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Helyes 

várospolitikát! 
„Ne nézzük ölhetett kézzel az 

•idők múlását, a várospolitika ne 

a pihenés jegyében folyjon, de 

elhamarkodott cselekvésekben se 

nyilvánuljon, mert a meggon-

dolatlan elhamarkodas már sok 

keserű következményt hozott szá-

munkra. Különösen veszedelmes, 

ha az elhamarkodás a város leg-

fontosabb kérdeseiben mutatkozik 

s ezek nem a köz érdekenek 

megfelelően készíttetnek elő. Ha 

parancsolni vágyó koponyák ter-

veiket a közönségre rá akarjak 

erőszakolni, anélkül, hogy azokat 

lelkiismeretesen előkészítették 

volna. Ha ez a politika és ami 

ezzel összefügg meggondolatlan 

sietséggel kivitelre kerül. Ha 

egyes emberek hiu nagyravágyasa 

a természetes fejlődési lehetősé-

geket lehengerli és elpusztítja. 

Csak annak a várospolitikának 

van értéke, amely a köz kezde-

ményezéséből érik tetté s amely-

ben a közélet összes tényezői 

résztvesznek s amelynek a gaz-

dasági elet összes lehetőségei 

szolgálnak alapul. Amelyek nem 

mint diktátum, hanem mint a 

nép akarata jelennek meg." 

Érett megfontolásra valló, sok 

élettapasztalat, emberismeret szü 

rőjén megtisztult aranyigazsagok. 

Kinek lehetne ellenvetese vagy 

kifogása velük szemben ? 

Egyetértünk és helyeslünk, a 

gondolatokat megfelelően értékel-

jük, de helytelenítjük a ^ondo 

latok megnyilvánulásának mi-

kéntjét. 

A városnak autonómiája van, 

a megyebiztos gyámkodásának 

ideje lejárt, a városi polgárok 

szabad akaratából megválasztott 

városi képviselők irányítják és 

intézik a városi politikát, akik 

teljes szólásszabadsággal tárgyal-

ják meg az indítványokat és dön-

tenek azok végrehajtását illetőleg. 

Sem hatalmi szó, sem kényszer 

nem befolyásolja őket, hogy ne 

a saját legjobb lelkiismeretük 

szerint a köz, a polgárság érde-

keinek szem előtt tartásával gya-

korolják megbízatásuk nyújtotta 

jogaikat. Érthetetlennek és idő-

szerűtlennek kell tehát bélyegez-

nünk azokat a figyelmeztető igaz-

ságokat, amelyek a fentebb idézett 

— „Soha afítuálisa€6 nem volt Zrínyi 

OTZiülós péidaőeszéie az áfiumról és a 

maszlagról. • » 

Németh Imre országgyűlési képvi%n15 az uj 
sajtófőnök feladatairól/ 

A Nemzeti Egység Pártja hétfőn 
tartotta, az egész országban nagy ér-
d'klődéssel várt pártértekezletét, ame-
lyen viléz Gömbös Gyula mondott 
nagyszabású beszédet. Az értekezletet 
párlvacsora követte, amelyen a NEP 
vezetőségének felkérésére Németh Imre 
* kőszegi kerület képviselője, üdvö-
zölte az időközben kinevezett két ui 
főispánt, maid nagyoib beszédben 
Mikecz Ödön dr. miniszteri osztály-
főnököt, a miniszterelnökségi sajtó-
osztály vezetőjét A beszéd keretében 
Nemeth Imre a következőket mondotta : 

— Pártunk vezetőségének meg-
bízásából az én igénytelen szavaim 
'idvörlik most Mikecz Ödön minis'Uii 
osztályfőnököt, a kornányzat sajíó 
politikájának uj számadóját, Fernbach 
Bálint és Thuránszky Pál főispánokat 
— mini kedves, régi barátainkat —, 
de, akik na uj méltóságuk díszében 
és uj felelősségük terhével először 
jelennek meg itt, baráti körünkben. 

— A férfi barátság tiszta örö ne-
vel üdvözlöm mindhármukat Igaz és 
őszinte lélekkel kívánom, hogy uj ét 
főbb munkát kíváni erőtöket és ener-
giátokat sokszorozza meg nehéz ma 
gyar sorsunk Istene! Éezzétek meg 
!estvéri bizalmunk és szaretetünk biz-
:atását! Komoly szót kiván ma meg, 
egy pohárköszöntő alkalmávil is az 
a szigorú, 

keményebb , férf iasabb, hizel-
kedést és h iúságot nem i smer i 
etika, amelynek ta lán kényel-
metlen, de erős páncé l j ába 
kell ö l tözn ie a magyar kö-
zösség minden tisztséget és 
fegyvert hordozó j ának , ha azt 
akar juk , hogy ne mindig legyen 

olyan bo ldogta lan a magyar 
mint ma. 

— Ketten közületek: Fernbach 
Bálint és Thuránszky Pál a magyar 
élet ősi várr ndserének egy-egy bás 
t.yájára kerülnek. Arra kérünk Benne-
teket, hogy most, amikor innét el-
menők a magyar vidék, a magyar 
falvak sötét téli éjszakájába, vigyétek 
;zivetek m?legét és agyatok tiszta, 
világító Ítéletét, a segítés fanatikus 
elszánását magatokkal. . . Hajoljatok 
különös, féltő és ápoló szeretettel faj-
iánk és nemzetünk végső, nagy erő-
tartaléka, a görnyedd magyar paraszt 
es a föld nincstelen munkásai fö'é; 
vigyázzatok, hogy a bástya, amelyen 
illíok ne öncélúan uralkodni akarjon 
a gondjaira bízott vidék f .'lett, hanem 
'egyen biztonságos, védelmező sánca 
a népnek, a soha be nem teljesedett, 
utolsó, nagy magyar forradalom, a 
18 as idők eszméjének szellemében 

— És mist engedié'ek meg, hogy 
<ü!ön szóljak M'kecz Ödön barátom-
hoz, az uj sajtófőnökhöz, ne csak 
nint a párt hivatalos üd/özlője, ne 
csak mint a magyar sajtó hírszolgá-
latának egyik szerény munkása, ha-
aem főleg és elsősorban mint hajdani 
osztályos társi abban a nemzedéki 
munkában,, amely a magyar élet er-
kölcsi, szellemi és gazdasági átalaku-
lásának — hogy ugy mondjam — 
laboratóriumi előkészítését kapta 
fe'adatul. 

— Ha a vérségi nemesség kötelez, 
akkor százszor jobban kötelez annak a 
szellemi lovagiasságnak Íratlan hagyó 
mánya, amely szellemi lovagság szer-
zetesi fogadalmát Mikecz Ödön is 
vállalta, amikor résztvett és hossza 

és a közelmúltban e városban 

megjelent újságcikk megállapításai 

tartalmaznak. 

Mi nem ezt a módját tartjuk 

helyesnek a köz érdekében való 

tevékenységnek. Tegyék élénkké 

és mozgalmássá a város parla-

mentjének életét. A városi képvi-

selőknek módjukban áll a felve-

tett indítványokhoz hozzászólni, 

éljenek tehát ezen jogukkal, ki-

fogásolják ott, a közgyűlés szine 

előtt azt, amit nem tartanak he-

lyesnek egyes indítványokban, 

tegyenek ellenjavaslatokat, szól-

janak hozzá a kezdeményezett 

tervekhez és adják elő ott, élő-

szóval saját elgondolásaikat. Ez 

mutatkozik helyes eljárásnak, 

célravezető eszköznek a polgár-

ság érdekei szempontjából, a 

város fejlődésének előbbrevitelé-

hez, valamennyiünk javának elő-

mozdításához, de céltalan puska-

porpazatiásnak kell tartanunk azt 

a harcmodort, amely az indítvá-

nyoknak örömtüzeket gyújt, he-

lyesel a közgyűlésen, támogató 

hozzászólásával azoknak meg-

szavazásához hozzájárul, azután 

hetek múlva lesállásból, a gót 

betűk sövénye mögül, lövöldöz 

az indítványozók személye felé. 

(sn.) 1 

ideig irányító szerepet is vitt azoknak 
a fiatal, lelkes társaságoknak, egye-
sületeknek és klubboknak munkájában, 
amelyek az elmúlt évtized elején és 
közepén alakultak és amelyekben ama 
már sajnos negyvenes generáció szellemi 
elitje vitázott, töprengett, tervelt ét 
gondolkodott a magyar élet gyökeres 
átformálásának gondjától, ösztönös 
kényszerétől fűtve. 

— Velünk szemben ellenséges 
es gyanakvó politikai atmoszférában, 
sötét, rosszul világított kis helyisé-
gekben, a nemzetpolitika és a gyö-
keres reformok ntgy kérdésein sok-
szor hajnalokig vitáztunk, rendeztük 
az ankéteket, irtunk és szerveztünk, 
Széchenyi István fáklyájával keresgél-
tük össze a „ki nű/elt emberfőket-,, 
akik egyforma öntudattal hordiztálc 
magukban a magyarságnak es Euró-
pának legjobb hagyomanyait. 

— B.zonyára emlékszel rá kedves 
barátom, Mikecz Ödön, hogy a ma-
gyar öncélúság gondolatát mindig 
csak a legnagyobb magyar értelmezé-
sében tud:uk elfogadni: a magyar 
öncélus ignak is magasabb ertelm-zést 
*ell adni és a magyar öncélúság szol-
gálatában a legjobb m3»yar faji k/a-
litások kifejlesztésével arra kell töre-
kedni, hogy ezeknek kiművelésével 
büszkén és egyenrangúan illeszked-
hessünk bele az eu'ópai népek kon-
certjébe Es talán emlékszel rá. hagy 
minden gendolatunknak melyén ott 
volt a mélységes és teljes magyar 
demokrácia vágva. . . 

— Az a vágy. amit a frontok 
rajvonalaiból hoztunk magunkkal, a 
frontokról, ahova a mi nenzedékünk 
húszéves életének tiszta és ronlatlan 
energiáit vitte és ahol mint kis káp-
'árok, meg kadettjelöltek oti hevertünk 
Bukovina meg Galicia sarában az 
ötvenéves népfelkelő csongrádi kubl-
<us, meg a tizenkilencéves somogyi 
parasztgyerek között. Annak a benső 
és mélységes magyar testvériségnek 
szent szövetségét, az uj vérszerzödést, 
amit ott kötöttünk a magyar föld 
népével, semmiféle osztályérdek el nem 
törölheti bennünk. 

— A frontoknak ez a nagy ma-
gyar testvérisége volt a mi világnézeti 
gyermekszobánlc és ezért voltunk és 
vagyunk mi egy kicsit mindig forra-
dalmárok a feudális, ipari és merkantil 
kiváltságoknak, monopóliumoknak 
ebben az országában, — népünk 
felszabadítása érdekében. 

