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Sörgyárunk megmentve. 
Ezen mondhatni általános ürömliir kelt szárnyra 

f. évi julius 15-ének reggelén a midiin köztudo-

másra jött a sörgyári igazgatóság előző napon 

tartott ülésének azon határozata, mellyel, miután 

;i konverzió céljából kibocsátott 2500 drb. elsőbb-

ségi kötvény jegyzése biztosítva van, az igazgató-

ság, mint a konverziónak közgyülésileg kirendelt 

végrehajtó közego kimondotta, hogy a konverzió 

létesült, s igy az előbbi elsőbbségi kötvények be-

cserélését s illetve beváltását f. évi julius I5-én 

megkezdi. 

Az örömhír általánosnak mondható, mert a 

konverzió létesítése nagy küzdelembe került és sok 

akadály legyőzését tette szükségessé. Sokan, kik 

a sörgyárnál egyáltalán érdekelve nincsenek, akik 

ezen ipar vállalattól következetesen mindig, minden 

támogatást megvontak, ugy látszik puszta időtöl-

tésből, mert dolguk miatt igen reá érnek, erőnek 

erejével meg akarták akadályozni a sörgyár meg-

erősítésére, versenyképessé tételére irányuló ezen 

üdvös s egyedüli mentő vállalkozás sikeres végre-

hajtását. Városunk lakossága nagy többségének 

józan gondolkozásán a közügyek iráut táplált igaz 

s áldozatra kész érdeklődésén szenvedett hajó tö-

rést a rontók nagy hévvel folytatott aknamunká-

lata, a melylyel a gyár megmentését veszélyeztet-

ték. Bámulatos volt azon versengés, melylyel a 

vállalatmentők egymást a munkában felülmúlni tö-

rekedtek. Az igazgatóságnak valóban őszinte há-

láját érdemelték ki azon nagylelkű polgárnők és 

polgárok, akik a konverzió sikerülte körül a leg-

nagyobb fáradságot nem kiméivé, az igazgatóság 

segítségére siettek. A háladatosság érzetének kény-

szere alatt a nyilvánosság előtt is kalapot kell 

emelni előttük, s nekik őszinte odaadó sikeres te-

vékenységüket nyilvánosan megköszönni. Meg va-

gyunk győződve, hogy ők ismert szerénységekben 

nem számítanak hálára tt köszönetre s elég erkölcsi 

elégtételt találnak abban, hogy fáradságukat siker 

koronázza ; ámde, hogy példájuk buzditólag hasson, 

ide iktatjuk neveiket. Valóban azon páratlan ön-

zetlenség, áldozatkészség s fáradozás, melyet ezen 

közhasznú ügyben Wierer nővérek, Eberling An-

tónia, liadicke Laura úrhölgyek, Seybold Károly, 

Kincs István plébános, Schönbauer János, Bobuss 

Ignác, Eituer János, Kirchknopf Mihály, Kőszegi 

József polgártársaink, de mondhatni polgárságunk 

legtöbb tagja kifejteltek, azou buzgóság melylyel 

az igazgatóság csaknem minden tagja a siker 

elérésére törekedett, megemlítésre méltó. Csupán 

ezek fáradozásai, a város pénzintézeteink a kő-

szegi takarékpénztár és kőszegi általános taka-

rékpénztár, valamint országgyűlési képviselőnk Száj-

bély Gyula ur példát adó önzetleu s hathatós tá-

mogatásai tették lehetővé a nem könnyű feladat 

sikeres megoldását. Hála s köszönet illeti meg 

mindnyájukat. Őszintén kívánjuk, hogy a sörgyár 

Ugye ekképen igazán biztosítva legyen s majdan 

a türelmesen várakozó törzsrészvényeseknek is az 

őket megillető haszon jusson. 

A sörgyár a konverzió által tetemes forgó-

tőkére tesz szert. A 250000 koronányi elsőbbségi 

kölcsönből legalább 80000 korona forgótőkéje ma-

rad, mely lehetségessé teszi, hogy üzemét kibővitse 

s forgalmát 8 —10 ezer hektoliterre felemelje. Ez 

annál is inkább lehetséges és remélhető, mert a 

most forgalomba hozott sör a legkényesebb kívá-

nalmakat is képes kielégíteni, versenyez a budapes i 

korona sörrel s a külföldi sörök minőségét, — me-

lyek vidékünkön elterjed vék, — messze túlhaladja. 

Ezen joggal várható forgalom, azon takarékosság 

s józan kezelés mellett, mely a sörgyárban jelen-

leg rendszerré vált, a legszebb reményekkel biz-

tatja a vállalatban érdekelt polgárságot. 

Az őszinte törekvés, az önzetlen fáradozás, a 

békés összetartás tette lehetővé a már-már re-

ménytelennek látszott és a rosz nyelvűek által 

diskreditált ügynek alapos és gyökeres orvoslását. 

Szolgáljon ez például egyéb városi közérdekű ügye-

inknek segélyezése, biztosítása és sikeres elintézése 

körül. 

Városi ügyek. 
3562,902. »z. 

Hirdetmény. 
Közhírré tón/cin, hogy a ' ortzággy Ölési képviselő választók 

1903. évi ideglene* névjegyzékei ellen beadott felszólalóitokra húzott 
köx|H>nti válas/.imányi vámhatározatok az 1899. ézi XV. tcz. 148 
§.-a értelmiben folyó évi julius hó 20-tól 30-ig bezárólag a tör-
véuyható«ág kiadó hivatalában közszemlére kitétetnek, s azok bár-
ki által betekiuhetök. — 

Kőszeg, 1902 évi julius hó 15-én. 

D r . S M S O V Ú S , 

polgármester. 
3568 902. 

Hirdetmény. 
FüldmivelésQgyi tn. kir. Minisztériumnak 0659 «ln. VI 3, 

számú rendeletből kifolyólag küzhirré teszem, hogy a mezőgazda-

T A R C A . 
A csalétek. 

Irta : C h a r l e s F o I e j . 

Miírcius 1. 

Tizennyolc éves vagyok ; sem szép, sem rut. Ko-

molyabb táncosaimnak, akik házasságra gondolnak, tet-

szeni. Csak attól tartok, liogy nem a részletek, hanem 

az egész az, ami nékik rajtan. tetszik. Pedig épen a 

részletek bilincselnek le és hatnak a legmélyebbre. 

