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Németh Itrre országgyűlési 

képviselőnk kedden este szólalt 

fel elsőben a képviseletié ban a 

költségvetés tár^valása nlkalmá 

ból. Közel egyórás beszédét na^-y 

figyelemmel hallgatták és gyakran 

szakította meg az á l ta l ános he-

lyeslés. Hű képet rajtolta meg 

azon tapaszta la toknak, melyeke 

munkás életében szerzett, de ki 

emelkedett beszédebői a válasz-

tások alkalmából a néppel való 

sürti érintkezésnek és a nép meg-

nyilatkozásának komoly megfigye 

lése. Örömmel veszünk tudomás 

első képviselői nagy sikeréről és 

kérésünkre megkaptuk tőle első 

parlamenti beszédének eredeti fo 

galmazvanyá', melyet egész ter-

jedelemben közreadunk 

Tiszteit Ház 1 Midőn most igény 
telén szavaim meghallgatására szíves 
türelmüket és figyelmüket kérem 
engedjék meg, hogy beszédemet egy 
szubjektív vallomással kezdjem. Meg 
kell vallanom, hogy az előttünk fekví 
költségvetés átforgatása után sokáig 
tépelődtem : van-e értelme és jelentő 
sége annak, hogy felszólaljak, van e 
lehetősége annak, hogy e költségvetés 
lényeges tételein a ma^am igénytelen 
észrevételeivel változtassak. Merthiszen 
ha ezt a költségvetést minden külön 
leges szempont figyelmen kivülhagyá-
sával tisztára a napi gondok realitásá-
nak szemszögéből vizsgáljuk, akkor 
azt kell mondanunk : ez a költségvetés 
sem nem jó, sem nem rossz, ez a köít-
séevetés borzasztóan reális, ez 
kőltst^vetes pontos és könyörtelen 
fotográfiája a jelen helyzetnek, a meg-
levő erő!<kel és azoknak egymáshoz 
való változatlan viszonyával számol, 
lehetne egyes rubrikáiban százezres, 
esetleges egy két milliós tételeket 
ide oda tologatni, de nagy masszájá 
ban jelentősebb változtatási csinálni 
aligha. A napipolitika realitásának 
síkján ballagva, józanul és bölcsen 
csak annyit mondhatunk : sajnos, ezek 
azok a gazdasági lehetőségek, amiket 
az elmúlt tizenöt év állami gazdálko 
dásának nyomasztó hagyatékaképpen 
tz a kormány kapott és ezekkel a 
lehetőségekkel, — ha a napi élet 
fenntartásánál messzebbmenő célkitü 
lései nincsenek — más sem tudna 
sokkal tökéletesebben gazdálkodni. Ha 
tehát én a fatalizmus kényelmes böl 
csességének álláspontjára helyezked 
"ék, akkor valóban felesleges volna a 
beszéd. 

Re hogy most mégis itt állok és 
a beszéd jogát, lehetőségit igénybe 
veszem, annak oka az, hogy a fataliz-
musnak ezt a kényelmes bölcsességét 
elsöp.'»rte bennem az a keményebb 
parancs, amely ideküldött engem is, 
de ennek az uj parlamentnek számos 
fiatalabb tagját is azért, hogy minden 
"^változhatatlannak hitt dogmaliz-

mu-sal íremben hang és cselek*.det 
gyünk nep ink és fajtánk érdekében. 

Kérem ne értsenek félre !. Amikor 
parancsról beszelek, nem gunriolok 
eiti párturalmi, sem vezéri parancsra. 

£n arra a mindennél sürgetőbb és 
nindennél magasabbrendü parancsri 
gondolok, amely népünk tragikus 
iorsából száll felénk és a gyökeres 
áltozás vágyának mindig hevesebb, 
niidig sürgetőbb kiáltását küldi felénk 

Ez a parancs azt követeli, hogy 
genis beszéljünk és mondjuk ki miné1 

bátrabban és őszintébben ezt a vál-
ozási vágyat, amely változást követel 
gész áiiamigazgatási, termelési, gaz-

dálkodási,elosztási, birtoklási rendünk 
^en eppen ugy, mint a változás legfőbb 
ilapfeltételében : ^gondolkozásunk-
ban, politikai és közéleti etikánkban 
egyaránt. 

Minden politikai tényezőnek, aki 
lyitott szemmel, értő füllel és érző 
izivvel figyeli a nemzet életének jelen 
•iégeit, tudnia kell, hogy ennek a par-
lamentnek többségi pártját most főleg 
és elsősorban ez a változási vág 
juttatta győzelemre és az a nagy 
szinte korlátlan bizalom, amely 
választások idején felbuzdult a nep 
széles rétegeiben ennek a többség 
pártnak vezére, Gömbös Gyula iránt 
akitől a fu'dokló nép a maga sorsának 
gyökeres megváltoztatását, az általános 
változási vágynak realizálását várja. 

És én tudom azt, hogy pártunk 
vezére, Gömbös Gyula meghallotta és 
megfogadta ezt a nép léikéből kiáltó 
hangulatot és talán azért hivott párt-
jába olyanokat, — köztük szerény 
személyemet is, — akikről pedig biz 
tosan tudhatta, hogy képviselői mű 
ködésüket nem kizárólag a mindenkori 
guvernamentalitás szempontjai fogják 
irányítani, hanem sokszor lesznek 
türelmetlen és talán heves követelői 
néiyreható reformoknak, a szűkmarkú 
tehetőségpoli<ikával és azokkal 
hatalmakkal szemben, amelyek minden 
változásnak ellenségei. 

Kérem ne minősítsék e kijelenté 
semet szerenyteienségn«k. Nem sze 
rénytelen, csak közvetlen, egyenes és 
becsületes akarok lenni. Hive és kő 
vetője annak a közvetlen stílusnak, 
amelyet éppen Gömbös Gyula követel 
rnnyira a magyar politikai élettől, de 
amely közvetlenségnek, egyszerű és 
nyugodt egyenessegnek ősi iskolájt 
ott van a magyar paraszt kunyhójában, 
ahol a legközvetlenebb és legtermé 
szelesebb hangon beszélnek a legna 
gyobb dolgokról — életről, halálról 
— és Phol a legegyszerűbb szavakkal 
beszélnek a magyar nép keserű sor 
sának legmegrázóbb mélységeiről. 

Most, amikor a választások után 
elbúcsúztam választóimtól az egyik 
Kőszeghegyaljai faluban elémállt az 
őszhaju, rokkantválu magyar polgár 
és egyetlen egyszerű mondatban adta 
meg számomra a követi instrukciót 
Azt mondta : 

— Képviselő ur nem kérünk mi 
sokat, csak egyet: ne tessék rólunk 
elfeledkezni, mint ahogy mi sem feled-
Kezünk meg arról, hogy ötven év óta 

maga az első képviselő, aki mindjárt 
v ilasztás után eljött hozzánk jó szót 
^zo'ni, csak azt keljük : tessék hozzánk 
máskor is eljönni, mert nagyon elva 

Kyunk hagyatva és nagyon kívánjuk a 
lélekből való szót. 

Tisztelt Ház! Ez a tragikus elha-
gyatottság, amelynek egyszerű, de 
megrázó szavait szeretném ezekre a 
márványfalakra vésni, hogy mindig 
előttünk álljan ik — ez a tragikus el 
hagyatottság most vár és bizalommal 
figyel felénk. Jobban figyel és ébereb 
ben, mintsem gondolnánk és talán 
ninden reformok között az első re 
formnak azt követeli, hogy itt az 
ország házában a magyar paraszt 
közvetlenségével, egyenességével, be 
csületes nyíltságával beszéljünk és 
cselekedjünk es ahogy itt bent be 
szélünk, ugy beszéljünk odakint a 
szőnyeges folyosó pamlagjain is, a 
vehemens ellenzéki beszéd után ne-
menjünk ablakfülkébe egy mandátum, 
vagy koncesszió érdekében paklizni 
a politika harcait vívjuk nyilt sisakka 
és ne aknákban, vessünk véget 
sakkozó és kártyázó politikának, amit 
a magyar paraszt joggal nevez uri 
huncutságnak, mert bizony mondom 
hogy ha most népünk és sorsunk 
kiilsé és belső elhagyatottságának 
legneh.zebb óráiban nem fűti át < 
magyar képviselőházat annak a tragi 
kus életérzésnek áhítata, amelynek 
feszültsége az egyedüli csodatevő erő 
ami életmentő elhatarozásokba lendít-
het bennünket — akkor jobb, ha 
összepakkolunk és Peturral együtt el 
nondluk : Jó éjtszakát. (É'jenzés.) 

