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I j gyárak. 
E czim alatt a „Huni Ipar" legutóbbi számá-

ban a következő megszívlelendő dolgokat olvadtuk : 

„A gyáralapításokra megindult. tárgyalásokat 

mindenütt komolyan és sürgősen folytatják. A 

vidéki városok versenyeznek az áldozathozásban, 

hogy mielőbb gyárat kapjanak. A tárgyalásokat 

majdnem mindenütt a kereskedelmi kormány köz-

vetíti. A tárgyalások fényesen megcáfolják azt 

a szálló mondást, hogy Magyarország még nem 

érett meg a nagyobb ipartermelésre. Minden 

hatóság örömmel kezdte meg a tárgyalásokat s 

még egyetlen egy sem hiúsult meg a törvény-

hatóságok szűkkeblűségén. A városok és községek 

minden áldozatra készek, noha a külföldi cégek i 

alaposan kiaknázzák az iparmozgalinat és meg-

lehetősen nagy követelésekkel lépuek föl. Újabban 

a következő gyáralapításokról kaptunk h i r t : 

II e i n r i c h János és fia wildenschwerti cég 

V e r b á s z o n akar nagyobb szövőgyárat építeni. 

A gyárat 1000 szövőszékre rendezi be. Ezen-

kívül 3000 szövőszéket egyes családoknál helyez 

el. Verbás/. községe fél millió téglát, tiz hold 

területet és 15 évi adómentességet ad a gyárnak. 

Ezenfelül a kereskedelmi miniszter is szubveu-

ciouálja a gyárat. Az építést már a legközelebb 

megkezdik. 

Egy prágai szövőgyáros N a g y s z o in b a t o n 

akar 1000 szövőszékre berendezett gyárat épí-

tem. A tárgyalások itt is előrehaladott stádium-

ban vannak. 

P o z s o n y b a n a 3acher és Richter bécsi cég 

cérna- ós fonalkészítő gyárat épít. 

M a g y a r - O v á r tölténygyárat kap. A hir-

tenbergi tölténygyár akar nagyszabású fiók-

gyárat építeni. 

D é v á n „Transsylvania" czimen gyümölcs-

éi vetemény-értékesítő ós feldolgozó gyárat ala-

pítanak szövetkezeti alapon. A gyári szövetkezet 

legközelebb már megtartja alakuló közgyűlését, 

mert a szükséges tőke aláirások útján már biz-

tosítva van. A szövetkezet elsőrendű gyümölcse-

inket nyersteriuényekkéut, a többit gyári füldol 

gozás által kivánja értékesíteni. A szövetkezet 

a szükséghez képest más központon is fióktele-

peket fog létesíteni. 

H o e l p e l O. nürnbergi gyáros nagy fa-szeg-

gyárat óhajt építeni Magyarországon. 

K í r s c h e n b e r g e r Pli. teplitzi szövőgyáros 

Nyitramegyében óhajt szövőgyárat építeni. 

Az a r a d i ipartestüket faipari termelő-szövet-

kezetnek s ezzel kapcsolatban közös faipari mű-

helytelepnek a léu»níiétét határozta el. 

Z s o l n á n a Dréher-cég nagy sörfőzőt akar 

építeni. A tárgyalások itt is kedvező úton 

haladnak." 

E vállalatok közt első sorban a dévai .Trans-

sylvania" gyümölcsértékesítő s — feldolgozó gyárat 

tartjuk oly intézménynek, melyet kiváló haszon-

nal nálunk is meg lehetne honosítani. Kőszeg és 

környéke bővelkedik nemes fajtájú, kitűnő minő-

ségü, jó hírnevű gyümölcsben. Csak az a kár, hogy 

a faj igen sok, a miért aztán egy-egy fajtából 

aránylag nem nagy mennyiség kerül a piacra. 

Ezen azonban idővel segíteni lehetne, a raenuyiben 

a sok fajt egy-két kiváló minőségre redukáljuk s 

így bizonyos kőszegi specidlitds termelésével ezreket, 

sőt tízezreket hozó jövedelmi ágat lehetne biztosí-

tani, mint a hogy ezt már sok vidéken találjuk. 

Ezt a specialitást hozná forgalomba a gyümölcs-

értékesítő s -feldolgozó vállalat, ruszint mint 

nyers as:tali, részint feldolgozva, mint aualt gyü-

mölcsöt vagy gyümölcsJiomervet. 

Mostan augusztust óloktóborig szekér és vaggon-

száinra hordják el legszebb gyümölcsünket termé-

szetesen — minthogy nagyban veszik — olcsó 
pénzért külföldre, a hol 2-szeres, 3-szoros, sőt 

5-szörös áron újra eladják. Enuek nem úgy kellene 

lenni s ép ezen segíthetne a fent említett „Trans-

sylvania"-gyárhoz hasonló gyümölcsértékesítő vál-

lalat, melyet, ha az a dévaihoz hasonlóan szövet-

kezeti úton létesülne, nagyobb anyagi áldozatok 

nélkül is megteremteni lehetne. 

A gyümölcsszedés ideje még messze van, de 

ép azért tartjuk szükségesnek, jó eleve figyelmez-

tetni az érdekelt köröket egy ily vállalatnak 

áldásos és jövedelmező voltára. A ki csak vala-

mennyire ért e dologhoz, be fogja látni e kérdés 

fontosságát. A gyümölcstermelés nálunk valóságos 

T A R C A . 
Megtorlás. 

A vér elboritotta Csoboth Pál szemét, s agyára 
tódult; a diliás, viruló fiatal ember egy hörgésbe fúló 
jajkiáltással bukott le ájultan az iroda szőnyegére. 

A kiáltásra, zuhanásra ijedten futott be Gáspár, 
a hűséges inas, öreges rekedt hangján kiáltozva és 
Csoboth vállát rázogatva, iparkodott életre kelteni alélt 
urát. 

Az intézet többi tisztviselői is — kevesen — be-
futottak ; ideges kapkodásuk közt nagysokára jutott 
eszükbe egy pohár vizzel önteni le a fiatal főkönyvelő 
arcát, homlokát. Erre az föleszmélt, halotti sárgaság 
terült el szép formájából kikelt arcán, szabódva, röstel-
kedve, hazug mosolylyal hárított el minden segítséget, 
de azért csak vonszoltatta magát Gáspárral kis irodája 
pamlagára ; mialatt a jóságos, öreg szolga szép hosszá-
ban eligazgatta a lábait, ő lassanként szedte össze em-
lékezetében az eset részleteit, oda sem figyelve a kol-
legák részvevő kérdéseire. „Köszönöm, elmúlt, elszédül-
tem, már semmi bajom !" hebegte gyorsan, a patak 
felett is gyorsan fut át az ember a deszkaszálon, hogy 
rá ne érjen elveszíteni az egyensúlyát, — a mire aztán 
az urak megnyugtatva kiszállngóztak. Gáspár egymás-
után két pohár vizet is eiőszakolt a felocsúdott emberbe, 
aztán észrevévén, hogy valami levélféle hever az asz-
tal mellett, — ejnye! pedig Csoboth úr nem szokott 
így szemetelni, — azt fölvette s gondosan <t* nsztalra, 
tette a feltépett boríték mellé. „Ismerős irás* gondolta, 

s aztán odaszólt a pihenőhöz : „Nagyságos úr, talán bér 
kocsit hozzak? Utthon a nagyságánál majd egészen el-
múlik a rosszulléte.* 

Csoboth felugrott, azaz hogy fektéből ülésbe ros-
kadt, kínosan rángatózó arccal csak ennyit bírt mon-
dani : „nem kell!" Aztán egy percig mereven nézett 
maga elé, a pamlag párnájára hanyatlott, bágyadt sóhaj-
jal rumos theát hozatott. 

