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E l ő f i z e t é s i á r : 

Egész évre 8 korona, félévre 4 korona, 

negyedévre 2 korona, egyes szám ára 

4 0 fillér. 

Nyilttér sora 40 fillér. 

H i r d e t é s n a g y s á g s z e r i n t . 

Szépirodalmi, társadalmi, és köz 

gazdasági hetilap. 

Megjelenik minden vasárnap. 

XX. évfolyam. 

Előfizetési felhivás. 

A „K6s:eg és Vidéke" mai számával XX. 
évfolyamának 1V. negyedét kezdi meg. Múltjában e 
lap mindenkor a jó iigg szolgálatában állott s ezt akarja 
a jövendőben is. 

A lap fentartása a mi nemzetiségi vidékünkön 
sok nehézséggel jár. Ezek közt első helyen áll az 
anyagi kérdés. A lap nem egyszer válságos helyzetbe 
kciült a közönség erkölcsi s anyagi támogatásának 
hiánya miatt s hogy XX. évfolyamát mégis meg-
érte, az elsősorban a kiadó áldozatkészségének tud-
ható be, a ki — csak hogy itt a határszélen, « ma-
gyarság védbástyáján megjelenő lap a szégyenletes bu-
kástól megmenekedjék — még a nagyobb áldozatok-
tól sem riad vissza. 

Lapunk iránya eléggé ismeretes olvasóink előtt ; 
e helyütt még csak azt jegyezzük meg, hogy a kiadó 
— nem sajnálva a költségeket — külső alakját, nyo-
mását stbt illetőleg is egy mindenképen modern la-
pot kiván a t. olvasóközönség kezébe adni. 

A „Kőszeg és Vidéke11 szépirodalmi, társadalmi 
és közgazdasági heti lap. 

Megjelenik hetenkint egyszer, vasárnapon. 

E l o Ü K e t é M i á r a : 

egy évre 8 korona, 
félévre 4 korona, negyedévre 2 korona 
Az előfizetési fténzek a kiadóhivatal cimére küldendők. 

A „Kösseg is Vidéki" 
szerkesztősége és kiadóhivatala. 

Felelős szerk ísztó és kiadó: 

V K I G I . G Y U L A . 

T á r s a d u l m i é l e t ü n k k ó r t ü n e t e i . 

H h figyelemmel kísérjük közéletünk zajos 

tengerén a felmerült eseményeket, valóban elborul 

lelkünk a/.ok lát fára és hallatára. 

Honfiúi bánattól eltelve, aggódó lélekkel vet-

jük fel a kérdést, hogy : ha igy haladunk tovább 

is, mi lesz belőlünk, nemzetünkből ? 

A vallástalanság és erkölcsi sülvedés lejtőjéu 

mikor fogunk megállapodni ? 

11a figyelemmel kiiérjük a hírlapok újdonsági 

rovatát, vegyes hiteit s törvényszéki tárgyalásait, 

elborzadunk, mert nap-nap után közlik a sikkasz-

tásokat, párbajokat, vakmerő betöréseket, a legrafi-

niro/ottabb módon végrehajtott gyilkosságokat, ön-

gyilkosságokat, szökéseket, hamis bukásokat, kü-

lönféle csalásokat, szóval az erkölcsi rothadás ama 

számtalan nemeit, melyek lassan gyilkoló méreg-

ként rágódnak és ássák alá népünk, nemzetünk 

jövőjének életfáját. 

E mélyen elszomorító éa honfiúi aggodalomra 

okot szolgáltató kórtüneteket társadalmi életünk 

körében tagadni nem lehet. 

A gondolkodni tudó és akaró ember azon-

ban nem elégszik meg a szomorú tények és ese-

mények konstatálásával, hanem kutatja, fürkészi 

azoknak okait, jól tudva hogy ok nélkül, mi setn 

történik. 

A fentebb vázolt elszomorító kórtünetek okát 

a napról-napra mind jobban terjedő vallástalanság-

ban véljük feltalálhatni, inert meggyőződésünk,! 

hogy vallásos ember rosz, elvetemült nem lehet, i 

Aki féli az Istent, aki hisz benne, mint igaz-| 

Előfizetési pénzek éa reclauiát iók , 

valamint a lap szellemi részét illető 

közlemények 

P e i g 1 G y u l a 

kiadó cimére küldendők. 

39. szám. 

ságos biróban, aki lelke mélyében meg van arról 

győződve, hogy előbb-utóbb mindenki eluyerendi 

megérdemlett jutalmát vagy büntetését, az emberi 

természet gyarlósága következtében botolhatik 

ugyan, rövid időre letérhet az igazság, az erköl-

csiség útjáról, de a hit világánál csakhamar be-

látva tévedését, bizonyára visszatérend az elha-

gyott j ó útra. 

8 mi okozza a vallástalanság megdöbbentö 

mérvben való terjedését ? 

Elég legyen e helyen röviden hivatkoznunk 

a bíróságoknál divó eskümintára, a vasár- és üu-

nepiiapoknak szolgai munkák által való megszent-

ségtelenítésére, a valláserkölcsös nevelés hiányára 

különösen főiskoláinkban és a pornografikus iro-

dalmi termékek terjedése. 

Az állam keveset törődik a vallással. Minden 

egyes honpolgár imádhatja, vagy szidalmazhatja 

Istenét, amint jónak látja és akarja. — Ez a lel-

kiismereti szabadság folyománya. 

Az embereket nem szabad bántani, szidal-

mazni — de a jó Istent, azt szabad nyilvánosan, 

úton-útfélen; ezért mai napság senkinek sem 

akasztanak pört a nyakába. 

Bátran merjük állítani : hogy a rohamosan 

terjedő vallástalanságot, hithidegséget, erkölcste-

lenséget előbb-utóbb — az ál lam fogja megkese-

rülni . 

Minden jel arra mutat, hogy az 1792-diki 

| nagy francia forradalom eszméi kezdenek csende-

Isen érvényesülni. 

A történelem lapjai megdöbbentő adatokat 

núiul, pedig Csáktornya és Bécs-Újhely oly közel voltak 
akkor már egymáshoz ! 

I)e halljuk a mi ciceronenkat Nádasdyról. 
— Nos hát rebellis volt, Wesselényivel együtt 

fújták a kígyó-követ. Megtudta ezt egy áruló és be-
sugta Bécsben. 

A zsoldosok megindultak a nemes vad felkeresé-
sére s Kéry gróftól csakhamar megtudták, hogy az, akit 
keresnek a rohonci várban rejtőzködik. 

Rajta ütöttek. Nádasdy neszét vévén a dolognak, 
a földalatti folyosón akart menekülni, de későn volt, a 
sok pribék mindenfelé elállta útját. 

Bécsbe vitték, aminek a vége aztán az lett, hogy 
a feje a hóna alá került annak a férfinak, aki már 12 
éves korában Vasvármegye főispáni székéről osztotta 
parancsait. 

1 635. április 13-ika nagy nap volt Vasvármegyében. 

Az új főispán tartotta székfoglalóját. 

Nádasdy Ferenc gróf még alig mult 12 éves, ami-

kor a király a diszes főispáni tiszttel felruházta. 

Már 
atyja, uagyatyja is főispán volt, miért ne le-

hetne a fiából is az ? ! 