H í én most a magyar állam ház 
tartási gondjainak megbeszéléséné 
ezt a tragikus életérzést reklamálom 
képviselőtársaimtól, teszem ezt azért, 
mert tudom és tudnia kell minden 
kinek, aki a néppel érintkezik, hogy a 
nemzet szeles rétegeiben felébredt és 
megvan ez a tragikus életérzés, am 
kitűnik nemcsak a nép testéből és 
véréből sarjadt fiatal .nagyar költő 
generációnak a nemzethalál vízióját 
mindig gyakrabban idéző Írásaiból, 
de éppen abból az általános és mély 
séges változási vágból, ami a magyar 
milliókat elfogta és amit éppen ennek 

tragikus életérzésnek halált szima 
toló szorongása, levegőt, szabadulást, 
szebb, tisztább és teljesebb életet ke 
reső végső erőfeszítése vált ki. 

Nekünk most mindent, de mindent 
ennek az általános szorongásnak, 
ennek a megváltodást és megujulást 
kereső nagy nemzeti vágynak szem 
szögéből kell elbírálnunk. (Helyeslés.) 

zt a költségvetést is. 

Ne mondja senki, hogy ez a 
pesszimizmus álláspontja. Aki katona 
volt és küzdött a frontokon, az tudja, 
iogy az egész férfi sohasem olyan 
optimista, mint akkor, ha teljes tuda 
tában van a legnagyobb veszélynek 
es nagyobb destrukció, élettaqadás, 
mint az, ha valaki a legnagyobb ve 
szély idején azt mondja: ne csinálj 
semmit, mert nincs rá lehetősig, vagy 
ugvis hiába. 

És ez az a pont, ahol minden 

gondolatom és idegszálam tiltakozik 
a ,lehetőség-teória" bölcseinek mér-
séklő csititgatásával szemben és arra 
gondolok, hogy mi lett volna, ha 
Pilíudski, Mussolini,Voinca.é, Roose-
w.l i , az angol pénzügyi d'ktátorok, 
Hitler és a többi nagy n 1 '.eimen'ő, 
d bankvezérek, gyárigaz ? >k és a 
többi ovatos közgizdao gi szak-
értők tanácsára hallgatva „az örök 
közgazdasági törvényeket* respek-
tálták volna és nem mondták vo'na 
azt: „Bár a szivem vérzik, de 
innább egy sajnálatra néltó közgazda-
sági elv pusztuljon el, mint akár tiz, 
.'agy husz haszontalan és közgazda-
ságtalan kis lengyel, olasz, francia, 
vagy nemet". 

Ha pedig valaki azt mond ja : 
Semmiféle szükség nincs rá, hogy 
helyzetünket a hilálos szorongás tra-
gikus életérzésének szemszögéből 
vizsgáljuk, mert nincs olyan nagy baj, 
— azt meginvitálom Dunántulra, ahol 
aránylag az egész országban az álta-
lános felfogás szerint a legtürhetőb-
bek a gazdasági és szociális állapotok 
es megkezdhetjük körutunkat *r én 
nyugati végeimen, azokon a vidéke-
ken, ahol a történelmi fejlődés követ-
keztében legnagyobb a civilizáció 
hagyománya és majd mutatunk ott 
tiz(zrc-ket, akiknek karácsonyra már 
*ütet kenyerük sincs és az uj termé-
sig tisztára répán élnek és folytathat-
juk az utat dél felé, ahol a megren-
dítő anyagi nyomorúságot már a leg-
súlyosabb erkölcsi nyomor váltotta 
fel és végigvezethetem a nagy meg-
nyujvókat a magyarság legszebb, 
hajtásának pusztuló falvain és végig 
a közel kétmillió holdat kitévő lati-
fundiumok falutlan néptelenségén, de 
megmutathatnám a büszke nemzetiségi 
öntudatukban duzzadó sváb falukat 
is. De erre ráduplázhatna b i r k i : igaz, 
ezek szörnyű sebek, d í gyere csak el 
a Tiszahátra vagy Békésbe és Biharba 
és gyere az úttalan tanyavilá^ra. a 
tüdővész hazájába, ott látnál csak 
nyomorúságot. 

Nem tehetek róla igen tisztelt 
képviselőház, de nem tudok szaba-
dulni attól az impressziótól, hogy 
soha, de soha ne n láttam még a ma-
gyar falut ilyen mély anyagi és han-
gulati depresszióban, mint most. Soha 
annyi sápadt, rongyos, törödött e nber 
nem jött szembe velem a magyar falu 
poros utcáin, soha olyan csöndes, 
rezignált, élettelen nem volt a pana-
szuk, mint most, csak mélyenülő, égő 
szemükben csillant meg a remény: 
most talán mégis történik majd valami. 

Nem tudom a magyar sorsot a 
város szemüvegén keresztül, de még 
leevésbbé a 12 meg 8 % osztalékot 
izető Nemzeti Bank perspektívájából 

nézni. Mert egyet tudok: elpusztul-
hatnak társadalmi osztályok, arisztok-
rácia, középosztály, megbukhatnak az 
összes bankok. össszeomolhatnak 
wtyárkémények és rombadőlhetnek vá-
rosok, a nemzet élni fog, ha erős és 
dus parasztságának erdeje, mert ez 
újra ki fog termelni magából mindent: 

I f Egyes szám ára 10 fll'ér. 



várost, gyárat, középosztályt es bankó 
k,. ha szüksége lesz rá. 

Én most a nemzeti energiáknál-
ezt az őslorrását latom végzeteser 
betegnek es erőilennek. De nemcsal 
én. Nézzék meg kerem, hogy az 
intellektuális fiatalságunk egész frontjár 
milyen lázasan, szinte naponta ala 
kulnak a falukutató, a szociográfiái 
felvételeket készítő csoportok, miiyer 
szenvedélyes érdeklődéssel fo-dul > / 
az egész fiatalság a faluk, a tanyák, 
a földmunkások világa felé. Ne mond 
ják azt kérem, hogy ez divathóbort 
Az ilyen mozgalmi divatokat mindig 
valami mely, társadalmi szükséglet 
követeli ki és ezt a szükségletet min 
dig a legpontosabban a legszüzebl 
ösztönü ifjúság érzi míg. És a magyar 
ifiuság is megérezte, hogy soha mej; 
halálosabban komoly feladat nen 
hivta, mint most : a végső szükség 
órájában meg kfll menteni a magyar 
faluk, tanyák és puszták népét, ha 
meg akarjuk meuteni a magyarságot 
(Helyeslés ) 

Meg kell mentenünk a magyai 
történelem jövőjét, meg kell mente 
nünk azt az íratlan magyar törtenelmi 
multat, amely fölött az egész irott, 
irá lyokkal es fejedelmekkel, nagy-
urakkal ékes, fényes, véres és parádés 
történelem csak csillogó felépítmény 
volt, amelynek azonban minden szcp 
ségét, erejét, tündöklését az írásban 
nem foglalt törtenelem, a magyar pa 
raszt, a magyar jobbagy történelme 
adta. (Lelkes eljenzés és taps.) 

