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VIDÉK 
ELG .TÉSI ÁR egynegyed év re : 

Helyben házhoz szá l l í tva 1-40 Pengő 

Vidékre pós t án t '80 Pengő 

Külföldre egy évre 5 do l l á r 

Megjelenik minden vasárnap reggel . 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 

N RÓNAI F M G Y E S 
Várkör 39. sz. Te le fonszám 23. 

Hirdetések m i l imé te rso ronk in t 6 f i l l é r . 

Hirdetések dija előre fizetendő, 
Nyi l t tér sora 40 f i l lér . 

Sző . egközö t t i rek l á inh i r sora 20 f i l l ér . 

A miniszterelnök nagy beszédben tájékoz-
tatta a Nemzeti Egység országos tanácsát 

a Beül- és belpolitikai kérdésekről. 
A Nemzeti Egység országos ta-

nácsa csütörtökön délben ülést tartott. 
Az ülésen megjelentek Gömbös Gyula 
miniszterelnök, a kormány valamennyi 
tagja, az összes államtitkárok, a N.E. 
országos vezetősége, az összes Nep 
felsőházi és képviselőházi tagok, fő-
ispánok, vármegyei titkárok és a ke 
rületi elnökök valamint titkárok. 

A Nemzeti Lovardát piros fehér 
zöld színekkel díszítették fel erre az 
alkalomra és felsorakoztak a Nemzeti 
Egység zászlói is, a falakat pedig a 
párt megyei szervezeteinek lobogói 
díszítették. 

Délben 12 órakor vonultak be a 
kormány tagjai, akik az emelvény 
jobboldalán foglaltak helyet, a balol-
dalon p.'dig Sztr-anyavszky Sándor 
házelnök, Zsitvay Tibor, Mayer János 
Pesthy Pál ny. miniszterek, Korris 
Gyula, vitéz Bobory György, a H iz 
alelnökei helyezkedtek el, az emel-
vénnyel szemben az első sorokban 
pedig az államtitkárok fogl iltak helyet. 

Percekig tarló éljenzés és taps 
fogadta a terembe lépő G irr.bös 
Oyuli miniszterelnököt, akit Ivádj 
Bela országos elnök és Mirton Bela 
országos főtitkár kisértek az emel 
vényre. Az országos tanács tagjai 
helyükről felemelkedve római köszön 
téssel fogadták a pártvezért. Ez a 
jelenet többször megismétlődött az 
országos tanács ülésén ugy vitéz 
Qömbös Gyula, mint Csik Józsel 
beszéde alatt. 

Amikor az ünneplés elcsendesedett 
Ivády Béla országos elnök megnyitotta 
az ülést, tisztelettel, őszinte ragasz 
kodással és a legteljesebb bizalomma1 

üdvözölte a miniszterelnököt, a kor 
many tagjait és az összes megjelen 
tekét. Rámutatott arra. hogy az a 
mag, amelyet Gömbös Gyula három 
évvel ezelőtt a magyar ugaron elvetett, 
kikelt és napról-napra erősbödik. 
Bejelentette, hogy a párt megszerve 
zésére irányuló munka első etappja 
nagyjából befejezést nyert, amennyiben 
az ország 3412 községéből ezidőszerint 
824J községben már kiépített szerve 
zete van a Nemzeti Egység Pártjának, 
ezek a szervezetek az ország választó-
közönségének túlnyomó többségét 
foglalják magukba és nemcsak pipiron 
vannak nyilvántartva, hanem tényleg 
működnek és a közre hasznos, ered-
ményes, sok helyen egyenesen nélkü 
•özhetetlen munkát végeznek. 

Hangsúlyozta Ivády Béla, hogy a 
Nemzeti Egység a szervezési munka 
során sohasem tartotta egvedüli hiva 
lásának a pártpolitika legtöbbszöi 
egyoldalú, sokszor érzéketlen, de 
legalább is önző érdekeit szolgálni, 
hanem mindi* és mindenütt a nemzet 

nagy, egyetemes érdekeit tartotta szem 
előtt, mindig a társadalmi, felekezetű, 
szociális, az osztály-, esetleg a nem-
zetiségi ellentétek tompításával és 
kiegyensúlyozásával törődött és ahol 
arra aikalom riyi ott, a hazafias nem-
zetnevelés és a kultura szolgálatába 
állította munkaját. 

Azután megköszönte a párt nevé-
ben az összes központi és vidéki 
vezetők os tagok fáradhatatlan mun-
káját, pánhüségét és kitartását, m-ijd 
szeretettel és elismeréssel emlékezett 
m g személy szerint is Sztranyavszky 
Sándorról es Márton Béláról, a párt 
országos főtitkáráról, aki ke/dettől 
Io ',va nemcsak szervezőj , hanem leg 
lelkesebb harcos* is a na^y munkának 
és azokról, akik a szervezés munka 
iában a uárt vezérént-k első munka 
ársai voltak. 

A gyűlés résztvevői hosszasan és 
lelkesen éljenezték Sztranyavszky 
Sándor és Marton Bélát. 

A Nenzeti Egység országos el 
nőkének beszédet a jelenlévő lanacs 
!agok hosszantartó és lelkes éljenzésse-
iíipsviharral fogadták. 

Gömbös Gyula 
miniszterelnök 
beszéde. 

Az egész teremben felzúgott a 
•nps, mid^n Gömbös Gyula, a Nemzeti 
Egység mozgalmának vezére állott 
szólásra. 

A miniszterelnök beszédében min-
denekelőtt kifejtette, hogy az egesz 
nagyar közvelemény ui politikai elvek 
es uj világnézeti eszmék érvényesü'ését 
xivánja és be kell látni mindenkinek, 
hogy a modern politikai életben óriási 
fontossággal bir a megszervezett 
pártélat. 

Tévednek azok, akik az mondjak 
hogy a magyar ember, igenis szereti 
a nagy eszmék állal kialakított fegyel 
mezettséget, mert ha nem ez voln? 
\ magyar ember természete, őseink 
nem tudták volna ezt a hont elfogljlni. 

— Ml is ilyen honalapító éshonépitő 
munkára törekszünk, ezért indokol! 
az a kívánságom, hogy a magyar 
társadalom organikusan meg legyen 
szervezve azonos világszemlélet és 
azonos politikai elgondolás alapján 

Az ellenzéki gáncsoskodásokka! 
és kicsinyes személyeskedésekkel fog 
lalkozott ezután a miniszterelnök és 
kifejtette, hogy bizonyára vannak a 
Nemzeti Eijység mozgalmában sokan 
olyanok, akik n?m értik, miért m-m 
váiaszol a kormánvfő az ellenzék 

támadásaira, kritikáira és megjegyzé 
seire. Azért nem — mondotta nagy 
éljenzés és taps mellett a miniszter 
elnök —, mert én nem kivánok egy 
olyan régi stílusnak — akarva, nem 
akarva — a szólója lenni, amely régi 
stilus meddő szócsatákból, alantas 
gyűlölködésből, kicsinyes személyes 
kedésből és kevés, igen kevés alkotó 
nunkából állott. 

