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E l ő f i i e t ó s i a r : 

Egész évre 8 korona, félévre 4 korona, 
negyedévre 2 korona, egyes szám ára 

2 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. 

A lap szellemi részét illető közlemények 
a szerkesztőséghez intézendők. 

E l ő f i z e t é s i p é n z e k és r e k l a m á c i ó k , 
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 Ő . 39. szám. 
Lesz-e főgimnáziumunk ? 

Olyan kérdés volt ez eleddig, a melyre vá-

laszt sohasem adtunk szívesen. Pedig vagy liu^z 

év óta kérdezik százan és százan, kérdezik r« ggel, 

kérdezik délben, kérdezik este; kérdezik igen so-

kan, mert alig várják, nagyon kövesen, inert rette-

netesen félnek tőle. Nem adtunk rá szívesen vá-

laszt, mert az előbbieknek nem akartuk kedvüket 

szegni, az utóbbiaktól pedig irigyeltük az ártatlan 

örömöt. 

Mert bizony mit is felelhettünk volna mást 

eddig, ha nyakig optimisták vagyunk is, minthogy : 

aligha. Ebben pedig több a nem, mint az igen. S 

nagyon természetesen. Veszett ügy az ma, a vil-

lamosság korában, melynek 15—20 évig kell va-

júdnia, hogy megtervezett semmi legyen belőle. Pe-

dig főgimnáziumunk ügye a legutóbbi időig csakis 

eddig jutott. 

A „Főgimnáziumi Egyesület" megalakulásaval 

azonban módosult a kérdés. Formásabb alakjában 

most már így hangzik : Mikor lesz főgimnáziumunk ? 

Mert hogy lesz, azt már biziosan merjük állítani. 

A „Főgimnáziumi Egyesület" első évi rendes köz-

gyűlése adja erre a biztosítékot. Részt vett benne 

Kőszeg város polgárságának tekintélyes része. És 

pedig szivével-lelkével és erszényével. Majd ha rö-

vid időn közleni fogjuk az egyesület tagjainak név-

sorát, jelezve az adományokat is, a mit ki-ki rész-

ben azonnal lefizetett, részben felajánlott, akkor a 

közgyűléstől távol maradtak is elhiszik majd ne-

külik, hogy lesz főgimnáziumunk. Olyan ügy, me-

lyért annyira, s oly szívesen hoznak tán erejüket 

is fölülmúló áldozatokat az emberek, nem veszett 

e l M É G HO IUI . 

Termés/üte-en eszünk ágában sincs a/ou bal-

hitben ringatni inaguukat. hogy társadalmi uton 

hamar osan oly tőkét gviijthetünk, mely egymagá-

ban elégség.-* lesz a főgimnázium eszméjének meg-

valósításán, azonban ha a várostól megindított 

mozgalom, melyet hathatósan támogatni a Főgim-

názium Egyesületnek elsőrendű célja — sikerre 

nem vezetne, az egyesületnek folyton szaporodó s 

gyümőlcsözőleg elhelyezett tökéje idővel egymagá-

ban is elégséges lehet annyiunk 

megvaiósitánára. Ezért jogosult m 

ilyetén formája : Mikor lesz fóg 

a ki ezt kérdené tőlünk, annak 

rozott, de szíves feleletet adunk, 

megtartott első évi rendes közgyi 

gélben dr. igazgató tudatta az ej 

hogy az alapszabályok a lielüj 

megerősii ve visszaérkeztek, M nvot 

a tagok közt azonnal ki is osztotta. Azután meg-

ejtették a tisztikar választását. Elnökül Mink' Kai-

inán bárót, alelnökül SÍSSOVÍM Miklós dr. polgár-

mestert választotta meg az egyesület. A választ-

mányi tagok megválasztása után m ;g a taggyüjtéa 

módozatairól volt szó, mely után az elnök a köz-

gyűlést bezárta. 

A Főgimnáziumi Egyesülőt igazgató választ-

mánya ma délelőtt is üié>ezik, hogy kebeléből tit-

kárt és pénztárost válaszszon. 

Vasmegyei állatbiztosító-szövetkezetek. 
Az állatbiztosítás eszméje nem uj keletű, régen 

átmeut az már a köztudatba. Hasznos, előnyös voltát a 
gazdaközönség már régen felismert. Mindenki előtt is-
meretes, hogy évekkel ezelőtt két társulat is keletkezett 
Budapesten, melyek azonban a kezdet nehézségeit nem 
tudva leküzdeni, működésűkkel felhagytak. Ujabban Bu-
dapesten az „Országos állatbiztosító társaság mint szö-
vetkezet* hódit tért, azonban a közönség vérébe ez sein 
igen megy át. 

Az állatbiztosítás üdvös voltát látva, kötelesség-
szerűen mindig felhívtam a gazdaközönség figyelmét rá, 
azonban nem sok eredménynyel, mert a nép ily egye-
sületi intézmények iránt bizalmatlan. Mindazonáltal, 
hogy az országos egyesület kebelébe nehéz volt egye-
seket bevonui és igy az állatbiztosítás látszólag nem 
I .A-IÍ . örömmel tapasztalható Vasmegyében egy 

dolog, hogy igen is az állatbiztosítás rendkívül 
aértékben vau elterjedve, de községi szövetkezetek 
kban. 
Tasvánnegyében alig van község a hol állatbiz-
ne volna. Mennyire helyes, józau alapon nyug-
ezen szövetkezetek, bizonyítja régebbi fennállá-

izonyitja legjobban az, hogy ezen szövetkezetek-
gja a község minden állattartó gazdája kivétel 

Itt működésem ideje alatt járásom mind az 5 4 
ében találkoztam e szövetkezeti rendszerrel, al-
n volt pl. a községi szövetkezet három közgytl-
elen lehetni és tapasztalui, hogy a józan ész mily 

helyes alapokon működik, hogy az egyszerű földmives 
és állattartó emberekből álló szövetkezet minden na-
gyobb belektetés, adminisztráció és ala^őke nélkül tag-
jait a kártól hogy megóvja. 

Vasvármegyében a kőszegi szövetkezet volt az első, 
melyet Krötzl Ferenc fóldiuives és állattartó gazda ala-
pított meg 1892-ben társaival és mely ez évben tartotta 
egykori alapitója, jelenlegi elnöke alatt 10-ik közgyű-
lését, mely közgyűlésen beszámolt a 10 évi működésé-
ről, melyet alább az egyesület szívessége folytán, mely 
az adatokat rendelkezésemre bocsájtotta, táblázatos ki-
mutatásban közölhetek. Mielőtt azouban a lefolyt 10 
évrőli adatokat közölném, szükségesnek tartom ezen 
szövetkezet alig egynéhány §-ból álló alapszabályát kö-

TARCA . 

Költemények prózában. 
Ina: Peterdi 8ánilor. 

L 

l'roniethtn* lilke. 

Hűs alkonyati szellő csapta meg arcomat. Fölpil-
lantottam ; megéreztem, hogy valaki előttem áll. Ros-
katag öreg ember volt, hosszú ősz szakála a térdét 
verdeste. 