És ha erre a grandiózus törte 
nelmi mentőakcióra gondolok, ami 
most nekünk kell megcsinálnunk, 
akkor megint csak eltörpülnek előttem 
az adott khetősegek korlátai es j: z 
mondom, nem ismerhetünk celt, vagy 
valódi ak 'dalyokat, kőzgazdasagi „el 
vtktt" , szentimentális meggor.dolaso 
kat, igen tiszteletreméltó, de mégis 
csak szük retegeket érintő szempor-
tokat, amik bennünket ennek a nem 
zctmentó akciónak a végrehajtását an, 
a magyar parasztság megerősítés!, 
szapotitási, anyagi és szellemi gyara 
pitására irányuló akaratunkban nug 
gátol,anak. (Éljenzés) 

Tisztelt Képviselőház! és most 
engedjék meg, hogy ennek a törté 
nelmi perspektívának szemszögebő 
mondjak biralatot az előttünk fekvő 
költségvetésről is. Ne gondoljanak 
naivnak, mert r agyon jól tudom, hogy 
háztartási kérdeseket nagyon nehéz 
törtei elrni perspektívából elbírálni. De 
jól tudom azt is, hogy a kormányzat 
gesztiója messze túlterjed a költség 
vetes keretein es jól tudom, hogy egy 
erős elszánásu kotmányzat a jelenle 
ginel sokkol szűkebb keretű költség 
vetés mellett is találhat módot és 
lehetőséget arra, hogy hozzon olyan 
törvényekét, rend-leteket, amelyek a 
nemzet gazdasági, társadalmi és etikai 
struktuiajában melyreható és gyógyító 
változásokat idézhetnék elő. £s eppen 
azért, mert bizom abban, hogy Gömbös 
Gyu a miniszterelnök ur kormányzat 
ténykedésének csak egyik szereny 
fejezete lesz ennek a költségvetésnek 
keretein belül való háztartasi gazdal 
kod,is, elfogadom a költségvetést, bái 
kétségtelen, hogy ez a költségvetés 
igen szerény eszközöket ad a kormány 
kezébe azoknak a ragy nemzetmenti 
célóknak szolgálatára, amelyekről előbl 
szóltam. 

Mindenekelőtt a költségvetésará 
nvaitól szereinek beszelni. Ezek az 
arányok, jobban mordva aránytalan-
ságok n egdöbbentő erővel mutatnak 
rá nen csak állami, de egész nem7eti 
gazdalk < dáfur.k legfőbb bajaira. Nen 
iripylem azt a pénzügyminisztert, aki 
a költségvetés összeállításánál olyan 
fix es sí ír. te megdönthetetlen tételek 
kel találja magát szemben, mint az 
állami tlkaln.azottak és nyugdijasok 
személyi jáiar dóságainak horribilis 

4. Kőszeg és 

s árra, ami az egész igazgatási és 
üz, iri költségvetés összegenek 55% át 
t szí ki. összegszerűen 11 u7 mi lió? 
költségvetésben 641 millió pengőt. 
Ez' az összeget 275 ezer a.kalmazott 
és nyugdíjas kapja, ami annyit jeient, 
iogv a nemzet nagy tömegéoől egy 
millió ember él belőle. Ha most ehhez 
hozzávesszük az autonómiák, városok 
és községek közszolgálati alkalmazót-
tiinak és ny u.dajasainak körülbelül 
százezres tömeget, akkor hozzávető 
'eges számítással azt mondhatjuk, 
hogy közadókból másfélmillió embei 
Itariására egymilliárd pengőt fordit a 
lemzet és másfélmillió embernek ad 
zemélyenkint evi 750 pengős elet-

^tandard lehetőséget. Ha mármost 
ezzel szembeállítjuk az előbb említett 
filuk és tanyakutatasok és szociogra-
f ai felvételek már eddig nyilvános 
ságra jutott hozzávetőleges eredne-
nyeit, amelyek szerint ebben az or 
s/ágban legalább másfélmillió olyan 
ember él, akinek életstandardja n. pi 
14 fillér, azaz évi 50 pengő, további 
Másfélmillió olyan ember, akinek élet-
standardja évi 1C0—120 pengő, akkoi 
meg kell döbbenni arra a gondolatra, 
hogy ekkora tömegnek, ekkora nyo 
moruságat ilyen hatalmas apparatus 
igazgatja. Azt kell erre mondani, ho_> 
rég egy sokkal gazdagabb orszi 
sem bimá el ezt az aránytalanságo , 
imi azonban ennek az aránytalanul 
7 egduzzadt adminisztiációs korpusz 
nak a kebelen belül is megvan, mer 
hiszen nem kell egyébre rámutatnom, 
mint arra, hogy egy 350 létszámmá 
dolgozó minisztérium előszobáiban 9<> 
altiszt es szolga tessékeli, vagy kül 
dözgeti el az ügyfeleket. (Igaz, ugy van. 

Azt mondjak, hoKy mind.nn k 
Trianon az oka Igaz. De tegyük szí 
vünkre a kezünket es mond,uk me;; 
i szinten, hogy nt-m az vi It e e^yik 
•egfóbb oka Trianonnak, vagy bgainbb 
is Tiianop ekkora mértékének, hogy 
az a szellem, amely ekkora méretű 
bürokráciát teremtett, már Tiianon 
el t is uralkodott Kérdezzük rmg 
őszintén önmagunktól, hogy nem 
volt-e egyik elCidezője l i ianonbar 
csúcsosodó tragédiánknak, ho^y az a 
történt Imi középosztályunk, középbir 
•okosságunk, amely állami és autonó 
r i . i közigazgatásunk személyzetinek 
legnagyobb részét adja, otthagyta őst 
f ) eljet. a legegészségesebb es legszebb 
lirtoktipust, a J 300 holdas földeket, 
ahol neki nemcsak az intenzív gazdái 
kodással, hanem a falu és a paraszt 
ság nevelésével is nemzettpitő és 
nemzetfenntartó hivatást kellett volna 
gyakorolnia, de ennek a hivatásnak 
teljesitese helyett betódult a hivata 
lókba, ahol — valljuk meg, legnagyobb 
része — nem nagyobbszabasu élet 
hivatást es munkát, hanem kényelme-
sebb és henyébb életformát keresett. 
Nem az volt-e egyik legfőbb oka 
Trianonnak, hogy ez a bürokráciába 
óduló lözepbirtokosság nem állott 
már a szazadfoiduló előtt annak a 
harcnak élére, amelyet saját népe, a 
hozzá vérben legközelebb alló magyar 
parasztság es a kivándorlásba ker^e 
t.tt zsellérség érdekében már akkor 
•íeg kellett volna vivnia a számára is 
idegen feudális nagybirtokrendszer 
l len?! Ha ezt tette volna, nem kö 

vetkezett volna be az a lehetőség, 
hogv az utódállamok az elrabolt terű 
leteken levő nagybirtokokból hétmillió 
katasztrális holdat oszthatlak szét 
s.ját fajtajukbeli parasztságuknak és 
zsellérsegüknek. (Á talános helyeslés) 

De ne rekrlmináljunk. Maradjunk 
a jelennél és annak a bürokratikus 
apparátusnak bírálatánál, ameSíye' 
most már számolnunk kell És ha 
most eltekintve ennek az óriási t ű 
tokraiikus cpparátusnak összegszerű 
terhétől azt \izsgalom, miképpen 
ehetne ezt a tánkmén terhet elvisel 

helővé és a nemzet érdekében leg-

Vidéke 

hasznosabbá tennünk, akkor azt ki II 
mondanom, hogy nem a leépítés, vagy 
í ietéscsökkentés élettagadó gesztusa 
a megfelelő, hanem az, hogy ennek a 
hatalmas bürokráciának szellemét és 
működési rendszeret kell ugy meg 
változtatni, hogy minden idegszálát a -
áterezve a nep tragikus küzködéset. 
minden tollvonásával a magyar szellem 
minél gyorsabb ütemü fejlődesének 
szolgalatára ailhasson. Mert, hogy e-
•na nem így van, annak illusztrálásán 
ezer és ezer esetet tudnék elmondani 
en is, de összes képvise őtársaim is, 
de ai.t hiszem állításom igazságát leg 
óbban bizonyíthatná Kozma V.ikló:-
b;lügyminiszter ur, akiiől tudom, hogy 
^gy ik legfőbb törekvése, hogy végre 
megcsinálja a valóban racionális igaz 
;atást. (Közbeszólások: el is várjuk I) 

Hiszen ha jól meggondoljuk, ez 
a hatalmas bürokrácia, amely nem 
tudom nem a legnagyobb-e az orszá-
gon uralkodó négy nagyhatalom: a 
bankokrácia, a feudális nagybirtok és 
az önmagával súlyos belső ellentétbe 
<erülő klerikalizmus közölt, — ha mos' 
egy nagy belső revízióval megtalalj 
;obbik szellemét és kibontja hivatásá 
nik nemesebb tudatát — bizony bi 
zonv megtudná menteni ezt az or 
szág^t és nép.-t. 

