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Németh Imre előadása Kecskeméten 
* irodalom, tudomány, pollilka és szellemi 

s z í n v o n a l I 
Németh Imre országgyűlési kép-

riselő, a reformnemzedék ismert vezet? 
tagja, Kecskeméten nagy és előkeli" 

fözönség előtt előadást tartott a 
zellemi igényeknek a magyar köz-

életben való ápolásáról. Az előad isi 
íemcsak Kecskemét közéleti vezetői 
nllgatták végig, hanem Szegedről is 
sokan mentek ál Kecskemétre. 

Németh I nre előadásában rámu 
atott a szellemi igényeknek fokozódó 
gyengülésére a magyar közéletben. 
\z az igénytelenség kihat a szellem 
ermelés egész terülelére. Társadalmi 
;s politikai közéletünkben egyarani 
ralami nagy közöny és érdektelenség 
mutatkozik jóformán egész szellemi 
ermelésünk iránt. Tudományos éMünk 

minden területén panaszkodnak kuta 
tóink, tudósaink, hogy a közélet né-
hány tényezőjének hivaiali érdeklődé-
sén kivül végtelen közöny magános-
ságban élnek. Ugyanilyen fájdalmas 
közöny nyilvánul meg az irodalom 
problémái iránt. Legfeljebb nagyritkán 
esik szó az irók, költök anyagi hely-
zetéről, irodalmi dijak kiosztása körüli 
csetepatékról. De az irodalom nagy 
belső problémáiról, az iró szellemi 
vívódásáról, a kifejezést kereső erő-
kifejtésről, az emberábrázolás irodalmi 
eszközeiről, a stílusról, a lira, a vers 
nagy átalakulásáról, az esszé döntő 
előnyomulásáról nem igen beszélnek. 
Mintha a közéletben megcsappant 
volna az igény a témák iránt. 

Mintha nem is a mi korunk volna 
a magyar irodalom ragyogó nyelv-
újításának kora, mintha nem a mi 
korunkban élt és hatott volna a ma-
gyar nyelv kifejező erejének zsenije, 
Ady Endre lángelméje, mintha nem a 
mi korunkban éltek és élnének a 
manyar nyelvnek olyan tudatos nagy 
művészei, mint Babits Mihály, Kosz-
tolányi, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc és 
annyian mások. Hol van a hatásuk? 
Magasabb, művészibb irodalmi forma 
igényeit megvető közéleti megnyilat 
kozásaink formai és nyelvi pongyola-
sága sokszor hatalmas gondolati zűr-
zavart takar. 

— Csodálatos tünetek ezek a mi 
korunkban, amikor a magyar tudatot 
a szellemi élet minden területén olyan 
világraszóló eredmények is erősitik, 
mint amilyen például Bartók és Kodály 
népzenei kutatása. Ezek a kutatások 
egész népi jellegű, legbensőbb mi-
voltunk titkaira is rávilágítanak és azt 
mutatják, hogy nemzeti és faji létünk 
legfőbb törvénye az egyszerű, világos 
és tiszta kifejeződés, a földönállás 
nyugodt biztonsága, a világ dolgainak 
szabad és nyilt szemlélete, az egyéni 
szin és érzés megbecsülése és minden 

misztikumtól való ösztönös irtózás. 
(Nagy tetszés) 

Németh Imre ezután a közélet 
gazdasági társadalmi és politikai fó-
rumaira került kategóriák összetételét 
"oncolta, majd megállapította, hogy 
ezen a téren az elmúlt évtizedek gaz 
dasági és társadal ni politikája hely-
telen szelekciót eredményezett. Rámu-
tatott arra is, hogy a ma közéleti 
emberének külsőséges és valósággal 
fizikai gyötrődést jelentő hajszoltsága 
nem enged időt arra a kontemplativ 
szünetre, amit a szellemi igények ki-
elégítése feltétlenül megkövetel. 

A nagy tetszéssel fogadott elő 
adást érdekes, tartalmas vita követte 
amelyben dr. Ricz Béla jogakadém/: 
dékán, dr. Joó Gyula jogakadémiai 
prodékán, Qesztelyi Nagy László 
mezőgazdasági kamarai igazgató, He-
tessy Kálmán és Vass Vince lelkész 
dr. Horváth Ödön, a Kecskemét 
Közlöny főszerkesztője és dr. Tó'h 
László igazgató vett részt A vita be-
fejezése után Kiss Endre kecskeméti 
oolgármester vacsorát adott Németh 
Imre tiszteletére. 

A nagy tetszéssel fogadott beszéd 
nagy visszhangot keltett az egész 
nagyar sajtóban. A beszéddel kap 
csolatos beszámolókról és cikkekbő 
a következőket idézzük. 

Németh Imre előadásában azi 
hangoztatta, hogy társadal -ni és poli-
tikai közéletünkben egyaránt közöny 
és érdektelenség mutatkozik, a szel-
lemi igények a magyar közéletben 
gyengülnek és ez az igénytelenség 
részben megbénítja, részben helytelen 
irányba tereli a tudományos és iro 
dalmi termelést. A nagy tetszéssel 
fogadott előadást vita, követte, mely-
ben számosan vettek részt. (,Magyar 
Hirlap.) 

. . . Kecskemét társadalmának nagy 
és díszes közönsége hallgatta végig 
Németh Imre országgyűlési képviselő 
előadását a szellemi igényeknek a 
magyar közéletben való ápolásáról. 
(Újság.) 

. . . Nemeth Imre előadásában rá-
mutatott arra, hogy kecskeméti elő-
adásának azért választotta a szellemi 
igények közéleti ápolásáról való be-
szédet, mert biztosan érzi, hogy Kecs-
keméten, ahol az erős magyar élet-
ösztön olyan zseniálisan rátalál a 
magyar hivatás uj gazdasági életfor 
májára, bizonyára ösztönösen megérzi, 
ennek a témának különös aktualitását. 
Rámutatott ezután Németh Imre, hogy 
most kellene az ösztönös életerőnek 
megnyilvánulnia abban, hogy égés-
társadalmi és politikai közéletünkben 

fokozottabb minősépi együtthatójúin 
erősebb igény támadjon a szellemi 
termelés irányában. (Budapesti Hirlap.) 

Néneth Imre Kecskeméten elő-
ad ist tartott a szellemi igényeknek a 
mapyar közéletben való ápolásáról. 
Kifejtette, hogy fokozódo igénytelen 
ség tap isztalható a szellemi termelés 
egész területén. Az élénk tetszéssel 
fogadott előadást vita követte. (Pesti 
Hírlap.) 