— Hová, hová öreg barátom, kérdeztem tőle. 

— A nagy világba. 
— No az elég nagy ut, szóltam. És mit monda-

nak hozzá a lábaid P Nem való már ueked Ily nagy 
vklUlkozás. 

— Parancs, mennem kell 1 

— Ejnye, ejnye, és ki volt oly kegyetlen, hogy 
reád ily nagy feladatot rótt P 

— Az istenek, teleié ő mély sóhajjal. 
Ránéztem. Mórt beszél ez több istenről P A mos-

tani emberiségnek elég az egy, az igazi Isten. Azt hit-
tem, meghibbant eszű emberrel van dolgom. 

— Azután miért küldtek ily nagy útra az iste-
nek P kérdém részvéttel. 

— Mert loptam, került vissza hozzám a szó. 
— Hát biz az nem szép dolog; ós mit loptál P 
— Tűzeti 
— A manóba 1 Hogy értsem ezt P 
— Zeus féltett kincsét, a tüzet elloptam az olym-

Pusról. Boldogítani akartam az embereket, és nyomorba 
döntöttem magamat. 

— De hát ki vagy te P 
—_ Prometheas. 

— Ugyan! — kiáltám megdöbbenve ; hiszen Pro-
metheus már meghalt Innen-onnan vagy hatezer éve 
mult, hogy Herkules kegyelméből jobb létre szenderült. 

— Csalódol ! sóhajtott az öreg, és megrázta tejét. 
Prometheus lelke még él. A Hades még nem fogadta 
be sötét méhébe. Teste inar elporlott, de lelke uj testet 
öltve él évezredek óta és fog élni, ki tudja még meddig ! 
Oh, kitudia, mikor térhetek végre örök nyugalomra. 

— I>e hát miért kóborolsz az emberek közt P 
— Zeus megátkozott. Az isteni szikrát meggya-

láztam, hogy lehoztam a földre, hogy az euiberekuek 
adtam, inert azok visszaéltek vele. Én azt hittem, hogy 
ha az isteni tulajdon az embereké lesz, előmozdítom 
üdvüket, boldogságukat, de hajh! keservesen csalódtam. 
Vajjou eljön-e az idő, mikor az emberek méltók lesznek 
az istenek tüzére. 

— Jó öreg, nem értelek ; nem beszélnél kissé ért-
hetőbben P 

— Az isteni szikra felgyujtá az emberek értelmét 
és nagyra vágy okká, telhetetlenné tette őket. A tudo-
mány kezdett felvirágozni, az emberiség kezdett hatal-
mas lenni. De az emberi tudás harcra kelt az istenek-
kel, megakarta fosztani őket hatalmuktól, le akarta őket 
taszítani trónjukról, fürkészni kezdette titkaikat. A val-
lás szilárd oszlopa megrendült, roinbadólt; és a tudo-
mány a boncoló kéjes gyönyörével dúskál ma is még a 
vallás dolgaiban és akkor boldog, ha isteni mi volt ját 
minél inkább tagadásba veheti. Isteni származás! De 
hát származhat attól valami, a ki nem létezik P És a 
szikra emésztő tüze üzi-hajtja őket, hogy bebizonyítsák, 
hogy Isten nincs I 

Beloptam a szikrából egy csipetet a szivekbe is. 
Oh, de hogy csalódtam itt is. A szivekben szunnyadó 
érzések erőre kaptak, de nincs köszönet benne. Önző 
célok mozgatják az emberiséget, a nemes érzések is 

csak ezeket szolgálják ! tinnek szolgálatába szegődött 
államférfi, katona, költő, művész, minden és mindenki I 
Nincs ember, akiben az isteni szikra érintetlen, tiszta 
maradna, méltó eredetéhez, méltó a nagy Zeushoz, az 
olympushoz. Milliószor ébredt már fel a remény ben-
nem, hogy örök vándorlásomnak vége szakad, akadtak 
emberek, kik nemesen éreztek, nemesen gondolkodtak, 
nemesen cselekedtek, de csak egy ideig! AZ ár ellen 
küzdeni nem bírtak, összeroskadtak, és összeroskadt 
velük az én reményeim vára is. Tovább, tovább! Ke-
ressük tehát tovább az embert, a ki megvált engemet. 
De ugy látszik vándorlásom ép oly örök, mint reményem, 
vége azonban soha se lesz egyiknek se. Átka lett a fel-
világosodottság az embereknek, soha el nem múló öröK 
átkom, büntetésem nekem 

És Prometheus ismét elindult 

I I . 
A Itgttebb Wmy. 

A király rossz kedvűen járt-kelt a hatalmas te-
remben. Az udvaroncok szeme aggódva követte minden 
mozdulatát. Hisz az csak természetes; az udvaronc, a 
sok tányérnyaló akkor érzi jól inasát, ha a király jó kedvű, 
ha mosolyog. Az udvaronc és a moly pille sorsa egy : 
a napsugár élteti őket, a sötétség a komorság az ó 
haláluk. 

Nein a királyért aggódtak ők, hanem magukért. 
— Felséges uram, mert végre az egyik megszó-

litá az uralkodót, miért homályosítja felhő homlokod P 
íme remegő szívvel állunk körülötted, nem osztanád 
meg velünk bú gerjesztő gondolataidat. 

Ámde a királyt nem hatották meg ez alázatos sza* 
vak, és ingerülteu kiáltott a sok görnyedezőre: 

— Lóduljatok ! Egyedül akarok maradni! 

Az udvaroncok ijedten siettek ki az ajtón. A hogy 

F e r e n e z J ó z s e f k e s e r ű v í z ' ! 



zölni, hogy olvasóim tiszta képet nyerjenek, mint van-

nak e szövetkezetek a kőszegi mintájára szervezve. 

A szövetkezet „Állatvédő és gyámolító szövetke-

zet Kőszegen* címet visel. Érdekes magábau véve már 

az alapszabályok előszava is, a melyből rögtön kirí a 

kölcsönösség eszméje. Az előszó következőkép hangzik: 

.Már évek óta őrömmel várjuk ezen célszerű egye-

sületet és szívből üdvözöljük. Valóban elszomorító do-

log volt eildig, ha egyik vapy másik gazdát valamely 

szarvasmarha balesete következtében szerencséi lenség 

él te. Teljesen vigasztalanul állott a bajjal szemben anél-

kül, hogy bárki is segítséget nyújtott volna neki. Egé-

szen magára vala uta lva; ha pedig mégis nyert segít-

ségét valakitől, ugy kamatokkal kellett azt visszatérí-

tenie. Miért is elhatároztuk, hogy ez«n rendszabályok-

hoz tartva magunkat, testvéries és hathatós támogatás-

ban részesítiluk közülünk mindenkit, ha szerencsétlenség 

éri, így aztán könnyebben szembenézhetünk a szeren-

csétlenséggel, mely sohasem szünetel.* 

Ez a kőszegi szövetkezet kiinduló pontja. Ily ala-

pokra van fektetve a Vasniegye területén levő többi 

szövetkezet is. 

