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Elkobozta

az ügyészség gróf Zichy Tivadar 
„Szeretni tudni kell“ című regér 
nyétf szemérem1 elleni vétség miatt. 
Régebben csak bizonyos körökhöz 
tartozó írók regényeit fenyegette 

. er. a. végzet s mos}, sajnálattal kell 
tudomásul Vennünk, hogy a ma
gyar főnemesség egyik sarjának 
ízlése is idáig süllyedt. Mégsem 
írnánk az egész esetről egy szót 
sem, ha nem volna az ügynek már 
sik oldala is. Szeretni tudni kell — 
ez a regény címe. Hogy miről lehet 
benne szó, azt az ügyészi végzés 
sejteti. Bizonyára nem arról, hogy 
hogyan kell ma szerelni a magára' 
maradt, magyar népet, hogyan kell 
szerelni a kenyeret, életet adó ma
gyar földet, az erkölcsöt paran
csoló vallást, az ezer esztendeje ■fe
lettünk kéklö magyar- eget! Pedig 
gróf úr, inkább erről írt volna! Ta
lán nem fogadta■ volna könyvét 
olyan viharos lelkesedéssel bizo
nyos oldal, talán non lett volna 
szenzáció odaát.

Illetlen
hangú levelet kapott a Baross Szö
vetség országos elnöke, amiért 
nyíltan megmondotta, , hogy nem 
hajlandó semmi esetben sem 
együtt működni olyan táborral,

: amely a magyarsággal ellentétes 
. felfogásban él, tisztességtelen ver 

seny cselekmény eket követ el, amely 
üzleti etikát nem ismer és valuta- 
manipulációk révén a jogszabá
lyokkal ellentétbe kerül, mert az 
ilyen tábor veszélyt jelent. A nyílt 

'■ beszédre a kereskedők érdekképvi
seletének egy része — (ugyan, mer 
lyik részef) — megtámadta a Ba
ross Szövetséget és annak elnökét. 
Ebben az ügyben is világosan lát
szik, hogy két felfogás között, az 
egy mást soha meg nem értés siva
tagja terül el. A magyar keresker 
dőszellom jeges rosszalása kíséri a 
velük ellentétes érzelmű csoporto
kat. A rég óta ismert bicegő kimar 
gyarázlcodásokkal és a hinterlan- 
dokban settenkedő, bujkáló heccr 
meiszterekkel uz idő fog végezni. 
A keresztény magyar iparnak és 
kersekedelemnek tömegei pedig 
nem nyugszanak addig, amíg 
számarányukhoz mérten nem ré
szesülnek a. nemzeti jövedelemből. 
Az ellenfelünk berzenkedései, űlet" 
len föllépései, okoskodásai nem 
egyebek, mint függönyre vetett 
Jeepek, amely függönyt rövid idő 
.múlva félre fognak húzni.

A Baross Szövetség eleven, mint 
a dobogó magyar szív, s egy-egy 
kitámadás megállítani nem rogja.

Újváros sorsa
Küldöttségben jártak szerdán Újváros vezetői Koller Jenő helyettes 

polgármesternél a városházán — A mákosdülőí utcák és mély terü

letek rendezését, mázsaház létesítését kérték

Új élet, friss tempó lüktet az újvá
rosi utcákon. Ez a fejlődő városré
szünk semmiben sem marad el a töb
bi mögött. A világ országút ja rajta 
keresztül vezet és ha sokáig elhanya
golták is a régi időkben, ma már 
senki sem vitatná, hogy Újváros 
mintha csak a főutcáján száguldó 
autóktól irigyelte volna meg az ira
mot, -maga is biztos lépésekkel és re
ménységgel halad előre a fejlődés út
ján. Úgy néztük régen ezt a vidéket, 
mint a szegénység elhagyott szomonl 
tájékát, de ma, aki a zsibongó, pezsgő 
■piacot, az iparostanonciskola modern 
környékét vagy a Kossuth Lajos 
utca nagyvárosi forgalmát nézi, 
látja, hogy itt egy nagy jövőjű város
rész kezdi új, szebb életének alapjait 
lerakni. Újváros álmai, vágyai élnek 
azokban a kívánságokban, amelyek a 
kisvárosi élet elmaradottságából ki
emelni akar ják ezt a városrészt. Kí
sérjük figyelemmel kéréseiket, amer 
lyekben nem a türelmetlenség, hanem 
a fejlődés, előrehaladás természetes 
vágya él és ez adja a feszítő erőt 
lelkes vezetőinek és polgárainak tö
rekvése, ncz.

Újváros jobb sorsa és fejlődésének 
érdeke vezette tegnap a városházára 
a városrész vezető férfiait.