A kőszegi kerület országgyűlési 
képviselője, Németh Imre előadást 
tartott Kecskeméten a Hétfői Körben. 
Horváth Mihály dr. egészségügyi fő-
tanácsos, a kör elnöke üdvözölte 
Nemeth I nrét, aki előadásában rá-
nutatott atra, hogy a szellemi igények 
hanyatlanak a magyar közéletben. 
Tudományos kutatóink panaszkodnak, 
hogy végtelen közöny magányában 
dolgozntk U-yanezt látjuk a közélet 
számos terrénumán. Németh I nre 
hangsúlyozta, hogy tudatosan fel kell 
vennünk a küzdelmet ennek ahanyat 
lásnak a megállításáért. (Uj Magyarság) 

Kecskemét társadalmának nagy és 
előkelő közönsége hallgatta vé^ig hét 
főn este Nemeth Inre országgvü'ési 
Képviselő előadását. Horváth Mhá'y 
dr. egészségügyi főtanácsos, volt kép 
viselő köszöntötte Németh I nrét és a 
közönség zugó tapsai közben arra 
szólította fel, hogy maradjon továbbra 
is a birtokpolitikai, a szociális és 
pénzügyi gyökeres reformok intranzi-
gens követelője. Németh Imre tartotta 
meg utána előadását. A közéletben 
forgó ember maga is tapasztalhatja 
nert megfigyelheti, hogy nemcsak a 
fórunok pódiumain, d? közéletünk 
zöld, vagy fehér asztalai mellett e^ye 
süle'i, vagy politikai klubjainkbtn 
szalonjainkban jóformán szó sem esik 
a magyar föld, a magyar növények 
a magyar nyersanyag kincsek, a ma 
gyár faj, a magyar ősmult, a magyar 
nyelv és gondolat titkainak és prob-
lémáinak tudományos feltárásáértjfolyó 
heroikus küzdelemről. 'Ezuíán a köz-
élet szellemi igényeinek hanyatlását és 
e hanyatlás okait kutatva a közéle 
gazdasági, társadalmi és politikai fó-
rumaira került kategóriák összetételé 
boncolta, majd megállapította, hogy 
ezen a téren az elmúlt évtizedek gaz-
dasági és társadalmi politikája hely 
telen szelekciót eredményezett. De rá-
mutatott az előadó arra is, hogy a 
ma közéleti emberének külsőséges és 
valósággal fizikai gyötiődést jelentő 
hajszoltsága nem enged időt arra a 
kontemplativ szünetre, amit a szellemi 
gények kielégítése feltétlenül meg 
követel. (Magyar Hiradó.) 

Németh Imre Kecskeméten. Nagy 
érdeklődés kisérte Németh Imre or-
szággyűlési képviselőnek előadását. 
Az előadás tárgya: szellemi igények 
ápolása a magyar közéletben. A leg-
égetőbb magyar sorskérdéseket ölelte 
el nagyszerű tájékozottsággal, hatá-
rozott állásfoglalással, színes, eleven 
stílussal. A szellemi igények hanyat-
ását állapította meg Németh Inre, 
özéletünk frontján és pozícióin meg-

jelölte a hanyatlás okait, majd rámu-

játos színeit 
visszaszorítása 
réssel adözott 
gig szokatlan 
előadásában a 

tatolt a magyár talajban í^ylkere <"» 
felfrissülés örvendetes tüneteire. I 
magyarságnak — Németh Inre meg-
győző érvelése szerint — saját útjait 
kell járni. A közélet figyelje éberebben 
\ teremtő magyar szellem megnyilat-
kozásait a tudomány, művészet és 
irodalom terén, őrizze és védlmezze 
az egyéniséget, minőséget és szinvo 
nalat és alkalmazkodjék minél maga-
sabb, a magyarság erényeit minél 
inkább kifejezd szellemi igények kö-
veteléséhez az idegen, a nenzet sa-

elhilványító hatások 
végett. Meleg elis-ne-
Ném Mh I nre mindvé-
figyeiemmel hallgatott 
kecskenéti éle forrná 

nak, kertgazd ilkodísi és gyunölcs-
termelési péld tadtsn tk, egesiséges 
birtokpolitikának. Ez a ma>yir élet 
szemléletnek megfelelő irány lehet 
csak szilárd talaja az öncé u szellemi 
igények érvényesülésének. (Kecskeméti 
közlöny.) 

Az Uj Nemzedék vezércikkében 
„Sürgős interpellációval fordul Némíth 
Inréhez a reformne nzedék harcias 
alvezéréhez, Kőszeg képviselőjéhez..." 
Azt kérdezi a kép/iselő ur: vijjiti 
nem vettük-e még észre, milyen roha-
nosan süllyedt a közéleti hang nívója? 
De igen, képviselő ur, észrevetlük, 
hogyne vettük volna észre, mikor 
néha napján mégis csak elolvassuk a 
parlamenti tudósításokat, amelyek 
negsemmisitő képét adjik a közéleti 
hang eldurvulásának... A földönállás 
nyugodt biztonsága, a világ d j'.gaitiak 
nyilt szemlélete, az egyéni érzés meg-
becsülése és minden misztikumtól való 
ösztönös irtózás — kép/iselő ur 
szerint — a magyar lélek sajátja. D i 
vájjon álltunk e valaha is ilyen biz-
tosan a lábunkon mint ma képviselő ur ? 

Az Est ben olvassuk: Észrevették 
i ? Nem vették-e észre, milyen roha-
nosan süllyed a közéleti han^ nívója? 
Mémeth Imre képviselő kérdezi ezt, 
-gy igazán figyelemreméltó es szép 
előadisban és a válasz nen lehet más. 
nint az, hogy: igenis észrevettük. Oe 
nennyire észrevettük! Mindenki ész-
revette. Egy egészen uj hingszerefés 
ez, a közéleti hangban, a nagyobb 
hang, a durvább hang túlnyomó 
hangja . . . Németh I nre találóin mutat 
rá, hogy a közéleti hang nem egyszar 
olyan pongyola, tisztátlan, zavaros, 
mintha, nyoma sem volna benne A 
magyar irodalom nagy reformkorává -
kának. Manapság, sajnos, kezdik 
gúnyosan, idézőjelben emlegetni a 
„reformnemzedék'-et, mintha ez a szó 
egyszerűen csak ellenkezőjét jelentené 
— a csáklyásnak. Németh Inre áma 
kevesek közé tartozik, akikbei n 
.reformnemzedék" szó a maga régi 
értelmét, szépségét és értékéi nyeri 
vissza. Akiknél a reform nem egysie 
rüen pártállási, vagy nég egyszerűb-
ben meglevő hatalmi helyzetet és még 
nagyobb hatalmi helyzetre való törek-
vést jelent, mert |Né-neth Imre mint 
reformpolitikus, egy kulturmozgalom-
nak képviselője is, és szemben nagyon-
sok ifjú „reformpblitikussal" nem egv 
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zord szürkeséget akar bevinni az 
irodalomba, hanem irodalmi szint a 
politikába is. 

Zsolt Béla tollából az Újság-ban 
jelent meg: „A közéleti hang. Egy 
fiatal kormánypárti képviselő a kecs 
keméti kulturegyesületben előadás 
tartott a napipolitikától távoleső té 
máról s reggelre kelve a legizzóbb 
politikai szenzáció lett belőle . . 
Németh Imre végre hangot adott az 
intellektuális megaláztatás minden testi 
megalázásnál gyötrőbb szégyenének 
amit az értelmes és valamelyest művelt 
polgárt mindannyiszor utoléri, vala-
hányszor a ma uralkodó közéleti hang 
legfontosabb életkérdéseit belefullaszija 
a tudálékos tudatlanságba, a valóságot 
a képzavarba, az eszméket a köz 
helybe, az érzéseket és szenvedélyeket 
«z émelygős dagályba". 

A 8 órai Újság irja: örülünk 
hogy ilyen fontos kérdésben egyetért-
hetünk a kormánypárt egyik tagjával 

Az Esti Kurir; Sok tekintetben 
föltétlenül igaza van az előadónak 
amikor közeleti hangunk színvonalának 
csökkenései a régi Magyarországon 
ismeretlen szellemi igénytelenségnek 
hibájául rója fel. Stjnos, hogy ez igy 
tran, de nem szabad dolgokat csak 
egyik oldalukról nézni. Sokan vannak 
ma már olyanok, akik eltinte hittek 

uí« j °bb tempóban haladó fiissebf 
levegőt jelentő valódi reformkorszak 
beköszöntéseben, rra ptdig Németh 
Imrével együtt fíjdtlmasan kénytele-
nek észrevenni a nivótlanságot, 
szürkeséget. 