M rt, hogy erre a mentésre nagyon 
ászorul az ország, különösen a háro 

<özül leghatalmasabb organizációval, 
i b-tnkokráciával szembep, ezt ma 
bbtn az országban nyolcmillió nyolc 

százezer lelek közül nyolcmillióhét 
százkilencvenkilencezernek nem kell 
: "onyitani. De erre a legbeszédesebb 
bizonyíték megint maga ez a költ-
ségvetés is. Az a tény, hogy ebben a 

Itségvetés^en a személyi járandó 
S á g o k 55 " n o s te leién, a 2 l " „ o í 

dologi kiadások tételén felül az adós 
sagok rendezésébe felvett 19u«-os 
tételen kívül mindössze 2 4%-nyi rés 
jut beruházásokra, annak egyik legfőbb 
»ka pénzgazdálkodásun c sivár egy 
dalusagában keresendő. Ezt a pénz 

,azdálkrdast pe d i a k á r h o g y razzá'-
is fejüket a szakértő urak, mégis c s a l 
ankokráciánk dirigálj* Nemzeti B^n 

kunkon keresztül. Ez a mi 'egdrágáb 
es leghozzáferhetetlenebb intezmé 
nyünk, ez a mi Nemzeti Bankunl-
nintha csak azért lenne, hogy az em-
őin, jobban mondva váltóiárcain 
csüngő ártatlan és gyamoltalan ban 
kocskaink alma felől elzavarja az őket 
fenyegető veszedelmet. Ö áll őrt es 
szabja meg a pénzügyi lehetőségek 
Korlátait, ha valami nem tetsző re-
formról van szó és csodálaloskepp-n 
^esztiójának egész nobilitását jóformán 
egyedül az úgynevezett külfö'di hite-
'ezők élvezik, azok a külföldi hitele 
zők, akikiől az a gyanúm, hogy köt-
vényeik már regesrégen a pesti bankok 
mindenható urainak trezorjaiban nyug-
szanak. Nem vagyok pénzügyi szak-
ember, de az az ezer és ezer ember, 
akinek ügyével, bajával ujsági-ói hív i 
tásomnál fogva foglalkoznom kell 
azok a kitűnő és kiváló erdektelen 
sz.tkembeiek, akikkel ezekről a kér-
désekről elég alkalmam van beszél-

setni, minden panaszukkal es minden 
fejtegetésükkel a mi bankrendszerűnk 
nemzetgyilkos egészsegtelenségét bi 
/onyitjak. 

Ez az egészségtelenség különösen 
. kkor szembeötlő, ha az ember ? 
oank, a hitelszervezet igazi hivatására 
gondol és aztán megnézi, hogy tzzel 
az igazi hivatással, a hiteligények ki 
e'.égitese mellett mi mindennel foglal-
koznak a mi bankjaink. Ezek a bankok 
megették és jórészt tönkre is tették 
gyáripaiunk egészségesebb részét, 
foglalkoznak telekspekulációval és r .̂ost 
legújabban, ugy hallom, egyik legna-
gyobb bankkal az elén a gabona 
kereskedelem monopóliumát is ők 
akarjak megszerezni, vagy talán mái 
meg is szerezték. Ez egyébkent nem-

1935. május 26. 

csak a magyar, hanem az egész kö-
zépearópai bankrendszer bűne és 
hiblja, de mig tőlünk nyugatra el is 
ér.e- i-t ott ezt a bankrendszer saját 
telhetetlen mohóságának méltó bün-
tetése, addig nálunk dúsan virágoz-
o/.nak. mert az elmúlt másfél évtized 
llanvczetese, nem utolsósorban Nem-

zeti Bankunk statútumainak megalko-
tás tval gyöngéd es szeretetteljes fi-
jyel nével ápolta és neveltette* őket. 
(Helyeslés.) 

Szinte természetes, hogy ezzel az 
óriási és jól megszervezett organizá-
cióvai, amely bányákon és iparválla-
latakon kívül ma már az ország föld-
"nrtokállomanyának igen jelentékeny 
részét is kezében tartja, szorosan, 
s/inte görcsös ragaszkodással össze-
fogott az a másik nagyhalalom, mely 
•íí ország egészségesebb birtoklási es 
gazdasági rendjének kifejlődésevei 
szemben áll: a feudális nagybirtok. 
(Ugy van !) 

Annyian elmondták és annyiszor 
e| fogják még mondani, hogy ebben 
i l országben minden lovábbi refor-
mok alapja és kiindulópontja a föld-
'•űrtokmegoszlásnak gyökeres meg-
változtatása, hogy erről most ez alka-
tommal csak annyit óhajtok megje-
g y i . hogy a földbirtokpolitika egyik 
igán *!c, a telepitesnek megindítására 
felvett kétmillió pengő és a pénzügy-
miniszter által ki átásba helyeze tt kü-
tön tízmillió pengő ennek a költseg-
vetésntk egyik legfájdalmasabb pondja, 
nert ilyen összegekkel valóban ko-
ioiy és gy ker':s változást a világ 

I gegészséptelenebb földbirtokm g-
oszlási rendszerében nem fogunk 
udni elérni. 

P^dig, ha van számunkra menek-
vés, akkor ennek jóformán egyedüli 
ifja a nagyszabású telepitesi akc ó, 
ami megoldaná nemcsak óriási nincs-
telen ; giáriömegeink javarészének 
iiege hetési problémáját, segittte*; az 
gyke miatt mindinkább néptelent dő 

dunártuli magyarság végzetes t rü-
letvesztésén, uj községi közületek 
leremtefével nagyszabású eihelyezke-
l.si lehetőseget adna intellektuális 

tiatalságunknak, sok sok ezer uj haz 
s háztartás epülésevel kapcsolatban 
gébz iparágak lendületet hozh«.tná 

•iteg és ami a legfőbb, az uj közületek 
al pitasánal — gondos szelekció es 
. • gszervezés alapján — h ital nas 

Körzetben meg lehetne valósítani az 
uj magy. r gazdasagi életforma minta-
es p. jldaad ) telepeit: akisgazdaságok 
szövetkezeti rendbe vont tervszerű 
^a'dáikodasát. 

Tudom, sajnos, hogy milyen 
irtózatos akadalyai vannaK e n.uy-
-zabasu munka végrehajtásának Üe 
az idő sürget es a magyarsagnak nincs 
sok ideje az ősi, kedvelt hosszú el-
melázasra. 

Az a hatalmas világforradalom, 
amelynek vörös, fekete, barna, kek 
minden mas szinü hatalmas fellobba-
násai mutatkoznak körülöttünk es 
amelyeknek csak szine és megjelenési 
formája mas és más, — ez a világ-
forradalom lehet nekünk szimpatikus, 
vagy antipatikus, csak egyet nem 
tehetünk: hogy ne vegyünk roia 
•udomast, mert hatasa alól mi sem 
vonhatjuk ki magunkat. 

A magyarságnak most még van 
egy lehetősége. Most még megteremt-
heti a maga izlese és temperainen-
iu ::a szerint a maga lenyenek meg* 
ftlelőbb, egyénibb, megfelelőbb for-
máját az uj Európához simuló teime-
lesi, gazdasági es társadalmi renunek 
— a keleti és nyugali kollektivizmu-
sok nyersebb brutalitásával szenioen-
Ehhez meg kell találnunk a lehető-
séget minden áron, hiszen ennek 
megteremtéséhez a legfőbb kellek: a 

mi nagyszerű, dolgos, tehetséges 
népünk, a magyar paraszt itt van e* 
vár ! Var, hogy teljesíthesse hivatasat 
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v i igga l szemben is ! Mert bizonyos, 
1,0. y' ez a magyar paraszt kisgazda 
•ága i r a épitett magyar szövetségi 
világ, az *8 é s z v í , á ( í számára is üdítő, 
vigasztaló és tanitó példa lehetne. . . 

