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Németh Imre 
az ífluság és a magyar 
közélet viszonyáról. 

A kőszegi kerület képniselöjenek feltűnő eláadása a Száchen/i Szövatseakea. 
Németh Imre országgyűlési kép-

viselő. akinek közé'eti tevékenységéről 

az utóbbi időben az egész magyar 

sajtó a' legelismerőbb hangon nyilat 

kozott különböző beszédeivel é< c'kkei-

vel kapcsolatban február 27 ea e^y 

ujabb beszédevei vonta magára az 

eqész ország közvéleményének fi;yel 

mét. A Széchenyi Szövetségben, Buda 

pesten, előadást tarto't „Ifjúság és 

közélet" cimmel. 
Előadása első részében u „ifjúság* 

és „közélei" forgalmát hatáiolta élesen 
körül. Tisztázzuk tehát mind enekelőtt 
az if;uság fogalmát — mondotta. 
Hántsuk, le. róla mindenekelőtt a foga-
lomra mo<zatosodott elemet, ;ut a 
harminc negyven sőt ötvenéves kate 
góriát, amelyik a korhamisitás év-
ezredes trükkjét használva, az ifjúság 
jelszavának haneoztatásával p róbál a 
maga számára pozíciót teremteni. A 
magyar ifjúság az elmúlt évtized alati 
elég keserű tapisztalatokat szerez-
hetett ezekről az örökifjú ifjúsági ve 
zérekről, akik harminc, harmincötével 
fejjel a húszéves tömegeket ostob 
heccekbe izgatták, hogy aztán a lesze-
relés judáspénzét — valamilyen stal 
lumot — elfogadhassanak. Ez a kate-
gória semmiesetre sem „ifjúság", épp?n 
ugy n m, mint az a lassan-lassan mát 
őszülő állástalan diplomás sereg, ameh 
az előbbi mondatban emiitett ifjúság 
vezéri pakli politikának igen jelentős 
mértékben áldozata, mert hiszen ? 
gyárak, bankok, magánvállalatok k&pu 
hosszú hosszú éveken át főleg í 
retorzió jejyében maradtak zárva i^en 
nagy hszük előtt Okosabb és józ ; 
nabb magatartás esetében ezeknek a 
szegény fcllástatan dip!omasoknak 
jórésze talán már főmérnök, főköny-
velő, vállalati ügyész, vagy cegjegyző 
lehetne és ha ez egymagában nem is 
változtatna lényegesen az egészség 
telenül egyoldalú zsidó gazdaság' 
hegenrónin jellegén, mégis et»y nagy 
gonddal és nagy problémával kevesebb 
nyomná a mai magyar életét. 

— Nem „ifjúság* azonban a már 
elhelyezkedett, az élet termelési, va^y 
elosztási munkaterületén munkaalka-
lomban, vagy a hivatás betöltésének 
lehetőségét elnyert — akármilyen 
fiatal — kategória sem, mert ezek már 
a férfisors valamilyen szak-felelősségét 
vállalták és tul vannak már azon az 
egyetemesebb tehát kétségtelenül 
tcágabb és rugalmasabb felelősségen, 
amit a hivatás betöltésére való készülés 
állapota visel. 
— De nem Ifjúság még az a serdülő 

gyermekhad sem, amely testi és szel-
lemi pubertás forró zavarában, az 
emberré érés stádiu nában van. Ezért 

körülbelül megmondtam, mit várok 
én az „ifjúság", a „nemzet ifjúság 
fogalmába ; a testi és szellemi éretseg 
fokán álló, a hivatásra való készülés 

állapotában levő kategóriát. 
Ezután a közélet fogalmát tisz 

lázta Németh Imre. Erről a követke-
zeket mondotta: „a közélet fogd 
nába jóformán kizárólag a politikai 
fóru nokon szereplők összességét zárják 
Ennek a fogalmi tévedésnek nyilván 
iz az oka, ho^y az emberek általában 
;egtöbhet a politixusokat látják a 
pódiumon és kétséptelen, hogy öve* 
— a politikusoké — az ország két 
'e^nagyobb pódiama: a parlament és 
túlnyomó részben a sajtó. A közélet-
nek azonban más elemei is vannak 
\ közélet fogalmába tartoznak nem-
csak a politikusok, nemcsak a más 
pódiumoicon nyilvánosan szereplők, 
ne.ncsak a nyilvánosan Ítélkező bírák, 
nemcsak a nyilvánosan előadó, iró, 
kiállító művészek iró<, tudósok, ne n-
csak az államhatalmat reprezentáló 
hivatalnok >k, katonák, rendőrök és 
n.-mcsak más a nyilvánosság előt 
személyiségük valamilyen funkciójáva 
megjelenők, hanem a gazdasági élet 
zárt és párnázoit ajtói mögött sokszor 
szinte személytelennek tünő egyének 
is, akik ritkán ,szerepelnek* a nyil 
vánosság előtt, de működésűk ha 
tása annál érezhetőbb". 

Németh Imre leszögezte ezután, 
ho;y közéleti tényező minden olyan 
egyéni élet. amely nemcsak a maga 
hivatásszerű funkciójában, de egész 
életstílusával is közvetlen felelőséggel 
tartoziK az egyetemes közösségnek, 
vagy a közösség családi kereteken 
túlterjedő részének 

Az ifjúság tjs a közélet egynáshoz 
való viszonyának vizsgálásá kapcsán 
negállapitotta, ho^y az ifjúság legfőbb 
felad ita a hivatásra való felkészü'és 
etikai, erkölcsi és inlellektu ilis erőinek 
izmositásával. 

Csak felelősségérzetben edzett 
ifjúság irthatja ki a ;nagyir közéletből 
a közösség vagyonával és javával 
való hitványán könnyelmű gazdálko-
dást, a nagy szellemi és erkölcsi 
hagyományoknak fecsérlését, a m i^yar 
sors-kérdcsekről való felelőtlen, ostoba, 
nüveletlen fecsegést — amiről mir 
S/échtmyi is oly sokat panaizkodott. 
Csak az ityM egyetenes felelőssé? 
tréningjében nevelődd ifjúság teheti 
elevenen ható erővé azt a felfogást 
is, hogy cim, rang, hivatali méltóság, 
vagy születési előjog nem uraságot 
jelent, hanem árva népünk szolgálatá-
nak nagyobb felelősségű szolgálatára 
kötelez. 

— A 

telmü fejlesztése azonban —- folytatta 
— elképzelhetetlen ama erkölcsi gya-
-coriat nélkül, amit önvizsgálatra való 
rajiamnak neveztem. És ami egyes 
emberre áll, az áll a nemzeti kollek-
tivizmusra is. A magyarságnak soha 
nem volt inkább szüksége erre a nagy 
önvizsgáló alázatra, saját nenzeti hiú-
ságával való leszámolásra, mint most, 
nogy minél erősebb, önérzetesebb 
lehessen kifelé. 

— A mai magyar közéletnek nincs 
sok érzéke és hajlandósága erre a 
nagy konfesszióra. Soha még a magyai 
<özéletben nem tombolt az önimádat-
nak, az egyéni hiúság kielégítésének, 
iz egyéni halhatatl mság minél sürgő-
sebb, — kepekben, szobrokban való 

— megörökítésének olyan tragiku s 
szenvedélye, mint most. A „gyorsan 
dicsőüljünk meg" lázas mámora min-
dig az elgyengült, korai halált varó 
szervezet tragikus jelle nzője. Az e.ős 
ember mindig nyugodtan beszél a 
aalálról. A mai magyar közélet nem 
szereli a tragikus attitűdét, nehezen 
üri hibáit és betegségeit ostorozó 
kritikát, — dühösen es megvetéssel 
fordul el az olyan sötét p-oféciák és 
vesékbe vá jó keserű szívak ellen, 
milyeneket Széchenyi u á i esik Ady 
vágott szemébe. Az ilyen — nem 
hízelgő irodalom — nálunk destrukció. 
Pedig az erős népek I roda lmi közül 
csak angolra nutatok. Nincs az angol 
nik olyan nagy irőia és o v i n repre-
üntativ, nagy irodalmi mü«/e, amely 
végig ne korbácsolna az angol hibákon, 
iz angol bűnökön, az angol félszeg-
ségeken. Az angol nagy és erős nép 
tűri ezt, javul, erősödik tőle, mert 
.udja, hogy ez „felüdülésének igazi 
a lap ja . . . " 

A ma magyar -ifjúságán ik az 
•egytn legfőbb erkölcsi gyakorlata 
hogy minél gyakrabban merüljön meg 
az önvizsgáló alázat frissítő vizében, 
kutassa, keresse fel saját hibáit is, 
hogy megtalálhassa, megérthesse nem-
zeti közösségünk, de főleg közéletünk 
oüneit es javítani való hibáit is. 

