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Nagy napja volt Szombathely vi-
roaának szerdán, már a kora reggeli 
vonatok, szokatlanul nagyszámú utassal 
futottak be a szombathelyi pályaudvarra. 

Ennek oka dr. Oslffy Lajos nép
szerű, főispánunknak beiktatása volt. Az 
öreg vármegyeház ünnepi diszt öltött, 
fellobogózva várta a nernrégen eltávozott* 
de újra visszatért főispánt. Bent a te
remben fekété : ünneplőbe öltözött me
gyebizottsági tagok nagy tömege rajzott 
föl -aláj hiányoztak a díszmagyar öltö
zetek, ennek okát abban találjak, hogy 
főispánunk demokratikus felfogását ér 
vőnyesiteni kívánta, hogy a mai nehéz 
időkben ne a fény, pompa, hanem a 
szerénység s az egymás iránt való sze
relet jusson érvényre a közgyűlési te
remben" is. 

Szinte jól -esett látni, hogy nem
csak a törvényhatósági bizottságok nagy 
száma," hanem a társadalmi élet minden 
rétege elküldölte képviselőjét, hogy tisz
telegjen a vármegyénk nagynevű és nagy-
ludásu főispánja előtt. ' 

Még messze volt a kezdet, máris 
zsúfolásig tele. volt az egész vármegye
ház 8 eme nagy tömegben legnagyobb 
számmal jelent meg a kemenesaljai vá^ 
lasztókerület" közönsége, a régi lelkes 
választópolgárok és mindazok, akik első 
főiapánsága idején megtanulták tisztelni, 
becsülni. Jóval fél 10 óra elölt. Sopron
vármegye küldöttsége . is megérkezett, 
amely vármegyének örökös— vármegyei 
törvényhatósági bizottsági tagja dr. Oslffy 
Lajos az nj főispán, vitéz Simon .Elemér 
főispán vezetésével a küldöttségben 
resztvettek Gévay-Wolf Lajos alispán, 
Hőgyészy Pál főjegyző, Flandorfer lg-, 
nác orszgy. képviselő s többen. A te
remben láttuk Gyömöíey György Zala
vármegye főispánját nagy küldöttséggel. 
Majd a közgyűlés ..megnyitása elótt ér
kezett me& gróf Mikes János megyés
püspök kíséretével. Pont fél 10 órakor 
megjelenik a nagyteremben dr. Horváth 
Kálmán alispán Vidos Árpád főjegyző 
kiséretében. Horváth Kálmán dr. alis
pán diszmagyárliah megnyitja a közgyű
lést, üdvözli a törvényhatósági bizottság 
tagjait, a katonai, egyházi -küldöttsége
ket és bejelenti, hogy a vármegye ősi 
tradícióinál fogva ünnepélyes kerelek 
között iktatják be ma Ostffy Lajos dr. 
főispánt A zugő éljenzés, taps után 
Vidos Árpád főjegyző, aki szintén disz-
magyarban volt, ismerteti Tarányi Fe- j 
renc dr. volt főispán felmentéséről szóló ' 
kormányzói legfelsőbb kéziratot, amelyet 
szintén megéljeneztek. - , 

Horváth Kálmán dr. alispán ezután 
indítványozta,• hogy'az ősi szokások ér
telmében küldöttség' üivja meg az u| 
főispánt a közgyűlésre; és ugyancsak ez 

a küldöttség a törvényhatóság tagjaival 
kisérje el a Veni Sancte-ra a székes
egyházba. A közgyűlés a küldöttség ve
zetésével Herbst Géza udvari tanácsos, 
ny. alispánt-, bízla meg. A küldöttség 
tagjai: Tauber Sándor dr. kanonok, 
Ajkay Zoltán, Bezerédj Dénes, Gyurányi 
Ferenc dr., kottái Vidos József, Pető 
Ernő dr., Lődöí Jenő. Steiner Miklós 
dr^Vermes Márton, Horváth -Kálmán 
dr. alispán aznlán a közgyűlést az ün
nepélyes Veni Sancte tartamára felfüg
geszti. '• 

A küldöttség Ostffy Lajos dr.-ral az 
élén báromnegyed 10 órakor indult el 
a vármegyeházáról a székesegyházba. 

