
Kőszeg, 1902. junius hó 1-én. 

E l ő f i a e t ó s i á r : 

Egész évre 8 korona, félévre 4 korona, 

uegyedóvre 4 korona, egyes szám ára 

2 0 fillér. 

Nyilttór 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. 

A lap szellemi részét illető közlemények 

a szerkesztőséghez intózendők. 

Előfizetési pénzek és reklamációk, 

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

XXII. évfolyam. Felelős szerkesztő : 

W I T T I N G E R E R N 0. 22. szám. 
Konvertálás. 

A város adósságait konvertálás ut ján akarják 

reudeini a vezető körök. Ennek módozatait s 

egyébkent is «z ügyet i tmerfeti az alábbi felhívás, 

mely a város közönségének szól. 

Kőszeg szab. kir. város polgáraihoz ! Kőszeg 

városnak folyó évi költségvetése és pótköltségvetése 

igazolja, hogy városunk pénzviszonyai nem nagyon 

kedvezők, hisz a magas pótadó magában véve 

eléggé mutat ja , hogy terheink súlyosak, sok a szük-

séglet, kevés a fedezet. 

Ar ra nem számí thatunk , hogy a közigazgatás 

által reánk rótt kiadások csökkeni fognak, s így 

bizonyos, hogy a legtakarékosabb gazdálkodás mel-

lett sem fogunk eredményt felmutathatni , ha nem 

igyekezünk a reánk uehezedő terhet valami módon 

ellensúlyozni. 

Teremtsünk jövedelmi forrásokat ! Létesítsünk 

oly intézményeket, melyek a forgalmat fokozzák, a 

fogyasztás terjedelmét nagyobbít ják és városunkat 

a letelepedésre a lka lmasabbá teszik ! 

Ekkén t elérhetjük azt, hogy az adóköteles 

alauyok és tárgyak száma szaporodik, és a pótadó 

jobban megoszl ik. 

Ha a város létesítené miudazon intézménye-

ket, melyek tervben vannak, bizonyára egyrészt 

5 — 6 0 0 egyénnel szaporodnék a fogyasztók száma, 

másrészt pedig jövedelmi forrás nyílnék meg s 

ezáltal közvetve és közvetlenül csökkeune az adó-

teher. — 

Mind ehhez azonban pénz kell, ezt pedig 

csakis kölcsöu ut ján szerezhetjük meg. 

De ké nytelenek volnánk azért is már kölcsönt 

fel venni, hogy kölcsöntartozásunk olcsóbbá váljék. 

Eddigi kölcsöneink ugyanis lelette drágák j vau 

'o lyan kölcsönünk, mely után 6 % kamat és 1 0 % 

törlesztést kell fizetnünk. 

íme, — nézzünk csak a folyó évi költség-

vetésünkre ! — 

Terhelő tőkék ciraén a szükséglet 23159 K . 

30 fillér ! Összes adósságunk pedig körülbelül 

350 ,000 korona ! 

Jelenleg majdnem átlagban 7%-ot tesz ki 

terhelő tőkéink évi kamata és törlesztési részlete ! 

E z már tarthatat lan állapot ! 

Egy budapesti bank fölajánlott a városnak, 

bekéblezéa nélkül , egy mil l ió korona kölcsönt 4-9% 

j kamat és törlesztés mellett a záloglevelek 937a Ar-

i f o l yamáva l ; ez a kölcsön 5 2 7 % - b a kerülne, s így 

is évenkint 27 , megtakarítás volna elérhető. 

Mi ezt is drágának tartjuk. Még ennél olcsób-

ban is lehetne konvertálni , ha magunk adunk köl-

csön önmagunknak ; ha a város bocsát ki kötvé-

nyeket és ezeket a város polgársága készpénzen 

megveszi. — 

Mielőtt azonban erre nézve részletes indít-

ványt tennék a képviselőtestülethez, kísérletet te-

szünk arra nézve, hogy városunk polgárságára 

mennyiben számíthatunk ! Képesek leszünk-e egy-

általán saját erőnkkel a konverziót keresztül v i n n i ? ! 

Egy előjegyzési ivet helyeztünk el a polgár-

mesteri hivatalban, s kérjük a város polgárságát, 

hogy ott minél ssámosabban megjelenjenek és elő-

jegyezzenek tehetségük szerinti összegre. 

A konverzió ugy terveztetik, hogy a város 

4V»%-al kamato/.ó 100 koronás kötvényeket bo-

csátana ki 99 ár fo lyamban, és ezen kötvényeket 

az első öt év letelte után kezdödőleg 60 évre fel-

osztott sorsolási terv szerint fizetné vissza ; mind-

addig mig egy kötvény ki nem sorsoltatik, 4 ' / i%-a l 

váltatnának be a kamat-szelvények. 

Ekként 5 1 % volna a törlesztési részlet és 

kamt t , tehát 2 1 % m e g t a k a r í t á s — é s a kamat kö-

zöttünk maradua ! 

A ki tehát pénzét városi kötvényekbe helyezné, 

szép kamatot kapna, — de még a város is tetemes 

összeget nyerne a konverzió á l ta l . 

M indnyá junk érdeke ezen pénzügyi müvelet 

létesítése ; tehát saját e lőnyünkre minél számosab-

ban működ j ünk közre, hogy a város pénzügyét 

rendezhesse és fejlődésének alapját megvethesse ! 

Egyelőre 350 , 000 korona volna a szükséglet 

a régi adósságok konvertá lására. — A törvényho-

zásnál az adó, bélyeg és illetékmentesség kieszköz-

lése is megtörténnék. 

Az előjegyzés csak az esetben kötelező, ha a 

képviselő testület a tervezetet határozattá emeli. 

Minden percnyi mulasztás veszteséget jelent, 

azért kérjük a polgárságot, hogy f. é. jun ius h ó 

15-ig siessenek előjegyezni, hogy miné l előbb ezen 

fontos ügyben a képviselőtestület határozhasson ! 

Kőszeg, sz. kir. város tanácsának megb í z á s ábó l ' 

1902 . évi május hó 24-én. 

Dr. Sissovics, 
polgármester. 

T A R C A . 
A pletyka története. 