— Elismerem, hogy a mai ellen-
zékek nehéz a felad ita. Ez a kor-
mány kivette az ellenzék vitorláiból a 
szelet és pozitív alkotásokkal megva-
'ósilja mindazt, ami után a magyar 
«rá;yakozik. (Hosszas éljenzés) 

— Az az ellenzék azonban, amely 
csak személyeskedik, amely a nemzeti 
tekintélyeket sárbatiporja, amely min 
j-n politikai gotdotatból demagógiát 
kovácsol, amely síjtóján keresztül 
állandóan mételyezi és defetizálja a 
magvar közvéleményt, az az ellenzék 
nej; tiv, tehát a magyar közéletből 
ninden körülményed között kiküszö 
bölendő munkát végez. (Viharos taps 
és éljenzés). 

— Ez a párt a keresztény és 
nemzeti alapot tekinti céljai és törek 
vései fundamentumának. (Hosszantartó 
iljenzes és taps.) 

— Szomorúan állapilom meg, hogy 
iz a másik párt, amely ugyanezeket 
az elveket vallja és amelyet testvér 
pártnak tiszteltünk, távoltartja magá 
a közös épitő munkától. Felejtsük e 
nár tgyszer, hogy vannak pártvezérek 

— Netn lehet az a cél a politikában, 
hogy a magyar közélet a pártszerve 
zetek tömegét produkálja (derültség 
és taps), hanem csak az lehet a céi 
hogy harmónikus, együttes munkává 
megvalósítsuk mindazt a programot, 
amit ^edd") népgyűléseken és ím 
produktív agitációk során hiába kért 
mindeddig a keresztény közvélemény. 
(Nagy taps.) 

— Ha ez a nemzet a népek ország 
utján és a történelem kapujában állva 
szétforgácsolódik, ha nen tud lelki 
egységet teremteni, ha nem látja 
Tiaga célkitűzéseit, ha tétlenül nézi és 
várja, mig mások segítenek a baján, 
akkor ez a nemzet nem érdemli meg 
a nemzet elnevezést. Ocskay brigádé 
rosoknak ma nem lehet helyük a mi 
sorainkban, de a magyar közéletben 
sem, amely nem viseli az Ocskay 
•jrigadérosoknak stílusát és módsze-
reit. (Ugy van ! Ugy van I) 

— 74 törvényjavaslatot terjesztettünk 
lő a képviselőházban, ezek a tör-

venyek e^ylől-egyig át vannak hatva 
iz igazi reformszellemlől. A kormány 
cselekvése tekintetében kezdettől 
o?,va a reformpolitika irányvonalai 
•oitak a mértékadók. Hogy nem tud 

tunk eddig sebesebben haladni, az 
egyedül és kizáróig a nehéz körül-
ményeknek tudhitó be. Akik ennél is 
gyorsabb és hevesebb tempót akarnak, 
4zok tulajdonképpen diktatúrára nó-
gatnak, mert csak diktatórikus mód-
szerekkel lehet gyorsabban dolgozni, 
nint ahogy mi dolgoztunk. 

A külpolitikai kérdésekre tért ki 
ezután a miniszterelnök és a jelen-
lévők általános nagy figyelme közben 
nondotta a következőket: 

— A külpolitikában Magyarország 
helyesen itéli meg a helyzetét és hi-
vatását, amikor a béke őszinte mui-
<ásává szegődik. (UgyvanlU^y van!) 
Mi valóban ezt a politikát folytatjuk 
és a jövőben is a béke politikáját 
kivánjuk folytatni. Mi, sajnos, nem 

kezdeményező lépéseket az 
urópai politikában, mert ehhez nem-

zetünk számbelileg gyenge s orszá-
gunk kicsiny. 

— Tegnap este is a béke ügyének 
őszinte szolgálatában tettük meg nyi-
latkozatunkat Genfben a Népszövetség 
közgyűlésén, amikor az Olaszország 
ellen tervezett szankciók ellen foglal-
tunk állást. (Vihtros éljenzés és taps.) 
Vti ugyanis a szankciók alkalmazásá-
ban nem a béke szolgálatát, hanem a 
aáborus konfliktusok előkészítésének 
lehetőségét látjuk. (Ugy van! Ugy 
van I Hosszu, szűnni nem akaró taps 
es éljenzés.) 

— Remélem, hogy azok, akik ezt 
a kérdést alaposan megvizsgálják és 
magasabb szempontból nézik, be 
fogják látni, hogy Magyarországnak 
gazdasági érdekei som engedték meg, 
hogy mi a szankciók mellett szavaz-
zunk. Mert könyü ilyen követelmé-
nyeket támasztani, de egy kis ország 
számára, amelynél minden mázsa buza 
értékesítésének kérdése egyúttal lét-
kérdés is, nem maradhat más követ-
lető ut, mint hogy az Itáliához fű-
ződő barátságunkat gazdasági érdek-
ből is sértetlenül fenntartsuk. (Ugy 
van ! Ugy van! 

— Németországi utammal kapcsolat-
ban is (Viharos éljenzés és taps, a 
miniszterelnököt a tanács tagjai fel-
állva kézfeltartással percekig ünneplik) 
aallatlanul sok volt a konbináció és 
pletyka, ugy itthon, mint odakünn. 
Megállapítom, hogy a békev^ r . őd^-
nek semmiféle pontjába sem uuöztk, 
hogy a magyar miniszterelnök külföldi 
baráti államok álla nférfiaival eszme-
cserét folytasson. De egyben meg-
alapítom reálpolitikai szemDontból 
innak a szükségességét is, hogy a 
Magyarországhoz olyan közelfekvő 
nagy és erős német birodalommal 
ninekünk a baratságot ápolnunk kell 
és azt ápolni is fogjuk. (Hosszu, 

Egyes szám ára lü fillér. 
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szűnni nem akaró taps és éljenzés. 
Felkiállások: éljen Nemetország.) E?.t 
mi már régen hirdettük barátaimmal 
együtt. Sokak megnyugtatására kon 
statálnom kell, ho^y a Harmadik 
Birodalom megerősödött. A 68 millió 
német állásfoglalása Középeurópaban 
ntm lehet irreleváns arra a nemzetre 
nezve, amely a Kárpálok medencéje 
ben kivaaja a maga méltó helyéi 
továbbra is elfoglalni (U^y van, taps.) 
— A külpolitikát nem érzelmek sze 

rint vezetjük, hanem reálpolitikai szem-
pontból. Magyarország olasz és német-
barát politikai folytat a lengyel és 
osztrák kapcsolatban. (Élénk éljenzés, 
viharos taps.) 

— Rossz azoknak a lelkiismerete, 
akik minden idegen országbeli kirán 
dulésomban olyan politikai szövetség 
létrehozását sejtik, amelynek katonai 
jellege van. 

Belpolitikai kérdésekre tért át ez 
után a miniszterelnök, — a szemé 
lyeskedest nem laitom válaszra mél 
tónak. — (Vihaios taps.) 