— A munkának az a múltja, ami 
ezen a területen mögötted áll Mikecz 
Ödön, — ismétlem — kötelez. 

Ne felejtsd el soha, hogy ha 
lesz itt reform, ha lesz itt 
magyar áta lakulás , akkor an-
nak szellemi előkészítését a 
történelem nem a nagy társa-
dalmi egyesületek és egyéb 
hangos mozga lmak pód iumos 
termeiben, hanem a mi kis 
laboratór iumaink ő r h e l y ében 
fogja megtalá lni , ahol szellemi 
és etikai vértezettségük sze-

(Cikkünk folytatása a 4. oldalon) 
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Németh Imre országgyűlési képviselőnk parlamenti beszéde 
a hitbizományi törvényjavaslattal kapcsolatban 

. . meggyőződésem a hitbizomány és a nagybirtok rendszerének 
elvi ellenfelei közé állit" 

. . az egyetlen védekezés erős, e g é s z s é g e s kis parasztbirtokokkal, a magyar 
akác S Z Í V Ó S csemetéivel beültetni ezt a földet . 

A hitbizományi törvényjavaslat 
során, amelyat folytatólagosan tár-
gyalnak a képviselőházban, Németh 
brire, a kőszegi kerület ország-

gyűlési képviselője pénteken nagy-
szabású beszédet mondott. A nagy 
hatást keltett beszédet alábbiakban 
k ö z ö l j ü k : 

Tisztelt H á z ! 

Ha végigtekintünk az előttünk fek-

vő törvényjavaslat parlamenti tárgya-

lásának eddigi felszólalásain, — külö-

nös, de igen jellegzetes momentumot 

kell megallapúani. Az összes felszóla-

lók, akar a javaslat mellett, akár a ja-

vaslat elien szóltak, a legkülönbözőbb 

hangszerelesben hangsúlyozták, de leg-

alább is említették, a hitbizományi rend-

szernek mm-magyar eredetet, a hit-

bizományi rendszer alapitó intenciójá-

nak az ónceiu magyar nemzet' törek-

vések ellen i i á n y t ő tendenciáját és 

valamennyien utaltak ana a másfél-

száz esztendős harcra, amelyet a ma-

gyar szellemiseg legkiválóbbjai, közöt-

tük a soha be nem teljesedett nagy-

magyar ujjaszületesi mozgalomnak, a 

negyvennyolcas időknek tragikus héro-

szai folytattak ez ellen a rendszer 

e l len . 

Lányi Márton igen tisztelt kepvi-

•alőtársam áilapitotta meg beszédében 

A magyar törtenelmi osztá-

lyok egy kategóriaja kapta 

ajándékba a nemzeti jövede-

delem leghutalmasabb ténye-

zőjének, a földjáradéknak ezt 

a grandiózis monopóliumát. — 

Néhány család, a maga fénye-

nek, jólétének es uralmi biz-

tonságának századokra való 

biztosítását azért, mert a biro-

dalmi gondolat habsburgi kon-

cepciójúnak feláldozták a ma-

gyarsag millióinak egyetemes 

nemzeti érdekeit. 

Ismételten többe-kevésbbe katego-

rikusan ez volt ennek a parlamenti vi 

tának egyhangú megállapítása 

Már most önkéntelenül is felve 

tödik az a kényes kérdés: ha egy in-

t é zmény szel lemet, bevezetesenek ere-

deti intencióit, torténelm< keletkezésé-

nek sötét piemisszait ilyen egyöntetűen 

Ítéljük meg, mi az akadalya annak, 

hogy ennek a testünktől, leikünktől 

idegen institúcióknak lete fölött ugyan 

i lyen egyön te t űségge l palcat tör jünk es 

kimondjuk a kitbizomanyi rendszer tel-

jes fe l számo lásá t . 

Tisztelt Haz ! Méltóztassanak meg-

e n g e d n i , , h o g y én most m indeneke lő t t 

ennek a ketsegte lenül kényes kerdes-> 

nek vizsgalatával foglalkozzam, mert 

b i zonyos , hogy a szeles közvé lemény-

ben is el es torog ez a probléma, te 

há t vá laszoln i kell rá . 

Egyedül a magyar történe-

tem tanatmanyozasa adhatja 

meg a valaszt arra a kerdésre: 

miért volt eddig oly eredmény-

teleh a hitbizományi rendszer 

ellen folytatott küzdelem. 

annak dacára, hogy a másfél évszáza-

dos közdelemben a magyar életnek 

majdnem minden kimagasló, reprezen-

táns szelleme ellene foglalt állást, de 

egyedöl a magyar történelem komoly 

és lelkiismeretes stúdiuma adhatja meg 

a választ arra is, hogy 

miért ütközik ma is szinte le-

küzdhetetlen akadályokba a 

hitbizományi rendszernek egy 

csapásra való felszámolása. 

De az eddigi küzdelem eredménv-

telenségenek oka, sajnos nem csak 

speciálisan erre a harcra korlátozódik, 

hanem minden más törtenelmi magyar 

harcra is vonatkozik. Méltóztassék vé-

gignézni a magj ar történelmet, egész 

történelmünkön végigvonul a kényszerű 

kompromisszum motívuma, a teljes és 

szabad fejlődésre való nagy és erős 

vágy, amelynek maradéktalan teljesíté-

sét a pillanatnyi lét és megmaradás 

kedvéért mindig fel kellett adni. 

Történelmünknak ezt a tragikus 

momentumát aterezve megérthetjük, 

hogy Deák Ferenc aki a mult század 

harmincas éveiben a hitbizományi rend-

szer ellen folytatott küzdelemnek leg 

energikusabb es leghatározottabb har 

cosa volt, a 67-es kiegyezés után nem 

exponalta magát a hitbizományi rend-

szer ellen, sőt nagyon jól tudjuk, hogy 

éppen a kiegyezés utáni időkben ke-

letkezett a hitbizományok nagyobb ré-

sze, — sajnos igen jelentős mértékben 

azon a területen, ahol azután a meg-

szálló hatalmak, népek, földéhségének 

és sovinizmusának teritett asztalai 

lettek. 

Deákék harcának eredménytelen-

ségét az a kényszerű, közjogi termé-

szetű kompromisszum okozta, amely ter-

mészetesen megerősítette a hitbizomány 

áldásaiban részesülő aulikus famíliák 

pozícióját, ugy, hogy ezek a megerő-

södött, sőt újonnan épült poziciók játszva 

meg tudtak küzdeni a közvélemény 

nyomása alatt készült, különböző re-

formáló javaslatokkai. 

Ma, a hitbizományi rend-

szer ellen megnyilatkozó, hogy 

ugy mondjam már történelmi 

tradícióvá vált, közhangulat 

érvényesítésének ilyen közjogi, 

vagy alkotmány f'ogi akadályai 

nincsenek. De van annál in-

kább mas. Nem tudom nem-e 

súlyosabb akadályok ezek a 

mostaniak, mint voltak a száz 

évvel ezelőttiek. 

Meri mi a helyzet ma, a sz z év 

előtti helyzettel szembeállítva? 

Száz é vei ezelőtt a hitbizományi 

rendszer elleni küzdelem csak egyik 

taktikai része volt annak a nagy hitel-

politikai harcnak, amelyet, mint az 

angol mintájú liberális gazdálkodás 

eszmevilágának, alapvető, stratégai kö-

vetelését, vállvetett erővel vivott a 

harmincas évek magyar titánjainak 

triásza, Széchenyi, Kossuth és Deák. 

Ez a harc egyformán folyt a hitbizo-

mányi rendszer, az ősiség és a régi 

magyar perjog ellen. A harcban ott 

állott az ébredő, fiatal nacionalizmus 

duzzadó öntudatának hordozója, jófor-

mán az egész és akkor még anyagi 

erejére és függetlenségére támaszkodó 

nemesi középosztály és olyan r a g y o g ó 

szellemiség, olyan gazdag, korszerű, 

enrópai műveltség volt tarsolyában, 

amilyent a magyar történelemnek talán 

egyetlen korszaka sem tud felmutatni 

Az a diadalmas, forradalmi lendület, 

amely végül is eldöntötte a harcot és 

amelyben elbukott az ősiség és az ősi 

perjog, bizonyára eltörölte volna a 

hitbizományi rendszert is, h mámoros 

útját meg nem szakítja a 4'.'-es tragédia. 

Egészen természetes, hogy a nem-

zeti önállóság harcának tragikus bukása 

után győ elmes b rodalmi gondolat 

a 48-as és 49-es vívmányoknak azt a 

részét, amely a vele szemben rebellis 

nemesi középosztály gyengülését jelen-

tette nem változtatta meg a hitbizo-

mányi rendszert azonban fenntartó ta, 

sőt erősítette. 

A hitbizományi rendszer tehát 

megmaradt és rr ost itt állunk vele 

szemben még ma is és bár ma már 

nem áll mögötte a dinas tikus istápolás 

és védelem, mint a múltban és bár a 

rendszer teljes lebontása mellett szóló 

argumentumok ma erösebbek, mint volt 

iJeák Ferenc rag>ogó jogászi, vagy 

Széchenyinek és Kussuthnak hitelpoli-

tikai okfejtései. A rendszer lebontasa 

ismétlem, ma talán nagyobb nehézsé-

gekbe ü kőzik, mint akkor. A mi m 

argumentumaink a tö ténelem tragikus 

fordulatai által produkált tények és 

nem annyira jogi érv k, mint inkább 

nemzetpolitikai természetűek. És ezek 

nek a súlyúkban megnöv kedett argu-

mentumoknak llenére is meg kel 

állapitanom, hogy 

az a törekvés, amely elvi ala-

pon a hitbizományi rendszer, 

de ezzel kapcsolatban általában 

a mammutbirtokrendszer lebon-

tásának híve, alig kerülhetett 

volna tragikusabban tornyosuló 

akadályok elé, mint ma. 

Tisztelt Ház ! Alig hiszem, hogy 

sokan akadnak politikai barátaim kö-

zö't, ak k ezt a megállapítást több 

jogosultsággal tehetné meg, mint sze 

rény személyem Mert akármilyen szűk 

körben is, de 

bizonyára ismeretes az a leg-

bensőbb meggyőződésem, amely 

engem is a hitb zomány és a 

nagybirtok rendszerének elvi 

ellenfelei közé állit. 

Ez a meggyőződés, hogy ugy mondjam 

magasabb, elvi elfogultság természet-

szerűleg tőlem is azt követeli, ho y az 

elvi elgondolás gyakor ati megvalósítá-

sának minden lehetőségét és minden 

akadályat a legna yobb makacssággal 

és a fanatikus hittel kutassam. 