Csak azon csudálkoztak az emberek, hogy mig má-

sok, kevés kivétellel, deres üstökkel szoktak egy vár-

megye élére állani, a fiatal Nádasdy már 12 évvel oly 

okos, élénk eszű és komoly ifjú, hogy a főispánt állás 

súlyos terheit is elbirja. 

Csupán a nagyasszony, a méltóságos grófné nem 

csodálkozott ezen ; tudta ö, hogy az ő fia már 12 éves 

korában is főispánnak való s nem is engedte volna, hogy 

más üljön a családi ősök székéin*. 

1635. április 13-án Szombathelyen, az akkori erő-

dített várban tartották Vasvár megye karai és rendei 

ama közgyűlésüket, melyen a 12 éves Nádasdy Ferenc 

T A R C A . 
E g y 1 2 é v e s f ő i s p á n . 

A .KÖHZKO KS VIDÉKK* erűdet! tárcája. 

A gyönnyörü lékai uradalmat elvették a rebellis 
Nádasdytól s lett belőle Esterházy-birtok; hanem hogy 
a veszett fejszének mégis nyele kerüljön, a sírboltot meg-
hagyták a Nádasdyak számára. 

Itt találkoznak a család tagjai, amikor egymás-
után utolso lovaglásukat teszik a szent Mihály lován. 

Van ennek a sírboltnak a többi között egy lakója, 
kinek felkeresésére még kevéssel ezelőtt is, ele tóként 
az elnyomatás napjaiban igen számosan látogattak el 
Lékára az oi-szág minden részéből. 

Egyszerű kíváncsiság vezette-e őket, vagy imád-
kozni jöttek titkos vágyakozással? — azt most már nem 
feszegetem. 

Elég az hozzá, hogy mikor a vándor, látogatása 
után, a bolt lépcsőjén felfelé haladt, egy-egy fájó könyet 
morzsolt szét kezével az orcáján. 

Egy alkalommal utam engem is a Nádasdyak ősi 
tészkébe vezetett. Éppen az egykor zárda, most pleba-
nialak előtt haladtam el, mikor eszembe jutott a martir 
története. 

Körülnéztem : nincs-e valaki a ki kalauzolna ? 

A templom előtt egy kék dolmányos atyafi bámult 
fel a torony - órára. Hátratett kezeiben egy csomó 
kulcs volt. 

Csakhamar felfedeztem benne az egyházfit, a ki a 
nap tizenkettedik óráját leste s csengő harangszóval 
volt figyelmeztetendő polgártársait, hogy meg ne feled 
kezzenek az ebédelésról. 

Ebédeltek-e a lékaiak azon a napon, nem tudom, 

de annyi bizonyos, hogy a derék egyházfi, amint óhaj-

tásomat megtudta, azonnal készen volt, hogy a sírboltba 

kalauzoljon. Persze, hogy borra való is lesz, azt ő már 

kilátta a szememből. 

Kényelmes lépcsősor vezet le a Nádasdyak lékai 

j örökébe. Á mint leértünk, még jól körfii sem tekinthet-

' tem, vezetőm egy sötét szárkofág előtt állott meg. 

A koporsó fedeléhez nyúlt, nyitva volt, fölemelte. 

Egy aszott, szürkés-barna holttest fekiidt előttem, 
; fos/lányos ruhában s ami bámulatomat szerfölött fel- j 
: költötte, fej nélkül. A tejnek ott volt ugyan a helye, de 
'maga a tej nem volt a nyak végélien. Csak tüzetesebb 
! szemle után fodöztem tel, hogy a száraz koponya a holt-
j test hona alá vau helyezve. 

Megbotránkozva, kérdő tekintetett vetettem ka-

lauzomra. 

— Jaj, uram — válaszolt ó — sokan jönnek ide 

sasok között akad istentelen ember, a ki, ha észre nem 

veszik, még a halottal is csutot üz. 

Közbevetőleg megjegyzem, hogy ilyes most már 

nem történhetik, mert hogy a gyakori kegyeletlen vissza-

élésnek elejét vegyék, a koporsót néhány évvel ezelőtt 

leszögezték. 

Azután alkalmam akadt az én kalauzomban a tör-

ténettudóst bámulhatni. Minden egyházfi kés*történész. 

Elmondta, hogy ez itt a rebellis Nádasdy Ferenc 

gróf, kinek Bécsben, 1671-ben, a fejét leütötték. Baj-

társai : Zrínyi és Frangepán Bécs-Új helyen, Todt«nbach 

pedig ürácban alusszák a szabadság örök álmát. 

A Zrínyi ! Mily költői, mily kedélyes idők is vol-
tak azok ! 

házasodott a gróf, jegyese a Frangepánok sarja-
déka volt, kivel Károly városban ülte lakodalmát. Zalán 
kivül a szomszéd megyéket is meghívta boldogsága La-



szolgáltatnak azon erkölcsi elfajulásról, azon iszo-

i i y ú vullástalanságról, mely a francia forradalom-

mal járt . 

Ádáz őrjöngésiikben emberi m^ltósAtfból 

kivetkőzve, lerombolták az oltárokat, feldúlták n 

templomokat, detronizálták a mindenható istent, 

szolgáit lemészárolták vagy menekvésre kénysze-

ritették — és a gyarló, ingatag emberi ész isten-

ségének elméletét állították fel. 

hs mire vezetett e kába őrültség? 

M Ülik ezen elmélet felállítói is megrémültek 

annak gyászos következményeitől és az akkori 

helyzetet uraló vérszomjas férfiak egyike — Ko-

bespierre — o szavakra fakadt : „Valóban, ha val-

lás nem léteznék, szükség lenne, hogy egyet ki-

talál junk." 

Nálunk még nein jutott ennyire a dolog és 

reméljük, nem is fog soha. 

Mindazonáltal a szomorú tapasztalán arról 

győz meg bennünket, hogy a szabad sajtó aegise 

a l a t t garázdálkodó s e l e j i e s irodalmi termékek, me-

lyek vallás-erkölcsi tekintetben egész állami rend-

s z e r ü n k e t átkarolják, előbb-utóbb, d e léire hozand-

j.ik az erkölc>i dissolutiot. 

Mert amint iguz, miként egy állam sem álla-

píttatott meg a nélkül, hogy a vallás ne szolgált 

volna alapjául — úgy bizonyos az is : hogy miu-

den egyes állam fennállásának biztositékát a hon-

polgárok vallás-erkölcsi érzületében birja. 

Meddig volt az ős Kiiina dicső és nagy ? 

Mikor diadalmaskodtak és győzték le büszke lé-

giói az ükkor isiuert világot ? — Nemde akkor, 

midőn polgárai híven ragaszkodtak az ősök val-

lásához, míg egyszerűek, de becsületesek voltak ? 

— és amint a hitetlen Epicur erkölcsrontó tanai 

az alsóbb néposztály rétegében is gyökeret ver-

t e k , szétzü ott az összetartás erkölcsi köteléke ; a 

tiszta, szeplőtlen hazaszeretet a piszkos érdekliaj-

hászat, az egyszerű, de szigorú erkölcsöket pedig 

a kéjelgés és élvhajhászat váltották fel, minek az-

tán az lett természetes következménye, hogy az 

elpusztult és az erkölcsiség legalantibb fokára 

siilyedt. 

tatva érezzük magunkat, hogy ezen írnoki titulus kü-
lönféleségeivel azt a közönséget, mely azok közt kil-
löiubséget tenni nem tud, megismertessük, nehogy az 
.iruok- iránt érzett kicsinylő hitük még jobban meg-
erósödhessék. 