Nem egyéni kulturákban van 
Hányunk, de abban az általános köz-
nüveitségben, amely a nemzet leg-
hataimasabb irányító ereje, az Ösztön 
egbiztosabb kontrollja, az olyan ese-
tekben, amikor a nemzet kollektivu-
n.ának sorskérdésekben kell tájéko-
zódnia. 

— A mai magyar fiatalságnik 
nen sok ideje marad a jazz-mazsika 
nellett valö táncra, mert neki kell a 
nemzeti kultura szolgálatában mérhe-
tetlen sok túlórázással pótolni, be-
hoznia azoknak az óráknak veszteségét 

— atnit nemzedéki elődie — a Szé-
chenyi által oly másnak képzelt kaszinói 
zö d asztalok mellett — a magyar 
övend} tétjében játsszva — eltÖl-
öttek. 

Ezután a magyar ifjúságnak a 
közélettel szenben való magatartását 
határozta meg Németh Inre. 

— Ha a magyar fiatalság átérzi 
es átérti előbb vázolt feladitát — 
nondotta — akkor önmagától kialakul 

felelősségérzésnek ilyen ér-'magatartásának olyin méltósága, ami 

ninden lármás tüntetésnél erőteljesebb 
kritika lesz a mai közélettel. Ha a 
magyar közélet be akarja tölteni ter-
mészetes hivatását a magyar ifjúsággal 
szemben, akkor előbb önmagában 
is meg kell ujulnia a felelősségérzet 
erősítésével, az önismeret ki nélyitésé-
vei es a művelődésre való hajiam 
fokozásával. 

Ha a magyar közélet erre keptetea, 
akkor a magyar if uságnak az ő veze-
tése nélkül, egyedül kell megjárnia 
verejtékes, keserves, de nemzetmentő 
ú t j á t . . . 

—o — 

A nagysikerű beszéd hatását mi 
sem bizonyítja jobban, mint az egy-» 
lapok referadái, anelyek kivétel néik »l 
foglalkoznak Nemeth I nre elő idásáf»' . 

A Friss Ujsig Né neth Inre J 
nagyar ifjúság kérdéséről c i n i köi-
eményében azt irja, hogy Németh 
Inre mind/égig érdekes és magás-
szinvonilu élőid ísáian a mai if j i^ág 
elhelyezkedési lehetőseget fejtegette é l 
rámu atott arra, hogy csi'r felelősség-
érzettől átitatott ifjúság irthatja ki a 
n igy ir közéletből klzötség J i v i vU 
jaló hitvány gazdálkodást. 

—o— 
A Migyar H'rlap „H l a fiata'sá; 

átérzi feladitát" c i nne l közöl cikket, 
inely megemlékezi < arról, hogy a 
nagysikerű érdekes előad isert dr. 
Sclandl Károly és Rinay E*on n^nd-
tak köszönetet az előadón tk. 

—o — 

A Magyarság irja : „Soha a magyar 
közéletben nem to n oolt még ugy az 
öni nádat, mint most". Az előadó két 
fogalmit tisztázott. Az „ifjusá;" Illetve 
a „nemzet ifjúságának" fo^al nát és a 
„közélet" fogalmát. A hosszantartó 
tapssal és nagy lelkesedéssel fogadott 
előadás után Schandl Károly dr. és 
Rónay Egon mond ottak köszönetet az 
illusztris előadónak. Mindketten han-
goztatva, hogy az előad is valóba* 
Széchenyi szellemében hangzott el. 

—o — 

Az U| Magyarság Né neth Imre 
iz ifjúság közéleti felad itiiról cim 
ílatt számol be az előadásról. Az 
előadást követő vitáhin FA'ory Sándor 
és Díry-Fiala Oltó vettek réjzt. 

— 3 — 

A Népszava VallóTtásoka a túlol-
dalról c. cikkben foglalkozik az élő-
id íssal. 

—o— 
Újság. Németh Inre előadása az 

ifjúság és a közélet kapcsolatáról. 
Felelősségérzés, Önvizsgáló alázat és 
tárgyilagosság hassa át a fiatalságot, 
cim után ezt ir|a: Németh Inre azzal 
<ezdte előadását, hogy Széchenyi István 
sokszor elkérdezté vallomTsában t 
,Uram méltó vagyok-e?; igy kell 
nekünk is minden felad ltunk vállalása 
előtt magunkba nézve megkérdezni : 
néltóak és készek vagyunk-e akár a 
egkisebb és legigénytelenebb feladst 

teljesítésére is, amit a magyar sors 
tőlünk vár? 

— o — 

A Pesti Naplóban olvassuk: Németh 
Inre feltűnő előidása ifjúsági vezérek 

Egyes szám ára 12 fillér. 
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.paklipolltikáiáról*. az Önimádatról és 
a kritika fontosságáról. A közmüveit-
désröi beszélve rámutatott arra, hog> 
nemzeti társadaln unk szelt sebb réti gei 
de még a közélet felelőíebb tényező 
is alig szívták magukba azokat ; 
művelődési alapelemeket, amelyek 
ir icdtn öntudatos n lp szellemének 
kincsei. A magyar ifjúság feladata, 
hogy elvégezze a nemzeti közmüve 
lődés félelmetes hiányainak pótlását. 

—o— 
Budapesti Hirlap. Az ifjúság és 

közélet Nemeth Imre előadása 
Széchenyi Szövetsegben cim után 
olvassuk, hogy a nagytermet zsúfolásig 
megtöltötte az érdeklődő hallgatóság 

A Függetlenség szerint Németh 
Imre előadása a Széchenyi Szövetség-
ben nagy tapsot és lelkesedést keltett 

—o— 
Már ai Sándor a ma élő magyar 

hók egyik legkiválóbb tagja Tragi-
kusok cim alatt külön cikkben foglal 
kőzik az Uiság hasábjain Németh 
Jmre előadasaval. Többek között ? 
következőkéi irja. A bt szed, amely t 
mult napokban az Országos Széchen) 
Szövetség eivik gsülésén hangzott el 
hangjában es szelleméhen oly kivé 
teles, szemléWteben oly előkelő es 
komoran őszir te, hogy valószínük^ 
mely es taitós visszhang felel ma|d 
rá. A befztdet Nemtth Imre, a kor 
mánypárt eg)ik ktpviselője mondotta 
el s ez a cserdes, majdnem megren 
dfilt, kon oly hang, amely nem a 
viharsarok hí ngja ugyan, mégis vag\ 
éppen az ért alkalmas rea, hogy r 
pártakusztikán tul is véleményeket 
szempontokat ébrtssztn. A beszéd 
méltóságteljes volt, a szónak nen 
kaszinói, hanem emberi érteimében. 