A szövetkezet mint emiitettein AVndíWz'í/y-okkal 

rendelkezik, mely Í J pontot loglal magában. Ezen rend-

szabályok a következők: „Alulírottak összesen és egyen-

kint kötelezzük magunkat egymással szemben, hogy --

marhavész kivételével szarvasmarha-baleseteknél egy-

mást támogatni fogjuk; és pedig: 

1. íj. Az egyesület minden tagja kötelezi magát, 

hogy fölpuffadás, csonttörés vagy bármily betegség követ-

keztében szerencsétlenül jatt és levágott szarvasmarha 

kimérése alkalmával a hust a kőszegi húsáraknál kilóként 

10 krral olcsóbban megvesj ; löltéve, hogy a szeren-

csétlenül járt marha nem szenvedett az illető betegségben 

már a vétel alkalmával. 

2. $}. Ha a hus élvezhetlen, értéke pontos becslés 

mellet meghatározandó és minden egyesületi tag köteles 

a reá eső részt megfizetni, — beteg-ég alkalmával azt 

21 óra alatt az elnöknél bejelenteni és egy állatorvos 

által azonnal gyógykezeltetni. 

3. §. A fizetés vagy azonnal vagy rt napon belül 

okvetlenül teljesítendő. 

4. § Az olyan egyén, aki a reá e-ó tartozást 

csak egyszer is elmulasztja, elesik egyesületi jogaitól 

és az öt érendő seereucsétlenségnél semmi támogatásra 

sem számithat többé. 

5. A kötelezetség csak akkor lép életbe, ha az 

egyesületi tagok száma legalább 80 ; és megszűnik a 

kötelezéttség, ha az egyesületi tagok száma Si-nál kisebb 

lenne. 

6. Az egyesület tagjai közül egy elnököt, egy 

titkárt és négy belső biztost választ; ezek, ha baleset 

történik, megbessiilik az elhullott marhát s tettekről 

beszámolnak. 

7. Továbbá választ az egyesillet négy fertály-

mestert, kiknek a baleset azonnal bejelentendő ; a fertály-

mesterek kötelesek a szükséges lépéseket megtenni és 

a pénzt beszedni. 

8. A fertálymesterek a beszedett pénzt elszá-

molják a titkárnak, ki azután azt a kárvallott egye-

sületi tagnak kézbesiti. 

fl. Azon egyesületi tag, kinek több mint három 

darab szarvasmarhája van, kétszeres tagnak tekintendő 

és ennek következtében kétszeres részt tartozik fizetni. 

Egy pár ökörnek, egy tehénnek és egy borjúnak a bir-

tokosa egyszerű tagnak tekintendő, nagyobb marhaállo-

mánynál azonban mint kétszeres tag szerepel 

§ A marhát szükségtelenül kínozni vagy túl-

ságos teherrel megterhelni nem szabad. 

11. Alulírottak kötelezzük magunkat, hogy a 

rendszabályokat, különösen azoknak 3. § át szigorúan 

figyelembe vesszük és követjük, ha pedig meg netu ten-

nők, alávetjük magunkat 4. §. következéseinek 

12. Az egyesületet azon joggal ruházzuk föl, 

hogy az egyesület tagjai azt, ki az egyesület remisza-

bályai ellen vét, a tagok sorából törülhető. 

Szükségesnek tartom még ezen rendszabályokat 

kibővíteni azzal, hogy ezen szövetkezetek elnöke min-

denkoron a községbiró, titkárja az illetó község tanítója 

vagy lelkésze, esetleg jegyzője, aki az Írásbeli teendő-

ket végzi, a fertály mesterek rendesen az esküdtek. 

Már most nézzük ezen szövetkezet előnyeit és 

hátrányait. A rendszabályokban sem fix tagsági dijakról, 

sem beiratási stb. költségekről említést uem találunk, 

amint azok tényleg nem is léteznek ezen szövetkezetnél. 

Itt az egyes tagok közt részarányosán felo-ztatik az 

állat értéke és már most ezen fiezetett részért vagy 

megfelelő hus-mennyiséget kap az illetó tag, ha az állatt 

közfogyasztásra bocsáttatott, vagy pedig a befizetett 

részt az állat értékének megtérítésére fordítja a szövet-

Az alábbi táblázat kimutatja mennyi az esély évente. 

A kűxtegi tillatv'dő szötxtLetet müködt'se. 

1892—19 'l-ig 
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11a tekintetbe vesszük, hogy ezen szövetkezetnek 

J09 tagja van s mindegyik tag 3 — 4 marhával bir, ugy 

10 évi időtartam alatt fizetett biztosításként korona 

10 fillért. Ezen összegből 15 korúim 46 fillérnek megfe-

lelő összegért hust kapott éivezetre és így a biztosítás-

ért tulajdouképen minden tag csak 17 korona H4 fillért 

fizetett. A mai gazdasagi viszonyok közölt ez oly jóté-

temény, olyan üdvös intézmény, mely anyagilag minden 

más intézményt fölülmúl. 

A feut vázolt rendszabályok ezelőtt lo esztendővel 

készültek, abban a kai esetek részletezve nincsenek, de 

tanulmányozva ez intézményt, csakhamar kitűnik, hogy 

a rendszabályokban biztosított kedvezményeken kívül i 

sukkal többet nyújt a s szövetkezet. I t t működésem 

ideje alatt tapasztaltam, hogy betegségek esetén azonnal 

állatorvosi kezelésben reszesitteti a szövetkezet a beteg 

állatokat, melyért az állaltulajdonos neui tizet, hanem 

azt is a szövetkezet viseli, mely eseteukint alig ti/et 

egyedenkint 2 fillért. e,zen szövelkezetuek előnye, hogy , 

mindenki tudatabau vau annak, hogy kar esetén anya-1 

gilag nem karosul s igy jobb, kiválóbb marhát tárt , ! 

nagyobb értéket mer belefektetni állatjába és ezzel az 

állattenyésztést lendíti lel. 

Ha a táblázatból kiszámitot összeg nagyságát tekint-

jük, ugy igazán nem csodálkozhatunk, hogy e szövetkezet-

nek mindenki tagja, hogy más állatbiztosítást nem óhajt, j 

Ezen csekély fizetség mellett a nép garanciát lát abbau 

is, hogy saját vérbeli embere vezeti a szövetkezetet, 

azok az eiubeiek allauak élén, a kikkel mindennap 

érintkezik, akiket ismer, kikről tudja, hogy épp oly, 

érdekeltek mint ő maga. 

Tugfidhalatlau, hogy semmiféle egyesület ily cse- j 

kély összegért oly nagy k i t f z k á z a t o t nem képes elvál-! 

lalni, már csak azért sem, inert ott bélyeg, illeték,' 

postaköltség stb. szerepel, helyiséget kell tartania, tiszt- j 

viselőket fizetnie, ami ezen szövetkezetnél mind elesik,! 

mert úgyszólván pénzt nem is kezel, miután amint be-1 

szedte a járandóságot, maris kifizeti a károsult télt. 