A megszólás művészete nem tartozik az uj-kor 

találmányai közé, amennyiben szavahihető kutatók meg-

állapították, hogy már a régi kliinaiaknál, egyptomiaknál 

és izraelitáknál nagyban divatozott az a kellemes szo-

kás, hogy elefántot csináltak a szúnyogból, ós hűsége-

sen játszották a mai kávénénikék szerepét — kávé 

nélkül. És pedig az igazság kedvéért azt is be kell 

vallani, hogy nemcsak a gyönge női nem gyakorolta 

magát a pletykázás művészetében, hanem bizony a te-

remtés urai is nagy buzgalommal segédkeztek az asz-

szonyoknak ebben, a sző teljes értelmében vett hang-
versenyben. Általában már akkor is körülbelül olyan 

volt a viszony a két nem pletykázása között, a milyen 

manapság is, t. i. a nők többnyire mindenléiéről plety-

kálnak, de felületesen, miR ellenben a férfiak ember-

szólása kényesebb ugyan a tárjry megválasztásában, de 

az ő nyelvük élességé annál inkább belevág a szegény 

Áldozat eleven húsába. 

A pletykázás körülbelül egykorú az emberiséggel 

és tiem érdekesség nélkül való, ha megvizsgáljuk né-

hAny főbb mozzanatában, hol és miképen elégíttessék 

ki az egyes nemzetek fiai és leányai a múltban az em-

berszólás iránt táplált előszeretetüket. 

A klasszikus ókorban az athéni politikusnak és 

polgárnak az agora, vagyis a piac, mely az összes üz-
l eti, politikai és vallásos életnek középpontja volt, to-

vábbá a gymnasion, vagyis az az árnyékos és szellős 

helyiség, ahol a régi görögök a testgyakorlást végezték 

és amelyet később csarnokokkal, mulatóhelyekkel és 

fürdőkkel vettek körül, — ez a két hely mindig al-

kalmat nyújtott arra, hogy ott politizáljon és együttérző 

embertársainak kitálalja mindazt az újdonságot, amelyet 

felebarátairól tud. És azt, hogy mennyire értettek a 

görögök az emberszóláalioz, legjobban bizonyítja Aris-

tophanes, aki néhány vígjátékában szellemesen kigúnyolta 

honfitársainak pletykázó szenvedélyét. És bizonyára már 

Athén lakosainak is tömérdek kellemetlenséget és bosz-

szuságol okoztak a klasszikus ó-kor gonosz nyelvei, 

inert alighanem náluk is követők nélkül maradt az a 

bölcshöz illő válasz, amelyet Sokrates adott, inikor el 

mondta neki valaki, mennyi rosszat beszélnek róla a 

városban. 

— Nem bánom én, — igy felelt Sokrates — akár 

meg is verhetnek, — csak ne legyek ott 1 

A nyelvtornának azt a módját, amelyet népszerű 

nyelven pletykának tisztel az emberiség, a klasszikus 

ó-kor római polgára a fórumon, vagyis a piacon, a köz-

téren, továbbá a pompás fürdőkben gyakorolta. Ezek a 

nyilvános fürdők nagyszerű és kényelmes berendezésük-

nél fogva csakhamar az ó kor közkedveltségnek ör-

vendő kaszinóivá lettek. Itt minden újdonságot első 

kézből kaphatott az ember, a harctérről érkező hirek 

ide jutottak el először, ugyancsak itt nyilt az érdeklő-

dőknek alkalmuk arra, hogy az irodalom és művészet 

legújabb termékeivel megismerkedjenek. Ilyen körülmé-

nyek között csakugyan nem csodálkozhatunk, hogy sok 

római polgár az egész napot a fürdőben töltötte, mert 

ezen a pompás tartózkodási helyen teljes kényelmében 

élvezhette a pletykázás minden gyönyörűségét. 

A középkorban, mikor a keresztény országokban 

a fürdés szenvedélye alaposan leolvadt, a fürdőkaszinók 

helyett a borotváló- és hajnyiró-mütermekben lelt a 

pletyka barátságos otthonra. Különösen nagy fontossá-

guk volt ezeknek a szalónoknak Olaszországban, amely-

nek művelődéstörténetében a borbélyok és az ó mű-

termeik hosszú idöu át úgyszólván vezető szerepet ját-

szottak. Ennek az érdekes jelenségnek az a magyará-

zata, hogy Figaro ősei foglalkozásuknál fogva érintke-

zésbe jutottak a társadalomnak csaknem minden réte-

gével és igy bőven nyilt alkalmunk arra, hogy megfi-

gyeljék a kis és nasry embereket egyaránt. Az embe-

rekkel való folytonos érintkezésben a borbélyok termé-

szetes esze nagyon kicsiszolódott, ugy, hogy nemsokára 

a borotva hősei közül a legszellemesebbek irótollat fogtak 

a kezükbe és pedig részint abból a célból, hogy megfi-

gyeléseiket szatirikus költeményekben megörökítsék, ré-

szint pedig azért, hogy azokat, akiknek arcán néha 

óraszámra elbabráltak, ezalatt burleszk és humoriszti-

kus dalaikkal mulattassák. Minthogy pedig az olaszok 

már természetüknél fogva nagy hajlandósággal viseltet-

tek a szellemesség ós éle i rán t ; ez az előszeretetük 

természetesen a borbélyok és utcai énekesek rögtönzé-

seiben is kifejezésre jutott, amely rögtönzó eknek tár-

gyát többnyire a városi- és napieseinények szolgáltatták. 

Es az olasz borbélyok műtermei, ha nem is mindig 

szülőtészkei, de legalább is lerakodóhelyei voltak ezek-

nek a gúnyolódó daloknak ós költeményeknek, amelyeket 

azután a szalonokban megforduló vendégek kilencven-

kilenc percentje nagy élvezettel terjesztett el mindenütt 

a városban, de természetesen a hallott történetkét meg-

toldottak a saját ízlésük szerint választott részletekkel. 

Mint általában mindenben, ami a szellemi életet illeti, 

ugy ezekben a borbély-pletykákban is Florenz vitte a 

középkorban a vezérszerepet, külöuösen a Mediciek-alatt. 

Olaszországból kiindulva, csakhamar lábrakapott 

a borbély-iuütenuek emberszólási jelentősége a többi 

európai államban is ós az egész középkoron át a bo-

rotva hőseinek szalonjaiból kerültek ki a legáltalánosabb 

elterjedésnek örvendő pletykák. Azt a nagy művelődés-

történeti jelentőséget azonban, amelylyel az olasz bor-



ü kőszegi magy. kir. adóhivatal tisztikarának 
H E L Y B E N. 

