ? Máskor jól tedd el, ónzd, szukseged leliet rá. 
Alig a magamét előszedem, elmoudom neked, hogy azon a 
közgyűlésen ma még sokat kuli elmuudani, míg eljóu 
az ideje, a mikor lehet kevéssel is sokat inoudaui; a 
mikor oly iuditványokat leliet tenni, a melyeket feltél-
leuul el "leliet és kell íogadni. Itt a baj ! Ket cikk lett 
a közgyűlésről. Szokatlan, de ne vegye senki rossz né-
vén ; a közgyűlés is két napos volt ! Az elsőt eltoglalia 
a habozás es ingadozás a határozatok es szavazata 
bocsátott küldések uiegformulazasabaii. a másodikon el 
lehetett volna végezui az egeszet. Térjünk vi--za az 
első napra! (.kőszeg es Vidéki, jau. J i . ) 

Polgármester valaszát r m azért nem vette tu-
domásul a közgyűlés, mintha neui volna joga lellebbezni 
miiideu polgarnak, sem azon k'váncsiságból, mely tudni 
akarja, hogyan dol el a lellebbezes. Sokkal többet tart 
a íelsó fórumról, hogysem azt gom'dná rola, hogy nem 
lontolja meg a iellebbezést, melyue. oka a választáson 
kivul esett. A tellebbezés megindultára mondott véle-
ményt a közgyűlés, kétszeri szavazataval azt helytele-
nítette s elégtetek adott a megválasztott, de az iskola-
székből kitudott két tagnak (A polgármesternek meg 
praeservativ orvosságot adott, de ueni vette be.) 

A választás nem is a közgyűlés iniciativája s a 
ki kitűzte, tudnia kellett, hogy jogos-e. S erre kellett 
volna tulajdonképpen a súlyt lektetni; a közgyűlésnek 
a választásban nyilatkozó akaratanak kellett volna, hogy 
elnöke érvényt szerezzen. Mődja annál inkább volt hoz/.a, 
mert a közgyűlés nem választ . p ó t t a g o k a t * a meg-
alakuláskor, hanem a h i á n y z ó k a t esetről-esetre 
választja, s választotta eddig is; a fellebbezővel meg-
beszélhette a dolgot, a kinek fellebbezése a választáson 
kívül eső okon sarkallik, t. i. hogy az iskolaszék man-
dátuma három éves. Hát igen is 3 éves, de ez írreve-
laus dolog, s a választástól teljesen luggetlen. Mert 
I U I K a meghaltaké és lemondóké megszunt, addig a 
közgyűlés csak h e l y e t t ö k választott és n e m ú j 
iskolaszéket, s a választás tormai hibátlausága ellen 
lellebbezőnek semmi szava. 

Véére az az iskolaszék, mint bizottság, a képvi-
selő-testületnek k ö z e g e s hogy működhessék, a mint 
kell, a képviselő-testület joga és kötelessége rola gon-
doskodni. (K. és V. dec. 31.) — — 

A két vasút fontosságát össze sem lehet hason-
lítani s ígeu jól tette a közgyűlés, hogy elfogadta a 
városi jegyző indítványát, miszerint a soproni vasutra 
vonatkozó határozat két évi érvényű legyen, ho<y, ba 
ezalatt kiépülne az edlitzi vonat, a varosnak szabad 
keze legyen. 

Nagyon fontos dolog, a haladásnak feltétleuül tel-
tétele a közlekedés minél több iránya. l>e nem minden 
vasút, csak az, mely valamennyire is középpontjává 
tudna tenni Kőszeget a saját vidékének. Erre töreked-
jünk ! Addig is üdvözöljük a képviselő-testületet, hogy 
elfogadta a kezdeményezést, bár adnának módot neki 
többre is. — 

Kőszeg nem szegény, de lehetne gazdag is, mai 
anyagi eszközeivel is lehetne gazdagabb; de még így 
is kibírta volna, ha megadja a Domonkos-rendieknek az 
iskolára kért összeget. 11a segítségről volna szó, akár 
nagylelkűnek mondhatnók a közgyűlést, a tanács elfo-
gadott javaslatát. Itt azonban eu j télreértést kell kiiga-
zítanunk. Nem segítségről van szó, nem subventióról, 
hanem ha ugy tetszik, couventióról. 3 a mit az apácák 

szólván otthonukból kiűzi; Amtria is fojtogatja a ma-
gyarokat, a mik ír neki tetszik : addig mi transvaaliak 
is országunk kormányzását a mi tetszésünk szerint 
rendezzük, nem követelve az itten köztünk letelepedett 
idegentől mást, — mint hogy új hazája iránt, a mely 
táplálja, — hűséget tanúsítson. — Az ángliusok azon-
ban a mi országunk kormányzása után !s áíiitoziak, ineg 
nem feledkezve a sok aranybányáról, a melyek dúsan 
fizetnek. 8 az ángliitsok oly nagyon szomjúhoznak 
aranyra!" Itten beszélgetésünk véget ért, mert sietett 
a délafrikai gyarmatok parlamentjébe, a hol — állítása 
szerint — érdekes vila lesz az ángliusok részéről el-
kobzott „Bundesrath* s „Herzog* nevű liajőkról. Én 
szíves meginvitálása folytán oda kísértem. 

Ott a kilátásba helyezett vita helyett végig hall-
gattam Van Vörsten maradipártinak Ugrón Gábornak 
az osztrák-magyar delegatióban a hármas szövetség el-
len elmondott beszédjének a délafrikai gyarmatokra vár-
ható hatása tárgyában a kormány elnökhöz intézett in-
terpelláltját és azon indítványát, melyben felhivatik 
kormányelnök, hogy Jgron Gáborral érintkezésbe lépve, 
keresse ez országnak szövetségét. Az elnök a legköze-
lebbi ülésre helyezte kilátásba a választ. De a hajók 
elkobzása sem okozott nagy vihart, — mivel időközben 
Anglia teljen satistaktiót adott. 

A parlamentből visszaiérve, lakásomra mentem, a 
hol kelleinetesen érintett a nagykövetnek irányomban 
tanúsított ligvelmetessége. 

Én annak folytán a Ladysmithi útra az előkészü-
leteket gyorsan megtettem. A legközelebbi vonattal 
indulok 

A sok ánglius harcos lelkesedése tetőpontját érte el. 

Mr. Sincére. 

eddig a tanításért kaptak, biz az gyenge béresi con-
ventió: ot osztályért -'0 >0 korona. Azon telúl tanító 
képzőjük, polgári iskolájuk is vau s nagy elfogultság 
mondhatná csak, hogy mindez nem a varosnak anyagi, 
szellemi es erkölcsi haszon. 