Ennek a 1 utatásnak eredménye 

előbbi me állapitásom, amelynek okfej-

lődését bátor leszek a tőlem telhető 

világossággal kifejteni. 

Az argumentumok, ame yek a 

hit izományi rendsz r, de vele együtt 

általában a mammutbirtok-rendszer le-

bontására irányuló köve e ést támogat-

ják, már elég szép számmal felvonultak 

ebben a vitában. De én méj,is 

U 

különös hangsúlyozással szeret-

nék rámutatni, ha ismételve 

is, szerény meggyőződésem sze-

rint a legdöntőbb szempontokra, 

a népesedéspolitikai, a nemzet-

biztonsági argumentumokra és 

csak sorrendben, de nem utolsó 

sorban utoljára népünk nagy 

középeurópai hivatásara való 

felkészítés szempontjára, mert 

erre a feladatra való ráneve-

lésnek eszközei között feltét-

lenül a leglenyegesebb a helyes 

földpolitika és az ezzel együtt 

járó gazdaságpolitika. 

Mindenekelőtt legyen sza-

bad ennek a kérdésnek népese-

déspolitika fontosságát megvilá-

gítanom. Mindnyáján tudjuk, 

hiszen a vita folyama., többizben 

utalás történt rá, hogy a Csonka-

ország területén megmaradt hit-

bizományoknak óriást hanyada a 

Dunánkul területére esi*. Az összes 

csonkaurszági hitbizományok ke-

reken 820 ezer katasztralís hold-

jából a Dunántul területére esik 

602 ezer hold. Objektíven meg 

kell azonban állapitanunk azt is, 

hogy a Dunántulon fekvő hit-

bizományi birtokok területe nem 

éri el a Dunántul földterületének 

10 százalékát sem. míg a többi, 

többe-kevésbbé ugyancsak kötött, 

ezer holdon felüli nagybirtok to-

vábbi 33 százalékot foglal el, 

úgyhogy a Dunántul területének 

több, mint 40 szazaléka van a 

többé-kevésbbé kötött birtok tu-

lajdonában. Már most ha azt 

vizsgáljuk, hogy milyen hatása 

van ennek a birtokmegoszlásnak 

a népesedés természetes szapo-

rodására, akkor egyenesen meg-

döbbentő képet kapunk, ha a 

Dunántul népesedési statisztikáját 

nem apró részleteiben, nem a 

nagybirtokokhoz közel, vagy tá-

vol esőjjrészletterületek népesedési 

viszonyainak megvizsgálásával, 

tekintjük, hanem nagy távlatból, 

mondjuk 50—60 év egész ered-

menyét összehasonlitva olyan más 

országrészek népesedési viszo-

nyaival, amelyeken a nagybirtok-

rendszer korántsem olyan fejlett 

és erős, mint a Dunántulon. Csak 

lárom számot mondok. Az elmúlt 

hatvnn esztendőben 1870-1930-

g a Dunántul népessége összesen 

38 százalékkal gyarapodott. Es 

ugyaiezalatt az idő alatt az Al-

föld népessége 109, a Csonka-

ország Dombos-Felvidékének né-

pessége 78 százalékkal szaporo-
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jott Bs ha most tekintetbe vesz-

szük meg azt is, hogy nem a 

Dunántul népe volt^az, amely a 

háboruelőtti nagy amerikai kiván-

dorlás verünköol elcsur^o leg-

nagyobb masszáját ^ adta es nem 

a Dunántul népe volt^az, amely-

nek egyéb, „.belső, viszonylatoan 

való kivándorlási különbözete a 
legnagyobb, mert ebben a tekin-

teten az Alföldnek is,^a Dombos-

Felvidéknek is nagyobb a vesz-

tesege, akkor tokeietesen előttünk 

áll &a ' nagybirtokrendszernek az 
egészseges népesedesi polniKaru 

való mérhetetlenül kártékony 

hatása. 
Es ha most ezzel a kérdéssel kap-

csolatban éppen csak érintem azt a kér-

dést, hogy eppen a Dunántul területe 

az ami megmaradt csonkasagunkban, 

ahol egyedül lehet beszelni nemzetiségi 

kérdésről es éppen csak megemlíteni 

azt, hogy sajnos a Dunántul jelenti a 

magunk fájdalmas csonkaságaban azt a 

problémát szamunkra, amit jelentett 

Nagymagyarország szamara Erdély 

problémaja, ha itt most nem is dol-

goznak Albina bankok, de annal erő-

teljesebben alakul ki mindig joboan es 

jobban nem a magyar erdeieket szol-

gáló termelő-szövetkezet rendszereue 

burkolt gazdaságpolitikai szervezkedes, 

akkor rainutattam a nagybirtokrendszer 

egy másik sarkalatos hibajára is. Mert 

mindezek ellen az emiitett mo-

mentumok ellen az egyetlen 

védekezés erős, egészséges kis 

parasztbirtokkal, a magyar 

akac SZÍVÓS csemetéivel beül-

tetni és betelepíteni ezt u te-

rületet minden eseteleges föld-

csuszamlás veszedelme ellen. 

Mert nem hallgathatom el azt 

legutóbbi tragikus élmenyemet, ami 

intő példa lehet mindannyiunk szamára, 

azt az élményt, ami legutóbb, a ka-

rácsonyi ünnepek és az esztendő for 

dulójának idején történt a jugoszláviai 

megszállt Bánat területén való látoga-

tásom alkalmaval döbbent belem. Egyik 

legnagyobb bánáti elszakított varosunk 

hataraban beszelgetiem magyar kubi 

kusokkal, akik elmutattak a végtelen 

sikság, zsiros, gazdag földjének negy 

tája felé és megmutatták : „ez a föld 

uram most mind a miénk lehetne, de 

nem jutott számunkra egy morzsa sem 

belőle, mert régi uraink, 40—50 ezer 

holdak urai, elmentek, az uj urak min-

dent maguknak foglaltak és nem maradt 

más számunkra csak a földönfutó nyu-

moruság." Valóban az a helyzet ma, 

hogy odaát magyarság és proletárság 

egyazonos fogalmak. 

Es éppen ezek miatt a fájdalmas 

tanulságok miatt nem szabad nekünk 

ezt a kérdést, a földbirtokpolitikai kér-

dést egyedül és kizárólag olyan ter-

meléspolitikai szemüvegen néznünk, mint 

ahogy ezt Roszner István igen tisztelt 

képviselőtársam tette. 0 kétségtelenül 

a mezőgazdasági termelés intenzivitása 

érdekében félti a könnyebben üzeme-

sithető, tehát üzletpolitikai szempontból 

jobban hasznosítható nagybirtokrend-

szert gazdálkodást. Ez a szempont 

azonban nem teljesen azonos a nemzet-

politika egyetemes érdekeivel. Nem 

akarok itt vele erről a kérdésről vitába 

szállni, csak egyetlen megjegyzésére 

szeretnék reflektálni. Ö a kis paraszt-

gazdaságok extenzív gazdálkodásában 

is lat egy ágazatot, amely például kül-

kereskedelmi szempontból is igen ren-

tábilisnak mutatkozik, ez a baromfi-

tenyésztés. O hajlandó ezt feláldozni az 

üzemi intenzitás fokozása kedvéért. 

Koszner István bárónak, aki pedig igen 

olvasott és tájékozott ember, bizonyára 

tudomasa van arról a nagy konjunktu-
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rarol, ame lyegész európaszerte most 

alakul csak ki, mely konjunktúrának 

eppen a baromfi es a kertgazdálkodas 

termenyei a lő cikkei. Ez a konjunktura 

nem átmeneti jellegű, mert okozoja az 

az altaianos életrendi atalakulas, amely 

ma végigvonul az egesz teher civilizá-

ción es amelyhez szervesen hozzátarto-

zik a táplálkozás forradalma is. 

En azt mernem állítani, hogy ez 

vaiósaggal magyar szerencse es ma-

gyar konjunktura, mert talan egesz 

Lurópaban nincs meg egy ország, 

amelynek éghajlati, termőföldje es egyéb 

viszonyai megfelelőbbek lennének, a 

kertgazdálkodasi, a gy üinolcslermesz-

tési, a baromtitenyesztesi teiteteleknek. 

De van meg egy szempont, amely az 

üzemesitelt nagygazdasagok rendszere 

ellen szol, ez pedig az, tiogy az ilyen 

üzemesités es a rentabilitásra való to-

rekves azt a veszedelmet reju inagaoan 

es a gazdat arra teszi liajiainossa, hogy 

minél keveseob emberi munkaerővel 

dolgoztasson, rlova tesszük azt az em-

berleleslegúnket, amely ebben az or-

szagban meg sokáig nem lesz telesieg. 

iMincs inas ut a szamunkra, miután mi 

sajnos nem toglalhalunk a magunk sza-

mara Abessziniát, mint egyedül az az 

ut, aineiy ezekkei a kerdesekkel, a 

nagy Keruesekkel, a nemzetpolitika leg-

magasabb szempontjai szerint logiaikozo 

szak- es essay-irodalom igen szelleme-

sen a belső gyar.natositas utjanak 

nevez. 

Ennek az útnak lenne első lepése 

az eloltunk lekvó intoizomany i relorm-

javaslat. 

Es most itt vissza kell ternem ko-

rábbi megaiiapitdsoinra, hogy soiia nem 

tornyosultak ennek az ulnak elebe oiyan 

kemény es nehéz akadalyok, mint most, 

amikor a felsorolt es tel nem sorolt 

suiyosabbnal súlyosabb argumentumok 

a legparanesolobban követelnek ennek 

az útnak tninel gyorsabb tempójú ineg-

jarasat. 

Tisztelt Haz 1 Méltóztassék meg-

engedni.hogy röviden rainutassak ezekre 

az akadalyokra, ameiyeket ket cso* 

portra osztok. 

Az első csoportban szere-

pelnek a kálsö akadályok, 

az erőrendszer, amely a retormokkal 

szembeallolt. 1 aian meresznek hangzik 

az a kijelentesem, liogy 

ezt az egész mammut-nagybir-

tokrendszert ma teijes erővel 

védi és támogatja az a speciá-

lisán keletközépeurópai jelle-

gű, különleges kapitalisziikus 

rendszer, 

amit egyik igen tisztelt képviselőtársam 

nagyon találóan monopol-kapitalizmus-

nak nevezett, amely aiapjábanvéve es 

gyökerében ennek a nagybirtokrend 

szernek köszönheti létét és kifejlödé 

sét. Erről a kérdésről érdemei voina 

egy külön tanulmányban ertekezni es 

kimutatni azt, hogy a ínonopol-kapila-

lizmus, főleg a nagybirtokrendszer által 

adott nagybérleti lehetőség által hogyan 

eresztette gyökereit a földbe, hogyan 

támaszkodott ehhez az egész rendszer-

hez és ennek t z egész rendszernek mo-

nopolisztikus szellemétől inspirálva, ho 

gyan szerezte meg elsősorban a mer-

kantil monopóiiumokat es az ipari mo-

nopóliumokat. Itt csak röviden utalni 

szeretnek a magyarországi gabona- < s 

marhakereskedelem, a cukorgyártás, a 

szesztermelés és egyéb sok mas mono-

polisztikusan, vagy mondjuk magyarul 

valóban hitbizományszerüen alakúit tör-

ténetére és strukturájara. 