írnok sokféle van. Ennek hivják a magantrodak-
ban alkalmazott irni tudó, legtöbbnyire seiuiiiitéle kva-
lifikacióval nem biró egyéneket, kiknek előéletét, sem 
kell uélia igazolni, de mint egyébként használható em-
bert alkalmaznak, s lm megunják, elbocsájtják. 

írnoknak hivják a városi, megyei stb. nem állami 
hatóságoknál alkalmazott iktatókat és kiadókat is, kik 
e minőségben és fizetésben meg is maradnak, s kiknek 
megválasztatása a megyebizottsági tagok és városi 
képviselőktől, illetőleg a megyei főispántól függ. 

Hz időben még Írnoknak tituláljak az állami ha-
Ióságok egy részénél s igy a járásbíróságnál alkalma-
zott írnokokat is egyébként az 189H. évben életbelép-
tetett új könyvvitel folytán az egyes jegyzői irodák 
vezetőit kezdőknek mondja a rendelet, kik mellé se-
gédekiil írnok vagy díjnok osztható be, s hivatalos alá-
írásait is e címen teszi, s tartozik a Xl-ik rangosz-
tályba, hová az adótisztek, posta-segédtisztek, pénzügy-
igazgatósági számtisztek stb. soroztatnak. 

A járásbíróság! kezelő írnoknak alap-kvalifikaciója 
a négy közép iskolai osztály sikeres elvégzésén kiviil 
a szakvizsga, mely telekkönyv vezetői állásra is minősít; 
ezenkívül úgy asszentálják e pályára az embereket, 
mert ép és egészséges testalkatukat is igazolniok kell. 

A járásbirósági iruok végzi a kezelést, vagy ha 
jubban tetszik: a manipulációt, mely statisztikai adat-
gyűjtést is foglal magában ; ezen kivül kisebb nagyobb 
fogalmazványokat tartozik készíteni, ügy telekkönyvi 
bevezetéseket eszközölni; s igy teendője nem is egye-
zik meg az írnoki címzéssel, inert a másolási munkát 
a leírók végzik, ép azért az Írnoki címzés eltörlése 
iránt a mozgalom már országszerte meg is lett indítva. 

Hogy mily fontos munkát végezünk az igazság-
szolgáltatás terén, azl a legilletékesebb biró: az igaz-
ságügyi miniszter ur, ó nagyméltósága is elismerte, 
kitejezést adván annak, hogy csak gyakorlott és kellő 
képességű egyének tölthetik be ezen hivatást, igy 
ehhez több kommentár nem szükséges. 

Mi nyugdijképes állami tiszviselök vagyunk egy 
külön részünkre megállapított hatáskörben, és lehetünk 
irodatisztek, igazgatók törvényszékeknél, kir. tábla- vagy 
kúriánál, vagy telekkönyvi hatóságoknál telekkönyvveze-
tók s igy ambíciónk nem akad meg az írnoki állás ne-
továbbján, sót még dijnokainké sem, kik a szükséges 
előképzettségnek nincsenek híján. 

Mert nem úgy áll ám a dolog, mint egyik itteni 
polgár mondotta, hogy „ha megunja a mesterségét, ak-
kor hivatalnok lesz." 

Kzt ugyan el nem érheti; mert kellően kvalifi-
kált és már gyakorlattal bitó dijnoknak sem sikerül 
mindig, még csak az írnoki állás sem. 

Mi is fizetünk adót közvetlenül az adóhivatalba, 
van jogunk városi képviselőt, megyebizottsági tagot és 
országgyűlési képviselőt választani. 

Önállóságunkat eléggé igazolja az, hogy uekiink 
csak egy felsóbbségiink van, az állam, illetve az állam-
nak megbízott felügyeleti hatósága, s vagyunk a n a g y 
k ö z ö n s é g r e n d e l k e z é s é r e , d e nem a l a n t a s 
k ö z e g e i ü l iderendelve; s ha dotációnk most még nein 
is oly fényes, még sincs szükségünk arra, hogy apáink 
esetleg összegyűjtött filléreit .vajként harácsoljuk el. 

S ha már most egy írnok hivatását betölti s ez 
által egy nagy közérdekű célt szolgál, váljon nem vé-
gez-e tisztességes munkát épen úgy, mint az iparos vagy 
más hivatású egyén, olyant, melyért a kiabecsülést mél-
tán kiérdemelheti P 

Hogy mindenki nem tanulja meg a világ minden 
tudományát, annak okát leírni nem szükséges; elégany-

nyit felemlítenünk, hogy az anyagi tehetség hiánya 
miatt a tanuló kénytelen legtöbb esetben kor,íbf>an pá. 
lyát választani. De végre is, ha minden ember mindent 
tudna, nem lehetne igényeihez képest neki exisztenciát 
nyújtani. Az a ló, hogy szakemberek legyenek minden-
féle ágban, s azok ne kontárkodjanak bele mások dol-
gába ; éljenek hivatásuknak, vagy röviden : a varga 
maradjon kaptatája mellett. A tisztes polgár a sok tu-
domány nélkülözése mellett is hasznára válhatik cs«. 
ládjának, de hasznára válik e szép hazának is. 

Kérjük tekintetes szerkesztő úrat, legyen szives 
közleményünket becses lapjának legközelebbi számában 
közzétenni. 

Kiváló tisztelettel a kőszegi kir. járásbíróság ke-
zelő Írnokai. 

Kőszeg, 19n0. szeptember hó 27-én. 
Márkus Kilmán, 

Takó Jői*$/\ 
l'ajtluj Ödön. 

Mi újság? 

főispáni esküjét ünnepélyesen letette s fényes hivatalába 
ünnepélyesen beiktattatott. 

A karok és rendek szerencsét és nestori éveket 
kívántak neki. 

Már majd két esztendeig kormányozta a megyét a 
fiatal főispán, mikor némelyeknek eszébe jutott, hogy 
hátba métsincs jól a dolognak rendje. Kétkedtek, hogy 
valaki ily fiatalon főispáni tisztének megfelelhessen. Al-
kalomra vártak tehát, hogy felszólaljanak. Alkalommal 
szolgált az l<a7. augusztus ln-én tartott vármegyei 
közgyűlés, melyre, hite menvén a történendő dolognak, 
mury számmal gyűltek össze, a megye fórendei és bir-
tokos nemessége. 

Trakosty/uii I>ra*kovits György gróf győri püspök,' 
yalanlhay Esterházy Miklós gróf, az ország nádora,' 
Nádasdy Ferenc gróf főispán, Batthyány Ádám, Czobor 
Imre, Csáky László, Esterházy István grófok, Török 
.!ó/>el, neme>ládoni < 'heineley József, Hosszút hotyöyörgy, 
Káldy Ferenc, l.'niky Imre és sok más nemes sereglett 
eeybe, bogy a nem mindennapi események tanúja legyen. 

Mindjárt a gyűlés kezdetén felemelkedett Ester-
házy Miklós nádor s a hallgatóság feszült figyelme mel-
lett indítványozza: mivel az új főispán még sokkal fia-
talabb, semhogy tőle a megye helyes kormányzását 
várni lehetne kérjen a vármegye ő felségétől adminisz-
trát<>rt, aki addig is, mig az új főispán nagykorúságát 
elérné, helyette a megyét igazgatná ! 