Igaz, hogy így ia okoskodik az okosság (!): ez a vá-
rosnak nem anyagi haszon, valamint a fógymnásium 
sem volua, meg az arvahaz sem az, mert a beulako 
növendékeket maguk lat jak el, azok nem kiút kosztol-
nak. Termeszeteseu igaz! Hiszeu a hust, lisztet, egyeb 
elelmi cikkeket, ruhazatot stb. slb. tudvalevőleg Ame-
rikából szállítják. No lain, no lam ! De hal itt hzeies-
roi vau szo, a uiit az apacák eliartasukia, laniiasukert 
kértek s iskola-leléplté>ról, melyet a varosnak kellene 
emelni. A varosnak kellene, mert az 0 leauyai szamara 
epul, tekintet lielkul az épület )ogi leriueszelere. S mi-
vel így vau, ueui volt nagylelkű a varos, mikor a kert 
í'i ,U.» i tégla helyett t> '0, 00, az evi öuOu korona 
helyett evi 3 hm) korona nzetést szavazott meg. Anual 
kevesbbé beszelhetünk nagylelkűségről, mert leljesseg-
gel fölösleges volt azt a mumust alliiani a közgyűlés 
asztalara, miszerint, ha sokat szava/.uuk meg, egy regi 
hatarozat szerint ag. ev. testvéreinknek is sokat kell 
adui: mert az apácak uincseuek építésre kötelezve, nem 
is segélyt kertek, a viszonosság uieg a s e g é l y ese-
tére szol. — 

Azzal fejezem be reíerádámat, hogy gazdasági 
szempoiitbol merő képtelenseguek tartom, nogy a varos 
bruttó jövedelemből ad percentet akárkinek. Szép a vá-
rosi faiskola, s ha jótékonyság szempontjából tartja a 
varos, videkekel akar betelepíteni fluom gyuuiolcslak-
kal, — adja akar ingyen. t z esetben ne J/o-et adjon, 
liaueiu javasoljon honoráriumot, l ia pedig gazdasagi 
agunk tekinti, akkor gondolja ineg, hogy nagy kiadasok-
kal mindig leliet nagy b r u t t ó t elerui, de ebből aztan 
két okból nincs helye a °/«-uek * 

Vigadó, bal ház. 

Ne mondja senki, hogy Kőszegen nem történik 
semmi! Alig indult meg a vigadó tervének propagaiása, 
megjelenik előttünk egy mödos, sőt talán gazdag ember, 
s azt mondja, hogy ö azt a vigadót előbb megcsinálja. 
Helyes, gratulálunk, ha ezért vette még P'r.ocitt a bal-
házat. A mellényzsebből a nagy társasagból könnyebb 
kivágni 30 "iu -40,00 » koronát, mint ugyanannyit rész-
vények utján hozni össze. S annál jobbau örülünk Per 
kovits úr vállalkozásának, inert azt az összeget szor-
galmával, becsületes munkával gyűjtötte össze. De éppen 
ezért nagyon rosszul hatna ránk, ha elvesztené. S el-
veszti bizonyosan a vételre fordított összeget, ha csak 
azt akarta elérni, hogy ő vehesse ineg a bálbázat. Én 
azt hiszem, hogy ueui azért vette iaeg, hanem a mai 
jogos kívánalmaknak megfelelő épületet akar helyébe 
építeni. ü>. esetben szép °/»-eket szerez s háláját aratja 
Kőszeg közönségének. Mert itt nem csupau üzletről vau 
sző, főleg neui olyanról, mely egy mAsik és helyes irány-
zatot akar pénzével a térről leszorítani. S ha ilyennek 
tervezését látuók, útjába állunk 

A nagy közönségről van szó, Kőszeg társadal iná-
nak egyesítő helyekre, klubbok állandó helyére vau szük-
sége, mely a vállalkozó tulajdonosnak is meghozza meg-
felelő hasznát. 

Nem beszélünk arról, hogyan van s meg van-e 
támogatva a bálház. Hanem veszélyesnek tartjuk ; s 
minden óvó intézkedést lehetetlenné is tesz mai épít-
kezése, a min tatarozás nein segít. 

Isten mentsen veszedelemtől! de nagy összejöve-
telek alkalmával aggodalmas azt látni, hogy nincs hol 
kimenni. Két ajtaja egybe torkol, a mm az ismét uern 
segítene, ha e g y kijáró vezetne két ajtóhoz, mikor a 
kijáró és ajtók közt levő szuk hely éppen alkalmas a 
ben vészéi re. 

Tessék csak lebontani! 
A ma már megvan; de hogy holnap is úgy legyen, 

vagyis az átalakítás utáu való áliapot — ehhez a rend-
őrségnek. az épiló-bizottságnak, a Kalh. Körnek és a 

Dalok 
Rózsa>zinu öltözetben 
Láttalak az éjjel, 
Mosolyogtál, hej ! de édes, 
Haj ! de bűvös kéjjel! 

Henevettél a szemembe, 

Kérésed volt hozzám, 

Lehelleted illatosa 

Lángra gyújtá orczAm. 

Mit tehettem ? Megígértem, 
S ugy örtíllél néki, 
Olyan édes, oly jó voltál, 
Egészen a régi. 

Egészen a régi voltál, 
Persze csak az éjjel: — 
A való az álmodástól 
Messze, messze tér el. 

Mint az égen csillagok, 
t gy vagyunk mi ketten, 
Te a nap vagy, én a holdja, 
Sápadt én, te lényes. 

Messze van a hold a naptól, 
Távolabb mi ketten; — 
Mint a hold, oly halovány 
Temiattad lettem. 

Hodó L. 

nagy publikumnak is van szava. Az építő-bizottságnak 
is "ez az álláspontja : teljes atalakilást vár, — azért en-
gedte terminusul junius hónapjai. S ha addig nem tör-
ténik semmi, vagy nem az, aiuiuek történnie kell, a mi-
hez meg lalau tobb idő is szukseges, megtagadja enge-
délyei. Ha pedig a mai korlatai kozi tatarozzak ki a 
balnazal. a rendőrség eleg éber lesz. A Kalh. Kor eddig 
helypénzt tizetelt hogy tran.«nberytr italait, melyek a 
schauktiau allitolag olcsóbbak is, fogyasztnassa. A te-
lemert magaert legalaOO 3 0 korouai tizet. Ez a vétel-
ár íeieuek <í.b" 0-je. 

Teasék mindezt meggondolni s nyilatkozni, mi terve 
a balhazzal. A uagykozuuseg idegenkedesel, eilenuiou-
da*al nem (o felkölteni, nyomás alall ott is vau erő es 
pénz, a hol senki sem iiilte volna. 

.Nekuuk alkalmas hely kell és meglesz. A nyil-
vánosság korát eljtu, lessek kirukkolni anual is íukaob, 
mert kivaualos, nogy mindenki azi legye, a uut uyiltau 
meg is mer mondani. Perkovitsuak nem csupau pénze, 
liauem jóakarata is vau, s kozos jóakarattal megcsinál-
juk az epulelei, ha akarja oll, ha nem : másutt. 

M I CJJSAG ? 
— A pannonhalmi sz. Benedek-rendnek kettős 

gyásza vau. Folyó ho Jo-eu a reggeli oraaban hunyt 
el HAlúgy Jusztiniau dr. domolki apai, Kis Cellüen, 
életenek 81. evebeu. Győrött, Sopionuau, Paunonhalman 
s Esztergomban .,0 evig »ukodoll, mar mini tauar, 
mikor lö74-ben fóapatjauak a reudiarsaniak bizalma se 
király kegye a domolki apalsagra emelte. A lermeszei-
ludouiauyok terén kilejlell munkásságáéi l a magyar 
luUos akadémia lagjava valaszloila s N é p s z e r ű c s il-
l a g a s z a t a palyauiuves meg is koszorúzta. De 
nem csak mint tudós, hanem mint emberbarai is hal-
hatallau^erdemeket szerzett magának. Negyedszázados 
apatsága alatt Kis (Jelben zardat s leányiskolát léiesi-
lett, sokat áldozott a varos felviragozlalasara, s meg 
többet a szegenyek es elhagyottak nyomorának euy-
hitesere. A legmeltóbbra irányult a király figyelme, 
uukor Hollosyuak erdemei elismerésül a vaskoroua-reu-
det adomanyozta. 

