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Észbekaptak? 
A Költségvetés megobstruálását együtt ha-

tározták ti a szociálisták és a polgári radikálisok, 
de az első hét ülésnapon át kizárólag amazok 
szónokai húzták ki az időt. Emez csak egy szó-
nokot produkált, bár a másik ellenzéki oldalról 
egy őrgróf sietett támogatására a harcias blokk-
nak. Mind hiába. A végelgyengülés jelei máris 
mutatkoznak, sőt mi több, súlyos súrlódások 
merültek fel a vitarendezők között, aminek követ-
kezménye az lett, hogy a szociálisták időmérő 
delegátusa egyszerűen elhajította kezéből a stopper 
órát és faképnél hagyta az ámuló polgári de-
mokratákat. A különös idill nagy vereséget leplez 
és mindinkább nyilvánvalóvá teszi, hogy nem egy 
spontán incidens, hanem inkább az ország köz-
véleményének és ebben maguknak a munkás-
rétegeknek súlyos elitélő felháborodása birta rá 
a tulhangos parlamenti frakciót, hogy észbekapjon 
s a költségvetés általános vitájához az egy ki-
tiltott, de már pár nap múlva visszatérő Peyer 
Károly kivételével ne állítson több szónokot. 
Sajtójuk, a Népszava és a viiág igyekeznek ugyan 
szépítgetni a kudarcsorozatnak ezt a legújabb 
fázisát s ugy tüntetni fel a dolgot, mintha merő 
udvariasságból adnák át most már a teret a 
polgári elemeknek az ellenzéki harc folytatására. 
De másként ismeri a politikai világ a szociálista 

röntudatot". Bizony beszélnének ők tovább, hi-
szen egy másik hírlapi nyilatkozatban a szociálista 
pártvezetőségnek az a hivalkodó álláspontja nyert 
kifejezést, hogy hét napon át a parlamenti szo-
ciálista frakció bőven gondoskodott emberanyag-
ról és szónokaik nemvárt eredményt értek el — 
idő tekintetében. Hát helyben vagyunk. Az idő, 
a sok haszontalan, a tárgyhoz nem tartozó szó-
pocsékolással fogyasztott idő az a szociálisták 
számára az eredménye kritikai munkásságuknak 
s az ellenzéki ellenőrzés közjogi szerepének. 
Beszélni vég nélkül egész a kimerülésig, egész a 
dühig, amig csak össze nem különböznek elv-
barátaikkal, az októbristákkal, akik evvel a meg-
döbbentően haszontalan taktikázással, ezzel az 

Amerika Pasteurje. 
Hogy lett gép az elektron-elméletből. 

Abraras Albert csodálatos ta lá lmánya. 

Ezelőtt három évvel, mikor Pasteur ceute 
náriumát ünnepelték, a plrisi Sorbonue di»-z-
gyülésín a washingtoni Pasteur-intézet tudós 
igazgatója tolmácsolta Amerika hódolatát Frau 
ciaország nagy fi'inak. euiléke előtt. 

A nagy tudós beszédében kifejte1 te, hogy 
Európa és Amerika szellemi együttműködése az 
egész emberiségnek, az egyetemes hallad.isnak 
érdeke, mert a két világrész élotleifoííása. fej 
lödósének iránya, tudományos törekvéseiuek kü-
lönbözősége egymásra utalja őket: Európa a 
na«y teóriák hazája, Amerika pjdig a gyakor 
lati kivitelé. Amerika reá'ia, gyakorlati, min-
denben az üzletet a termelést a produktivitást 
kereső szellome (melyet az európai ember alig 
ért meg s nem is méltányol eléggé) nem élhet 
meg Európa gondolkozói, felfedezői, tudósai 
és művészei nélkül, do viszont a nagysulturáju 
Európának is szüksége van Amerika praktikus 
szellemére, amely Európa alkotásait tökéletesítve 
adja vissza. 

Egy gép, amely gyógyít. 

A beszédnek különösen az a része hatott 
szenzációként, amikor az amerikai tudó* kijeién 
tette, hogy Amerikának is van már Panteurjs, 

ország érdekei ellen mesterségesen indított had-
járattal, mit ártanak az országnak, mennyiben 
akadályozzák sürgős szociális és kereskedelmi 
vonatkozású, már benyújtott és tárgyalásból ki-
vonni kényszerült törvényjavaslatokat, mint ami-
lyenek a magánalkalmazottak nyugdijvalorizációja 
s az osztrák-magyar kereskedelmi szerződés, nekik 
mindegy, mert nekik fő a kibeszélt ülés, az idő-
mennyiségi rekord, a szónoki távgyaloglás. Ily 
könnyű lelkiismeret, ilyen döbbenetes prepoten-
ciája a kisebbségnek és az az egyoldalú mino-
ritási erőszak, mely diktatórikus törekvéseivel 
ránehezedik nemcsak a törvényhozás munkaképes-
ségére, hanem nyomaszjtó hatása alatt tartja a 
politikai élet minden komoly és céltudatos kez-
deményezését, ez az a provokáció, mely a polgári 
társadalom türelmének idegszálait a végsőkig 
feszíti. Legyen vége az időpocsékolásnak, gon-
doskodjék a többség arról, hogy dűljön le min-
den barrikád a haladás és a törvényalkotás elöl. 
Érveket, becsületes kritikát, okos módosítást 
minden párttól elvárunk, de visszautasítjuk azt, 
hogy tizennégy szociálista mulatságot csináljon 
abból, hogy zagyva indokolatlansággal össze-
hordott beszédanyagával mindent elposványositson 
s egy gazdasági bajok fölött virrasztó országot 
és kormányt a maga szógimnasztikájával végső 
türelmi próbára tegyen. Ideje lenne észbekapniok 
s nem folytatni a vakmerő játékot, mely nem a 
költségvetés elé, hanem a gazdasági kibontako-
zásnak vet gátat. 

üzemi pótlék május 5-ig fizetendő. Részlet-
fizetés esetében az egyes havi részbtek az illető 
hónap otódifc napjáig fizetendők. Ha az alap-
bér 300, aranykorona meghaladja havonként 
l°/o kamatot is kell fizetni. Részletfizetésnek 
elmulasztása esetéban az összes még hátralék-
ban maradt részletek is esedékessé válnak. 

Értesítem a közönséget, hogy az Erdei 
iskolában (Maoninger házban) Sopron bánfal ván 
az 1926—27. iskolai évre 10 hely üresedik meg. 
Pályázhatnak 6—8 éves mindkét nembeli gyenge 
szervezetű, gümőkórra hajlamos gyermekek. Az 
intézet ingyenes. A pályázat határideje július 
hó 15. Bővebb felvilágosítást a tiszti orvos ad. 

Közhírré teszem, hogy Horvátssidány kös-
ség vsdiszbérlete a községházán f. évi május 
2 án délu'án 3 órakor tartandó nyilvános árve-
résen fog bérbeadatni. 

H I R D E T M É N Y E K . 