Szép látvány volt az, amint a tör
vényhatóság tagjai zárt sorokban vonul
tak az istentiszteletre. A székesegyház
ban a" Veni Sancte-t Wallner József 
apát-kanonok celebrálta díszes papi se
gédlettel. ^ *-

A székesegyházból kijövet a temp
lom lépcsőzetén elhelyezkedett ünneplő 
közönséget lefényképezték, rriajd ismét 
zárt sorokban felvonullak a vármegye
házára, ahol Horváth Kálmán dr. alis
pán háromnegyed 11 órakor újból meg-
nyilotta.a folylató'agos diszkőzgyülésl. 

Elnöklő-Alispán a törvényhatósági 
bizottság tagjai között elsősorban üdvö
zölte Sopron és Zalavármegyék küldött
ségét. Majd felkérte a megválásaiéit 
küldöttséget, hogy hívja meg a közgyű
lésre Or-lffy Laios dr. főispánt. 

Szűnni „nem akaró taps és éljen 
zés közepette foglalja el á főispáni szé
ket Ostfly Lajos dr. Elsőnek Horváth 
Kálmán dr. alispán üdvözölte, gyönyörű 
beszédében kiemelte azokat a történelmi* 
kapcsolatókat, amelyek a. vártnegyét az 
Oslffy családdal hosszú időn át „egybe
kapcsolták. Oslffy Lajos dr. személyi
sége garancia arra, hogy a vármegye 
és az ország érdekeit a legnagyobb hű
séggel é- készséggel fogja szolgálni, az 
Ég áldását kérte nj főispánunk mun
kálkodására. Ostffy Lajos dr. ezután 
letette a hivatalos esküt, az esküt emelt 
hangon mondotta el, amit * rendkívüli 
közgyűlés természetesen állva hallgatott 
végig. ~7 

Ostffy Lajos dr. ezután átvette a 
közgyűlés elnökségét s megtartotta nagy
hatású székfoglaló beszédét, amelyet 
állandóan nagy tapsvihar és éljenzés 
kisért. A székfoglaó beszédet, amely 
egy maradandó emlék áz utókor szá
mára s akik azt személyesen nem hall
hatták meg, azok számára az alábbiak
ban adjuk közre: 

Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! 
Esklim elhangzott 9 most itt állok önök 

elótt hogy Magyarország főméltóságo kormány 
zójának bizalmából és parancsából elfoglaljam 

azt a főispáni széket, amelybe egykor engem 
I Magyarországnak eddig utolsó koronás királya 
• helyezett, de amelyről elsöpört engem ugyanaz 

a vihar, amely a trónról is letaszította magát 
a királyt. 

Ezen a helyen első szavam a' hódolat 
szara legyen a Kormányzó fenkOlt személye 
iránt, a második az üdvözlés szava, az Önöké, 
Tekintetes Törvényhatósági Bizottság. A har
madik azoké legyen, akik rzt ma itt nem 
hallhatják, akikkel utoljára, mint még egész 
Vasvármegye főispánja Muraszombat piacán, 
Nemetojvar földjén és a felső környék leom
lott besaenyő őrhelyein szorítottam kezet 
(Éljenzés.) 

Ez a visszaemlékezés, bármily szórnom, 
de megtoldom még azzal is, hogy 1018. no
vemberének egyik napján kocsi göidüll ki 
utoljára e megyeház kapóján, melyen senkitől 
meg nem ismerve, senkitől nem szereivé, bú
csúzó nélkül távoztam el innen én és nőm és 
csecsemő gyermekem. Most pedig érzel szem
ben itt látom njra a -varmegye, törvényható
sági bizottságának nyájasan üdvözlő táborát, 
amely velem együtt a székesegyház ivei alatt 
imádkozott. S mikor ezt igy látom és igy 
érhetem meg, akkor reménységem törhetetlen 
meggyőződésével keh felkiáltanom: hiszek Ma
gyarország feltámadásában. (Éljenzés.) 