Hiányzik belőlem minden karakterisztikus vonás, az a 
bizonyos valami, ami elbájol, megittasit; az, ami bele-

hatol a lélekbe, belefészkeli magát az emlékezetbe s 

onnan többé ki nem ittható. Igen, hiányzik belőlem az 

a bizonyos valami; az az izé. S minthogy nincs szán-

dékomban a mindennapi unalomban megsavanyodni, se-

gítenem kell a hiányon. De hogyan? görbítsem piszére 

az oromat ? vagy húzzam iölfelé a szemöldökeimet, 

« la ja/iOHaite ? Nem, az fájhat. Talán elegendő lesz 

valami különös hajviselet, vagy egy excentrikus toilette ? 

Lehetetlen ; mama élére rak minden garast, papa pedig 

"agyon szigorú. De nem esem kétségbe; gondolkozni 

lógok, megfigyelek másokat, keresek . . . és találni 

fogok. 

Márciusi fi. 

Tegnap, szombaton, nagy bál volt Boucartéknál. 

Mikor a rút, kicsi miss Bell a terembe lépett, azt sut-

togták : .Menyasszony!* Természetesen nyomban ma-

Kára vonta miss Hell mindenki figyelmét, megkritizálták 

az arcát, megfigyelték viselkedését a vőlegény iránt ; 

íz általános kíváncsiság vette körül, amely nyomban 

leltámad benuüuk, mihelyt házasságról hallunk, erről a 

nagy eseményről, amely a legfontosabb momentum a 

polgári életben. 

Megfigyeltem, hogy a fiatal urak - köztük Alíred 

Boucart is — miudannyian körülrajongják a menyasz-

szonyt, titokzatos dolgokat suttognak a fülébe, hogy 

ugy tessék, mintha bizalmas barátságban lennének vele ; 

és boldogok voltak, ha a vőlegéuy féltékeny szemeket 

meresztett rájuk. Miért rajongják körül annyira ezt a 

rút miss Bellt, akit egy nappal előbb alig méltattak 

egy tekintetre is P A tilos gyümölcs örök magnetizmusa 

ez talán P Tisztán látom már ,hogy ha az ember férjhez 

akar jutni , elébb vőlegényt kell szereznie. 

M'irciu* 8. 
Tervem már határozott alakot ölt. Szükségem van 

egy uem épen komoly vőlegéuyre, egy tréfa-jegyesre 

aki segélyemre lehetne egy igazi, komoly vőlegényt 

juttatni a hálómba, például a fiatal Boucart-t. Ez a 

kedves fiatal úr bizonyosan szikrát fog, mihelyt riválist 

lát az oldalam mellett. De hol találok ilyen ál-vőle-

gényre, aki hajlandó lenne magára vállalni a szerepetP 

Talán Paul rokonom ? ő az ! úgy van; Pau l ! Szü-

leim még örömmel fogadnák ezt az eljegyzést. Unoka-

bátyámnak, aki a fonlainehleaui intézetben vau, ugyan-

csak szombatonkint van kimeuöje, de legalább annál 

kevésbé lesz a terhemre. \ ajjou beleegyezik-e P 

Március 10. 
Tegnap, szombaton, nálunk volt ebéden Bizalma-

san igy szóltam hozzá: 

— Kedves, jó Paul, pompás ötletem van: jegyezzük 

el egymást . . . 

Meglepetten, sőt ijedten pattant föl, ami épen nem 

volt hízelgő rám nézve. 

— Est te pompás ötletnek nevezed P 

— Te füles! Hiszen az egész csak tréfa lenne, 

hogy másvalakit azzal megboszautsak . . . 

Megmagyaráztam neki a tervemet s végül igy 

szóltam : 

— A dolog hasonlít a horgászáshoz; hogy horogra 

kerüljön a hal, a zsineg végére bádogból egy kis halat 

illesztünk. Ha a nagy hal megbillautja a kis halat és 

el akarja nyelni, meghuzzuk a horgot és a hal fogva 

van. Akkor aztán elbocstjuk a kis h a l a t . . . Ha akarod, 

légy te a bádogból készült kis vőlegény. 

Meg kell vallanom, hogy Paul kezdetben épen nem 

lelkesedett a tervemért. 

— Ötleted nagyou talpraesett, — mondta, — és 

látom is előnyödet; de a magamét épen nem látoiu 

benne. Nekem állandóan a közeledben kell lennem, ját-

szaui a szeretetreméltó vőlegényt, ami, ha tréfa, uem a 

legmulatságosabb. De roszul táncolok is ; pedig a jegye-

seknek sokat kall keringőzniük, 

— Oh, nem lesz az annyira fárasztó. Meglásd mi-

lyen kedves leszek hozzád . . . 

— Mindegy. Az áldozat nagy, amelyet követelsz 

tőlem. Es föltéve, hogy hálód sikeres lesz, nagyon fur-

csán fog nékem esui, ha aztán kiadod utamat. Mig ha 

nem sikerül, én maradok a horgodon . . . 

Jó l védekezett, de addig kérleltem, mig végre le-

győztem minden kételyét és ma, pompás reggeli után, 

Paul megkérte a kezemet. 

A meglepetés, a kellemes meglepetés nagy volt. 

Mama különösen boldog s máris szétkürtölte az újdon-

ságot az egész világban. 

Március 17. 
Tegnap, szombaton, volt Boucarték második bálja. 

Körülvettek, elhalmoztak szerencsekívánatokkal és már 

már az első keritigőuél táncra kért Alfréd Boucart. 

Zavartalan utasítottam Paul hoz : 

— Kérdezze meg a vőlegényemet. 

Paul pompásan adta a szerepét. Egy pillanatra 

A lap szellemi részét illető közlemények 

a szerkesztőséghez intézendők. 