K lapok május hó 18-ik számában . Adózók pa-

nasza* címén egy kis közlemény jelent meg, melyre a 

helybeli m. kir. adóhivatal tisztviseld kara ugyanezen 

lap május 25-iki szamában .Beküldetett' alatt válaszolt. 

Ezen kUlöuben csekély, de közérdekű ügyet a mai nagy-

ságára azon körülmény fújta fel, hogy az említett és 

egy adózó polgár saját élményeit tartalmazó kis köz-

leményre a fenti adóhivatal tisztikara nem átallott olyan 

udvariatlanul és az illem szabályait olyan sértó modor-

ban reflektálni, hogy azt megtorlás nélkül hagyni már 

a jó izlés érdekében sem lehet, eltekintve attól, hogy a 

„Beküldetett" irói ama közleményt teljesen elferdítve 

tüutették fel. 

Ennek bebizonyítására szóljanak a tények. 

Az .Adózók panasza* igy hangzott : ,Nehéz idő-

ket élünk. Az államháztartás mindig szélesebb alapra 

lesz fektetve, melynek fen tartása ennek aráuyában költ-

ségesebb. A pénzt erre természetesen a polgároknak 

kell megadni. Olyan államban, hol a kereset források 

nagy száma a polgárok fáradságát bőven jutalmazza, 

az adószedés nem bir azon nagy jelentőséggel, mint 

nálunk, hol e tekintetben a helyzet majdnem elviselhet-

lenné válik és minden adó emelése egyenlő egy-egy kis 

háborúval, melyet az adószedő hivatalok a publikummal 

viselnek. Az egész országban panaszok hangzanak a sok 

adó miatt, a mi még jobban fajul elkeseredéssé, ha a 

pénzügyminiszternek utasítását a buzgó adóhivatalno-

kok még félre is magyarázzák és a jövedelmi adó eme-

lését ott is forszírozzák, a hol a kereset nemcsak, hogy 

nem emelkedett, de még hanyatlott is.' . . . 

ftrre a .Beküldetett* irói igy reflektáltak: .AZ 

1902. évi május hó 18-iki számban az adókivetésről 

szóló cikkben, az adóhivatali tisztviselők túlságos buz-

góságának és tőrvény félremagyarázásának imputálja 

valaki az esetleges adóemeléseket. A kőszegi m. kir. 

adóhivatal tisztviselő kara ezennel kijelenti, hogy a 

fenti cikk nagymérvű tudatlanságon alapszik, mert az 

adóhivatalnak ezen adó kivetéséhez semmi köze sincs." 

Én azt hiszem, hogy mindenki, ki csak egy sze-

mernyivel is jobban tud és ért magyarul, mint a „Be-

küldetett* irói, az az első pillanatra kiolvashatja, hogy 

az „Adózok panasza* közlőjének esze ágában sem volt 

azt állítani, hogy a kertfii ad<> felemelést a: adóhiia'ali 
tisztviselőktől Jágg és hogy azt az adóhivatalok szalmák 
tneg. Ami pedig a kereseti adókivető bizottságnál az 

államképviselőjeként fungáló adóliivatalnokot illeti, ugy 

az tény, hogy ez többször csupa jóhiszeműségből s túl-

buzgóságból az adóemelést ott is forszírozza, hol kevés 

v&gy éppen uiucs kereset. Ez azonban uemcsak nem 

újság, hanem igen régi valóság, mit az adó hivatalok 

háztetőin már a verebek is csiripelnek. 

Avagy a t. urak nem olvasták azon nagy felhá-

borodást, mely az idén is az ország legkülönbözőbb he-

lyén a kereseti adóemelés előidézett P Deputátiók jöttek-

mentek az illető pénzügyi hatóságokhoz, adótelügyeló-

ségekhez, sót magához pénzügyminiszterhez is Igy a 

többek között nem kisebb ember, mint Falk Miksa dr 

országgyűlési képviselő vezette Lukács László pénz-

ügyminiszterhez a budapesti I. kerület kereskedőinek 

küldöttségét az adókivetésekből származott panaszok 

emelése miatt. Hiszen tudhatják, hogy az adókivető 

bizottságokban a pénzügyihatóság képviselőjét mint elő-

adóét illeti meg első sorban a jövedelmi adó nagysá 

gának a megállapítása, mely aztán, ha az adókivető 

bizottság többi ]>olgártagjai mameluknk vagy nem hord-

ják eléggé szivükön polgártársaik érdekét, akkor ezek 

mindenben igen t vagy nem-et mondván az miuden to-

vábbi ellenállás nélkül juttatik érvényre. Hogy ezt a 

kőszegi adókivető bizottság polgártagjai bátor fellépé-

sük által az idén sem hagyták több esetben ellenvéle-

mény nélkül és az előadó által javaslatba hozott adó-

felemelést kellő mértékére redukálták, ezt feltüntrtni rolt 
az „Adózók panasza* írójának egyedüli célja. 

Végül felemlitem, hogy nekem a kőszegi in. kir. 

adóhivatal tisztikarát nincs szerencsém közelebbről ös-

merni, de azért tudom, hogy kik és milyen képzettség-

gel birnak. Nekem eddig nem volt velük semmi bajom, 

tehát hinnem kell, hogy tisztességei és correct urak. 

Annyival inkább kell tehát sajnálnom, hogy valaki a 

magyar nyelvben való járatlanságukat csúnya módon 

felhasználta és ők magukat beengedték csapni és olyan 

dologba ugratni, mely óket, mint in. kir. adóhivatali 

tisztviselőket a legkevésbbé sem érinti. Higyjék el, hogy 

helyesebben cselekedtek volna, ha, mint tisztikar, mi-

előtt a nyilvánosság terére lépnek, megkérdeztek volna 

egy okos magyar embert, váljon van-e ama közlemény 

intentiójábau valami, mi óket sérteni akarja ; ekkor tu-

dom, hogy egyáltalában nem is nyilatkoztak volna. 