Nádasdy Ferenc főispán ünnepélyein tiltakozván 
a nádor indítványa ellen, ndvaruoka: Vittyédy János 
utyán határozottan kijelenté, hogy a felség kinevezésétói 
el nem áll s éppen nem hajlandó maga mellett admi-
nisztrátort tűrni, annál kevésbbé, mert már nem csak 
törvényes éveit (12 év) elérte, de mint főispán az esküt 
is ünnepélyesen letette s az tőle el is fogadtatott. Ha 
mindazonáltal ő felsége, nem tekintvén minden feltétel 
nélkül töltént kineveztetesét, jónak látná, hogy melléje, 
iiít! ykoru*ágáliak eléréseig kormányzó adassék, ez eset-
len ő fejet bajt a király akarata e|Aff. 

Második Ferdinánd császárt és királyt a megye 
felíró levele Kegenshurgban találta, honnan az válaszá-
ban az ügyet közmegelégedésre intézte el. 

.Nem tagadhatjuk ugyan — irja a fejedelem 
hogy Nádasdy Ferenc grófot atyja hivatalaival, Vasvár-
megye tőispánságával kegyelmesen felruháztuk ; s noha 
ó életének 14. évét mái elérte, mégis kétely merült fel 
a fölött, vájjon oly érett és bölcs-e, hogy a megye kor-
mányzásának helyesen megfelelhetne s így tanác osnak 
látszanék, hogy melléje, mint azt más megyékben is 
tenni szoktuk, kormányzó adassék, mégis mivel, amint 
leveletekből értjük, megtartott közgyiílésteken az esküt 
az ország törvényei szerint már nem csak letette, de 
azt a nevezett Nádasdy Ferenctől el is fogadtátok s ó 
a megyét két éven át megelégedésünkre kormányozta, 
ennélfogva mi tőle a megye kormányzatát elvonni nem 
szándékozunk, sót akarjuk, hogy főispáni hivatalát és 
annak méltóságát ezentúl is élvezze. 

Adminisztrátort tehát nem kapott a fiatal főispán, 
hanem a helyett, csupán tanácsadóul zombori Lippay 
(iáspárt rendelte melléje a fejedelem, meghagyván neki, 
hogy miudanyiszor, a hányszor kormányzati nehézségek 
adják elő magukat, ezen érett, okos, a hazai törvé-
nyeklien jártas és Vasvártnégyében is birtokos léi fiu ta-
nácsával éljen. 

Az ifjú főispán azután csakugyan maga, még pedig 
erélyesen kormányozta vármegyéjét. 

Az alkotmánynak és törvényes szabad ágnak őre 
volt. nemcsak lefelé, de föllelé is s így természetes, hogy 
Nádasdy egyre jobban távolodott Bécstől. 

S egy reggelen csak arra ébredtek oda fenn, hogy 
komoly aggodalmak alapját képezi a nyakas főúr nyug-
hatatlan vére; magasan hordja a fejét, melyben merész, 
felforgató eszméket ápol. 

Meg kell hajtani azt a fejet ! 

Meghajtották s azóta csakugyan igen csendesen 
viseli magát a nyakas föur. 

A lékai sir boltnak legalább niucs kifogása ellene 1 

— Személyi hir. Ktiazig Ede, Vármegyénk főis-
pánja, mull csütörtökön a reggeli vonattal városunkba 
érkezett. A vasútnál ifj. Se/>«r László szolgabíró várta. 
A főispán a szolgabírói hivatalba hajtatott s azt körül-
ményesen megvizsgálta. A látottak és tapasztaltak 
fölött teljes elismerését fejezte ki Somogyi Miklós főbí-
rónak s még csütörtökön visszautazott Szombathelyre. 
Megjegyzendő, hogy a főispán a szolgabírói hivatalban 
egyetlen restanciát nem talált. 

— Katonai hírek, (lyőrffij Endre honvédszázados, 
zászlóalj-parancsnok és (•ergelyffy Ferenc honvédtőhad-
nagy szabadságáról visszatért. — Kézdi vásárhelyi Kovács 
Lazi honvédszázados az ellenőrzési szemle megtartására 
egy hónapra elutazott. A százados a csepregi, pulyai, 
kis- és nagymartom, kapuvári és csornai járásokban 
fogja az ellenőrzési szemlét vezetni. — A helybeli hon-
védségi ellenőrzési szemle tartására Thyll Sándor szá-
zados van vezényelve. 

— llj tanitono. A helybeli evang. leányiskola taní-
tónőjévé Tr»*ziyén*2ky Margit, Tresztyénszky Ferencz 
pozsonyi theologiai tanár leánya választatott meg. Álla-
sát csak újévkor foglalja e l ; addig Stiegler Emma taní-
tónő fogja helyettesíteni. 

— Méderl Miklós tüzérönkéntes városunk szülötte 
kitűnő sikerrel tette le a tiszti vizsgát, mely alkalom-
mal őrmesteri rangot nyert. 

— Zarándoklás Kis-Martonba. Csütörtökön reggel 
a katli. hivők nagy serege ment Kis-Martonba búcsúra. 
Reggel (» órakor a Jézus-Szive-templomban szent-mise 
volt, melynek végeztével a búcsúsok útnak indultak. 
Vasárnap este a zarándokok ismét visszatérnek. 

— Ásatások Doroszlóban. A vasvármegyei kultúr-
egyesület 8 )0 koronát folyósított azon célból, hogy l>o-
roszló és Velem határában ásatásokat folytasson. E 
vidék tudvalevően nagyon gazdag régi emlékekben s 
gyakran lelnek ott inúbecscsel biró régi tárgyakat. A 
kultur-egyesület megbízásából Komis* Emil grói és Miske 
Kálmán báró utaztak ki a környékre, hogy vezessék az 
ott folyó munkálatokat. 

— Hídépítés. A Gratzl-maloin mellett levő s a 
betegházhoz vezető Gyöngyös-hidat, melyet a tavaszi 
árviz elsodort, újra megcsinálták ; egyúttal a hídhoz 
vezető keskeny utat 2 méternyivel kibővítik, úgy hogy 
az utca torkolata egy vonalba fog esni a híddal. 

— Szüreti mulatság. A kőszegi ipartestület az 
iparosok rokkant- és nyugdíj-alapja javára 19 0. okto-
ber hó 7-én a Mulató termében szüreti mulatságot ren-
dez, mely délután 4 órakor dísz-körmenettel kezdődik, 
a szüret és tulajdonkénem mulatság pedig este 6 őrs-
kor a Mulatóban. A belépti dij 1 kor. A jótékony célra 
való tekintettel felülfizetések, valamint szőló- és gyü-
mölcs-adományok köszönettel fogadtatnak s azok okto-
ber hó 5-ig mindennap 1—2 óra között az ipartestületi 
helyiségben átadatni kéretnek. Jegyek előre válthatók 
K o v á c s József borbély és N é m e t h Sándor arany-
műves urak üzleteiben. 