A gyökeres reform másik aka-

dálya sajnos tragikusabb, meri 

magának a megváltandó nép-

nek, nemzetnek anyagi és er-

kölcsi állapotában van. 

Minden nagy és gyökeres reformot 

csak erős nemzet valósith <t meg. En 

ezt az erőt t rmészetesen anyagi es 

erkölcsi komponenseiben együtt i tom, 

d t»lan nagyobb hangsúlyt helyezek 

az erkölcsi komponensre. Az ilyen ha-

talmas és ineiyrehato leformokhoz az 

szükséges, hogy az egesz nemzet kol-

lektív erkölcsi ereje feszüljön meg, 

hogy az egesz nemzet minden retege-

beu legyen meg az elszánás egy nagy 

es hos zu időre szóló önfeláldozásra, 

önin gtagadásra es ebben z önmeg-

tagadasban egyértelműn r s t kei 

vennie azoknak a omegeknek, a elyek 

a reformok aldasa ban reszesülnek és 

azoknak is akiknek szamara a reform 

egyénileg aidoza ot jelent, óajnos azt 

kell mondanom, hogy ezt a na ,y, egye-

temes önfeláldozásra es oiunegtagadasra 

való hajlamot talan eppen különböző 

történelmi sorscsapások következtében 

be llott meggyciiguiesunk miatt nem 

látom kellőképpen biztosítottnak. 

Ez a kó űloiény azonban nem 

jelentheti azt, hogy a reformtól vissza-

riadjunk. Ha . incs is meg mo t ben-

nünk az az erő, amelynek lendülete 

talan aranylag rövid ido t-1 tt meg-

váló ituatna a monopóliumoknak es 

Mvaltsagoknak olyan mértékű lebontá-

sát, a ilyent a a.agyar laj ts nemzet 

jovoje erde*.eben kivana osnak tartanank, 

szívós elszanassal haladnunk kell efelé 

a c 1 tele. Eiősiienunk, szisztematikus 

rendszerrel talpra kell állítanunk a le-

gyöngült szervezetet, fejlesztenünk az 

elet teljes igénylésére való hajlandósa 

gat. Munka, munka e munka ennek 

az uinak minden ineterjelz j je a népne-

velés terén, a talu egeszsegugyi viszo-

nyainak rend.zese teren, az adopontika 

teren, az utepites teren es nemzeti, 

meg allami eletünk minden teiuleun, 

de iegfokeppen talan pénzpolitikánk 

teren, ahol meg kell tataim a módot 

arra, hogy ennek a munkának eszköze 

es szolgája a pénz eloteremiodjek. 

Ezt a hitbizományi javaslatot, 

amelyet őszintén szólva csak a kezdet 

szándékának smerek el, de mer tudom 

azt, hogy minden inuuiasban a kezdet 

a legnehezebb es mert merlegellein a 

n hezscgekel, abban a reinenyben 

togadom el, hogy a kővetkező lépes 

hatarozottabb es kein nyebb lesz. 

Németh Imre 

'országgyűlési képviselő 

kerületében. 
4, é> 5-én f ogad a képvisel"». 

Németh Imre a kőszegi kerület 

országgyűlési képviselője február hó 

első napjaiban Kőszegen tartózkodik. 

A képviselő kőszegi tartózkodásával 

k:ipcbolatban a Nemzeti Egység kerületi 

választmányi ülést tart február 3 an 

dé után fel 5 órai kezdettel a város-

iasa tanácstermében, amelyen a köz-

ségi szeivezetek t lnökt i , titkárai, 

valamint a kőszegi választmány tagjai 

vesznek reszt. 

Ugyanaznap este 8 órakor a 

öálház ettermében tarsasvacsorát ren-

deznek Nemeth Imre országgyűlési 

képviselő tisztelttere. A vacsotan való 

résztvételre jelentkezéseket a Nemzeti 

Egység központi írod íja fogad el. 

Vacsorajegy 1.20 P. A partvacsora 

<ercleben a pertnyei vcrbunkósoK, 

akik budapesti szereplésükkel országos 

hírnevet szereztek maguknak, oeuiu 

tatják magyaros táncműveszetűket. 

Február 3, 4 es 5 én fogadóna-

pokat tart a képviselő. Délelőtt 11 és 

1 óta között a Nen ztti Egyst-g köz-

ponti irodajában, a városházán, fogadja 

azokat, akik vele személyesen óhajta-

nak btszélni. A t o rkd i s elkerülése 

vegeit a Nemzeti Egység elnöksége 

felkéri mindazokat, akik szemelyesen 

óhajtanak beszelni Netneih Imre or-

szággyűlési képviselővel, jegyeztessek 

elő magukai a Nemzeti Eyyseg város-

házi irodajában legkésőbb február 2 an 

deli 12 o i á t A fogad is soirt nd|et a 

lelen'keztsek sorrendjében állapítják 

meg. 

Eladó szabadkézből: 

fcgy hegy a Steiner-dülöben, 

„ „ Schützengrabenben, 

„ Schneller-dülÓben 

(5 perc távolság a váio tói) 

Cim: Gyöngyös-utca 14. 
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rir.t s ze lek t á l t f ia taMelkü ma-

gya rok , — sok M ikecz Ö d ö n 

— do l go zo t t a l ak í t o t t és ha to t t 

a m a g y a r j ö v e n d ő r e . 

Mint a kormányzat sajtópoiiliká 
jának vezetője döntő szereped lesz i 
legnagyobb közvéle r.ényt formáló erő, 
a sajtó irányításában. Mindnyájan 
tudjuk : ha van terület, amelyen van 
reformálni való, akkor ez a sajtó 
területe, óriási munka vár Rád ezen 
•zen a területen. 

— Ne feledd el, hogy most, 
mikor a Magyar elet átformá-
lásának gyakorlat i , pol it ikai 
területen is szerepet vállal-
tunk, felelősek vagyunk mul-
tunknak és annak a n ívónak, 
amely a mult elméleti munká-

já t jel lemezte. 

— A tarsadalmi es termelési rend-
jében atalakuio világ ideológiai zür 
zavara nálunk sajnos tokozott hata 
saiban jelentkezik. Eppen ezert soha 
aktuálisabb nem volt Zrinyi Miklós 
példabeszede az áftűmről es maszlagról, 
Soha jobban nem kellett vigyáznunk 
arra, hogy keleti afiumtől mergezett 
állapotunkban a maszlagot orvosság-
nak ne nézzük. 

— Es ezért abban látom 
legfőbo fe l ada toda t : a magyar 
sajtót — ha laskörödben — 
ugy irányítsd, hogy a magyar 
etet a ta laku lásanak szolgala 
t ában ki fe j tendő propagat iv 
működésében mindenkor a 
magyar szellem, a magyar 
erkölcs, a magyar karakter 
es történelmi fejlodes legben-

sőbb törvényei d ir igá l jak. 

— Ehhez a munkához kivánom 
Neked a magyarok lstenenek erösitó 
segítségét és Lelkének világosságát! 

A nagyudtasu oeszedre Mikecz 
Ödön sajiófönök válaszolt. Többe* 
közöli ezeket mondotta: 

— A magyar elet ősi várrend 
szeréről beszelt N e m e t h Imte, s 
en, aki eddig eletem jo részét ennek 
a várrendszernek falai alait töltöttem 
el, tudom, hogy e falak köveiről egy 
verben cs tuzoen eltöltött ezredev 
kemény küzdelmeinek tanulságai szól-
nak feienk. Az ősi főispáni szek felett 
ina a Doidog munka keresztje ragyog. 
De kereszt is ez a munka, meri az 
oaeidtfk, a túltengő partikularizmus, 
az alacsony ösztönökre es sötét 
koponyákra számító demagógia hinai 
ját kell magáról letepnie, hogy uiat 
vághasson a jövendőnek. 

— Nem tu.ozhatjuk annak a 
nemzedéki munkanak jelentősegét, 
amelyről N e m e t h 1 nre megerale-
kezett, de ez szüxsegtelen is volna. 
Az a neinzedek, amelynek én is tagja 
vagyok, ha uj szint, uj tartalmat, uj 
gondolatot is hoz a magyar közéletbe, 
minden gyökérszálaval a magyar mult 
nemes truriieioihoz fűződik. 

— Én gyUlö lök m indent , ami 

becsületes m a g y a r t ö r e k v é s e k e t 

egymás t l l e n ugrasz tha tna , mert 

gyűlölöm a z i n t r i ka t . tteggyőző 

desem, hogy a magyar sajtó 

ö n m a g á t ó l eme lked i k arra a 

vonalra, a h o l a m a g y a r szellem, 

magyar erkólQS es fajtánk törté-
neti fejlődéstneK legbensőbb 

t ö r v é n y e i fog jak , c s a k i r ány í t an i . 

MUv.cz O m n oesz«.det általanos 
irigy tetszessél fogadtak a párttagjai. 

Ház iasszonyok ! Megjelent a 
Dr. Oetker gyár ötödik kiadasu 
fényképes ünnepi receptkönyve, 
melyet kivansagta bárkinek ingyvn eb 
btrmenive küld: Dr. OETKER A. 
Tápszer,v övek Budapest VIII, Coai-
u. 25. Sütőpor es vaníliacukor ára 
most ievelenkint 12 fillér. 

G é p í r á s t j u t á n y o s á n 

vállalok. Cim a kiadóban. 

A kereskedelmi miniszter 

Kőszeg idegenforgalma érdekében. 
A Nemzeti Egység kőszegkerületi 

szervezete több beadvánnyal fordult 
a mult év foiyaman a kereskedelem 
cs közlekedésügyi miniszterhez, hogy 
Kőszeg városoa, mint nyaraló- es 
üdulővarosba utazók részem vasúti 
valamint egyéb kedvezményeket enge-
délyezzenek. Ezen beadvanyokra a 
kereskedelem es közlekedésügyi mi 
niszter valasza a napokban érkezett 
meg a Nemzeti Egys g kőszegkerületi 
szervezetehez. A hosszú negy oldalas 
leveiben a miniszter kimerítően vála 
szol a hozzá intezett kérdésekre és 
keresekre. Nem teljesíthető az a ké-
relem, hogy a Kőszegre utazok ugyan-
olyan utazási kedvezmenyekben részé-
süljének, mint a balatoni üdülőhelyek 
és a Velencei to melletti nyaraló vá-
rosok. Kijelentette a miniszter, hogy 
abban az csetbc-n, ha Kőszeget gyógy-
hellyé ininősiiik, ugyanolyan kedvez-
menyekben ieszesitik mint Lillafüredet. 