Magyarság. A kecskeméti előadás 
margójára. Nemeth Imre, Kőszeg kép 
•iselője, a napokban Kecskeméten 
előadást tartott, amely a közvélemény 
széles rétegében elenk visszhangol 
•ert föl. A fiatal kepviselő annak idején 
a válasz körül csoportosult iróka* 
próbálta a NEP-politikával megbarát 
koztatni és ez akkor sikerült is neki. 
Jólesett hallanunk az okos és derek 
szavakat és jól esik tudnunk, hogy 
pártpolitikai távolságon tul is meg 
hallgatásra ta lá lnak. . . A kőszegi 
képviselő embersége, magyarsaga, 
műveltsége megóvta őt azoktól, akik 
mindig csak a hatalom előszobáiban 
értesü'nek aktuális meggyőződésükről 

Olajlenmagtermelés. 
Olajlenmagot a fennálló gyári és 

nemzetközi megállapodások értelme 
t t n szerződéses alapon lehet termelni 
A szerződest k nemcsak tiszttsseges 
arat — métermusánkent 28 P őt — 
biztositan ik előre a magért és nem-
csak rendkívüli kedvezményes áron — 
o etermazsánkent 7 P-ért — teszik 
I. hetővő a len na^pogacsának. mint 
e^yik legjobb eiő akarmánynak, be 
s/.»rzéset, hanem a le-'magtermeléshez 
szükséges vetőmagnak hitelben, köl 
csőnként való rend.ikezesre bocsá'a 
saia, sőt termelési eiőleg szerzéséit 
i\ módot adnak. 

A lenolajmag ttmelés iiánt köl 
hető szerződésekre nézve részletes 
felvilágosítást nyújt a szeiződéses 
knolajmag termelest lebonyolító „Olaj 
mag értekesitő Szövetkezet" (V. gróf 
Tisza István u. 6. sz. Budapest). 

Tekintettel arra, hogy a len a 
buzanak a legjobb előveteménye es a 
IJldet ^yomtalanitja, nagyon kívánatos 
hogy a gazdák — dacára az elmu'i 
száraz evek gyenge termésének a? 
cl^jlenmagtermelést minél nagyobb 
mertekben felkarolják, különösen azok, 
ak k elegendő árpa es zabvetőmagoga, 
nem rendelkeznek és azt vásárolni 
lennének kénytelenek. 

F igye l em ! Reggel a 
Magyarország ot, délután a Pesti 
Nap l ó t és este Az Est et házhoz 
kézbesíti kívánságára Az Estlapok 
bizományosa a helyi lapok kiadóhi 
vatalaból. 

Mit irnak a fővárosi lapok 
Németh Imre parlamenti 

beszédéről? 
Németh Imrt, a kőszegi kerület 

országgyűlési képviselője, hatalmas 
beszédben szólt hozzá 2 hitbizomány 
törvényjavaslathoz a javaslat parla-
menti tárgyalása során. A nagyszabású 
beszédnek, amelyet mult számunkban 
egész terjedelmében közöltünk, a fő 
városi sajtóban nagy visszhangja 
támadt. A legelismerőbb hangon teljes 
részletességgel irnak ugy az ellenzéki, 
mint a kormánypárti lapok. Az egyes 
lapok érdekesebb megállapításait alább 
hozzuk. 

A Magyar hirlap bevezetőjében 
irja: .majd Németh Imre mondott 
érdekes beszédet." Ezután részletesen 
beszámol a képviselő btszédcről. 

A hilggetlenség szerint: Németh 
Imre általános figyelemmel kísért fel 
szólalása következett ezután. A be-
számolót következőkeppen fejezi be: 
Németh Imre beszédét a miniszter-

elnök is végighallgatta majd sorr 
gratuláltak a szónoknak a képviselők" 

A Pesti Hirlap-ban olvassuk: Né 
neth Imre beszédet nagy tapsviharral 
fogadták. 

A Pesti Napló arról ir, hogy 
Németh Imrét nagy figyelemmel hall 
gatták s mikor befejezte beszedét 
sokan tapsoltak a baloldalon — nem 
mindenki tapsolt a jobboldalon. El 
fogadta a javaslatot, de a nagybir-
tokról mondolt kritikája trrialmabar 
közti járt Matolcsy Mátyás megálla-
pításaihoz. A súlyos megállapításokat 
a gazdag siiluskeszség selyempapirjába 
csomagolva helyezte a t. Ház aszta 
ára. Dermedt csendben hallgattak a 
képviselők és a miniszterelnök Németh 
Imre drámai előadását. 

A Budapesti Hirlap cikkét azzal 

kezdi, hogy Gömbös Gyula Németh 
Imre beszéde alatt hosszabb ideig 
tartózkodott a teremben, majd utána 
a folyosón, ahol elbeszélgetett a kép-
viselőkkel. 

A Magyarság szerint Németh Imr( 
ellenzekies rezgelődéseire felfigyelt a 
haloldal, amely szívesen honorálta a 
NEP szónok előadását. 

Az Újság Németh Imre éles tá-
madása hitbizományi rendszer ellen 
címmel vezeti be a hitbizományi tör 
vényjavaslattal kapcsolatos beszá 
mólót. 

Az Uj Magyarság Németh Imre 
beszédét igy vezeti be. Az ülésterem 
ben a szociálisiák szónoka után a vita 
nívója magasra emelkedett. A jobt-
oldalról elsőnek Németh Imre szólah 
fel. Nagy áttekintésü, világos reform 
beszédet minden oldalról nagy tetszés 
kisérte. 

A Magyarország-b».n Hunyady 
Sándor a vitával kapcsolatban az; 
irja, hogy Németh Imre nem törödöti 
sokat a mágnásokkal. Jól tette. Ezért 
volt, hogy beszéde nyomán olyan 
neleg, hatalmas és szerencsétlen kép 
támadt az emberben a földhözragadt 
rongyos, éhező népről. Távoli morat 
hallatszott. Tompa segélykiáltás. Mini 
ha árviz volna valahol. A becsületes 
emberben valami ellenállhatatlan vágy 
gtrjedt a beszéd után, hogy igy 
kiáltson magában: „Mit tehetnénk a 
nyomorsujtotta milliókért, ahol gyer 
nekek mind köhögnek, az asszonyok 
n k alig van teje es a férfiak púposra 
dolgozzák magukát egy darab ke-
nyérért és egy fél tenyérni avas sza 
tonnáért, ha ugyan jut a kenyérhez 
szalonna isi" 

Az iglói diákok. 
A nagyszamu és fényes közön 

égnek felejthetetlen, hangulatos szin 
hazi eln ényt, az öregbencés diákok 
i ükedvtlő gárdájának pedig szép 
erkölcsi es anyagi sikert hozott Az 
glói diákok előadása. A pompásan 
együttműködő rulinos együttesből 
negragadoan emelkedtek ki a mult 
századvég legendás diákjai, a tenát 
eánykájanak vonzo, bájos alakja és a 
tanárok, a pedel'us es a korcsmáros 
jellegzetes karakterfigurai . . . 

Nem először találkozunk evvel a 
gárdával, amely szorgalmas, fáradha 
ailan előkészületekkei megalapozott 

számos előadásban csillogtatta mar 
ifjúi tehetségét. Ez az előadás méltán 
szaporit|a azon babérlevelek számát 
amelyekből Thália font koszorút 
zámukra. 