— Mindannak, amit tenni és alkotni 
szárdekozunk, első előfeltétele a belső 
rend es nyugalom. (Ugy van I) 

Ne féljen senkii A békés magyar 
poigarnak, a dolgozó magyar ember 
nek nem lehet semmiféle bántódása 
étben az országban, mert elég el 
hatáiozott férfiak allanak a kortrány 
élen ahhoz, hogy csirájában elfojtsa 
n..k minden olyan demagógiát, amely 
lázi .st szit és a rombolás irányába 
vezet. (Hosszantartó éljenzés. Lelkes 
taps) 

A magyar közéletben feltűnt mé 
tely a defeiizmus veszelyére hivta fel 
a n iniszterelnök ezután az országot 
tanacs figyelnél. Ez a defetizmu> 
meg akarja ingatni a magyar hitet 
szel akut ja rombolni az összetartó 
magyar társadalmat olyan történelmi 

Pillanatokban, amikor pedig teljes 
ilkiuaiaióniára van szükség. 
— Ne vegyelek a kezetekbe az olyan 

újságokat, amelyek ezt a defeiizmus 
budetik. Ne legyetek kiváncsiak az 
olyan ellenzéki beszédekre, amelyek 
a széthúzás es a belső meghasonlás 
igéit hirdetik. Nagy célokat elerni 
csak az tud, aki fanatikus hittel és 
romában bizassal megy előre és nen 
kíváncsi arra, hogy levizsgázott poli 
likai nagysagoknak mi a véleményük 
a magyar közéletben. (Ugy van 1 Ugy 
van! Taps és éljenzés.) Legyünk a 
nemzeti egység jelvényére büszké* 
vala nennyien es ne hiányozzék ez a 
jelvény senkinek a melleről, mert ez 
a je'vény a mi politikai és világnézeti 
hitvallásunk batoi hirdetéséi jelenti. 
(Viharos éljenzés es taps.) Hinnetek 
keli abban, hogy mi győzni fogunk, 
nemcsak azeit. mert a valasztáson 
mar győztünk, hanem azért is, meri 
hiszen az igazi győzelem akkor fo>. 
bekövetkezni, amikor a kormány cse 
lekedete ivei alátamasztja a ti hiteteket 
es végkép megteremti a nemzet szá-
mára a jövő nagysag feltételeit. (Vi-
haros éljenzés. I 

— A gazdaadósságok kérdésének 
rendezése, nagyvonalúan megtörtennik 
már a holnapi nap folyamán. (Nagy 
éljenzes és taps). 

Oiyan megoldást kap a magyai 
gazdatarsadalom, amilyenre nem szá 
mitott: nagyvonalú és teljes megoldást 

Nagy lelkesedes küiben jelentette 
be ezután a miniszterelnök, hagy az 
igaz^gü^yminiszter október 14 en 
beterjeszti a hitbizományi reformot. 
A fuldriveiésügyi miniszter december 
ben terjeszti b* a telepítési törvény-
javaslatot. 

— S ha mi végrehajtjuk a 
hitbizományi reformot, a gazdaaetós 
sá^ck rendezesét, a lelepitest, akkoi 
olyan alkotó munkát vegeztunk, (Ugy 
van! U s y vau!) amelyhez fogható 
még nem volt e súlyos évtizedekben 
Rövidesen a Haz elé terjeszti a kor 

nány a belügyminiszter javaslatait, 
köztük azt amely az egészségügy álla 
nosilásáról és az orvosi kamaráró 
szól, az ip írügyi miniszter gazdasági 
javaslatait, valamint a földmivelésü. yi 
miniszter ama többi javaslatát, amely 
a magyar mezőgazdasági termelés 
van hivatva átalakítani. Hogy félreértés 
ne legyen: mi fo,juk megmondani, 
hogy mi és hogyan történjek. 

Előbb piacokat kell szerezni s a 
termelés irányítása csak utóbb követ 
k zhet be. Maidén más aezettel szem-
ben vallom, hogy a termelést irányi 
tani kell, anélkül azonban, hogy bele 
szólnánk a részletekbe. A politika 
iddig nem ér semmit, amig a gazdaság 
politika nem azonosítja magát annak 
elveivel. Nem lehet kizárólag az iparial 
uniformizált pénzügyi politikát foly-
tatni, ha a lakosság többsége mező 
gazdaságot folytat. (Viharos helyesles.) 

— Ha már uj szellemről beszélünk, 
akkor azt mondom, az uj szellemhez 
tartozik az is, amit Kozma Miklós 
belügyminiszter ur inaugurált és ez a 
közigazgatási politikának az a tétele, 
hogy csak az eletet szolgáló, lüktető 
közigazgatásnak l e h e t helye Magyar 
országon. A feleket idegenkedéssel 
fogfdó bürokratákra nincsen szűkse 
günk. (Élénk helyeslés.) Hóman Bálin 
kultuszminiszter ur szép kötelessége 
^z uj típust a nevelés utján élőkészi 
teni. A magyarnak tudnia kell, hogv 
milyen lesz a sorsa és nem fog va 
gyódni külföldre addig, amig a bel-
földi magyarságot es a magyar életet 
meg nem ismeri. Sztratoszférában élő 
vezetőemberekre nincs szükségünk. A 
magyart nem ismerő férfiak ne vezes-
sek ezt az országot. (Percekig tartó, 
lelkes éljenzes.) A magyar ifjúság 
pedig ne szégyelje atyáinak foglalko-
zását, mindenkit meg kell becsülni, 
aki becsületes szándékkal keresi a 
naga kenyerét, aká: ket keze munká 
jávai! A munka szentsége az igazi érték. 

Elérkezett az ideje annak, amikor 
ninden magyar testvérnek valód; 
testvériségben kell összefognia. (El 
jenzés, hosszantartó taps.) 

Ennek a gondolatnak, ha ugy 
tetszik, apostola akarok lenni — 
fejezte be beszédet Gömbös Gyula 
miniszterelnök. — Velem vagytok, s 
ezért szabad az ut a magyar feltáma-
das számára. 

Az ertekezlet résztvevői felálltak 
helyükrőls percekig ünnepeltek Gömbös 
Gyula miniszterelnököt. 

C s í k József képviselő, apáiplé 
bános mondott ezután köszönetet ? 
niniszterelnöknek töitén.lmi jelentő 
segü beszédéért, hangoztatva, hogy 
a nemzet fanatikus bizalommai áll a 
niniszterelnök mögött. akiben a Nem-
zeti Egység nagy gondolatának hiva-
tott vezerei és apostolai látja. A be-
szed, amely elhangzott, a magyar 
clniakaras es halhatatlansag himnusza 
volt és minden magyar tűzzel, erős 
t arattal áll a vezer mögött, kívánva 
hogy a nagy nemzeti munkában a 
uagyarok Isienenek áldása kisérje. 

Nagy történelmi időkben nagy 
emberek a vezerei az egyes nemze 
teknek. S amit jelent Mussolini Olasz 
orszagnak. Hitler Nemetországnak, 
azt jelenti Gömbös Gyula Magyar 
országnak. 

Megujulo lelkes ünneplés követte 
C^ÍK József beszédét. 

Az országos tanács ülése után a 
Vigadóban közebéd volt, amelynek 
soian Ivády B .U mondotta az e lső 
pohárköszöntőt a kormanyzóra, majd 
Kar y Krakker Kálmán főispán kö-
szöntötte a miniszterelnököt. 

Nem szeretnek második beszéd I 
nondani vahszolta Gömbös Gyula. 
En áldomást iszom es poharamat 
untéin minden magyaita, aki a nagy 
magyar gondolat istápolója, a keresz 
tény nemzeti világszemléletre s minden 
magyarra, aki osztja sorsunkat és 

< KALODONT 
- — {ágnunáé 

a, {oqfákvt. 

A K A L O D O N T 

rendszeres használata 
a v e s z e d e l m e s fog-
követ eltünteti és meg-
akadályozza újrakép-

ződését. 

KALODONT 
F 0 G K Ö . E L L E N 

akinek szive vágyik a szebb és jobb 
magyar jövő u'an. Oritem poharam e 
nagy gondolatok művelőire, a Nem-
zeti Egységre! 