Ugyanazon napon, d. u. 1 órakor hall meg Sop-
rouban városunk szulolle, t'á»zl István, sz. ben r. ál-
dozó pap, nyugalmazott tauar. 34 évi lanari működése 
alail kiváló tudomanyaval, az iskolaügy iraut vaio lel-
kesedésével, kitartó szorgaluiaval, melylyel a soproni 
fógymnasiumi muzeumot lelesiletle s evek hosszú sorait 
at folyton gyarapilolla, lauariarsainak szereletet es tisz 
telelét, ezrekre meuó lanitvauyaiuak halas ragaszkoda-
sai éidemelte ki magaua*. Jol megérdemlett uyugalma 
uak epeu ó-ik évéi élte, mikor az Űr magahoz szoli-
totta. 

— A t u r i s t a - e g y e s ü l e t február hó 1 u-ére halasz-
totta ez idei esleiyei. A terem díszítése meglepetés 
akar lenni s nagy időt kivau a kivitelre, öchrack Al-
fréd főhadnagy, kinek müveszelevei mar volt alkalmunk 
megismerkedni, ezaikaloiuta poiupas díszítési tervet ké-
szített, mely szerint a balhaz nagyterme s egy mas 
mellek uelyisege vadregeuyes ligetté varázsollatuek 
at, s a turista-egyesület nem kiméi semmi költsé-
gét, csakhogy eslélye külsőleg is tenyeseu sikerüljön. 

— K a t o n a i h í r . Löstoy Gábor ezredes, a 18. hou-
védgyalogezred parancsnoka tegnap, szjuibalou a hely-
beli zaszloalj téli iskolajauak megvizsgálása céljából va-
rosunkbau időzött. 

— Ki tuno k á l y h á i lehetnek a városnak a honvéd-
laktanyában. A napokban néhány altiszt, a kályhahoz 
kololt spárgán, mosott keztyüt szárítgatott. Kgyikok a 
keztyü leszedesénél megi aulolU a zsinórt, mire a vas-
kályha felső resze oly szereucsétlenul zuhani ala, hogy 
az egyik ott alló altiszt súlyos csoutzuzódásokal szen-
vedett a lábau. 

— Sz íves adakozo . Dr. Berg*, .Nlaté szt. gott-
hardi gymuasiumi tr.nár csak el-ellálogal kedves szülő-
földjére, Kendekre, a hol aztau mindig keres valami 
módot, hogy löldieinek valamivel kedveskedjék. Az ott mi 
luzoltó-egyesulet nem rég választotta ót disziagjává, a 
mikor ó az egylet vagyonát 20 koronával szaporította. 
A legközelebbi lüzolto-uiulatsag alkalmával isiuél ó kor. 
tin fillért adoináuyozolt az egyesületnek. 

— Báli h í r . Léka és vidékéuek fiatalsága február 
hó 4-én az otíaui sorliazban laucmulatságot rendez. A 
lékai kedélyes mulatságok az egész vidéken igen jó hír-
nek örvendenek, azért előreláthatólag Kőszegről ez al-
kalommal sokan fognak felráudulni. — Ostor Lászlő 
február hó 3-áu az Őstor-féle csárdában balt reudez. 

— Haze ladas . A január hó 25-én tartott önkéntes 
árverésen a néhai Ozv. Bischort Karolyné-téle hazai 
megvette Bornemisza K.t Spányik vadász századosnak 
apósa _'4,"(J0 koronáért. 

— Öngyi lkos t i sz t iszo lga Lengyel Ferenc tiszti-
szolga f. hó 20-án gazdája bulldogg-revolverével tőbe 
lőtte uiagáf s menten meghalt. A mulatós hajlamú le-
gény felhasználta gazdája távollétét, kivett annak fiók-
jából egy százast abból elmulatott 20 trtot, a többit 
pedig visszatette. Aztán — a kárt pótolandó — haza-
írt pénzért. A pénz azonban késett, a gazda pedig idő-
közben visszatért utazásából, a lelkifurdalás meg na-
gyon bántotta a legényt: tehát fegyverhez uyült, hogy 
így megfusson a büntetés elöl. 

— Kézre került tolvaj. Holláu József szerdahelyi 
lakosnál házkutatás alkalmaval a csendőrség egy ezüst 
teakaimat, egy ezüst teafőzőt és egy ezüst kávés ka 
nalat talált elrejtve, melyeknek értéke körülbelül «3 
korona, a csendőrség hosszabb vallatás utáu kiderítette, 
hogy Hollán ezen tárgyakat 1898. évben Alsó-Lendváu, 
hová a 11. huszár-ezreddel karhatalomként ki volt ren-
delve az ottani vendéglőstől lopta. A megkerült tolvaji 
az alsó-Iendvai kir. járásbíróságnál feljelentették s a 
tárgyakat oda szállították. 



— A z 1879 . é v b e n születet s a kőszegi járásban 

illetőséggel biró hadkötelesekre nézve a sorshúzás ja-
mar aU-eu fog megtartatui a szolgabirósági helyiség-
ben, az újoncozás pedig Kőszeg városra nézve már-
cius H-én, a kőszegi járásra nézve f. óvi március 16., 
K i . és 17-éu tog megtartatni. 

— Ingatlanok forgalma. A múlt hét tolyamáu a 
következő ingatlanok kerültek telekköuyvi átírás alá : 
Néhai Hera Mihály utau az 5254 liaz tele Héra Anna 
javara; dr.Waisbecker Antal utau a (Jti^ö 7ü2öj hsz. 
gyümölcsös 1U5 > kor. vetelarbau Edler János ós ueje 
javara. tíosz György, Rudolf, Józset, Antal, Zsuzsánna 
utau a Ül. számú liaz és ahoz tartozó telük Neuvuth 
Iguacz és neje javaia 8 0 korona vételárbau. 

— Hirdetmeny. A városi tanács a kővetkező ár-
verési hirdetményt bocsatja k i : Mult évbeu az úgy-
nevezett Pauier utcai csatol uazasnal telhasznált vas-
modeiek s anyagkészletnek uyilvanos árverés utján való 
eladasara a liatarnap 1. evi tebruár üó 8-ra d. e - i J órára 
kituzelik a város tanacs termebe. 

Kikiáltási ar it> -á trt. iy kr mely összeg azon-
nal, vagy két részletben betízeleudó. — 
Jegyezte és kiadta Auyuat Janón 

i. J « | { ) / . 0 . 

— (s. i.) A szombathelyi „Vasvarmegyei Kaszinó'* 
i. lió 17-en rendezett ez liléi második estelye egyike 

volt az egylet legsikerültebb mulalsagtuuak. A teuyes 

enteiyeu jeien volt a vidéki íutelligeucia számos tagja, 

igy Kőszegről ott volt: üyöntörey Aiualne és Uyumorey 
Auna, br. LJckermann Madeiaine, Mercedes és W alda. — 

A Z esteiyen jelen volt hölgyeknek a rendezőség csinos 

csokrokkal kedveskedett. 