Ama .Beküldetett* nyilatkozattal azonban a hely-

beli in. kir, adóhivatali tisztikar azonkívül, hogy olyan 
inget vtlt (ti magára, mely nem az övé tolt, ínég magát 

az összes magyarországi adóhivatalok fogadatlan próká-

torává is feltolta. Különben goudoskodni fogunk arról, 

hogy e sorokat azok is olvassák, kik a helybeli ni. kir. 

adóhivatal tisztikara felett első sorban vannak hivatva 

bírálatot hozni, de ekkor meg vagyok győződve, hogy 

az .Adózók panasza* Írójára szórt ama nagy mérvű tu-
datlanság i'issza fog arra a címre küldetni, ahonnan az jött. 

bélyok műtermei bírtak, semmiféle más ország Figarói-

nak nem sikerült elérniök. 

Az uj- és a legujabb kor sok világhírű pletyka-

fészekkel örvendeztette meg az emberszólás lelkes hí-

veit. Ezek közül a legáltalánosabb népszerűségnek ör-

vendenek a kávéházak és kaszinók, ahol az emberek a 

világtontosságu eszméket szokták megtárgyalni, továbbá 

a kávénénikék ártatlan összejövetelei, végül a modern 

zsúiok látogatói is nagy buzgalommal gyakorolják ma-

gukat a felebaráti szeretet művelésében. Valóban ezek-

nek a társadalmi nagyhatalmaknak kegyetlen nyelvével 

szemben a középkor borbély műhelyei valóságos jóté-

konysági intézetek voltak. 

Es a legszomorúbb a dologban az, hogy nem igen 
van kilátás arra, hogy egyhamar elkövetkezzék az a 
boldog idő, mikor az emberek a saját dolgaikkal fognak 
foglalkozni és a maguk ajtaja előtt söpörnek. 

Dr. Simon Ttlm**. 

H í r e k . 
— Űrnap. Az urnapi istentiszteletet az idén is, 

mint már régóta, a plébánia templomban a szent Beuedtk-

reudi székház tagjai tartották. Az ünnepi szent misét 

Mázy Engelbert dr. gimnáziumi igazgató celebrálta 

Vöröss Balduin, Kocsis Lénárd és Kiss Szerafiu segédlete 

mellett. Ugyancsak ők tartották a nagy körmenetet is, 

melyet a hivők óriási tömegének hullámzása, a száz meg 

száz tiszta fehérbe öltözött lánykák kedves serege, a 

vadász-diszszázadnak fólvoiiulása valósággal impozánssá 

tett. — Délben a beucések vendégszerető házában nagy 

ebéd volt, melyre a papság, a katonaság parancsnokai 

és a városi hivatalok fejei voltak hivatalosak. Ma a 

körmenet a bencéstemploniból indul, melyet a városi 

plébános vezet, valamint ő tartja ugyanott a nagy misét is. 

— Rupprecht Henrik, m. kir. honvéd - tábornok, 

május hó 25-én Kőszegre érkezett s itt megszemlélte a 

honvéd-zaszlóaljat. 

— Városi közgyűlés. A junius hó 5-én, csütörtö-

kön megtartandó városi közgyűlés tárgysorozatából kö-

zöljük a kővetkezőket: A polgári iskola fajárandóságá-

nak leszállítását a vármegye tvhbizottsága nem hagyta 

jóvá. A pótköltségvetés tárgyalása. A városi faiskolába 

szakképzett kertész alkalmazandó. Ttipf>>rSamu pénztá-

ros két havi szabadságot kér. Kőszeg-szombathelyi h 

é. vasút részvénytársasághoz a város egy felügyelő-

bizottsági tagot választ. Bérkocsi szabályrendelet tár-

gyalása. A kőszegi izr. hitközség segély felemelés iránti 

kérvénye elutasitlatik. Erdókezelési szabályrendeletet 

a vármegye nem hagyta j óvá ; a város utasittatik uj 

szabályzat kidolgozására, melyben a fóelv legyen a fa 

raktári kezelése stb. 

— Ötödik vonat. A kőszeg-szombathelyi vonalon 

junius hő 1-tól fogva v.isár és ünuepnapokon egy ötödik 

vonat is fog közlekedni, mely Kőszegről indul este S óra 

40 perckor, Szombathelyre érkezik 9 óra 2h perckor. 

Szombathelyről vissza indul 10 óra 10 perckor s Kő-

szegre érkezik 10 óra 55 perckor. 

— Pótvásár. Holnap pótvásár lesz Kőszegen, melyre 

nézve a miniszter engedélye a napokban érkezett meg. 

Tűzoltó-majális. A kőszegi ónk. tűzoltóság ma 

délután a Ktauun erdőben mulatságot reudez, melyen 

ugy a város, mint a környék közönségét szívesen látják. 

— Földcsuszamlás Rendeken. Egy éve lehet, hogy 

lapunk hasábjai) az illetékes hatóság figyelmét mi is föl-

hívtuk arra a veszélyre, mely a szomszédos Rendek 

községben néhány szegény polgártársunk házát a (oko-

zatos földcsuszamlás következtében fenyegeti. A vizs-

gálatot azonnal meg is ejtették a helyszínen, a vizárok 

azonban, melynek szükségességét akkor kimondották, 

még ma sincs meg. Pedig jó lett volna idejében orvo-

solni a bajt, mert, mint ma értesülünk, a veszély közel 

van. Így például títampf Károly háza, a ki pedig annak 

idején mérnöki ajánlatra teljesen kijavíttatta azt, ma 

már összedöléssel fenyegeti a háznépet. Falain hatalmas 

repedések mutatkoznak, az istállót s konyhát pedig ép-

pen nem lehet használni. És igy jár rövidesen több ren-

deki .házi ur* is házával. — Vagy menjenek ók is 

Amerikába ? ! 

— Halálozás. Stalay Lajos zsirai kántortanító f. 

hó 28-án elhalt szivszélhüdésben. 

— A magyar turista - egyesület 190.'. évi junius 

hó 28-án (szombat) d. u. 6 órakor Budapesten a kir. 

magyar tudomány-egyetem fizikai intézetének (VI I I . , 

Eszterházy-utca 3/b) tantermében tartja évi (VI I . i ren-

des közgyűlését. Napirend: I . Elnöki megnyitó. 2. Iga-

zoló bizottság kiküldése (alapszabályok 3 §.). 3. Tiszti-

kar, igazoló és számvizsgáló bizottságok jelentései és 

számvizsgáló bizottság kiküldése. 4. Költségelőirányzat, 

fi. A jövő évi közgyűlés helyének kijelölése. 6. A tiszti-

kar megválasztása és választmány kiegészítése. 7. Ne-

táni indítványok. 8. Petrik Lajos tanár .Magyarország: 

képekben* cimű előadása vetített képek bemutatásával. 