Előfizetési pénzek és reklamációk, 

F e i g l G y u l a 

kiadó elmére küldendők. 



tiffi munkás »eK<tjr pénztárra vonatkozó 1902, évi XIV. türvénj-
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Ár erre roimtkorá «U»t elu itx. fültliui vt»lé«ügí i Miuiwter 
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Paradoxon. 
Az ember a fárasztó testi munka után nekiadja 

magát a pihenésnek s gondtalanul tölti el életéből azt 

a néhány órát, melyekben senki számára, csak magá-

nak létezik. Az egyhangú testi munkában eltöltött idő 

után a lélek is pihenni vágyik, — mert a íolyó munká-

ban az is folyton figyel, különböztet, — erő és gondol-

kodás egymásra hat, — egyik a másikat kiegészíti. De 

az ilyen embernek -- a már ösztönévé vált munkájában 

nincsen szüksége az intenzivebb gondolkodásra, a meg-

figyelésre; azonbau a nagy elméjűek, kikben az éles 

megfigyelés mellett nagy akarattrő is. rejlik, kedvező 

alkalmakkor kiváló dolgokra képesek. 

Kis emberek, kik nagy fömegben élnek az 

fgész világon, előttünk mozognak, előttünk élik le éle-

toket s alig vesszük őket észre; pedig megelégedettek, 

mert eszök megerőltetése nélkül is megélnek. Migezek-

beu részint az ós ember rejlik, kik arcuk izzadságával 

szerzik meg mindennapi kenyerüket, addig amazok, 

kik tudományukkal válnak ki az embertömegből, leikök 

ragyogásával hódítanak mindenfelé, anyagot s eszmét 

nyújtanak a művelődésre, hogy az embert arra a ma-

gaslatra emeljék, mely ótet mint a teremtés koronáját 

megilleti, megelégedettek-e ók is. kik gondolkodásuk 

megerőltetésével biztosítanak maguknak existenciát P 

Erre a különböző gondolkodású emberek különböző vá-

laszt adnának. Mig sokan a fizikai erőt fölébe helyez-

nék az elmének, addig mások a lélek superlativusát 

emelnék nagyságra. — Ha azonban inind a két erö pár-

huzamosan halad, ha az elme megerőltetésében is meg-

tartja egyensúlyát: akkor a természetbúvár, ki az is-

meretlen elemet kutatja, a történettudás, minden régi 

Codexekből a inult idók esemeuye t böngészi, a költő, 

a művész, uiidón kiválasztott tárgyába saját lelkét le-

heli, vagy az esztetikus, mikor a kiváló müvek mélta-

tásával szerez magának elévülhetleu érdemeket, avagy 

az ügyvéd, mikor védő beszédében a védettnek kopo-

nya formátióját vizsgálja, hogy abból lelki állapotát J 

megismerhesse, — csakis ideáljának él, célja, — min-

den idejét arra szentelni, abban leli niiuden gyönyörét 

s mind az, a mi körülötte történik, semmi ahhoz ké-

pest ami az ő figyelmét leköti. Habár elmondhatják 

magukról, hogy meglevém kötelességemet, tehát meg-

elégedett vagyok. De van-e megelégedésben boldogság ? 

Könnyelműen gondolkodó, hétköznapi egyének boldog-

ságához nem sok szükséges; de, a komoly munkával 

foglalkozó elme, mely egész idejét búvárkodással tölti 

s eredményével niucseu megelégedve, — boldog-e ? Pl. 

Eu megelégedett vagyok, mert van egészségem ; jó ét-

vágygyal fogyasztom el mindennapi kenyeremet, de 

lelkem az elérhetetlen után törekszik, megnyugvása uiucs, 

ueui találja meg azt a pontot, melyen elmondhatná ma-

gáról : vágyam teljesült. 

Mikor a tapasztalatlan vándort az Alföld róuáin 

egy varázsütésre a megjelenő Délibáb hivja ragyogó 

(tompájával tündérregébe illő otthonába, átszellemülve 

figyeli meg a levegő színjátékát, s mikor fölébred benne 

a vágy, hogy be jó lenne a hullámos tó közepén álló 

száz tornyú palotában élni tündérek társaságában : meg-

mozdul egy csekély szellócske, egybefoly a kép, tova 

tűnnek a csalékony álomképek, s egy pillanat alatt itt 

érzi az ember magát a torka valóságban. 

Ilyen az élet is. Ideális képek egymásba folyó 

láncoiatál>ól áll. 

Csalódás az életünk, melyet az örökkévalóságban 

véletlen megjelenésünkkel betöltünk egy életkort jól, 

rosszul, hogy aztán utódaink tovább folytassák a töké-

letlenségben maradt munkánkat. 

Gondolkodunk, tanulunk, megfigyeljük az embere-

ket, a tárgyakat; az elóttüuk lefolyó eseményekből le-

vonjuk a kousegveutiakat, s ha elég élelmesek vagyuuk 

arra, felhasználjuk saját javunkra. 

Különböző emberek sokasága között vegetálva éli 

az egyes ember életét; s mikor már azt gondolja, hogy 

elérte céljának netovábbját, egy figyelmetlen pillanat, 

egy kis gyengeség, talán halarozatlan fellépése, elte-

reli ótet a célra vezető útjáról; pedig talán még észre 

sem vették, hogy neki is vannak vágyai. 

Mikor az ifjak merész vágygyal, égő reméuynyel 

lépnek ki az életbe, hogy Hidasukkal meghódítsák a 

világot, ébrednek ama tudatra, hogy a mit tauultak az 

mind kevés, azt kellene még tuduiok, a mit nem ta-

nultak hivatásuk betöltéséhez : l iaui ozott teliepést, egyéni 

büszkeséget, ha tudatában vannak ismereteiknek, csak-

hogy ez, az ember véralkatától is függ s nem minden 

egyénben van meg az egyformán. 

Nem a nagy tömeg alkalmazkodik természetünkhöz, 

hanem az egyes ember alkalmazkodik másokéhoz. Sok-

szor mások akarata szabályozza a miénket, mely élet-

folyásunkat irányozza, s ha békességben akarjuk a még 

hátralévő napjainkat kellemesen eltölteni az alkalmaz-

kodási törvény alapján allóuak kell leintünk. 