Ehhez az óriási, népet megváltó 
munkához keresem és kivánom a 
megváltó bátor elszánás! és akaratot, 
kérem minden magyar testvérem iga? 
í h s z < f o g á s á t és ajánlom fel a magam 
szerény erőinek szolgálatát is. (Hosz 
s zánt ató lelkes taps és éljenzés.) 

(Nemeth Imréhez elsőnek Bornem-
issza Géza kereskedelemügyi minisz 
ter es Fabinyi Tihamér pénzügymi 
niszter. továbbá Antal István sajtófő 
nök mentek gratulálni, példájukat 
követtek számosan a Ház képviselő 
tagjai közül is, hogy üdvözöljék Ő! 
nagyhatású első beszéde alkalmából.) 

JYÍátuás szobor 

az intézeti kertben. 
Mátyás király ércszobra disziti a 

róla elnevezett m. kir. reáliskola előtti 
díszteret vasárnap óta. — Lélekemelő 
ünnepség keretében történt felavatása 
nagy es előkelő közönség jelenlétében 
Fanfarok jelezték az ünntp megkez-
desd, a „Hiszegcgyistenben- nemzeti 
im it énekelte a növendekek kara és 
azután Képes Harjay Szilárd ezredes, 
intézeti parancsnok elmondotta hatal 
mas felavató beszédet, méltatva a nag) 
király erényeit és buzditott a követésre. 
Beszéde alatt huliott le a lepel a szo-
borról. Ezután a növendékek ének 
és zenekara előadta dr. Mathia Károly 
fíi n ír gyönyörű Hunyadi szerzemé 
nyet. meiy után Karácson Pál VIII o. 
nö^tndtk nagy hatással szavalta el 
H .rsághy Pal lélekbemarkoló edí já 
M i) s kitály szobráról. A kőtalpon 
álló szép szoborműre ezután jelmoti 
dau k kiseretében koszorút helyeztek 
a k -ttmaság, a vátos, egyesületek ti-
tán ír.tizetek képviselői. — Ezt követlt 
az intezeti ifjúság és kivezényelt ká-
lón, ik tisztelgő elvonulása a szobor 
ele.tt Az ünnepségen jtlen volt vikz 
Szckely László szobrász is, a mü al 
kotója, akit szerencsekívánatokkal hal 
moztak tl. A gyönyörű ünnepséget a 
„Szózat" lelkesítő hangjai fejezték bt 
Ezúttal először közvetítette megafon 
varosunkban az elhangzott beszédeket. 

HIREK 
Nemeth Imre képvise lőnk 

p e n t e k e n este vatosunkba étkezett, 
hot,> az „Éneklő Ifjúság" országom 
jelentőségű mai zeneünnepén jelen 
legytn. 

Kincs István pre l á tus budapesti 
g)óg>kurájanak befejeztével egészsé-
gesen hazatért és ismét elfoglalta 
hivatalát. 

Értesítés. A római katholikus 
huközség elnöksége értesiti a tanác 
igen tisztelt tagjait, hogy a mai ta 
nácsülés nem tizenegy órakor, hanem 
a hősök ünnepélye után kezdődik. 

Elnökség. 

Névmagyaros í t ás . Kölber Károly 
reáliskolai növendek vezetékneve 
„Varjasi".ra engedélyeztetett. 

A Nemzet i Egység hivatalos 
helyiségét áthelyeztek a városháza 
hátsó épületcsoportjának emeletes he 
l>istgebe, ahol leguióbb a mérnöki 
na d a telekkönyv á'aiakitó hivatala 
működött. 

Bal lagás . A tanitókepző intézel 
V. evfoljamanak növendékei a régi 
szokáshoz híven, kedden délben t>t 
tották bucsuünnepélyüket az intézetben 
nieghivott vtndégtk jelenlétében. 

Npgy égi h ábo rú dübörgöt 
Gerdán éjjel. Csütörtökön délber. 
P^Uig n,ajd félórát tartó jégvihar verte 
határainkat, mely a még gyenge nö 
Vényekben károkat okozott. 

Gyász i ndu l óka t intoná'ta városi 
fúvós zenekar tegnap, szombaton dél-
után egy temetési menetben. Paszne? 
Gyula 23 éves kőszeg fiatalember, a 
városi zenekar és a kat. legéryegyle 
volt tagja halt meg csütörtökön vá 
rosunkban. Halála mély megdöbbenést 
és részvétet keltett, mely osztatlanu! 
fordul szülei es testvérei felé. Teme 
tésén a nagyszámú gyászolókon kivül 
volt egyesületei testulctileg képvisel-
tették magukat és gyászzenével kiséi 
ték u'o'só utján a kis lelkes zenészt 
aki évekkel ezelőtt a térzenék közön 
ségót ámulatba ejtette piccolószólóival 
zenekari kiséret mellett. A zenekari 
kisüretből gyászkiséret lett, — a kis 
szólis'a pedig eltávozott örökre. Dt 
emléke élni fog ismerísei körében. 

A hősi ha lot tak emlékünnepe 

ma vasárnap 11 órakor lesz a hősi 
kapunál. Az ünn.pi beszédit ezúttal 
dr. S ur Lajos ügyvéd mondja. A 
„Concordia- is közreműködik és a 
rendezés munkáját a frontharcosok 
teljesítik. Az ünnepélyt megelőzik az 
összes templomokban tartandó isten 
tiszteletek. Az ünntpi nagy mise ? 
Jézus Szt Szive templomában 10 
órakor lesz. 

Rz rednap j á t ünnep l i junius 1 - ér 
szombaton a m. kir. „Mátyás király" 
5. honved gyalogezred III. zászlóalja, 
melyre a tisztikar házilag keszitett 
meghívókat bocsátott ki. Május hó 
81-én este fél 9 órai kezdettel zenés 
'akarodó : Fiigyts laktanya— Riálne-
velő-intézet—Városháza—Főtér— Hon-
véd laktanya —Várlaktanya. 

Ezrednapo t rend-z a helybeli 
honvédzázslóalj junius 1-én, mélyít 
a vaios közönsége egyesületei és tes 
lületei utján kapóit meghívást. Táboti 
mise és protestáns istentisztelet előzi 
meg a laktanyában, azu án a zászló 
a j diszkivorulása következik, délután 
p id i^ 4 óiakor futballmérkőzés lesz 
t KSE csapatával a sporttéren. 

Vármegye i vendéglós i i lés volt 
pénteken a Baiház termeben Schmall 
Gyu'a akada'yoztatása miatt Mayer 
j mos elnöklete aiati. A vi nd glősipait 
érintő sérelmeket tárgyalták és tudo 
másul vettek hogy a tervezett s z ó t 
batbelyi országos vándorülés ez év 
ben elmatad. 

Énekhang verseny a várban . 
Neve?:tes zenenapja van ma vátősünk-
nek. Énckió ifjúság kiváló zeneszerzők 
r,öveit fogja előadni a vár tágas ud 
varának emelvényen és suk szaz hall 
-aió resztre gondoskodtak ülőhelyről. 
A helybeli tanintézeteken kiv'il részt 
vesznek budapesti, győri, szombathelyi 
és kaidi énekkarok. Jurisics h .si vár-
védelmének 400 eves jubileuma óta 
ismét a törteneimi nevezetességű falak 
közt fogjuk a magyar és külföldi 
énekzeneirodalom remekeit hallani és 
remeljük, hogy ott lesz városunk 
zenekedvelő közönségé. E napra eljön 
körünkbe Némeih Imre országgyűlési 
képviselőnk is és vele sok jóbarátj.a 
városunknak Filléres vonatok érkéz 
nek Budapestről és Győrből a ritka 
zenei élvezet meghallgatására A műsor 
felsorolja a resztvevő énekkarokat és 
azok vehetőit, mely a hangverseny 
idején ott a helyszínen kapható. Rossz 
idő esetén a Szt. Domés rend disz-
termeben tartják meg a hangversenyt. 
Akárhol is lesz, kívánatos, hogy vá-
rosunk intelligenciája teljes számban 
vegye ki részét ez ünnepségből. Be 
kell igazolnunk, hogy valóban kultur-
város vagyunk és rmgbecsüljük azokat, 
akik hozzánk elfáradnak és a mieinket 
is, akik ez ünnepiendezésben oly nagy 
lelkesedéssel vesznek reszt. 