A miniszterelnököt köszöntőjének 
elhangzása után percekig tarló lelkes 
ünneplésben részesítették a közebéd 
lésztvevői. 

Vasvármegye közigazgatási bizottságának ülése, 
A vármegyei tisztiföoivos jelentase a kőszegi tífusz esetekről. 
Vas vármegye közigazgatási bi-

zottsága, a hivatalos ügyekben Buda« 
pestre utazott Osttfy Lajos dr. főispa 
telyett, H o r v á t h Kálmán dr. al 
ispán elnöklesével szerdm tai lota 
október havi rendes ülését a várme-
gyeházán. 

Horváth Kálmán dr. alispán tész-
letes közigazgatási l.eszamolójábar 
bemutatta az • Ihelyezcst nem talált 
mezőgazd<sagi munkások statisztikáját. 
Kőszeg városában 21 mezőgazdasági 
rcunkás nen talált eihelyezkedest. A 
legtöbb volt a sárvári járasban: & 3. 
A nagycsömötei körjegyzőség terüle-
tén 75 volt az elhelyezést nem találó 
mezőgazd tsá^i munkások száma. 

H u t i r a y Andor dr. a várme-
gyei közegészségügyről szóló jelenté 
sében részletesen beszámolt a kőszegi 
járványszerü tífusz megbetegedésekről. 
A vármegye területén csak egyedül 
Kőszegen lepett fe l a hasi hagy máz 
nagyobb mértékben. A misszióshazban 
ketten megbetegedtek, hatan pedig 
ágynak dőltek a hasihagymaz tunetei-
vel. A védelmi intézkedések azonnal 
megtörténtek. A betegeket kórházba 
szállították. Az intézetet lezártak. A 
ifuszgyanusokat szigorúan elkülöní-

tették. A bentlakókat védőoltássá! 
látták el. Mivel a bencésgimnázium 
"iát növendéke is a missziósházban 
lakik, az egész gimnázium ifjúságát is 
ellátták védőoltással 

A roncsoló toroklob elleni véde 
kezésül a tiszti lőorvos elrendelte a 
yetmekek védőoltását a hatósági 

orvosok utján Elrendelte azonkívül 
a tisztifőorvos az összes iskolái 
gyermekek megvizsgálását, különös 
tekintettel a fertőző tulmkuiózisra. A 
vizsgálat eredménye alapján azutan a 
ferlótő betegeket eltávoliiják az isko-
aból. 

Utána D e z s ő Lipót la:.ügyi 
tanácsos, tanf lügyelő számolt be 
jelentésében az iskolaviszonyokról 
Bejelentette, hogy a tankerület több 

iskolája részben túlzsúfoltság, részben 
az épület egészségtelen volta miatt 
nem megfelelő. A folyó évi költség-
vetésben rendelkezésre álló összegből 
a minísztei több iskola részére bizto-
sított bizonyos feltételek mellett épí-
tési segélyt. Ezek közölt szerepel a 
nagycsömötei r. k. ele.mi iskola 8000 
p .ngő építési srgéllyel. 

Majd S o l t i Ferenc pénzügyi 
tanácsos terjesztette be pénzügyi je-
lentését. Többek között bejelentette, 
hogy egész sereg község adóbehajtó 
közegeire elrendelje az anyagi felelős-
ség kimondását, liyen község a kő-
szegi adóhivatali kerületben 18 közül 
1I van. 

F r e u f e I d Ferenc műszaki ta-
nácsos, az államépitészeti hivatai 
főnöke mondta el ezután beszámoló-
ját. Bejelentette, hogy az állami és 
államosítandó közutakon az uj község-
névjelzó táblák és számpajzsok 'fel-
állítása befejezést nyert. Majd a 
törvényhatósági kezelesben lévő utakon 
a hónap foiyaman befejezett munkákat 
jelentette be. Ezek között szerepelt a 
perenyei Perint- híd építése es a vulemi 
átkelési szakasz folytatólagos kiépítésé. 
\ befejezésükhöz közeledő munkala-
tok között a kőszegszerdahelyi út-
korrekció* munkák szerepeltek. 

Könyvismertetés . Gergelyffy Oá-
bor: Maigitszigeti kaland A rádióból 
is közismert, otszágos nevü irónak es 
da l k ö l t ő n t k , G e r g e l y f f y G á b o r n a k 

„Margitszigeti kaland ' cimü kulcsrege-
nye, most érte el — röv i d h á rom hó-

nap alatt — a másod i k k iadást . A k -

rohbanó sikerű regény rendkivül ér-
dekes és izgalma* cselekmények kere-
tében tárja föl a női és férfi lélek 
legrejtettebb titkait. A könyvnek ige'n 

naey sikere van Budapesten, mely egy 
ma is éiő kitűnő művésznek életét 
tar ta lmazza . Csinos és izleses kivitel 
ben ara 2 pengő. Kapható helyben is 
könyvkereskedőnél. 

m" l 
í 
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HIREK 
A Nemzeti Egység nagy ta 

nácsának ünnepélyes ülésén részt 

v c t K k Németh Imre országgyűlési 
kt , viselő és vitéz Szabadváry Ferenc 
a kőszegi keiület elnöke A kerületi 
elnök felhasználta ezt az alkalmat 
arra, hogy Németh Imre .országgyűlési 
képviselő társaságában a kerület 
közérdekű ügyeiben sorra járják a 
minisztériumokat Ugyanez alkalommal 
a N. E. központi vezetőségével 
letárgyalta a további teendőket. 

Németh Imrét a kőszegi kerület 
országgyűlési képviselőjét vitéz Kozma 
Miklós belügyminiszter e héten kihall-
gatáson fogadta. 

laross István postahivatal főnöke 
aki mint megittuk a nyári hónapok 
alatt a Héviz fürdői postakirendeltség 
vezetője volt, 1 én tért vissza Kőszegre. 
Hivatalának vezeiését azonban még 
nem vette át, mett szabadsága még e 
bó vegéig tart. 

Szabadságon. Jagits Imre városi 
főjegyző, mint megírtuk, betegszabad-
ságon volt. Szabadság most járt volna 
le, de t gy hónappal meghosszabitották 

Házasság. Tegnap délben tartotta 
meg esküvőjét dr. Király István orvos 
menyasszonyáva l , vépi Jugovits Zsófiá-
val a szegedi fogadalmi templomban 

Eljegyzés. Dr. Veszely Béla orvos 
eljegytzte Schlatradinger József, a 
Magyar Nemzeti Bank szegedi fiók 
intézete főnökhelyettesének leányát 
Sárikat. 

Halálozás. Imrich Mihály nyugal 
mázott máv. segedtiszt életének 80 ik 
évében elhunyt. Temetése kedden volt 
nagy részvét mellett. Halálát kiterjedi 
rokonság gyászolja. 

A kőszegi róm. kat. hitközség 
tanácsülése. Mult vasárnap a római 
katolikus hitközség tanacsa ülést 
tartott, amelyen a tagok majdnem 
teljes számban jelentek meg. Az ülésen 
Nahrer Mátyás, a kőszegi katolikus 
hitközség elnöke, elnökölt. A tanács 
előkészítette a ma tartandó rendes 
ős/i közgyűlés tárgysorozatai. Nahrer 
Mátyás elnök beszámolt a tavaszi 
közgyűlés óta történt és a katolikus 
társadalmat érintő eseményekről. Majd 
érd \es statisztikában mutatott 
kósiegi katolikus lakosság hitéleti, 
gazdasági és egyéb viszonyaira. 