— Csendorkerületi parancsnoksag Szombathelyen 
Illetékes helyen komolyan toglalkozuak azzal az esz-

me vei, hogy Szombathelyeu csendőrkeiuleti parancsnok-

sag szerveztessék. 

— G o n d a t l a n s z ü l ö k . Wappel András borostyánkői 

lakos 1 *it eves ha kit szülei telugyelet nélkül hagytak 

magara, a padról leesett s sérülései következtében 

meghalt. 

— A k o z s e g b i r o - v á l a s z t a s o k a t a mult hét tolya-

man folytattak a következő eredményuyel: 

A ttayy-csőmotti kj2Öt> y köi>f<jeU>en : 
Kis-Caömotéu illés Mihály, K.-Pöséli Sautha Istv. 

Ludadon Katalin György, Lukacsházan Horváth Aliliály, 

N -Csomótéu ilj. Koltay János, N.-Pösén Gömbös JO 

zsef, Seregély hazán Sándor Istváu, Perenyéu Horváth 

György. 

A netnf>-csói kürjzű*igben: 
Nagy-Kis-Patyon Horváth Imre, Nemes-Csoón itj. 

Strokay Dániel, Puszta-Csoón Szabó Sáudor, Tomórdóu 

Auibrics l'ál. 

A borostyánkői körjzös* yhcn : 
Borostyánkon tíaldaai János, Edeházán Laschober 

Ferenc, Gyöugyöstőu Poscb György, Háromsátoron Mit-

termau Matyas, Mentséren Böhiu József, Vagodou Schrauc 

János, Vörösvagasou Kappel Józset, 14 hsz. 

A likai kürjtő-tybcn : 
•Iso Szénégetőn Gruber Ferenc, Felsó-Szénégetőu 

Kappel Józset, Hámor-Tön Kozuer Józset, Hosszúszegen 

Kubeudunst Mihály, Lékán Gruber Nándor, Kendeken 

Draskovits Mihály, hsz , Kótöu Mayerhofer János, 
1 L vegliutan a,L Weudl Antal, üveghután aSz l'olster 

János. 

A pöryöiini kőrjtös yh»n : 
Kópatakon Grosinger János, Kuptalván Flasch Jó-

zsef, Lantoefalván Weber Pál, Léteién tíurger Mihály, 

Néuiet-Oyiróton Koller Mihály, Pörgőimben Flasch Fe 

reac, Salamoniéi van Ueuner János ö l . hsz. 

— Az igazolo valaeztmany ülese. Vasvármegye 
igazoló valasztuianya f. hó la-au Szabó László királyi 
tanácsos eluöklete alatt ülést tartott, melyen Tuboly 
Lajos VI.-ed aljegyző referálás alapjau igazoltattak a 
mult hó 28-án megválasztott következő varmegye-bi-
zottsági tagok: Kohrer László (szombathelyi kerület), 
Potyondy (jusztáv (Szent-Klek), baró Miske Kálmán 
(Kőszeg;, Stőhr Manó (Árokszállás*, Jánossy Gábor 
(Vöuöck) és (iyerkényi Pyber Károly (Szeut-Gotthard). 

— A szerelem halottja. Barátfalubau t. hó itf-én 
arzénikumuial megmérgezte magat egy szép l e á u y : 
Szolderics Zsuzsanna. A 24 éves hajadon azért lett öu-

Kyilkos, mert szülői nem adták annak a legéuynek, akit 

szeretett. Hulláját tölboucolták, azután az egész falu 

részvéte mellett eltemették. 

— Raiott a lakodalmas menetre. Sámtalván lako-
dalom volt a napokban. Mikor a vig lakodalmas meg-

indult, az utcai lakodalmas tömegből hirtelen kivált 

Vukovics János és rálőtt pisztolyával a násznépre. A 

golyó az egyik kocsis arcát érte és erősen megsebezte. 

Vuitovicí-ot följelentették a felsó-eóri kir. járásbíróságnál. 

— Szolgabirák ertekezlete. F. hó Jl-én az összes 
járási szolgabirák értekezletre gyűltek össze a Sabária 

•gyík termében megbeszélendók a tiszti fizetések ren-

tazésére kiküldött bizottság javaslatáuak azt a részét, 

mely a szolgabirői tizetések felemelését csupáu 30 fo-

rinttal tervezi. 

— Villamos ü z e m agyór-sopron-ebenfurti-vasuton. 
A gyór-sopron ebenfurtí vasút társaság Goldstein Henrik 

vezérigazgató kezdéséből egy nagyszabású tervvel fog-

lalkozik, tudniillik, hogy a gyór eopren- ebenfurti-vasut 

üzemét succeszive, a beváláshoz képest villamos üzemre 

rendezi be. Egyelőre próbaképen a kiscell-eszterházi 

vonalon akarják életbeléptetni az ujitást. 

Állatkivitel korlátozás. A földinivelésügyi m. 
kir. miniszter a sertésvésznek osztrák területre való 
behurcolása miatt eltiltotta, hogy Vasvárinegyéból a 
kőszegi, sárvári, szt-gotthárdi és vasvári járásokból és 
Kőszeg városból a sertések Ausztriába szállíttassanak. 

— Körmendi vásár. A kereskedelemügyi miuiszte i 

megengedte, hogy Körmend nagyközségben az évenként 
február hó 2-ára esrt országos vásár ezután állandóan 
február hó 6 án, az október hó 18-ára eső országos 
vásái pedig ezután állandóan október hó 12-én tartas 
sék meg egyformán, hogy ha február 6-ika és október 
12-ike szombat, vasárnap vagy ünnepaapra esnék, a 
vásárok a jelzett napokat követő hétköznapon tartas-
sanak meg. 

I g a z m o n d ő á l o m . Nagyváradról irják a következő 
érdekes esetet: Rosenberg Márk házoló, a ki Hersesd 
községben lakott, nemrégen hazulról a vidékre távozott. 
Eltávozása után néhány nap múlva a felesége azt ál-
modta, hogy férjét kirabolták, megölték és holttestét 
elégették. A rettenetes álom annyira hatott a szegény 
asszonyra, hogy fölkeltette gyermeit és az egész család 
reggelig imádkozott. Az asszony másnap elment a kö-
zeli erdőbe, arra a helyre, a hol Alina szerint a gyil-
kosság történt és ott nagy ijedelmére férje botját" és 
megszenesedett csontdarabokat talált. Az esetet bejelen-
tette a csendőrségnek, mely most nyomozza a csodála-
tos telepatikus esetet, annál is inkább, inert a szeren-
csétlen házaló azóta se került elő. 

' Magyarellenes tüntetes Fiúméban. Fiuméből te-
legrafálják : Tegnap ismét magyarellenes tüntetés volt 
Fiúméban. Agy farsangi mulatságra menő államvasuti 
altisztet, a ki csikósnak volt öltözve, kilenc óra tájban 
a korzón inzultálni kezdett a néptömeg. A megtámadott 
visszavonult a Deák-korzón lévó Korona-vendéglőhöz, a 
hova a fiumei magyarok járnak utt, azután véres vere-
kedés támadt. Olasz és horváth diákok beverték a ven-
déglő összes ablaka:t és súlyosan megsebesítettek né-
hány magyar betu>zedót, a kik védelmezni akarták meg-
támadott honfitársukat. 