A Kőszegi Gyümölcs termelők 

Egyesü lete e hó 30 án (Űrnapján) 

delelőtt fél 12 ólakor tartja a város 

háza termében rendes evi közgyűlé-

sét, amelyre a tagok szives megjele-

nését kéri az elnökség. 

V izsgahangverseny a főgim-
náz i umban . A főgimnázium zeneta-
nárának, Kováts Ferenc városi kar 
nag\nak tanítványai mult szombaton 
tettek tanúságot egy évi zenti fejlő 
lesükről. Lélekemelő ünnepség számba 
nent ez a vizsga. Ebbe kapcsolódott 
Peigl 1 us zongoratanitónő néhány 
anitványa is. Különösen kiemelendő 
a gimnáziumi ifjúság zenekari együttese 
mely Schubert Menüettjét és Brahms 
magyar tárcáit adia elő szép összjá 
tékban. Wölfel Sándor gordonkaszóló 
já'szott zenekari kísérettel, dicsérete 
sen Ganauf Gusztáv eidőkürtszólója 
valamint Kováts Rezső piccolószólója 
meglepő szépen sikerült. A hegedű 
szólók közül Arató Frigyes és Bncz 
János számai már magas fokú tech 
nikai készültségről tettek tanúságot. 
Ügyesen hegedültek még Kleininger 
János, Nemeth Tibor. Pulay Endre 
gordonkaszólója kellemes élmény volt 
Horváth István II. szárnykiirlön és 
Horváth István 1. klarinéton adott elő 
egy-egy darabot pompás kivitelben 
Rusznyák Valéria citerajátékával tűni 
ki Zongorán Hammer Mária, Kováts 
Marta, Halik Anna tettek ki magukért 
A zongorakiséretet Freyler Emma, 
Fiigl Ilus, Budaker Gusztáv és Pulay 
NAi' lós látták el. A nagyszámú kö 
zftnség a vizsga végeztével melegen 
iratulált Kováts Ferenc karnagynak és 
Feigl I us zongoratanitónőnek. 

K i tűnő szabású uriöltönyök már 
>0 p n^őtől felf J é kaphatók Zer lhofer 
Rezső ruhaatuházában. Férfi és női 
tavaszi kabátok és esőköpenyek nagy 
'aktára. Gyermekruhak, tiroli-nadrágok 
j nklik nagy választékban. Ga l l é r 
t iszt ítás, vegytiszt í tás, kelmefestés 
k o n f l r m a e i ó s ö l t önyök I 

Kőszeg a r á d i ó ban . Ma délután 
a budapesti rádió az egész világnak 
.ogja közvetíteni a Juiisics várban 
Itfoiyó nagyszerű mons're énekhang-
versenyt. Megelőzi városunk propa 
:>ands ismertetése, melyet Nétneih 
Imre képviselőnk fog elmondani 
Hatalmas teljesítmény lesz a 700 tagu 
ifjúság együttes elöadasa. 

A vendég lősök szakosz tá lya 

csütörtökön tartott ültsében letar^yalta 
i Szövetségben napirendre kerüli 
ügyeket és azután a tisztikarnak va 
ia;>ztását. Elnökké újból Mayer Jánoe. 
választatott, aki ugyan vonakodott az 
egyhangú bizalomnak megfelelni, hi-
vatkozva a megertes és összetartás 
hi anyára, de vegre mégis kénytelen 
volt az epyhangu kívánságnak defe 
rálni. — Alelnök lett Dorner Ferenc 
j 'cyző Schermann István, pénztáros 
Wiedemann Bela. 

Az á l l . t an i t ókédzö intézet IV. 
Bé la cserkészcsapatának j un i á l i sa 

junius 1-én, szombaton d. u. 4 órai 
kezdettel rendezi az áll. tanítóképző 
cserkészcsapata bemu'ató műsorral 
egybekötött iskolai juniálisát a Baldauf-
féle sörkertben. A juniális tréfás és 
hangulatos, meglepetasn.-k szánt mü 
sorszámokkal kezdődik, majd ezek 
befejezese utan tánc következik, kitűnő 
cigányzenével. Záróra éjfél után egy 
órakor. Belépődíj bO fillér, diákok 
reszére 41) fillér. 

A Concord i a férfi da legyesü let 
junius hó 29, 30 és julius hó 1 én 
három napos balatoni autóbusz kirán 
dulást rendez. Útirány: 1 nap Kőszeg 
— Sárvár — Jánosháza — Devecser — 
Veszprém. 2. nap: Veszprém—Bala-
tonalmádi — B ilatonfüred — Tihany — 
Révfülöp—B.tdacsony—Keszthely. 3 
nap : Keszthely—Hévíz—Zalaegerszeg 
—Vasvar —Szombathely—K ő s z e g 
A költségek: uti<öltseg kb. 10 P. 
étkezés egy napra: ebed 120 P , 
vacsora 080 P. Jelentkezés bármely 
egyesületi tannal, aki bővebb felvilá 
gositást ad. Jelentkezési határidő 

'/unius hó 8 ig. 

Mpqhü l ésoé l , f a j d a l m o k n á l 

A s ^ i r i n 
t d i." 2 e t t a i t t 
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M a g y a i gyár tmány 
Gyógyizortai akban kupliutő. 

Kapha tó gyógysze r t á r akban ! 

Térzenét tart ma vasárnap dél-
előtt háromnegyed 12 órakor a városi 
fúvós ztn?kar a főtérén a következő 
műsorral: l .Fr icsay: „Pipiros-induló. 
2. Schneider: „A tavasz varázsában" 
nyitány. 3 Strausz: „Kincs keringő". 
4 Arrangement Kováts F : „Magyar 
dalok-egyveleg. 5. Teike: „öreg baj-
társak" induló. Vezényel Kováts Ferenc 
városi karnagy. 

Az evang. leány l iceum immár 
országos jelentősegüvé vált szakterem 
rendszerét valósította meg az evang. 
Diákszövetség azzal, hogy a hitoktatas 
céljára külön szaktermet rendezett be. 
A terem felavatása a közelmúltban 
folyt le. 

A Kőszegi Sportegylet által 
rendezendő néptombola jegyek hol-
naptól kezdve kaphatók az üzletekben 
es az elárusítóknál. 

Au tóbusz j á ra tok Bozsok—Kő-
szeg—Sopron l övö közöt t A Nem-
zeti Egység kőszegi szervezetének 
tárgyalasi eredmény, képen a MAVART 
Bjzsok— Kőszeg—Sopronlövö között 
junius 5 tői kezdődően autóbuszjára-
tokat indít. Egyik járat Cstpreg, Sza-
cony érintésével er SopronlíWőre, a 
násik Prresznye, Zsitán át halad A 
Nemzeti Egység nagyobb autóbuszok 
beállítását is kérte kirándulások meg-
ifcndezésére. — A város belteiületén 
is indit kocsit a MAVART az állomás-
tól a főteiig és vissza minden vonat 
hoz 24 filléres viteldíjjal. 

Ró th Jenő kö l c sönköny v t á r ának 

ú j d o n s á g a i : Richter: Die Schule auf 

Woog, Hergtsheimer: Az estélyi ruha. 

Az epitesi és ta tarozás ! ked-
vezményeket meghosszabbították ez 
évi augusztus 31 ig. Siadodak pót-
építkezései kölcsönt kaphatnak. Épít-
sek meg e segéllyel a mi szállodáink 
a fürdőt. Nyaralóknak is, állandó 
igénybevételre is. 