A kőszegi katolikus hitközség 
ma délelőtt tartja fel 11 órai kezdettel 
a Szemdomonkos rendi zárda torna 
termében rendes Cszi közgyűlését ;> 
kővetkező tárgysorozattal: 1. Elnöki 
jelentés. 2. Törzsvagyon elidegenítés 
3. A jövő évi költségvetés jóváha 
gyása. 4. Az indítványok keretében 
beszámoló az Actio Catholica mult 
évi működéséről. 

A MANSZ kőszegi szervezete 
20- an délután 2 órakor rendezi men 
szokásos gyűjtését az Ínségesek javára. 
A M nsz vezetősége felkéri mindazokat 
akik a szegények sorsát szivükön 
vise'ik, járuljanak hozzá a gyűjtéshez 
szives adományaikkal. Mindenfele régi, 
a szegények felsegélyezésére alkalmas 
haszna.ati tárgyat, ruhát, cipőt köszö-
nettel fugád el a vezetősog. 

A Stefánia 20 án vasárnap d. e 
rendkívüli ülést tart. Az ülés tárgya a 
novemberi gyűjtés megszervezése. 

A Nemzeti Egység ifjúsági 
szervezetenek az elmúlt héifőn dr. 
Pa1 y József városi tiszti főorvos tar-
jon előadást a nemi betegségről. Het 
főn f. ho 14-én vitéz Nagy Miklós dr 
Polgármester külföldi utjának benyo 
m; sairói es vátosunk idegenforgalmi 
kérdéseiről tart előadást. 

Párbaj. Kirchknopf Ernő kőszegi 
e»dőmcinök pisztolypaibajt vívott a 
mult heten Piplich János dr. szombat 
hc'}> ügyvéddel. A párbajban sebesülés 

történt. 

Október 6 az iskolákban. A 
tizenhárom aradi vértanú emlékét az 
összes iskolákban ünnepélyes keretek 
között ülték me^. A bencésgimnázium 
ban az önképzőkör rendezte kedves 
ünnepséggel hódoltak a vértanuk 
emiékenek A műsor legkiemelkedőbb 
pontját az önképzőkör ifjúsági elnöké-
nek hatásos ünnepi beszéde alkotta 
A műsor további részében felolvasás, 
szavalat és zeneszámok sorakoztak. A 
katonai reáliskolában szintén ünnepé 
lyes keretek között zajlott le a gyász 
ünnepség. A tanítóképzőben az ünnep-
séget a Himnusszal nyitották m«g. 
Hatásos szavalatok, emelkedett hangú 
ünnepi beszéd, tartalmas felolvasás 
tették változatossá a programot. Az 
ünnepséget a Hiszekegy fejezte be. 
A zárda iskoláiban együttesen tartot-
ták meg az ünnepséget. Az ünnepély 
műsorának legkedvesebb jelenetét al 
kotta, amikor a tanítónőképző III 
osztálya előadást tartott a kis gyakorló 
iskolásoknak a nap jelentőségéről. A 
leányliceumban a megfelelő órák kere 
tében emlékeztek rreg az aradi ver 
tanukról. 

Egyházi hangversenyt rendezet 
a kőszegi egyházi énekkar tegnap 
dé után 6 órai kezdettel a Jézus Szive 
templomban. A hangversenyen, amely 
iránt már hetekkel előre nagy érdek 
lődes nyilvánult meg, résztvett Wernet 
Lajos egyházzenei igazgató is. P 
nagy „abásu hangversennyel egyéb 
ként a következő s/.ámunkban rész 
letesen foglalkozunk. 

A volt nyugatmagyarország 
felkelők magyaróvari ünnepélyén, mini 
megírtuk, a kőszegi és a környéki vol 
felkelők is résztvesznek. Az ünnepségie 
valószínűleg autóval mennek a jelent 
kezők. Jelentkezni lehet Seper Ferenc 
építésznél. 

Kőszegre jön a vakok 70tagu 
énekkara. Nagy művészi élményben 
lesz resze a kószegi közönségnek e 
hó án szerdán este, amikor a vakok 
már nem is országos, hanem világhirü 
70 tagu Homérosz énekkara vendéi: 
szerepel Kőszegen. Előtte való nap 
Szombathelyen sze>epel az énekkar s 
mivel az egész bevétel a vakok.-
aránylag magas helyárakkal (P 4 —) 
Kőszegen az itteni viszonyokhoz alkal-
mazkodva 1 és 2 pengős belépődíjak 
mellett szertpel a világhírű vak énekkar. 
Az előadás egész tiszta bevétele a 
vakok céljaira lesz fordítva, az elő 
ddast a Vakok Dunántuli Egyesülete 
rendezi meg. 

A földművelésügyi minisztérium 
vándor gazdasági iskolája Kősze 
t̂ en a mult héten nyitott meg. A tan-
folyamra 21 en jelentkeztek. Az iskola 
vezetői: Kayser Irma és Kövy Magdi 
gazdasági tanárnők. A tanfolyam h-<t 
hétig tart. 

Eltévedt fecskecsapat szállt meg 
e héten Kőszegen. A fáradt vándorod 
.övid pihenés után tovább repültek. 

„Megkezdődött a szüretelés* 
cimü multheti riportunkba tévedés 
csúszott bele. A hegyközség elnöke 
nem Sulyok Ferenc, hanem Marton 
Géza leányliceumi tanár. Sulyok Ferenc 
a hegyközség birája. 

Felkérem azt a kisleányt illet 
^e szüleit, akinek f. hó 3-án csütörtökön 
az Arpád-téren egy kisfiú egy csomo 
divatlapot adott kezébe, hogy azokat 
jutalom ellenében adja le e lap kiadó 
Hivatalában. 

Sulyos baleset érte Simonits 
Lajos 2 éves kőszegfalvi kis gyer 
ír eket. A Visfu hétfőn estefelé kiszalad' 
HZ utcára es egy arrahaladó szeker 
véletlenül elütötte. A szerencséikn 
kisfiú egész testén horzsolások*! 
szenvedett és a bal felkarcsontja tltö 
rött. Beszállították a kórházba, ahol 
tögtön ápolás alá vették. Állapota 
ulyos. 

olyan lokon egyesítse magában a k iváló lényerő, , 

gazdaságosság és megbízhatóság előnyeit , mini 

Bécsi kirándulók érkeztek 
Kőszegre tegnap délután. A körül 
belül 30 főnyi kiránduiótársaság 
autóbuszon érkezett. Tegnap este 
résziVittek az egyházi énekkar nagy-
szabású hangversenyén. Ma déluttn 
pedig a szüreti mulatságot nézik meg 
A vendégek valószínűleg az estiórak 
ban térnek vissza Becsbe. 

A kőszegi katolikus legény 
egylet tna tartja szüreti mulatságát. 
A mulatsággal kapcsolatos felvonulás 
d. u. 3 órakor kezdődik a vasútállomás-
nál. Utána a Bálházban táncmulatság 

Hogyan lehetne nyerni a ni. kir. 
Osztálysorsjátékon ? Ezen sokan 
törték már a fejüket és töprengenek 
állandóan. Feltetlen bizonyosság nincs 
kiszámítás nem is lehet, de van szeren 
cse, esély, valószínűség, jóleső remény 
Az összes nyereményeket okvetlenü 
megnyerik a szerencsések, lehat miné 
több sorsjegyszámmal van érdekelve 
annál nagyobb a valószínűség, anná 
több az esély 1 Ezért nemcsak egy 
sorsjegyet vesznek, hanem aki csak 
teheti, több sorsjegyszámmal vssz 
'észt a sorsjátékban és igy növeli 
reménységét és fokozza a nyerési 
esélyét. 