Elsősorban kell megemlékezni 
Vindis Angéla kedves, naiv alakitá 
saról, akinek rokonszenves egyéniségét 
Kellemesen igeszitette ki csengő, fiatal 
hangja, amely nem egy Öreg diák 
sziveben ébresztett fel édes-bus emle 
keket a nézőtérén. Partnerének Paái 
Manónak diákos elfogultsága es a 
hősnőhöz való hüseges ragaszkodása 
meghatóan vonul végig az egész dara 
;on Kiss György az öreg Petky Pál, 
sztrepebtn elethüen jelenítette meg a 
TIu11 szazad öregedő dzsentri típusát, 
aki a zord apából a szebbnél-szebb 
diaknótak hatása alatt megérlő, együtl-
erző. Öreg pajtássá alakul. Sikerült 
tgura Felhalmi Ferenc Odrobina Janó-
it, a diákságot rejtegető, futfangos jí 

öreg korcsmáros. Kiss Gy ula a pedellus 
szerepeben többször aratott szivhől 
övő, hangos derültséget. Olaszy Béla 
anartipusát a közönség többizben 

nyíltszíni tapssal jutalmazta. Skriba 
Ferenc, Bödey Bela, Gyarmati József, 
Nagy Károly, Pöszt János, Horgony 
József, Gergovácz Miklós mind mind 
Hozzájárultak az est sikeréhez. 

A színdarab énekszámaihoz 
Budaker Gusztáv vezénylete alatt 
nüködő alkalmi zenekar szolgáltatta 
a kíséretet, amely csak mint zenekai 
volt alkalmi, de szereplő tagjai egytől 
egyig vérbeli zenészek, akik igazi 
nagyar érzéssel és kifinomodott tech -
nikaval festettek alá és domborították 
ki, a szebbnél-szebb magyarnótákat 

Az előadás rendezése Rozonits 
Sándor tanító erdeme. 

Regi, szép, sajnos örökre letűnt 
diákromantika. Visszaálmodjuk nyomán 
•>zokal a boldog ifjú éveket, amikor 
egy titkos kézszorítás, egy lopva el-
fogott tekintet, ha másnap szekundái 
eredményezett is, többet jelentett, 
hevülő szivünknek, mint a legkaligra 
fikusabb irott jeles. 

Tavasszal megindulnak 

az autóbuszjáratok. 

A MAVAUT kiküldöttei a héten 
megjelentek vitéz Nagy Miklós dr. 
polgármesternél, akivel letárgyalták az 
autóbuszjáratok ügyét. A tárgyalások 
kielégitő eredménnyel jártak. A meg 
egyezés szerint a MAVAUT indit egy 
vasúti járatot, amelyet kis kocsival 
bonyolít le, azonkívül üzembehelyezi 
a sopronlövői es bozsoki járatokat is.| 
Ugyancsak sikeresen intézték el a 
kirándulókat szállító autóbusz kérdését 
is. A MAVAUT kiküldöttei ugyanis 
megígértek : kirándulási célokra egy 
nagy túrakocsit állandóan készenlétben 
tartanak. Az autóbuszjáratok a tavasz 
beálltával megindulnak. 

H Í R E K 
Képes mellékletünk eddig is-

meretlen okból nem érkezett meg 

Budapestről. Ha időközben meg-

érkezik jövő számunkban pótoljak. 

A kiadóhivatal. 

Vitéz Szabadváry Ferenc 

a Magyar 

Szappangyárosok Egyesülete 

ügyvezető elnöke. 

A Magyar Szappangyárosok Or-
szágos Egyesülete most tartotta ala-
kuló gyűlését Budapesten. A gyűlés 
alkalmával mintegy 90 szappangyáros 
jött össze az ország minden részéből. 
Az alakuló, gyűlésen, amelyen vitéz 
Szabadváry Ferenc elnökölt, sok fel-
szólalás hangzott el. Az egyesület, 
amelybe beléptek az összes közép-
gyárak és kisebb vállalatok is majd-
nem teljes számban, rögtön megvá-
lasztotta tisztikarát. 

A választás során elnök vitéz 
Tóth András országgyűlési képviselő 
lett. Vitéz Szabadváry Ferenc kőszegi 
gyárost ügyvezető elnökké választották. 
Alelnökök Haidekker Pál kaposvári és 
GerstI Rezsó budapesti, főtitkárok 
Kürschner és Kulka budapesti szap-
pangyárosok lettek. A választmányba 
nyolc budapesti szappangyároson 
kívül Dunántulról Schützer Gyula 
pécsi és Sándor, a Bauer szappan-
gyár tulajdonosa, zalaegerszegi gyáro-
sok kerültek be. 

Mikes J ános gróf megyés-
püspök búcsú j a Nagy M ik l ós 
po lgármes ter tő l . Mikes János gróf 
negyespüspök az egyházmegyétől való 
elbucsuzása alkalmából a következő 
tartalmú levelet intézte vitéz Nagy 
Miklós dr. polgármesterhez: „Nagy-
ságos Polgármester Ur! Egészségemre 
való tekintettel a szombathelyi püs-
pökségről lemondottam. Midőn ezt 
szives tudomására hozom, felhaszná-
lom az alkalmat, hogy Nagyságodnak 
a velem és az egyházmegy jmmel 
szemben tanúsított előzékenységét 
megköszönjem és arra kéljem, a bölcs 
vezetese alatt álló tisztikarának és a 
városi képviselőtestületnek hazafias 
tiszteletemet adja át. Kiváló tisztelettel 
Mikes János s.k. szombathelyi püspök. 

NévQnnepély a z á r d á b a n . A 
Szent Domonkos rendi zárda perjel-
aője, Gaál Mechtild, a mult héten 
ünnepelte névünnepet. A záida összes 
iskolai kedves ünnepség keretében 
emlékeztek meg vasárnap délelőtt a 
főnöknő nevenapjáról. A növendékek 
közül Molnár Eta V. é. tanitónőjelölt 
a tanítóképzős Molnár Irén IV. polgár-
iskolai tanuló pedig a polgáriskolás 
növendékek nevében üdvözölték a 
közszeretetben és tiszteletben álló 
ünnepeltet. A polgári iskola kedves 
kis színdarabbal (A mesebeli kiskirály) 
emelte az ünnepség fényét. A műsor 
további részét a tanítóképzős növen-
dékek enekszámai és a gyakorlóisko-
lasok 25 tagu tánccsoportjának bájos 
táncai egeszitették ki. 

Lénárd Ödön polgáriiskolai, tanár 
kőszegi iskolánkivüli népművelési 

bizottság gondnoka a közelmúltban 
lemondott ezen tisztségéről. Vitéz Nagy 
Miklós dr. polgármester mondott kö-
szönetet a bizottság nevében azért az 
önzetlen és tevékeny munkáért, ame-
yet Lénárd Ödön a kőszegi iskolán-
kivüli népművelési munka folyamán 
elfejtett. A lemondott gondnok helyébe 
deiglenesen Bognár Gyula tanítóképző 
intézeti tanárt jelölték ki. A tisztség 
végleges betöltése felöl az iskolánkivüli 
népművelési bizottság ülésén fognak 
határozni. 
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Németh Imre kerületében. 
Németh Imre, a kftszegi kerület 

0,Száegyülési képviselője feleségével 
együtt tegnap délután érkezett kerüle-
tebe Az állomáson vitéz Nagy Miklós 
dr polgármester és vitéz Szabadváry 
Ferenc a Nemzeti Egység kerületi 
elnöke fogadták. Szombaton este 
vitéz Szabadváry Ferenc látta vendégül 
a képviselőt és feleségét. Majd mint 
a tüzoltóegyesület által rendezett bál 
fővédnöke feleségével megjelent az 
álarcosbálon. 