Vá rmegyegyü l és volt hétfőn, 
melyre a város és vidék törvényható-
sági bizottsági tagjai majdnem teljes 
számban jelentek meg. Híre járt annak, 
hogy a kőszegi képviselőválasztást 
fogják szóba hozni. Elmaradt. Ha 
valóban volt ilyen szándék, jobb volt 
telette napirendre térni. Nagyon kelle-
metlen válaszra talált volna. Talán 
úgyis ezért maradt el. 

Anyakönyv i hírek. Születések : 
Tamás Endre—B tungartner Már ia : 
Franciska r k., Kelemen József—Bjn 
der Erzsébet: Mária ág. ev., Schatzl 
József—Tangl Mária: Margit r. k., 
Szabó József—Nád tsdi Gizella: Sándor 
r k. Házasság: dr. Peterfy Lász l ó-
Hont Etelka. Halálozás : Kiss József 
26 éves, majtájog. Pászner Gyula 22 
éves, tüdWész. 

Jutányosán szerel Kratochwill 
Győző Rádió és Villamossági 
vállalKozó. 

Virágd ísz t kapott a Rezsótéri 
sétány és jobb oldalán az utcilest is. 
Ugyanilyen virágágyakat kapott a 
R-.jnis uica vár előtti része. Mind 
nagyon szép. Csak épsegben tartsák. 
Az ottani lakosok feladata lenne efelett 
őtködni. 

Szombathe ly i modern kölcsön-
könyv tá r kőszegi fiókja Király ut 1. 

'/. emelet. 
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A városi v i l l amosam értesiti 
az ramfogyasztó közönséget,. 
f. ho lV tői, hétfőtől kez'dve d e S tó 
d u 'J ig tart hivatalos órákat. D u 
3-tói 5 ig ügyeletes ti-t viselő, azon 
túl ist* 9 ig ügyeleus s/ere'ő áll : 
közönség rer.delkezé«ére. 

Moz ih i rek . A mozi műsorán kc 
sligtrfilm szerepel. M i vasárnap be 
muta'asrt kerül egy, félelmetesen ».s 
lenyűgözően ^yönyö a alpesi fclvéie 
lekben bővelkedő film „A Mont BI n: 
királya". Főszerepben S pp R :>t a 
hegymászó vi'A bajnok es Biij.it'-
Horney, az UFA sztarja. — C>ütör 
tökön (űrnep) J gy végzedött egy 
szerelen." ci nmet egy bajos fordula 
tokban -.s jelenetekben g á zd í j fi! f. 
megy. Fószei^plői Paula \Wss . ly é 
Wiliy Forst. 

Jutányosán szerel Kratochwil 
Győző Rádió és Villamossági 
valialkozó. 

Sporth írek. É d.-kes fu ballcse-
mege ígérkezik juiius esejére: a kő 
sze^i zászlóalj válogatott együttese, <i 
m kir. Mátyás király 5. honvéd gyalog 
ezred ezrednapján a KSE valogatoi' 
csapatával veszi fel a küzdelmet. — 
A he' folyamán még egy érd.'r ességge! 
szolgál a KSE vezetősége a kőszegi 
sportközönségnek. A „Hunyadi Ma 
tyás" reálnevelőintézet kézila' dacsa 
pata egy bécsi kézilabd ícsapattal 
mérkőzik a KSE sporttelepen 

Sa jná l a t ra mé l tó emberek , kik 
rheu nától szenvednek! Könnyen se 
githetünk azonban rajuk Aspirin tab 
lettával. A tablettán látható Biyer 
kereszt szavatol a valódiságért es 
jóságért. 

Nagyszabású kerület i sport 
versenyt rendez a 3. Testnevelési 
kerület felügyelősége junius hó 2 an 
délután 3 órakor Nagykanizsán a 
Zrínyi-sportpályán, melyen résztvesz 
nek Somogy-, Vas- és Zala vármegyék 
leventeegyesületei. A céllövőverseny 
3-án délelőtt 9 órakor kezdődik a 
József főherceg laktanya kispuska-
lövöldéjén. 

Az asz fa l tnak sok fo ly tonos 
sági hiányát e héten kezdik foltoz 
gatni és remélhetőleg az aszfaltjárdá 
kon is észlelhető sok pótolni" valót is. 

Aho l l egnagyobb a veszély, 
ott legközelebb a segély mondja a 
ptldabeszéd. Vegyen államsorsjegyet 
es szerencsés esetben minden gond 
jától szabadul. Ha nem nyer, jóté-
konyságot gyakorol, mert az állam-
sorsjegy bevételtit közhasznú es jóté 
konycelra hasznalják. 

1/rl mel lékfoglalkozás. 
Intelligens, szorgalmas körzet i kép-
viselőt keres regi budapesti fuvarleve 
felülvizsgáló irodi i<»en nagy jutalek 
részesedéssel. A kepviselő teendője: 
a vasúton érkezett küldemények fuvar 
leveleit az itteni kereskedőknél saját 
érdekükben átvenni és a felszámitoti 
fuvardijak helyességének felülvizsgá 
lása céljából irodámnak beküldeni. 
Ket tőszáz pengő ig terjedő állandó 
havi mellékjövedelem. Részletes aján 
lat küldendő: Schüffer M Budapest, 
Népszinhaz-utca 31. 

Hivatalos rovat. 
Közhírré teszem, hogy a m. kir. 

honvédcsapatok 1935 évi május hó 
27 tői május hó 29-ig és junius 3 tói 
junius hó 7 ig Kőszegdoroszló, észak 
Cak. cáki erdő, Irányhegy (Zeigerberg) 
pogányi botpincék, Gu"ner maloTitó' 
nyugatra lévő forrás közti területen 
éles lövészt tet tartanak Felhivom a 
közönségét arra, hogy a jelzett időben 
a fentjelzett veszélyeztetett területen 
saját érdekében senki sem tartózkod-
jék es a helyenként felállított bizton-

sagi őrök felhivásanak mindenben 
«^yen eleget. 

Közhirré teszem, hogy az illet 
ncnyfi fuvarozási való jelentkezés 
utaiideje f. hó 29 ike, azaz sztida 
Aki ezen határidőig nem jelentkezik 
illetményfa fuvaiozast nem kaphit. Az 
iiletményfa utalványokat a városi erdő 
livatal junius hó 3-an, hétfőn regge 
osztja ki a fuvarosoknak, mely alka 
ómmal a fuvarozási jegyzőköny 
iláirandó. Az iiletményfa fuvarbérek 
i tavaiyiak szerint lettek megállapítva 

Az 1035 évi n m rögzített jöve-
ti,'le n és vagyonadó kivetési lajisrom 
í. evi május hó 27 tői junius 11 ig 
közszemlére ki van téve a városi adó 
számviteli ügyosztályban 

Az 1935. évi májusi fagykárok 
b jelentésére vonatkozólag kiadót 
<öirend/iete a v irosi adószámvitel 
ügyosztályban betekinthető es felvilá 
gOMtás nye'httő. Esetleges bejeitn 
lések azonnal, d • legkésőbb május h( 
31 ig adandók be. 

B^ndicz István lemondása folytán 
íz u. n. hercegi réten megüresedő 
OFB vr.gyonváltságos házhelyre igény-
es; hiidetek. Fölhívó n mindazokat, 
ikik ezen házhely u'ajdonába akarnak 
u ni, érdemességük igazolása mellet; 
kervenyeiket legkésőbb f. évi juniu-. 
hó 30 ig adják be a polgármesteri 
hivatalban. Bővebbet a városháza 21. 
\i. szobájában. 

A Magyar Könyvkiadók és Könyv 
kereskedők Országos Egyesülete az 
idei évben is megrendezi a magyar 
könyvnapot és annak idejét f. év: 
junius hó 4., 5. és 6 ban állapitolta 
neg. -E napokon neves magyar irók 
rűvei, tekintettel a tömeges kiadásra 
oly, alacsony árban kerülnek a piacra, 
hogy a könyvnap alkalmával minden 
magyar könyvbarát a legolcsóbban 
szerezheti be legkiválóbb íróink müveit. 