Pártoljuk a zenészeinket. Nem állunk mulató 
város hírében! Nem azért mert kis város vagyunk, ha-
nem azért mivel kiálhatatlanul unalmasak s fádak va-
gyunk. óriási időközökben, hosszú, folytonos noszoga-
tásra néha adunk életjelt, atninek az egyedüli meg-
nyilatkozása valami silány, erőltetett s agyoukritizált 
táncmulatság, melynek az volna a hivatása, hogy a tár-
sadalmi fU'nek sok mindenféle más válfaját egyesítve 
helyettesítse. Ez az egy életjel mutatkozik még néha-
néha s azok, a kik némi kötelességérzet bői megjelen-
nek eine érinke/ésnél, teszik ezt savanyú arcai s azzal 
a tudattal, hogy a társadalmi kényszernek elvégre is 
ezilton tehetnek eleget legkönynyebbeu Uftylátszik, (de 
talán ugy is van,) hogy itt kétségbe ejtő teliéiképpen 
nehezedik az emberekre minden olyan momentum, mely 
kötelességévé teszi, hogy társaságba menjen. Inkább 
otthon a inegpenészedés veszélyének teszik i magukat. 
Miért ? Az okát, valószínű, mindenki tudja. A társa-
dalmi életre élénk világot vet s mint ennek fokmérőjét 
alkalmazhatjuk a tényt, hogy városunk, mely oly te-
kintélyes számú intelligenciával rendelkezik, nem ké-
pes megélhetést biztosítani egy fiz tagls'il álló magyar 
cigány zenekarnak, mely nem is tartozik a rosszabb 
zenekar közé ; ügyesen és jól játszik, de tudását nem 
tudja értékesíteni, mert a hétnek egyetlen napján és 
sehol sem talál olyan társaságot mely néhány nikkel 
darab árán megszerezné magának azt az élvezetet, hogy 
pár igazán jó s ügyesen előadott darabot végig hall-
gasson. Ezért készülnek most 0rácba s onnan esetié? 
tovább. Mi pelig ezzel ismét teszünk egy lépést -
hátrafelé. 

L e v t f l a s z o r k e s z t o l i ü z . 
Eddig vajmi keveset törődtünk azzal, hogy a 

nagy közönség egy része, vagy egyesek mily fogalmat 
alkotnak maguknak az irt általánosan nevezett sclirei-
berekröl, ami az itteni lakosság elötf nagyon egyszerű 
embert jelent ; most azonban, hogy a „Kőszeg és Vi-
déke" limit vasárnapi számában a katli. legény egylet 
igen tisztelt elnöke által irt cikkben mintegy párhuza-
mot húz a „tisztes ipar" és az irnokság között, indít-



— Halálozás. Folyó hó 27-én éjjel halt meg hosszú 
betegség és szenvedés után Hóth Jenő könyvkereskedő 
fiacskája ; Vilmos. Szombatim délután 4 órakor temették. 
Nyugodjék békében. 

— Öngyilkos vadászkatona. CxeU Lajos, a 1 l-es 
vadászok katonája és szerelmes volt. A mult héten egy 
alkalommal éjfél után két óráig volt kimaradása. Akkor 
haza jött, rövid időre lefeküdt az ágyára ugy ruhástól, 
majd fölugrott, kirohant a folyosóra s a második eme-
let ablakából levetette inasát, az udvarra. Kivitték a 
kórházba, hol pénteken belső elvérzés következtében 
meghalt. Hálálának igazi okát bizonyossággal megálla-
pítani nem lehet, de valószínű, hogy szerelmi bánatában 
ölte meg magát. Hogy készült a halálra, azt onnan tud-
ják, mert szülőinek levelet irt a napokban s kérte őket, 
ha még látni akarják, jöjjenek el Kőszegre. A vadászt 
tegnap temették el a helybeli sírkertben. 

— Veszett kutya. A napokban jelentés érkezett a 
rendőrkapitánysághoz, hogy a városban idegeu veszett 
eb garázdálkodik s több állatot már megmart. A ható-
ság kiküldött emberei a felső-vám közelében a kutyát 
lelőtték s a boncolás kiderítette, hogy tényleg veszett 
volt. A rendőrkapitányság ennélfogva 40 uapi zárt ren-
delt el s iutézkedett, hogy az utcára csakis szájkosárral 
s pórázon vezetve szabad ereszteni a kutyákat. 

— Sertésvész a járásban. A kőszegi járásban 
koustatálták a sertésvész terjedését, miért is felterjesz-
tés intéztetett a minisztériumhoz zárlat elrendelése vé-
gett. Kőszegen is hullott el a mult héten több sertés. 

— Elkobozott romlott hus. Egy helybeli vendég-
lőben a rendőrség 60 kiló romlott hust kobozott el. 
Utóbbi időben környékbeli hentesek is rendszeresen szál-
lítanak be hust, azért figyelmeztetjük a közönséget, hogy 
a husvásárlásnál óvatos legyen. 

Lefoglalt marha-levelek, az ország határvonala 
közelében Háromsátorban Mésniroa Győző állami és 
Kukuljeric József kőszegi állatorvos 31 darab szabály-
talan Ausztriából jövő passzusot foglalt le s küldtek 
fel a minisztériumba. Az osztrák marha-kereskedők 
ugyanis nem igen respektálják a magyar kormány ren-
deleteit s többnyire büutetlenül s fennakadás nélkül 
járnak be hozzánk olyan passusokkal, amelyek sem 
irányítva sem egészségügyi záradékkal ellátva nincse-
nek. Most végre hoppon fogtak egynéhányat. Csakhogy 
a magyarországi marhakereskedóket már régóta zaklat-
ják az osztrák hatóságok, anélkül, hogy viszont saját 
embereiket kellőleg kioktatnák és ellenőriznék. 

— Baromfi-kolera. Ilyen nevű betegség pusztít 
egy idő óta Kőszegen a szárnyasok között, mely rakásra 
szedi áldozatait. A betegség hír szerint könnyen volna 
orvosolható. 

— Az új koronaértékü bankjegyek. Eddig mint-
egy hat m llió huszkoronás bankjegyet bocsátottak for-
galomba. Nemsokára kibocsátják az új tízkoronás bank-
jegyeket is, a melyek ibolyaszinüek lesznek. Az ötven-
koronások kék, a százkoronások zöld, az ötszázkoroná-
sok szürke, az ezerkoronások pedig barna színűek lesz-

A perzsa sah Budapesten. Mint jó hivő mu-
zulmánok a perzsák szeszes italokat nem isznak s igy 
az udvari ebéden a perzsa sah és kísérete csak .Kris-
tály- Szeutlukácstürdői hegyforrás ásványvizet ittak. 
Ez azonban igen jól ízlett nékik és a díszes Hungária 
szállóban, a hol budapesti tartózkodásuk alatt laktak, 
sem kívántak más vizet, mint u melyet az udvari ebé-
den megismertek. A Hungária szálloda igazgatóját Bur-
ger urat, Emine Sultane Sadrazam nagyvezér meg-
bízta, hogy a Szt. Lukácsfürdő kútvállalatnál egy na-
gyobb küldemény Kristály ásványvizet megrendeljen 

— Figyelmeztetés. Az osztrák értékű régi tran-
kójegyek és a folyó évi január hó I -vei forgalmon kí-
vül nem helyezett egyébb régi értékcikkek érvényes-
sége folyó évi szeptember hó 30-ával végleg megszű-
nik. A közönségnél kinnlevő osztrák értékű régi frankó-
jegyeket és egyébb régi értékczikkeket, ha azok való-
diak, épek és használatlanok, a posta (és távírda) hi-
vatalok, lolyó évi oktober hó l-től bezárólag december 
hó 3l-ig terjedő három havi határidő folyama alatt — 
a bemutató kívánsága szerint — új kibocsátású (fillér 
értékjelzésül frankójegyekre és egyébb értékcikkekre 
becserélik. Folyó évi december hó 31-én túl az osztrák 
értékű régi frankőjegyek és egyébb régi értékcikkek 
becserélésre többé el nem fogadtatnak. Budapest, 1900. 
szeptember 12-én. A keresk. miniszter helyett : Nagy 
a. k. államtitkár. 