A küldöttséget Barilich Lőrinc 
esperes, kormány főtanácsos ve

zette,

resztvettek abban dr Horváth Jó
zsef, Grábics Frigyes és Mészáros 
Béla. A küldöttség vezetője és tagjai 
a szabadságon lévő polgármester he
lyettesét. Koller Jenő helyetícspol- 
gámestert keresték fel. Előadták a 
városrész panaszait és kívánságait.
Jsy

elsősorban kérték az egyre na
gyobb forgalmú újvárosi, piac 
rendezését. Utaltak arra, hogy a 
szénapiac és zöldségpiac nagy 
forgalma mázsaház létesítését 
sürgeti. A mákosdülőí mély terü
letek rendezését és az ottani ut
cák kiépítését is szorgalmazták.
A Liget idea rendezését kérték.

Végűi előadták azt, hogy az ujvá- 
rosi szegénysorsban lévő kis családi 
házak tulajdonosai ellen tömeges 
adóárveréseket és végrehajtásokat 
tűztek ki hátralékok miatt. Kérték a 
helyettespolgármestert, hogy a pol
gármester útján
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Szeles, hűvös időben kézre 
arcra  M a r g a r é t a  krém  

nélkülözhetetlen

KAPUY JÓZSEF
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a, város járjon el a kis családi 
házak megmentése érdekében. ’

Koller Jenő helyettespolgármester 
nagy megértéssel hallgatta meg a 
küldöttség panaszait és kívánságait. 
Válaszában kijelentette, hogy azok
ról részletesen beszámol a polgár- 
mesternek, de

a maga részéről is magáévá te
szi a panaszokat és azokat az or 
voslás szempontjából kivizsgálja.

A város anyagi erjét most nagyon

már folyamatban 
és piacrcndezések.

igénybe veszik a 
lévő belső utca 
Ezek alól a terhek alól, amint felsza
badulnak, gondja lesz a város veze
tőségének arra, hogy Újváros kéré
seit is sorra vegyék és amenyire 
csak a lehetőségek megengedik, azo
kat teljesítsék.

Az újvárosi küldöttség amely ma 
Újvárosból a városházán járt. jó 
inunkat végzett, mert ráirányította a 
figyelmet ennek a városrésznek sor
sára, bajaira és napirendre hozta azo
kat a kérdéseket, amelyekkel való
ban foglalkozni kell.

(dn n. a.)

Ne botorkáljon a sötétben.
M i k o r  a

DOBOS J] .  r
G y ő r ,  S

i r o g e n a D a n  Baross-ut 22
szám alatt prima kivitelű zseblámpát, izzóval és 

P E R T K IX  elemmel felszerelve már

2’22 pengős
akció áron kaphat.

A kiskuíi vízmű
huszonhétezer pengős költséggel történő bŐvi ése> 
a városi központi fütőkazán beszerzése a városi 
k ;s gyűlés elölt

A Nemzeti Hirlap elsőnek jelen
tette, hogy a város közgyűlését szep
tember 29-én tartják meg és ennek 
előkészítésére a kisgyűlés 27-én hét
főn tart ja ülését.

Értesülésünk szerint a hétfői kis- 
gyülés nemcsak a közgyűlés előké
szítésével foglalkozik, hanem több 
fontos önálló ügy is kerül napirend
re, amelyekben a kisgyűlés saját ha
táskörében végeredményesen dönt.

így tárgyalja a kisgyűlés az 1937 
—oS. évi tüzelőanyag beszerzésére 
hirdetett versenytárgyalásra beérke
zett ajánlatokat és dönt a tüzelő
anyag szállítás kiadásáról. A kiskuti 
vízmű második főnyomócsövének be
szerzési ügye is napirendre kerül. A 
városi központi fűtőberendezés ku- 
zánjának beszerzése is szerepel a hét
fői kisgyűlésen.

P Á G E R ,  E R D É L Y I  M I M I ,  R Á D A Y
Vaszary IMri, Ifomár Juliska, pompás magyar vígjátéka

Édes a bosszú
Irta és rendezte: VASZARY JÁNOS

Csütörtöktől szerdáig Ä P H L L O

Baleset vagy öngyilkosság ?
Szalay Mária 19 éves, kajári szüle

tésű cselédleányt súlyos, eszméletlen 
állapotban vitték be a mentők a győri 
kórházba munkahelyéről, ahol gázzal 

teli konyhában találtak rá.
Ezideig nem sikerült megállapítani 

azt, hogy véletlen baleset, [vagy ön- 
gyilkosság történt-e a lpánnyal. A 

vizsgálat megindult. •

— Nemzeti szocialista nagygyűlés 
Kisbéren. Az Egyesült Magyar Nem
zeti Szocialista Párt Kisbéren f. jhó 
26-án d. u. 4 órakor a Duky-féle ven
déglőben nagygyűlést tart. A párt 
programját ezen a gyűlésen gr Pálffy 
Fidél, gr Serényi Miklós, ifj. Eitner 
Sándor, dr | Helmeczy István, Bodor 
Márton, Bános Sándor és Golubich Ti
bor ismertetik.