Nem a multak emlékezés keserűségével, 
hanem a jövőbe vetett bizó tekintettel aka
rom elfoglalni ezt a lőispani azékel, bármily 
kritikus, bármily, vészterhes tegyen is az idő 
Mert bizalom és bátorság nélkül nem lehet 
csatát vívni. Pedig a nehéz idők küzdelmes 
csatáját nekünk meg kell nyerni és még is 
fogjuk nyerni. (Éljenzés.) 

A bátor vezér, ki minket a harcban ve
zet, jak fai Gömbös Gyula (Éljenzés és taps.) 
Vasvármegye kicsi falujából, Jakfa földjéből 
sarjadzott ki és ő bízik az ország talpraálli-
lásának lehetőségében. A mai nehéz l-elyzet-
ben ez a bizalom maga (élig siker. Ebben a 
bizalomban nsztoz»a val'altam a megtisztel
tetést a kormánytól, amelynek a magyar 
nemzettel szóval és irásbau egyaránt közOlt 

" programjával egyetértek. (Éljenzés) 
Az országos, politika tekintetében nincs 

is szükségem -részletekbe menő kijelentéseket 
tenni. Azt tekintem feladatomnak célkitűzése
imben és e vármegye dolgainak irányításában, 
hogy e vármegyének ügyeit belehelyezzem a 
kormánynak a programmjába, amely program 
meleg és friss, eléggé részletes és elég nagy 
érdeklődést keltett mindenütt, ugy -fiogy -azt 
mindenki ismeri. ' . 

Itt csak annyit merek kimondani, hogy 
ez a programra valóban nem pártprogramra 
(Ogy van!), hanem az igazi, teljes nemzeti 
progrsmm (ügy vanl), amelyet épen ezért 
minden igaz hazafi nyugodt lelkiismerettel 
tehet magáévá és amelyben kifejezetten-benne 
van, hogy elitéi minden párt egyeduralmi 
törekvést, mert nem egy pártnak, nem egy 
felekezetnek, nem egy nemzetiségnek, hanem 
az egész ország minden érdekének kiráo prog-
rammja lenni. 

Ehhez én valsmi hasonlót mondhatok. 
Nemcsak a kormánynak, a kormány pártja ' 
nak, hanem a vármegye minden reudtl éa 
rangú és vallású népének akarok a főispánja 
lenni. (Éljenzés.) 

Ápolni és istápolni ki áunm a felekezeti 
békességet (Helyesl Eljeozés és taps), mint a 
mollban cselekedtem. 
»'• Az igazi keresztény világnézethez alkal
mazkodni tndó minden törvényes felekezet 
számára b-rtositani törekszem a boldogulás 
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egyforma kitételeit, ami me'lett miud-Dkioek 
ax 60 hilfeleimnek Is meg kell érteni, hogy 
a legnagyobb listtstetben kivatÜMn tartani I t t 
a ktUonieftt k-.-jngl szerepkort, . ro.ljr. at 
ezertv.8 fejlőd•-, U ezeréves történelem és 
tétel** tOrtétyei.:k slapjau te a római kat* 
huliku- egyház hazánkban beiöllött és betö L 
(Eijenzea ét tap*.) 