A szövetkezet tiszviselói pedig tiszteletből teljesitik a 

szolgálatot. 

De ez itézmény nagyban elősegíti az állategész-

ségügy fejlődését is. Járásomban nem fordul elő azaz 

eset, hogy megbetegedést, vagy elhullást eltitkolna a j 

gazdaközönség. Ó fedve érzi magát, tudja azt, hogy ha 

a hatósági közeg pl. elkobozuá állatját, azért ő kárt uem 

szénvedt sót ellenkezőleg, bizalommal fordul az állator-

voshoz, a kinek tanácsát, vagy Téleméuyét követui 

szokta. 

Meg kell emlékezni azonban ezen szövetkezetek 

hátrányos voltáról is, mely abban nyilvánul, hogy 

nagyobb járványok esetében elveszti létjogosultságát, 

mert tagjainak kötelezettsége egymásért annyi volna, 

mintha egy-egy tag 3—4 marhát vesztett volna el. 

Ebből kifolyólag ezen szövetkezetek hatásköre járványos 

esetekre nem ter ed ki. Mindazonáltal védekezik járvá-

nyok esetén is, t. i. azonnal igénybe veszi a hatóságot, 

s járvány meggátolása czéljából, alávetvén magát saját 

érdekében a legszigorúbb rendelkezéseknek is. Járvány 

esetén, ha más biztosítást alkalmazna is, nem sokat 
nyerne, mert azon esetre a biztosító intézet sem nd 

kártérítést. Egy másik hátránya az, hogy ezen szövet-

kezet tagjai csak a szarvasmarha-állományban történt 

káresetek alkalmával kapnak kárpótlást. 

Ennek daczára ezen szövetkezeteket igen célszerűek-

nek találom, a cél el van érve minden tekintetben és 

ma, midőn mindenfelől nagy anyagi áltozattal kell meg-

küzdeni, ezen szövetkezeti intézményt a gazdákra nézve 

igen üdvösnek tartom, tekintve, hogy ezen szövetkeze-

tek létesítése és fentartása nem jár nagy anyagi áldozattal. 

Kukuljecic József'. 

Városi ügyek. 

a kii-zöböt átlépték, ismét mosolyogtak. Mit kell azt 

tudni másoknak hogy a király őket kilökte! 

Odakünn azután összedugták tejüket és tanakodni 

kezdtek. A közös vész összetarfókká tette őket. 

— király egyedül akar lenni I Váljon mi bánt-

hatja!" És a inig ők törték a fejüket, a király egy há-

tulsó kis lépcsőn leosont a kertbe, és keresztül-kasul 

járta a lombszegte utakat, kereste a magányt. 

Ugyan mi bánhatta ? 

A király elhagyottnak érezte magát. A dicsőség 

közepette, dőzsölő udvaroncok társaságában, tény, pompa, 

ragyogás között, egyszerre fagyos szellő csapta meg, 

lefagvHsztotta arcáról a jó kedvet, kiragadta kezéből a 

bilikomot, és mintha egy sivár nagy pusztaságba lökte 

volna. 

És ilyenkor kereste a magányt. 

Ilyenkor a király — ember lett. 

A mint az óriási kertben céltalanul bolyong, egy-

szerre megáll. Halk ének, gitár pengés üti meg füleit. 

A hang felé lapódzik. A puha pázsit ölén egy apródját 

látja ü ln i ; az énekelt. A király rejtekhelyén meghúzó-

dott és hallgatódzott; hallgatta az apród dalát. Halkan, 

zsangva pendült a hur, sóhajként szállt a légbe a dal, 

de a dalnok szeme lángolt, aica ragyogott, ajkán bol-

dog mosoly között születtek meg a dicsőítő szavak. Egy 

leányról énekelt. A vágy, az emésztő szenvedély sírta 

dalban, majd a büszkeség ujangott, hogy a dalnok ezt 

a leányt ismeri. Megénekelte arcát, szemét, kezeit, pa-

rányi lábait, liliom termetét, harmattiszta lelkét. Ah 

nincs, nincs szebb leány az egész világon, mint ez a 

tündéri lény! 

A király nem tarthatta vissza tovább magát. Most 

már tudta, miért üres, hideg minden körülötte! Az ó 

sz vébe, hogy most belopódzott a dalnok éneke, hogy 

képzeletében látta az isteni nő t : boldognak érezte ma 

gát. Ab, ha az övé volna, ha bírhatná ó t ! 

I)e hát miért ne történhetne meg az, a mit ő 

akar, a király ! 

— Kiről daloltál ? E szavakkal toppant a dalnok elé. 

Az apród zavartan ugrott te). 

Hol van ez a leány, a kihez éneked szállt P 

Udvarodban felség. 

— Udvaromban ? kiáltá boldogan a király, jer, 

mutasd meg őt, látni akarom e tündéri n ó t ! 

Az apród megrettent. 

— Miért felség? 

— Azzal most ne törődj. Jerr, jer, menjünk 

— De uram . . . . királyom . . . . 

— Parancsolom ! 

Az apród csüggeteg léptekkel vezette királyát. 

Az nap épen nagy udvari ünnepély volt és a ra-

gyogó ruhákba öltözött előkelőségek egymás után ér-

keztek fényes hintóikon. Az apród a király mellett állt, 

a ki türelmetlenül várta már, mikor érkezik meg kiről 

a dalnok éneke szólt. 

4702/902. 

Hirdetmény. 
A tűzifának a vágásokból való kiszállítására megállapított 

határidő letelvén. figyelmeztetik mindenki a kinek a C«oói büdös-

kuti és hétforrási vágásikban még tűzi fája van, hogy azt leg. 

kisöbb f. évi oktobur hó 10-kéig onnét elszállíttass, mivel azon 

túl a határidő He mini szili alatt sein hosszabithutó meg Október 

10 ik.i tilán a vágásokban fuvarozni tilos, m ily tilalom megszegése 

kihágást képe/.. Ar. oktober 10-ig el nein szállított tűzifáért a 

vá OH nem tizavatol.— 

Kgvuttal közhírré tétetik hogy a inai naptól október aá 

10-ig a kiszállítás minden vágásból minden hétköznapon eszkö-

zölhető. 

Kőszeg, I9i'2. évi szeptember hó 20-án. 

Dr. SÍMovicSy 
polgármester. 

2175/1902. 

Hirdetmény. 
A honvéii ellenőrzési szemle Kö-teg városában f. é- okiober 

hó 11 •én reggeli 8 órakor a városházban fog megtartatni, melvr-

a/ ellenérzésre köteles honvédségi állandóan szabadságoltak, tar. 

tal. k osok és póttartalékosok pontosan megjelenni kötelesek. 

A szemléhez r honvéd igazolvány elhozandó. 

A*, utószemle f é. november 12-én Sopronban a .József 

Főherceg" laktanyában tartalik inog. 

Kőszeg, 1902 évi szeptember hó 23-án. 

K5*z*gi Jótatf s. k., 
rendőrkapitány. 

2319 902. 