Már az iskolában az individuális neveléssel hatunk 

a gyermekre, törekvésünk, hogy abból a kiesi emberből 

majdan egész- ember váljék, ismerje meg a gyermek 

először önmagát. S mielótt lelebaratjában a hibakat 

észrevenné, vizsgálja meg saját lelki allapotát. Szok-

tassuk az önmegfigyelésre, * ha reá vezetjük, hogy 

gondolkodásában, cselekedeteiben többször és kifogás 

ala esik, sokkal előzékenyebb lesz beismert hibáival 

tanulótarsai iránt, s az Ítélet hozasábau is kíméletesebb. 

Me i t : .Ismerd meg magadat ' ! „De ez nem csak uzt 

teszi ám, hogy többet ne tarts magadról, mint ami 

vagy, hanem azt is, hogy kevesebbet se' . Ez az ön 

ismeret, csakhogy nem minden ember ismeri önmagát. 

Az euiber sokszor a legjobb barátjában is csalódik, a 

mikor az fölötte felületesen ítél. Miből indul az ki Y 
Önismeretből ? Nem hiszem. Inkább ennek hiánya ve-

zeti ótet tévútra, nehogy képzett nagyságában egy ös-

vényen keresztezzék egymást. 

Az eszmetérités kapcsán idézem vissza a rég műit 

időkből tapasztalatimat, tanulunk folyton, megfigyelése-

ket teszünk, s midőn az eredmény fölött elgondolkodom, 

arra a meggyőződésre jutok, hogy hiszen mindannyian 

részesültünk az emberi gyengéjéből díszítésül egymásra 

való megszólására. De talán szükséges is, hogy ez igy 

legyen. 

Hiszen tökéletes ember nincs a világon. Talán ez 

utón ismerjük tel egymásban hibáinkat, s törekedünk 

azoktól megtisztulni ? Meglehet, s igy legalább saját 

hibáinkon okulhatunk. Mernyei. 

H í r e k . 
— Frigyes kir. herceg Kőszegen Frigye* kir. her-

ceg, hadtestparancsnok, pénteken reggel fél nyolc óra-

kor Szombathelyről Kőszegre érkezett s a vasúti állo-

mástól egyenesen kihajtatott a katonai nagy-gyakorló 

térre, hol megszemlélte a 11. vadász-zászlóalj gyakor-

latait. Tizenegy órára véget ért a szemle s a kir Itei-

.•.eg bejött a fellobogózott városba. Délben 12 órakor a 

tiszti étkezőben eltéd volt, honnan a kir. herceg délután 

2 órakor H bükki pályaházhoz hajtatott. 

— Markovits József ügyvéd, a kőszegi takarék-

pénztár ügyésze, néhány, heti fürdőzésre Karlszbadba 

utazott. 

— A sörgyár konverziója. A sörgyári konverziót — 

mint lapunkat értesitik — a sörgyár volt igazgatója, 

Miiller V. Károly is hathatósan elősegítette azáltal, 

hogy összes kötvényeit 40 forintjával a társaság ren-

kellemetlen meglepődést színlelt, gondolkozott, végül 

beleegyezett. Alfréd szokatlan lelkesedéssel fűzött a kar-

jára, belesodródtunk a táncolók tömegébe és forogtunk, 

mígnem bejutottunk a kis szalonba. Egyedül voltunk. 

Alfréd szomorúan, sóhajtva szólt most: 

— Tehát elhatározott dolog; eljegyezte magát 

az unokabátyjával ? 

— Kgész családunk óhajtása volt. 

— Es az öné kisasszony Y 

— Azt hiszem , . . (Ugy tettem mintha a kérdése 

a legnagyobb zavarba ejtett volna; és igy folytatom): 

Sohsem hittem, hogy más, mint az unokabátyám, meg-

szerethessen engem 

— És ha mégis úgy volna Y . . , — kérdezte 

igen meghatottan. — Ha volna valaki más, aki szeretné? 

— Az a másik megmondta volna nekem. . . . De 

menjünk, kérem, táncolni! 

Megállt,mintha még mondanivalója lenne; de uuoka-

bátyám hirtelen elöltünk termett. 

— Al i ! . . . miért nem maradsz a nagy szalonban, 

ahol a többiek vannak? Mindenütt kerestelek benne-

teket . . . 

Paul oly féltékenynek látszott, hogy Boncait bo-

csánotot kért és visszavonult. 

Tehát ez az, aki neked tetszik ? — suttogta Paul 

a fülembe. 

— Igen, ő az. 

— Különös izlés ! No de . . . nékem mindegy. 

Es karjára fűzött; belesodródtunk a táncolók go-

molyagába. Paul annyi szépet s oly kedves udvaiias-

sággal suttogott a fülembe, m kor Boncait mellett el-

leejtettünk s oly kitűnően táncolt az elsft tánc alkalmával, 

hogy meg voltam lepetve. Mikor a zene abban maradt 

kértem, hogy vezessen vissza a helyemre. Alig ér-

tünk óda, Alfréd már mellettiiuk termett. De Paul ideges, 

komoly, szinte idegenszerű hangon szólt közbe: 

— Menyasszonyom ina már csak velem fog táncolni. 

Egész este nem bocsátott el Paul a szeme elöl. 

Pompásan játszotta szerepét, lelkesen udvarolt s én, 

hogy megkönnyítsem a fáradságát, minden élcén kacagtam 

s oly szeretetreméltó voltam iránta, hogy meg lehetett 

elégedve. De nehogy túlságosan kétségbeejtsem Boucart-t, 

időnkint reá emeltem lágy, átható tekintetemet. Mikor 

távozni készültünk, Boucart kirontott az előszobába, 

hogy kabátomat fölsegítse De a vőlegény kivette a ke-

zéből a kabátot és szokottnál tovább kötözte össze a 

szalagokat. Mikor kezet fogtam Boucarttal, köny lopódzott 

a szemeimbe és reszkető hangon mondtam neki halkan : 

Isten önnel!* 

— Semmi adieu, — felelte Alfréd; — mondjuk 

inkább a viszontlátásra ! 

Paul már a lépcsőn állott és kitűnően tettetett 

idegességgel kiá l totta: 

-- De mit mivelsz olyan soká? . . sapristi, ji»ssz-e 

már valahára ? 

Gyorsan utolértem őt és megcirógattam a jó fiu 

arcát: 

— Nos, kicsikém, unatkoztál. 