—o — 
A Vasvármegyében Lékay Lingauer 

Albin a .Jelenségek" c. rovatban 
emlékezik meg Nemeth Imre beszé 
déről. Olvasom a pénteki lapokban a 
szövegéi annak az előadásnak, ameljet 
Németh Imre, a kőszegi kerület kep 
viselője tsrtoit Budapesten az Országos 
Széchenyi Szőve ségben. A tudósítások 
n egemlitik, hogy az elő?dást u n 
igen |ó köiönfég hallgatta végig és 
tüntető tetszéssel fogad'a. Után? 
Schar.dl Károly ryug. államtitkár a 
NEP hez tartozó országgyűlési kep 
viselő mondott köszönete! az előadó-
nak. A köszönet helyeslést jelent. És 
• z alkalomral Schandl helyesltse 
egyúttal jel. nseg is. A súlyos szavk, 
érdekes, hugy nemcsak a reformifju 
ságnak, hsrem az agrárközéputar 
Schandl Károlynak is annyira tetszet-
K'k, hogy ott nyomban felszólal,, 
hogy helyt selje 

— 0— 

A Vasvárrr.egjében a Politika 
h.iei c. rovat ismerteti a tényállást 
Nemtth Imié országgyűlési kepviselő-
tek a Széchenyi Szövchégben mon-
c'o't ' eszéde köiüi tovább duinak a 
háboi uekodás hullámai. Németh Imre 
a Ntmzeti Diákszövetség vezértitkárát, 
Kraük Lajos dr.-t a tegnapi nap fo 
lyamán provokáltatta. Az Qgjbe bele 
lapcsolódott most az Emeiicana is 
Nyilatkozatot adott ki, hogy nem er 
egyet a Magyar Nemzeti Diákszövet 
seg durvahangu és személyeskedő 
nyd tkozatával és köszönetet mond 
Nemeth Imrenek, hogy oly bátor han-
gon mert foglalkozni az ifjúság fontos 
és néhány kényes problémájával 
Hangsúlyozza az Emericana, hogy 
józan belátás és Széchenyi önismereté 
szükségesnek tartja a haladás és a 
munka megteremtéséhez és éppen ezér' 
nem szabad visszariadni az objektiv 
és épetó kritikától. A MEFHOSz or 
szágos elnöksége is leszögezte állás 
pontját: teljes mértékben helyesli 
Németh Imre előadasát s hozzáteszi 
hogy a MEFHÖSz volt vezetőségi 
tagjai nem említhetők azok között, 

-kftc Németh Imre szerint heccekbe 
ugratták az ifjúságot, hogy ezzel ma 
púknak stallumot biztosítsanak. Hangol 
adott véleményének a Deák Ferenc 
Társaság is: a független magyar ifjú 
sag a legragyofb szimpátiával, meg 
trtessel látja Németh In.re ma annyira 
szokatlan, bátor és őszinte kiállását 
egy uj, szabad, becsületes és érdek-
nélküli magyar társadalmi szellem 
mellett. 

—o— 

A magunk részéről az előadás és 
annak nyomában mesterségesen fel 
kavart hullámok azon meggyőződést 
érlelték meg bennünk, hogy a Szé 
chenyi Szövetségben Németh Imre 
által elmondott tárgyilagos, magas-
nivóju előadás, amelynek a magyai 
ifjúság iránt mélyen átérzett bajtársi 
és testvéri szeretet az alapmotívuma, 
amely a legnagyobb magyar szellemé 
ben való önképzésre hívja fel a tra 
gikus magyar sors várományosait, 
csak az ősi magjar átok, a széthúzás 
és a minden érieket elvből lejáraim 
akaró erkölcsi nihilizmus jegyében 
állitható be olyan ter denciával, minth -
annak személyeskedő vagy támadc 
cé'ja lenne. Megbecsülést és méltany 
lást azonban az a férfiasság, az a; 
igazsághoz minden körülmények közön 
hü elfogulatlanság, amelytől ót kicsi 
nyts személyi tekintetek el nem tán 
torithatjak. Nemeth Imre maga is azol> 
közé tartozik, akik a magyar ifjúság 
problémáit mint főiskolai hallgatót 
saját tapasztalataik alapjan ismertet 
meg és megallapításair, n int szakértőé 
kell elfogadnunk, olyanét, aki az ifjukoi 
ideáljait nem aldozia fel a népszerű 
seg bílvanyanak. 

Kőszeg varosa mindenkor, mirder 
előli a férfias bátorságot értékélté. 
Büszkék vagyunk a város és kerület 
kövelére, akiben mini Kőszeg szülötte 
ien ráismerünk a harcos ősök tanto 
rithatallan szilárdságára, amellyel ki 
mondott szavíhoz, es a maga ele 
'űzött nemes célokhoz akkor is ragasz 
Kodik, ha azok miatt nem elismerés 
és tömjénezés, hanem gáncs es tá 
madás éri. 

A kerület választópolgársága, hű 
hidinépe. meggyöződéseben, lelkében 
eey a vezérével ; éiezze őket maga 
mögött akkor, amikor az igaz magyar 
ügyért folytatott küzdelmeben szembe 
kerül az önérdek pártütőivel. 

sáüos n unkáiá\ i m 'v az amu^y i 
nag)on elfoglalt tanuóvra n . , y ir-h* 
<et ió Kertek a határidő kitolását 
trr-:ir Sz^bo Q za meg is igen. 

M n'atanitas Vöv-'kezeit ezu>án 
Wagyau Feienc gyakorlóiskolai tanitó 
meszed es érte;emgyakorlat ktreteben 
Budavár visszafoglalását és a törökök 
Kiűzését ismertette a gyakorló iskola 
növendékeivel élvezetes szemléltető 
nódon. Gyakorlati tanitás általános 
elismerést keltett. 

A tanítónőképző énekkarának 
>zenplése hozott változatosságot a 
n Gsorba. Kodá'y dalokat adott elő 
nagy sikerrel. 

Néhány perces szünet után az 
allan i tanítóképző sikerült énekszamai 
vezették be az előadást, amelynek 
során Szijj Bela tanitókepzöintezeti 
gyaKor'óiskolai tanitó mintanitást vég 
zeit beszed és értelem gyakorlat kere-
tében 

Bognár Oyula tanitóképzöintézeti 
tanár tartotta volna meg ezután elő-
adását, „A magyarságismeret szerepe 
a népművelésben" cimen, de az idő 
előrehaladottsága miatt elmaradt. 

Értekezlet ' után társasebéd volt 
a Bílházban. Az ebéden a szeminá 
rium résztvevői nagy számban vettek 
részt. 

Pedagógiai szemináriumi értekezlet 
a zárdában, 

A szombathelyi iar.LcrQIef tanító-
sága elmúlt csütörtökön delelőtt pe-
dagógiai szemináriumi értekezletre 
gyűlt össze Kőszegen a Szr Do fonkos 
rendi zárda disztnrmében. Az érlekez-
eten igen nagy számban veitek részt. 
Vas, Sopron és Zala vármegyek tanítói 
Megjekntek az értekezleten: Lieber 
öcia dr, tonkciüieti főigazgató, Dezső 
Lipót tanügyi főtanácsos, Palkó János 
dr. egyházmegyei főtanfelügyelő, Szabó 
öÁza kir. vezetőlanfelügyelő, a kő i 
igazgatás és a város részéről Chernel 
Ernő a szentgotthárdi járás főszolga-
irója és vitéz Nagy Miklós dr. pol-

gármester. A papságot Könczöl Antal 
esperesplébános és Kincs István pápai 
prelátus képviselték. 

Szabó Géza Vasmegye királyi 
anfelügyelöje nyitotta meg az ülést, 

a tanítóképző énekkara által intonált 
Hiszekegy után. Üdvözölte a meg 
lelent előkelőségeket, majd a pedagó-
giai szemináriumok fontosságát hang 
súlyozta. 

Pödör Béla tanitóképzöintézeti 
tanár, körzeti iskolaMügyelö tartott 
ezután érdekes előadást „Hogyan 
<észitsük tanmtnelünket ?" cimen. 
Fejtegetéséhez a megjelent tanitók 
közül is többen hozzászóltak. Kiemel 
ték a tanmenetkészités nehéz és fárad-

Dömötör Gyula 
az ipartestületi közgyűlésről. 
Dömötör Gyula az ipartestület 

volt elnöke, a mult számban megjeleni 
ipartestületi közgyűlésről szóló be 
számolónkká! kapcsolatban a követ 
leezö levelet intézet sztrkesz<őségünk-
iöz.— 

„A mult heti számban megjelent 
tudósítás az ipartestületi közgyűlésről 
félreértésekre adott okot és en egyéni 
reputációm érdekében kenytelen va 
gyok megkerni, hogy három pontban 
Kifejtett következő felvilágosító és 
helyreigazító soraimnak helyetadni 
szíveskedjék: 

1. A tudósítás mellőzte az elnök• 
leltntésnek azon részét, amely engem 
felszólalásomra kényszeritett. 

2. Az elnöki lemondási nyilatko 
íatra vonatkozólag elsőben az foglal 
tátik a tudósításban, hogy „nem felu 
meg a valósagnak". Későbben az, 
hogy .tárgyaltatott és Sághy elnök 
ilyent tenyleg alaiit". Meg későbben 
az, hogy .csak mint jelölt irta alá az 
áitalam mondott nyilatkozatot". Ezzel 
szemben a valóság az, hogy amit ez 
ügyben én mondtam, azt közgyűlés: 
Kijelentésem folytán 24 óran belü' 
hitelesen he is bizonyítottam. 