A képviselő további programmja 
a következő. Ma, valamint hétfőn, 
kedden és szerdán délelőtt felesége 
kíséretében látogatásokat tesz. Február 
3-án, 4 én és 5-én délelőtt fél 11 és 
12 óra között fogadja a Nemzeti 
Egység irodájában mindazokat, akik 
vele személyesen óhajtanak beszélni. 
3-án, hétfőn délután fél 2—fél 5 óráig 
a kerületi községi NEP elnökök és 
titkárok részére tart fogadást a kőszegi 
NEP irodában. Innen fél 5 órakor a 
kerületi választmányi ülésre megy. 
amelyet a városháza közgyűlési termé-
ben tartanak meg. Ennek végeztével 
a Nemzeti Egység ifjúsági szervezete 
részére tart előadást az ifjúság helyi-
ségében. Ezt társasvacsora követi a 
Bálház termében, amelyet a Nemzeti 
Egység kerületi szervezete rendez 
Nemeth Imre tiszteletére. 

Kedden 4-én délután a kerületi 
elnök kíséretében felkeres több gyön-
gyösmenti községet. Este 7 órakor a 
nagygencsi szervezet rendez pártva 
csorát a képviselő tiszteletére. 

Csütörtökön a hegyaljai községek 
kerülnek sorra. Ezt a kiszállást pén 
tekén megismétli a képviselő. Pénteken 
kerületének több más községét is 
nusláiogatja. 

Kőszegi tartózkodása alatt a 
képviselőt a NEP hivatalos, valamint 
a város társadalmi tényezői felváltva 
látják vendégül ebédre és vacsorára 
felesegével együtt. 

A hűséges szolgá lat elismerése. 
Polgármesteii dicseretben részesüli 
Özv. Laffenzetter Ferencné, közel 60 
évig szolgálta odaadóan és becsületes 
hűseggel a római katolikus elemi 
iskolát. Vitéz Nagy Miklós dr. polgár 
tiesti-r dicsérő szavak keretében küldte 
megéidtmelt nyugalomba a becsületes 
tr.unkás példakepét, aki számos ge 
nerációt látott felserdülni és a város 
hasznos polgárává érlelődni. 

Nemeth Imre kihal lgatáson 
Gömbös Gyulánál . A hét folyamán 
Nemeth Imre országgyűlési képviselő 
kihallgatáson jelent meg Gömbös 
Oyula miniszterelnöknél, Kozma Miklós 
belügyminiszternél s Bornemissza Géza 
'P^rügyi miniszternél, akikkel több 
fontos kérdésben hosszabb megbeszé 
léseket folytatott. 

A postautalványokat, melyek 
T'ég a mult hónapban voltak melle 
kelve egyesek lapjába, kérjük most 
rtndeitetesükre felhasználni. A kiadó 
hivatal. 

A nemezgyár ajándéka 
Gömbös Gyulának. 

A kőszegi Első Magyar Nemez, 
Posztó és Fezgyár gyönyöiü nemez 
szőnyeget, amely büszkesége lehet a 
magyar iparnak, ajándékozott Németh 
Imre országgyűlési képviselő utján 
Gömbös Gyulának. A nemezgyár figyel 
nességét a miniszterelnök a követ 
kező szövegű levélben köszönte meg: 

„Németh Imre a napokban nyújtott 
át nekem a gyár vezetősége nevében 
és megbízásából egy nemez falisző 
nyeget. A magyar ipar e szép termé 
kének felajánlásával tanúsított figyel 
met őszintén köszönöm és kérem, 
hogy köszönetemet a gyár vezetősége 
és munkásai előtt tolmácsolni szíves-
kedjenek. Hazafias üdvözlettel: Vitéz 
Gömbös Gyula s. k.u 

Népművelési előadások. 

Vasárnap este 6 őrakor rendezték 
meg a második népművelési előadást 
az iparosság számára. A szép szám 
ban megjelent közönség teljesen meg-
töltötte az iparosszékház nagytermét 
Kellemesen és hasznosan eltöltött este 
emlékével távozott a hallgatóság, 
amely magával vitte a magyar dal és 
a magyar tánc szeretetét. 

A népművelési mesedélutánok 
n?gy népszerűségre tettek szert a kő 
szegi kicsinyek körében. Az áll. tanító 
képző Kaszarnya utcai épületében ren-
dezett vasárnapi mesedélutánon mint 
egy 800 gyermek jelent meg, akik nagy 
érdeklődéssel és örömmel hallgatták 
Szijj Béla gyakorló iskolai tanitó mese-
mondását s vidáman tapsolták meg a 
bábjáték egyes jeleneteit. A következő 
mesedélutánt február 9 én tartják. 

Január 28 án, szerdán este '/j9 
órakor a Katolikus Legényegyletben 
rerdezték meg a negyedik nepműve-
lesi előadást. Dr. Győrög Pal r. kai 
hitoktató Az Egyház és a szociális 
Kérdés, Bognár Gyula tanítóképző 
intezeti tanár Vasmegyei költők címei 
tartottak előadast. Az estét kedvesen 
összeállított kisérőműsor fejezte be. 
A következő előadást február 5 én 
este rendezik meg. 

A N E. i f júsági szervezetének 
tagjait a vezetőség felhívja, hogy a 
hétfőn tartandó összejövetelen, ame 
lyen Németh Imre országgyűlési kep 
viselő is résztvesz minél nagyobb 
számban jelenjenek meg. 

Köszönetnyi lvánítás. Az öreg ben-
cés diákok műkedvelő csoportja ezúton 
ejezi ki háláját és köszönetét mind-
azoknak, akik hozzájárultak Az iglói 
diákok előadásának erkölcsi és anyagi 
sikeréhez. 

A „Kőszegi ált. Temetkezési 
Segélyegyesület" 2 elhalt tagja után 
a 165. és 166. sz. szelvényekre esedé 
<es segélydijak beszedesére február 
hó 2-án d u. x/t2 órakor pénztári órát 
iart. — Uj tagok 4 óra utáni időben 
elvétetnek. 

Liszt-emlékünnepély volt pert 
•ekén este 6 órakor az evangeliku-
leánylictumban, arrelyet a legnagyobb 
magyar zeneszerző 125 éves születési 
és 50 éves halálozási évlordulójának 
emlékére rendezeti az intézet vezető 
sége. Mohr Jenő zongoraművész, zene-
tanár egészen eredeti megvilágításban 
vetítette a közönség elé Liszt jellemét 
zeneszerzői nagyságát és paganinizál 
viruozitását, végül a magyar műzene 
megalapozásának éidemeit. Fiatalos 
lendülettel, brilliáns technikával Í 
Liszli gondolatot teljesen átérező já 
tékban adott elő Reményi Ferenc ny 
ezredes néháry Liszt szerzeményt zon 
gorán. Az intézet énekkara gyönyörű 
művészi kidolgzásban két karn űve 
gazdagította a műsort Kertai János 
énektanár szakszerű vezetése mellett 
Rácz Magda VIII. o. t. Vörösmarthynak 
Liszthez irt ódáját szavalta el igen 
hatásosan. Az egész ünnepély művész 
szinvon Iával méltóan beleilleszkedet 
a leányliceum zenei életébe és a ma 
gyarországi Liszt-ünnepélyek sorába. 

A Nemzeti Egység vezetősége 
ezúton is felkéri mindazokat, akik 
Németh Imre országgyűlési képviselő 
vei személyestn értekezni óhajtanak 
ezen szándékukat a Nemzeti Egység 
központi irodájában bejelenteni szives 
kedjenek, nehogy a torlódás miat 
egyesek hátrányt szenvedjenek. 

Borméréi. Kitűnő vörös és 
fehér bort mer Brückler Mihály Mecsér 
utca 16. szám alatt. 

A Kőszegi Önkéntes Tűzol tó 
Egyesület szokásos legénységi báljá 
ma este rendezi meg a Bálház nagy 
termében. A zenét a városi fúvós 
zenekar szolgáltatja. 