— Sztrájkoló kubikosok. A katonai lóvő-tér épí-
tésénél szerződtetett kubikosok a mult héten beszüntet-
ték a munkát, mivel a vállalkozó vouakodott béremelést 
adni. A földmunkások Dorozsmáröl valók, kik mikor a 
szerződést aláírták jóféle porhanyó alföldi talajra gon-
doltak s nem számítottak arra, hogy erdöirtásos. gyö-
keres talajon kell dolgozniok. A hatóság közbelépésével 
sikerült az ellentéteket kiegyenlíteni, mire a kubikosok 
ismét munkálta állottak. 

— Gyümölcs-, szélé- es konyhakertészeti kiállítás 
Pozsonyban. Mint már említettük, a .Pozsony vármegyei 
Gazdasági Egyesület" folyó évi oktober hó 3-ától 7-éig 
Daiányi Ignác róldmivelésügyi miniszter védnöksége és 
anyagi támogatása mellett Pozsonyban a .Bellevue 
mulató összes helyiségeiben vásárral egybekötött gyü-
mölcs-, szőlő- és konyhakertészeti kiállítást rendez. — 
A kiállítás iránt az érdeklődés országszerte igen élénk; 
mint kiállító részt vesz azon a József főherceg kista-
polcsányi, Frigyes főherceg téltoronyi uradalma, sót 
maga a töldinivelésügyi Miniszter is. A kiállítást a ki-
állítás körzetébe tartozó Pozsony, Vas, Moson, Sopron, 
Komárom, Nyitra, és Trencsén vármegyék gazdasági 
egyesületei és törvényhatóságainak kiküldöttjei jelenlé-
tében a földmívelésügyi Miniszter, vagy helyettese, az 
államtitkár fogja ünnepélyesen megnyitni. A kiállítás 
ö csoportra oszlik : I. csoport; Gyümölcsök friss álla-
potban : szilva, alma, körte, barack, som, mondola, dió, 
mogyoró, laspouya stb. II . csoport: Friss szóló, cse-

mege és borfajták : ü l . csoport: Konyhakertészeti ter-
meivények friss állopotban; karfiol, káposzta, kel, ka-
raláb, hagyma, saláta és minden étkezésül felhasznál-
ható zöldségfélék. IV. csoport: Gyümölcs és zöldség 
feldolgozott és conservált állapotban; gyümölcsborok, 
szeszek, ecet, betőzöttek, aszalványok és szirupok stb. 

V. csoport: Gyümölcsészeti, szőlőszeti és kertészeti 
eszközök, gépek, műtrágyák, permetező anyagok stb. 
VI. csoport : Faiskolai termékek. — Bejelentési iveket 
kaphatni a kiállítási körzet gazdasági egyesületei, és 
alispáni hivatalainál. — Bejelentési határidő szeptem-
ber 28. 

— Ingatlanok forgalma. A mult hét folyamán a 
következő ingatlanok kerültek telekkönyvi átírás alá: 
Renuer Ferencné után az 584. (6564 6Ö66) 6680— 
6681 a.) hsz. 356 sz. ház úgy az l'.lfi bsz. özv. Kal-
cher Györgyné javára 8100 kor. vételárban. Wurst 
Ignác után a (3920—39211 hsz. Krátzl Kálmánné ja-
vára 240 kor. átadási árban. Néhai Kovács Józsetné 
után az 1355. 1356.5398. 2836.2837. 1668. 4491. hsz. 
8<>3. sz. ház. Kovács Etel, — a 35. (5924—28) 15lu 
1520. (2773—2774) 2794. 3245. (2786—2787) 2792. és 
a 4417 hsz. 31 sz. ház Kovács Antal javára. 

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

Születés. 
Aug. 23 án Wurst József s Wurst Mária, fia Fe 

renc, r. kath. 
Szept. 2-án Papst János s Kappel Teréz, leánya 

Mária, ág. hitv. 
Szept. 2-án. Szaufnauer János s Aussenbrunner 

Mária, leányai Mathild s Anna ikrek r. kath. 
Szept. ll-én. Dómján János s Horvát Katalin, 

leánya Erzsébet, r. kath. 
Szept. 6-án. Bilisits József s Ditz Mathild, fia 

István, r. kath. 
Szept. 10-én. a vár József s Horvát Mária, fia 

József, r. kath. 
Szept. 12-én Kálmán Gyula s Jugovits Erzsébet, 

fia István, r. kath. 
Szept. 12-én. Geröly Mihály s Jugovits Mária, 

leánya Ilona, r. kath. 
Szept. 16-áu Zlatarits Anna, leánya Mária, ág. hit 
Szept. 24-én. Glatz Tófor s Riegler Zsuzsáim, fia 

Mihály, ág hitv. 
Szept. 24-én. Paszner János s Maitz Mária, leánya 

Mária, r. kath. 

Szept. 25-én. Paszner János s Szupper Janka, fia 
János, r. kath. 

Szept. 27-én. Jellasits Ignác s Brunner Lujza, 
lánya Ilona Giga, ág. hitv. ev. 

Halálozás. 
Szept. 10-én. Kuglits János r. kath., 5 hónapos, 

bélhurut. 
Szept. 15-én. Scheer János kómives r. k., 66 éves, 

agy vérömleny. 
Szept. 22-én. K&stner Frigyesné, sz. Halper Mária 

magáiizónő, r. k., 79 éves, aggkór. 
Szept 26-án. Szaufnauer Anna, r. k. 25 napos 

gyengeség. 
Szept. 28-án. Róth Vilmos ág h. ev., 6 hónapos, 

heveny agyvizkór. 
— Hirdetmeny. Miután egy a városban koborolt 

veszett eb több kutyát megmart,- habár ezek nyom-
ban biztos őrizetbe vétettek és a veszett eb is kiirtva 
lett, luégis nagyobb óvatosság miatt ezennel elrendel-
tetik, hogy mától számított 40 napon át a város terü-
letén létező ebek láncra kötve otthon tartandók s az 
utcára csakis biztos szájkosárral ellátva s pórázon ve-
zetve jöhetnek ki. Az ezen rendelet ellen vétók az 
1888. évi VII. t. c. 68 íj-a alapján 200 koronáig ter-
jedő pénzbirságra fognak elmarasztaltatni. Gyepmester 
egyúttal utasítva lett a szabadon járó ebeket elfogni. 

Kőszeg, 1900. szeptember 26-án. Kü«;*gi Jótnef, 
rendőrkapitány. 

— Hirdetmeny. Kőszeg szab. kir. város |ndgár-
mesteri hivatala részéről közzététetik, hogy az 1M93. 
évi XX I I I . t. c. értelmében a mustba vagy borba, — 
úgy szinte a már kész, kierjedt törkölyborba vizei ke-
verni bármely csekély mennyiségben, feltétlen tilos még 
akkor is, ha ezt. maga a vevő kiváuuá. Tilos a termé-
szetes bornak a törkölyborral vagy gyümölcsborral való 
összekeverése is A viz használata csak a törkölybor 
készítésénél van megengedve. Ki a fenti tiltott módon 
készített vagy kezelt bort forgalomba hozza vagy el-
adja, az az 1893. évi XXI I I . t. c. értelmében önő ko-
ronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik. A ki a 
bort maga vizezi, vagy más tiltott anyagokkal keveri, 
vagy a természetes bort törkölyborral- vagy gyümölcs-
borral összekeveri,- az mint mesterséges bor készítője 
600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel és azoli felül 
még 2 hónapig terjedhető elzárással büntettetik, és 
ezen kívül az illetőktől a tiltott módon kezelt borok 
még el is koboztatnak. 