3 Tangl Adoif felszólalásában azt 
állította, hogy a Turullal való szerző 
désből kifolyólag nem én ad»am oda 
a nekem felajánlott jutalékot. Ezzel 
szemben a valóság az, hogy nem is 
120, hanem 250 P-őt szereztem e 
cimen az Ipartestületnek. 

Mivel pedig a tudósitás azzal 
végződik, hogy ellenem birói eljárást 
tesznek folyamatba, efelett csak meg 
elégedesemnek adok kifejezést, mert 
igy majd alkalmam lesz mindent amit 
állítottam hitelesen bebizonyítani. 

Kőszeg, 1935. márc. 5. 
Teljes tisztelettel 

Dömö t ö r Oyu la s.k. • 

Ezzel az üggyel jövő számunkban 
részletesen foglalkozunk.Szerkesztőség 

S Z Ö L L Ö O L T Y Á N Y O K 
Rip. Port. és Berl. Rip. |. alanyon 

hazai sima és gyökeres vesszők juta 

nyosáron beszerezhetők teljes garancia 

mellett. Árjegyzéket és árajánlatot 

Kötelezeltseg nélkül küld 

Tunyoghy Zsigmond 
oki. szöllöoltvány termelő Gyöngyös 

H Í R E K 
Ostffy Lajos dr. főispán levele 

vitéz Szabadváry Ferenchez. 

Ostffy Lajos dr. főispán levelet 
intézett vitéz Szabadváry Ferenchez a 
NEP kőszegi kerületi elnökéhez, 
amelyben többek között ezt irja: 

„Azt a röpiratot, amely nyilván 
álnév alá bújva ártó szándékkal tarnad 
neki politikai, gazdasági életednek és 
egyéni becsületednek, átolvastam. 
Most is az a nézetem, mint a törvény-
hatósági közgyűlésen volt, amikor 
még csak mások közléséből tudtam a 
röpirat tartalmáról, e szennyiratról a 
fórumnak nem érdemes még csak 
udomást se venni. Mint magánem-

berrel szemben azonban, akit érthetőleg 
felháboríthat egy ilyen alattomos 
támadás, ki kell fejeznem miatta saj-
nálkozásomat és azt a meggyőződé-
semet, hogy a bujkáló támadót sike-
rülni fog bíróság elé állítani. Politikai 
vonatkozásban kipróbált hazafiságod, 
lelkes buzgalmad, a kormány iránt 
való bizalomtól áthatott odaadó, 
faradhatatlan szolgálataid sokkal erő* 
sebb bizalmat érdemelnek részemről, 
hogysem azt bármiféle insinuáció 
megingathatna bennem". 

Ostffy Lajos 

Kőszeg lesz az Isteni Ige Tár-
sas ágának magya ro r s z ág i szék-
helye. A Societ Verbi Divini, az 
Isteni Ige Társasága feloszlatta buda-
tétényi házát és a kőszegi Szent Imre 
missziósszemináriumba tette át ma-
gyarországi rendtartományának szék-
helyét. A rend Kőszegre településével 
egyidejűleg a Kis Hitterjesztő és a 
Világposta kiadóhivatala is Kőszegre 
kerül. A rend magyarországi tartomá-
nyának főnöke P. Gereczky József, 
aki eg>uttal az osztrák tartománynak 
is főnöke. Helyettese P. Seress Bela, 
a kőszegi ház főnöke. 

Orvosi hir. D»-. Ferencz János 
pénztari orvos Dorogról Kőszegre lett 
áthelyezve és rend léset Király utca 1. 
szám alatt megkezdte. 

Halálozás. 
Bon s Jenő füszerkereskedő 46 éves 
Korában agyhártyagyulladás következ-
ében váratlanul elhunyt Halálával a 
<őszegi kereskedőtársadalom egyik 
Közkedvelt és kö?becsülésben álló 
'sgját vesztette el. Halálát felesége és 
<et kis gyermeke gyászolja. Temetése 
kedden délután 3 órakor foiyt le nagy 
részvét ni ellett. Teljes számban vonul-
ok ki frontharcos bajtársai. Kőszegi < 
József ny. rendőrkapitány pedig a 
Kereskedelmi Kör neveben búcsú-
beszédet mondott sírja felett és ko-
szorút helyezett arra. 

Ziohár Károlyné sz. Donner Te-
réziapénteken délután 58 éves korában 
elhunyt. Temetése ma vasárnap d. u. 
7,4 órakor lesz a temető halottashá-
zából. 

Németh Imre e l őadása i . Németh 
Imre a kőszegi kerület országgyűlési 
képviselője e hó folyamán több meg- -
hívásnak tesz eleget és több előadást 
tart az ország különböző pontjain. 
Igy 13-án Szegeden a Honszeretet 
rendezésében .Szeged Kossuthja" 
címmel, 15 én Kiskunhalas város tár-
sadalmának meghivására a város kö-
zönsége által rendezett március 15 1 
ünnepély szónokaként a márciusi szel-
lemről ad elő Németh Imre, 25-én 
pedig Szombathelyen tart előadást 
.Dunántul szelleme a magyar műve-
lődésben" címmel. 

Megérkeztek azel iö 
t a v a s z i cipöujdonságok. Szebb-
nél szebb kivitelben kaphatók a 
Freyberger cipőüzletben a Főtéren. 



Ezer utassal indult Kőszegre 

a turista-gyors. 
Ntn.cih Imre képviselő és a Nemzeti 

Egység kőszegi szervezetének sikere a 
szombato.i este Kőszegre érkezett két 
napos turista-gyors, amelynek meg 
rendezésében nagy segítségére volt a 
Magyar Turista Elet szerkesztősége 
és Kőszeg város idegenforgalmi hiva 

tala. A turista-vonat Budapestiő 
előzetes jelentések szerint 1000 utassal 
indult, el. A városnak közel 500 férő-
helyről kellett gondoskodnia. 

A legtöbb magyar turista egyesület 
külön is nagyobb csopoitokkal k íp 
viseltette magát. Így a Postás Sport-
egyesület 12, a Hitelbank Sportegye 
silete 6, a Takarékpénztári Tisztviselők 
Turista Egyesülete 12, a Vértes Turista 
Egyesület 10, az Orvosok és Tanárnők 
Egyesület 16, «z Akadémiát Végzettek 
Kerah Turista Egyesülete 11, az Elek 
trorros Művek Turista Egyesülete 23 
a Pannónia Turista Egyesület 16, az 
Iparosok Turista Egyesülete 80, 
Magán mérnökök Turista Egyesülete 
12, a Magyar Káipát Egyesület 8, 
M.MT.E. 13, a MOT szerkesztősége 
10 taggal. % 

A Magyar Turista Elet ez alka 
lommal ünnepi számot adott ki, ame-
lyet a vonat minden egyes utasa meg 
kapott. Az első oldalon a Hősök 
Kapujának képe látható, majd soro 
zatos cikkek jönnek Kőszegről : 
polgármester üdvözlése, a kőszegi 
autójáiatok, a délelőtt 11 órakor a 
zárda termében tartandó vetitettké pes 
előadásról való megemlékezés, amelyei 
dr. Romhányi Antal a BSE főtitkára 
tart, dr. Szegi Ödöntő l : .Mit nézzünk 
meg Kőszegen?" több képpel, Kőszeg 
környekének leirása, térkép Kőszeg 
városáról, Ankner Béla cikke egy 
kőszegvidéki túráról, felsorolása 
mindazon adatoknak, amelyekel 
Kőszegről a turistáknak tudniuk kell. 
Külön melléklete is van a lapnak melyet 
dr. Zsembery Gyula a Turista Szö 
vétség ügyvezető alelnöke adott ki. 