Közhírré teszem, hogv a 2 821—926 sz. 
VI E. rendelet alapján az 1926 évi májusi 
házbérn^gyedre* a következő bér bsz fizetendő. 
U«y lakás mint üzleti helységek gyanánt hasz 
nált holyisések után 1917 évi alapbér 50'/« a 
bér czimén, s a i alapbér 3% a közüzemi pót 
lék ciméo. M is megállapodás hiányában a 
májusi lakbér 3 osrvenlő havi ré«zietben is fizet 
hető: ezan részlet fizetés a közüzemi pótlékra 
azonban ntrn terjed ki. Az t-edék^s bér s köz-

4344—926 sz. Közhírré teszem, hogy a 
m. kir. földtani intézet tisztviselői a folyó évben 
is földtani munkálatokat fognak végezni ée fel-
hívom a közönséget, hogy a tisztviselőket kös-
hasznú tevékenységükben támogassák. 

4405—926. sz. Közhírré teszem, hogy Tőt -
szerdahely községben minden év május 3 án óe 
szeptember 14 én állatvásárok tartatnak, me-
lyeden különösen sok csőri fajta hidegvérű ló 
kerül felhajtásra. 

443t —926. sz. Közhírré teszem, hogy a 
[Magyarország területén élő nem hivatásos ka-
tonai állományból származó 100% os rokkant 
volt tisztek és azok családtagjai vasúti arcképes 
igazolványokat nyerhetnek. Feltételek a polgár-
mesteri hivatalban megtudhatók. 

4414—1926 sz. Közhírré teszem, hogy a 
leventeköteles kőszegi ifjúság részére május hó 
2 án, vasárnap délután 2 órakor a sporttelepen 
(régi vásártér) levente oktstás lesz. melyen az 
1905—1914 évben született iskolába nem járó 
fiuk megjelenni tartoznak. 

Tény az. hogy az Abrams féle gép, ille-
tőleg gépek alkalmazása csodálatos eredménye-
ket produkál — tömegnsan. 

Abrams Albert dr., a sanfrancibkói dús-
gazdag orvos, tizenöt esztendeig kísérletezett 
s főként empirikus módszerrel jutott el odáig, 
hogy ma Amerika Pasteurjének tekinti és neve 
itt Amerikában: fogalom. 

Az elektron*elmBlet. 

Abrams dr. felfedezésének kiinduló pontja 
kétségtelenül az angol Rutherford hires elek-
tron elmélete volt, amely szerint az anyag leg-
kisebb része nem az atom, hanem az elektron, 
mely az elektromosság egysége. Az alom (a leg-
kisebb is) ezer éa ezer végtelenül kicsiny corpus-
cnlumból áll, amelyek mindegyikének elektro-
mos töltése van. Bármi legyen is corpusoulumok 
eredete, vagy bármi legyen is a felhasznált szub-
siancia, az elektromos töltés mindig ugyanak-
kora. Szóval az elektron a természet elektro 
mos egységd. 

Tompson kimutatta, hogy a katód-részeos 
kék ezerszerte kisebbek a legkisebb atomnál 
(hidrogén atom), mégis épen akkora villamos 
töltésük van, mint az atomnak, sőt ugyanakkora 
mint az ezüstatomnak, mely pedig százezerto 
nagyobb. 

Az elektonelmélet a villamosa igról táplált 
nagyon is labilis fogalmainkat wzal a gondo-

2000 korora Euves szam ara 

igazi „amBrik.ii Pasteur", aki nem uj teóriát, 
nem uj gyógyszert vagy valami filozófiai rend 
szert adu t a világnak, hanem egy tfépet, mely 
h i töiiélevssé t jhs/.tik majd, u legnagyobb 
ál.Iá* lesz az emberiséur* nézve, mert rengeteg 
fajdalomtól fogja megkímélni s « betegek mii 
Hóinak adja vissza a iegnigyobb kincset: az 
egészséget. 

Amerika Pasteurje: Abrams Albert dr. 
A jurészt tudósokból, elsősorban pedig or-

vosokból á'ló közönséget ez a kijelentés annál 
is inkább meglephette ott Parisban, mert az uj 
találmányról és Abrams dr. ról jóformán uem 
is hallottak. 

A w ishingtoni Pistnur intézet i^azgatójá 
nak beszedj után két pszteudfivel már Európa 
is megismerkedett Amerika Pasteurjének föl 
fedezésével, mely va ósáiíos forradalmi vívmány 
a/, orvosi tudomány eddigi módszereivel szemben. 

Az utóbbi években Londonban, Párisbau, 
Varsóban, sőt Budapesten is megnyíltak az 
Abrams intézetek. 

Mindenek előtt bocsássuk előre, hogy a 
tudományos világ kissé sakeptikusan fogadta 
Abrams találmányát, amelynek m igyarázataihoz 
kétség férhet, de ered nényeihez nem. Ezért 
hódit o találmány ellenállhatatlan erővel és je-
ler.tőségéb.M ezért nem vonhat le sommit az a 
homály amely a mechmizmus működés i ek 
magyarázatát borítja. 
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Kősreg é« Vidéke. 1926. május 2. 

Közhírré teszem, hogy Kőszeg szab. kir. 
•áros erdőgazdasága, az Alióerdő 13. tag „b* 
erdőrészlet 1926. évi vágásában, fenyőépületfára 
éa rönkre f. éti május 3-án délelőtt 10 órakor 
árverést tart. Gyülekező a vágásban. 

3788—926. sz. A m. kir. földm. miniszter 
rendelete folytán felhívom az összes földtulaj-
donoeokat és földbérlöket, hogy az 1925. év őszén 
ét 1926. tavaszán bevetett szántó területeiknek 
nagyságát, katasztrális holdak és négyszögölek 
szerint, — statisztikai adatgyűjtés céljából, — 
mint minden évben, ugy az id6n is legkésőbb 
f. évi május hó 15 ig a Városházán, 10. számú 
szobában a valóságnak megfelelően jelentsék be, 
avagy időmegtakarítás szempontjából ugyanott 
írásban is adható be. Ezen bejelentésnél feltün-
tetve legyen, hogy tulajdonos e vagy bérlő és 
kitől mily nagyságú területet bír bérbe, mivel 
van bevetve, terménynemenként, külön-külön 
annak területe katasztrális holdanként és négy 
szögölenként feltüntetve. Figyelmeztetőm a föld 
tulajdonosokat és földbérlőket, hogy ezen beje 
lentés elmulasztása törvény szerint büntettetik. 

Értesítem a város közönségét, hogy f. évi 
május hó 8 án, azaz szombaton délután 5 órakor 
a városháza tanácstermében dr. Horváth Mihály 
egyetemi tanár előadást tart az anya é« csecsemő -
védelem körébe vágó kérdésekről. Felhivom a 
város közönségét, hogy ezen előadáson minél 
számosabban jelenjenek meg. 