Mikor a szolga eltávozott, Csoboth Pali, a sápad-
tan is „szép Pali," felkelt és bizonytalan léptekkel jár-
kált a hosszas, keskeny irodában fel s alá. Az agyáról 
leszállt vér így egészséges forgásba jutott, de a teljes 
eszmélet és világos emlékezés a fiatal férfi szivébe új 
tőrt döfött. A ny laló gyötrelem most nem verte le lá-
báról : már nem találta készületlenül. Hamar megjött a 
természetes visszahatása is: „eh, hátha nem is igaz ? ! 
Kár volt komolyan vennem a névtelen gazember rágal-
mát." Hanem azért mégis a levél után nyúlt és leült 
az olvasásához : 

„Uram ! 

Jobb későn, mint soha. Két heti késedelemmel 
ugyan, de ma délután pontban 4 órakor, saját laká-
san vegye át kinevezési okmányát ; új rangjául, ér-
demeire tekintettel, a „felszarvazott térj' cimét és 
jellegét díjmentesen adományozom. 

A megillető ?) tisztelettel 
Alterego." 

„Bolondság! gondolja a fiatal férj. „Piroska nem 
játszhat ki engem ; engem, a kiért az első urát megcsalta. 

} Nem elvetemült teremtés ó ; csakhogy a koros ember 
1 mellett, énnekem, a nála is fiatalabbnak, nem birt ellen-
állni Aztán micsoda fickó mérközhetik velem P Kell ná-

lam szebb, erőteljesebb, jobbkedvü ember P Meg kétsze-
res mézeshetek után inár a vére is kitombolta magát ; 
most meg épen hozzászoktattam a tartózkodáshoz, mióta 
— hat hete — éjfélig itt fáradok a bilanc mellett." 

Elégülten kelt föl s járkált újra, tovább fűzve 
okoskodását. (Mintha bizony az asszony is, a hires „har-
minc éves asszony", ugyanilyen miidon,higgadtan okos-
kodnék a kísértés idején!) 

„Igaz, hogy sok rosszat hall az ember. Még az 
az utálatos Goldsteiu is milyen szép dzsentri-lányhoz 
férkőzött, mint protektor! No, de Piroskának semmiféle 
protekcióra sincs szüksége, az öreg gróf meg pénzzel 
tartja Keketénét, a ki ugyan éhen halhatna a napidíjas 
szép ura mellett; de az én feleségem vagyona többet 
kamatoz még az én fizetésemnél is ! Eh, nincs rá eset, 
hogy az a nyomorult levél igazat mondana !* 

Mégis újra kezébe vette. Hm, olyan ismerős 
irás . . . . Egyszer csak felkacagott: „Ezt csak Vá-
mos Írhatta! ijeszteni akar, boszuból, amiért Piroskával 
én szarvaztam tel őkelmét! Na, ügyvéd úr, jobb diplo-
matának tartottam!* 

Hangos nevetésére a kollegák kíváncsian betekin-
tettek az aitón, de rögtön szétrebbentek: valószínűleg 
rájuk nyitott a túlsó oldalon valamelyik igazgató. Cso-
both észre sem vette; azt vette észre, hogy az imént 
elhamarkodta véleményét: végre is a kézirat hasonló-
sága nem elég bizonyíték, aztán az asszony első térje, 
Vámos, olyan méltósággal, gyöngéden, lovagiasan járt 
el a rajtakapottakkal szemben, mikor kikötötte Csoboth 
házasságát és csendben elvált Piroskától (visszaadta 
egész hozományát, sőt többet is), hogy sértés volna va-
lami gyerekes vagy nemtelen lépést föltenni a derék 

Dr. Wosinski István 
kéncN gyógyfürdője Halion 
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(Sopron mellett) 2 vasúti allomassal. 
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jövedelmi forrás, a melyből eddig azonban csak 

csöppent. Hajtunk áll, hogy e forrást kibővítsiik. -

A másik vállalat, melynek vidékünkön nagy 

létjogosultsága van, a veibánzi mintára alapítandó 

szövőgyár. Egy ilyen gyár, különösen hu szövő-

s/ékeinek egy részét a községben, egyes családoknál 

helyezi el, ezer meg ezer munkást tud foglalkoz-

tatni s ugyannyi egyénnek sierez ha épen kenyér-

keresetet nem it»f de mindenesetre nem megvetendő 

mellékjövedelmet. A siövőiparnak — tudjuk — 

annyi sok mellékága van, hogy nemcsak felnőtteket 

(férfiakat s nőket), hanem serdülőket, sőt gyerme-

keket is tud házilag foglalkoztatni. Házilag, a 

mennyiben egyes munkákat, mint pl. fonalgom-

bolyílást, rojtkötóst stb. csakis a gyáron kivül 

eszközöltet. 

A verbászi szövőgyár saját helyiségeiben, 1000 

szövőszéket állít (el ; egyes családoknál 3000-et 

akar elhelyezni. Tessék ehhez még hozzávenni azt 

a tekintélyes számú egyéblt munkást, a kit az 

előbb említett mellékágak foglalkoztatnak, továbbá 

azt a sok munkás kezet, a mely a kész árú rak-

tározásánál, csomagolásánál, továbbításánál keres ; 

kéuytelenek vagyunk az efféle vállalatnak legmesz-

szebb kiható áldásait elismerni. A/, ily vállalat 

létesítése megérdemli a legnagyobb áldozatokat is. 

Ez áldozatok a/, idők folyamán úgyis megtérülnek, 

meg tízszeresen, százszorosan. 

Kőszegen már neiu egy izben kopogtattak be 

egyes nagyiparosok, gyárosok egy-más gyári vállalat 

létesítése ügyében. Mi hozta őket ide ? Kőszeg 

kellemes, szép vidéke; az a tapasztalat, hogy 

helyben s vidéken kerül kellő számú s értelmes 

munkás, ama jó feltevés, hogy a szerényebb módú 

középosztály is — nem restéivé, a noki való mun-

kát (pl. a szövőipar ágaiban) — felajánlja két kezét ; 

s az a hit, hogy a város, mint község nem tagadja 

meg az anyagi támogatást. Nem mondjuk, hogy 

e kopogtatások hiába valók voltak s meghiúsultak 

a közönség közömbösségén, vagy a város szükkeh-

lüségén. Valóltlan dolgot állítanánk. Mert az eddig 

történt ilynemű közeledések csak tapogatódzások, 

tudakozódások voltak s nem komoly ajánlatok. 

Kívánatos volna, hogy minél előbb a verbás/.i 

vállalathoz hasonló komoly ajánlattal álljunk szem-

ben. Akkor aztán ne habozzunk, iip csürjük-csavar-

juk s odázzuk a dolgot, mint a halvaszületett 

vasútaink, a fogymna»iuin, községi takarékpénztár 

s más áldásos és széles körben anyagi hasznot 

hozó intézmény ügyét. 