— Oh, nini . . . nem volt túlságosan nehéz a sze-

rep. Csak afölött csodálkozom, hogyan tetszhetik neked 

ez a hosszú chinai? 

Március 24. 
Harmadik bál Boucartéknál. Boucart pedzi már ; 

Paul az én segítségemmel napról-napra jobban játsza a 

szerepét. Megkedvelte a táncot és egészen ügyesen 

keringőzik. 

Március 30. 
Uotlsó bál Boucartéknái. Boucart horogra került. 

delkezésére bocsátotta és azoknak egy igen tekintélyes 

meuynyiségét uj elsőbbségi kötvényekkel becsérelte. 

Müiler V. Károlynak ezen elhalározasa mutatja egyrészt 

azt, hogy ó is a konverzió elóuyös voltat beiatva, bízik 

a vallalat jövőjében ; de másreszt feuyes czátolata azuu 

több részről, talan uem minden czelzaiossag nélkül 

terjesztett azon hírnek, — mintha a volt igaz-

gató minden áron a vallalat vesztére törekedett volna. 

— Működésével nagyobb eredményeket az okból neiu 

volt képes elérni, — mert a vállalat további hibák 

folytán a forgó tókenek úgyszólván teljes hijáu volt. -

— Kijelölö-választmany. A városi számvevői és 

szám tiszti ailasok betoltesere a kijeloló- valasztiuáuyba. 

a varos részéről atár Lajos dr. és Freybergtr Sándor 

képviselő-testületi tagokat küldte ki a közgyűlés. 

— Töpfer Samu, városi pénztáros, szabadság ideje 

leteltével folyó ho lö-éu elfoglalta hivatalai. 

— Házassag. Tolnay János, kőszegi polgári iskolai 

tanár, f. ho 15-en lariotla egybekeleset Bedapesteu tabu 
Euulia kisasszonnyal, Fabu Antal katoui számtanácsos 

ieauyavai. Gratulaluuk! 

— Felulfizetesek. A kőszegi kath. legényegyesület 

t. hó 13-án tartott táuczmulatsagáu az egyesület javára 

lölulfizettek: Széchenyi K. gr. 1U kor; Mazy E. dr., 

Kiucs 1. 3 — ü kor; Palatin G., Simon 1. í — ' i kor ; Brozei 

G., üzv . Csacsi no vichué, uzv . Kulcsárué, Michaelis 1., 

Pratscher D., Walliier 1., Högyészi A., Freh A., Woross 

Zs., Holbauer K., Sissovics M. dr., Huszár M., Szabó 

L., Bruckner P., Maitz F. , Koth J . , Guluerué, Hamuiét 

J . , Groszuiaun F., N. N. l — 1 kor ; N. N. 50 üli. Steyer 

ezredes 40 üli. N. N., N. N. 20 üli. A szíves jótevők 

fogadják az egyesület hálás köszönetét. 

Kiss bzerujin. 
— Ertesites. A vasmegyei gazdasagi egyesület a 

nagyin. íöiduuvelesügyi Miniszter úr támogatásával t. 

évi augusztus ho 4-eu Hegyfaluban, augusztus ho ö-áu 

Felsó-Eoron, augusztus hó tí-au Körmenden uiiudauuyi-

szor az ál lat vasár téreu reggeli 9 órakor állaulijazasokai 

tart. 

— A viharagyuzasrol. Szőlőbirtokosaink közül töb-

ben panaszkodtak a polgármesternél, hogy keszulodó for-

getegek alkalmaval a viharagyuzast későn kezdik s uem 

a kellő egyuiasutaubaii lőnek, ilyenformán a védekezes 

nagyon is hiányos s a draga vedelem dacara is elver-

heti határukat a jég. A vedelem mostam reudszeréhez 

mindenesetre szó fér ; hanem kellő kioktatás után meg 

lehetne szüntetni a hiányokat. 

— A koszeg-szombathelyi vasút üzleti kimutatása 

1902. Juniwt haváról: 

Szállított személyek 1047$ egyén 

Szállított javak 1198 tonna 

Személyek s podgyász utáni bevétel . 5406 kor. 

Bevétel a szállított javak után . . . 3307 „ 

usszes bevétel 8713 , 

Kilométereukiut 613 , 

Az előző év Juniut havi összes bevét >le . 7661 „ 

Kilométerenkint 451 . 

A km.-kinti emelkedés -t-13'7 % 

Eredmény az év elejétől Junius hó végéig : 
Szállított személyek 53735 egyén 

Szállított javak 5318 tonna 

Személyek és podgyász utáni bevétel 26669 kor. 

Bevétel a szállított javak után . . 15474 , 

Usszes bevétel 42143 „ 

Kilométerenkint 2179 , 

Az előző év első VI hónapjának bevétele: 
Személyek s podgyász után . . . 26875 kor. 

Javak után 16385 „ 

usszes bevétel 43260 . 

Km.-kint 2545 „ 

A csökkenés km.-kiut 2 6 °/o 

Évi átlagos ktn.-kinti bevétel : 
Az 19«H. évben 5090 kor. 

Az 1902 évben 4W58 . 

Beszélni akar a papával. Már nem szükséges Paulnak 

segiteuein, egyedül is pompásan betölti a szerepét; néha 

túlságba is viszi. 

Március 31. 
Megtörtént. Boucart megkérte a kezemet. Beval-

lottam, hogy ót szeretem. Mama mesésen meg volt le-

petve ; papa dühös. Megvigasztaltam mind a kettőt, 

j hogy kérésemre Paul minden akadály nélkül lemond a 

jogáról. A könyvtárszobába mentem a hová Paul vonult. 

Nevetve nyújtottam feléje a kezemet. 

— Köszönöm neked, kicsi Pauloin; köszönöm a 

segítségedet: célnál vagyunk! Vissza adom neked a sza-

badságodat. 

Pokoli haraggal pattant tel egyszerre. 

— El a kezeddel: nem kel l ! 

— Hogyan ? ! — kiáltottam felháborodva. — Nem 

akarsz velem kezet fogni ? 

— Többet akarok kézszoritásnál! 

Nem értem. 

— Nagyon jól értesz te engem ! — dühöngött Paul. 