Kőszeg, 19 '0. évi szeptember hó 28-én. 
Auyiutt ./tínot, 

polgiiriiiPKtfr hnlyatt. 

Irodalom és művészet. 
— Nyilatkozat. A mi vidéki közönségüknek első 

sorban ajánlhatjuk a legmelegebben a Magyar Hírlap-
járatását, mert míg a többi központi lap csak a szen-
záció szempont jából, a törvényszék és rendőrség körébe 
vágó események alkalmával szórványosan foglalkozik 
vidékünkkel, a .Magyar Hírlap" figyelemmel kiséri kul-
turális, társadalmi, gazdasági és kereskedelmi helyze-
tünket is. Ennek annál nagyobb az értéke, mert min-
denki tudja, hogy ez a párttól független lap leplezetle-
nül kimondhatja véleményét mindenkivel szemben. A 
.Magyar Hírlap" politikája: a magyar fajpolitika, a 
melynek diadalra jutásáéi t elszántan küzd nap-nap után. 
a szabadelvű és demokrata irányban való haladást szol-

gálja a .Magyai Hírlap", mely tízéves fennállása óta 
óriási szolgálatokat is tett a magyarság ügyének. A 
..Magyar Hírlap" munkatársainak sorában a legkiválóbb 
publicisták és írók neveivel találkozunk. Nem csodálni 
való tehát, hogy ez a lap a külföld bármely napilapjá-
val bátran kiállja a versenyt. Vezércikkei és eredeti 
tárcái, politikai, társadalmi, gazdasági és humoros cik-
kei, valamint könyvalakban megjelenő érdekfeszítő re-
gényei az olvasók óriási táborát szerezték meg a .Ma-
gyar Hirlap -nak, mely éppen ennek a nagy népszerű-
ségnek köszönheti, hogy a legnagyobb terjedelemben, 
naponkint 24—32 oldalon jelenik meg, noha igen olcsó 
az előfizetési ára. 

Mindezekért ismételten a legmelegebben ajánlhat-
juk a .Magyar Hirlap*-ot, melynek kiadóhivatalába 
(Budapest, Hovéd-utca 10) október 5-ig küldhetők az 
előfizetési összegek : évnegyedre 3 frt. 50 kr., egy hó-
napra I frt 20 kr. 

— A „Magyar Hirlap" jelenti, hogy Jókai Mór, 
Mikszáth Kálmán, Bródy Sándor, Bársony István, Ber-
ezeg Ferencz, Georges elmet, Emilé Zola, Marcel Pre-
vost, Ridder Haggard, Leo Tolstoj egy-egy kötet új 
regényét, tehát tíz kötet regényt kapnak előfizetői ka-
rácsonyi ajándékul t e l j e s e n i n g y e n , azok t. i., a 
kik félévre előfizetnek. A negyedéves előfizető öt köte-
tet kap e regényekből. A ki pedig hónapról-hónapra 
kiildi be az előfizetési dijat, annak két kötet regényt 
küld a kaiársont megelőző napokban, legkésőbb decem-
ber 2<>-ikáig a .Magyar Hírlap" kiadóhivatala. 

2147/1900. I I I . 

Árverési hirdetményi 
kivonat. 

A kőszegi m. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a kőszegi takarékpénztár 
részvény-társaság igazgatója végrehajtatónak Ringhofer 
János gyöngyösiéi 22. Iiázsz. lakos végrehajtást szen-
vedő elleni 800 korona tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a kőszegi kir. járásbíróság terüle-
tén lévő Gyfingyösfő és Alsó-Szénégető községekben 
fekvő a gyöngyösfői 23. számú tjkvben A - 23/a 
hrsz. 22. házszámu kisház, udvar és kertre 520 kor. — 
a gyöngyösfői 23. sz. tjkvben A 50 a hrszámu szán-
tóra 146 kor. — a gyöngyöstói 23 sz. tjkvben A 
67/a lizsz. szántóra 282 kor. az alsó-szénégetői 166. 
szánni tjkvben 321. hzsz. szántóra 18 koronában ezen-
nel megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte, 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 
IOOO. óvi oktober hó 24-ik napján, 
délelőtt ÍO órakor Gyöngyösfö és 
1900. óvi oktober hó 24-ik napján 
délután 2 órakor Alsó-Szénégetö 

község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen megállapított kikiáltási 
árou alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becs-
árának 10*',-át vagyis 52 korona. 14 korona 60 fillér. 
2rt kor. 20 fillér és 1 kor. 80 fillért készpénzben, vagy 
az 18H1 : LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett á r f o l y a m m a l 
s z á m í t o t t és az 1881. évi november hó 1 éli 3333. 
sz. a. kelt igazs'igügyministeri rendelet 8. íj ában ki-
jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltat ni. 

Kelt Kőszegen, 1900. évi augusztus hó 6-ik napján. 

A kő-ztt/i kir. jbirói'í<j mint tAe'.-küwjn hahMg. 
I » r D e n t r t c h K r n é , 

kir. albiró. 

2M/1900. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.cz. 

102. íj a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a kőszegi 
kir. járásbíróság 1899. évi V -54. számú végzése kö-
vetkeztében dr. F e I d m a ii ii Bódog ügyvéd által kép-
viselt l>r. Feldmann 0 F. czég javára Wenderits Klara 
ellen 53» kor 40 fill. s jár. erejéig 1899. évi oktober 
hó 6-áu foganatosított kielégítési végrehajtás utján fe-
lül- és lefoglalt és I2ó3 koronára becsült lovak, csikók, 
sertések, szekerek gazdasági eszközök, szalmás ga-
bona, bútorok, stb.-böl álló ingóságok nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek a kőszegi kir. járásbíróság V. 
2 4 f» MM. számú végzése folytán 533 kor 40 fill. tő-
kekövetelés, ennek járulékai bíróilag már megállapított 
költségek erejéig Rohonczon leendő eszközlésére 

1900. évi oktober hó 18. napjának 
délelőtti 10 órája 

határidőül kitiizetik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az Í88*| évi LX. t.-cz. 1<>7. és li>8. $-a értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni. 

Kőszegen, 190o. évi szeptember hó 20. napján. 

K i i « n ( J o l i i n , 

kir. bírósági végrehajtó. 

e l a d á s a . 

Ót kalászt ralis hold s z ó l ó g y i i l l l ü l CM-

k i ' r i és r é t , a/. Fiichhcrg-dülön, az általánosan 

ismert szép óriás ges/.tenyefával, továbbá egy 

szőlőhegy a Höraer-diilöu betegség miatt szabad 

kézből eladó. 

Bővebbet megmond e lap szerkesztősége. 