A politikai partokkal-szemben e.yarant 
tdrgyii.iz.i- és egyformán m-ltány<« kivan .k 
lenni addig a h*>»n:, amit azoknak iuut,i 
déttf vagy szervezkedése «• varmegye, békéjét 
Os pul zárainak ugalrnál naen agua . " í r j a 
(éljenzés), mrtt t nyneatnm "fenntartását es 
megőrzését mindenek lelett való kötelességem 
nek ismerem. (Éljenzés.) Epen érért igyekezni 
lógok irrni c-irajabari elfolytam miodenfete 
olyan próbálkozást, amely "sztilyharc -arany 
titkod akciö tormaiiban (Helyeslés) veszélyez 
t-t: ezt a iiyuga inat ét amelynek végcotja,— 
,ng. il meg, hogy a ibioissi jjradiiok sza 
v,iit id zzem— királyt, hazat, l i t . n l és val
lást megsemmisüli Jtejeretlen nj viagol re-
rumien . Azt ..• ki|e e-utém, hogy a királykér-
dest puiriikai partsenie.-aek nem tekintem. Ez 
az .-•_•>•.•. nemzet imgy prob éma, i (ügy van!) 
amely ma — sajnos — meg nem oldható és 
oem oldható meg kü önösen parlagilacinkból 
eredő -rósz akós lltoo iu< dou, hanem majd 
osak lu-venyeaeu es > a vényes forrnak kOzott 

Addig pedig, un.: ez i i oem következik, 
elvem az. hogy e kérdésben is mindenki vall
hassa szabadoo a maga egy.eni rn-ggyőzödé-
•M (Helyeslés. Kljenze-), agitáció néiknj mint 
vallom ezt magam is. (E'jei'zeaJ 

Az ország gnda>«g< protgémaiviil szem
ben allaspooloinat ; meghatározza élelemnek 
fő hivatása, a gazda hivatás és ennek nem
zetgazdasági lulenlőségéröl vallon nézetem. 
Hogy én a r . i r n i - vagyok, azt mindenki ter-
ioé»zetesh-k fogja találni. De a magam részé-, 
rőt ogy érzem, hogy Magyarországon az ipar' 
es kereskedelem . is >• ......rbau saai. agra-
riss lehel, mert e nélkül meg nenv-él. (Úgy 
van!) SzOlelésem, vérein és minden idegsza 
lam a magyar földhöz, a faluhoz, a la u né 
péhez fűz. amelytől a közélet csak ideiglene-
sea tudott elvonni. Ezért biztosiiom n tör
vényhatósági bizottság gazdatagjait, hogy 
raiodenkor résen leszek, ha a kormány agrár 
prngrammja megvalósításra kerfll. hogy Vas-, 
vármegye népe az ő jogos igényeiben rövid
séget ne szenvedjen. (E'jenzéá.) 

Az 1920. évi 18 ik törvénycikkben meg, 
teremtett mezőgazdasági érdekképviselet mun 
kajában eddig élénkeu résztvettem. Nagyon 
jol ismerom a szervezet érdemeit és gyengéit 
is. Továbbra is állandó kapc-ólatot tjrtok e 
szervezettel és bizom benne, ha annak min
den ágazata meg teszi kötelességét, az a vár
megye gazdaközönségének s a vármegye föld 
míves munkásságának igen nagy hasznára lesz. 

Azonban bármennyire agrárius vagyok 
ia elsősorban, azért ki kell jelentenem, hogy 
a kereskedelemmel ellenséges, az iparral gyü 
lotkbdő irányzatoknak feialkerekedését meg
engedni oem fogom. Hiszen el sem lehet kép

zelni s m'zötazdaság zavartalan fünkcionálá-
sál gyáripar, vágy kisipar nélkül, vagy keres
kedelem nélkül. 

A kartejlekkel szemben, a kartellek ve
szélye- kinövéseivel azembeu minden törvényes 
v il neze-. .nodot jogosnak tanús (Éljenzés.) 

A bank és pénzintézeti rendszeri ós po
litikát illetőleg csak azokkai az irányzatokkal 
és intézményekkel tudok rokonszenvezni, ame
lyek ebben a mai nehéz közgazdasági viszo
nyok kOzt e szegény or-z lg miuden vonklou 
elszegényedett lakosságinak helyzetevei vissza 

nuébitk^XJJgJ— vanl_EJl«izés I H mem a 
leTTTles-r.eoll flleu.t (Ue.lHOV..s-^ .̂ii ..-m.«Mlfl-t, • 
sőt — legalább is időlegesen — tényleges 
aUniizmnst is tanúsítanak. 