Felhivom mindazon földtulajdonosokat, kik-
nek földjük a Puokel, Kalchgraben, Steiner, 
Baumgarten, Rohonci mellett éa Két hosszat 
dűlőben fekszik, hogy ingatlanaik határait cöve 
keljék ki. Az ingatlan négy végpontján leütött 
cövekre, az ingatlan felé eső belső oldalon közön-
séges ceruzával olvashatóan a tulajdonos neve 
ée lakhelye (utca, házszám) felírandó. A szom-
szédok felöli mesgyék törés pontja is cövekkel 
látandók el. Ezen kicöveklési munkálatok leg-
később f. évi május hó 5 ig elvégzendők. Mind 
azon birtokosok ellen, akik a kicöveklést meg-
jelölt határidőre elmulasszák, kihágási eljárás 
lesz megindítva és a büntetésen felül a mulasz-
tásoktól s?ármazó mérnöki pótmunkák költségeit 
is viselni tartoznak, jarabrits Lajon poigáimtstrt 

Ipartestületi közlemények. 
Értesítem a testület tagjait, hogy bő ma-

gyarázatok kai és könnyen áttekinthető tárgy 
mutatóval ellátott „Az uj ipartörvény kézikönyve" 
cimü könyv az ipartestületnél 20Ú.ÜÜÜ koronás 
árban megrendelhető. 

Értesítem továbbá a tanoncokat alkalmazó 
tagokat, hogy a folyó iskolai év végén tanorc-
inunkakiállitás rendezése van tervbe vév.\ Fel-
kérem ennélfogva nevezett tagokat, hoey tanonca 
ikat a kiállításon való részvételre bu/.ditnni s a 
részvétel iránti szándékot a tanonciskolui igaz-
gatónál vagy az ipartestületnél bejelenteni sxivea 
kfdjeoek. Dömötör Oyula ipartestületi elník. 

lattal ewésziiette ki, hogy az elektromosság vé 
gts mennyicég, mely egységei szerint (elméle-
tileg) megszámlálható. Egyebet az elektromos 
•ágról végeredményben nem tudunk, mint azt, 
hogy a mérhető anyaggal kapcsolatos jelenség. 
Hutherford elektronelmélete óta ennek a úron 
dolatnak a fordítottja hódit a tudomány terén 
s ez az, hogy nincs anyag villamosság nélkül. 
És 

ehhez a gondolathez kapcso'ódik Abrama 
felfedezése. 

Az elektronok (ill. corpusculumok) önsze 
tétele mozgása a mai tudományos teóriák 
szerint mii.den anyagban mas és más s eszerint 
vannak különféle atomok, illetve elemek 

Az elektronok mozgása közben egyes cor 
puBculumok messze ennek a vonzási központtól, 
ugy, hogy kicsapódnak s emanáció áll elő. Sőt 
vannak bizonyos szubstanciák, mint az uránium, 
amelynek tömege milliószorta nagyobb a cor-
puhculumok tömegénél s amely maga tasziija 
lovabb a corpusculumokat. Az anyagnak ez n 
többé kevésbbe kimutatható tulajdonsága a rádió 
aktiviiá*. Vannak rádióaktív szubstanciák, mint 
uz uránium vngy rádium, amelyek olyan meny-
nyibégbe 

n lökik ki magukból a corpusculutno-
sat, hogy sápedt fénnyel világítanak, látszólag 
örökké. Diagnózis egy csepp ver alapján. 

Ez a rádióak ti vitás mindeu anyagnál fel-

H Í R E K . 

Az uj városi pénztárnok Szmolyán László 

hétfőn vette át a városi pénztárt és elfoglalta 

hivatalát. 
A nyaralási akció megindítása tárgyában 

megtörténtek az előzetes intézkedések. A polgár-
mester Freyberger Ferenc gyárost és dr. Fuchs 
Endre városi aljegyzőt kérte fel és bizta meg a 
szükséges intézkedések megtételére. A nyaralás 
sikere mindenesetre nemcsak a jó időtől fog 
függni, hanem attól is, hogy a lakáskiadók és 
a vendéglősök fognak e olcsó és versenyképes 
árakat beállítani. Ha ez meglesz, akkor előre 
láthatólag lesz bőségesen nyaraló is. 

Az öreg bences diákok a jövő hétfőn ezuital 
nem a Kaszinóban jönnek össze, hantm kirán 
dulást rendeznek a Hétforráshoz. A házigazda 
szerepét a bencés rendház igazgatója Nagy 
Balázs tölti be, aki a Hétforrásnál meg ven 
dégeii a kiránduló tarsaságot. 

Halalozas. Mult s/.ombaton temették Hándol-
bun Szmolyán László városi pénztáros édes 
atyját Szmolyán István földbirtokost, ki hosszabb 
szenvedés után 72 éves korában hunyi el. 

A magyar-osztrak kereskedelmi szerződet 
törvényhozási sürgős tárgyalására tett indítványt 
polgármesterünk szerdán a városi kongresszuson, 
mit egyhangúlag elfogadtak és másnap már a 
kormányelnök előtt volt a kérelem és ugy érte-
sülünk, hogy a napokban már tárgyalja is a 
nemzetgyűlés. 

Uj szállodát épittet és rendezett be Erhardt 
József polgártársunk, ki aziránt folyamodott a 
város tanácsához, hogy szállodáját Jurisich-
szállodának nevezhesse el. A tanács, figyelemmel 
arra, hogy Erhardt igazán kifogástalan ízléssel 
és nagy áldozattal rendezte be szállodáját, ami 
csak előnyére válik Kőszeg városának, meg-
engedte, hogy Jut isichról nevezze el a szállodát. 

Terzene lesz május 9 én, vasárnap délelőtt 

11 órakor a főtéren. 

Kőszeg varos resztvesz a Budapesten ren-
dezendő Ember kiállításon, hol régi kulturális 
intézményeit fogja bemutatni nagyított iényké 
pékben, egyben » város természeti szépségeit is 
bemutatja ugyancsak fényképfelvételekben. 

Bucturo. Hirtelen történt áthelyezésem foly-
tán nem jutott időmből személyes buesuzkod sra, 
e/.ért ezúton mo.dok „Isten hozzftdoi" ugy a 
hivatalos Kórokrien, vaiamint bajtársaiinnak éa 
jóismerósei Jinek. M ed g y e s i . J á n o s 

m. kir. csendőr tiszthelyettes. 

A vamszedas megszűnt május elsejével a 
kőszegi vámoknál. Mint ismeretes, az utakat 
átvette az állam a varostól és \jy a varos a 
vumszedést beszüntette. A sorompón is elkerül 
nek helyükről. 

Tancmulatsagot rendez j^vő vasárnap a 
Mulatóban a KSÉ „Törekvés" csapata. A díj 
tekeversenv már szombaton este veszi kezdetet. 