Hirdetmény. 
Mindazon katouilag kiképzett népfölkelésre kötelezettek, 

kik a közös hadseregben s honvédségnél ezek póltartalékában, 

vagv a esendői sédnél szolgáltak, továbbá katonailag ki nem kép-

zettek, kik nepfőlkelési rózsa-stint) ajánlati lappal vannak ellátva, 

f. é Oktober hó 20-án reggel N órakor a .városházban* szemé-

lyesen megjelenni vagy Írásban jelentkezni tartóznak. 

A végeibocsátó, kilápti bi.ony itvány, vagy ajánlati lap 

elhozandó. 

Kő /eg, 19o2. évi Mopieinber hó 23 án. 

Kőnttgi Jói séf, 
rendőrkapitány, 

24 71/902. 

Hirdetmény. 
Miután a föllépett járványos sertésvész miatt elrendelt zár-

lati idő kedvezően letelt, felhívom a város kösónségát, hogy a 

sertés ólakat legkésőbben f. hó 30-ig kivétel nélkül a következő 

módon fertőtlenítse. 

1.) A hidtá-okból az összes alom, szalma eltávolítandó. 

2.) A főddel bíró hullásuknak alja felkotorandó és uj ho-

mokkal hintendő be. 

3 ) A farészeket forró lúggal kell lesikálni és méexoldattal 

v.stagon bemes'elni ugy a hullásokban, mint azok külsejét is. 

Kelh ívom a közönséget, hogy ez.en fertőtlenítést a legpon-

tosabban h ijt-ak végre, mert ettől vau Mggövé téve a tárlat fel-

oldása. 

Akik ezen rendelkezésnek meg nem felelnek, súlyos pénz-

bOn etés<el fognak m tgbilntettetni és a mulasztók költségeire a 

m. kir. állatorvos ujabb vizsgálat céljából kiküldetni. 

A városi m. kir. állatorvos egyben utasittatik, hogy ezen 

rendelet mikénti végrehajtásáról e hó 30-ig és eljárásáról, a zár-

lat feloldására vonatkozó vélem'-nyeléssel együtt tegyen jelentést. 

Kősseg, 1902. ávi sx- ptember hó 25-én. 

Kosugi JÓ2*tf, 
rendőrkapitány. 

— Hányszor járt kutatva szemem végig soraikon 

és nem találtam egyet se közöttük, ki véremet pezs-

gésbe, szivemet dobogásba hozta volna. Pedig királyi 

székem osztottam volna meg vele. 

— Ez az, felség! súgta most az apród; de ha 

nem mondotta volna is, a reszketés, arcának el-elváltozó 

színe elárulták volna ót. 

— E z ! kiálta a király csalódottan, ehhez szólt a 
te szenvedélyes dalod P Hazudsz ! 

— Esküszöm felség ! 

— Oh te botor! te egy ügy ü ! hát ennek termete 

liliom P ennek arca rózsa P ez a legszebb leány a vi-

lágon P 

fcs kacagni kezdett, hogy a könny is kicsordult 

szeméből, mikor a törékeny, az igénytelen leányt látta. 

— Uram, nevetésed éleskés, mely szivemet sebzi, 
panaszkodott az apród. 

— De te hígvelejű, hogy dalolhattál oly ostobát, 

hogy ez a csúnya leány a világ legszebb tündére? 

— Felség, nekem az, mert én szeretem ! mondá 
tűzre gyúlt tekintettel az apród. 

Ü.S a király nem nevetett többé. Ismét árvának 

érezte magát . . . . 

— A dalnok pedig gyönyörrel nézte kedvesét. 

A mondott szó ürwsbeszéd, az érzett szó igazi. 

Jókai. 

Friss csemege szollo 5(5 fill.-tol kg ívként felfelé, szerémi szilva 1 kgr. 24 fill. és 



478»/W2. 
Hirdetmeny. 

Szolnokon felállítandó Damjanich szoborra adományokat elfogd. 

Kóhzag, 1#02. évi »/.»|iieiuliHr hú 27-rfu. 

Dr. Smovict, 
p<dgáraMt«r. 

Tisztelettel felkérjük hátralékos előfizetőinket, 

hogy az előfizetési összegeket lapunk kiadohivatalanak 

beküldeni szíveskedjenek, nehogy a lap szetküldéseben 

fennakadás történjek. Elofizetesi ár egesz evre 8 k., 

felevre 4 k. es negyedevre 2 k. 

H i r e k. 
l iü i ih József f . 

Alig három hete s még , a viszontlátásra" bucsuztuuk 

tőle, aki friss egeszségbeu s derült életkedvvel ittha-

gyotl minket, hogy aztan némán, hidegen, holtan visz-

szatérjen közibénk. Vadászatra indult grót Zichy Géza-

hoz, kedves müvész-baiátjahoz ; útközben rosszul lett, 

kórházba kívánkozott, hogy a gondos ápolás múlékony-

nak tetsző baját gyógyítsa s aztan . . . ketté szakadt 

élete fonala, hirtelenül, váratlanul, tan öntudatlanul s 

teste meg se érezte, mikor a halhatatlan lelke kisza-

kadt belóie. Mily szép halai ! Kimúlni hirtelen, szen-

vedések, emésztő kór nélkül; egy utolsó lobbanás s 

vége ! . . . 

Sokat vesztettünk benne mi, kik ót rövid eszten-

dőkig luaguukéuak vallottuk Sokat vesztett benne a 

társadalom, az irodalom, a művészet is. 

Tizenhat évig volt Pozsony vármegye tanfelügye-

lője s undón a jól végzett muuka tudatával nyugalomba 

vonult, a királyi kegy kir. tanácsosi ciininel jutalmazta 

tárad hatat la u és sikerekben gazdag tevékenységét. 

Azután Kószegre jött, hogy kedves családjának s 

rukoiisagának szeretetétől környezve a jól megérdemelt 

nyugalmat élvezze. De tudott is ó nyugodni. Piheuése 

is csak a hivatal szünete volt. Mint maganeiuber foly-

ton munkálkodott. Folytatta rég megkezdett irodalmi 

tevékenységét ; irt hirlapi, tanügyi s politikai cikkeket, 

esztétikai s bölcseleti tauuluiauyokat; fordított idegen, 

kulöuöseu angol bölcsészekből, azutau muzsikált és kom-

ponált. Kedvelt hangszerét, a gordonkát sok. szeretettel, 

bámulatos művészettel kezelte még hajlott korábau is. 

Elvitte magával vadászatra, utazasai közben, hogy a 

pihenés óráiban magának, másoknak is gyönyörűségére 

megszólaltassa azon a szép, meleg, szivhez szóló hangon, 

a melyen csak az ó vonója alatt szólalt meg. Sok ér-

zéssel, kitűnő tekuikával s itju tűzzel játszott. Pedig 

autodidakta volt, ki magamagát képezte férfi- s még 

aggkorábau is. Mesterei, azaz inkább példányképei hí-

res művészek voltak, kiket soktelé utaztában egyszer-

juásszor meghallgatott. S midőn imitt-amott uj gordon-

kaszerzeményt hallott, azouual neki látott s addig meg 

nem pihent, mig az utolsó kottáig uem tudta. Szorgalma 

s emlékező tehetsége bámulatos volt. ó , aki egy tél-

századon át annyit tanult, annyifélében munkálkodott, 

annyi zeuét hallott, kötetszámra könyvnélkül tudta s 

játszotta a gordonka-irodalom számottevőbb termékeit. 