Mindenkinek egyszer életében kínálkozik a 

szerencse. A ki azt az egy alkalmat elszalasztja, 

hiába sir utána ; akkor már késő van. Idején kell 

a dologhoz hozzáfogni h ha nehézségekbe ütközik, 

forszírozni kel 1 azt. A ki az első ellentállásnál 

visszariad, megfordul, avagy egyszersmindeukorra 

leteszi a fegyvert, az nem érdemli, hogy munkája 

egyáltalában munkának neveztessék. 

De ne várjuk — sült galambként — a kínál-

kozó alkalmat. Teremtsük meg magát az alkalmat 

mi. A gyümölcsértékesítő s — feldolgozó vállalat 

létesítéséhez nem kell idegen töke, idegen beavat-

kozás ; a szövő-gyárnál már rászorulunk erre. Az 

elsőt tehát teremtsük meg magunk, a másiknak 

pedig járjunk utána, s ha itt az alkalom, támo-

gassuk a lehetőségig. 

A hét története/) 
(Saját dallama.) 

1. „Szalmaszál a vízbe', 
A vízbe', a vízbe'; 
Mért jüu kend így tílzbe ? 
Hová oly sietve ?' 
— Nem tudja ? — „Ne moudja! 
Ott a belvárosba' 
Népboldogító 
Potya dáridó . . . 

2. Szt. János hídja beteg, 
Azt mondják, nagy beteg, 
Ha rálépünk, remeg, 
A baja rengeteg. 
A mérnök már segít ; 
No nézze, mi ez itt ? 
Ej haj, tutulló : 
Cirkusz-ugrató. 

3. A placmuzik a héten 
Egy estve szólt szépen, 
Rendör-elzárta téren, 
Hogy lárma ne legyen. 
A csürhe ám röfög, 
Szekér hozzá zörög. 
Ilyen muzsikát 
Vigyen az ördög! 

4. Volt egyszer egy doktor, 
Hm, doktor? De doktor 
A gyógyászatban faktor — 
Az arcán csinos orr — 
Ám emUrt nem gyógyít 
I)e eszével hódit . . . 
Ej haj! szalmiák! 
A mi „fák* az „ták* ! 

f 
5. Szalmaszál a vizbe', 

A vízbe', a vizbe', 
Rendőr ott kit visz be 
A sötét tömlöcbe f 
Hár tenné, csak vinné ! 
Az ember nein hinné : 
Némely tribünön 
. . . . Tovább nem íüzöm. 

Tilinkó. 

ember felől . . . De hát akkor ki és hogyan jutott az 
áruló szerepéhez? Talán mellékes kalandjainak valame-
lyik hősnője, a ki esetleg Piroskánál is árulkodott! 

Vihar tombolt a máskor olyan nyugodt főkönyvelő 
lelkében. Ordítani szeretett volna Othellóval: bizonysá-
got, bizonyságot nekem !* 

Pillantása a fali órára esett ; negyed ötre járt. 
„A gálád firkász jól kiszámította, mit tegyen !* dühön-
gött Csobotli; gyorsau kalapja és tőrös tartja után nyúlt 
és bucsutlanul elrohant, észre sem véve a hátsó lépcső 
felől theájával közelgő inasát. 

Szinte futott a harmadik utcába, fel a palotaszerü 
bérház második emeletére; kulcsával lázas sietséggel 
kinyitotta lakása kiilső ajtaját, s mire ez nagy zajjal 
becsapódott: ő már ott állt, ott támolygott a boudoir 
közepén, előtte, reggeli pongyolában, rémült arccal fe-
lesége, nyugodt ábrázattal Vámos, a ki alighanem otthon 
felejtette zsaketjét. 

A térj, azaz hogy Csobotli, egy hangot sem bírt 
adni. Félig ütésre emelte jobbját, de mintha karja út-
közben kővé meredt volna, nem jutott tovább. Az első 
férj, Vámos, mindenesetre fölényben volt. Szilárd, nyu-
godt hangon ennyit mondott: „Urain, én nem azért ad-
tam önnek teleséget, hogy ő elhanyagolva, házibarátot 
fogadjon. Köszönje ineg nekem, hogy az ön régi szere-
pét átvettem, s megakadályozom, hogy harmadik szemé-
lyek avatkozzanak ó nagysága házas életébe." 

Csobotli elké|tedve, halálsápadtan hallgatta. Aztán 
fojtott hangon ennyit mondott: „Akkor nekem nincs itt 
keresni valóm*, sarkon fordult és kitámolygott. 

Harmadnap átlőtt homlokkal lelték meg gyauutlan 
kirándulók a budai hegyek közt. Árnyéka azonban 
örökké válaszfal gyanánt állt a másik két bűntárs kö-
zött. K y. 

Mi újság? 
— iunius 8 . A koronázás évfordulóját, mint ren-

desen, az idéu is mindenfelé megünnepelték. Reggeli 
9 órakor a Jézus szt. Szive templomban ünnepi szt. 
mise volt, melyen valamennyi i>olgári hatóí-ág, az 
összes tanuló ifjúság s a hivők nagy sokasága vett 
részt. A szU-misén Kinct István városi plébános celebrált. 
Utána az egyes iskolákban nyilváuos és szükebbkörü 
ünnepélyek tartattak, szavalatokkal, énekelöadásokkal 
s a nap jelentőségének méltatásával. A város e napon 
is — szokás szerint — gyéreu volt fellobogózva. 

— Szemely i hír. &r<»;7*/y Gyula országgyűlési kép-
viselőnk i. hó tí-án rövid tartózkodásra Rolioncra érkezett. 

Birösagi eloleptetés. Az igazságügyminiszter 
T*r/>ln Kornél kőszegi kir. aljárásbirót a IX. fizetési 
osztály 1. fokozatába léptette elő. 

— Üj iskolaszék! elnök. A polgári iskolaszék leg-
utóbb tartott gyűlésén egyhangúlag Minké Kálmán bárót 
választotta meg elnökévé. Az egyhangú választás, mig 
egyrészről fényes elégtétel a nem rég visszautasított 
indokolatlan föllebbezésért, másrészt széles körben köz-
megelégedést keltett. A polgári iskola oly egyént nyert 
az új elnökben, ki az iskola ügyét szivén hordja s a 
kettős intézet fejlesztése érdekében minden lehetőt 
megteend. 

— Kinct István, városi plébánost május hó J8-én 
iktatta be a szombathelyi szeminárium kápolnájában dr. 
*t*jmiiller Károly pápai prálatus. 

— Katonai hírek. Ilulyik Lajos honvédszázados 
f. hő 11-én hat heti szabadságra Budapestre utazott; 
a százados szabadságának nagy részét a Lukács-türdó-
ben fogja tölteni — Kézdivásárl.elyi Kov >ct Lazi hon-
védszázados tegnap szombaton visszatért szabadságáról. 

— Fehér Ipoly, pannonhalmi főapát ó méltósága 
| f. hó 7-ikén négy órakor érkezett Kőszegre a tanári 
testület hivatalos látogatására. A testület működésével, 
a tanárok munkájával megelégedve, mindeuról pontos 
tudomást szerezve, a hivatása magaslatán álló intézet-
nek minden munkáján belső örömöt érezve, 0-én a déli 
vonattal Zala-Apátiba utazott. 