Budapesti művészek városunkban. Mult szá 

rrunkbau panaszoltuk ép fel, mennyire feltűnően 
elkerülik városunkat mostanában a színtársulatok 
és egyéb művésztárRaságok. Ma részben már rá 
is cáfolhatunk cikkünk ezen állítására. Egy vér-
beli művésztársaság, amely dicsőséggel hirdette 
a közelmúltban az elvesztett magyar felvidéken 
43 estén keresztül a magyar igét, s amely azóta 
bejárta Magyarország nevezetes városait is, min-
denütt dipsőséijet szerezve az igaz magyar mű-
vészetnek, egy estére érinti városunkat és május 
hó 4-én, kedden este 8 órakor a Mulató nagy-
termében egy művész-estét tart. A szereplők 
részben régi ismerőseink. Hndrik Anna, Magyar-
ország legelső szavaló művésznőjének gyönyör-
ködhetünk ismét nagy skálájú, drámai hangjában, 
lehelet finomságú lyrsi előadásában. Társaságá-
ban fellép Taksonyi Piroska operaénekesnő, akit 
most szerződtetett a prágai Opera tagjai sorába. 
Ha a közönség uvegcsengésü koloratm- hangját 
meghallj í, nem tud majd betelni nefP minden-
napi énektudásával. Nagyon be fogja lopni magát 
közönségünk szivébe és szeretetébe. S ki ne 
ismern éa kitűnő bumoru és ötletes jellemszinész 
Gere Zsigmondot, H Magyar Szinház örökös tagját, 
aki mar volt egyszer Maletzkyékkel városunk-
ban. Igazi őstehetség. Finom humorát és ötleteit 
nemcsak a színpadról ismerjük, m?rt hisz az 
utóbbi időben a „Magyarság* tárcarovatában is 
állandóan találkozunk a nevével. Nagyon sokan 

| vannak Kőszegen, aki t visszaemlékeznek külön-
ben is Oere Zsigára, az ő hatalmas ma már 

'őszbeboruló tiszteletet parancsoló alakjára, a 
76 os bakák népszerű közismert volt tisztjére 
Majd minden volt 76 os tiszt és baka eltette 
Gere Zsiga bácsi mesés humoru könyvét „A 
76 os baka meg a nagy háború". — A három 
művész szépen összeválogatott, decens műsora 

! felölel opera áriákat, műdalokat, drámai részle-
teket, lyrai verseket, szatyriku* aktuálitásokat 
és mókákat. A műsor mindenkit ki fog elégíteni 
és programmjával minden kritikát kielégít. — 
ö n m m e l üdvözöljük e vérbeli kis művészgárdát 
és hisszük, hogy a művészestéröl mindönki egy 
feledhetetlen kedves est emlékével távozik. Kér-
jük a művészetet mindig szerető közönségünket, 
támogassa és fogndja szeretettel a sok költséggel 
és fárndsaggal ide a határszélre elzarándokoló 
művészeket, hogy ők is jó emlékkel hagyják el 
Kősz?g városát. 

A postás arvahazzal kapcsolatosan olyan 
hirek henogtek forgalomba, hogy az árvaházát 
nem épilik meg, hanem ugyancsak Kőszegen 
egy épületet keresnek erre a célra. A polgár-
mester ptíííti u ja alkalmával utánjárt a dolog-
nak és a legilletékesebb helyen meggyőződött 
a-ról, hogy fonti híresztelés minden alapot, nél-
külöz és a portások igenis építenek Postás Arva-
házat és az építkezést a közeli napokban már 
meg is kezdi*. 

Gyöngyös-utca 9. sz emeletes 
ház eladó. 

tehető és Abrams szerint az emberi test egész 
Bégen és beteg részeinek más és más a rádió-
aktivitása. 

Abrams ezen az alapon konstruált két egy-
mással összefüggő gépet, egyet mely a beteg 
ség minemüs'sgét állapítja meg egyetlen csepp 
vér rádióaktivitása alapján, egy másik pedig, 
amely bz első gép megállapításaival összefüg-
gően, különböző elektromos sugarakkal igyek-
szik megszüntetni a szervezet legkisebb résztcs-
kéinek koros emanációit, kisugárzását. 

Mint már emiitettük, „Amerika Pasteurje" 
empirikus uton, kísérletek alapján jutott el gé 
pernek megszerkesztéséig, amelyeknek működé 
sét, illetve hatását csak nagyon gyöngén támo 
gatja alá az elektronról és a rádióaktivitásról 
szóló elmélet, amely maga is meg meglehető 
sen homályos s csak kezdete (a modern termé 
szettudomány szerint is) az anyag és energia 
lényegének megismeréséhez vezető útnak. 

A tudományos körök kételkedésével szem-
ben állán ik azonban a mügdöbb-mtő eredmé 
nyek. Abrams diagnosztizáló gépe, rhoosta', 
száz eset kö*ü! kilencvenkilen esetben a beteg 
egyetlenegy vércseppjéből pontosan megállapítja, 
hogy id g , vér- vagy gerincbántalom, tuberku 
lózis, köszvény, érelmeszesedés vagy malária 
esete áll-e fenn, — a másik gup, az of>cilocIast 
pédig titokzatos elektromos kisugárzásaival mind-

ezeknél a bajoknál segit és sokszor meggyogji-
tot: olyan betegeket, kikről kiváló orvosok le-
mondtak, mint gyógyithatatlaLról s elkü'dötték 
őket meghalni. 

Az európai Hutherford elektronelmél«4e vz-
amerikai Abrams kezében géppé lett, • < 
betegségeket gyógyít, még pedig bán . •» 
eredményekkel. Persze — s ez érihetó i i -
európai orvosok legnagyobb része Abrai s a 
lálmanyát nem akarja elismerni mindaddig .> J 
tudományos magyarázatát uem kapja a 'sódé 
uak. Viszont nem egy olyan felfedezése .-..n a 
modern technikának, amelyet még annyira . • 
lehet megmagyarázni, mint Abrams gép 'it 
ameljeket mégis igény be vesz az emberis > 
mert szüksége van rá. 

Lángelme s Abrams ? 

Upton Sinclair, a nagy iró és embei rá 
könyvei irt Abramsról, akit ugy ünnepel, mi 
az emb'TÍseg egyik legnagyobb láugelmej • 
konzervatív Európ \ nagy városaiban pedig * " i 
nyílnak meg az Abrams intézetek. — V é g • f ' 
ményben pedig ennek a találmánynak az te 
két nem az fogja eldönteni, hogy sikerüi-e i ki-
találni a titokzatos gépek tudományos ma 
rázatát vagy nem, hunem az, hogy megrne • 
az emberiséget legnagyobb ellensegeiuek, a > 
tegségeknek egy nagy részétől. 

Amerika azt mondja, hogy igeo. 

2. 
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Megindul a jeggyir, de csak abban az eset 
ben, ha legkevesebb 30 tömb napi szükséglet 
mutatkozik, ennél kevesebb müjégszükségletérl 
nem fizetődik ki a jéggyár üzembentartáse. Fel 
kéri ennélfogva a vezetőség a fogyasztó közön-
séget, hogy napi szükségletét sürgősen jelentse 
be a részvénytársaság elnökét él, Mayer Jáuos 
vendéglősnél. Magánháztartások is jelentkez-
hetnek. 

A várcei tűzifa eladására most folynak az 
intézkedések a városházán és az eladás napját 
annak idején hirdetmény és dobszó utján fogja 
a város közölni a közönséggel. 

Négy evi fegyházra ítéltek Tihanyi Freyler 
Máriát. Tihanyi Freylsr Mária, az ál Stourdza 
grófnő csalási és csalás iránti kísérleteinek ügyé 
ben csütörtökön hozott Ítéletet a szombathelyi 
törvényszék Fodor-tanácsa. A biróság 9 rendbeli 
csalás, 2 rendbeli csalás kísérlete és 1 rendbeli 
sikkasztás vétségében mondotta ki bűnösnek 
Tihanyi Freyler Máriát és ezért 4 ovi fegyházra, 
5 évi hivatalvesztésre, továbbá 1,<>00.000 korona 
bűnügyi költség megtérítésére, valamint a lefog 
lalt bűnjelek visszaadására a károsultaknak Ítélte. 
Az álgrófnőt 6 rendbeli csalás kísérletének vádja 
alol felmentették. Az ügyész súlyosbításért és a 
felmentések ellen felebbezéssel élt. de felebbezett 
Tihanyi Freyler Mária védőügyvédje is. 