— Belementem a tréfádba és alaposan megpörköltem 

magam. Horogra kerültem én magam és semmi kedvem 

többé rólad lemondani. Elég volt Boucart számlájára 

keringőzui! A saját számlámra akarok most már táncolni 

és semmi áron sem egyezem bele, hogy továbbra is 

a bádoghal legyek. Magam akarok lenni a harcsa! 

— De édes kicsi Pau l ! 

— Nem vagyok édes, kicsi Paul. Nem mondok le! 

Miért voltál annyira bájos, elragadó velem szemben is? 

Ám lásd magad a következményét! . . . 

Április 1. 
Nem látok be semmit. Mama sir, Alfréd sóhajtozik, 

Paul dühös és sir. AZ ember megbolondul. 

Valódi és tiszta borból készült bor-eczet vörös és fehér 1 ltr. 



— A kőszegi evang. felsőbb leányiskola kibóvitése. 
A julius 16-án és l?-éu Soproubau Gyurátz Ferencz óu 

Iliász Lajos egyházker. felügyelő elnöklete a la i t ta i tut t 

egyházkerületi közgyűlés a kőszegi evaug. felsőbb le-

ánynevelő intézet érdekében nevezetes határozatokat 

hozott. Mindenekelőtt, megerősítette a ióiskolai uagybi-

/uttságnak azt a határozatát mely szeriut az l'JUX. éri 
szeptember l-jével megnyílik u VI. osztály is. Továbbá a 

luiskolai nagy bizottság javaslatára megválasztotta liakó 
J . és Friedrich Lujza tanítónőket. tíako J . aSoproubau 

hosszú éveken át áldásosán működött Bal<ó Samu taní-

tónak és tankönyviróuak leánya, a ki a inult iskolai év 

végén nyert kitűnő oklevelet. Friedrich Lujza már több 

éven át működött sikeresen mint rendes tanítónő, Ara-

nyos-Maróthon; azért ót a kerület mindjárt reudes ta-

nítónőnek választotta. E határozatok folytán teljessé lesz 

HZ evang. telsóbb leányiskola, ami bizonyára igen szép 

siker, tekintve, hogy az intézet csak most fejezte be 

harmadik évi működését. De az egyházkerület itt még 

uem akar megállapodni, hanem kimondotta, hogy mi-

helyt teheti, még két évfolyamot csatol a telsóbb leány-

iskolához és ilyen módon teljes tanítónőképző intézettel 

tetőzi be. Azonban már most módot nyújt az intézet 

a tanítónői pályára készülő V. és VI. osztálybeli nö-

vendékeknek arra, hogy kiilön fizetési kötelezettség nél-

kül ugy készíttessenek elő, hogy a fölvételi vizsgát bár-

mely tanitónóképzóiutézet második, illetőleg harmadik 

évfolyamára nehézség nélkül letehessék. A hivek ál-

dozatkészsége, melylyel ezt az intézetet felkarolják, 

igen örvendetes képet mutat. A lefolyt iskolai évbeu 

a kőszegi felsőbb leányiskola javára összeseu 13J5S k. 

7J í. folyt be kegyes adományokból, mely összegből 

Kőszeg lakósaira mintegy öuo korona esik. Az intézet 

lenyes bizonsága annak, hogy auyagias irányú korunk-

ban is megvan a lelkesedés magasabb javakért és szent 

czélokért. Reméljük, hogy a lelkesedés és áldozatkézség 

ezután sem fog meglankadni városunkban, mely egyúttal 

a maga érdeket mozdítja elő, midőn ilyen közhaszuú a 

leánynevelés szent ügyenek szolgálatában álló intézetet 

tainugat. — Kőszeg altalábau mindjobban magára vonja 

az iskola embereink ügyeimét. Városunknak számos elő-

, _ nye es különösen szép fekvése, egészséges levegője arra 

.buta a dunáutuli egyházkerület kozgyalését, hogy a 

Itanitóképzőintézetet is kész átlielyeztii Kőszegre, ha a 

varos és gyülekezet részéről kellő támogatásban része-

sül. Az előkészítő lépések megtételével az egyházkerü-

leti közgyűlés az elnökséget bizta meg. Tőlünk függ, 

meg akaijuk-e ragadni az alkalmat, mely közelebb v<sz 

azon sokszor hangoztatott és mindenesetre helyes nézet 

megvalósításához, hogy Kőszegre csak mint iskolai vá-

rosra vár szép jövendő. 

— Országos vásár. Julius hó 21-éu országos vá-

sár lesz Kőszegen, összekötve szarvasmarha- és ló-

vásárral. 

— Elhalasztott kirándulás. A Rőtre tervezett ki-
rándulás tegnap a kedvezőtlen időjárás miatt ellialasz-

tatott csütörtökre, t. hó 24-ére. Gyülekezés és indulás 

délután ö órakor a Szt.-Autal kápolnánál. 

— Pályázat. A kereskedelmi miniszter 1»>8 posta 

és távírda gyakornok jelölti állásra hirdet pályázatot. 

Pályázhatnak, kik középiskolát vagy ezzel egyenrangú 

más Unintézetet érettségi vizsgával sikeresen végeztek, 

18-ik életévüket betöltötték és magyar állampolgárok. 

Kérvények, erkölcsi- és orvosi bizonyitványnyal felsze-

relve, a közszolgálatban levók által felettes hatóságuk, 

a közszolgálatban nem levók által pedig az illető pol-

gármester vagy főszolgabíró utján f. évi augusztus hó 

15-ig azon posta és távírda igazgatósághoz nyújtandók 

l»e, melynek kerületében a pályázó alkalmaztatni óhajt 

Egyébb teltételekre nézve minden posta és távirda hi-

vatal ad felvilágosítást. 

— A dunantuli kivándorlási kongresszus t. tag 
jaihoi. Ó császári és apostoli királyi Felsége kabinet 

irodája utján legkegyelmesebben meghagyni méltóztatott, 

hogy a Dunántuli országrész kivándorlási kongresszu 

sának hódoló üdvözléséért legmagasabb köszönetét a 

tisztelt kongresszusi tagoknak tudomásul juttassam. A 

kongresszus bevégezvén működését, a legfelsőbb, leg-

kegyelmesebb megemlékezést, a dunántuli hírlapok ut-

ján ezennel tisztelettel közlöm a kongresszus tagjaival. 