Az Állami gépjáróművezető 
képző (soffőr) tanfolyam a m. kir. 
Technológiai es Anyagvizsgáló Intézet 
ben (Budapest, VIII., József-körut 6 ) 
október 14-en este x/xl óiakor nyílik 

™eg. 

Anyakönyvi hirek 
az elmúlt hetekről. 

Születesek: Csánits Antal—Ger 
gácz Franciska: Ilona r. k., Németh 
István—Máté Anna : Mária r.k., Szabó 
József— Párti Mária: Mária r.k , Pados 
József— Rcczctár Mária: Mária r k., 
dr. Schláffer Ferenc - Molnár M trgií: 
Klára r. k., Kappel Adolf—Németh 
Wária: Zoltán r, k., Tompeck Rezső 
—Schwahofer Erzsébet: Erzsébet r k., 
Ritter Gusztáv —Hauser Anna: Irén 
r. k., Gullner Mihály—Witzmann Jo-
hanna: Irén r. k., Draskovits Lipót 
- Biuer Julianna: Ede r. k . Kreitet 
jános—Renner Anna: Miklós r. k. 
Oit Sándor—Schranz Stefánia : Ste 
fánia ág.h ev., Biegner Antal—-Gintner 
Teréz: Magda r. k., Koller József 
-Horváth Teréz: Teréz r. k., Kuntner 

János—Németh Anna: Anna r. k., 
Perplán Jenő—Tóth Margit : Erzsébet 
r. k., Wurst .István - Randweg Júlia : 
"erenc r. k. 

Házasságok: Gtosslicht Lajos-
Pöltl Terézzel, Simon Mihály—Goda 
onával, Báló István —Kálmán Irénnel 

Sólyom Antal —Kiefer Annával, Hoch 
ecker János—S'.abó Teréziával, Kővár 
Sándor—R seha Máriával, Fülöp Józsit 

Bedi Rozáliával kötöd hazasságo* 
Halálozások: Biegner János 12 

éves r.k , özv. Edler Jánosné 73 éve* 
r.k., Imrich Mihály 8(J éves ág. h ev. 

A csendrendelet életbelep. 
A közcsend és köznyugalom fo-

kozottabb biztosítása érdekében a 
közutakon közlekedő gépjármüvek 
hangjelzések korlátozásáról szóló 
179100-1935. B. M és 179800—1935. 
B. M. rendeletik összes rendelkezései 
1935. év november 1. napján életbe-
lepnek. 

A főbb rendelkezések szerint : a 
gépjárművezetőnek városokban a kézi-
kürtön kivül csak a kézikürt hangjá-
nál nem erősebb (tompított) hangú 
villanykürttel szabad hangjelzést adnia. 

Városokban a rendőrhatóság ré-
széről megállapítandó főútvonalakon 
hangjelzést használni tilos. 

Lakott területen éjjel 10 órától 
reggel 6 óráig kürtjelzést egyáltalán 
tilos használni. Ez a rendelkezés már 
folyó év augusztus 1-től életben van. 

Gep és egyéb jármüvei egyik ut-
cából a másikba csak lépésnek meg-
felelő (de 6 km-es óránkénti sebesség-
nél nem nagyobb) sebességgel szabad 
bekanyarodni. Ez vonatkozik mellék-
utvonalról bárminő utkeresztezésen 
áthaladó járműre is. 

A rendelkezések végrehajtása a 
gyalogosok részéről is fokozottabb 
elővigyázatosságot követel s épen 
ezért a gyalogos közlekedésre vonat-
kozó szabályok gondosabb megtartá-
sát is ellenőrizni fogja a rendőrség. 

A gyalogosoknak különösen szem 
előtt kell tartaniok, hogy gyalogosok 
általában csak az e célra fenntartott 
yalogjárón (járdán) közlekedhetnek. 

Ahol járda nincs, ott az ut széle mel-
lett az útnak legfeljebb egy méternyi 
széles sávján kell gondosan járniok. 

Szembejövő gyalogjárónak lehető-
leg Dalra keli kitérni, az elől haladót 
jobbról kell előzni. 

A gyalogjárón csoportokban ha-
ladni es álldogálni tilos. 

A qyalogjárón nagyobb terjedelmű 
vagy a közönség ruhájának beszennye-
zését alkalmas tárgyakat vinni tilos. 

Az úttesten mindig a legtövidebb 
átkelést biztosító derékszögben körül-
tekintéssel lehetőleg utcasarkon vagy 
ott kell áthaladni, ahol rendőr teljesít 
szolgálatot, kinek útmutatásait gyalo-
gosok is követni tartoznak. Áthaladás 
közben megállni tilos. 

Aki a gyalogosok közlekedésére 
vonatkozó rendelkezéseket megszegi 
szintén büntetendő kihágást követ el. 

Férfi és női bőrkabátok P 35 tői, 
kitűnő szabású uri öltönyök P 20-től 
állandó n nagy választékban kaphatók 
Z e r t h o f e r Rezső 
ruhaáruhazaban . Iskolaruhák, tyroli 
uadrágok, janklik, hubertus- boy- és 
;u rimiköppenyek nagy raktára. — 
Gallertisztitas. vegytisztítás, kelmefestes 
a legszebb kivi eiDen. 



Kőszeg és Vidéke 1935. október 13 

A gazdák takarmány-

szállítási kedvezménye. 
A vasmegyei gazdák körében 

annak idején na»y megdöbbenést 
keltett a földművelésügyi miniszter 
rendelete, amely ntm minősítette 
szálas takarmány szempontjából ínsé-
ges vidéknek Vasvirmegyét es ezzei 
kizárta a takarmányfélék szállítási 
kedvezményéből. 

A földművelésügyi miniszter sérel 
mes határozatával foglalkozott a szép 
temberi törvényhatósági bizottsági 
közgyűlés. Megváltoztatása éidekéoen 
feliri a miniszterhez. Azonban Ostffy 
Lajos dr. főispán megelőzte ezt a? 
intézkedést, mrrt nyomb:n a rendelet 
megjelenése utan megkeresést intezei 
a miniszterhez es kerte, hogy Vasvar-
megyét is nyilváni sa ínséges vidéknek 
takarmányfélé* szempontjából. 

Meg mielőtt a törvényhatósági 
bizottsági f -liratot tárgyalás vettek 
volna, már megérkezett az orvoslást 
jelentő miniszteri körrendelet Ostffy 
Lajos dr. főispán cimére. 

Ennek alapján a miniszter Vas 
vármegyét: tengerire nézve december 
l-ig, korpa valamint olajpogácsa szem 
pontjából további rendelkezésig, szálas 
takarmány szempontjából szintén 
további rendelkezésig nyilvánította 
Ínséges vidéknek, vagyis az emiitett 
tak^rmányfélék vasúti szállítására fuvar-
díjkedvezményre adott igényjogosult-
ságot. 