Betörd! Tolvaj! Fogják meg! Ezek a kiál-
tások zavarták meg szerdán délben 1 óra előtt 
a Király ut síri csendjét és nyugalmát, melyet 
pár pillanat alatt izgalmas lótás futás és zűr-
zavar váltott fel, de csak a Foilák-cégtöl a 
Csánits házig tartott. Ott három kőszegi polgár 
és több ifjonc szorosan fogtak egy tagbaszakadt 
nyúlánk jólöltözött fiatalembert, mig körlete vé-
géről megérkezett a várt rendőr és a közben 
értesített felügyelő, akik aztán a mindenáron 
szabadulni akaró betörőt bekísérték a rendőr 
Bégre. Itt azután a vallatás során bemondotta 
jegyzőkönyvbe, hogy Németh György a r.eve 
és körmendi lakos s csak kirándulni jött Kő 
szegre. Kirándulását azonban arra használta fel, 
hogy délelőtt folyamán kileste az alkalmat arra, 
hogy melyik üzletbe törjön be, a kiránduláshoz 
szükséges pénzneft a megszerzésére. Ki is sze-
melt magának vagy négy helyet, azonban min 
denütt zárt ajtókra talált, mig végül a Fóliák 
céghez került, ahol szintén zárva volt ugyan 
minden, de ez volt az utolsó stáció, itt okvetlen 
be kell jutnia. Elővette tolvajkulcssit és fui 
akarta nyitni a kapu alatti üzletajtót, de mivel 
azon wertheimzár van, ez nem sikerült ne«i, 
tehát a vállával ment neki az ajtónak s mivel 
a záróvas engedett, az ajtót szépen benyomta. 
Az üzletbe érve rögtön hozzálátott a kézi pénzes-
fiók kiürítéséhez, melynek tartalmát a melléhez 
az ing alá gyömöszölte. Abban a pi lanatban, 
hogy ezzel végzett, puszta véletlenségből belép 
a hátsó üzletbjtón Pál József és meglátja az 
irodafűlkeben garázdálkodó ismeretlen fiatal-
embert, aki arra a kérdésre, hogy mit keres itt, 
xavartau azt felelte, hogy a Krausz urat keresi, 
közben azonban már menekűlci igyekezett az 
utcai üzletajtó íelé, de mivel az zárva volt, mi gint 
csak ott menekült ki erőszakkal, ahol bejött. 
Kiérve az utcára rögtön felugrott a ház előtt 
hagyott ós Szombathelyen lopott kerékpárjára 
és el akart menekülni, azonban Pál József még 
jókor érte el, letaszította a kerékről ós rövid 
hajsza után a rendőrség vette pártfogás alá. 
likőr a felvett jegyzökönyvet aláiras végott eléje 
ették, megfeledkezett első nevéről és valóságos 
evét, Horváth Jánost irt alá. É«y kiküldött 

feiombathfílyi detektív felismerte a betörőt és 
i e^állapította, ho«y tényleg Horváth János a 
eve és szombathelyi lakos a Rumi utcában, 
egnap átkísérték a szombathelyi ügyészségre. 

Egy meeik betörőt is letartóztatott a rend 
rség Drescher Mihály kőszegi lakatossegéd 

uemélyében, aki Kasztner Antalnál kétszer és 
\hitz Gusztávnál egyszer tört be oly alkalom-
aul, amikor több pénzt sejlett a fiókokban. 
Mindkét helyről nem csak a pénzt, hanem 
<->rut, ekszert es ruhaneműt is elvitt magával. 
Drescher is lekerült a szombathelyi ügyész-
ségre. 

„Csirkefogó nök" cím alatt multheti szá-
munkban közöli hirben szereplő özv. Janztó 

ryyné ludadi lakos semmiféle rokonságban 
nincsen Janzsó Mihály helybeli szabómesterrel. 

Két uj disznóól eladó. Cim a 
Adóhivatalban. 

T e k é z ő k f i gye lmébe ! 

Megnyílott a tekepálya 

a Mulató kerthelyiségében. 

A betegsegelyzo rendelojeben a nyári hó-
napok tartamára elmarad sz esti rendelés, május 
3-tól kezdve csak déli 12 órától 1 ig van orvosi 
rendelés. 

Segedvizegák. A kőszegi ipartestületi tanonc 
vizsgálóbizottságok előtt április hóban a követ-
kező tanoncok tettek se«édvizsgát: Tangl Adolf 
asztalosnak Rozman Ferenc nevű tanonca kitűnő, 
Schatzl Lajos lakatosnak Gálos Gábor, Schreiner 
János kőművesmesternek Ecker Jáno3 nevü 
tanoncai jó, Cernin Károly cipésznek Schreiner 
Imre, Fixl István nagygencsi cipésznek Sági 
László nevű tanoncai elégséges és Schreiner 
János ácsmesternek Scheck Gyula nevű tanonca 
elégtelen eredménnyel nyert segédlevelet. 

Érdekes zeneest Szombathelyen. A műzene 

kedvelőit bizonyára érdekelni fogja a szereplők 
kvalitásánál fogva eseményszámba menő azon 
érdekes hangverseny, melyet Payr Róbert aka 
démiai tanár, hárfaiuűvész, ismert zeneszer/ő, a 
bécsi Opera és a filharmónikus zenekar hárfa 
szólistája május 11 én, kedden rendez Szombat-
helyen a Kovács-szálló nagytermében esti 
órai kezdettel. Kozretr. üködnek még Brirthlmé 
Anny bécsi operaénekesnő, Bárdos Alico hege 
düművésznő és dr. Windholz Pál gordonkamű 
vész. — Jegyek elővételben Dukes>: papíráru-
házában Szombathelyen válthatók. 

Panasz erkezett be a Szent János hídtól a 
laktanyáig vezető gyalogjáró jelenlegi komisz 
állapotáról, melynek nyaktörő felületét ezen-
kívül még az egyiptomi sötétség is turkolja. 
Vagy meg kell javítani, va«y ki kell világítani, 
de legjobb volna mindkettőt megcsinálni, mert 
elvégre nem lehet megint addig várni, mig 
ismét a katonaság hozza r.índbe ezt az eléggé 
forgalmas u'részletet. 