Mariénbad, 19Uü. julius 15-én. 
t'enyirssy Ferenc s. k., 

Veotprém vármegye főmpánju. 

— A legfinomabb ementhali, groyi, liptai, Ro«iue 

fort, sárvári, Camembert, Schnetzer és allgáui sajtok, 

valamint valódi olmützi kvargli kapható Wa is l i ecker 

Ede utóda, Scliaar J ó z se f fűszer- és csemege-keres-

kedésében. 

* Konflis kisasszony. Uj Zélandban, melynek tör-

vényhozása a legliberálisabb és minden tekintetben a 

legalaposabban szakítottak az előítéletekkel, már any-

nyira haladt a nóemancipáció, hogy a hölgyek nemcsak 

az üzleti irodákban és hivatalokban versenyeznek a fér-

fiakkal de a „gyöngébb* nem immár felkapaszkodott a 

bakra is, hogy az erósebb nemet erről az emelkedett 

pozíciójáról is leszorítsa. Nelson új-zélandi városban ez-

idószerínt bárki megszerezheti magának azt az élvezetet, 

hogy olyan bérkocsin vitesse magát, melynek a bakján 

Unom női kacsók kezelik a gyeplót és az ostort és ott 

már csak idő kérdése, hogy a kisasszony-kocsisok a ló-

vasutakat és omuibuszokat is hatalmukba kerítsék. A 

newwomannek ez a legújabb támadása a kenyérpályák 

meghódítására ugy kezdődött, hogy ebben a városban 

egy vállalkozóbb szellemű hölgy, aki azelőtt alighanem 

millimári volt — megvásárolt egy egyfogatut es nem 

törődve az általános e lcsodálkoznál , melyet váratlan 

megjelenése a bakon előidézett, vigan elkezdett verse-

nyezni a többi kocsissal, kik eddig Nelsonban is kizáró-

lag férfiak voltak. Ezeknek ugylátszik nem tetszett a 

szoknyás kollega, mert azonnal följelentették, hogy nincs 

hajtási engedélye, de a kocsis kisasszony ezt is hama-

rosan megszerezte és most teljesen egyenjogú a többi 

kocsissal, akik nem tehetnek ellene semmit, legfeljebb 

dulnak-fulnak mérgükben és nagyokat káromkodnak. A 

kocsis-hölgyek száma Nelsonban azóta megszaporodott 

néhánynyal és nagyon szerelik őket, mert megvan az 

az előnyük, hogy nem eregetnek pipafüstöt a bakról az 

utas orra alá. 

* Miért veszedelmes a jegnyelés ? A nyári napok 
tikkasztó forrósága sok embert elcsábít arra, hogy je-

get nyeljen, auii számos esetben gyomorfájást, hányin-

gert és egyéb zavarokat okoz. Több orvos megvizs-

gálta, hogy mi vau a jégben és kimondta, hogy az em-

lített zavarokat a jégben található bacillusok és egyéb 

apró szerves lények okozzák. Koeppe német egyetemi 

magántanár szintén kutatta ezt a dolgot és arra az 

eredményre jutott, hogy a természetes jégben aránylag 

uem sok bacillus van, ellenben a villamos vezetőképes-

ség alapján megállapította, hogy a természetes jég ép-

oly mértékben ment az ásványos sóktól, mint a desz-

tillált viz. EZ pedig nagyon hátrányosan hat az állati 

szövetekre, mert elvonja belólük a sókat és a sejteket 

földuzzasztja. Ugyanezt teszi a jég is, mely ilyen mó-

don a gyomor nyárkhártyáit megtámadja. Az is gyak-

ran megtörtént már, hogy turisták a glecser- vagy hé-

víztől rosszul lettek. Gasteinban megvizsgálták több 

kútnak a vizét, melyekből senkisem mer inni, mert a 

nép mérges kutaknak tartja. A vegyi vizsgálat kiderí-

tette, hogy ezeknek a kutaknak a vizében semmiféle 

mérges anyag nincs; ellenkezőleg még a desztillált víz-

nél is tisztábbak. De épen ezért mérges az ilyen viz, 

mert nem lévén benne ásványi sók, a gyomor nyákhár-

tyáját megtámadják. 

* Furcsa számitások. A statisztika komoly tudo-

mány, melyre igen nagy szükség van és hasznos, de 

vannak statisztikusok, akik nagy fantáziával minden-

féle furcsa és fölösleges számításokat tesznek. A pá-

rizsi „Figaro" egy munkatársa mulatságos módon mu-

tatja ki, hogy mire képes az eféle furcsa arithmetika. 

Barátaink egyike, beszéli a vidám causeur, olyan szen-

vedélyes statisztikus, hogy már kilenc éves korában a 

következő számítással lepte meg a világot: Egy jó tán-

cos, ha naponként hét órát táncol, ez idő alatt 30 ki-

lometer, 2 '3 méter és 16 centiméternyi utat tesz meg. 

A jeles számmüvész idősebb korában is tovább művelte 

a statisztikát és fölfedezte, hogy az az erő, melyet Pá-

rizsban naponta kézszoritásokia pocsékolnak, elég volna 

arra, hogy egy gőzniozdonyt Párizsból Lyonba vigyen. 

Ha ki akarnák használni azt a lehelletet, melyet Pá-

rizsban azért tujnak ki, hogy tiz éven aluli gyermekek 

levesét kihütsék, ez az eró elég volna arra, hogy se-

gélyével egy háromárbocos hajó Párizsból Brestbe evez-

zen. Az összes párizsiak haja levágva, összekötözve és 

összefonva egy 6 méter hosszú és 3 centiméter vastag 

hajókötelet szolgáltatna. Ha összeszednék a világon az 

összes vízcseppeket, melyeket az absynt hívók este 5 és 

7 óra között mérges pálinkájukba öntenek, ez elég volna 

arra, hogy egy perc tartamáig a Rajna schatihauseni 

vízesését ábrázolja. Amikor a W5 fantáziájú statisztikus 

ideért, az ujságiró felkiáltott: eddig és ne tovább és 

— kereket oldott. 