Tudását, művészeiét megbecsülték mindenütt, a 

hol szépszavu hangszerét hallották. Tudásával nem kér-

kedett soha, de ha belemelegedett, uem is fukarkodott 

vele. Játszott nyilvánosan is, bár csak nagy rábeszélésre. 

Pozsony, Kolozsvár, Sopron, Szombathely s az utolso 

években a uii városunk is több izbeu élvezhette mű-

vészetét. 

Miut magánembert is mindenki szerette a ki kö-

zelebbről megismerte ót. Családjának, rokonságának dé-

delgetett kedvence volt, ki örökké víg kedélyével, vi-

lágjáró utjabol recitált adomáival, művészi élméuyeiuek 

jóízű elóadasával, gazdag tudásának egy-egy morzsájával 

a derű, a jókedv, a szellemesség szikráit szórta maga 

köré, otthon is, a társaságbau is. 

Most elnémult az ajka, megpihent szorgalmas keze 

s a vonó örökre kihullott belőle. Most igazan nyugo-

vóra tért. Nyugodjék békében ! Az emléket meg togjuk 

őrizni, mert az mindig kedves lesz nekünk. 

Haláláról a család a kövekezó gyaszjeleutést adta ki : 

Pongyelóki Rótth Loránd miniszteri osztálytanácsos 

a maga és neje valamint testvérei: báró Mannsberg 

Sándorné pongyelóki Rótth Ada, terje és gyermekeik: 

árvéd, Erzsébet ós Margi t ; chernelhazi Chernel Istváiiné 

pongyelóki Rótth Dóra, térje és gyermekeik: Márthaés 

Miklós és a nagyszámú rokouok nevében fájdalomtelt 

szívvel jelenti, hogy a forrón szeretett jó atya, após és 

nagyatya, nagyságos pongyelóki Rótth József ur kir. 

tanácsos, Pozsony vármegye uy. tanfelügyelője, Soprou-

várin. törv. bizotts. tagja stb. stb. a népnevelés, a tu 

domány zeuemüvészetnek szentelt tevékeny és áldásdús 

életében 71-ik évében, folyó évi szeptember hó ^ü-an 

délután 7,3 órakor, szivszélhüdés következtében elhunyt. 

A megboldogult hült etemei folyó hó 22-én délelőtt f i 

órakor fognak az ágost. hitv. evang. egyház szetartása 

azerint a Vörös Kereszt kórház halottas kápolnájában 

megáldatni, és Kószegre szállíttatván, ott folyó hó 23-án 

délután 3 órakor újból megáldva az ottani sírkertben 

örök nyugalomra helyeztetni. Budapest, I9Ö2. szeptem-

ber hó 21. Áldás és béke legyen porai felett! 

Temetését, ámbár az elhunyt maga végrendeletileg 

minden pompa mellőzését óhajtotta, a nagy részvét im-

pozánssá tette. Az őszinte gyászolók nagy tömege állta 

körül az egészen zöld galyakkal borított koporsót. Ki-

jöttek jó barátai, ismerői a szomszédból, a vármegyé-

ü l , a fővárosból is. Ott volt Htiuig Ede főispán, He<*sig 
A,ajos, gróf FesUtich Elek, liohonczy György és mások. 

— A Kossuth ünnep. Nagy számú közönség vett 

•"észt a P Igári Iför-nek mult vasárnap rendezett szép 

Kossuth ünnepén. Hegedű* János dr. tartotta a meg-

nyitó beszédet ismertetve Kossuth Lajos működését s 

az ünnep jelentőségét. A lendületes, szép beszédet zajos 

tetszéssel togadta a közönség. Az ünnepi beszédet saetnzS 
Sándor dr. tartotta, a ki goudos tanulmányra valló szó-

noklatot mondott, aminek külső hatása, hogy nem nyi-

latkozott meg élénkebben, a beszédtorma külsőségeinek 

tulajdouitható. Kőszegi József a stilnek megtelelő hangon 

olvasta tel Rákosi Viktor Fohászát s utáua Jambrita 
Lajos alkalmi költeményt szavalt, Szathmáry István dr. 

Kostuth cimu poemáját. E számok között a kőszegi 

dalárda Marton Karoly karnagy vezetése mellet hazafias 

dalokat énekelt. 

— Október 6. A nemzeti hősök és vértanuk ein-
lékuapján, oktober tí-án gyászisteni tisztelet lesz a Jézus 
Szive templomában. 

— A kőszegi kath. kór közgyűlése. A kath. kör 

folyó hó 21-én vasárnap délután tartotta meg évi köz-

gyűlését Kincs István plébános elnöklete alatt. Az el-

nök szívből íakadt lelkes beszéddel üdvözölte a szép 

számmal meg|eleut tagokat, kiknek sorában ott voltak 

a helybeli bencés székház tagjai majdnem teljes szám-

mal, hivatalnokok, kereskedók, iparosok, többen azonban 

távollétükkel fejezték ki a kör iránt való meleg érdek-

lődésüket. Pedig igazán kár volt a kör minden egyes 

tagjának uem hallani azon mélyreható komoly meggyő-

ződéses szavakat, melyekkel az elnöklő plébános a kath. 

körök fontosságát tejtegette, talán ekkor azon tagok is, 

kik pusztán becsületből, vagy érdekből tagjai a kath. 

körnek, uem tekintenék megalázó dolognak néha nap-

ján feltekinieni a körbe és sokszor nagy szóval han-

goztatott demokratikus érzelmeiknek a szerényebb pol-

gári társaságban való megjelenésűkkel kifejezést adni. 

A közgyűlés folyamán szóba kerüli a mult évi budapesti 

kath. nagygyűlés határozatából folyó évi október hó 

lö-éu Budapesten megjelenendő keresztény irányú kraj 

cáros napilap, melynek hathatós pártolását a kör hata-

rozatilag kimondotta. Az idei kath. nagygyűlésen Kiss 
Szerafiu bencés tanár és Huszár Mihály s. lelkész fog-

ják a kört képviselni. Könyvtári célokra újra 10 i ko-

ronát szavazott meg a közgyűlés. Egyhangúlag elfogad-

tatott a választmány azon javaslata, hogy H novemberi 

és farsangi nyilvános mulatságokon kívül minden hó-

napban csaladias jellegű estélyeket fog a kör rendezni 

felolvasással, szavalattal, esetleg ének- és zenedarabok-

kal. Dr. Mizg En e'bert intenzivebb egyesületi életet 

sürget, hogy azon magasztos cél, mely az alapszabályok 

2. §-ábau a kör elé van tűzve, írott mulaszt ne marad-

jon. Ugyanezt sürgette záró beszédében Kinc* István 

elnök is, mire a közgyűlés véget ért. 