Közhírré teszem, hogy a burgo-
nyarák, kolorádóbogár, valamint egyéb 
burgonyabetegségek behurcolásának 
és elterjedésenek megakadályozása 
érd.-keben a gazdik burgonya szükség-
letüket ne szerezzék be külföldről, 
mert a legtöbb külföldi államban ezen 
fertőzések még mindig előfordulnak. 

Közhírré teszem, hogy a Magyar 
Földhitel Intézet a tulajdonát képező 
Farkasfa községi ingatlanait szabad 
Kézbő l eladni szándékozik. Az eladás 
feltételei a prlgármesteii iktatóban be-
tekinthetők es a venni szándékozó 
gazdák ugyanott vételi szándékukat be 
jehnthetik. 

dr. vitéz Nagy Mik lós 
poleármester 

180 -19; 5 Fit sz 

Árverési hirdetmény. 
Dr Stur Lajos kőszegi ügyvéd által 

cepviselt I Molnár Józsefné es II. Molnár 
J zsefaé j.iv.ira L 2 - 0 - , n . 22 - P tflke es 
több követelés es jarulékai erejéig a kőszegi 
kir. járásbíróság 19J*. évi 47. II 1881 863. 
sx végzésével elrendelt kielégítési vegre-
hajta? folytán végrehajtást szenvedőtől 19J4. 
évi június hó 19-én lefoglalt 17trt P — f-re 
becsült ingósagokra a kőszegi kir járás-
bíróság Vh. 323 1934. számú vegzésevel az 
arveres elrendeltetvén, annak az 1908. évi 
XLI t c. 20. §-a alapján az alább megne-
vezett: Dr Stúr Lajos ügyvéd ált. képviselt 
Molnár Józsefné sz. Vlaskovits Mária 4100 P 
s járulékai továbbá a foglalási jegyzőkönyv-
3öl ki nem tünö más foglaltatok ja jára is az 
árverés megtartását elrendelem, d«*csak arra 
az esetre, ha kielégitesi joguk ma is fennáll 
es ha ellenük halasztó hatályú igénykereset 
olyamatba nincs, végrehajtást szenvedő laká-

sán, Bozsok 35. teendő megtartasara határ-
időül 

1935. évi má j n shó 31-tk napjának 
délután »/»4 órá ja 

tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 
gazdasági felszereléseket és piros tarka bika 
es egyeb ingósagokat a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés mellett el fogom adni. 

Kőszeg, 1933. évi május hó 7 

Za r ándy Nándo r kir. bír. végrehajtó. 

Férfi febérnemiiek 
s p o r t i n g e k , k a l a p n y a k k e n d ő , 

k ö t ö t t á r u k b a n o i m v á l a s z t é k . 

G y u k i i s t - s B o r s a ' i n o k a l a p o k . 

Joss fehernemüek 
e p d á r u s i t á s a , 

Mélyen leszál l í tott á r a k ! 

A „ T a k a r é k o s s á g " u t a l v á n y a i t 

k é s z p e n z é n é r í b e n f o g a d o m e l . 

WELTNEH MÓR. Szombathely 
Erzsébet Kirá lyné u. 22. 
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Kapható Pollá'< Sándor cégnél 
Kőszeg. 

Szombathely i modern 

kölcsön-könyvtár 
Kőszegi f iók ja Király ut 1. sz I. em 

A kőszegi kir járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság. 198/ 935. tk. 

Árveresí hirdetmény-kivonat 
Dr. Ma'ik Miksa végrehajtatónak Ba-

abás Lajos és Barabas János vegrehajtást 
szenvedők ellen inJitott végrehajtást ügyében 
a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árve-
rest 27 P lO^f tőkekövetelés és járulékai be-
hajtása végett a kőszegi kir. járásbíróság 
területén lev<", Ludad községben fekvő s a 
udadi 6. es 7. sz tkvi betétekben A-I. t 6. 

sor es 454 4, 486'5, 627 4, 786/4, 1191/2, 
1262 4. hrsz. alatt felvett és Barabás János 
neven álló ingatlanokra 1480 P, és illetve 
az A I. 1—6. sor és 464/5, 486 4. 627/6,786/6. 
I t y i J es 1262 5 hrsz. alatt felvett és Bara-
bás Lajos nevén átlő ngatlanokra 1582 P 
kikiáltási arban elrendelte. 

Az árverést 193ö évi junius hó 17 
napián d e. 9 órakor Ludad községházánál 
ogjak megtartani 

Az átverés alá kerülő ingatlanok a ki-
kiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem 
adhi tók el. 

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/0-át kész-
pénzben, vagy az 1881 : LX t -c. 42 §-ában 
meghatározott árfolyammal számított óva-
dekképes értékp<ipirosban a kiküldöttnél le-
tenni, hogv a bánatpénznek előleges birói 
letétbe helyezeséről kiállított letéti elismer-
vényt a kiküldöttnek átadni é az árverési 
feltételeket aláírni (18S1 LX t.-c. 147., 160., 
170. § § ; 1908: LX. t.-c 21 §.) 

Az, aki az í inatlanért a kikiáltási ár-
nál magasabb ígéretet tett, ha többet igérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kikiál-
tási ár százaléka szerint megállapított bánat-
)énzt az általa igért ár ugyanannyi száza-
ékáig kiegészíteni (1908 XLI t-c 25. § ) 

Kőszeg, 193ö január 15. 

Dr RIEDL ZOLTÁN sk. kir. jb. elnök. 

A kiadmány hiteléül: 

BENCZE JÓSZEF sk. tkvvezető. 

Hordók eladók. 
Nagy drbja 50, kicsi drbja 30 fillér. 

Rohoncz i utca 35. s zám a la t t . 

A r v p r p c 1935. j un ius 1-én d. e. 
m i t l L O . 9 ó r a k o r a telekkönyvi 

hatóságnál bitói árverésre kerül ecy 

l'59 öles Schüt/' n^rabtn gyümö lcsös . 

T e r p 1 á n — villa mögfltti 

Puskarits-féle telek végéből 
100 n.-öl eladó. 
B á n o s , Kispest. Fö-ter II. I. 15, 

k r t l a p . 

f x i o d l e T 

l e q u j a i b b , 

l e g o l c s ó b b 

Óriási választék. 
Prenontrei-rendi i\i . 

Szo inba the lv 

Sezlonok, 
r e c A m i é k , á q y b e t é t e k 

m a t r a c o k stb. fe ldo lgozásá t 

és u jonna: i i készítését szol id árak 

és 

kedvező fizetési feltételek 
m e l l e t * v á l l a l j a 

Kovács Aladár 
kárp i tos 

Kőszeg,Pallis-u. 2. 

Hölgyeim! Az összes 

VALERY-PARIS 
kapha t ó k 

FiSCh-iilatszertárban 
Vá rkö r 29 sz. a la t t . 

64. jótékonycélu m. 

kir. államsorsjáték. 

Húzás )un. 1 2 - é n . 

Főnyeremény 

40.ooo P 
17000 k ü l ö n b ö z ő nveremény , 
és még több nyeremény, amelyek mind 

keszpénzben fizettetnek ki. 

S o r s j e g y á r a k : 

Egész : 3 P. F é l : I 50 P. 

KaphatA minden bank. sorsjegy és fflarusitón.il 
valamint az összes dohánvt6isdéki>en. Post.if 
rendeléseket a pénz előzetes beküldése utin 
azonnal teljesit a m kir. PénzURvmaigatAsás 

Budapest V., Szalav-utca 10. 

^ l l ' I ^ V V V M V V V V V V V V V V t N ^ W ^ W ^ 

i E L E K T K O ; 
J B I O S K O P H A N G O S / 

M O Z I J 

Vasá rnap , m á j u s 26 an 

Kivá l ó s l áger műsorok ! 
i 

A Hont Blaot királya j 
Főszerepben: Sepp Rist és t 

Brig i t te Horney . ' 

Hangos kisérőműsor. | 

í Csütör tök , május 30-án : 

Igy végződött egy szerelem 
Főszerepben : 

Pau l a Wesse ly , W i l l v Forst, ^ 

Hangos kisérőműsor. [ 

— Nyom itott Rón^y Fr i^ys könyviyomdáiában Kőszejren 
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