A kőszegi idegenforgalmi hivatal 
két tisztviselője Győrig elébe utazott 
a turista vonatnak. Magukkal vitték a 
szállások listáját és a vonatban már 
mindenkinek kiosztották hálójegyéi, 
ug\hogy a vasútállomáson semmiféle 
fei nakadás nem volt az elszállásolás 
tekintetében. A vonat, amelynek publi 
kurra ezúttal legnagyobbrészt valóban 
budapesti turistákból áll, Kőszegre 2 
óra 40 perckor futott be. Ünnepélyes 
fogadtatás után a vendégek a fúvós 
zenekar hangjainak kísérete mellett 
vonultak fel a városba. 10 órakor a 
Magyar Turista Élet szerkesztősége 
megkoszorúzta a Hősök Kapujának 
emléktábláját, utána a turisták vezetői 
és a kirándulók egy része társasva 
csoran vett részt a Bálházban. 

Ma vasárnap Í és 8 órakor in 
dúlnak a különböző túrák a város 
főteréről Az idegenforgalmi hivatal 
es a NEP központi irodája egész nap 
folyamán permanenciában vannak. A 
turistagyors 18 óra 40 perckor indul 
vissza Budapestre. 

A szikvizgyár csütörtökön igaz-
gatósági ülést tartott, amelyen folyó 
ügyeket tárgyaltak meg. A gyűlés 
résztvevői meleg ünneplésben része 
sitették Mayer János vendéglőst, aki 
•mmár 10 eve áll mint elnök a szik-
vizgyár élén, továbbá Dorner Ferenc 
és Horváth Mátyás vendéglősöket, 
akik 20 év óta tagjai az igazgatóság-
nak. Az ülésen felolvasták az alakuló 
jegyzőkönyvet, amelyet 1889-ben 
vettek fel. Megállapították, hogy a 
szikvizgyár alapitó tagjai közül már 
«ak hárman : Fuchs Ferenc (Körmend) 
Kőszegi József és P. Kováts Károly 
vannak életben. 

^ H G é P l r A 8 t j u t ányosán 
Vállalok. Cim a kiadóban. 

Menetrendi értekezlet. 
Witiiriger Káin án főfelügyelő rész-

vételével a héten, a nyári menetrend-
dei kapcsolatban, menetre! di meg 
beszélést tartottak Kőszegen, amelyen 
jelen voltak vitéz Nagy Miklós dr 
polgármester, Bodó Fererc kőszegi 
állomásfőnök és vitéz Szabadvár) 
Ferenc. A tr egbeszéléseken szóba' 
kei üllek Kőszeg összes régi óhajai 
amelyeket már évekkel ezelőtt a tr.e 
netrend tárgyalásánál szorgalmazlak 
Mint a legutóbbi nagy menetrendi 
értekezletnél ugy a jelenlegi megbe-
szélésnél is a Máv. részéről a legna-
gyobb előzékenység mutatkozott 
kérdések megvalósításának tárgyalásá 
nál. A megbeszélés a lehető legered 
ményesebben végződött, és valószínű 
hogy a Máv. vezetősége a javaslatot 
helyben is hagyja es megerősíti. A 
megbeszélés szeiint Kőszegre 8vora> 
erkezik, viszont Kőszegről 6 vonat 
indul Szombathely felé. Az egyes 
vonalok érkezési idejét a következő 
sorrendben állapították meg. Kőszegre 
jön 6 óra 40-kor, 8 óra 38-kor, 1 
óra 15-kor, 13 óra 18-kor, 15 óra 
18-kor, 19 óra 15-kor, 21 óra 30-kor 
és 23 óra 40 perckor. Így tehát majd 
nem minden 2 órában érkezik egy 
vonat Kőszegre. Az indulási időpon 
tokát a következőképpen vették teivbe 
Kőszegről indulna 5 óra 10-kor, 6 óra 
50-kor, 9 óra 47-kor, 12 óra 09-koi 
16 óra 44 és 21 óra 30 kor. A nyári 
menetrend ilyeténképpen való alakú 
lása nagy előnyöket jelent a kőszeg 
idegentorgalom szempontjából, mert 
az érkezési idők ugy vannak össze-
állítva, hogy majdnem minden iránybó 
érkező vonatnak közvetlen csatlako-
zása van Kőszeg felé. Viszont fordítva 
is ugyanaz a helyzet, mert a kőszeg 
indulások is ugy vannak tervbevéve 
hogy a lehető legjobb csatlakozassa 
járjanak. Különösen nagy jelentősége 
van a 23 óra 40 perckor érkező vonat 
nak, amelyet eleinte csak vasárnap 
akartak indítani, de az értekezlet 
eredményekeppen minden nap közle 
kednek mert ez a Balaton feli 1 biz 
tosit könnyű csatlr kozast. Ket vonat 
közvetlen Kocsit kap Budapestre illetv 
Kőszegre. Az eitekezlet megbeszélése 
s2eiinti uj nyári menetrend föltétlenü 
nagyon előnyösnek Ígérkezik Kőszeg 
,-rdekeire. 

Felhívás. Az 1918. évben szüle-
tett magyar állampolgárok a 19. élet 
évükbe lépésüket folyó év január 
havában bejelenteni tartoztak. Az 
érdekeltek egy része még bejelentés 
kötelezetiségének nem tett eleget 
Mindazok az 1918. évben születeti 
magyar állampolgárok, akik a 19 
életévükbe lépesüket az előirt mintájú 
és erre a célra szolgáló bejelentőlapok 
kitöltésével és benyújtásával eddig 
még nem jelentették be, ennek a kö 
telezettségüknek folyó évi március ho 
31. napjáig bezárólag még kivételesen 
eleget tehetnek anélkül, hogy eddigi 
mulasztásukért kihágási eljárás során 
ők, illetőleg szállásadóik felelősségre 
vonatnának. Intézkedés történik azon 
ban aziránt, hogy mindazok ellen, akik 
az emiitett bejelentési kötelezettségnek 
a jelzett határidőn belül eleget nem 
tesznek a kihágási eljárás hivatalból 
meginditást nyerjen. A bejelentőlapok 

rendőrkapitánysági őrszobán vehetők 
át. A bejeit ntési kötelezettség alól 
azok sem mentesek, akik eddig más 
bejelentőlapon, pl. szüleikén mar 
szerepeltek. Rendőrkapitányság. 

Felhívás. Felkérjük mindazokat, 
akik annak idején a Haydn Oratórium 
előadásánál akár mint énekesek, akár 
mint zenészek résztvettek, hogy ha 
esetleg a szólamokat nem adták le, 
vagy azok hollétéről tudnak, tudassák 
azt Seper Imre kávéssal, vagy a 
Concordia bármely tagjával. A Con 
cordia elnöksége. 

Kőszeg történelmi múlt já t is 
mertette Tihamér Gusztáv c. polgíri-
iskolai igazgató a NEP ifjúság leg 
utóbbi előadásán. Feltűnően szép 
számú hallgatósag élvezte végig a 
nivós és éidekes előadást. Sorjában 
felvonultak eddig még alig ismert 
részletek a Németujvári (Kfiszegi) 
grófok életéből, Róbert Károly, Hunyod 
János, 1. Ferenc kőszegi tartózkodá 
sától, í csehek kőszegi aiegszállásá 
tói, a 48-as horvátok kőszegi atvo 
nulásáról, — végig a legújabb időkig 
A hallgatóság figyelmét annyira fel 
feltette az érdekes előadás, hogy a 
kérdések özönével árasztotta el a2 
előadó Tihamér Gusztáv c. igazgatót, 
fcki Ígéretet tett, hogy még 2 - 3 ha-
sonló tárgykörű előadást, amelyekben 
szinten Kőszeg múltját ismerteti, tart 
a NEP ifjúsági szervezete számára.— 
Az értékes előadást vitéz Szabadváry 
Fererc kerületi elnök köszönte meg, 
aki ez előadást megelőzőleg az ifjú 
sági szervezet vezetőivel vezetőségi 
megbeszélést tartott, majd fogadta az 
ifjúsági szervezet azon tagjait, akik 
panasszal, vagy kérelemmel fotdu'tak 
hozzá. 