— U] szövetkezet . A kőszegi bortermelók önse-
gélyző szövetkezete f. h. lu-éu, d. e. 10 és */• órakor 

a bálház nagy termében (alakuló) közgyűlést tart és 
mindeukmt szívesen lát. A szövetkezet célja a szegé-
nyeken általán, tőképpen a pincével sem reudelkező, sze-
gény bortermelőkön segíteni; megtakarított filléreik ka-
matoztatásával, boruk esetleges átvételével, szakszerű 
kezelésével s a reá adott kölcsönnel, illetőleg előleggel 
uekik a megt eleié arak elérésére kedvező helyzetet s 
körülményeket tereuiteui, szóval: jövedelmük forrását 
gazdagítani, auyagi jólétüket előmozdítani. E célra bur-
szövetkezetet combiuál heti -V filléres, kamatozó törzs-
betétekkel, melyeket a vidék cheques ^csekkes) szaiula-
lapokon kubl be a postára. A szövetkezet Kőszegen,de 
a vidék szamára is alakul. Oly férfiak vették kezükbe 
az ügyet, kiknek önzetlen, jó törekvésen kivűl más, nuut 
a közjóra munkaié igyekezete nincs. A módozatok tel-
jesen megvannak mar, de azok végleges megállapítása 
a mai közgyűlés dolga leend. 

— Katonai szemle. Lovag Auffenberg Móric vezér-
őrnagy umlt csütörtökön az esti vonattal varosuukba 
érkezett, hogy a helyben állomásozó 11. vadászzaszlóalj 
fölött szemlet tartson. A szemle két napig tartott s a 
vezérőrnagy szombaton este hagyta el a várost. 

— A kőszegi tüzol toegylet mulatsága nem ma, 
(mint múltkor tévesen hoztuk; hanem mához egy hétre, 
juuius hó 17-én lesz. A nyári mulatságot az idéu is a 
k l a u z e n - e r d ó ben tartják meg. 

— Néppár t i gyüles. Megvolt; s eltekintve a szó-
noklatoktól, igen csöndesen folyt te. A kit a dolog jobban 
érdekel, az olvassa el a „ Vasvarmegye* c uiorlöki 
számát, a mely az egész gyűlés lefolyásáról részletesen 
megemlékezik. A gyűlésen 2—300 íóuyi hallgatóságon 
kivul átmenetileg rovidebb-hosszabb időre egyes k i-
v á u c s i a k is jelen voltak. 

— Lakásmizer iak . Mind sűrűbben hangzik fel a 
panasz: nincsen lakás ! A lakás-Iiiany a nyár köze-
ledtével egyre jobban érezhető lesz. Egymásután jönnek 
vidékről s idegenből a tudakozódások, s a legtöbb eset-
beu az a telelet a kérdezősködésre: „Már ki vau adva." 
Jól jártak azok a nyaralók, kik — mint Kőszegnek 
évenkint visszatérő törzsvendégei — már kora tavaszszal 
vagy pedig még tavaly előjegyez tették magukat. De mi 
lesz a később, rendesen az iskolai év bezárása utáu 
érkező családokkal Y Ezek valószínűleg — mint tavaly 
is — kénytelenek lesznek, másfelé nyaralni menni, mert 
hát Kőszegen „nincs lakás." így lassanként elszoknak 
tőlünk, s mi elmehetünk a szép vidékünkkel, pompás 
levegőnkkel, a luelylyel rendesen oly nagyra vagyunk. 
Sürgetjük az idegenforgalom emelését, csalogatjuk nya-
raló vendégeinket s mikor itt vaunak, nem tudunk nekik 
szállást adui. Pedig csak igen kevés életrevalósággal, 
valamivel több vállalkozó szellemmel s ennél is több 
pénzzel igen könnyen lehetne e bajon segítem. S Kő-
szegen egyik se volna meg ? 

— Par isba. E hét folyamán indul útnak Parisba 
ifj. Eitner Gusztáv és itj. i nger Károly, hogy a világ 
hírű kiállítást megtekintsék. Az utazást a hires Cook-
cég révén nagyobb társaságban teszik s néhány hetet 
szándékoznak Párisban tölteni. 

— A város i zenekar nagy sikerrel játszott a 
pünkösdi ünnepek alatt a s o p r o n i tornaversenyeu. 
Játéka általábau igen tetszett, különösen iudulói, de 
egyébb zeneszámai is s a soproni lapok elismeréssel 
emlékeznek meg zenekarunkról. Kocáts Ferenc még 
elutazása előtt — pünkösd szombatján — térzenével 
kedveskedett nekünk, de az élvezetet alaposan elroutotia 
az ép a főtéren áthajtott röfögő állatok éktelen lármája 
és az arra dirigált jármüvek za,a. Rendőrségünk 
— ugyebár — lesz szíves gondoskodni róla, hogy az 
efféle fölösleges közlekedés ily alkalmakkor másfelé 
tereitessék. A zenekai Űrnapján (csütörtökön) délután 
a sörház kerthelyiségeiben fog hangversenyezni. 

— Eljegyzes. Kattn Jenő budapesti kalap- és úri 
divat-kereskedő eljegyezte Srhuarc* Etta kisasszonyt, 
Schwarcz Rezső kőszegi kalapkereskedó és különleges-
ségi doháiiynagytózsdés leányát. — Miilltr Ferencz szom-
bathelyi építész eljegyezte Schdffer Tildi kisasszonyt, 
özv. behajer Frigyesné kedves leányát. Gratulálunk. 

— Vizsgalatok sorrendje . Á kőszegi polgári fiú 
és leányiskola vizsgálatai I. hó 13-án kezdődnek a 
különféle felekezetek hittani vizsgálataival. A rendes 
osztály vizsgálatok I8-, -0- és JI -én lesznek, még 
pedig felváltva olyformán, hogy délelőtt mindig a fiú 
osztályok (,1.—IV.), délután pedig a leányosztályok 
vizsgálatai lesznek. Az iskolaév Ünnepélyes bezarása 
f. Iio 24 én, vasárnap, lesz. 

— A magyar gazda kincsesháza czimmel rend-
kívül gazdag tartalmú könyv jelent meg. A könyvet a 
m kir. földmivelésügyi miniszter megbízásából Torma y 
Béla min. tanacsos állította össze hírneves gazdasági 
irók szakcikkeiből. A változatos, mindenre kiterjedő 
tartalomból a következő fejezeteket emeljük k i : Zöld 
ségtermelés. Lótenyésztés. Azon törvények, melyeket a 
mezőgazdának ismernie kell. A kisbirtokos gazdálkodása. 
Mezőgazdasági házi- és népipar. A kártékony rovarok. 
Méhtenyésztés A gyümölcsös. Sertés-és juhtenyésztés. 
A selyenitenyésztésről. Új szőlők létesítése és kipusztult 
szőlők felújítása. A biztosítás. Baromfitenyésztés. Szö-
vetkezés. Szarvasinarliatenyésztés stb. A munka, mely 
mintegy StiM oldal terjedelme mellett is rsak csekély 
1 koronába kerül, megérdemli, hogy gazdaközönségiink 
minél sűrűbben forgassa. Lelkészek és tanítók, kik ez 
iránt egyszerű levélben, vagy akár levelező-lapon a 
m. kir. földmivelésügyi minisztérium IV. főosztályához 
fordulnak, ezt a kötetet ingyen kapják. 