A Kalvaria villany világítási költségeinek fede-
zésére Maifz Lipótnál befolyt: Kálv\riatemploin 
500000, (iüntner Lujza ííOO.OOO, Lendvay Lajos 
115 000, Szerdahely Károly, Hochecker Antal 
100 000, Gombás *Ede 80.000, Stiaszny Gvuia 
56.000, Maitz Gusztáv. B.iuer A aios. N. N., 
L i m p József, Maitz Flórián, Zjth>r Ferenc, Sina 
Tivadar, B^umuartner Jánosue, Wapp Antónia, 
Wentzl Miháiv, özv. Kirchknopf Mihályné, N. 
N. öU.OOO, Babler Vilmos 4(J 000, Scheck Mihály, 
özv. Stmadt Márton né, Naumann Jakab, N. N , 
özv. Kaltenecker F-né 30.000, Frankenberger 
Jánosné, Wlasits Gyula, Pinder Lijos, Adler 
Testvérek, Kollmann János, Horváth Anna, A. 
II., Wittmann Ignác 25.000. Müller Imre, Hor 
váth János, Pajor Ferenc, Pftpp Istvánné, N N. 
20.000, Trattnemé 15.000, Auguszt Irma, Türk 
Fáni, Schranz K., Oszt. rinanné, E*ztner János, 
Karner Ferenc, Schónbau-ír J inoáné, Kelemen 
Györpyné, özv. Hübertbné N. N. 10 000, Glatz 
Frigyesné 10G0 K-t. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetról. S z ü 

1 e t é 8 e k : Scheer József—Maitz Johanna : Ká-
roly é* Mária r. k. Schermann Gvu la—Winter 
Mária: Anna r. k. Heisz Lipót—Edler Mária: 
Lipót r. k. Czibulla József—Aracsi Julianna : 
Béla r. k. Kuntner Gusztáv—Panics Erzsébet: 
Gusztáv r. k. Borosa Ferenc— Gajdos Katalin:1 

Olga r. k. Schlö«l Ferenc—Ecker Mária: Mária 
r. k. — H a z a s s á g : Tiszauer Imre—Muller 
Emilia. H a l á l o z á s o k : Imrich Mihályné 59 
éves májgyulladás. Koroknai Emma 4 hó, tü 
dőgyulUdás, Kohl József 1 hó, tüdőgyulladás. 

E g y disznóól Király ut 10. sz. alatt 

a>:onn»l eladó. 

A rabok küleö foglalkoztatása ellen évek 
óta már soks/or felemelték panaszkodó szavukat 
az iparosok. Az igazságügyminiszter most tel-
jesítette az iparosok kérését és rendeletei adott 
ki, amelyben megtiltja az ügyészségeknek, hogy 
a foglyokat külső ipari munkára rendeljék. 

— Lugkómérgezés okozta legtöbb esetben 
az utóbbi időben előfordult haláloavégü szeren-
csétlenségeket, ami annak volt tulajdonítható, 
hogy a lugkő gyenge, ezen célra alkulmatlan 
újságpapírba csomagolva került forgalomb*. — 
Ennek meggátlására a kereskedelmi minisztérium 
erre vonatkozó legújabb rendelete értelmében 
128—130 fokos lugkő csak jól elzárt és „Méreg" 
felírással ellátott fémdobozokban árusítható. Az 
így csomagolt és szavatoltan jóminöségü lugkő 
bármily mennyiségben kapható '/«. Vj és 1 kg. os 
dobozokban Adler Simonnál. 

Védekezzünk az aranka pusztításai ellen. A 

lóhereinkben és lucernásainkban évről-évre ter-
jed és igen nagy pusztításokat okoz az aranka. 
Ez élősködő növény 10—12 cm es szárával kö-
rülveszi, befonja a lóhere és lucerna szárát, 
szivókájával kiszívja életnedveit és kipusztítja 
azt. Juniustól szeptember hó végéig virágzik 
ós októberben már magot termel. Miután igen 
nagy kárt okoz, állandóan védekezni kell ellene 
ée elsősorban arankamentes vetőmag használa-
tával. Csak ólomzárolt, arankamentes vetőma-
got használjunk. Ezzel azonban nincs elintézve 
az ügy, mert talajaink annyira fertőzve lehet-
nek már az aranka magvával, melyek a trá-
gyával is bekerülhetnek a földbe, hogy aran-
kás foltok olyan helyen is mutatkozhatnak, sol 
ólomzárolt magot vetettünk. Ilyenkor a legbiz-
tosabb óvszer ennek továbbterjedése ellen az, 
hogy az arankás foltokat, sőt a még meg nem 
fertőzött környezetből is egy jó darabot fel-

; kapálunk mélyre, vagy felássuk, miközben az 
arankaszálakat felszedjük, illetőleg e«y helyre 
összegyűjtjük, azután szalmával letakarva elé-
getjük. Az égetést a helyszínen kell végezni, 
mert az elhordásnál széthullanak az aránka-
szállak és így nem végeznénk ered nényes mun-
kát. Aki nem így cselekszik, annak lóhere, lu-
oernatábláit csákhamar keresztül kasul átszövi 
az aranka és az egész termést elpusztítja. 

3000 munkás dolgozik az amerikai p troleum-
tüz oltásán. Newyorkból jelentik: A kaliforniai 

Ip'tro'eumtüz oltásán háromezer mu-ikás dolgo-
zik. Állandó 'urriusokban, éjjel rmppil sáncokat 
hánynak a Iáimban alf<J telep körű', hogy leg-
alább a tartályok egy részét megmentsék. 

Elveszett egy szemüveg tokkal együtt 
melyen „Hrttechek és Farkas Budapest" "cim 

van. Kérem a becsületes megtalálót, adja le a 
kiadóhivatalban meu felelő ju'alom ellenében. 

1400 G-öles g y ü m ö l c s ö s és erdő a rövid 
Klangen-dülőben, 621 • ö les gesztenyés és 
rét a Kalchgrabenben, 120 Q-ö les káposz t ás 
a vágóhid mellett eladó. Bővebbet Rajnisch-utca 5. 

Ullreich Gyulánál. 

Háztartási célokra 
nagyon alkalmas vastagfalu, négyszögletes 

Lr,aL üvegedények 
kaphatók potom áron nagyobb mennyiseg-
ben a helybel i vt t lanytelepen Használ-
ható : káposzta, tök, répa, ugorka, paprika, 
cékla, zöldbab, gyümölcsíz, zsir, különféle 
oldatok, továbbá liszt, cukor, só, mák, dara 
és hüvelyes vetemények elraktározására. — 
Kaphatók még 70 — 80 liter űrtartalmú üveg-
ballonok is különféle folyadék raktározásra. 

Ne mulassza el senki ezen vetelalkalmat! 

HOTEL PENSIONE METROPOLE ABBAZ1A 

ii I m a 
A Südstrand legszebb pontján. 

A fürdőhely centrumában. — Erkélyes szobák. 

Táncterem. 

Ki tűnő francia és magyar konyha 

Árak 35 Urától . 

F e l v i l á g o s í t á s o k k a l s z o l g á l : 

V Á M O S I I K O D A I I u d u p o M t V . , F u h n n k , > « < i o r u . %»I. ' I V ! . 

DémánésBlum 
tulajdonosok tulajdonosok 
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S P O R T 
Szombathelyi Törekvés - Kőszegi SE 1:1. 

Egyenlő erők erős és mindvégig izgalmas 
mérkőzése volt az első és második helyen álló 
csapatok találkozása, melynek eredménye reálisan 
fejezi ki az erőviszonyokat. A Törekvés csapata 
technikailag jobb volt a KSE-nél. amit viszont 
a KSE hatalmas lendülettel ellensúlyozott és a 
többet, sőt a vészé yesebben támadó fél is volt. 
A vezető gólt Gyurák fejelte az első félidőben, 
mit a KSE-nek csak második félidő vége felé 
sikerül kiegyenlíteni, mikor is a kapus kezéből 
kieső labdát Háni jobban a hálóba segiti. Mind-
két csapatnak volt alkalma elég a mérkőzéu alatt 
a gólszerzéshez, azonban ez a csatárok ügyetlen-
sége, — vagy a közvetlen védelmek jó játéka 
miatt meghiusult. A Törekvésből a csatársor belső 
triója és a közvetlen védelem játszott kitűnően; 
a KSE-nél Nemes Hribár. Pojdesz I. és Spindl-
bauer játéka emelkedett ki. de a többiek is csak 
dicséretet érdemelnek kitartó játékukért. Sirovetz 
biró (Győr), egy-két hibától eltekintve, megfelelt. 