A közgyűlést követőleg esti 8',/g óiakor az István fő 

herceg szálló I. emeleti dísztermében társas-estély fog 

tartatni. Egy teríték ára (ital nélkül) 3 korona. A rész-

vételre jelentkezni csakis junius hó 27-ig a hivatalos 

órák alatt (kedden és szombaton esti ti 8 óráig) az 

egyesületi helyiségben lehet. Közgyűlés után a turista-

egyesület kirándulást rendez a Dobogókőre, a Fruska-

Gorába és az Aldunára. Összes költség — kedvezuiényas 

vasúti- és hajó-költség nélkül, de a kocsik beleszámí-

tásával — hozzávetőleg 6» korona. A kirándulásban való 

részvétel azon Osztály elnökségéhez intézendő — és 

pedig legkésőbb junius hó 26-ig —, a mely osztályhoz 

az illető résztvevő tartozik. A kik idejekorán nem je-

lentkeznek, vasúti- és hajó-kedvezményre szóló igazol-

ványra, elszállásolásra, ellátásra, kocsira stb.-re nem 

számíthatnak. A jelentkezésnél a közös költségek fede-

zésére 20 korona befizetendő. Bővebb felvilágosítás a 

központi titkárságnál (Budapest, IV., Aranykéz-utca ti 

sz. I I I . em.) kedden és szombaton esti 6 8 óra közt 

nyerhető. 

— A róti hid javítása. Rőt község elöljárósága 

kérelmet intézett városunkhoz, hogy a róti Gyöngy ös-

hid javítása költségeihez járuljon hozzá. Tekintve, hogy 

a kőszegiek a faluvarozásoknál a hidat sűrűn igénybe 

veszik, jogos a rótieknek ama kérelme, hogy a váru-. 

járuljon hozzá a hídépítéshez. 

— Erdo-óri állas. A legközelebbi képviselő-testü-

leti közgyűlésen egy városi erdő-óri állást fognak be-

tölteni. 

— A sport-egylet vigalma. A Vas vármegyei Sport-

Egylet Szombathelyen, I9<)2. évi junius hó 14-én a 

„Jégvei em*-ben sport-vásárral egybekötött nyári tánc-

mulatságot rendez. Belépti d í j : szeiuélyenkint 2 korona. 

Kezdete este 7 órakor. A mulatság az újonnan épült 

tedett-kerthelyiségben kedvezőtlen idő esetére is meg 

fog tartatni. 

— Anyakönyvi statisztika. A kőszegi anyakönyvi 

hivatalban az utóbbi időben a következő születési-, 

hizassági- és halálozási-eseteket jegyezték be : 

Születés. 

Május 21-én. Pintér János és néje Huszár Karo-

lin fia, Sándor, ágost. hitv. ev. 

Május 21-én. Niehold Mihály és neje Körmendy 

Krisztina leánya, Mária Janka, róm. katli. 

Május 22. Wernitz János s ueje Petróczy Mária 

leánya, Teréz, róm. katli. 

Május 24-én. Randveg Konrád s neje Iker Fran-

ciska leánya, Josefin, róm. katli. 

Május 2ti-án. Schrancz József és neje Kleiurath 

Kosina leánya, Anna, róm. katli. 

Házasság. 

Május 25-én. Szetnits István asztalos és Maitz 

Teréz varrónő. 

Május 28-án. Gáger Sándor cipész és Horváth 

Julianna varrónő. 

Halálozás. 

Május 24. Tonipek Teréz kisbirtokosnő, r. katli., 

65 éves, gyomorrák. 

Május 26-áu. Müller József, róm. kath., 8 hóna-

pos, hörghurut. 

Május 28-áu. Stibecker Rosina róm. kath., 5 hó-

napos, tüdőgyulladás. 

Május 29-én. Badonits Etelka, róm. kath., 18 hó-

napos, ráugó-görcs. 

Május 30 áu. Nemes Mária tanuló, róm. kath., 

15 éves, tüdóvész. 

— Spárga, cseresznye, zöld borsó, káposzta, ugorka, 

articsóka és idei burgonya mindig f r i s s e n kapható 

W t i s b e r k e r Ede utóda, Scluuir J ó z s e f fűszer- és 

csemege-kereskedésében. 

— Egy uj mezőgazdasági gépgyár Budapesten. A 

nálunk már eddig is jő hírnévnek örvendó Hotheir és 

Schrautz cég Kispesten, az í'llói-ut mentén, nagysza-

bású, modern berendezésű mezőgazdasági gépgyárat épít-

tetett, melyet jelen évben üzembe is helyezett. Nevezett 

cég eddig csak bécsi gyártelepén készült gépeit hozta 

hozzánk, melyek jóságuk, jó anyagfelhasználásával vég-

zett pontos kivitelük és honi viszonyainkhoz alkalma-

zóit helyes szerkezetük miatt külföldi voltuk dacára is 

általanosan elterjedtek és kedveltekké váltak. Annál 

örvendetesebb az a körülmény, hogy e gépek most már 

itthon készülnek. Magyar munkásoknak ad kenyeret a 

gyár és magyar anyagot dolgozva fel, valódi hazai ipar-

cikket termel. A gyártelep minden egyes műhelye és 

felszerelése mintaszerű, épületei szépek, egyszerűek és 

világos helyiségekkel birnak. A gyár 60o munkás fog-

lalkoztatására van számítva s jelenleg :(()() munkással 

dolgozik. Mint tisztán mezőgazdasági gépgyár ezen Hot-

heir és Schrantz féle uj gyártelep a legeisók közt fog-

lal helyet és a jó kezekben levő vezetés, valamint a 

mintaszerű modern berendezés elég biztosítékot nyújta-

nak jó gyártmányok előállítására s a magyar gazda-

közönség részére ezen uj hazai géptor rás határozott 

nyereséget jelent. 