— Meghívás. A kőszegi önkéntes tűzoltóság va 
sárnapon t. é. juuius hó 17-én a Klausen -erdőben ma-
jálist rendez, melyre a n. é. közösség és a vidéki társ-
egyletek tisztelettel meghívatnak. Belépő díj 20 fillér. 
Kgyeiiruhás tűzoltók díjmentesek 

— Tánckedvelók flgyelmebe. lio<enkram Márton 
győri táuc- és illemtanttó tavalyi ígéretéhez képest 

*) kótrtjü K/erkM/tü-éciinklmii kapható. 



július — augusztus hónapokban Kőszegen tánc-kurzust 
L r i ékoz ik rendezni, ínég pedig felnőttek számára s 
tyerijekekuek külön is. Klójegyzéseket elfogad a Róth-
féle könyvkereskedes. Bővebbet a meghívók hoznak. 

— A közönség figyelmébe. A kereskedelemügyi 
in. kir. miniszter úr Ö nagyméltósága f. évi április ;.'3-au 
kelt 4880. számú magas rendelete folytáu a postai 
pitékjegyeket árusító magánárusok tartoznak a vasúti-, 
liHjozasi- és teugeri forgalomban használt statisztika, 
.^nyilatkozatok három fajtáját a közönség részére 
elárusítani, és pedig: l.J magyar szövegű vasúti- ós 
hajózási árúnyilatkozatokat az osztrák forgalomban da-
mboukint 1 (egy) fillérért, 2.) magyar szövegű vasúti 

hajózási arúnyilatkozatot az egyéb külforgalomban 
d&raboitkiut l / t (félj fillérért, 3.) magyar szövegű vasúti 

titjózási ideiglenes árúuyilatkozatokat, daraboukiut 
1 (fgy) fillérért. E három fajta árúuyilatkozatból az 
érwkjegy-magánárusok kellő készlettel máris el van-
jjit latva. Kir. posta-távirda-távbeszólő-kivatal. 

Kőszegen, 1900. juuius 7-éu. Hechingtr 
fötmzt, hív. l'öuök. 

— Meghívó. A kőszegi bortermelők önsegélyző 

pinceszövetkezete folyó évi junius lü-én délelőtt '/, 11 

urakor a bálház nagytermében közgyűlést tart, melynek 

tárgyat a szövetkezet alapszabalyainak beterjesztése és 

a tisztviselők megválasztása fogja képezni, és melyre a 

szövetkezet tagjai ezennel tisztelettel meghívatnak. 
Aj igazgatóság. 

— Halálozás. Nagy csapás érte özv. KüUtl Ist-

vánná úrnőt, teguap délelőtt halt meg szépreményű fia 

I s t v á n , fógymuáziuuii tanuló, hosszú súlyos betegség 

utaii. Alig 17 éves korában. A csalad gyászjelentése a 

következő: 

Özvegy Küttel Istváuné, született Schneller Melánia, 

úgy a maga, mint gyermekei: Melánia és férje dr. 

Lauringer János, Nándor, Dezső és Viktor nevében is 

megtört szívvel jelenti, felejthetetlen fia, testvérünk, 

illetőleg sogora K ü t t e l I s t v á n , lőgymnasiumi ta 

uulónak élte 17-ik évében folyó év juuius hó 9-éu dél-

előtti fél 11 órakor hosszas szenvedés után történt 

elhunytát. A boldogultnak hűlt tetemei folyó év junius 

ho i 1-én délutéu 4 órakor toguak a helybeli családi 

sirboltbau örök nyugalomra tétetui. Kőszeg, 1900. 

junius 9-én. Nyugodjék békében. 

— Új körorvos. Rohouczon a körorvos választás 

juuius 6-án tartatott meg, mely alkalommal Dr. Wind-

hulez Zsiginoud rohonczi lakos, gyakorló orvos válasz-

tatott meg körorvossá. 

— Villám-csapás. A folyó hó 7-én délelőtt vidé 
künk fölött elvonuló égiháború alkalmából L'htrnel Antal 
tömördi birtokosnak egy darab csikóját a villám a le-
gelőn agyonsújtotta. 

— Kérelem a kassai m. kir. gazdasági tanintézet 
volt hallgatóihoz. A kassai ui. kir. gazdasági tanintézet 
ez év folyamán tölti be negyedszázados fennállását. Ez 
alkalomra az igazgatóság egy .Emlékkönyv* megszer-
kesztését is tervbe vette, melynek keretébe a taninté 
zet eddig végzett hallgatóinak névsorát, jelenlegi állá 
sát és tartózkodási helyét is felveuui szándékozik. Ez 
uton is felkérjük tehát az illető urakat, a kik ezideig 
nem jelentkeztek, szíveskedjenek magukról életjelt adni 
és a tent jelzett adatokat nevezett intézet igazgatósá-
gához minél hamarább beszolgáltatni. 

— Ertesites. A pápai, állami tanítóképző-intézet 
I. osztályában az 1900 901. tanévre több, teljeseu in-
gyenes és téldijas, állatni segélyállomás lesz betöltendő. 
Folyamodványok julius l-ig ide küldendők. A fölvételi 
vizsgálatok: magyar nyelvből, történelemből, földrajz 
hol es számtanból julius 2-áu tarttatnak, melyre az 
elégtelen osztalyzatu, avagy IV. gymuásiális, vagy pol-
gáriiskolai osztályt nem végzettek köteleztetnek. Tuda-
kozódásokra innen kívánságra — bővebb tájékozás 
adatik. 

Pápa, 19O0. évi junius hó l-én. Szovdthg Lajos, 
Í(M(fBt6. 

— Külföldre szánt levelező lapok. Már ez év 
január elseje óta lényeges változás állott be a külföldre 
szánt levelező-lapok árában, de, úgy látszik, a közönség 
nagy része még mindig nincs ez iránt kellőleg tájé-
kozva Kiiltöldi kereskedők kérelmére, a kik négytilléres 
levelező-lap után a portó dupláját fizetik büntetésképpen, 
figyelmeztetjük a nagy közönséget, hogy Ausztriával, 
Bosznia- és Hercegovinával, továbbá Németországgal, 
Szerbiával és Montenegróval való forgalomra ötfilléres 
a többi külfölddel való (otgalomra pedig tizfllléres 
levelezó-lapok szolgálnak. A rendes belföldi levelező-
lapokat is lehet azonban fölhasználni, ha hozzáragasztjuk 
a hiányzó portót pótló l>élyeget. 

Tanítók a hetvenéves királynak. A király az 
idei nyáron, augusztus 18-án ünnepli hetveuedik szüle-
tése napját. Ebből az alkalomból a magyarországi 
tanítók országos bizottsága, valamint az Eötvös-alap 
elnöksége elhatározta, hogy hódoló föliratot intéz a 
királyhoz és azt remek albumba foglalva küldöttség 
utján adja át ó felségének. 