— A kőszegi állatvédő egyesület kitüntetess. Em-
iittettük, hogy a kőszegi állavédd egyesület részt vett 

a pozsonyi kiállításon, a hol az erdészeti és vadászati 

főcsoport keretében a madárvédelem módjait mutatta 

be rendkívül tetszetős tormában. A kiállítási zsűri most 

a kőszegi állad védő-egyesületnek odaítélte az arany-

érmet. A kiállítás sikereért elismei 'és illeti meg az állat-

védő-egyesület ágilis elökét, Vhtrnel Istvánt, akinek 

Kukuljevie József m. kir. állatorvos segédkezett. Az 

elért eredményhez gratulálunk a fiatal egyesületnek. 

— Fogymnaziumi alapító. Harkó Sándor takarék-

pénztári könyvelő, ez a puritánéletü s nemesen gondol-

kodó polgártársunk olyképen tette önmagát a fógimná-

náziuui egyik alapítójává, hogy bár nincsen az egyesület 

alapító tagjai között mégis hozzájárul ezeu Kőszeg 

fejlődésére nézve oly fontos intézmény létesítéséhez. U, 

a ki már egy esetleg létesítendő Jurisics szoborra is 

kamatozandó tőkét helyezett el, ugyanígy tett a főgim-

náziumra vonatkozólag is. 2 '0 koronát helyezett el egy 

vinkulált takarékpénztári könyvvel, melynek összege és 

kamata azonban csak akkor vehető tel a főgimnázium 

czéljaira, ha egy ilyen 20 éven belül tényleg létesül; 

ellenkező esetben az egész tóke neki vagy törvényes 

örökösének visszafizetendő. Bárcsak sok ilyen helyesen 

gondolkozó áldozatkész polgártársunk lenne. 

— Az interurbán telefon. A mult hét óta be van 
kapcsolva megyei-telefonhálózatunk az interurbán tele-

fonba Ezentúl hát messzebb is diskurálhatunk a szűkebb 

haza határánál, csakhogy megtelelő számú koronák le-

fizetéséért. 

— Táncestély. A szinpártoló-társaság kebelében 

levő fiatalsag, mint értesülünk, a jövő hó elején zártkörű . 

táncvigalmat szándékozik rendezni belépő dij nélkül A 

mulatságot előreláthatólag a Mulató helyiségeiben tart-

ják meg. 

— Strakosch Sándor tanár, a bires rhetor, jövő 

hó 14-én vagy 15 én a Mulató nagy termében drámai 

előadást tart. A műsort Rótli Jenó könyvkereskedése 

legközelebb kiildi szét. 

— Ellenőrzési szemle. A közös hadsereg kötelékébe 

tartozó nemtényleges állományú legénység ellenőrzési 

szemléje f. hó 22-én lesz megtartva a városházán. 

— A Magyar Biztosítási ügynek haladását és fej-
lettségét igazolja az a körülmény, hogy a biztosító in-

tézetek és tisztviselők „Almanachja", a „Magyar Biz-

tosítási Évkönyv" V-ik kötete jelenik meg a napokban. 

A könyv nemcsak a szakembereknek szükséges, ha-

nem hasznát látja laikus közönség is, mert mindenről 

teljes és kimerítő felvilágosítást nyújt, tartalmazza az 

összes intézetek szervezetét, fzleti jelentését, igazgató-

ságának, tisztikarának és íóügynökeinek teljes névsorát. 

H könyv ára 4 korona (díszes angol vászonkötésben) 

megrendelhető e lapok kiadóhivatalában már most, vagy 

a Bitositási és Közgazdasági Lapoknál Budapesten, VI I . , 

Vörösmarty-utca 14. sz. 1. 4. 

— Anyakönyvi statisztika. A kőszegi anyakönyvi-

hivatalban az utóbbi időben a következő sziiletési-

és halálozási-eseteket jegyezték be : 

Születés. 
Szeptember 20-án. Maitz Károly és Kleindienst 

Teréz fia, Károly, róm. kath. 

Szeptember 6 án. Herczeg Jú l ia fla, Kálmán, róm. 

kath. 

Szepember 21-én. Gammel T e r é z fia, Jónás, ág. 
hitv. ev. 

Szeptember 24-én. Gergelyfy Ferenc és Unger 
Irma fia, Ferenc róm. kath. 

Halálozás. 

Szeptember 2'»-án. Deutsch Ferenc koldus, róm. 

kath., K4 éves, aggkór. 

Szeptember 20-án. Kasper János városi szegény, 

ág. bdtv. ev., 7i> éves, aggkór. 

Szeptember 22-én. Ritter Lajos, ág. hitv. ev. 1 hó, 

gyengeség. 

Szeptember 24-én. özv. Rubits Alajosné, városi 

szegény, róm. kath., Hl éves, aggkór. 

- Friss asztali szóllö kr,iható W a i s b e e k e r 
E d e utóda, Schaa r J ó z s e f tüszer ós csemege-keres-

kedésé ben. 

-- Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a 

Ferenc József keserűvíz valamennyi hasonló vizet, tar-
tós hashajtó hatása és említésre méltó kellemes izénél 

fogva, már kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kér-

jünk határozottan F e r e n c J ó z s e f keserüvizet. 

Különfélék. 
* A t e m é s z e t órája. A vadásznak ki, órát nem 

visz magáva l éjjeli vándorlásaiban, a természet, szolgál 

órávaL A fülemüle után, csaknem az egész éjszaka éne-

kel, a legkoraibb madár a pintyőke, mely jóval naptel-

jötte e,'ótt 7,2-2 óráig ballatja hangját. Pont 2 kor az 

u. n. ti kete fejű szöcske kezdi rá a csirpelést s ez el-

tart Vt '/83-tól háromig a fürj rövid „pittypalattyja" 

veri tel a csendet s 3-tól pedig '/,4-ig a vöröshasu 

tücsök «iielódikus triliája vegyülnek bele az erdőzugásba. 

7 ,4 tót 4-ig a tenorista fekete rigó produgálja magát, 

4-től 5- ig pedig a czinege éles hangja üdvözli a uapfel-

jöttét. o t t a l aztán a közönséges veréb, ez a szárnyas 

utcagyerek kezd csiripelni. 

* „Boldog, mint egy király" Ha ez a szálló ige 

be is valig némely országban, Franciaországra nem 

lehete tt alkalmazni. Eltekintve ama borzalmaktól, melyek 

a k i rá jy i trónt az első időkben bepiszkolták, a legtöbb 

ujabb' tori király szerencsétlen volt : IV. Károly megőrü l t ; 

VI . K ároly élienhalt., mert félt, hogy tulajdon fia meg-

mérge y.'t; X I . Lajos Plessis les Tonrsban balt meg lelki-

ismert rtfurda'.ásoktól gyötörve; V I I I . Károlyt megmér-

gezték 20 éves korában; I . Ferencet a kicsapongások 

ölték meg ; I I . Henrik tornászás közben lándzsaszurást 

kapott ; II . Ferencet anyja mérgezte meg; I X . Károlyt 

ugyant >z a sors ér te ; I I I . Henriket egy dominikánus; 

IV. Henr iket egv jezsuita ölte meg; X IV . Lajost vér-

padra hurcol ták; X V I I I . Lajos, X . Károly és Lajos 

Fülöp .számüzetésbeu haltak meg. 