A Sopion varmegyei községekről 
a Sopron varos részere fennálló me 
netki-dvezinenyekról a következőképen 
ír a miniszter: — „Ezek a kedvezmé-
nyek nern annyira Sopronnak, mint 
inkább a Sopron vaiosától tavolabb 
eső egyes sopionvármegyei községek 
részere engedélyeztettek azon okból, 
hogy mód es aikalom nyujtassek arra 
nezve, hogy ezen községek lakosai ne 

hozzájuk legközelebb fekvő es 
dijszabásnag is sonka! olcsoob Vas 
varmegye székhelyére Szombathelyre, 
hanem sajat varmegyéjük szekhelyére 
Sopronba utazhassanak jutányosabban. 

— De egyébként is a kert me-
netkedvez. nenyeknek Kószegr* való 
netáni kiterjesztesz esetén oly hivat 
kozasi alap teremtetnek, amely számos 
vidéki varos érdekeitstge reszere is 
hasonló igényiamasztasra nyújtana 
alkalmat, aminek eielegitese elől az 
egyenlő elbánás alapjau aligha lehetne 
elzárkózni. 

A meglevő vasúti kedvezmé-
nyeket a minisztertanács és a Ü3-as bi-

zottság haiarozata erieimeoen kiter-
jeszteni nem lehet, sot azok fokozatos 
horlátozasát írtak elő". 

A fitleres vonatok ügyében az 

filléres gyorsvonatot állítottak be 
programmjukba, mint amennyit más 
hasonló népességű városba tervbe-
vettek. 

Az Áipád-sinautóbusz beállítása 
akkor lesz tárgyalható, ha több ily 
tipusu járómüvei rendelkezik az ullam 
vasút. 

A budapesti közvetlen kocsik be-
állításának kérdését a jövóoen is szem 
előtt tartják. 

Az autóbuszjárattal kapcsolatban 
a következőkei válaszolta: „A m. kir. 
államvasutak közúti gepkocsiüzeme 
(MAVAUT) arra, hogy Kőszeg telep 
hellyel egyfelől Bozsokra, másfelől 
Lövőre rendszeres autóbuszkbzkkedést 
rendezzen be, az engedelyt mar el 
nyerte es a szób'ntorgo jaratokat 
részben már meg is indította. A 
MAVAUT-ot egyébkent utasítottam, 
nogy a KŐsztgi es Kőszeg környéki 
autobuszközlekedes fejiesztesere, ha 
az elbfeiieteiek meg lesznek, javasiatot 
tegyen 

— Kőszeg város idegenforgalmi 
jeieniőségcvel tisztában vagyok és 
illetékes közegeim a város vezetése 
gével már ismételten a helyszínen is 
tárgyalásokat folytattak. Az idei költ 
ségvetes kereteben azonban Kőszeg 
anyagi tamogatása mar nem valósit-
ható meg, foglalkozom azonban azzal 
a tervvel, hogy Kőszeg tamogatását a 
jövő evi költsebvetesbe beiktassam. 
Szükségesnek Urtr.nam azonban, ha 
a Nemzeti Egység Pártja kerületi 
szervezetének vezetősége a város 
vezetősegével egyetertóteg bejelentené 
nekem fontossági sorrendben azokat 
a munkálatokat, amelyek a kormány 
támogatására erdemesek. 

Végül a kőszeg—sopronlövői— 
tertószentmulósi útszakasznak modern 
autóutta való kiépítésire irányuló 
kerelmükre vonatkozólag közlöm, hogy 
a fóközuti hálózat megállapításakor a 
szóban.evő útszakasz a harmadrendű 
utak kategótiajába soroltatott és ennek 
az útszakasznak átépítései az építési 
teivbe fedezet hiányaban nem vétet 
hettem fel, azonban addig is, amig 

államvasutak mindig tekintettel voltakjlehetőség nyílik ujabb utepitkezesekre, 
Kőszeg vaiosanak különleges helyzetérela jelenlegi ulburkclat jókarban való 
es ebből lolyolag mar ezideig is többltenntartasara súlyt helyeztetek. 

Mi újság volt 

félévszázaddal ezelőtt 
városunkban ? 

A január 22-iki szán vezércikkírója 
az alábbiakit közli: A nagas kormány 
es utar.i <i rm-gyek kiadtak rendeletei 
ket, h i,y : a jjyunöicsfatenyesziés 
iőmoad asár.i mhd'-n <öz*ég köieles 
aiskolát alliiani es azt iskolája len 

delkezéitre bocsátani, hogy ennek 
növt-ndkti a kel'ő ga.diszat— és 
kertesztii okt-itasban részesülhessenek. 
Ha a kor nany vagy a megyei kep 
viselőtesiükt a faiskolák megvizs^áiá 
sara szakritő, ü^ybuzgó és íelkiismere 
tes megbízottakat küld.ne ki a köz 
segekbe: me^yőu" dininek róla, hogy 

hatóság tz űgybeni iniezkedesei 
foganatosítva eddig nem leltek, mert 
nincs ki i rend lelnek enged linesked• 
nék, mivel er>be"i mu'asziasaikért az 
illetekts k felelősségre nem vo-

nattak. Mivel a.gyermekek nem része 
sülhetne- i szüises s kerteszeli okta 
lásban, n uyon k«.'ves embert lehet egy 
egy„köz: e^ben talami, kik ertenenek 

gyumÖic<fi nemesítéséhez Meg is 
van enne< szo noru ered nenye . . . 
Tekintve tehát, hogy a gyümölcsfa-

tenyesztés áital népünk vagyonosoda 
sát nem kis ménekben mozdíthatjuk 
e'ő, igin üdvös dolog volna, ha nleté 
KIS halóságaink intézkednem k, hogy 
a községek a fai - kólákat r> indenüll 
állítsák föl es annak jókarban tartása 
ról gondoskodjanak; az engedetlen 
közsejjek elöljáróságánál pedig szigorú 
felelósségrevonás, ső'. kemény büntetés 
állal is iparkodnának a felsőbb re- dele-
leknek tisztelelet szerezni. Rédl Ferenc. 

T e m p i o m r a b l á s Nagy gonosz-
tettet követelt el mult kedden egy 
nagasurmetü és magyaros öltözeiu 

(szürke nadiág, sötétkék kabát, pörge 
kalap) eijyén, ki a helybeli katolikus 
plébánia templomban közvetlenül a 9 
órai mise u;an két perselyt feltört és 
az abban talalt pénzt, mintegy 7 - 8 
forintot elrabolt. A jómadarat többen 
látták a ten plomban, hol észrevétlenül 
űzte K^lád mesterséget és onnan ki is 
jönni, de* mire rájötjek gonosz tettére 
es keies.ek, már hüll helyét találták 
mindenütt. Sokra viheti még a gyö 
nyörüséges I 

A siker utja. 
Most száz éve született Andrew 

Carnegie, aki igazán hivatott arra, hogy 
az emberiségnek uimutatast adjon arra, 

hogy lehessen és kelljen a siker utján 
járnia. Hiszen ez a skót gyerek egy-
szerű kisvárosi takács fiának született 
s karrierjet mint táviratkihordó kez-
dette meg. De aztán vasakarattal, 
magánúton addi? képezte m a g á t , amig 
táviróiisztte, majd vasúti titkárrá lett. 
Halókocsi-részvenyekket kezdet t spe-
kulálni, majd acelg>aros lett s végül 
mint Amerika egyik leggazdagabb em-
bere halt meg. Halála előtt azonban 
óriási vagyona legnagyobb részét köz-
célokra hagyományozta. 

Nos, Carnegieoek egyik gyakrau 
ismételgetett jelmondata ez volt: 

— Vegyetek elő két egyforma mun-
kakedvü és egyforma intelligenciájú 
embert s meglássátok, kettejük közül 
mindig az fog a másik fölött diadal-
maskodni, aki több irányban művelte 
ki magát ... 

Ezt a több irányban való kimű-
velődest p^dig sehol és semmi módon 
nem szerezheti meg az ember könnyeb-
ben es gyorsabban, mint agy jó lexi-
kon segítségével. Jellemző, hogy olyan 
emberek, akiket hivatásuk vezető he-
lyekre lendített, mindenkor nyíltan be-
vallották, hogy a lexikonnak köszön-
hetik azt, hogy kiemelkedtek a szürke 
tömegből. A 164 éve letező Encyclopae-
dia Britannica például büszkén hirdeti 
magaról evtizedek óta, hogy George 
Washingtonról kezdve az Egyesült 
Államok mind-n egyes elnöke meg-
szerezte és ánanuímanyozia az ango-
iokna* ezt a valósággal nemzeti iolez-
mennyé vált lexikonat. 

S ha mar száz és százötven évvel 
ezelőtt is ez volt a heiyzet, mennyivel 
inkább áll ez az igazsag ma, a világ-
háború utáni hihetetlen méretű világ-
krizisben, amikor igazán csak a leg-
sokoldalúbb tudasu ember allhatja meg 

sarat az éiei bármely iranyu vihar 
zásaban. 

Az örökös harc közepette az az 
ember marad fölül, aki embertársainál 
többet tud s általánosabb a tudása. 
Súlyos napi elfoglaltságunk és sok 
mindenfajta tiltó rendelkezés miatt csak 
kevesen jutnak hozzá hogy egyetemei, 
szakiskolai vagy akár csak speciális 
kurzusokat is vegezzenek. Ilyen körül-
mények közöli azlún nincs más ut a 
siker felé, mint egy jó lexikon, amely 
szakavatottan, alaposan és a legmoder-
nebb ismeretek birtokában instruál 
und-nről, a.nit a Ma ernbe ének tud 
aia kell. 

De hat milyen legyen ez a mia-
denttudó lobnrát, a modern értelemben 
vett Itxikon? Kevés embernek van 
irra ideje, ho^y 120—30-kötetes nagy 
Uxuonokat tanulmányozzon át. Viszont 
az iges/.en kis, 1—J köietes lexiko-
nok, terjedelmüknel fogva a célt nem 
szolgáihjtják. 