— Nász a belga királyi családban. Albert belga 

hercegnek Erzsébet bajor hercegnővel való esküvője 

julius végén lesz. Az esküvőn jelen lesz Vilmos császár 

és Kerencz József király. 

— Anyakönyvi statisztika. A kőszegi anyakönyvi 
hivatalban az utóbbi időben a következő házassági- és 
halálozási eseteket jegyezték be : 

Házasság. 

Junius 7-én. Tompeck István czipész és Szép 

Zsuzsánna társalkodónő. 

Junius 7-én. Karkas József bérkocsi* és Farkas 

S&ndorné, született Milos Anna bérkocsisué. 

Halálozás. 

Junius 3-án. Wallner Sámuelné, született Triromel 

Erase, ág. hitv. éves, aggkor, 

Junius 5-én. Hitten Antal, szabómester, rkath. 
33 éves, tüdóvész. 

Juuius 5-én. Kuntner Mária, divatárusuó, rkath. 
43 éves, szervi szívbaj. 

— Ingatlanok forgalma. A múlt hét folyamán a 
kővetkező ingatlanok kerültek telekkönyvi átirás a l á : 
Miga Vilmos és neje után a (76">7—7658 a lisz. gyü-
mölcsös Deutsch Lajos és neje javára 1000 kor. vétel-
árban. Banics Józsefné után a 7000 a hsz. gyümölcsös 
I2oo kor. vételárban Mohr Vilmosné javára. 

Foulárd-selyem-ruha 8 fn 40 m 
feljebb — 14 méter ! postabér és vámmentesen szál-

lítva! Minták postafordultával küldetnek; nemkülönben 

fekete, fehér ós sziues „Heuiieberí-selyem* 45 krtól 

14 fit 65 krig. 

HennebergG selyemgyáros[cuihiuiillitój Zürichben. 

Rövid hírek. 
— Katasztrófa a villamos vasúton. A zugligeti 

végállomásról pünkösd napján maga súlyától elindult egy 
zsúfolásig megtelt kocsi s óriás sebességgel nekiiramo-
dott a lejtőnek, uugueui egy hirtelen forduló kidobta a 
vagáuyokból. A felborult kocsi uagy szerencsétlenséget 
okozott. Négy ember rögtön meghalt, sokau igen súlyos 
sérülést szenvedtek. 

— Diákok háborúja. Salzburgban, a kath. diák-
egyesület kartel-üuuepére odasereglett diákok s a német 
nemzeti diakok közt uiult keddeu valóságos utcai vere-
kedés támadt. A verekedés oly arányokat öltött, hogy 
katouaságuak is ki kelleti vonuliiia. 

— A bür háború vége. Pretoriában angol zászló 
leug. Az augolok egyre jobban visszaszorították a bú-
rokat, s Trauszvál fővárosát már uapok óta ostromolták. 
Végül B o t h a mégis föladta a várost s R o b e r t s lord 
diadalmasan bevonult. Az angolok lelkesedése határtalan. 

— A krakoi egyetem inult szerdán ünnepelte öt-
száz éves feuuállasáiiak évfordulóját. A híres főiskolát 
N a g y Kázmér lengyel király alapította. 

— Strájk a Ganz-gyárban. A főváros ezen legna 
gyobb munkatelepén napok óta szünetel a uiunka. A 
vagougyárnak mintegy 3<»00 munkása vau. 

* Milyen a világ Oroszországban. Oroszországban 
köztudomás szerint nagyon sok a rázkolynik (— eret-
nek). Ezek között vaunak olyanok is, a kik nemcsak a 
vallás szabad gyakorlásának eltiltása miatt zúgolódnak, 
hanem a politikai és társadalmi élet lenyügözése miatt 
is. A rászkolynikok már régóta azt tartják, hogy a mos-
tani rossz világot nem Krisztus, hanem ellenlábasa, az 
Antikrisztus, a ki pedig az ó nézetük szerint uagy ur 
ám, — kormányozza. Hogy miképen kormányozza ez a 
.nagy ur* ; legjobban kitűnik azon .hitvallásból*, me-
lyet Szárátov városban je.yeztek föl. 

E hitvallás szerint Oroszországban : 
„A bűn — meghalt. 
Az igazság — nagyon rekedt. 

A jog — elveszett. 
A hitel — csódöt mondott. 
A lelkiismeret — megsántult. 
A hit — Jeruzsálemben maradt. 
A reméuy — a tenger alján horgonyoz. 

A szeretet — nagyon meghűtötte magát. 
Az ártatlanság — a vádlottak padján Hl. 

Az erény — világgá ment. 
A jótett — a börtönben pihen. 

A segély — mindkét fülére siket 

A tanács — megtébolyodott. 

A becsületesség — éhen vesz. 
A szerénység - agygyulladásban szeuved. 
Az ósziuteség — kiveszett. 

Az igazs gosság — kifutott a világból. 

A jogszolgáltatás — még most is szökik. 
Az áldás — az égben marad. 

A munkaszeretet — koldulva teng. 
A józan ész — az ólombányákban sinylik. 

A törvény meg van fosztva létjógától. 
A türelem — még megvan, de elfogy nem 
sokára. Amen. 

* György barát hires volt arról, hogy a klastroinja 
részére nagy summákat összekoldult, szerette volna a 
tihanyi apát is, ha György barát oda kerülne barátnak. 
Csalogatta is, de az csak ragaszkodott a maga klastro-
málioz. Egyezer a tihanyi apátnál ebédelt s mert olyan 
csökönyös volt, a barátok megakarták bosszantani. Ki-
osztották a levest, de György barátnak nem adtak ka-
nalat. Mikor hozzáláttak az evéshez, az apát így szólt: 
Huncut a ki a levesét meg nem eszi. György barát 
látva, hogy csak csúfolódnak vele, fogta a zsemléjét 
kétfelé vágta, a bélit kivette s így kanalazta ki a le-
vest. Mikor kész volt vele, megette a levesszedó zsem-
lét s az apát felé fordulva, oda szólott, hogy: huncut a 
ki a kanalát meg nem eszi. 

* Jól ismeri. 

Plébános : Vigasztalódjék Mihály gazda, a hol most 

, meghalt feleségének lelke van, ott örök béke és nyu-

galom uralkodik. 

Mihály: Nojszen, akkor nem is bírja ő ott ki 

sokáig. 

* Előrelátó. 
Tanító: Ha apádnak 30 liter bora van s minden-

nap elád belőle öt literrel, hány nap alatt fogy el 
a bor V 

Pista: Ot nap alatt. 
Tanító: Nem igaz. Mert ötször öt az csak hu-

szonöt. 
Pista : Igen ám, csakhogy apám is iszik belőle 

mindennap egy litert. 

* Trompf. 
I. Atyafi : Tudja szomszéd, ha én sert iszok, olyau 

buta vagyok, mint a borjú! 