40 éven tanítói jubileum. 
A kőszegi kath. tanitói-kör f. é. május hó 28-áu 

tartotta meg tavaszi gyü'esét Velem községben. E nap 

örök emlék marad Velem község érdemes lakosságának 

szivében. Ünnepelte Horváth Józsefnek, a község érdem-

teljes tanítójának 40 éves szolgálati- és a községben 

levő iskola fennállásának 2fi éves jubileumát. 

A rendes ülést megelőzőleg tél 9 órakor fótsz. Kar-
monyVincea község buzgó plébánosa ajkáról elhangzott 

a „Te Deum", mit követett az ünnepélyes szt.-mise a 

szerdahelyi táratemplomban. Megtelt az zsúfolásig. Készt 

vett azon örege, apraja és számosan a környékbeliek 

is. 8 óra felé egy küldöt tség ment az ünnepelt férfiúért 

Velembe honnan díszes felvonulásban érkeztek a szerda-

helyi templomhoz, hogy hálát adjanak a Mindenhatónak, 

a miért e napra virradtak. 

Mise után az egybegyűltek együttesen vonultak a 

veterán tan'tónak működési helyére, az erdókoszoruzta 

kies fekvésű Velembe. 

Az elnöki megnyitás és az adminisztratív ügyek 

letárgyalása után Horváth József veterán tanitó az írva-

Naponta friss tejes káposzta, zöld borsó, zöld bab, ugorka és 



olvasásból tartott — tanítványaival — sikerült előadást. 

Szomor Lajos kőszegi tanitó pedig .Az iskola- és CSH-

ladról" értekezett hatásosan. 

Az őszi kórgyülés helyéül Néuiet-Gencs állapíttatott 

meg, mire elnök a rendes ülést bezárta, s azt tél órára 
teltiiggesztette. 

A zárós idő leteltével megnyitotta Pados Gábor 

elnök a diszülést, melyen Kőszegről és a vidékről szá-

mos előkelőség is vett részt. 

Ott láttuk a politikai hatóság képviseletében C's ma 
Jenő tb. főszolgabírót, a kőszegi polgári iskola képvi-

seletében pedig liretovits Ferenc tanárt. Zichy Hermanu 

grófot, kőszegi József rendőrkapitányt, Beer Károly 

katona reáliskolai lelkész-tanárt, dl . Hegtdűs János ügy-

véd és dr. Szemző ügyvédjelöltöt; Waisbtcker K,de ta 

karékpénztári pénztárost, Varga György kőszegi káp-

lánt, Kovács Antal városi számvevőt, Kirchknoijf Mihály 

vaskereskedőt, Joó Sándor kávést, báró Miske Lászlót 

Bozsokról, Ttczólt Ferenc h. körjegyzőt helyből, s még 

többeket, mint a jubilánsnak tisztelóit s a tanügynek 

barátait. 

Jelen volt a községnek összes lakossága Horváth 
Péter bitóval és Tóth János iskolaszéki v. elnökkel éltiküu. 

Megnyitó beszéd után elnök bizottságot kér töl a 

kai társak és a községi elöljáróságból jubilánsnak a disz-

ulésbe való meghívására. A bizottság harmosy Vince 

plébános vezetése alatt lelkes éljenzések között vezeti 

be ünnepeltet családja kíséretében az ülésterembe, hol 

azok a számukra készített emelvényen helyet foglalnak. 

Erre felhangzott a „Hyrnnus" a magyarnak nemzeti 

imádsága. 

Ezután l'ados Gábor elnök a kartársi ós baráti 

szeretet melegével üdvözli jubiláns tanítót, a szivek 

mélyéig Itató szavakban ecsetelvén a tanítói hivátós ma-

gasztosságát és fönnségét, jubilánsnak haza és egyház 

iránt szerzett hervadliatlau érdemeit, nemkülönben a 

tönkéit gondolkoz'isu község lakosságát, ki 2ö évvel 

ezelőtt emelt gyermekeinek iskolát s ünnepli kapcsola-

tosan ennek '25 éves fönnállását, á tnyú j t jubilánsnak 

egy, a kör tagjai által e nap emlékéül vásárolt gyö-

nyörű ezüst serleget. Elhangzott szavaival örömköny-

nyeket csalt ki az összes jelenlevők szemeiből s örök 

emieket emelt magának is kartársai szivében ós a dí-

szes diadalkapuval ellátott községben, mely az egyik 

oldalon .Isten hozott"-al a másikon pedig , Isten áldja 

meg a magyar tanítói kart* fogadta az érkezőket. 

Ezután Kartnosy Vince plébános az iskolaszéknek, 

Tóth János a község egyik kiváló derék és értelmes 

polgára a község összes lakosságának, valamint két fe-

hérbe öltözött kisebb és nagyobb kedves leányka a je-

lenlegi ós uiár felnőtt tanitváuyok nevében üdvözölték 

jubiláns tanítójukat, megható szavakban fejezvén ki 

lis/.teleliiket, szeretetüket ós örök hálájukat önfeláldozó, 

buzgó működéséért és fáradozásáért, átnyújtva neki 

szintén egy szép ezüst emléktárgyat s egy nemzeti 

szalaggal ellátott remek virágcsokrot. 

Végre Kovács Géza, Szerdahely derék tanítója mint 

tüzolto-felügyelő és paraucsnok üdvözölte lelkes beszéd-

ben jubilánst, mint a körjegyzőség összesített községei 

tűzoltó-egyletének elnökét, meleg köszönetet mondva 

neki a közügyek terén is mindenkor kifejtett buzgó és 

sikeres ténykedéséért. 

Jubiláns mindezekre örömkönnyekkel szemeiben 

válaszolt s köszönte meg a körnek, iskolaszéknek, a 

község öregének és aprajának, valamint a jelenlévő ven-

dégekuek a tiszteletnek, szeretetnek és ragazkodásnak 

ezen impozáns megnyilvánulását 

Eluök ezutáu szintén köszönetet mondva a köz-

ségnek és összes vendégeknek résztvevő szíves megje-

lenésükért, melylyel e ritka ünnepélyt oly fényessé tet-

ték, a jubilánsnak harsány éltetése között a „ Hazádnak 

rendületlenül légy liive oh magyar!" — elhangzása után 

a diszülést bezárja. Délután fél 2 órakor fényes társas-

ebédre gyülekeztek a jubiláns és családjának, valamint 

a körnek összes tagjai, a községnek elöljárósága, iskola-

széke ós az összes vendégek (hatvanan), l'ristnyák Já-

nos helybeli szépen földíszített vendéglőjében. 