* Páncél mellények. A finom női kezektől hímzett 

férfi-mellények, amelyek Franciaországban egyidőben a 

legnagyobb elegáncia jelei voltak, kezdenek kimenni a 

divatból. Nem tartozik többé a bon-tonhoz, hogy az em-

ber egész gobelin-mintát hordjon a mellén. Aki tart va-

lamit az elegáns divatra, az ma már csak páncél-mel-

lényt viselhet. Egy zseniális charlevillei kereskedő ta-

lálta föl ezt és azonnal szabadalmat kért rá. Aki ilyen 

mellényt hord, annak nem kell tartania sem tőrszurás-

tól, sem revolvergolyótól. „E mellények bizonyára a 

legfontosabb és leghasznosabb találmányai az évszázad-

nak ' , irja a charlevillei kereskedő a prospektusában. 

Föltétlenül szükségesek utazók, üzleteinberek, képvise-

lők, rendőrök, újságírók, nagykövetek és királyok szá-

mára. Ki nincs ma kitéve egy-egy tórszurásnak, avagy 

revolvergolyónak Y Ez okon mindenki be fogja látni az 

ilyen páncél-mellény hasznos voltát. Aki ilyeu mellényt 

hord, az nyugodtan lehet céltáblája a világ valamennyi 

késének és revolverének. Az ára csak 40 frank és mi-

előtt megvenné valaki, föl szabad húznia és próbakép-

pen magára lövethet. 

Irodalom és művészet. 
(*) Uj zenemüvek. A sikerült egyházi szerzemé-

nyeinek révén ismert Kontor Elek tollából „Üdvözlő 

dal * jelent meg 4 szólamu gyermekkarra, melyet a szerzó 

Szecskay István polg. isk. igazgató néviiiinepére irt. A 

behízelgő dallamu hangulatos kis kompozíciót melegen 

ajánljuk iskolai használatra, ünnepségek alkalmára. Ara 

1*50 korona. Albumlap hegedűre vagy gordonkára, zon-

gorakísérettel irta Avraniides Jolin bey. Mint a szerző 

neve mutatja, Avraniides bey a messze keletnek egy 

tía, aki igen figyelemreméltó kvalitásokkal van meg-

áldva. Albumlapja invenciózus zenészre vall. Melódiája 

könnyedén behízelgő, szerkezete egyszerű és átlátszó 

harmóniái pedig tetszctósek ós mesterkéletlenek. Ara a 

műnek r 4 o korona. A harmadik szerzemény melyet kéz-

hez kaptunk szintén a kelet jegyében született. Kosen-

zweig Hermáim, a százakra menő szebbnél-szebb kom-

pozíciók népszerű szerzőjének a „keleti induló"-ja ez, 

amely .keleti álom" cím alatt jelent meg. Technikus 

elevenség, melódia-gazdagság és lendület jellemzi ezt a 

müvet is, mely méltán sorakozik a szerzó eddig meg-

jelent nagysikerű zenemüvei mellé. Ára 2*40 korona. Az 

itt felsorolt müvek a Rózsavölgyi és Társa cég kiadá-

sában jelentek meg. 

gyógy- és egészségi szappannal a mely 
már 30 év óla világhírnek örvend. A 
bőr tisztasága fenntartja az egésséget. Vá-

lasszon az önnek tetsző Berger-féle szap-

pauból (minden gyógytárban kapható) és használja azt 

mosakodáshoz és fürdéshez és a bór gyökeresen meg-

tisztul. Különösen ajánlható a ká t r ány- , g l icer in-kát-

rány-. b o r a i - és ka rbó l s zappan Csak akkor valódi, 

ha a mellékelt védjegygyei van ellátva. Eredet (i. 

Hel l & Co. 

Bolt , me l l é khe l y i s égekke l 
ó s l a k á s s a l 

bérbe adó. 

Közelebbet K i r á l y - u t 71. w r . a l a t t ' 
i az I-sö emeleten lehet megtudni. 

Nyilt-tér. 

N o s b o r s z e s z 

— Bőrkiütéseket és a bőr tisztátalanságát előnyö-

sen és a legolcsóbban gyógyíthatjuk a Berger-fé le 

i i é l k i i l ö / l i H c t l c n l i á z i f t z e r . 

Kapha tó mindenüt t . 

K W I Z D A féle Korneuburgi 
marha táppor 

Rtrendi szer lovak, szarvasmurhák és juhok részére. 
SO<v óu a lefttMib istállóban használatban van élvávv — hiány s ross* 
em#vt#*n#l, a lej javítására #s a tehenek teielflkípessíyíne k lokoráaárt, 
csonllArísekníL — l , dohot ára I korona 40 lillér, • , dohot 70 lillér. Csak 
a lenti vld|tgvcryrt valódi. Kapható minden pyÓRysiertárhan és Hyóíry-
lOkcreskedésbcn. Főraktár: Kw.tda Feranci lános, cs. <s kir. ositr.-má-
D V , román királyi ts holpár Icjrdrlmi udvari átállító, kerületi gyogy*-

tarél i , Karnauburg, B í r t mellett. 

56 fillérért kapható Jánosa Gyula csemege-kereskedésében Kőszegen. 

Szerkesztői üzenet. 
P. G y . Gyauafalva. Folyó évi julius hó l-ig vau 

kiegyenlítve. 

G. J. helyben. Amíg Auguszt János anyakönyv-

vezető vissza nem tér szabadságáról, nem közöljük az 

anyakönyvi kivonatokat. 

H i r d e t é s e k . 

Figyelmeztetjük t. vevőinket, hogy 

KÖM/.og városa részére kerékpár-

gyártmányjiink képviseletére e g y e d ü l 

Hciricnreicli Lajos 
jogosult s más kereskedőknél vásárolt 

gépekért senuféle jótállást nem vállalunk. 

R ö s s i e r 8 c J a u e r n i g , 

A U S 8 I Q. 

A 

Gls ic l i s i i kg i János-forrás 
gyomor-, liőlyag;- és veMebajok ellen 

orvosilag ajánlva. 

Borral keverve kitűnő üditö ital. 
Kapható minden ásványvíz kereskedésben 

és a forrás - igazgatóságnál Qleichenbergben, 

Stá|erország. 
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