A Szőlőbirtokosok Egyesülete 
ma délelőtt 11 óra kezdetlel taitja évi 
rendes közgyűlését a városhaza ta-
nácstermében. 

Közhiiré teszem, hogy Kőszeg 
szab. kir. m. város erdőgazdasága f. 
évi febiuár hó 3 án (hétfőn) folytató 
lagos húzott ágfa árverést tart az 
Alsóerdőn a „Chernel emlék" nél fekvő 
16 és 19-es tagokban. Az árverés kez-
dete délelőtt 10 órakor. Gyülekező a 
lörzsgyümölcsös sarkánál a „Chernel 
emlék* nél. — A város erdőgazdasága 
f. evi február hó 6-án (csütörtökön) 
a Felsöerdő Óházi dűlőjében l l|r 
erdőrészletben húzott ágfa árveresi 
tart. Az árverés kezdete delelőtt 10 
órakor. Gyülekező a gyérítés sarkán 
a műút mellett. 

Ismeretterjesztő előadás az áll. 
polgári fiúiskolában. Molnárné Deák 
Anna tanárnő mult vasárnap a nagy 
számban megjelent hallgatóság előtt 
az életből vett példákkal a házi neveiéi 
eszközeit és feladatát méltatta s fejte 
gette. Részletesen kitért a példa es 
szeretet nevelő hatására s értékére és 
bőséges útmutatásokkal látta tl a szülő-
ket házi nevelői munkájuk végzésében. 

Gépírást ju tányosán 
vállalok. Ctrn a kiadóban. 

><inél vásárolhatnak 
kedvezményesen a 

M a g y a r s á g előfizetői? 
A kliring-akcirtnkban szereplő cégek névsora: 
C ipész : Odonits István. Kossuth Lajos-u. 3. 
(5%). Cuk r á s zda : KleininKer József. Király-
ut l. 5o ,) Épület- és bú torasz ta los : Czech 
Uyula, Rohonczy-u. 9. (5"'0). Fűszer és 
csemege : "2 Unger József. Kossuth Lajos-
utca 1 (2°'0) Hentes és mészá ros : Borhy, 
Kiraly-ut 7 (6«/0) I l l a tszer tár : • ! Fisch 
Albertné. Várkör 29. (5" „1. Késműves és 
műkös z ö r ű s : Ács Béla. Várkör 85. (5o/q). 
Könyv, papír és Írószer: *3 Emericanura 
irodalmi es nyomdai r .t , Várkör 13 (6%). 
Könyvnyomda : Rónai Frigyes, Várkör 39 
(3"'„) Rád ió és v i l l amosság i v á l l a l a t ; 
Kratochwill Győző, Várkör 35. (5» n). Szál-
loda és é t terem: Jurisich szálloda és étte-
rem, Király-ut lo (5 lOV'0). Tűz i fa és 
szénkereskedö : Seybold Kálmán, Király-ut 
10 (50/u). Url s z a b ó : Schumeth István, 
Király-ut 17. (3%). Üveg és po rce l l á n : 
Kratochwill Károly, Várkor 35 (5%) Varró-
gép képv ise le t : Odonits István, Singer 
varrógép képviselete, Kossuth Lajos-utca 3. 
(1%) Vaskereskedés . Kirchknopf Mihály, 
Várkör 35 (2« 0 durva aruk és lőszerek 
kivételevei) 

Fenti cégek a Magyarság kllringszelvé-
nyeit a feltüntetett százalék aránjában kész-
pénz gyanánt fogadják el. 

Rendelje meg a Magyarságot, a kiiring-
akciós szelvényrendszerrel ingyen jut a 
legjobb es legmagyarabb fővárosi napilaphoz 
Forduljanak kiadóhivatalunkhoz Budapest VL 
Aradi-u. 8. 

N a g y s z a b á s ú és é rdekes mula t-

ságnak ígérkezik a Concordia dalárda 
jövő szombaton este 8 órakor a Bál-
ház összes termeiben megtartandó 
fusangi táncestélye. A mfi<or egyik 
kiemelkedő és étdtkes száma : „Ki-
rándulás az liottkőre". Turisták, tiroli 
és magyar dalá'disták érkeznek az 
irottkői vendéglőshöz, egyenkint és 
közöst n is szép énekszámokat adnak 
do, mulatozás közben mind erős'.-bb 
vihar és zivatar f. jlődik ki, villámlás, 
mennydörgés közben elsötétül a táj, 
majd délibábként megjelenik Nagy-
nagyarország, azután Csonkamagyar-
ország a kettőskereszttel stb. Ezután 
következik a Concordia dalárda él i 
újságja, mely a vezércikktől a hirde-
tésekig alaposan megkacagtatja a meg-
jelent közönséget. Hogy a n űsor le-
adasa késedelmet ne szenvedjen és 
minél több idő maradjon a táncra, 
pontos me^jelenest kér a rendezőség, 
nnál is inkább, mert számozott he-

lyek nem lesznek, a közönség az ér-
<ezés sorrendjében foglal helyet. A 
szünórában Pltchl bácsi műiorn kez-
dődik és folytatódik, melynek fősze-
replői a szakácsnő és a felhordó 
jinoérek. Az elsőtől máris tudjuk, 
íogy kiválóan fog szerepelni, a többiek 
szertplése a közönség hangulatától 
üfiR A leghálátlanabb szereplést ismét 
i főpincér kapta, no de valahogy 
majd az is megússza, hisz akkor még 
tsak 8 ika lesz. Ha valaki, aki arra 
igényi tart, véletlenül nem kapott 
volna meghivót, jelentse be igényét 
bármelyik működő dalárdistánál, aki 
azt illetékes helyen elintézi. 

Akinek bortörvény kivonatra 
van szüksége, jelentse be azt kiadó-
hivatalunkban, mert csak azeseihtn 

Srzsébet királyné-szálló 
B u d a p e b t , IV . E g y ©ttííB-litCi* O (A Belvarof JiözpontjahMn.t 

JRz Srzsébet pineében 1 pincér rendszer! 

100 modern kényelmes szoba. £iftek. ^ i deg-

meleg folyóvíz. JCözponti jütés. jRz étterem 

ós kávéházban minden este szalonzene. 

M e n ü 1*60 p e n g ő . 

: T - V 

** Bi 

• v. .*as 

• 

I ' 

V? 

i í i ^ 

111 

* . • ' -*• v • » 

< í n y* : 



Kősze* és Vidéke 1936. február 2 

késritjük el a nagy munkát, ha meg 
felt 15 mennyiségben jelenike nek az 
igénylik. 