A felköszöntők sorát ládos Gábor elnök nyitotta 

meg,alatt valói hódolattal éltetvén O Felségét, dicsósógeseu 

urnlkodó királyunkat, s utána dr. István Vilmos megyés 

püspök ur őméltóságát, a tanítóknak kegyes jó atyját, 

áldást ós hosszú életet esdve részükre a Mindenhatótól 

mely felköszüntóket az összes vendégek állva hallgat-

tak ós lelkes éljenzéssel fogadtak. 

Ezt a felköszöntők végteleu sora követte a jubi-

lánsra, családtagjaira, a kör elnökére, a tanítói karra, 

Kannosy Vince plébánosra, Csorna Jenő tb. főszolga-

bíróra, Velem község lakosságára, gróf Zichy Hermanra, 

Kőszegi József rendőrkapitányra, Bttr Károly lelkész-

tanárra ós az összes vendégekre. Felköszüntóket mond-

tak : Karmosy Vince, liter Károly, Ctorna Jenő, a Ju 
l>tlánsy dr. Szemző, Varga György, Korács Géza, IIiái 
Géza, gróf Zichy Herniann, Tóth János velemi polgár 

és még többen. 

Az Ízléses élelek és italok, valamint a cigány 

szívhez szóló nótái a társaságot legiobb kedvre hangol-

ták. Ebéd végeztével a község arany ifjúsága táncra 

penderült. Kgy jtlen volt. 

Különfélék. 
* A világ minden részéből. Angolországnak évente 

f»"0 dollárjába kerül egy-egy katonája, Oroszországnak 

115 dollárj*T>a. Svájcnak pedig csak 35 dollárjába. 

Az egész világon forgalomban levő aranypénz 

snlya köt üloelül 8f>5 tonna, 

A német császárnak .'(59 kocsija van a saját ós 

M udvara használatára. 

Kina egyes helyein a földtnivelésnél sertéseket is 

használnak teherhuzásra. 

Hakaiihan a káposzta egész éven át m*gterem, * 

mindegy, akármely évszakban ültetik is el. 

A jótékonycélu adományok összege az elmúlt év-
beu az K,gyesült - Államokban meghaladta a 107 millió 
dollárt. 

A siami király seregében 5(>0 harci elefánt van. 

A legkeményebb ta nem az ébeufa, haueut a kókusz. 
A sürgöny körülbelül 3 másodperc alatt jut át az 

Atlanti-tengeren. 

Az egész müveit világ katonaságának béke-létszáma 
4 millió ember. 

Az egyedüli drágakő, amit utánozni nem lehet, 
az opál. 

Oroszországban ötszürnól többször senki házassá-
got nem köthet s a 80 éven felüliek nem léphetnek 
házasságra. 

A színésznők között a leggyakoribb név: Mari. 

Moszkvának vau Európában a legnagyobb kórháza, 
hétezer ágygyal. 

Vonaton az első postát 1830-ban szállították és 
pedig Angolországban, Liverpool és Manchester között. 

Kvente az egész világon körülbelül 400 millió sür-
gönyt adnak le. 

Az egész világ kereskedelmi hajói körülbelül 180 
millió tonnányi árut szállítanak évente. Ebből a ne-
gyedrósz szén. 

Az elmúlt évben a német császár 2473 egyéut 
tüntetett ki érdemjellel. 

Németország HU hajógyára 60 ezer embert fog-
lalkoztat. 

* Salamoni itelet. Óbesterben egy csinos szőke 

asszony bepörölte erőszakos támadás miatt Colledge 

Hány munkáslegényt. A tárgyalás során a biró fölszó-

lította a panaszos asszonyt, hogy adja elő az ügy rész-

leteit. A veszedelmesen csinos menyecske erre elmondta, 

hogy a vádlott a minap az ó háza közelében dolgozott. 

Egyszer ugy déltájou megkopogtatta az ajtaját és egy 

ital vizet kért tőle; ő erre azt válaszolta, hogy menjen 

be és igyék. A férfi belépett és jó nagyot ivot, de ettől 

ugy látszik — még szomjasabb lett; nem vizre szom-

jazott már, hanem a gyönyörűséges szép asszony csók-

jára. Mikor letette a poharat, odalépett a menyecské-

hez, hirtelen átkarolta és forró csókot nyomott a/, ajkára. 

Igy adta elő a dolgot a menyecske és kérte a birót, 

hogy büntesse meg a vádlottat, de nagyon. Aliiig be-

szélt, a biiá le nem vette szemeit a piruló menyecskéről 

s amikor az befejezte mondókáját, a következő Ítéletet 

mondta ki : 

— Asszonyom, bocsásson ineg, de én a vádlott 

pártján vagyok. Egyáltalában nem csodálkozom, hogy a 

vádlott önt megcsókolta ; hasonló helyzetben magam 

sem tudtam volna ellenállni, hogy meg ne csókoljak ilyen 

édes asszonyt. A vádlottat fölmentem. 

A hallgatóság tapsolt, a menyecske pirult és — 

nem fölebbezett. 

Irodalom és művészet. 
{*) Negy országgyűlési beszéd Szemere Miklóstól. 

Ismét egy elegáns kis füzet jelent meg a gavallér or-

szággyűlési képviselőtől, Szemere Miklóstól, melyben a 

képviselőházban elmondott négy talpraesett és a szónok 

eredeti egyéniségét magukon viseló beszédét adja közre 

Négy beszéd, mind a négy más-más tárgygyal foglalko-

zik és mind a négy ugy alakjára, mint tárgyára nézve 

eltér a megszokott sablontól A sárga színnel nyomott 

tehérboritéku elegáns tüzet, mely a társadalom minden 

osztályának és érdekelt köröknek iiietrküldetett, hogy 

ahhoz a parlamenten kívül állók is hozzá szólhassanak, 

az Atheiiaeum könyvnyomdájából (VI I . Kerepesi-ut 54.) 

került ki. Ára ? 