Rövid hírek. 
Stefánia özvegy trónörököené, kinek házas-

ságáról mint befejezett tényről már mult évben is Írtak 
a lapok, egy bécsi hlr szerint a jövő héten esküszik 
Londonban Lányay ndemér gróttai. 

— A délafríkai haboru. Londonban óriási az iz-
gatottság Buller tábornok azt jelentette volt, hogy 
megkísérli a Spions-Kop elfoglalását! Ez a hegy tud-
valevőleg a burok legerősebb hadi pozíciója s ennek el-
foglalása nélkül az angolok nein mehetnek egy tapodtat 
sem előre. Eddig Warren kísérlete meg a hegy táma-
dását, de mindannyiszor nagy veszteséggel volt kény-
telen visszavonulni. Most Buller maga ment a segítsé-
gére, de eddig semmiféle liirt nem küldött. 

— Arviz Bécsben . A langyes időjárás következte 
ben a dunameiléki baloldali árterület viz alá került. A 
molnArtelepen az áradás következtébeu ki kellett a la-
kókat költöztetni A jobb oldalon már csak egy méter 
kell ahhoz, hogy a viz a dunai vasútállomást elöntse. 

— C s e h o r s z á g b a n a bányamunkások strajkja egyre 
veszedelmesebb arányokat kezd ölteui. a szénszükség 
letet a szegény nép s az iparvállalatok egyaránt érzik 
A gyárak beszüntetik a munkát, szélnek eresztve ezer 
meg ezer kenyérkereset nélkül maradt munkást; sőt 
fűtőanyag hiánya miatt itt-ott még . . . . iskolákat is 
be kell csukni. 

Színház. 
A lefolyt hétről ez alkalommal jóval kevesebb szé 

pet irhatuuk, mint a múltkor. Már a műsor többszöri 
megváltoztatása is helytelen volt, helytelen különösen 
azért mert az általtauos érdeklődéssel várt darabokat 
(llimfy dalai, A becsület* ismeretlen okokból levették 
a műsorról, s helyükbe avult és kevésbbé avult dolgo-
kat tűztek ki és adtak elő. 

A társulat ambíciója is mintha némileg megcsap-
pant volna. Kár pedig publikumunkat, mely a rendes 
esti szinházba-járást már szinte megszokta, ilyen módon 
ismét elidegenltenni. Hogy pedig drámát vagy komoly 
színmüvet miért ne lehetne Kőszegen adni, azt éppen-
séggel nem értjtík. 

— <f — Szombaton S u l a m i t h ment. Ment, de ne 
jöjjön többé vissza. Kinek tetszik ? 8 miért ? Mert vi-
lághírű ? A darab tárgya messze esik világnézetünktől ; 
világa a mi lelkivilágunktól; tendenciája is idegen. De 
tetszett a zenéje s úgy, a hogy Halmayné énekelte, ki 
el tudta feledtetni legalább egy időre — a darab 
anachronismusait psyrhologiai ellenmondásait. Minden 
szereplő megtette dolgát, hozzájárult Sulamith sikeré-
hez. Csak az kár, hogy Absolon (Sárközy) kedvetlennek 
látszott, Nagy Gyula meg, ki egyebekben oly jó alakí-
tásokat nyújtott, nem akar hatArozottabb karaktert 
nyújtani Monaochjának. 

A közönség megelégedve távozott. Halmay kezdi 

inegcátolui azt a balvéleményt, hogy Községén nincs 

elég nagy színházi publikum. Van, és ha jó a társaság, 

látogatja is a színházat. Előttünk a példa: néhány ese-

tet leszámítva, nagy száinu, változatos s válogatott kö 

zönség gyönyörködött az előadásokban. 

Kőszeg azért mégsem mutatta ki, mennyire szín 

pártoló. Viszont Halmay sein árulta még el egészen, 

hogy mit tud társulata teljességgel. Vannak rejtett gyön 

gyök még a tenger fenekén. Czáfolja meg kérem Hal-

may, igazgató úr, ezt is, hogy közönsége csak oly da-

rabon tud élvezni, olyanban gyönyörködni, melyhez elég 

a szem és fül. 

Mikor eléggé kikacagtuk magunkat, adjon komoly, 

tartalmas, a lelket mélyén megragadó drámát, szininü 

vet is, melynek esztetikal értéke is van. 

Hadd érvényesüljön mindenki! Apró, szakmájától 

idegen szerepek elkedvetlenítik a tehetséget, ferde vi-

lágításban mutatják be s ez nem cél, nem is lehet cél. 

c-gy láttuk pl., hogy Tuboly Klementina minden sze-

repe talentumos, temperamentumos, kellemes organuma, 

játéka oly színészre vall, ki a kicsiből is csinált vala-

mit, s úgy tudjuk, hogy előkelő t rsasAgoknAI, komoly 

drámai szerepekben, mint a kózóuség tea/éren lurdott 

kedveltje működött — s itt eddig nem volt igazi módja 
bemutatni matrát. 

Várjuk az alkalmat! Kőszeg t. színházba járó kö-
zönsége pedig mutassa meg, megfogja mutatni, hogy 
magasabb színvonalú, legalább némi é^ztétikaí értéket 
kívánó darabbau is tud gyönyörködni. 

— o— Vasárnap d. u. népelőadásul fél helyárak-
kal az A r a n y l a k o d a l m a t adták zsúfolt ház előtt. 
Kár volt ezt a lelkesítő hazafias darabot é p a z i f j ú -

s á g e l ő t t ily felületesen lejátszani.) Kiste „Kuruc-
furfang* ment szintén nagyszámú és hálás közönség je-
lenlétében. A szép zamatos nyelven megirt történeti 
vígjátékot, az eredeti nagy lakodalmi — és nép-
szokásokkal, igen szép összevágó előadásban láttuk, s a 
közönség nem egyszer nyilt színen tapsolt egyik-másik 
szerepló kitűnő alakításának. Igen hálás szerepe volt 
Tysztaynak (Bögözdií, Halmaynénak (Bözsi), Tordayné-
nak (Dona, unokája), és Szabónak (Tetény G.i. Szepesi 
Paulának kitűnő alakításával zajos derültséget keltett. 
Igen szépek voltak a régi jó kurucuóták; csodáljuk 
hogy zeneértő publikumunk idegenkedik mindenféle ze-
neszámok ismétlésétől, pedig hát „bis repetita piacent*. 

Hót főu színre került Blumentlial és Kadelburg 
magyarított bohózata: Az aranykakas. J ó cégnek kitűnő 
larabja, melynek egyik fóalakjából (Dahselmayer Ne-
pomükből) Tisztay igazi kabinet alakkitást csinált s 
kitűnő partnereivel együtt egész este általános derült-
ségben tartotta a jól látogatott házat. 