A/ i^ényjogosultság megállapitá 
sára, a szállítási igazolványok kiálli 
tására es kezelésere a 67 192 sz 
miniszteri körrendelet továbbra is 
irányadó 

Megváltozik a verseny-

tárgyalások eddigi rendszere. 
Bornemissza Qéza iparügyi minisz-

ter a közeljövőben gyökeresen meg 
akarja változtatni az állami közszálli 
tások, illetve a közszállitásokkal 
kapcsolatos versenytárgyalások eddigi 
rendszerét es ezzel egyidejűleg az 
iparügyi minisztérium saját hatáskörébe 
vonja az összts közszállitások legszi-
gorúbb ellenőrzé?et. Borremissza 
miniszter főleg abból a szempontból 
kivanja az ellenőrzést gyakorolni, 
hogy a szállítandó áruk származásának 
megállapításával minden versenytár-
gyalásnál elsősorban azt vegyék figye-
lembe, hogy belföldi, vagy külföldi 
származású é az amelyet az egyes 
pályázók ajánlanak. 

Az iparügyi miniszter elhatározta, 
hogy országos közszállitási ka'asztert 
állíttat fel es ebben nyilvántartanák az 
összes állami közszáilitásokat, valamint 
azt is, hogy kik, mikor cs milyen 
összegű szállításokra kaptak rregbizást 
az allamtól es hogy a megbízásnak 
milyen módon tettek eleget. 

Egy újonnan felállítandó szervezet 
lenne hivatva az ellenőrzés gyakorla 
sára, de ez a szerv az ellenőrzések 
mellett mint tanácsadó testület is 
működnék. 

Köztar tozás fejében lefoglalt 
ingóságok f. hó 15 én, kedden d.e. 10 
órakor Kőszegen a Városmajorban 
árverés uiján a legtöbbet ígérőknek 
el fognak adatni. Árverési föltételek 
a helyszínen megtudhatók. 

Ipartestületi közlemények. 

A Szombathelyi Ipartestület 50 
éves fennállásának emlékére f. hó 20-án 
díszközgyűlést tart. Arra tekintettel, 
hogy szomszéd ipartestületről van szó, 
felkérjük tagjainkat, hogy az ünnepsé-
gen minél nagyobb s-ámban vegyenek 
részt s szándékukat keddig, e hó 15-éi* 
az ipartestületben szíveskedj nek be 
jelenteni. Közebed a Sabáriában. egy 
teríték ára 150 P. Indulás okt. 20-án 
reggel a l/\7 órai vonattal. 

# 1 H l 
Magyar Királyi 
Osztálysorsjátek 

főárusitói kérik, 
hojjy mindazok, akik a postán küldött 
sorsjegyek arát még nem egyenlítették 
ki, szíveskedjenek a megfelelő ö s s z e -
get megf izetni , mert a nyeremény-
igény es minden más jog csak ugy 
biztosítható, ha a sorsjegyek ára az 
előirt (0 fillér költséggel együtt a 
húzás most október 19 — előtt 
kiegvenlittetett. 

Aki azonban bármely oknál fogva 
a sorsjegyeket nem akarja megtartani, 
kü ld je azonna l vissza az illetékes 
helyre mert az idejében ki nem fize-
tett sorsjegyek semmi jogot nem 
b iz tos í tanak, a föarusitóknak azon-
ban kárt okoznak , ha azokat posta-
fordultává! nem kap j ák vissza ! 

már szombaton kezdőd ik 1 

Az I. oszt. í o rs jegyárak : 
V*=3, ' J=12, '/I«=24 pengő 

Állandó és kitartó játék 
vezethet eredmenykez! 

Leesett a szekérről — koponya-
alapi törést szenvedett . Kedden 
este 9 óra tájban eszméletlenül találták 
a szombathelyi országúton a Qullner-
nalom közelében Balikó János 34 
"vrs fuvarost. Balikó János Szombnt. 
'i lyről jött felf lé szekeren. Uiköiben 
valószínűleg beborozott és elalud 
tiiiy zökkenőnél lees tt és eszmélet-
emül teiült el az ut melleit. A loval* 
kocsis nélkül bejöttek a városba. A 
<ocsisr.« is hamarosm rátaláltak. A 
rentűőrs.g beszállította a kórházba, 
ahol súlyos agyrázkódást és koponya-
alapi törést állapítottak meg rajta 
Állapota su yos. 

Sz igorúan el lenőrzik a jármü-
vek é jszakai k iv i lág í tását . A közu i 
közlekedés egységes szabályozásáról 
S7Ó1Ó 1929. évi belügyminiszteri ren 
delet megállapítja, hogyan kell kivila 
gitani a kerékpárokat es az állati erővel 
von; jármüveket. A belügyminiszterhez 
érkezett jelentése* szerint a szóban 
forgó rendeletnek előírásait a kerék 
párosok, kocsisok és kézikocsi tulaj-
donosok nem tartják be, elmulasztják 
a kellő 1 ivilágitást. Sőt a kerékpárok 
jórészéről hiányzik a fényvisszavető 
üveg is. A belügyminiszter most ftl 
hívta az alispjnokat, utasítsák az 
alárendelt hatóságokat a rendeleten 
foglalt előírások szigorú betartására, 
nehogy az esetleg szabálytalanul kivi 
á j to t t játmüvek a közlekedés binon 
sáqát veszélyeztessék. 

„Nyugatmagyarország i felke-
lés" cirnü ízig-vérig magyar haza 
szeretetet árasztó rrü, mely Missurav-
Krug Lajos soproni mérnök és kiváíó 
iró tollából ered, immár a másod k 
kiadásnak örvend. A szerző ezen tör 
'énelmi jelentőségű müvét azoknak 
ajánlja, akik magukbabizóan oltárra 
tették mezítelen lelküket s elő hitük 
lett a feszitővas a végzet kezében. A 
nemzeti eszme fanatikusainak, akiknek 
semmijük sem volt, csak jobb jövőre 
jogosult lelki felkészültségük és puszta 
életük s azt is dús marokkal szórták 
fajtájukért. A szerző ezen munkáján 
kívül megjelent n.ég : .Tüzek a vége 
ken. Selmectől Sopronig", „Verszerző 
dés" és „Vándorfürt" cimü mű legújabb 
költeményeivel és Mühl Gusztáv festő-
művész eredeti linómetszeteivel. Ezen 
munkák kaphatók Róth J :nő könyv-
kereskedésében Kőszegen. 

Gyümölcsfa n'e.tólu 
oltvány o k « & s , ® 
drb.-onkint 5 0 f~től SO f-lg, 
Kfiszegi Fenyömagpergetö. 

Szőlőo l tványok 
és s z ő l ő v e s s z ő k szállítását 

november elsején kezdjük. Képes ár-

j?gyzéket ingyen küldünk — Cim : 

Gyöngyösi Szőlőoltványlermelő Telep 
G y ö n g y ö s Postafiók 55. sz. 