Általánosan elismert dolog — s 
na mar mindenüa err«. lextkonlipusra 
térnek át a viiag legism- riebb lexikon-
Kiadói, — hogy az 5-6-kötetes lexi-
kon az a foima, amely legjobban kl-
.légiti a mai olvasót ugy az alaposság, 
nint az információszerzés gyorsasága 
ze-npontjábói. Ezt az uj tipust követi 

-i D m e és a Pantheon könyvkiadók 
Uj Lexikona. Ez az Uj Lexikon nem 
iprózza szet sokszázezer címszóban 
az any got, úgyhogy az olvasónak nem 
kell fáradságos munkával ketesgélnie 
•íz együvé tartozó dolgokat s folytonos 
ide odautalásokon nem kell bosszan-
kodnia Nagyobb összefoglaló cikkek 
nondanak el minden, a Ma embere 
nézőpontjából érdekkel biró dologról 
mind.n fontos tudnivalót. A hat kötet 
4U0J oldalúnak 500 000 sorában nincs 
egyetlen henye, fölösleges szó, meri a 
szakavatott munkatársaknak (ak ik kö-

zött a magyar tudományos világiak 



szinte mir.den szán o t t t v ő neve kép 
viselve ví-n) légió ja a legnagyob l 
prccizióia törekszik. 

A hatkötett ? bj Lexikon még azol 

számára is fónios, akiknek már var 

egy régibb kiadású nagylexikonuk, meri 

hiszen ninsz nap, amely ne hozn 

iömegnyi uj fogalmat, uj problémát a/ 

olvasó elébe. 

H Í R E K 
Ezüs t r r enysgző . Csütörlököi 

délután ünnepelt* hazasságarak *5-ik 

évfoiduiójat lapunk kiadója Rónai 

Frigyes ts naje sz. Koller Gizella A 

jubiialó házaspár dé utan 4 órakoi 

erősítette mtg 2b evvei ezelőtt kötöi; 

boldog frigyet az evang. templon 

oltara előtt, ahoi Weisz Vilmos evang 

lelkész szivre és lélekre mélyenhaió 

beizid uian i dia rajuk a Mindenható 

áldását. Az egyházi áldás után a nagy 

számban megjelent ismerősök és jo 

baratok a legjobb kivánságokkai hal 

moztak el a jubiláló haza.1 párt. 

Népművelési előadások. 

A Katotikus Legényegyletben f 

hó 22-tn, szerdán este '/jÖ-kor ismét 

nepművelési előadást rendeztek. Czi 

iaki József tani:óképiG-intézeti tanai 

„Polgári légvédelmi tajékoztató" cin.tr 

tanon éidekes eióadast, melyet c 

közönség feszüli eideklődéssel hallga 

toll. Az áil. tanitókepző növend .-ke 

két kedves népszokást és egy régi 

táncot mutattok be, majd Petőfi— 

Kacsóh—Bakonyi „János vitézéről" 

hangzott el rövidebb előadás Bognai 

Gyuia tanítóképző intézeti tanár „Gye 

rekalakok ujabb irodalmunkban" ci 

n.tii tartott szeptn felépített, kedves 

humorral fűszerezett előadást. Az elő-

adásokon szép szamu hal gatóság veti 

részt. A január 29 én, szerdán meg-

rendezesre kerülő előadásra az egye 

suiet tagjait ezen az uton is szeretet 

tel meghívjak. 

Ma, vasarnap este 6 órakor az 

iparosszekházban rendezik meg a 

második nepmüvelési előadást, ame 

lyen az ötök magyar dal és a leg 

fczebb magyar láncok kerülnek ismer-

tetésié. A rendezőseg kéri az iparossá 

Rot, hogy ezt az előadást is olyan 

« é p szamban látogassák, mint az 

előzőt. * 

Ugyancsak ma, vasárnap d u. 8 
órakor az áll. tanítóképző Kaszárnya 
utcai épületének nagytermében nép-
művelési mesedélután lesz a kőszegi 
gyermekek számára. A rendezőség a 
város valamennyi m e s e k e d v e l ő kicsi 
n y é l , — a nem iskola köteleseket is. 
7 - szívesen látja. Szij j Béla g y a k . 
isk. tanitó mesemondasat a gyermekek 
kedvelt játéka, a bábszínház egészíti ki. 

Iskolalátogatás. P ö d ö r Béla tani-
tókepzöintézeti tanar, a k ő s z e g i Iskola-
körzet fe lügyelője , a héten hivatalos 
látogatást vegzett a Szt. D o m o n k o s -
zárda elemi iskotójaban, valamint az 
t r . tfemi i skolában. A tapasztaltak 
'ölött elismerését nyilvánította. 

A z e l ő r e h a l a d t I d é n y 
miatt hócipőket -5 '/ 0 a iengedménnyel 
kaphat. E g y é b c ipőket is leltári ki 
árusítási aron vasaiolhat a Freyberger 
Wpöfrzíeitfc*,, Várkör 10. sk. 

Ha l á l o z á s . Sokan vannak Kó-

>zeger. akik m t g emléktznek az egy-
kt rí „ G i i n s i r A n z t i ^ e i - iu la idonos»rí 
es k h l ó s sztikenzlöjeu, F u g i Adolfia 

néhai Rónai Fr igyes ryorr .da t s lap 
lu la idonos fivéré^e, aki e hó 16-ar 

Kiskunhalason hosszú szenvedés utar. 
e leknek t 7 . évében elhunyt. F t i g i 
•dolf 1904-ben áivttie édtsatyja néhai 

Fcigl Frigyts által alapított nyomdái 

es a „Günser Anzeigtr" cirrü német 

'rpof, melyeket nehéz küzdelmek kö 

zött 1917-ig vezetett. Ekkor azonban 

kenyteitn volt feladni vállalkozását és 

ugy a nyemda. mint a lap beolvad' 

a jelenlegi vállalatba. Néhány évig 

mint nyomdaveztt* Sopronban, később 

Kiskunhalason n ű k ö d ö i t . ahol család 

iával tgyüit leteiepidett. Az utóbbi 

években betegtsktdese nyarán munka 

k ip ie l tn lett és gyermekeinek támoga-

tasara szoiult, akik szeretettel fogadlak 

körükbe. 1934. ev tlején elvesztette 

hűséges és aidcttlelkü feleségét, 1 kivei 

most együtt pihtnrek a kiskunhalasi 

temetőben. Az elhunytat három leány; 

gyászolja, kik közül kettő férjezeti, i 

harmadik pedig, Feigl Ilonka, Kősze 

gen az elhunyt édesapjának ne vérénél 

Feigl Emiliánál lakik. Ezeken kivü 

gyászoljak még; Sopronban élő fivére 

Feiel Gyula, valamint a helybeli Feig 

es Rónai családok. 

Szülői értekezlet a polgári fiu 
i s k o l á b an . Ma, vasárnap délután i 
ór. kor a polgári fiúiskolában szülői 

ertekezletet tartanak, amt.yre a szülőkéi 

es szállásadókat ezúton hivja mtg az 

iskola igazgatósága. Az ertekezletén 

Molnarne Deák Anna tanarnő a család 

nevelés elveiről tart értekezést. 

I f j ú s á g i e l ő a d á s . A Nemzeti 

Egység ifjúsági szervizeiében a leg 

közelebbi előadást ftbtuár 3-án est 

i órakor tartják. Az előadást Németh 

Imre országgyűlési ktpvist lő tartja. 

L i s z t Ferenc i sko la ; em lék 

ü n n e p é l y t rendez az ev. leánygirr na 

ium január 31-én, délután Vi*> őra 

kezdettel az intézet dísztermében. Az 

ünnepély magas színvonalával méltó 

keppen fog|a bevezetni Kőszegen a 
Liszt Ferenc jubileumi év megünnep 

ését. Az ünntpi méltatást Mohr Jenő 

zongoraművész, az intézet zenetanára 

tartjí s Reményi Ferenc ny. ezredes, 

mint vendég, Liszt Ferenc müveket ad 

lő zongorán. Az ünnrpély további 

számait a leánygimnázium növende 

keinek énekkara és szavalatai adjak. 

Az intézet igazgatósága az ünnepelyre 

ezúton hívj 1 meg a szülőket, a müvé 

szetnek, a tanügynek és az intézetnek 

barátait. 

E l s ö r e n d l l s z e m e l t 

b o r o k a t m é r e hó 28-áiói, 

ugyanott friss c s emeges z ő l ő kapható 

Várja a tisztelt vevők szives pártfogá-

sát M e s z l é n y l n é Sziget u. 29. 

A bécsi földrajzi társaság 
számos tagja volt itt a nyáron autó 

buszkiránduláson. Negy napi köruta 

zást teltek a Batatonhoz és vissza. 

Bárcsak néhány órát töltöttek itt, 

mégis olyan tokát láthattak, hogy 

szaklapjakban megjelent utleirás igen 

érdekesen ismerteti abban városunk 

szépségeit és érdekességeit. írója dr 

Rundiíaldier Randolf tanár az ulleiiás 

»-gy egy példányát elküldötte a polgár 

mesternek és a tuiisiaegylet titkárának 

a vezetés hálás megemlékezéseül. 

A Vöröskeresz t Egyesület kő-

szegi f i ók j ának közgyű l ése . \ V 

öskertszt Egyesület kőszegi fióvj;< 
vasárnap de l t lő t t 11 órakor tartott 
évi n n d e s közgyűlését a városház 
tan; cstermeben. Az ülést, amely, r 
iésztvett viléz Nagy M i k l ós dr. polE,v-

mester, Náhrer Máiyás nyugalm 1 

zott polgár iskola i igazgató, szakfel 
ügyelő nyitotta meg. Beszámolt a, 
egyesület egész évi munkájáról. A 
lelentes szerint Vukan Ferenc dr. kór 
házi főorvos az elmúlt nyáron 4 hó 

nnpos ápolónői tanfolyamot tartott, 

;<me!yen 17 kőszegi uthölgy vett részi 

Felkérté Pallay József dr. városi tiszt, 

főorvost és Vukán Ferenc Jr. kótházi 

f ő o r v o s t : tartsanak a leventék sza 
mára egészségügyi előadásokat. A ; 
első előadásokat már megtartottak. 

Bejelentette: az állami polgári fiuis 

kólában ifjúsági Vöröskereszt Egye 

sülét működik Pavetits Ede polgári 

iskolai tanár vezetése alatt. Ezutár 

több intézkedést olvasott fel, amelyei 

között a gázvédelmi rendelkezések is 
szertpeltek. Majd a pénztáros terjesz 

tette elő évi számadását. A jelenté 

szeiint az egyesületnek 62 tagja van. 