H i r d e t a a o - é a a . ^ -

Az Osztrák-magyar baxxkxxafe 
Szombathelyen újonnan felállított fiókintézete 

I O O O . é v i MX^pto i i i ber l i ó 17-én a Szily-JAiio«-iitca 3 0 , szánni ház 

e 1 a ö e m e l e t é n l e v ő h e l y i s é g e k b e n m e g n y i t t a t o t t . Az irodai órák egyelőre reggeli 8 órától 
délutáni 2 óráig állapíttattak meg 

A fiókintézet üzletköre kiterjed : 

a) bankképes váltók, értékpapírok és szelvények leszámítolására, 
b) váltók, értékpapírok és szelvények bizományi beszedésére, 

c) váltóelíogadvanyok bizományi beszerzésére (az elfogadott első váltó átvétele stb.), 
d) a giró-forgalomra, 

e) bank utalvány ok kiállítására a két fóintézetre és valamennyi bankfiók-intézetre, 
f) kölesünképes értékpapírokra való kölcsönzésre, 
g) egy évnél ne n régebben lejárt szelvények kifizetésére, 
li) mindennemű értékpapírokhoz tartozó szelvényivek bizományi beszerzésére, a mennyi-

ben a szelvényivek átvétele valamely bankintézet helyén eszközölhető, 
i) az elővételi jog bizományi gyakorlására és értékpapírokra teljesítendő befizetésekre, 

valamint konvertálandó kötvények kieserélesének eszközlésére, 
k) értékpapúok és érmék bizományi vételére és eladására, 
I) külföldi helyekre szóló eheekek és utalványok bizományi beszerzésére, 

in) letétek átvételére a bécsi vagy budapesti föintézethez való beküldés céljából, 
n) aranyrudak, valamint aranyfövény és aranypor, továbbá külföldi és kereskedelmi arany-

érmék beváltásara meghatározott áron. 
o) bankjegyeknek és a koronaérték érmeinek beváltására. 

Az Osztrák-magyar bankkal való üzleti közlekedésre megállapított kimerítő határoz-

máfiyok a fiókintézet által kívánatra díjmentesen szolgáltatnak ki. 

Szombathely, 1900. évi szeptember hó 12-én. 

Osztrák-magyar bank 
szombathelyi fiókintézet. 

S z ő l ő - e l a d á * . 
A neves visontai hegyen, melynek Mólói ki 

tüliőek nagy szőlőbirtokos vagyok. 

Ezen szőlőkben termelt kiválóan édes és kel-

lemes ízű ez évi csemege szőlő termését ajánlom 

a következő árakon : 

1. Fekete-fehér csemege-szőlő kilója 4f» fill. 

2. Fehér és piros chasselas w 50 n 

3. Kiváló csemege-fajok „ 50 , 

4. Muskotályok , 54 , 

5. Othelló „ 42 „ 

A szőlők 5 — 10 kilós kosarakban küldetnek. 

Kereskedő uraknak 100 kilón felüli egyszerre 

tett megrendelésnél 8%-tóli leszámittatik. — 11a 

többszöri megrendelés a 100 kilót meghaladja, 

utólag 4%-iólit téritek meg. 

Még ajánlóin a létező legnemesebb dinynyéket : 

Sárga dinnye kilója . . . 8 fillér 

Görög dinnye , G n 

toválibá Paradicsomot ,, . . . 8 „ 

Kégőbb ő-zibaraczkot, diót stli, 

A met;reiidele>ek a pén/. előleges beküldése, 

vagy utánvétel melleit eX|ic:iiáltatnak. Kosa-

ruk. hordók It felszámított árban nyolcz napon 

belül vi>»/.:ivétetnek. 

Nagyobb megrendeléseknél még kedvezmé-

nyezel. I. árengedélyt állapítok meg. — A meg-

rendelésnél a eziraet, lakást va>uti állomást és 

Utolsó po-iát olvashatóan kiírni kéreui. 

Gyöngyös, 1900. évi szeptember hó. 

Tisztelettel 

Csomor Ha lmán , 
szőlő nagybirtokos. 

Hirdetés. 
Közhírré teszem, hogy a frankói malom, ine'.y 

két alulcsapos járatból áll f. évi oktober llO l én 
nyilvános árlejtés alá bocsáttatik. 

Bővebb értesítés kapható alulírott plébánosnál. 

Frankó, 1SÍ00. szeptember 24-én. 

Ka«*MÍrh Fahinn. 
plébános. 

Kőszegen : Janosa Gyu a tiiszer s csemege kereskedésében. 

Schnelder-
fetfl Páfrány-tokocHkűk, 

Millió embernek \ K 2 5 r egészségét! 
Kik galandferegben es gyoaiorbajban szeavednek 

Pántlikagiliszta fejestől, 
• páfránv-tokomkák Alul fájdalom 
nélkül, jótállán mellett,a legrínidebb 
idő alatt (ft perci a i t t ) leijeién el-
hajtatik. Kz. n kitűnő gyógyizer fáj-
dalom nélküli gyom én bizton ered-
ményéért jólétié* nyújtatik. Nem 
ir t , ba pántlikagiliarU féreg mnea 
i» jel'-n. — A* életkor megjelölendő. 

— T ö r v é n y e i e n v é d v e . Kgy 
eredeti dol>o* ponton használati 
utMÍtá««al a bel- én k ö l t ő i d réazére 
4 f r t poatai utánvéttel vagv 3..VI 
előre való beküldésével. A p a n t l i k a -
gil i izta tünetei a kővetkezők Az 
arez baltányaárga, bágyadt tekintet, 
kék nzemkarikák, leiinvényndáK. el-
Dyálkéaodá*. bevont nyelv, emén/t-
betltliaég, étvágy lalauaá< felvállva 
moliő étvégyaiiyal, gyakori ronazullét 
vagy épp. n ájaláxoÚ » azéilQlé* főleg 
éhgyomornál, egy gomlwlv ng fel-

*'állAaa egi-z a nyakig, iiyát<WM*egy||»mlaa. a t««i megdnira* 

dá.n. g«OMiur»av, gyí i hév. gyakori f>-lbi'>fög««. Ii<>lgőre», 

lii'lUxrg.-té*. hullim«<-rtt tao'gáaok. «/uró, «'ivó fá|diilu>ak é* 
<7urn««k ,i belekb u. i*í*do!>ogri«, a vérkering''* rendutleiiaégei, 
kaiönu<en nőknél. gyakori véietlmiöl b-iúl'ú föfiiá-. •> liiíoka-
imir«ágra VhIó hajlam, é|i*t<iln«iig é» a balál úlui|tá-i. 

Egyedül valódi kapható: N c l i n c i d c r . l ó z s e l ' 
gyugys/rreaznel. K e o l e x m i . F8 atoza 45. (I>élin«g»ar.ir«/ég.) 

Keil-Lakk 
(<3-l£LSULX), 

legkitűnőbb tnázolő-szer puha padló számára. 

1 nagy palack ára I frt 35 kr. — 1 kis palack ára 68 kr. 

Fadló-fényesítö, 
legjobb és legegyszerűbb beeresztő-szer 

kemény padló számára. I köcsög ára 45 kr. 

Arany-fénymáz 
képkeretek stb. bearanyozására. 

1 kis palack ára 20 kr. 

Fehér „Glasur"-fénymáz 
legjobb szer mosdö-asztalok, ajtók, ablakdészkák stb. ujonnani befestésére. 

1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr. 

Mindenkor kapható: 

l i n z e r K fotogén. 

Nyomatot t Feigl Oyti la könyvitv«<ndáját>an K ' i « / ege» . 

(Galandtfcz-
elbajto » 
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