Nagy botrány volt csütörtökön 
este 6 óra tájban a Király uton a 
14. sz. házban, mely előtt a kihallatszó 
kiáltozások és sikogatások nagy nép 
lömeget csődítettek össze, ugy hogy 
nég a rendőrségnek is akadt dolga. A 
botrányt Kocsis Antal nyug. tiszthe-
lyettes rendezte, aki alig két hónappal 
ezelőtt vette el feleségül özv. koiler 
Istvánnét, C>epiegen született Horváth 
Júliát. Amint a felbőszített férj hangos 
szavaiból megállapítható volt, a per-
patvar már hetekkel ezelőtt azon kez 
dődött, hogy az asszony megfeledke-
zett esküjéről, férje iránti kötelessé-
géről és nem ugy viselkedett, mint 
ahogy azt férje joggal megkívánta 
tőle A férj a tapasztaltak után ezen 
a napon este követelte ingóságainak 
és pénzének kiadását, amit az asszony 
szekrényében zárva tartott. Az asszony 
vonakodott a szekrény kulcsát oda 
adni, mire az erősen felindult férj 
'tangosan szitkozódni kezdett, majd 
rgy kis fejszét kerített elő, hogy azzal 
feltörje a szekrényt és holmijához 
usson. Mi'<or igy berontott a szobába, 
az asszony és a nála időző pesti 
növeie megijedtek, félelmükben sikol 
'ózni kezdtek és rendőrért kiabáltak 
Csakhamar meg is jelent néhány 
rendar, akik rövid idő alatt néhány 
-zoval lecsillapították a felháborodott 
férjet, akinek azután a rendőrök jelen-
létében kiadták holniját és pénzét, 
izokkal együtt otthagyta a názat és 
egy szomszédházban bérelt szobába 
költözött. Kocsis Antalt a rendőrségen 
cihallgatták és a jegyzőkönyv felvétel 
után elbocsátották. Tanulság: Nem 
ninden férjből lehet papucshőst 
nevelni. 

Magy ar Művészet . A Majovszky 
Pál d r . és Oltványi-Ariinger dr. szer-
kesztesében megjelenő művészeti folyó-
irat 9. számának vezető cikkében 
Körmendi András dúsan illusztrált 
arulmánnyal méltatja Kernjtok Károly 
művészetét. Hermán Lipót Munkácsy 
Mihály „Éjjeli csavargók" c. képéhez 
fűzi rendkívül érdekes megjegyzéseit 
a kepélvezés módjáról. Molnár Ernő 
az esztergomi primási palota pálos 
szobraszmunkáit mutatja be, Huszár 
Lajos pedig Brendl Ignácnak a Nemzeti 
Múzeumban lévő két elefántcsont érmét 
ismerteti A legelső külföldi mű/észeti 
orgánumokká! egyszinten álló népszerű 
magyar folyóirat előfizetést ára '/«évre 
7.5o P. Tájékoztatót szívesen küld a ki-
adóhivatal: Budapest, Erzsébet-körút 7 

Premierzuha tag a Sz ínház i 
Élet uj s z á m á b a n A pesti színházak 
e héten vonultatták fel nagyágyúikat, 
csaknem valamennyi színház premiert 
adott e hétfn. Hatvany Lili a Nemzeti 
Színház, a Magyar Színház és a Royal 
Színház újdonságairól referál, a Kama-
ra Stinház újdonságáról pedig maga 
a szerző Vaszary Gábor ir beszámolót, 
a Bethlentéri színházról pedig Kálmán 
Jenő ir kritikát. Más érdekességek : 
pesti úrilány és hollywoodi filmíró 
regényes házassága. Képes beszámoló 
a becsi magyar-osztrák futballmérkő 
zésről. Darabmellékletül e héten a 
„Rómeó és JuliáM-t adja Kosztolányi 
Dezső uj fordításában, melyet 
október 18-án a rádió mutat be. 
Sok érdekes cikken és nov#Mán és gyö 
nyörű kép;ken kivül 04 oldalas Ridió-
világhiradó, kézimunka melléklet és 32 ol 
dilas gyermekújság van még a Színházi 
Elet uj számában, amelynek ara 60 fill. 
hlőfi zetesi dij '/|évre 6'50 pengő. Ksp 
haló Róth Jenő könyvkereskedésében 

S P O R T 
A KSE Törekvés mult vasárnap 

.a szombathelyi Polli-gyár csapalát 
látta vendegül. A mérkőzést a kőszegi 
csapat nyene meg 2 : 0 arányban. Az 
első félidő változatos mezőnyjátéka 
után a második felidőben a kőszegi 
legénység sarokrúgást ért el. Az ebből 
támadt kavarodásban megszületett az 
első gól. Utána Bruckner II. beállította 
a végeredményt. 

A Po lgá r i Lövész Egyesület 
mult vasárnap résztvett a Szombat-
nelyen tarlott vármegyei lőversenyen, 
amelyen csapatversenyben a második' 
dijat nyerte. A versenycsapat a követ-
kező összeállításban szerepelt: Seper 
Ferenc, Hochecker János, Schierhuber 
Lajos, Koppány Ernő, Várszegi Hel-
muth. Az egyéni versenyben Schier-
huber Lajos a hatodik és Koppány 
Ernő a nyolcadik helyen végeztek. 
Mindke t ten értékes dijat nyertek. 

A Po lgár i Lövész Egyesület 

ma a Celldömölk melletti Ság község 
ben az ottani polgári lövészegyíet 
által rendezett versenyen vesz részt. 
Csapatösszeállítása a következő : Seper 
Ferenc, Hochecker János, Schierhuber 
Lajos, Koppány Ernő és Várszegi 
Helmuth. 

KSE Agy t e r i t ő gy á r-Kö rmend i 
TK 0 : 8 . A KSE Ágyteritőgyár mult 
vasárnap Körmenden vendégszerepelt 
ís az ottani KTK-tól hatalmas veresé-
get szenvedett. 

Az Aszta losmesterek Országos 
Szövetsége és a Budapesti Iparosok 
Ipartestülete rész'etes és minden mun-
kára nézve iajékoztató és árelemzésen 
dapuló irányárakat készíttetett az 
asztalosmesterek és közmunkákat kllró 
közhatóságok és hivatalok részére. A 
bútoripari irányárak könyve 3. az 
épületisztalosmunkák irányárait tartal-
mazó könyv pedig 2 pengő. Megren-
delhető az Asztalos 'lesterek Országos 
Szövetségénéi Budapest VIII Bérkocsis 
utca 12. 

Mindazoknak, kik szeretett 

jó férjem 

Imrich Mihály 
nyug. Máv. t iszt 

temetésén résztvettek, fáj-

dalmamban osztozni igyekez-

tek, úgyszintén a koszorú és 

virágadományokért fogadják 

hálás köszönetem. 

Gyászo l ó özvegy . 

Névjegy 
megrende lhe tő 

nyomdában 
Menetrend. 

Érvényes 1935. október 6-tól 

1936. má jus 14-ig. 

Kőszegről i n du l : 5.10 6.36 9.47 12 50 
16.22 §1H.0<1 20.30 

Szombathelyre érk : 5.38 7 11 10.23 IS'IS 
16.58 §18.28 21.07 

Szombathelyrő l i ndu l : 5.44 7.55 10.40 
13 48 §15.30 18 46 *21.24 §23.05 

Kőszegre érkezik: 627 838 11.15 14 31 
§16 06 19 29 •21-58 §23 40 

Kőszegről indul Sopron felé : 

3 45 9 40 14-40 
Sopronba érkezik: 6-09, 12-10, 17-21 
Sopronból indul: 10 12, 1548, 1933 
Sopronból érkezik Kőszegre: 

1245 18.12 2153 
Szo nbathelyröl indul Budapest felé : «6.00 
7 36 10 4ft 13 30 17 12 S1900 22 38 

•) c».ik hétköznap, 
§) csak vasár- és ünnepnap közlekedik. 
aláhúzott Rvnrtvonat jelzés. » 
Í J csak Celldömölkig közlekedik. 

— Nvomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen 
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