A közgyűlés végén a választmányt 

egészítették ki választás utján. A va 

lasztmány régi tagjai közü l : Kőszegi 

József nyugalmazott rendőrkapitány 

Gyöngyös Endre városi főjegyző 

polgármesterhelyettes, és Kincs lstvár 

pápai prelátus kerültek újra a választ 

manyba. Uj tagokul vitéz Nagy Miklós 

dr. polgármestert, Wei6z Vil nost az 
evangélikus gyülekezet parochus lel 

készét, Vukán Ferenc dr. kórházi fő 

orvos i , Freyberger Jenő dr. városi 

l iszt i főügyészt választották meg. 

He lyre igaz í t ás . Ezen lap 1935. 

evi október 13 i számában „Nagy bot-

rány volt" c in alatt megjelent cikk, 

amely, amint arról meggyőzödtünk, 

téves információn alapult, e felett saj-

nálkozásomat fejezem ki es kérem a 

közleményt meg nem történtnek tekin 

tení. A szerkesztő. 

S te f án i a-h i rde tmény . A vedő-

intézetben rendszeresített „Anyák is-

ko lá j áéban dr. Kirchknopf Bela fő. 

)rvos f. hó 3U-án (csütörfckön) d. e 

'/,9 órakor tart előadást „A csecse-

mők termeszetes táplálásáról a szop 

atásról es ennek fontosságáról* 

címmel. 

E l ő a d á s Abessz i n i á r ó l . Elmúlt 

vasárnap Marasztó Ferenc polgáriskolai 

igazgató nagyszámú közönség jelen-

etében érdekes^előadást tartott Abesz-

sziniáról. Lénárd Ödön polgáriskolai 

anár által vetitett képsorozatok kísé-

retében elvezette hallgatóit Abesszínia 

óvárosába, jellemző tájaira. Ismertette 

Abesszinia földrajzi, népességi és gaz 

dasági viszonyait a lakosság faji jelle-

gének, foglalkozásának és életmódja 

nak kidomboritásával. Előadása kere 

ében kitért az olasz gyarmatpolitikára 

es az olasz—abesszin háború okaira. 

Az időszerű és tartalmas előadás mind-

végig lekötötte a közönség figyelmét. 

H e r n y ó z á s r a igen alkalmas a 

mostani enyhe időjárás. Messziről in 

egeinek az apró zászlócska módjára 

gyümölcsfáinkon lengedező Össze-

zsugorodott száraz levelek, melyek 

ele vannak a galagonya pille hernyói-

val. Szedjük le és égessük el őket. 

Az idén rengeteg sok van belőle. 

Értesítés. 
Tudomásomra jutott az a híresz-

telés, mintha én órásüzletemet be-
szüntettem volna. Ezen alaptalan 

híresztelés nem felel meg a valóság-
nak, mert én a 3 8 ev óta fennálló 

órásüzletemet eddig is és ezután is 

tovább vezetem Király-ut 3 6 . szám 

alatti sajat házamban, fl n. e- kö-

zönség szives pártfogását kéri to-

vábbra is tisztelettel 

Sághy István 
órásmester. 

A tűzo l t ók á l a r c o sb á l j á n ak 

teminusa nagy léptekkel közeledik. 

Hatása m.ár élénken észlelhető. A keres-

kedők serenytn mozognak a pult 

mögött, vesziK a selymeket, készülnek 

a báli luhák, az ötletes jelmezek. A 
nagy készülődés a Bálházban is folyik. 

A farsang első bálján : az álarcosbálon 

mutatkozik be a táncterem uj köntö-

sében. A termet ugyanis nagy átalaki-

tásoKkftl, festéssel igyekeznek méltóvá 

tenni Karnevál herceg bevonulására. A 

bálon, amelynek nagy múltja biztos 

garancia a sikerre nézve, Nemeth Imre 

országgyűlési kepviselő is resztvesz. A 
meghívó igénylések arra engednek kö-

vetkeztetni: az idei álarcosbálon nem-

csak a helyi, hanem a környékbéli 

intelligencia is a szokottnál nagyobb 

számban képviselteti migát.A táncosok 

gardiját a tanítóképző ífjusaga erősíti. 

A talpalávalót az Elité kávéház elis-

merten első klasszi.su ciganya: Balázs 

Káimán zenekara szolgáltalj i. 

Anyakönyv i hirek az e lmúl t két 

hétről . Születéséé : Koczor Karoly— 

Lakner Erzsebet házasságából Marta 

ág. h. ev., Mészáros János—Plach 

Katalin házasságából Margit r. k. szü-

letett. — H izasságkötés: Rusznyák 

István Kappd Mariával kötöti házas-

ságot. — Halálozások : 1 erplán Er-

zsébet 3 hónapos r. k.. Kéry László 

2 hónapos r. k.. Kö'es G\ula 75 éves 

<•. k., Meszes Józsefné 7ü eves r. k. 
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Akinek bortörvény k ivonatra 
van szükségé, jelentse be azt kiadó 
hiv italunkban, mert csak a/.esetben 
készítjük el a nagy munkát, ha meg 
felelő mennyiségben jelentkeznek az 
igénylők. 

Végre megoldást nyert a kád 
fürdő p rob léma is Kőszegen, ami 
bizonyara ö ' >mmel fogad a fürödni-
vágyó közönség. Mint értesülünk, a 
Honved Tisztiüdülő parancsnoksága 
ugy iniezkedett, hogy az intezet fürdő 
szobáit hetenkint csütörtökön a tisz 
tek, tisztviselők stb., szombaton ped • 
a nagyközönség r<*nd-Ikezésére bo-
csátja 50 illetve 40 fillér takarítási 
költség ellenében. A fűid^k fenti na 
pokon reggH 9 óratói este 7 óráig 
vehetők igénybe. R.meljük, hogy a 
közönség ezen kedvező intézkedést a 
kellő figyelemmel honorálja. 

Gyakran e lőfordul , hogy olva 
sóink és előfizetőink közű! valak 
lapját posián továbbküldi, de azt 
szabálytalanul bérmentesili es a feladó-
címet nem írja rá. Enne< követkéz 
ménye az, hogy a lapot a posta 
visszakezbtsiti kiadóhivatalunknak és 
a címzett nem kapja meg, mert a 
kiadóhivatni előtt ismeretlen a cimzet' 
is, a feladó is. Ezért közöljük az 
illetőkkel, hogy a bérmentesítés dija 
4 fil'ér, továbbá nem s?abad a lapot 
a cimszalaggal ugy leragasztani, hogy 
azok sértetlenül elkülöníthetők ne 
legyenek. (Aki feladta lapiát Ferencry 
László Budapest címre, jelentkezzék 
kiadóhivatalunkban.) 

A Sző lőb i r tokosok Egyesülete 
február 2 án. vasárnap délelőtt 11 
órakor tartja évi rendes közgyűlésé! 
a városháza közgyűlési termében. 

Figye lmébe a j án l j uk a tisztel 
közönségnek néhány kőszegi siivöl 
veny furcsa szórakozását, ht ej^tleg 
a szerencsés véletlen folytán bármily 
módon szemtanúi lehetnek ilyen epj-
letes cselekedeteknek. Ugyanis fent-
jeLett társasag szemet lelket gyönyör 
ködtttő, .nemes" tevékenységnek 
képzeli el nzon hajlamaik megvaló-
sítását, hogy szabadidejükb n a ter-
mészet kis dalos madarait fosszák 
meg hasznos életüktől egy, tudja a 
jó ég honnét előkerített céllövő fegy-
verrel. Ugylátszik igen sok a hasznos 
madár környékünkön, hogy néhány-
tapasztalatlan gyerkőc ilyen fényűzést 
megengedhet magának. Ha valaki 
netalán észrevenne ilyesmit, azt kérjük 
járjon el illetékes helyen, vagy ha érez 
annyi !ettreké<=zseget, vegye át a hely 
színen a döntőbíró szerepét A for-
malitást az illető vérmérsékletére 
bízzuk 

Egy fáskagramafón 
eladó. Cim: Horthy Miklós-u. 16 

Gáz és légvédelmi tanfo lya 

mot rendeznek Budapesten. A két 
hétig tartó tanfolyamon, amely ma kez-
dődik, Kőszegről Kirchknopf Jenő tűz 
oltóparancsnok, tüzrendészeti felügyelő 
vesz részt. 

A „Kőszegi ált. Temetkezési 
Segélyegyesület" 2 elhalt tagja után 
a 165. és 166. sz. szelvényekre esedé 
kes segélydijak beszedésére február 
hó 2-án d u. Vj2 órakor pénztári órát 

t a r t < — Uj pagok 4 óra utáni időben 
felvétetnek. 

Tüzoltó-legénységibál . A helyi 
tüzoltóegyesület február 2-án, vasárnap 
este 8 órai kezdettel tartja szokásos 
legénységi bálját a Bálház összes 
termeiben. 

„Házasságfeíbontó okok" 
címen megjelent népies Jogikönyv 
rendszerbe foglalva Ismerteti az 
összes házasságfe íbontó és házns-
ságérvénytalenl tő okokat , valamint 
a békés vá lás szabályait . I r ta : dr. 
Oeró Ernő k apha t ó : I pengő elő-
leges beküldése ellenében Lapunk 
k iadóh iva ta l ában , vagy a szerzőnél: 

J ó bort mérnek a kőszegi ven 
dég lősök . Szirányi Jenő m. kir. sző 
észe'i és borászati fe'ügyHŐ a hét 
K'iszegen járt és Farkas Pál rendő 
fogalmazó, valamint Kiss Károly nyűg 
pariskolai igazgató, Ja kőszegi bor-

e'lenőrző bizottság elnöke társaságá 
ban, borellenőrzést tartott. A vizsgálat 
során 23 vendéglőben és kereskedésben 
vizsgálták meg a ki nérésre kerülő boi 
ninőségét. Kisebb szabályt tl tnságokat 
6 helyen észleltek. Ezek ellen a kihá 
jási eljárást megindítottak. Hamisítót! 
i )rt seholsem találtak. Szirányi Jenő 
felügyelő a'vizsgálat ered nényével meg 
volt elégedve, különösen a bor minő 
sédével. 

Az á l l amvasu tak i gazga tósá 
gának rendelete a protekció ellen. 

A m. kir. államvasutak igazgatósá ja a 
ninisztert?nács kifejezett hozzájárulá 
savai szigorú rendeletet adott ki, mely 
súlyos pénzbírsággal, ismétlődés esetén 
p >dt» fegyelmi eljárással suj'ja azokat 
t tényleges szolgáhtb.an álló vasú i 
ilkalma/ottakat, akik akár előlépteté 
>ük kérdésével kapcsolatban, akár 
jarmely más szolgálati ügyükben 
<özbenjárók közremü<öd-isét veszik 
génybe. 