Nagyot estünk kedden. Az öreg OÜenbach ,Du-
nanan apó"-ját adták óriási törlésekkel, igen gyenge 
előadásban s gyér közönség előtt 

Szerdán a .Diplomás kisasszonyok" kerültek a 
lámpák elé s ámbár a színlap nagyhatásúnak mondta a 
darabot, mi abból a hatásból nem sok;it láttunk. Kö-
vessy élcei és szellemeskedései meglehetős sekélyek s 
vígjátéki .fogásai* vagy naivak (a süket Eudoxia), 
vagy Ízléstelenek (az oroszlánszeliditő). Elvégre nem 
vagyunk nyári szinkör-látó^atók; szeretjük mi a fino-
mabb kosztot is, sőt csakis ezt szeretjük. Legjobb volt 
Kövy Kornélia szerepe (Ilona, dr. jurisi, melyet ő igen 
szépen és dicséretesen játszott el. Tuboly Klementint 
ismét neki nem való szerepben láttuk. 

Csütörtökön a „Gésákat adták másodszor. A né-
zőtér hézagaiból s á hatásból lathatta a direktor, hogy 
ugyanannak a közönségnek ugyanazt a darabot többször 
előadni nem ajánlatos. 

Pénteken „Coulisset' úr ment. Közönség csodá-
latos kevés számmal volt, a mi meg is látszott az elő-
adáson A szereplók csak lassan melegedtek fel, de 
utóbb kivétel nélkül igen jól oldották meg feladatukat 
s a közönség jót mulatott Coulisset úr (Tisztay) bolon-
dos viszontagságain. Sajnálhatják is mindnyájan, kik 
ezt a kitűnő vígjátékot nem láthatták. Az élvezetet 
némileg megrontották a túlságos hosszú szünetek. Leg-
alább muzsikáltak volna; de a zenésznek nagyon sietős 
volt a dolguk. 

* Fenyegetes. 
A pénztárnok a gazdája feleségével megszökött. 

Miután elköltötte a magával vitt pénzt következő le-
velet irt volt főnökéhez : 

Tisztelt uram ! 

Ha nem küld azonnal 10,00') forintot, visszakül-
döm feleségét. 

* Sváb faluban. 
S z e p i : Anyám megyek a korcsmába . . . Ké-

szítse elő a vattát és a vásznat, mire hazahoznak. 

* Mindég mathematikus. 
Tanár neje: Ah édes férjem, vénülünk vénülünk. 

Ma már U-ik születésnapomat ünneplem ! 

Piofeszor: — Vigasztalódj édes Bertám, jövő évre 
35 esztendős leszesz és akkor - osztható leszesz héttel. 

* Afrikában. 
Európai: Hát csinos leányok is vannak erre P 

A vadak főnöke: Meghiszem azt, most is függ 
egy a kéményben. 

NylU tér. 
Tekintetes szerkesztő ITr! 

Kérem az alábbi sorokat b. lapjába fölvenni. 

Mult számban .Bálház sorsa' cím alatt megjelent 
hírében foglaltaknak oly adatok is, melyek egyáltalában 
nein felelnek meg a valóságnak 

A többek között irja, hogy a bálház pincéjének a 
tAncterem alátámasztásánál fogva csak egy része 
használható ! Meggyőződött erről a hir írója • ha nem, 
úgy ne irjon légből k.tpott dolgokat ; inert a bálház 
boltozata és falai oly erősek, hogy azokon akár egy 
teher vonat keresztül mehet, nincs szükség tehát meg-
támasztásra. 

Néze meg bárki, szívesen megmutatjuk, de felké-
rem a hir terjesztőjét, hogy jövőre, ha a bálházról lenne 
kedve irni, úgy csakis igaz allatokat hozzon a nyilvá-
nosság elé. Nem szép liazug hírekkel kedveskedui a 
közönségnek. 

Kőszeg 19 >0. Január hó 25-én. 

Tisztelettel 
Ptrkoriti Ftrtncz. 

**) Amit rikk irój* unnak ionján wr.nmélyeoin Utt* » lál-
h i t titkait * nem irt légből kapott dolgokat. Hi t ax tpit& hi-
:otl*i:f t >g|«i. kik köd városunk */«>" .'•« b i ' on f i ra k tsfh'rt'i ain-
l)«rm nti rann >k : l iatadttk rolni , mikor • bélhAcra kimoniltik 
a » **nt»ciát " a le iip/lrm '**, a n iijqk-'ii'inr a ' mind hatudik T 
K'. Otfrröl lapunk má« helyén in van ««ó 

Selyem-menyasszonyi-ruha iofrt somi 
feljebb — 14 méter! póstabérés vámmentesen szállítva I 

Minták póstafordultával küldetnek ; nemkülönben fekete, 

fehér és szines „Henneberg-se.lyetn* 45 krtól 14 frt 85 

krig inéterenkint. 

HoniiebargS. 39ly8mjyáfOs[siUi.dT,UiLU9]Zürichben. 

j£irek innen-onnan. 



* Nélkülözhetetlen hazigyogyszer a IS«rhoí$r féle 
vértisztitó labdacsok, melyek számtalan bajnál a leg-
gyorsabban és legbiztosabban hatnak, a leghíresebb 
orvosok is ajánljak nehéz emésztés, gyoinorbaj, kólika, 
ideges tejtájás, sápkor stb betegségeknél. Saját érde-
kében cselekszik mindenki, ha állaudóan készletben 
tartja e labdacsokat, melyek számtalan esetben csodás 
hatásúaknak bizonyultak. 1 tekercs, mely 6 doboz, á 15 
labdacs 1.05 trt. Á pénz előzetes beküldése után i te-
kercset :.) titért, tekercset 2.;i0 írtért, atekercset 
3.35 tru t, kiild bérmentve Pserhoter J . gyógyszertára, 
Hécs, 1. Singerstrasse 15. 

Az anya es fia. Az anyának legfőbb gondja 
gyermekének egészsége s ha ez nincs rendben, az anya 
éjjel-nappal gyermekét ápolja. De, hogy ezt tehesse, 
elsjóbeü is magának oly egészségesnek kell lennie, hogy 
eree ennek az anyai tí'adatának teljesítésében cserbeu 
ne hag\ja. Chanto el asszonynak Boullie-ból (Cotes-du-
Nord) hétéves kis fia oly gyenye, sápadt és sovány volt, 
hogy folytonosan, gondosan kellett ápolni. A szegény 
anya nem is sokalta volna a fáradtságot, ha ó maga 
annyiia ki nem merült volna, hogy lehetetlen volt min 
dent elvégeznie. A következó levél, melyet a Boullie 
polgármestere aláirott, elmondja nekünk mindazt az ag-
godalmat és reménységet, melyet Chantoizel asszony 
érzett fia betegsége alatt, midőn minden gyógyszert 
inegbrobált s végre a Piuk-pilulának köszönhette ugy 
saját, mint fia egészségének visszanyerését. 