A kőszegi ipartestület e lő l já 
rósága mull szerdán tartotta meg 
Sághy István elnök elnöklete alai 
január havi ülését. Az ülésen résztvet 
dr. Gyöngyös Endre városi főjegyző, 
iparhatósági biztos is, akit az elnök 
külön is üdvözölt. Tárgyalta és elfő 
gadta az elöljáróság, az előirányzatná 
elért bevételi többlet; a kiadásokr.á 
megtakarított összegek folytán sztp 
eredménnyel zárult n.ult évi zárszám 
adást es a vagyonleltárt. Tárgyalta a 
tagsági díjtételeket, melyet a mul 
évihez merten 2 — 12 P arányban 
megállapítását fogia a közgyűlésnek 
javasolni. Megállapította a folyó évi 
költségelőirányzat tervezetet olyformán 
hogy ú mult évre előirányzott tagd 
szükségletnél 390 pengővel kevesebb 
összegre lesz szükség és ennek dacára 
további tagdijmérséklés lesz egyes 
tagoknál engedélyezhető. Az évi rendes 
közgyűlés határidejét február 23 nap 
jáafck d. u. 2 órára tűzte ki, annak 
tárgysorozatát megállapította Tárgyalta 
az Jpok"-nak az iparosnyugdij ügyé-
ben kiadott körlevelét elvben egyhan-
gúlag a kötelező biztosítás mellet 
foglalt állást, az ügyet a közgyűlés 
tárgysorozatába felveszi és ajánlani 
fogj a, hogy a közgyűlés is, névszerinti 
szavazássala kötelező nyugdíjbiztosítás 
mellett döntsön. A közgyűlési meghi 
vókat a tagok névsorával kinyomatja 
A jelölések megejtésére bizottságot 
választott. Az uj kut létesítésével és a 
közgyűlési terem kályhájának átraká 
sával felmerült költségeket kiutalta 
Tudomásul vette a tagok sorában 
beállott változásokról, továbbá azon 
jelentést, hogy az Iparkamara a cipész 
szállítócsoport állami gépsegélyt kérő 
folyamodványai meleg ajánlással ter 
jesztette fel az iparügyi miniszter Úrhoz. 
Több kisebb jelentőségű ügy lelárgya 
lása után az ülés V , l l órakor ért véget 

Népművelés i e lőadások a II 
körze tben . Az evangelikus elemi 
iskolában is intenzív népmüvelesi 
munka folyik. Eddig előad isokat es 
szülői értekezleteket tartottak. Novem 
ber 2-án, 20 án, december 3 án, 11 - én. 
január 6-án. és január 25 en Az elő-
adásokon WetS7 Vilmos lelkész, M trton 
Géza, Lénárd Ödön tanarok, Kertai 
János, Orbán Károly es Budtker 
Gusztáv tanítók adtak elő. December 
4 én és január 26 án pedig mesede 
lutánokat rendeztek a gyermeke* 
számára. A téli es tavaszi hónapokban 
még 4 előadást tartanak 

A szerdai á l la tvásáron me.: 
lehetősen nagy számban ha loiták fel 
az eladó állatokat, amelyeknek leg 
nagyobb részét lovak adtak. A na>;y 
kinalatt.j szemben a kereslet egészen 
minimális volt. A felhajtott 244 állat 
közül 60 szarvasmarha, 100 ló és 84 
sertés volt. Ebből gazdát csereit 26 
szarvasmarha. 14 ló es 24 sertés. Ösz-
szesen 64 darab állatot adtak el, illetve 
vettek me,í Az árak a következőképen 
alakultak. Az elsőrendű tehénért 160-
236, a másodrendűért 59—155, az 
üszőért 75 — 130, az 1 éves sertésért 
70, a fél eves sertésért 20—23, a 6-8 
hetes malacért 5—8, az igáslóért (4 
éven alui) 320, a 4 éven felüli igás 
lóért 220—252 pengőt kértek. Kg-ként 
a következő árakon vásároltak. Az 
elsőrendű tehenet 32-36, a másodrendűi 
16—22, a borjut 60—64, a zsirsertést 
94—98, a hússertést 70—76 tillérárt 
vásárollak kilogrammonként. 

Ház i a s s zonyok i Megjelent a 
Dr. Oetker gyár ö töd ik kiadású 
fényképes ünnep i receptkönyve, 

melyet kívánságra bárkinek ingyen és 
bermentve küld: Dr. OETKER A. 
Tápszerművek Budapest VIII., Conti-
u. 25. Sütőpor és vanilincukor ára 
most levelenkint 12 fillér. 

Meghosszabb í to t t ák a védett 
ség v isszaá l l í t ása kére lmezésének 
határ idejét . E^y legújabban megjeleni 
rendelet ertelmében a védettség vissza-
illitása kérésének hitáridíjét, amely 
1935. december 31-ike volt, március 
hó 31-ig hosszabbitolták meg. Nem 
lehet a védettség visszaállítását kérni 
ha a volt védett birtok terhe a katasz 
teri tiszta jövedelem kelszázszorosáná 
nagyobb. Ugyancsak nem lehet kérni 
In a volt védett birtok területe lOüO 
kat. holdnál nagyobb és ka-aszteii 
iszta jövedelme a 7 ezer aranykoronát 
neghaladja. 

Hatvany Lili premiérés Hatvany 
kritika az uj Szinházi Életben. Az ol 
vasóközönség bizonyára külön csemt-
genek fogja tekinteni hogy mit ir 
Hatvany Lili szinházi levelében 
Kilencágú koronáról, amelynek szerzői 
ő és Hunyady Sándor. Statisztika irók. 
szinésznf.késszinészek szenvedélyeiről 
Hogyan p henRökk Marika Budapesten? 
Az Olvasók irásai. Pataky Károly ké-
pes sportújságja, háromfelv. színdarab. 
Sok erdekes cikken és novellán és gyö-
nyöiü képeken kívül 64 oldtlas Ridió 
világhiradó.kézimunkamelléklet és 32 ol 
dalas gyermekújság van még a S'-inházi 
É'et uj számában, amelynek ára 60 fill. 
Előfizetési dij '/|évre 6 50 pengő. Kap 
ható Róth Jenő könyvkereskedésében 

Gyümölcstermesztés i Tovább 
képző Tan fo lyamot rendez 20 ma 
^asszinvonalu előadás és vitaest 
<eretében az Északpestvármegyei 
Gyümölcs és Szőlőtermelők Egyesü 
eie 1936. évi február 6 i kezdettel a 

József Nádor Műszaki és Gtzdaság 
udományi Egyetem (VIII. Eszterházy-

utca 3 ) Mezőgazdasági Oíztálya I sz. 
tantermében. Beiratkozás az egész 
előadássorozatra, vagy az egves elő 
dásokra, valamint mindennemű fej 

világositás az Egyesület hivatalos 
helyiségeben délelőtt 9—2 ig, Bpest, 
VI. Andrássy ut 8 II. Tel. 142—30. 

A gőzgépkezelők és gőzkazán-
fűtők legközelebbi képesíti vizsgái 
folyó évi február hó 7-én 9 órai 
Kezdettel fognak megtartatni. A kellően 
fehzfre't kérvények a ki', ker. Ip*r 
felügyelőséghez cimzendők. (Sopron 
Újteleki utca 43. szám.) 

Meghívó. 

A kőszegi Ga zdakö r elnöksége 
t t. tagoknak tudomasára adja, hogy 
f. evi február 9 én d. e. II ó rakor 

rendes evi közgyűlést 
art, melyre a t. tagokat tisztelet e' 
neghiv ja 

az e lnökség . 

Gyümölcsfa permetező-anyagot 
uKy téli. mint nyári permetezésre 
eredeti gyár i á r akban (OyOE tagok 
5% kedvezménnyel) u m. : Neoden 
drin, Dendr in , Shel l Dorma t W a s h 
Sulfarol , Bol in , Novobo l ln , Pror.l-
kol, So lbá r , Mészkénföze t (Kali 
forniai lé) szállit és rendeléseket kér 

Kőszegi fenyűmagpergetö és faiskola 
K ő s z e g , — Telefon: 42. szam. 

„Házasságfeíbontó okok" 
cimen megje lent népies j og ikönyv 
rendszerbe fog la lva Ismerteti az 
ösazea házasság fe íbon tó é t házaa-
ságérvényta len l tő okokat , va lamin t 
a békés vá l ás szabá lya i t . I r t a : dr . 
Qeró Ernő k a p h a t ó : I pengő elő-
leges bekü ldése el lenében Lapunk 
k i adóh iva t a l ában , vagy a szerzőnél: 
Budapes t , VII., Király-utca 73. sz. 