Ujabb lopás a nemezgy á r b an . 
Első Magyar Nemez, Posztó és 

F.'zgyárban a mult évben történt lo 
pásról részletesen beszámoltunk. A 
kőszegi rendőrségnek most ujabb 
munkája akad' a gyárban. A gyár ve 
zetősége feljelentést tett a rendőrsé 
gen ismeretlen tettes ellen, hogy a 
gyártelepről vállkendőköt, takarókat 
és szövetet loptak el. A rendőrség 
nyomozása rövidesen ered nényre ve-
retett. Megállapítottak, ho jy a lopást 
Németh István gyárinunkás követte 
el. A nyomozás során 16 darab váll-
kendő. takaró és egyéb szövet meg. 
került. Az ellopott holnik értéke 286 
pengő. Németh István a holmikat 
sógora, Riepler József utján értékesi 
ette. Az eljárást Németh és segitő-
ársa ellen megindították. 

Kibúj tak az első cserebogarak . 
Az idei tel szokatlanul enyhe 
dőjárása következtében Kőszegen 

nagyon sok kertben nyílnak a virágok, 
rügyeznek a fák. A héten egy ujabb 
érdekes jelenség járult hozzá az idei 
él természetellenességeihez. Kibújtak 
az első cserebogarak. Baranyai József 
nemezgyári munkás a gyár udvarán 
alált 2 teljesen kifejlett é» élő csere 

bogarat. Levél kíséretében elküldte 
szerkesztőségünkbe. Levelét a követ 
kező megállapítással fejezi be: „Ugy 
átszik mégis megette a farkas a telet 
•nikor januarban már a cserebogarak 
is előbújnak." 

Hirdetmény. A rendőrkapitányság 
igyelmezteti a közönséget, hogy min 

den magyar állampolgár életének 19 
evébe való belépését annak az évnek 
anuár 31-ig, melyben 18 életévét, 
betölti, bejelenteni köteles a rendőr-
kapitányságnál. Tehát mindazok a 
érfiak és nők egyaránt, akik 1918. 

évben születtek s igy 1936. évben 
18 életévüket betöltik ezt a rendőr-
kapitánysági őrszobán kapható be-
elentő lapon jelentsék be, akkor is, 
ha már másik bejelentő lapon, vagy 
szülőik és hozzátartozóik bejelentő 
apján már eddig is be voltak jelentve, 
bejelentés elmulasztása vagy nem tel-
esitése büntetendő kihágás, amiért 
nemcsak a bejelentendő, de a szállás-
idó, csaladfő is felelős. 

anácskozási és szavazási jog, a hát 
nléknak a közgyü'és előtt egészben 

/agy részbeni lefizetésével megszerez 

hető. 

A ma vasárnap este 6 órai kez 
detiel az ip irtestüleiben tartandó ta 
nu'ságos — és ingyenes — ismeret 
terjesztő előadásra felhívjuk testületün 
összes tagjainak figyelmét és felkérjük 
hogy az m nagyobb számban megjelenni 
es másokat is buzdítani szíveskedjenek. 
Iparossegédek, tanoncok is jöjjenek 
es gyarapítsák ismereteiket. 

Ipartestület i e lnökség. 

Ipartestületi közlemények. 

Az alapszabályok 5. § 2 bek. 4. 
pontja értelmében tanácskozási és 
szavazási jogát nem gyakorolhatja az 
a testületi tag, aki 2 évi tagdíjjal hát-
ralékban van. Ezen tagokról készített 
névjegyzék a hirdetési táblán ki van 
függesztve, mely ott betekinthető. A 

Hivatalos rovat. 
Közhírré teszem, ho *y Kőszeg 

szab. kir. m város erdőgazdasága f 
evi január hó 27 én (hétfőn) huzot 
igfa árverést tart az Alsóerdőn a 
,Ch rnel emlék" nél fekvő 16 és 19 e 
•sgokban. Az árverés kezdete delelőt 
10 órakor. Gyülekező a törzsgyümV 
csös sarkánál a „C ierne! emlék- nél 

Mindazon adózók felhívatnak 
ikiknek 20 holdnál nem nagyobb 
terjedelmű földbérletükbea az elmu't 
évben akár csökkenés, akár emelkedes 
tllott be, ugy ezen körülményt folyó 
evi február hó 15 ig a városi adó-
számviteli osztálynál jelentsék be 
hogy az elmúlt évben rögzített általá-
nos kereseti adó alapjuk külön fel-
nondás nélkül hivatalból helyesbit 
lető legyen. 

Értesítem a város közönségét, 
hogy a kőszegi Hunyadi Mátyás reál-
nevelő intézetben tervezett szenyviz 
derítő berendezés tervei a vonatkozó 
műszaki leírással és szakértői észre-
vételekkel együtt f. évi január hó 20 
itól febr. 20 ig Kőszeg város p )l:»ár-
nesteri hivatalában vannak közszem 
ere kitéve. Helyszíni tárgy tlás f. évi 
bruár hó 21-én d.e. 9 órakor a 

-lunyadi Mátyás reálnevelő inéze' 
épületében lesz megtartva. 

Mindazon adózók, akik az 193 > 
vre megállapított ált. kereseti, jöve-

delem és vagyonadó alapokat kereseti 
jövedelmi és vagyoni viszonyaikhoz 
képest soknak tartják, a városi adó-
számviteli ügyosztályban beszerezhető 
adóbevallás kapcsán az adóalapok 
újbóli megállapítását kérhetik 193 i. 
január hó 31 ig. A felmondás adőbe 
vallási ivvel felszerelve, a m. kir. adó 
hivatalnál lesz benyújtandó. 

Pajor Miklós kőszegi lakós le-
nondása folytán az u. n. hercegi réten 
megüresedett Ö F. B. házhelyre ígény-
ést hirdetek. Felhívom az érdeklődőket 
togy érdemességük igazolása mellett 
igényeiket február hó 15-ig jelentsék 
be a polgármesteri hivatalban. A ké 
sőbb jelentkezők kérelmét nem veszik 
figyelembe. 

Felhívom mindazon szülőket, akik 
iskolaköteles, siketnéma, nagyothalló 
vagy fogyatékos beszélő képessegü 
gyemeket nevelnek, illetőleg gondoz 
nak, e körülményt f évi február hó 
15 ig jelentsék be a Városházán a 21. 
számú szobában. 

vitéz dr. Nagy Miklós 

polgármester. 

1533-1936. sz. 

Pályázati hirdetmény. 
A K ő s z e g szab. kir. megyei 

városnál üresedésben levő és a város 
képviselőtestületének tisztújító köz-
gyűlésén az 1929. évi XXX. t. c. 
értelmében megejtendő részleges tiszt-
újítás alkalmával betöltésre kerülő 

a X . fiz. osztályba sorozott 

e l l e n ő r i 

állásra pályázatot hirdetek. 

Ezen állás a képviselőtestület által 
életfogytiglani hatállyal lesz betöltve. 

A betöltendő állás minősítési 
kellekeit az W12. évi LVIiL t. c. 22 

§ a, illetve az 1929 évi XXX t. c . 
ii5—67 § ai, valamint az 1933. évi 
XVI. t. c. 39 §-a, végül a város ér-
vényben levő önkormányzati és szer-
vezeti szabályrendeletre vonatkozó 
szakaszai írják eiő, amelyek szerint 
"Z n állá", betöltéséhez középiskolai 
végzettség és álla nszánviteli vizsga 
kívántatik tne^. 

A pályázati kérvények Vasvárme-
ye alisp tniához címezve Kőszeg szab. 

kir. megy i. város polgármesterénéi 
1936. évi február hó 15 napjának 
d.\ 12 órájáig nyújtandók be. 

A pályázók magyar állampolgár-
ságukat, életkorukat, képesítésüket, 
egészségi állap >tu'<at, erkölcsi és po-
'itikai magatartásukat, hatásági bizo-
nyítvánnyal, ül. okmányokkal tartoz-
na* igazolni; akik a városnál liszt-
viselői állást töltenek be, azok a fent 
megjelölt okmanyokat nem tartoznak 
csatolni. 

A hiányosan felszerelt, valamint a 
fent megjelölt határidőn tul beadott 
pályázati kérvények nem lesznek 
figyelemb" véve. 

A választást megejtő tisztújító 
széknek időpontját később fogom 
neghatározni 

SÍO nba'hely, 1916. évi jan. 21. 

Dr. Horváth Ká lmán s.k. 

alispán. 

A kőszegi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság. ^887/1935. tk. 

Árverési hirdetmény-kivonat 
Gondnokság alatt álló Szentes Fere tcné 

sz Rámé Katalin végreha j tónak Szí ites 
Ferenc végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási iigvében a telekkönyvi hatóság 
^'végrehajtási vissz árverest8921 P 73 f. t >ke-
követelés és járulékai behajtása végett a 
kószegi kir. járásbíróság területén " levő. 
Kőszeg városban fekv<5, s a kőszegi 1306. 
sz. tkvi betétben A + 2. sor, 215a. hrsx 
Erdö-u. 4. s t . alatt foglalt, Szentes Ferenc 
nevén álló ház ingatlanra 4000 P és -f 1 
sorszám 1982. hrsz. alatt foglalt kert ingat-
anra 150 P kikiáltási árban elrendelte. 

Az árverést 1936. évi február hó 19. 
nnpján d e. 9 órakor a telekkönyvi hatóság 
hivatalos helyisegében (Chernel-u. 12 I. em. 
3. ajtó) fogják megtartani 

Az árverés alá eső ingatlan a kikiál-
tási árnál alacsonyabb áron is eladható; 
ellenben az esetben azonban alapárverési 
vevő a különbözetet megteríteni köteles? a 
k'kiáltási árat meghaladó árverési vételár 
kiilönbttzet azonban az alap árverési vevM 
nem illeti. 

Az árvreln i szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10-V„-át késx-
pénzben, vagy az 1881: LX t-c. 42 §-ában 
meghatározott árfolyammal számított óva-
dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le-
tenni, vagv a bánatpénznek előleges birói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti elismer-
vényt a kiküldöttnek átadni é* az árverési 
feltételeket aláirni (1881: LX t-c 147 150 
170 § § ; iyr»S: LX. t.-c 21 § ) " ' 

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási ár-
nál magasabb Ígéretet tett, ha többet igérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kikiál-
tási ár százaléka szerint megállapított bánat-
pénzt az általa igért ár uevanannyi százi-
ékáig kiegészíteni (1908: XLI t-c 25 S ) 

Keszeg, 193ö. november 28 • 

Dr RIF.DL ZOLTÁN sk. kir. jb. elnök. 

A kiadmány hiteléül: 

RENCZE JÓZSEF sk. tkvvezetó. 

eghivó 

olcsón, gyor-

san elkészül vjegy 

Róijai 
nyomdában 

— Nyomatott Rónai Frigyeskönyvnyomdájában Kőszegen -
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