— Megköszönöm önnek — irja 
— a Pink pilulát, mely eugemet 
s fiamat meggyógyitott. Már rég-
óta szenvedtem főfájásban, hát-
és lábszár-fájdalmakban. Ha egy 
keveset aludtam, lidércuyomás 
zaklatott, máskor álmatlanság gyö-
tört Fülzúgás, emésztési zavar 
állott be, s Pink-pilulát kezdtem 
használni s az első skatulya el-
használása után nagy megkönnyeb-
bülést éreztem. Öt doboz ele-
gendő volt, hogy teljesen kigyó-
gyítson Hogy boldogságom teljes 
legyen, ugyanez idő alatt hétéves 
fiamat is kigyógyítottam. Nagyon 
gyenge, sápadt és ijesztő sovány 

_ volt. Roppantul agódtam miatta 

Néhány doboz Pink-pilula visszaadta neki erejét és szép 
arcszínét, most kitűnően van, van jó étvágya s nem 
tudok önnek mist ramltni, minthogy nagyon hálá 
vagyok. 

Az anya és Hu bizonyára vérszegény volt. A 
Pink-pilula a jelzett mennyiségben ugy fölnőt leknél 
mint gyermekeknél a legjobb helyreállítója * vérnek. 
Visszaadta erejüket, a mennyiben a vért uj''**lkotta. 
Ugyanez az eredmény érhető el vérszegénységnél, sá-
padtságnál, neuralpiku* fájdalmaknál, a gy»'rmHknél an-
golkórnál és a nő gyengeségénél. Magyarországi főraktár : 

Török József gyógyszertárában BuiVipest, Király-utca 12. 

Asztma végre gyógyítható. 
Srliittiniuiii K. dr. b i zony í t j a szerében való 

b i za lma t , mert ez ingyen adja . 

Schiffmann Rudolf dr., a tüdő- és torokbajok el-
isi ert speciálistája, több mint 30 esztendei gyakorlata 
idején kétségkívül több asztma-esetet és azzal egybe-
kötött betegséget kezelt és gyógyított, mint bármely-
más orvos. Tudatja, hogy egy szert végre olyannyira 
tökéletesített, hogy netn csak gyors javulást hoz még 
a legrosszabb esetekben is, hanem számtalan úgyneve-
zett gyógyít hatatlan esetet is teljesen meggyógyitott. 
Schitfman dr.-nak teljes bizodalma van ezeréhez és hogy 
másokat is annak előnyeiről a legbiztosabb és leghatá-
so-abb módon meggyózzőn, nyilvánosságra hozza, hogy 
a Schiffman-féle asztma-porból tekintélyes próbacsoma-
got minden szenvedőnek ingyen juttat, ki neki cimét 
levelezőlapon e hirdetés közzétételétől számított 5 napon 
belül megküldi. Ily kedvező alkalmat, hogy e híres és 
annyit igéró szert díjtalan megszerezhesség, kell, hogy 
minden szenvedő késedelmezés nélkül megragadjon, 
i'im : Dr. Schiffuiann K. magyar raktára, Budapest, 
Király-utca 12 

A szer már, évek óta a legtöbb gyógyszertárban 
elárusitatik és sok szenvedőnek hozott enyhülést és 
gyógyulást. 

Irodalom és művészet. 
— A Dedek-f*le Szentek Élete r ima Hiarmtllifil m«gj»lent 

• 3-dik fn»M Örömmel j« l»zh* t jak , bogT * Palla* kiadó táraulat 
•»m fárad ágot, M>m ki'lt.égvt nrin k i m / ! , hogy e b<*ragpútló ni fi 
minél f«'-iiyra.-M> k lállitAriban je lmj ' -u m<»g. Már az alsó k f t fO/-« 
k ípei i«kfttöttAk * «zei ilélö figyelmét. A n n t l nn>iri-l»nt (Ozal 
nagyban növeli a páratlan ili"7iniinkáhnz kötött »Arakozá«okat. A 
füzet Alán. mint f.nnálió mOalap. Velaai|uez-n«>k t i lághi-A featm*-
nye : sz. Antal látogatása »r. I 'álnál látható, kitűnően sikerült rep-
rodukcióban A k - t -zant élaiű rem»ta markan . vonásokkal mag 
faatatt alakja, halaim** •ziklac.oportorst alján i»gy pálmafa ár-
nyakában. aló he lye iben van feltüntetve. A magHsból egy holló 
száll alá, ca.">r*hen hozván a aspi eledelt, melyet l«ten sz. Pálnak 
átokult volt küldeni. A távol >iknn a hát szent talá koráaának 
egy má«ik 'pi tódja Iá'ható At ug ian i . a mikor »t Antal alhalt 
barátjának at utol.ó szolgálatot adja meg a tetemét eltemet. A 
• tö tef -kepek közül ki ' luelendók : a forreggio- f t le «». Hi lár kiep 
a Sadarar-Mle *( . 1*41 ; at effigie. Kom IVntif . -ból vett at Mar-! 
eeíl p i p a : t t . Antaí-nak egy modern képe az lS19- iki pária 
talonban nagy feltQná-t keltett . fant Péter római nféke ciaiö 
foaitn- tiT kitünfi niá»ol> ta A szöveg a január 12. é« IH. köré oaö 
szentek életét ír ja le Caak i*métaíten »s ismételten ajánlhatjuk e 
ki*ál»an irt. gyonyörBen illuaMrált diarmunkát • tna<yar köz.n-
ság ügyeimébe Megrendelhető m'míen hazat kónyvkereske-
46. ben. 

— A Knelpp Újság ez évi januári "fámában képet boi 
Kneipp Sabeatyón»tik X I I I . L»o pápa ö szanMégrt által 18S4. év-
ban tor lent fogadtatáaárúl, egyszer* mind közli azon igen érdeken 
párbeszédet, a moly a rt/ent Atya é« Kneipp kft'ött lefolyt KbWJl 
tudjuk ineg hogy Kneipp réazlettM uta. i tásial lána el a papát 
urrn mizve, hogy a betegségek elk'TÜléae végott mii ven életmó-
dot kuvea-an. A kneipp U j« ig mo-t igen ni.gv gyakorlati érték 
kel bíró hároiu rendbeli uj cikksorozatot kezdeti meg. Ezek 
egyiku a manazáae, tudnii l l ik a k"UÖ g \uró gyógymód istuoi toléoe, 
írásban én képekkel beuiutatja a Diu<zá'«uak min.len egye* fogá-
•át. úgy hogy ennek alapján bárki iuogta>iulh.uja azt, hogy miként 
kell hibátlanul uiita^ziroz.ii. A mi * ik ci<(k«o o;at az it a-ztó lürdó 
miWénti alkaliu i'áinról */.ól. -•» litrmadik nik«S'>rozai ,Kin>lia* 
riinel Tiaeí a táplálkozás iizabályait, a' ételek nutje* keazitó* 
módját tárg\azza, egyúttal pedig min l»n húrt étlapot 11 ir elő. 
A hueipp u|-11 mugerdemli a pártol .»t, meri > ko "g -nzie gttgy 
nlöinorditáia k o r i i l 1 ,'••!! jelo« «zo jja .itüt l i*< a e uuarinágiioK. 
Cj éftól fogva az aiöli-eteat m leaiálllton.i * u-ve.etl lap igeu 
rxekély ötA/.egre, tudniillik eg-.z erre 4 korina 80 fillére (2 frt. 
40 krra.) M'grende'hetó a ku ip.i Ujiág Uulapuatan, X, kerület 
Kür T-utia Itt. a ám alatt. 