Az Ovodaegyesület közgyűlése. 
A kőszegi ovodaegyesület elmúlt vasár-
nap taitott évi rendes közgyűlését. Az 
elnök, Schneller Aurél dr. ügyvéd, 
üdvözlő szavai után Kertai János igaz-
gató, az egyesület gondnoka terjesz 
tette elő évi jelentését, amelyben az 
elmúlt ev eseményeit ismertette. A 
régen óhajtott gyermekszínpad a váios 
anyagi támogatásával elkészült, ezze 
kapcsolatban a termeket is újra fes 
tették. Az épület tetőzetét is megjavi 
tolták. Mindezen befektetések a városi 
hozzájáruláson kivül 700 pengőt emész-
tettek fel. Ismertette ezután a mult 
evi zárszámadást is, amely 29 pengő 
többkiadással zárult. Az elnök meg-
köszönte az óvónők áldozatos, odaadó 
munkásságát és bejelentette: az óvónők 
országos egyesülete az idén Kőszegen 
tartja meg kongresszusát, mégpedig 
eppen pünkösdkor, amikor a város 
idegenforgalmi irodája „Kőszegi na 
pok„-at rendez. 

Vármegyei vá lasz tmány i ülést 
tart holnap a Nemzeti Egység szer-
vezete Szombathelyen Ostffy Lajos d . 
főipán elnöklete alatt. Ülés utan Ostffy 
Lajos dr. főispán ad ebedet, amelyre 
a vármegyei választmány tagjai hi"a 
talosak. 

Van-e melegforrás Velemben 
vagy nincs ? Bár ezt a velemi tengeri 
kit,yót még senki nem lattá, jó volna, 
ha hozzáértők vagy érdekellek vilá 
^osságot derítenének erre a dologra. 
Mert: ha nincs, ross7hiszemüség hr 
detni, ha van, ostobaság nem közkinccsé 
fenni. 

Fénykép—szépségverseny. A 
Magyar Szülők Szövetsege a gyermeki 
szeretet ápolása céljából országos 
gyermek-fénykep szépsepversenyt ren-
dez. Első dij 500 pengő. A pályázaton 
) hónapnál idősebb és 10 évnél fiata-
abb gyermekek fényképével lehet 
részt venni és a fényképek bármely 
hivatásos, vagy amatőr fényképész 
elvételei lehetnek. A részvétéi teljesen 
dijtalan. A fénykép hátulsó oldalán 
közlendő: az apa neve, életkora, fog-
alkozása és pontos cime, az anya 
neve, a gyermek neve és születési 
adatai. A pályázatra a fényképek áp 
rilis 18-ig küldhetők be a Magyar 
Szülök Szövetségéhez, Budapest, VIII 
Vas-utca 3. Telefon: 8o2-53. Level-
heni érdeklődésekhez válaszbélyeg 
beküldését kérjük. 

Borméréa. Elsőrendű vörös 
bort mér Pázner József Fertsák 
utca 2. sz. alatt. 

V r s z é k megvételre kerestetik 
3im a kitdoüan. Ugyanott különféle 
bútorok és szövőszék e l d a ó . 

Versenytárgyalási-hirdetmény. 
m. kir. „Hunyadi Mátyás* reáliskc-

ai nevelőintézet gazdasági hivatala 
<őszeg növindeki nyári fehér ruha 
onfekcionálási munkálataira nyilvános 

versenytárgyalást hirdet. A kiirás rész-
etei (közszállitási feltételek, ajánlat 
űrlap) a m. kir. „Hunyadi Mátyás" 
reáliskolai nevelőintézet gazdasági 
hivatalában a hivatalos órák alatt 
díjmentesen, továbbá a budapesti és 
oproni kereskedelmi és iparkamará-

ban, az ipartestületek országos köz-
pontjánál, Kőszeg szab. kir. megyei 
város ipartestületénél, Kőszeg szab. 
ir. megyei város polgármesteri hiva-

talában, a Hadirokkantak Országos 
Ntmzeti Szövetsége kőszegi csoport-
jánál díjmentesen megszerezhetők, 
illetve megtekinthetők. Az ajánlatokat 
1936. évi március hó 23 án 10 óráig 
kell benjujtani. Bánatpénzt nem kell 
letenni. — M. kir. .Hunyadi Mátyás" 
reáliskolai nevelőintézet gazdasági 
hivatala Kőszegen. 

Az asztalosipar munkabérmeg-
ál lapi tó bizottsága, Kőszeg város 
területére is megállapította a fizetendő 
legkisebb munkabéreket, még pedig a 
következőképen: 1. asztalossegéd, aki 
munkakönyvével 1 */» évnél kevesebb 
gyakorlatot igazol 30 fill., II. aki mun-
kakönyvvel legalább 1% évi gyakor-
latot igazol 40 fill., III. gyakorlott 
asztalossegédnek, aki teljes jártasság-
gal egyes bútordarabokat önállóan 
készit 50 fill., IV. önálló asztalosmun-
kás, aki teljesen önállóan levezet és 
elkészit 60 fillér órabért. — Az ipar-
testület mult hétfőn ismertette a bizott-
ság határozatát és a vonatkozó minisz-
teri rendelet az asztalosok és a segédek 
előtt, a munkabéreket — melyek 
Sopron és Szombathely városokhoz 
mérten vannak megállapítva, — az 
itteni viszonyokhoz mérten nem talál-
ták megfelelőnek, egyetértően 22, 35, 
45 55 fillérben állapodtak meg, fel-
szólalással éltek és kérték a minisz-
tériumot, hogy az általuk elfogadott 
órabéreket állapítsa meg. Megállapodtak 
a napi 8 órai munkaidő kezdete és 
vége kérdésében is oly formán, hogy 
nyáron : május 1-től október l-ig reggel 
7-12-ig, d.u. 1-4 ig, — télen : október 
1— mátus 1 ig rpggel 8—12, d. u. 
1—5-ig terjedő időkben dolgoznak. 
A munkaszüneti időt déli 12—1 óráig 
tartanak. 

Anyakönyvi hirek az elmúlt 
két hétről . Születések: Király Jenő 
és Borsányi Etelka házasságából Ildikó 
r. k., Esztner Károly és Reczetár Teréz 
házasságából István r. k., Tompeck 
Ferenc és Magócsi Vilma házasságá-
ból Éva r k., Norczen Viktor és 
Nagy Gizella házasságából László r. k. 
Házasságkötések : Weigl János Berg-
hofer Paulával, Wagenhofer Ferenc 
Ecker Máriával Schranz Mihály Stur-
mer Stefániával kötött házasságot. 
Halálozások : Boros Jenő 46 éves r. k. 
Deckelmann Maria 17 éves r. k , özv. 
Schatzl Józsefné 78 éves r. k. 

A ta la j termő erejének fenn-
tar tásáró l és a műtrágyázásró l az 
Országos Mezőgazdasági Kamara ta-
ajtani osztálya kb. 150 oldal terjede-
emben a gyakorlati gazdák részére 
könyvet ad ki, mely két hét alatt 
megjelenik. A könyvet az ország leg-
kiválóbb növénytermesztési, szőlészeti, 
kertészeti, gazdasági, növénytani és 
alajtani szakiérfiai irták. A könyv a 
egmodernebb alapokon, világos ÖSoze-
üggésben tárgyalja a talajerőienntartás 
minden kérdését, továbbá 63 növény-
nek részletes táblázatba foglalt trágyá-
zását és műtrágyázását. O'csó áron 

pengőért bocsátia forgalomba az 
Országos Mezőgazdasági Kamara. 
Megrendelhető; Országos Mezőgazda-
sági Kamara. Budapest, V , Szabadság-
tér 10. címre küldött levelezőlapon. 
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Albrecht kir. herceg az if jú 
Ságró l . Az öregek és fiatalok harca 
— irja Albrecht kir. herceg a Tükör 
márciusi számában — kiéleződik, mikor 
a nemzet életében törés áll elő. A 
világháború által megbolygatott társa 
dalmi és gazdasági egyensúly nem 
képes a generációk ütközőinek rugal 
másságát biztosítani. A helyes megöl 
dásra maga a természet mutat példái; 
a megújhodás az idősebbek megértésén 
át vezet a fiatalság lelkisége fele. A 
fiatalság: a magyarságnak legfőbb 
remenzsége. A Tükör márciusi száma 
színpompás kincsesiád íja a magyar 
értékeknek. Tartalmas riportjai és cik 
kei, a könyv, a zene és képzőmű/észét, 
színház es fii n, fenykepezés, sakk, 
grafológia és elmesport gazdag rovatai 
a megszokott változatosságban élénki 
tik a legszebb magyar képes folyóirat 
uj számát, meiynek művészi rajzai es 
fénykepei egytol-egyig rendkívüli tel 
jesitmenyek. 