A KSE bajnoki mérkőzése Sárvárott. 
Ma vasárnap Sárvárra rándul a KSE csapata és 
ott az SLE csapatával játszik bajnoki mérkőzést. 
A KSE-nek hátralevő mérkőzéseit komolyan kell 
venni a helyezés szempontjából és ezért reméljük, 
hogy Sárvárról mindkét pontot hazahozzák. A 
csapatot számos sportbarát kiséri Sárvárra. 

Barátságos mérkőzést játszik ma délután 
4 órakor a helybeli sporttelepen a Szombathelyi 
Törekvés II. kiváló együttese a KSE kombinált 
csapatával, mely szintén jó összeállításban sze-
repel. A mérkőzés jó sportot igér közönségünk-
nek és egyben alkalma nyílik az ifjúság fejlődé-
séről meggyőződni a szemlélőnek 

A z n l o s z t n l y i m j i i o k s á g Ú I I I I M U : 

Résztvevő csapatok 
sorrendje : 

Kőszegi SE 
Szombathelyi Törekves 

Kámoni AC 

Sárvári Leventék . . . 
Szombathelyi TE . . . 
Zalaeget szegi TE . . . 
Szombathelyi Vasas . . 
Zalaegerszegi MSE . . 
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. 11 11 1 2 37 11 24 
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. 15 3 9 4 21 32 10 
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11 
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38 6 Vasvári SE . . . • 

G ó l s t a t i s z t i k a . A mult vasárnapi bajnoki mérkőzés 

után a KSE gól lövő statisztikája a következőkép a lakul t : 

Ham 17. Novak I 12, Márkus 6, Riegler II., Nemes és 

Szova 3 - 3 , Nóvák II. 2. — Adtak 48-at, ebből 2 öngól 

KTK, ZTE) , kaptak 12 gólt. 

78 1926 tk szára. 

Árverési hirdetmény. 
Pollak Sándor végrehajtónak B >n> a József és neje 

Vinkó Mária végrehajtást szenvedők ellen indított vég-
rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató 
kérelmére az 1881. LX. t. c 144, 146 és 147 §-at értel-
mében elrendeli a végrehajtási árverést i0.500.000 K to-
keköveteles. ennek 192Ö. évi augusztus hó I napjatöl 
járó havi 1 > . ' , kamata, ' . váltódij, 1,398 500 K eddig 
megallapitott per es végrehajtási és az árverési kérvényért 
ezúttal megállapított 600.000 K költség, valamint a csat-
lakozottaknak kimondott Szombathelyi Takarékpenztar 
Kőszegi Fiókjának 5.060.0O0 K s jár . . Schreiner Jánosnak 
8,076.800 K tőke s jár ; a Kőszegi Kereskedelmi Bank 
5,700.000 K töke s jar . ; a Kőszegi Hitelszövetkezetnek 
10,000 000 K töke s jár. valamint 4,00O.o00 K tőkeköve-
telése és járulékai behajtása végett. 

A kőszegi kir. járásbíróság területen levő s a kő-
szegszerdahelyi 58S. sz. tjkben ifjú Bónya József és neje 
Vinkó Mária nevén ál ló I. t sor 12 hrsz. I I házsz. in-
gatlanra 60,000.000 K 2. sor. I t 2 hrsz. ingatlanra 10,000.0)0 
K, 3. sor 20N hrsz. ingatlanra 8.00O.0O0 K , 4. sor 24* 
hrsz ingatlanra 15,»iOO.O 0 K ; 6 sor. 296 32 hrsz. ingat-
lanra 3,500000 K ; 7. sorsz a 271 sz. tjkvben felvett kö-
zös erdő s legelőből 2,160 része 3,500.000 K kikiáltási 
árban az ezekre C 20. sorsz alatt a 167 1910 tk. számú 
végzésével özv. Bónya Józsefné sz. Horváth Ágnes javára 
bekebelezett szolgalmi és kikótméuyi jog fenntartásával; 

ugyanazokat illető részre a kőszegszerdahelyi 
353 sz. tjkben 4- l sor. 140 d. hrsz ingatlanból 2,085 000 
K, kikiáltási á r ában ; 

ugyanazok illetőségére a kőszegszerdahelyi :180. 
sz. tjkvben -v- 1 sor. 2*7/9 hrsz. ingatlanból 3,6' lOOOOO K 
2 sor. 297/1 —81 hrsz ingatlanból 4.O00000 K ; 3 sor 
297'1 —82 hrsz. ingatlanból 4.SHO.OOO K kikiáltási á r ban ; 

ugyanazoknak B 82, 82. sorsz alatti illetósegére a 
kőszegszerdahelyi 408. sz. tjkvben 2 - 8 sorszám 
297 1-117, '297 1 118,297 1 -119,297 1 120, 297 1-121 , 
297 1-122, 297 1-123 hrsz. ingatlanból 3,000.000 K ki-
kiáltási a rban ; 

a velemi 260 sz. tjkvben + 1 sor 2450 hrsz alatt 
foglalt iogatlanból ugyanazokat illető l

r l részre 3,000.000 
K kikiáltási árban ; 

a velemi 280 sz. tjkvben f 1751 hrsz alatt ugyan-
azok nevén á l ló ingatlanra 4,000.000 K kikiáltási árban ; 

a perenyei 908 sz. tjkvben 4- 1 - 2 sor 728 8, 728 9 
hrsz. alatt foglalt ugyanazok nevén á l ló ingatlanokra 
4,800 000 K kikiáltási árban. 

A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi 
hatóság hivatalos helyiségeben (Kőszeg, Chernel-utca 
12 sz. 1 em ) megtartására 

1926. évi május 8. napjának délelőtti 9 óráját 
tűzi ki és az árveresi feltételeket az 1881. t. c. 150 §-a 

alapián a következőkben allapitja meg 

Kivonat az árverési fel tételeból : » 
5. A vevő köteles a vételárat az árveres napjától 

l á i ó 5,, °-os kamatával együtt a kőszegi m kir. adóhiva-
talnál mint bírói letéthivatalnál három egyenlő reszletben 
megfizetni, még pedig az első részletet 30 nap alatt, a 
másodikat 60, a harmadikat 90 nap alatt az arverts jog-
erőre emelkedésétől számítva . A bánatpénz az utolsó 
részletbe fog beszámíttatni (1881. LX. t. c. 147. §. f.) 
pont , 150 §.) 

Kőszeg, 1926. évi január hó 20-án. 

Kőszegi kir. járásbíróság 
mint tkvi hatóság 

n a g a 

választékban 

. i 

1 pár 3 5 - 4 0 - e s számú sandái 70.000 K. 
Prima varott sandátok. Fonott divat sandalok. 