II. Atyafi : Nem a sertül vau az, szomszéd ! 

* Alvajárás. Azok közé a rémes szavak közé tar-
tozik ez is, a melyek megborzongatják a babonás em-
ber hátát. Pedig az alvajárás, vagy a hogy nevezni 
szokták, a holdkórosság, nem egyéb olyan álomuál. a 
mely túlságosan hasonlít az ébrenléthez s azok a me-
sék, a melyek az alvóembernek a háztetőn, vagy egyéb 
magasan fekvő lielyeu való sétálásáró] beszélnek, csak 
a megrémült fantázia szülöttei Azok az esetek, a me-
lyek orvosi megfigyelés alatt állottak, sohasem beszél-
nek ilyesmiről s egy ilyen érdekes eset az alábbi is, a 
melyet nemrég közölt egy olaszországi orvosi lap. A 
történet Castelli Róbert firenzei gyógyszerészsegédről 
szól, a kiről szíutén ilyen rémes meséket terjesztettek 
az ismerősei. A szegéuy gyógyszerész csakugyan alva-
,áró volt s a családja ki akarta gyógyíttatni ebből a 
betegségéből. Az orvos, a kit erre fölkértek, elsőbbeu 
is ismerni akarta betegségének az állapotát s ezért egy 
éjszaka lesbe állott. Nem is kellett soká várnia. Alig 
aludt Castelli egy-két órát, a mikor fölemelkedett az 
ágyából s a nélkül, hogy fölébredt volna, elmeut a gyógy-
szertárba. Ott gyertyát gyújtott és keresgélni kezdett. 
Az orvos e közben szíutén a gyógyszertárba lépett ; 
Castelli hosszas keresgélés után az egyik fiókból recep-
tet vett elő s el akarta készíteni. Miközbeu az orvos-
ságos üvegeket a polcokról leszedte, az orvos elcsente a 
receptet s mire az alvó visszatért a helyére, a receptet 
már nem találta ott. Ez láthatólag zavarba ejtette ót, 
de nem ébredt föl s annak sem adta semmi jelét, hogy 
az orvos jelenlétéről tudomása volna. Nemsokára ismét 
fölkelt a helyéről, könyvet vett le az egyik szekrény 
tetejéről s hangosan olvasni kezdett. Néhány lap elol-
vasása után az orvos közbeszólt, hogy a dolog nem ugy 
vau, a hogy ő olvassa. Az alvó erre vitába elegyedett 
az orvossal, de feleletei nem állottak mindig összefüg-
gésben az orvos kérdéseivel. A mikor aztán az orvos 
egy fehér lapot tett a könyvre s ezzel megzavarta a be-
teg gondolatkörét, akkor Castelli kiejtette kezéből a 
könyvet s újra mély álomba merült. Mindezek után az 
orvos hazavitette s újra lefektette a még mindig alvó 
gyógyszerészsegédet, a ki másuap semmit sem tudott 
róla, hogy az éjjel a gyógyszertárban járt, sőt azt inon 
dotta, hogy már régen aludt olyan jól s mélyen, mint 
éppen ezen az éjszakáit. íme tehát, az alvajárásnak nincs 
semmi összefüggése a holddal, a hogy ezt általában hi-
szik, legfőlebb a teli holdnak lehet némi befolyása erős 
világosságával, az alvajáró tetteinek alakulására. Egyéb-
ként pedig uieunél csodálatosabbak azok a történetek, 
a melyeket úgynevezett holdkóros emberekről itt és ott 
hallunk, annál kevéshbé adhatunk nekik hitelt. Legua-
gyobb részük pusztán szájról-szájra járó mese. 

J Az ugorka nagyban való termelese nagyon jö-
vedelmező ; termelése nagyon ajánlható tőleg oly közép-
birtokosok uak és kisgazdáknak, kik nagyvárosok köze-
lében Lkuak, mindég biztos piacra találnak Ezt a kö-
vetkeztetést vonhatjuk le a znaimi földmivelési és sző-
lőmivelési iskola jelentésében levő cikkből, a mely sze-
rint egy hectár uborkának tisztajövedelme 7.">4 koronára, 
vagy egy kat. holdra átszámítva körülbelül 42o koro-
nára rúgott A termelés költsége és pedig telektőke ka-
matja, szántások, istálló és műtrágya alkalmazása, mag, 
ápolás, aratás, válogatás, fuvarozás stb. 876 koronát 
tett k i ; s ezzel szemben 2500 tányérról 1630 korona 
nyers bevétel éretett el. E számokat olvasva ön-
kénytelenül is felmerül a kérdés, hogy miért alszik a 
magyar gazda, s miért forszírozza mindig csak a búzát 
és ismét a búzát. 

) A burgonya termőképességét hathatósan csakis 
trágyázással segíthetjük elő. Foszforsav iránti szükség-
letét az istállótrágya körülbelül fedezi ugyan, de azért 
foszforsavban szegény talaion az istállőtrágyáuak kie-
gészítése foszforsav trágyával nagyon jövedelmezőnek 
bizonyult. A nitrogént is lehet műtrágyában adni, ám-
bár kétségtelen, hogy az a burgonya százalékos kemé-
nyítő tartalmát leszállítja, de emeli a holdankénti ter-
mést. Főleg salétromot adnak és pedig egy részét az 
ültetésnél, másik részét az első kapálás előtt. 

— .A ki korán kel, aranyat lel ' , nemcsak azt 

jelenti, hogy korán kezdjük meg munkálkodásunkat, 

hanem azt is, hogy az jó kedélyhangulatban és édzett 

testtel történjék. Hogy örülünk már a reggelinek ! tSenki 

sem szereti kávéja előtt munkáját megkezdeni. A ter-

mészetnek egy ujjmutatása ez, hogy az emésztőképes 

test első szükségletének egészséges, kellemesen ható 

könnyű tápanyaggal biró italt nyújtsunk. Kísérletek és 

tapasztalatok után a családok százezreinél erre a leg-

jobbnak a babkávénak keverése télig Kathreiner-féle 

Kneipp maláta-kávéval bizonyult. Ezáltal egy igazán 

hamisítatlan, valódi családi kávét nyerünk, a mely min-

denkinek egyenlő aráuybau megtelel, javára válik, és 

Közgazdaság. 

Vegyesek. 



n'indig nagyobb előszeretettel ékeztetik. Kathreiner 
Kueipp maláta-kávéja mindenütt kapható, de valódi 
csakis az ismert Kathreiner-csomagokban, a miért is 
kizárólag csak ezeket kérjük és fogadjuk el. 

— Fertőző betegsegek ellen, melyek leginkább az 
egészségtelen ivóviz által terjesztetnek, biztos óvszer a 
tiszta eirészs»Sges ásványvíz. Felhívjuk tehát szíves ol-
vasóink Ügyeimét a .Kristály ' Szt. Lukácstürdöi hegyi-
től rás hirdetésére. 

A ver megmergezese Valamely csekély ese-
mény, pl. egy egyszerű szúrás még a legszilárdabb 
egészséget i> tönkreteheti. I»e mi is tartaná fönn az 
egészséget, ha nem a vér tisztasága, a v^r bósége és 
rendszeres keringése ; sokféle ok zavarhatja mee a vér 
épségét és gyakran csökkenését idézheti elő. Vágás vagy 
csak karcolás is a vért megmérgezheti, lassan lassan 
megronthatja s igy utat nyit különféle behatásnak, mely 
az egészségre káros. 

Példát nyújt erre 
Duracier kisasszony, ki 
19 éves s La Vareuneben 
Champtoceaux mellett 

(Maiue et Loirei) lakik. 
— Leányom — Írja Dura-
cier Mátyás úr — három 
évvé! ezelőtt üzletben volt 
alkalmazva. Lábaszárát 
megsebesítette és a sebet 

^ ^ elhanyagolta, mert je-
lentéktelennek tartotta. 