A magyar nyelv küzde lmes 
sorsa Erdélyben cimen uj szám 
jelent meg a M. Tud Akadémi i Nye'v 
művelő Füzeteinek sorozatában A 
tud5s szerző, Vásárhelyi Gergely, a 
rendeletek és a megdöbbentő esetek 
tömegével szemlélteti azt az ádáz 
gyűlöletet és tobzódó erőszakosságot, 
amellyel a románság az un lma alá 
került mrgyar kisebbséget jogaiból 
kisemmizni, anyanyelvétől megfosztani 
iparkodik. Ho;y a közérdekű füzetél 
mindenki megszerezhesse, árát az 
Ak idémia 20 füléiben állapította meg. 

Könyvismertetés. A PALLADIS 
ú j dons ága i : R Campbell: Halála 
ligrisvölgyben. Sziám őserdejeben Kel 
„teakfa-gazda" — Grainger és Fo^t'jr, 
tes'i-lelxi jóbaráto* — fogadnak arra 
h j s j ki ejti el a dzsungelben ^ará/> 
dáiiöUÓ nöbtényti^iist. Ezzel kirobban 
lelkűkből a veté'ykedés, meiynek 
szikráját tudatalatti titkolt szerelmü 
lobban ja lángra M íry Collins iránt • 
dzsungelbeli elet pompás rajzáriak 
keretéhen fokc za o>an olyan gyülöleite 
fejlődik ez a versengés, hogy már 
kölcsönösen egy ri» s eletére törnvk, 
mialatt kel fenevad vérszomjason 
leselkedik rajuk. — Arihur Mills: Út 
lótuszmag. Ho-Fu, a dúsgazdag kínai 
és Grogar a csempészfej-delem láza-
dast készít nek elő Shanghaiban, ahová 
éppen akkor osztják be titkos szol 
gálatra U ick Vyse kapitanyt. A kár 
tyákftt Arlett* Mrónő. Grogan cinkosa 
keveri, d? Ho-Fu leáhya, Ming C«a 
egymás után küMi a kapitánynak, akit 
titkon szeret, a lótusz^agokat, melyek 
a veszedelemre figyelmez'etik. A kitörni 

remeg a 

Jean Kiepura és Eggert Má r t a 
házassága . Többször írták meg a 
világlapok, hogy Kiepura a világhírű 
tenorista feleségül vette Eggert Már 
tát az uj filmprimadonnát. A hir soha 
sem bizonyult igaznak, mig végre 
most Hollywoodban tényleg megtör 
tént az esküvő. Paá| Sándor pompás 
képekben és cikkben számol be az 
esküvőről. Más érdekesséjek: Hatvanv 
Lili kritikája, Bus Fekete László regé-
nye, Rádióvilághiradó, kottamelléklet. 
Sok erdekes cikken és novellán és gyö-
nyörű képeken kivül 64 oldalas Rádió 
világhiradó, kézi munka melléklet és 32 ol 
dalas gyermekújság van még a Szinházi 
É'et uj számában, amelynek ára 60 fill 
Előfizetési dij '/«évre 6 50 pengő. Kap 
ható Róth Jenő könyvkereskedésében. 

ázadás izgalmá'ó! készülő 

levegő, mialatt a feltekeny kémnő 
akaratán kivül tör Vys* knpitáriy 
éleiére, akiért viszont egy gyöngéd 
szivü iszony remeg. — Mignon G 
E b e r h a r t : „Susan Dare megérzései.' 
Susan fiatal leány, aki detektiv-rige 
nyeke* i:. Csodálatos ösztönével, átfogó 
megfigyelésével minden részletet ész 
revesz azokban az esetekben, amelyeket 
a való élet vet elébe es tüneményes 
vaslogikájával megtalálja a legrejtettebb 
összefüggéseket, melyekből levezeti és 
megoldja a legbonyolultabb bünese 
teket is. Kapható Róth Jenő könyv-
kereskedésben. 

l |só gkihordáshoz 
még egy ügyes fiút felveszek, aki 
kerékpárral rendelkezik. — Nagy 
Sándor ujságbizományos Király-ut 42 

Jutányos árban 
vállalok minden a szakmámba 
vágó munkát, falszigetelést 
garanciára, külső és belső 
tatarozást EckerJános 

kőműves iparos 

Fercsák utca 12. sz. 

Hivatalos rovat. 
Közhírré teszem, hogy idegen légi 

jármüvek le-szállása esetén erről azon 
nal értesíteni kell a in. kir. állam-
rendőrkapitányságot, a netán szeren-
csellenül járt utasoknak segélyt kell 
nyújtani és az esetleg kigyulladt gép 
oltásában segédkezni kell, de a gép 
felszállását a rendőrség határozott 
utasítása nélkül elősegíteni semmi 
módon nem szabad. 

Közh'rré teszem, hogy a város 
e'dőgazdasága a Pintértető és ó rd^g 
tányér oldalában fekvő vágásban 
'őzsefát termeltetett. Felhivom mind 
izon rőzsevágókat, akik munkájukért 
reszt kapnak, ho^y f. évi március hó 
9 én és 10 én délelőtt 9 - 1 2 óra 
között az erdőhivatalban jelervkezze 
nek rőzse részük átvételére. Egyben 
kö h í r é teszem, ho^y a város tulsj-
d--»*rit- Vép"7ő TŐ7S» eladitiv. 

1 rakás ára 2 50 P, amely rakásban 
2> d~b. r"<zse van. Akik ilyen rőrset 
váltani óhajtanak, azok az elndási ár 
befizetése mellett az erdőhivatalbari 
n i rdenmp délelőtt kaphatnak. 

Az li*36. évre s 'ó tó földadó kiJ 
vetési lajstrom f. évi niárci us hó 9-'ő| 
f évi március hó 23*ig 1 > napi köz 
szemlére van kiteve a városi adó 
5zamviíeli ügyosztályban. 

Közlöm az érdekelt állattulajdo.io-
sokkal, hogy f. evben a haszonállat 
vizsgálat Kőszeg városban március 
16 án 9 órakor a Városmajorban, Kő 
sze^filva telepen pedig ugyanaznap 
15 órakor tartatnak meg. Felhivom az 
llaMrtftó közönséget, hogy állataikat 

a jel ett napon otthon t irtsák, egyp rtás 
álltaikat pedig az Összeírás soricnd 
lében a v i z s g á l a t idejében annak helyén 
állítsák fel. Aki egypatás állatját a 
vizsgálat ideje előtt óhajtja megvizsgál 
tatni, az a fél költségére előbb is 
fogana'ositható, azonhpn ezt a körül 
ményt a vizsgálat idejében állatorvosi 
bizonyítvánnyal kell igazolni Távol 
maradás esetén a tulajdonos költsé 
í;ére pótvizsgálatot fogok kitűzni, a 
mulasztó ellen pedig a kihágási el-
járást hivatalból meg fogom indíttatni. 
Az ebösszeirás ellenőrzése végett az 
ebeket otthon kell tartani, a pásztor-
ebeket pedig a beoltás végett a vizs 
•jálat helyére kell vezetni. 

Közhírré teszem, hogy Vasmegye 
területén csak a Nemzeti Muzeumnak 
és a Vasvármegyei Muzeumnak van 
joga a földben régiségek után kutatni 
Magánosok engedélyt csak a Köz 
gyüjtemeny^k Országos Főfelügyelő 
ségetöl kaphatnak, a hatóságnál be-
idott kérvények alapján; a földmun-
kálatok alkalmával előkerülő véletlen 
leletek a hatóságnál bejelentendők, 
amely azután a továbbiak iránt intéz-
kedik. 

vitéz dr. Nagy Mik lós 
polgármester. 