I pár feher vászoncipö S í * , ! ; 145.000 K. 

Fried cipőáruházában 

Kőszeg, Főtér. 

Nyilttér. 
A . K ő s z e g és V i d é k e " politikai hetilap tek. Szerkesztőségének Kőszeg. 

Mint néhány hónap óta Kőszeg városi lakos — bár 

a legteljesebb visszavonultságban élek, — mégis ugy 

látszik nem tudom elkerülni, hogy nevem es személyein 

időről-időre az érdeklödes gyupont jába ne áll ittassék. 

Igy legutóbb a „Vasvármegye" c imü szombathely i 

lap és nyomában a „Hír" — mindkettő e hétnek keddi 

számában a Zalaegerszegen megjelenő „Za lavármegye" 

cimü lapnak vasarnapi közleményét kivonatosan átvéve 

és annak egész tenorját karomra önkényesén megváltoz-

tatva, — ugy áll ít ják be a történteket, mintha amiatt, hogy 

Kecskeméthy ügyvéd engem kih ivó viselkedésével arra 

kényszeritett, hogy őt tettleg megfenyítsem, Zalavárme-

gye közönsége nem ellenfelemet, hanem e n g e m e t 

ítélne e l ! — Ezen rosszindulati és téves beállítást meg 

fokozza a „Vasvármegye" a közleményéhez fűzött szél-

jegyzetekkel. 

S it I y t helyezvén jelenlegi lakhelyem publ ikumá-

nak vélekedésére és kerü!ni óhajtván azt, hogy h ibámon 

kivül krakélereskedéssel legyek vadolható, - tisztelettel 

kerem a t. Szerkesztőséget : méltóztasson lapjának leg-

közelebbi számában helyt adni ezen soraimnak és a 

ket szombathelyi lap hiányos közlemenyét kiegészíteni 

a „Zalavármegye'' cikkének következő záró passzusával : 

„Dr. Egan Imre másnap reggel dr. Kecske-

méthy Albert ellen feljelentést tett a zalaegerszegi 

kir. járásbíróságon. 

Az incidenshez csak annyi megjegyezni va-

lónk van, hogy dr Kecskeméthyt az utóbbi évek 

során már több ízben ertek tettleges bánta lmak, 

de értük sem lovagias, sem bírói elégtételt nem 

szerzett magának. Kénytelenek vagyunk megálla-

pítani, hogy ebben az ügyvédi tekintély sérelmét 

látjuk es figyelmébe ajánljuk az ügyvédi kamara-

nak ez esetek megvizsgálását" 

Ezek után teljesen a j óé r z . sü o lvasóközönség ítél-

kezésére bízva a ,Vasvarmegye"-nek személyem elleni 

legújabb kirohanását, — maradtam — a „Zalavármegye* 

emiitett szamát idezárva kiváló tisztelettel 

Kőszeg, 1926. ápril is 28. D r . E g a n I m r e . 

Köszönetnyilvánítás. 

Azon számos es jó leső rész-

vétért melyben szeretett feleségem 

es rokonunk 

Imrich Mihályné 
sz. Rajnis Júlia 

elhunyta alkalmából reszesultem, 

valamint a koszorú- és virágado-

mányokert es mindazoknak, kik 

drága halottunkat utolsó útjára el-

kísérték, ezúton mond hálás köszö-

netet 
Kőszeg, 1926. április 30 

Imrich Mihály. 

Az Elektro Bioskop előzetes jelentése! 
Miután vasárnap, május hó 9-én táncmulatság tartatik, mozielőadások 

szombaton, május 8-án délután 6 és este 7)9 órakor tartatnak. 

D i c k T u r p i u , a i f r t l a i i * b a n d i t a 
Romantikus történet 7 felvonásban. 

A főszerepben Tom Mix. És a fényes kisérömüsor 

KÖTÖTTÁRU-ÜZEM 
MEGNYITÁS. 

Értesítem a n é. közönséget, hogy 

Kőszegen, Király-ut 7 szám alatt fér-

jem szíjgyártó-üzletében 

gépkőtőde-üzemet 
nyitottam Elvallalok mindennemű ha-
risnya és másféle kötést fejelést és 
javítást kizárólag «lsőrendü anyagból 
olcsó arak mellett. Hozott anyagból 
is készítek minden e szakmaba vágó 
munkát . A n. é. közönség szives párt-
fogását kérve vagyok tisztelettel 

Dömötör Gyuláné 
kötszövö. 

Olcsó eladás 
lesz e héten hétfőtől kezdve: 

régi nippek, szép zongora-

teritök, asztal- és ágyteritők. 

falvédők, kocsiteritő stb. stb. 

Megtekinthető 

délelőtt 10-12-, délután 3—5-ig 

Gyöngyös-utca 22. 
1 emelet, balra 

Üzletáthelyezés. 
Tisztelettel értesítem a n é. közön-

séget és nagyrabecsült üzletfeleimet, 

hogy eddig a Városház-utcában volt 

cipészüzletemet 
május hó 1-ével a Győri János-utcá-
ban levő volt Stampf-fele üzletbe 
helyeztem át További szives pártfo-
gást ker tisztelettel 

Leimeiszter Ferenc 
cipészmester. 

Elektro-Bioskop 
a Mulató nagytermében 

Műsor : Vasárnap, május 2-án: 

Vi lágattrakció ! 

Az Operaház 
fantomja 

Az emberi rútság tragédiája 10 fel*. 

A főszerepben LOHN C H A N E Y 

Egy kifogás- zv I g i t w 

talan barna t P I 1/ f t • • ^ 
jutányos áron eladó. Cim a kiadóhiv 

Árverés. 

Perfekt 

német kisasszony 
4 éves fiu mellé felvétetik. Cim a 

kiadóhivatalban. 

A telekkönyvben 493 szám alatti 

szőlő, présházzal, 
háztelek és gyümölcsös 4821/, G-öl 
nyilvános árverésen készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet Ígérőnek vasár-
nap, május 9-én délután 2 órakor 
a régi Marhahásár-tér 3 sz alatt 
el fog adatni. 

Rikkancs felvétetik jó fizetés 

mellett R ó n a i ujságüzletében. 

Házeladás. 
A Sáncárok 6. számú gazdálko-

dásra is alkalmas háza, mely 2 utcai 
2 udvari szobából, konyhából, csép-
lésrealkalmas kapuszinből, pajtának 
használható padlásból, istálló, kamra 
s pincéből ugy kertből áll, továbbá 
egy szántót a Sveticskert-dülőben 
1041 négyzetöllel 

1926. május 2-án d. u. '/,3 órakor 

irodámban önkéntes árverésen el-

adom. Feltételek náhtn uegtudhatók. 

Dr. SCHNELLER, ügyvéd. 

ÜJ K E R E K P Á R O K 
részletfizetésre is kaphatók 

2 , 0 0 0 , 0 0 0 
koronától felfelé 

LÉPOLD GÉZA 
mechanikus 

Kőszeg, Kossuth L.-u. 9. 

Birói árverés. 
1926. május 8-án délelőtt 9 órako 

Meskó-utca 8 szám alatt egy motor 

kerékpár lesz eladva. 

Nyomato t t K ő n »i F r i g y PS k ö n y v n y o m d á m b a n K ő s z e a e : \ 
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