(*) Uj zenemüvek. Rózsavölgyi és Társa udvari 

zeneuiiikereskedók kiadásában megjelent: Lengyel Miksa: 

„I'alócz nóták", tréfás dalegyvelejf énekhangra, zongora 

kísérettel. A szerző a kinek eredeti dalait, országszerte 

éneklik ezúttal átirói minőségben dokumentálja ügyes-

ségét és finom muzsikalis érzékét összhangzatositás dol-

gában. Hét tréfás palóc-nótát tartalmaz a tüzet mind-

megannyit hamisítatlan idomában. Ára 2 kor. 40 fillér. 

A magyar dalok és népdalok anthologiájából három uj 

füzetet bocsájtot.t közre a k i a d ó cég. Mindenegyes 

tüzet két-két dalt tartalmaz: Lengyel Miksa és Szántó 

Ferenc toliából. Igazi magyar érzés hatja át valameny-

nyit, s a mit dicsérnünk kell, könnyen énekelhetők és 

játszhatók. Ara egy-egy füzetnek 1 korona. 

s a kecskeméti por a permetezőgépeket sokkal kevésbé 

rontja, mint más anyagok. A .kecskeméti por" oldatát 

a legegyszerűbb munkás is elkészítheti. A .kecskeméti 

por" a csemegeszőlőt sem teszi uudoritóvá, mint más 

permetező anyagok. 

A szeszélyes időjárás következtében kilátásunk van 

arra is, hogy ismét fellép az oidium (liszt-harmat) szó-

leinkben. Ez ellen is erőteljesen kell védekezni kén-

májjal, amelynea sikere biztos s a védekezés vele sok-

könnyebb és olcsóbb, mint más anyagokkal, annál is in-

kább, mert a közönséges permetező-gépekkel alkal-

mazható. 

Nevezetes előnye a kénmájnak a kénpor fölött az, 

hogy míg a kéupor csak 25 C tokuyi hóséguél kezdi 

kifejteni hatását, addig a kénmáj már egész alacsony 

hőfoknál is fejleszti a gombaölő gázokat, amire azért 

van szükség, mert az oidium is már alacsony, 5 C fok 

melegnél terjed. 

A kénmájat biztos eredméuynyel lehet használni 

a drága Thauaton (dohánylug) helyett a gyümölcsfák, 

vetemények hernyói, ezek bábjai gombái stb. elleu, tőt 
gyógyítani Ithtt tele a fák mézga/clyását it. 

Egy cikkely szűk keretében nem lehet részletesen 

irni e kitűnő szerek használati módjáról, de t. olvasóink 

kimerítő utasítást kapnak, ha akár egy levelező-lapon 

a .Homok* ciniü szaklap szerkesztő-kiadótulajdonosához : 

Maytrfl Zoltánhoz Kecskemétre fordulnak, ahol az em-

iitett hasznos szerek használati utasítással kaphatók és 

a honnan kívánatra készséggel megküldik a .Homok* 

cimü havi szaklap (ára egész évre 2 korona) mutató 

számait. 

§ Szőlőink és gyümölcsfáink megvédése. (Küzde-

lem a szőlópenész, az oidium, a gombák, rovarok stb. 

ellen.) 

Kitárta immár teljes pompáját a természet. Vi-

ruló gyümölcsfák, z ö l d e l ő szőlők közt gyönyörködve, 

reménykedve és mégis aggódva jár a gazda : vájjon 

lesz-e a virágból gyümölcs ? E kérdésre a feleletet ne 

csak a sorstól várja a gazda, hanem önmagától is. A Z Ó r t 

adott a jóságos Isten az embernek észt, hogy védekezni 

tudjon az ellenségeivel szemben. 

Szőlőinket, az idén is fenyegeti a />eronost/wra 
(tzőlőpenész), annál inkább, mert a tavaszi fagy, hideg-

ség fokozottabb mértékben érzékennyé, fogékonnyá tet-

ték a szőlő hajtását e veszedelmes betegség iránt. Azt 

ajánljuk tehát, hogy minden szőlősgazda a lehető leg-

korábban védekezzék a szólőpenész ellen. Es ennek a 

ennek a módját el is mondjuk ugy, amint azt a kecske 

métiek alkalmazzák, akik szőlejükről és gyümölcsükről 

messze földön híresek. 

uegtökéletesebb ellenszere a szólópenésznek a 

„kecskeméti f>or\ amelyből mész hozzáadásával vegy-

tiszta azurin keletkezik. Ez a szer a legolcsóbb, a per-

metezés munkája legkönnyebb, legtisztább és leggyorsabb 

Szerkesztői üzenet. 
K. i. urnák. 1901. julius hó l-ig van kiegyenlítve. 

H i r d e t é s e k . 

ki tűnő különlegesség minden nap friitden 
kapliató a 

S c h u e i d c r C o i i s t a i i t i n- f é l e 

czukrászdábaii. 

Brázav-ra. 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n h á x Í M x e r . 

Kaphatő mindenütt . 

K W I Z D A féle Korneuburifi 
marha táppor 

Htrendl « e r lovak, szarvasmarhák es Juhok részére. 
ÍOév óta a IfKlM.h istállóban hasmálatban van étvágy - hiány i ms» i 
f mésztésnél, a lej javítására és a tchrnrk lf]elfik<pfssén lntk fokozására, 
csonttöréstkníL-'/i dóhoz ára I korona 41 tillér, i , doboz 70 l.llér Csak 
* Iv-nli védje^'H^Pt valódi. Kapli.itó mindt-r i'yópysicrUrhan és nyópy-
takoreskedéshtn. Fftraktár: Rolzta F»r*»ct Jánot. rs és ktr. osttr-ma-
gyar, rumán királyi és botp.U Ifjrdelmi udvari iiáltitó, ktrillát! gy6gy»-

tsréu , Kor.-ictiburg, Bécs mtflatt. 

cseresznye kaphat(') Jánosa Gyula csemege-kereskedésében Kőszegen. 

IT j d o n » á c ! 

A 

ffliiciiBirigrgi J á n o s - f o r r á s 
g y o m o r - , h ó l y a g - és v e t t e b a j o k ellen 

orvosilag a ján lva . 

Borral keverve kitiinö üditö ital. 
Kapha tő minden ásványvíz kereskedésben 

és a forrás - igazgatóságnál Gleichenbergben, 

Stájerország. Közgazdaság. 



vnmrtnt t FH./ I Ó v n i a k«uw.>yom'Wj4»a> ' . 
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