3493—1936. sz. 

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

városnál üresedésben levő és az 192i 

XXX. t. c. értelmében Vasvármegye 

főispánja által életfogytiglani hatállyal 

történő kinevezés utján betöltendő 

a XI. fiz. osztályban szervezett 

egy s z á rn t i s z t i állásra ezennel 

pályázatot hirdetek. 

A betöltendő állással az 1927. 
V. t.c. 49. §-a és az 1929. XXX. t.c 
75. § a által, valamint a kormányha 
tósági rendeletekben és az önkor 
mányzati szabályrendeletben vagy a 
kormányhatóságilag jóváhagyott köz 
gyűlési határozatokban megállapított 
illetmények és járandóságok eijybe 
kötve. 

A betöltendő állás minősítési 
kellékeit az 1883. XXII. t. c. és az 
1912. LVIII t. c., valamint az 1929. 
XXX t. c. végül a város érvényben 
levő önkormányzati és szervezeti 
szabályrendelete irják elő, amely 
szerint ezen állás betöltéséhez közép-
iskolai végzettség és államszámviieli 
vizsga kívántatik meg. 

A pályázók magyar állampolgár-
ságukat, életkorukat, elméleti képesi 
lésüket, egészségi állapotukat, erkölcsi 
^s n forr^dilmak ideje alatt tanúsított 
ma^atartasukat hatósági bizonyítva 
nyokkal tartoznak igazolni; akik a 
varosnál tisztviselői állást töltenek be 
izok a fent megjelölt o-cminyoka' 
nem tartoznak csatolni. 

A kellőképen felszerelt es felbé 
Ivegzett kérvények Vasvármegye főis 
oánjához cimezve 1936. evi március 
i ó 15. napjának d. e. 12 órájáig 
Kőszeg szab kir. meeyei vátos polgár-
mesterénél nyújtandók be. 

A hiamnsan felszerelt vala nini 
a fent megjelölt határidőn tul beadót' 
palyázati kérvények figyelembe nem 
vétetnek. 

Szombathely, 1936. évi február 26-án 

Dr Horváth Ká lmán s. k. 
alispán. 

Ér tes í t jük S a J g f t -

gyümölcsfa - lerakatunkat 
Relsz Józse fné l Királykút 
7 8 / b alá (régi honvéd l ak t anya 
mellett helyeztük, és a szállításokat 
megkezdtük. 

Herceg Eszterházy-lerakat. 

A postás á r v a h á z telke mellett 

738 n.-öles t e l e k 
a Rohonci-u. 2. sz. a latt i i r odában 

eladó. 

j ó házból való fiu 

t a n o n c n a k felvétetik 

Oorner Ferenc vendéglűjebsn Király-ut, 

V é g z é s . 

özv . Frankenberger Jánosné or 
szággyülési képviselőválasztó és társa 
ellen, az 1925. XXVI t. c. 74 § b t 
ütköző mulasztása miatt, mely szerint 
fentnevezettek i.t. utasitasa ellenére a» 
1935. évi április hó 3 án tartott or 
szággyülési képviselőválasztás alkal 
mával a szavazatszedő küldöttségek 
előtt nem jelentek meg és elmaradá 
sukat nem igazolták, az 1925. XXVI 
t.c 172 §-a alapján megindított eljá 
rást a Kormányzó Ur O F^méltósi-
j.ának 1935. december 24 en k<lt 
legfelsőbb kegyelmi elhatározása tár 
jyában kiadott 527—1936. B. M. sz. 
végrehajtási utasítás értelmében, ill. a 
RBsz 151 § nak 2. bekezdese álapján 
negszüntetem 

Megállapítom, hogy a mulasztók 
ellen még első fokú határozat sem 
hozatott. 

Egyéb intézkedés szükségessége 
nem forog fenn. 

Miről özv. Frankenberger Jánosné 
kőszegi lakóst és kőszegi társait, a 
közhirrététel szokásos módjai utján, 
továbbá Bozsok. Felsőcsatár, Bucsu. 
Cák, Dozmat, Gyöngyösapáti, Gyon 
gyösfalu, Kiscsörnöte, Kisnarda, K3 
szegdoroszló, Kőszegpaly, Kőszegszer 
dahely, Lukácsháza, Nagycsömöte, 
Nigygencs, Nagynarda, Nemescsó, 
Olad, Ondód, Perenye, Pöse, Puszta 
csó, Sé, Söpte, Toiony, Tömörd 
Vaskeresztes és Velem községek elöl 
járóságait azzal a kérelemmel értesítem, 
hogy a mulasztók ellen indított eljárás 
megszüntetéséről hozott végzésemet 
az érdekeltekkel közölni szíveskedjék, 

dr. Gyöngyös Endre 
városi főjegyző 

mint elsőfokú rendőrhatóság. 

Kőszegi talajban nevelt 

legjobb minőségű és fajú 

gyümölcsfák 
már 50 filléres kezdő árban k íphitf k a 

Kőszegi Feny3ma3p9rí]8t0(p 

f íisKOlájában K'szegen. 

Köszönetny i lván í tás . 

Mindizon kedves ismerő 
seir.kn •* ts vevőinknek vala-
mint a Kiszedi Kereskedőn! 
Körnek és a Frontharcos Szö-
v.tség kőszegi csoportjának, 
akik felejthetetlen jó férjem 
elhunyta alkalmával f jdalmun-
k it együttérzésük bárminemű 
•'.egnyilvánltásaval enyhíteni 

igyekeztek, ezúton mord hálás 
köszönete! 

Kőszeg, 1936. márc. 6 án. 

özv Hoross Jenöné 

es csa lád ja . 

%inél vásárolhatnak 

kedvezményesen a 

M a g y a r s á g előfizetői? 
\ kiiring-akcióikban szereplő cégek névsora 
Cluész OJ*> iits István, Kossuth Lajos-u. 3. 
(5')). C u k r á s z d a : Klemlnger József Klráty-
ut 1. rsa/,,). Épület- és bú torasz ta los : Czech 
Gvula, Rohonc/.v-u. ft. (5»'„>. Fűszer é* 
csemege : '2 Unger József, Kossuth Lajos-
utca I (>U). Hentes és mészá ros Borhy, 
Kiraly-ut 7 (ft'v I l l a t szer t á r : Piscli 
Albert né Várkftr 29. (5%). Késmilves és 
múköseörüs : Ac« lié'a. Várkör 85. (>> ,,1. 
Könyv, papír es I r ó s i e r : »3 Emo^canuin 
iroJalmi cs nyomUai r.t^ Várkör 13 ió ,.}. 
Könyvnyomda : H^nai Pn^ves. Várkor 3í> 
(3" ) Kádtrt és vt l lamossá j í i v á l l a l a t : 
Kratochwili Qyötó , Varkör 35 (5<>/„). Szál-
loda és étterem : Juristch szálloda és rtra-
reni Király-ut 1., (5 lO'„). Tűz i fa es 
szénkereskedő : Sevbold Kilraán, Király-ut 
10 (5"„). Url s z abó : Schnmeth IstvAn. 
Király-ut 17. (33/0) Üveg és porce l l án : 
Kratochwili Károly, Várkör R5 (9® «) Varró-
Kép kepv ise le t : Odonits István, Singer 
varrógép képviselete, Kossuth Lajos-utca 3. 
(1"'n) Vaskereskedés : Kirchknopf Mihály, 
Várkör 35 C2»l0 durva áruk és lőszerek 
kivetelevel) 

Fenti cegek i Manyarság kllríngszelve-
nyeit ti teltuntetett százalék arányában kc$/y 
pénz fcyanánt fögadják el. 

Rendelje me« a Magyarságot, a klirmR-
akciós szel vénvrend szerrel ingyen jut a 
legjobb es legmagyarabb fővárosi naoilaphrz 
Forduljanak kiadóhivatalunkhoz Budapest VI. 
Aradi-u. 8. 

j f f l l j e j y 
olcsón, gyor-

elkészül san 

Rónai nyomdában. 

— Nyomatott Rónai Frigyeskönyvnyomdájában Kőszegen — 
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