* Biz arr nevek. Az angolok szeretik gyermekeiket 
hires embei ek nevére .Xeresztelni, de nem azok kereszt-

nevére, hanem a hiressé lett családnevet adják a csecae-

móknek keresztnévül. Ara t t a a búrokkal folytatott há-

borút az ország, azóta S/.'ázával kereszteltek londoni 

csecsemőket Mafeking, Lady W t h , Roberts, stb. neveké. 

De van is abban sok k edve i t i*, •»» például így kiált 

az apa a fiára : 

-- Ladyamith , jösz ide! . . .. xSy«koti teremtelek, 

Mafeking ha megint az orrodat pi 'sZkitod! . . . 

A liverpooli Mercury most egt'sz «u / i sz t ika t kozól 

a harcias hangzású nevekről. 

Szerkesztői üzenet. 
H. S. alezreile* urnák P4c»«tt. Mi az ujtigot rendenen vaair* 

nap re<g«'l adjuk postára. Te**ék a' ottani postaim atalnál reklamálni. 

1768/902. I I I . 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A kőszegi k. járásbíróság mint telekkönyvi ható-

ság közhírré teszi, hogy a rohoncí takarékpénztár vég-

rehajtatónak, Schwertner Jozsefné Hochschorner Mária 

végrehajtást szenvedő elleni 4S2 korona tőkekövetelés 

és járulékai iránti végrehajtási ügyében a kőszegi kir. 

járásbíróság területén lévő Rohonc határában fekvő a 

rohoncí Öl38. sz tjkvben I. I sor szám alatt felerész-

ben végrehajtást szenvedett, V4 részben Hochschorner 

Ferenc és 1
 4 részben Hochschorner Jozsefné szül. Kuli 

Erzsébet lohonci lakósok tulajdonául felvett 846 hrsz 

283. számú udvarteres házra 320 koronában az árverést 

elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 

1902. évi október hó 6-ik napján 
délelőtt 10 órakor 

Rohonc községházánál megtartandó nyilvános árveré-
sen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 

becsárának l ' i%-át , vagyis 32 koronát, tekintóleg 2 kor. 

50 fillért, 74 kor. 20 fillért és 15 kor. 60 fillért kész-

pénzben, vagy az 18S1. évi LX . t.-czikk 42. §-ában 

jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november 

hó l-én 3333. szám alatt kelt igazságügyin iniszteri 

rendelet 8 g-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 

kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. L X . t.-cz. 

170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előle-

ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 

átszolgáltatni. 

Kelt Kószege.n, 1902. évi július hó 6-án. 

A kőszegi kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. 

Terplnn K ő m é i , 
kir. albiró. 

szép paradicsom a legolcsóbb árban kapható Jánosa Gyula csemege-kereskedésében. 



UNGHTÁRY LÁSZLÓ 
(300 holdas s z o l ó t e l e p e . csemege és asztali szóló, 

továbbá sajáttermesü must es bor eladasi helye) 
C Z E G L É D E N . 

Piros fehér saszla fajokban minőség sze-

rint 16 krtól 18 krig. Muskotály fajokban 20 

krtól 22 krig. Kiváló asztali fajokban (ezúttal 

Oportó, E/erjó, Szilvii ni, Veltelini, Mézes fehér 

későbben pedig Kadarka, Kövidinka, „Óriás fehér", 

Slankamenka stb. fajokból) 11 krtól 13 krig, kilón-

ként csomagolva és a czegiédi posta vagy vasút-

állomásig bérmentesen szálliiva. Az 5 kilós ládá-

ért 12, az 5 kilós fedeles kosárért 15, a 10—15 

kilós fedeles és fedél nélküli kosárért pedig 2 5 — 3 0 

krajcár kiilön lesz számítva. Többen összeállva a 

vasúton való szállítás nokkal olcsóbb, mert 100 

kilónként távolság szerint, gyorsárűkéut 1—2 fo-

rint. Tehát egy kiló igen fino'u válogatott asztali 

szóló ott helyben csak 12 — 1 4 krajcárba kerül, 

inert a kosarakat és a láda szétszedett deszkáját 

1 — 2 krajcár darabonkénti ko( ás dij levonása mel-

lett, bérmentes küldéssel visszafogadom. 

Kősóid) mustot és ujbort í* kQÍJhetek 1 4 - 1 6 

forinttól felfelé. N ím i előleg beküld -sét kérem ; a 

kiegéttzitö ö*szeg után vételik. 

Brázay-í.1. 
m ó k I i o i * 

i i é l l i ü l ő x l i r t e t i e n h á / . Í N / c r . 

Kapható mindenütt. 

Tanuló 
azonnal felvételik Lauringer E lek vaske-

r e p e d é s é b e n K ő s z e g e n . 

A 4 1 2 . szátnu <meletes sarokház szalud* 

kéy.b'd eladó. 

Bővebbet a kiadóhivatalban. 

XyavHlyalöréM. 

Ki nehéz nyavalya, görcsök is más idegbajban 

sz- nved, kérjen röpiratot róla. Kapható ingyen és 

bérmentve Öchwanena|»otheke, Frankfurt a/Main. 

C í i i z i x z ó f é n i - l á i o p á k ! 

Gáztelep és csóvezetek nélkül! 

Képes árjegyzék ingyen. Gerson Boehm & Bosenthal, 
Tianipen- und Metallwaaren Fabrik, 

Wien , X X 2- Donauesehingenstrasse 30. 
Niederlage: IV. M ü h l g a s s e 3. 

Főraktár Kőszegen: H ő s e n s t i n g l J a k a b urnái. 

Keil-Lakk 
Arany-fénymáz 

képkeretek stb. bearanyozására. 
1 kis palack ára 20 kr. 

Fehér „Glasur"-fénymáz 
legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani befestésére. 1 doboz ára 45 kr. 

Mindenkor kaphatók : 

Unger JtfzNef-nél Kőszegen. 

^ o i ^ l G - 3 r " u . l a , 
k A n y v n y o ni <1 ti h / 

Kőszegen, Várkör 81. sz. 
Elvállal mindennemű nyomdász munkákat, kivánatra : 

egyszerűbb, vagy díszesebb 
l s i é . 1 l l t á s ' b a . n 

a legolcaóbb ílrak mellett. 
Kiadóhivatala a 

„KŐSZEG ÉS VIDÉKE" 
című lapnak, hol hirdetések a legjutányosabb áron 

felvétetnek. 

S Z Ö I - Ö T 

Házeladás. 

A 

A x n g t a l a n 

padló-viasz „Glória" 
legjobb és legegyszerűbb beeresztő-szer 

kemény padló számára. 

legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára. 
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