A 8 z t r k e s 2 t ö postá ja . 
R. Tobb tárgyilagonaággal taaaák írni. A azubjaktiv dolgok 

előtérbe tol iaáral rendeaeu elrontjuk magát az ügyet. Aztán : ue 
modheaaa senki, Hogy a i .egyen* szolgalatában á l lunk , 

— Ferike E j uo! ö n bujóadit j á u z i k < kéziratát helyből 
vettük a tno«t a harmadik azoinezódból ir. kétkedünk niuet ta, 
meg pedig a n y í l t levolezö lap mialt. N'u aajnálja a tíz ü l l é r t ; 
bizbatik bennüuk. 

— Bendegúz. Már tnegangedjeu, da eunyirc komázni mág 
nem lehat a putilikummal. A trefauak i* Tan oka inódja. I ta tor-
lúaetnkbe buenyugazik, hozzuk; ellenkező e ietb-n teaaek a kéz-
iratért NtarkeaztoaegSukbo fáradni. 

— 6. L. Türelem t KákerUl • sor. 
— Bebe. kegyed azt i r ja uovallájábau : .L i za ott ült sz 

allegoriábáu. — 'f alán ,f i l lagoriát* teMzatt gondolni V I — At tán 
utóbb: .Abban • pillanatban jot« be Liza kalappal a fején.* — 
No de ez ineg novellában u furcaa volua, ha Liza a fején j á r k á l n a ! 

— * , * .Vem használhatjuk, nagyon ízléstelen. 
— T. Eltettük a jövő hétre. 

Eladó. 
Két közei a városhoz fekvő, 

kitűnő karban levő 

s z ő l ő k é i t 
hozzávaló gyümölcsössel együtt, 

szabad kézből eladó. 

Bővebbet e lap kiadóhivatalában. 

Nyilvános köszönet. 
Wil l ie lm F.'Penc gyógyszerész u rnák Neuen-
Lii chcnbt'ii Ausz t r i á ban az Hiit irht'umafiku.s és 
au t i a r l b r i t i k vér t i sz t i tó t-a f f l t a l a l ó j ának Vér-
l isz t i ió liafnsu koszvényné l és reuinatizi i iusbati 

Ha e helyütt a nyilvánosság elé lépek, úgy ez 
azért történik, mivel kötelesséeeniUl tartom Wilhelm 
Ferenc neunkircheni gyógyszerész árnak köszönetemet 
kifejezni azon szolgalataiért, melyekkel súlyos reuma-
fikus bajomban vértisztltó-teájával seífitHé|?erare volt, 
s lmtrv azután másokat is, a kik e borzasztó bainak 
alávetvék, e pompás teára figyelmeztessek. Nem va-
gyok kép s kinzó fájdalmamat, melyet 3 éven át 
minden időváltozásnál érazteiu s melytől semmi gyógy-
szer, sem a Bécs melletti badeni kénfilrdö nem sza-
badított meg — leírni. Álmatlanul fetrengtem éj* 
szakákon át ágyamban, étvágyom láthatólag alább-
szállott szinem hanyatlott és testi erőm egyr« fogyott. 
A fent nevezett teának 4 heti használata utáu szen-
vedésemtől nemrsak teljesen megszabadultam, hanem 
most is teljefeu ment vagyok, mikor 0 éven át nem 
iszom teát ; egész testi állapotom is javult. Erősen 
meg vagyok győződve, hogy bárki, a ki hasonló baj-
ban e teához folyamodik, annak feltalálóját, Wilhelm 
Kerenc urat, mint én áldani fogja. 

Kiváló tisztelettel 

H u t ( * c h i n - t t t r e i t f H < l g r ó f n ő . 

főhadnagyné. 

K a p h a t ó m i n d e n g y ó g y t á r b a n . 

Főraktár Kőszegen : Floderer Jenő 
gyógyszerész urnái (Csacsinovi ts-félegyógyszertár.) 

Ricklcr-Uli 

Horgony - Paiii - Expeller 
L in lmen t Capslci comp. 

Ezen hírneves hixiazer ellentállt az idő 
megpróbáláaántk, mert már tobb mint 30 
év ota megbízható. fl|d«lewc«illaplté be 
dOrntléeként aíkalMaitatik kOezveeynel, 
ctuznál, UguiHitllRlI és meghüleeeknél 
ee az omieok által bedorzMleeekre te 
mindi* gyakrabban rendeltetik. A ralódi 
Horgony- Pain - Ex peller, ryekorta Hornon v-
Limnient elnevezca alatt nem titkot szer, 
hanem igazi eepezerii ka/ltxer. melynek 
ngj káztartáMban eem kellene hiányozni. 
40 k i . 70 kr éa 1 frt. avefenkenti árban 
majdnem minden gyórrazertirban készlet-
ben van; ffiraktár: Törők Jénef gyórj-
azeréeznél Bedapettaa Bevásárlás alkalma-
val î ren óvatosak legyünk, mert tobb kiaeb-
bértéká atánzat van forgalomban. Ki MM 
akarmrgkarosedai. az minden agyaaüreget 
..Horgony védjegy ét Richter czégjegj zee 
nélkül mint aea valódit utasitaa viasza. 
RICHTER r. AD éa társa, IUD0L8TABT 

• aa. «* klr. Tart aaálltUk. 

Kapható Kőszegen: F l o d e r e r i e n ó gyógyszertárában. 

M e g h í v á s 
a kős/ogi takarékpénztárnak 1900. <5vi február hó 25-én 

délelőtt 10 órakor kősxegen saját helyiségében tartandó 

r e a d i s é v i k ö z g y ű l é s é r e . 
Tárgysorozat: 

1. Az igazgatósig és felügyelő bizotfstíg jelentése az 1899. évi üzletkimutatás 

és mérleg előterjesztése, a tiszta nyereség megadása feletti határozathozatal. 

2. Igazgatósági elnök- és alelnöknek, felügyelő binottsági 3 rendes és 2 póttag-

nak, ügy 7 igazgatósági tagnak 3 évi, és 2 igazgatósági tagnak 1 évi időtartamra való 

választása. 

A közgyűlésen az a részvényes bir szavazati joggal, a kinek részvénye 3 hónappal a 
közgyűlés előtt a takarék pénztár részvénykönyvében navére bejegyeztetett » a ki részvényét a szel-
vényivvel együtt 8 nappal a közgvülés előtt a takarékpénztárnál letette. 

Az tízletkimutatá> és mérleg a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal az intézet helyiségé-
ben betekinthetők. 

Kof/.eg, 1900. j anuár hó 15-én. 

Az igazgatóság. 

N y o n a U t t Fe ig l Uyu la könyv n yomdá j á b an It<M<regeii. 

Vegyesek. 

Minden köhögő betegnek 

a K a i s e r - f ó l e 

M E L L - C Z U KOR K A 
a legmelegebben ajánlható. 

O A O n közjegyzőileg hitelesített bizonyítvány 

^ erősítik meg a biztos ha tás t köhögés, 

rekedtség és nya lkásodasuá l . 

Kgy r aomag a r a lO éa 20 k r H 

Biztos eredményt 
nyújtanak az általánosan jónak talált 

Kaiser-féle 

p f e f f e r m ü n c z - c z i i k o r k á k 
etvagytalansagnal és gyomorbajoknál. 

Egy csomag á ra 2 0 kr . 
Kapható K ő s z e g e n : 

Jánosa Oyulánál. 
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