Q. C? Azonban lassankint aggo-
dalmat okozó daganat ke-
letkezett, nagy vérhólya-

gok támadtak s kénytelen volt munkásságát megszakítani. 
Sebei fölszakadtak s oly gyenge lett, hogy alig tudott 
a lábán állni. Nem volt se étvágya, se álma s heves 
csipőfájdalinat érzett és szúrást meg szívdobogást a 
legcsekélyebb mozdulatra is. Vérszegény lett; állapota 
rohamosan rosszabodott és ha egy a Pink-piluláról szóló 
irat nem kerül szemünk elé, tönkremegy szegény leányom. 
Szerencsére rögtön használni kezdte a pilulát s ereje 
kezdett visszatérni Jó kedvével, mely teljesen eltűnt 
volt, visszatért ereje, étvágya és álma. 

Minden bajt a vér tisztátlansága idézett eló s a 
Pink-pilula a vért újra helyreállítva, eltüntetvén az 
okokat, egy csapásra eltüntette az eredményt is. Min-
den körülmény között ilyen a hatása, s mindig jó ha-
tással van az egészségre a Pink pilula, ha a bajt a vér 
elgyengülése idézte eló. A vérszegénységet, a sárga-
ságot, a reumát és sok más bajt legyőzhetünk a Pink-
pilula használatával. 

A Pink-pilula kapható Magyarországon a legtöbb 
gyógyszertárban. Egy doboz ára 1 frt 75 kr. és hat 
doboz 9 frt. Magyarországi főraktár: T ö r ö k József 
gyógyszertárában, Budapest, Király-utcza 12. 

Ricllcr-kli 

Horgony-Pain-Expeller 
Llnlment. Capslci comp. 

Kmo himeTM hizUzer allrnlállt »i idfi 
m»gprób41á*ánAk, mert már tobb mint 30 
év óta megbízható, fiJdaltMceillapIté be-
dOr/iölfsként alkalma/tatik kBervanynél, 
cauznil, taguaggatasaal <* neghüleaeknél 
m az orvosok által bedortsolnnekre ia 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony 
Lm i ment elnevez** alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi népszer! Kari szer, melynek 
egy házt.-irtiMbau sem kellene hiányozni. 
40 kr., 70 kr. tm 1 frt. iivegenkénti árban 
majdnem minden gyógyszertárban készlet-
ben ím; f 6 ra k t a r Tírttk Jézaef gyógy-
szeresznél Budapeatea. Bevásárlás alkalmá-
val igen óvatosai legyánk. mert t/Sbb kiseb-
bertek n utánzat van forgalomban. NI ae* 
akar megkároewlal, az minden egyeanveget 
„Nergony" védjegy <« Kiohter (itugjê yzse 
nélkül inint nem valódit aUsitaa v<ssza. 
RICHTER F. AD. éa taraa, 1U30L3TADT 

• €•• fe klr. •4f»rl »aálllUk. 

Kapható Kőszegen: Floderer Jenő gyógyszertárában. 

^ X T S D ö . 
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Alulírott tisztelettel arról érlesítem a 

n. é. kö/önséget, lit»g)' 

fürdő-helyiségeimet 
teljesen újra berendeztem és junius 1-én 

inegu) ilouaiu. 

Midou a II. é. közönség figyel inét az 

egénzséget előmozdító fürdöm minél sű-

rűbb használatára felhívom, maradiam 

Kőszeg, 1900. június 1-én 

Gratzl János, 
molnár. 

Birtokot 
keresünk megvételre készpénzfizetés mellett 

5 0 . 0 0 0 - 5 0 0 0 0 0 f r t i f l . 

Bérletet 
3 0 0 h o l d t ó l 5 0 0 0 h o l d i g . 

Ajánlatokat kér 

K e » s e t l i e l y i é s T á r s a , 

bejegyzett ingatlan es jelzálog iroda 

B u d a p e s t VI., Gyár-utca 20. 

Piaczi árak. 
Bu/a 100 kilo . , 15.40 kor-tói 16.— 

Rozs , » . 14.50 1 5 . -

Árpa a . 13.— . 14 — 

Kukoricza „ a . 12.80 . 13.20 

Zab , • . 12.50 , 12.80 

Vasúti menetrend. 
Á 1 1 0 m :i a 0 k II. III. o»tt. koraikkal 

K"Z«'p<Miró|>ni idő. d.a.* d. a. d. n. 
Kos/.fjr ind. 4" 7M 11" 1 5'* 
Lukncnlm/u (ni. Ii.) 5 - 8U* 12*4 5»« 
Néin»*t-fl«'iic» (m. Ii.) r>»« 8 - 11" 6*° 
Szombatlicly érk. 5 " 8«* |')M 6*» 
Szombathely Ind. 11®° 3'* 
Német (J.'iir-. |ni. h.) 7" 1111 8" 
Luknc*lnír« (111. ii.) 7.. 11" S" 7* 
Köm/.«'K érk. 7" 11" 4" t -

C<Mik hf.ldcn «•* pontokon köxl.kedik. 

Szombathelyről indul: 

Kathreiner 
caak va l ód i az ismert 

Kathreiner-csomaqokban! 
Tehát soha sem nyitva, sem más mep:tévesz-

tésre alkalma* utánzott csomagokban. 

Kathreiner Kne pp mi lá 'a kávéja 
'a legízletesebb, egyedül egészséges és egy-

szersmind a legjobb pótkávé a babkávéhoz. 

Kathreiner Kneipp-maláta káv'ja 
előszeretettel ós folyton növekvö eredinénynyel 

ó l v e z t e t i k a családok százezreinél. 

Kathreiner Kneipp-maláta kávéja 
a babkávét, a hol annak élvezete, mint az 
egészségre káros, orvosilag eltiltatik, a leg-

pompásabban helyettesíti! 

Nyomatott Feigl (Jyula kotty vuyora»«áját>a'i kőszegen. 

éjjal r«. g. . i|. n. e, , ata 

Beco felé - I 4 — 5-v- 2 1 9 4 « l< rk. h..-,4 tf.lA ].40 5.1.'» » Sít 1150 

Kumwár-• I •• 1 , 07 2 , 4 ' 7 04 1 l IS.51 
l érk. 1..S6 4.08 10.06 S.4'2 

Budapratre * 1 r " K K " m rt " 1 2 4 0 1 1 _ •'Ü"1 2 * 
" ( éra 2.05 gyí 7.15>m.».15 7.'itt l.tb 

Araoha I i n d 8 Ü S d- •• 1 Mw d » 31" «•»•• 
| érk. I O.SO 7 .35 

Rumfpl* • I i n d d d Mte 7.2(1 
" I érk . 10.3a 4.SS S.27 

Pa/ionvba I ind< 4 40 d- • 12 20 d 0 8O5 

| érk. 11.80 8.10 8 33 

PlnkafAra • ' i n d ' r *CT« l " > l 4 d - 3 - 2 0 
' I érk. 9.14 6.22 ».»8 

Sl«kM- I ind. rrggal 2.50 d. u. 12.40 
fakérvám: \ érk: 8.22 tt.oa 
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