Hivatalos rovat. 
Mindazon adózók felhivatnak 

akiknek 20 holdnál nem nagyobb 
terjedelmű földbérletükbea az elmúlt 
évben akár csökkenés, akár emelkedés 
állott be, ugy ezen körülményt folyó 
évi február hó 15 ig a városi adó-
számviteli osztálynál jelentsék be 
hogy az elmúlt évben rögzített általá 
nos kereseti adó alapjuk külön fel 
nondas nélkül hivatalból helyesbit 
hető legyen. 

Értesítem a közönséget, hogy a 
helyszíni állat összeírást elrendeltem 
Felhívom az érdekelteket, hogy i 
helyszínen megjelenő közegeknek a 
legpontosabban felvilágosítást adják 
neg és őket munkájukban támogassák 
Egyben pedig felhívom az ebtulajdo 
losokat, hogy ha a tu ajdonukban 
levő ebek bármely oknál fogva a 
helyszínen össze nem írattak volna 
ugy az esetben a saját érdekükben 
tartoznak azokat folyó évi február hó 
végéig a városi adószámviteli ügyosz • 
tályban bejelenteni. 

Az 1885. évi XXIII. t. c. 40 és 
142. § ai alapján felhívón azon bír 
okosokat, akiknek a Gyöngyös patak 
nellett birtokuk van, hogy a patak 
nedrében és partlejtőin levő összes 
fákat, bokrokat, nádat és a mederben 
fekvő esetleges vizfolyási akadályokai 
1936. évi február hó 29 éig annál is 
nkább távolítsák el, mert a határidő 

letelte után a városi hatóság fogja 
•zen munkálatokat a mulasztók ter-
riere és költségére elvégeztetni. 

Megállapítást nyert, hogy az elmúlt 
év nyarán nagyon elszaporodott a 
^alagonya'epke. Ha a gazdák, gyü-
mölcstulajdonosok a tél folyamán 
negfelelő tisztogatást nem végeznek, 
ugy nagymérvű hernyópusztitásra szá 
nithatunk, mely a gyű nö'cstermést 
önkreteszi. Felhívom tehát az érdi-
keiteket, hoky mindenki a tulajdoná 
ban levő gyümölcsfákon, galagonya és 
kökénybokrokon található összes le 
veleket szedjék le, gyűjtsék össze és 
egessék el. A leszedésnek határideje 
nárcius hó 1. Aki e rendelkezésnek 
lelzett határidőig nem felel meg, ki 
hágást követ el és ellene az eljárás 
megindul és a hernyóirtási munkálatot 
pedig a mulasztó fél költségére elvé-
geztetem. 

Közhírré teszem, hogy a gyep nester 
i házi sze nét és trágya kihordását is 
vállalja mersékelt áron; bejelentési 
a városháza portásánál eszközölhetők. 

Értesítem a vármegyei és községi 
nyugdíjasokat, hogy vasu'i arc'épes 
igazolványuk 1936. évre való kiállitá 
sával kapcsolatos rendelet a városháza 
26 számú szobájában a hivatalos 
órák alatt betekinthető. 

vitéz dr. Nagy Mik lós 

polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
Értesítjük testületünknek tagjait, 

hogy a Szegedi ipartestület f. évi május 
31- junius 1 l-ike közötti időben ren 
dezi meg a teljesen kézműipari jellegű 
VIII. Szegedi ipari vásárt. E kiállításon 
azon résztvevők, akik legkésőbb február 
15 ig jelentkeznek, 10% helydijkedvez 
nényben részesülnek Erre vonatkozó 
szándékot kérjük február 13-'g ipar-
estületünknél bejelenteni. 

Ipartestület i e lnökség . 

Wföjegy 

R ó n n l n v n m 

olcsón, gyor-

san elkészül 

Rónai nyomdában. 

Tanyát 
gy néhány holdat házxal. vagy 
elknl erdős-patakos kisbirtokot 

v e n n é k 

Hoffmann, Budapest. Derék-utca 19. 

•a, 
ane 

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 
kellékeit az 1912. évi LVHI. t. c. 22. 
§ a, illetve az 1929. évi XXX t. c. 
65-67. § ai, valamint az 1933 évi 
XVI. t. c. 39 §-a, végül a város ér-
vényben levő önkormányzati és szer-
vezeti szabályrendeletre vonatkozó 
szakaszai irják. eiő, amelyek szerint 
ez«.n állás betöltéséhez középiskolai 
végzettség és államszámviteli vizsga 
kívántatik meg. 

A pályázati kérvények Vasvárme-
gye alispánjához cimezve Kőszeg szab. 
kir. megyei város polgármesterénél 
1936. évi február hó 15. napjának 
d.e. 12 órájáig nyújtandók be. 

A pályázók magyar állampolgár-
ságukat, életkorukat, képesitésüket, 
egészségi állap itukat, erkölcsi és po-
'itikai magatartásukat, hatósági bizo-
nyítvánnyal, ill. okmányokkal tartoz-
nak igazolni; akik a városnál tiszt-
viselői állást töltenek be, azok a fent 
megjelölt okmányokat nem tartoznak 
csatolni. 

A hiányosan felszerelt, valamint a 
ent megjelölt határidőn tul beadott 

pályázati kérvények nem lesznek 
figyelembe véve. 

A választást megejtő tisztújító 
széknek időpontját később fogom 
meghatározni. 

Szombathely, 1936. évi jan. 21. 

Dr. Horvá th K á lmán sk 

alispán. 

A kőszegi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság. 3159/1935. tk. 

Árverési hirdetmény-kivonat 
Wurst Józsefné szül Witzmann Anna 

végrehajtatónak végrehajtást szenvedők ellen 
indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
íatóság a végrehajtási árverest 200 P tőke-
követelés és járulékai behajtása végett a 
kőszegi kir. járásbíróság területén levő, 
Kőszeg városban fekvő, s a kSazegi 1577. 
sz. tkvi betétben A l i 3 sor, és 4421 — 
4422ft és 4422/í hrsz. alatt felvett és Rand-
weg József és neje szül. Witzmann Mária 
nevén álló Köszegfalván 46. házszám alatt 
levő házra, udvarra, kertre és szántóra 
2^85 P kikiáltási árban és pedig a Witzmann 
ános és neje szül. Maurer Anna javára 
>ekebelezett haszonélvezeti szolgálni jog 

fenntartásával elrendelte. 

Az árverést 1936. évi február hó 4. 
napján d e. 9 órakor a telekkönyvi hatóság 
íivatalos helyisegében (Chernel-u. 12 Lem.) 
ógják megtartani 

Az árverés alá kerUIŐ ingatlanok a 
kikiáltási ár félénél alacsonyabb áron nem 
adhatók el. 

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át kész 
pénzben, vagy az 1881: LX t-c.42 §-ában 
meghatározott árfolyanmal számított' óva-
dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le-
tenni, vagv a bánatpénznek előleges birot 
etétbe helyezéséről kiállított letéti elismer-
vényt a kiküldöttnek átadni é< az árverési tiy 
eltételeket aláirni (1881. LX t.-c. 147., 150. 
170. § § ; 1908: LX. t.-c 21 §.) 

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási ár-
nál magasabb Ígéretet tett, ha többet igérm 
senki sem akar, köteles nyomban a kikiál-
tási ár százaléka szerint megállapított bánat-
>énzt az általa ígért ár ugyanannyi száza-
ékáig kiegészíteni (1908: XLI t -c 25 § ) 

Kőszeg, 1935. szeptember 27 

Dr. RIEDL ZOLTÁN sk. kir. jb. elnök. 

A kiadmány hiteléül: 

BENCZE JÓZSEF sk. tkvvezetö. 

— Nyomatott Rónai Frigyeskönyvnyomdájában Kőszegen -
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