At 'tvrwlliet étlen atlamadé,-sin lamal- ' 
teherne is nagyobb b-jnak tar tom a mritán-
gazd i-agua*-és, a f-özüleiekiiek e,adósod i-n. 
A magánadósod- dolgnb.a- m-m asze hntok bee, 
de a váru«ok és M>ss*tek kb-t-r ein-k c s ő -
kerítését, vagr iikMiiaia^At minden lehelő nio 
dou.-sürgetni l o e e n (Eijeuzós, lap-.l 

Szombatbav varosának anyagi go.idjái ' 
é- kO'torátia tör.kvéfet aoonoseii -z.vemen ' 
log ,ak l-kiidni. mert Szombathely bajai miatt 
sfnvrdm- a vidék is. 

Megoldásra swretném juttatni a közter
hek arányosságaink, az adok behajtása1 em 
ber.-éges ruvdj.iii.ik kerdé.ét t-. A .orérdek ,-
védelmét a közmeguyugvas megteremtésével ; 
bizonyára ö s s z e tudja majd egyeztetni a.szom-
bath^lyi r.enzögvieazgniö niégérlő telke, igez-
sagos energiája, de figyelmeztetem aikMizetö 
társaimat, hogy az igazságosan meg-z.-ibott. I 
vagy mar véglegesre mérsékelt, redukált adók 
pontos befizetése a legszorosabban .tsszefüzg 1 

nemcsak az' ország mu'hatallan érdekével,' 
hanem az olyan félelmetesen rauk oehezidő' 
monkan^lkSIisAs kérdésével is. 

A inonzaaika iu k t-renitesével lehet 
csak nieg'otdam a munkanélküliségei es ebben . 
a meganosóknak kezet kel l fogniuk azVlani-
mai és k0zfj!et»kkel legalább is abban a mer- 1 

tekben. hoey alkalmazottaiknak létszámain* 
csökkentsék. A munkaalkalmak teremtéséhez 
az államnak, fcötnlelekn»k pénzre van "szttk- . 
sége. Ezért szükséges az adok befizetése. 

A végleges nyomort az elmúlt években 
sikerült enyhiteni. AZ idén is meg kell tenni. 1 
E»l célozza a kormányzotté őfőméUnságának i 
ioséeakeWja. arneryni-k vidéki adományai a i 
vidéki ineég. enyhítésére-jutnak. Remeiéin, 
hogy Vasvármegye kőzőn-ég'. Vasvármegy,i • 
asszonyai és leányai ebbe az akcióba még . 
nagyobb agilitással fognak beb'kapc-o'ódni, i 
mint a múltban, mert hiszen a n y o m o r a je
lenben még 'óbban kiált. 

-A jelennek ez általános, égetőprnb'lemai ! 
után hadd szenteljek néhány szót a törvény- ' 
h a t i K a g i életről és az Oiikormanyzatrol vallolt I 
felfogási,mnak. 

- Ifin korom éta rajongóit voltam a ma- ! 
gyar megyei önkormányzati életnéBTi amely.- • 
ben annak idején őrömmel vállaltam hivatalt I 
ie. A törvényhatósági Oakormányzalot a leg
teljesebb idealizmussal fogom, fogtam fel es 

fogom hl . Ezt a»felfoga»oraat a vármegye kő ; 
zőuséiébs is at szeretoém Ültetni. Azt sz«-
rutnom elérni, hogv- a törvényhatósági bizott
ság minden tágja büszkeséggel és hittel te
kintsen a vármegye lejeire, a lisztiker pedig 
a bürokratizmus minden nehézségének kikO-
szöbölesével sziwei-végezze minden munká
ját. En ugy érzem, hogy a jó, puOttM tt gyors 
közigazgatás vármegyei viszonylatban uem áll 
rnásbol, mim t törvény b'tflio mesíte tnl-
ineiiő jóakaratból. (Eheuzés, tapsj A várme
gye alispánjának és tisztikarának jól ismert 
és általam nagyra t a r t o t t munkaereje, szep-
kV<«« tnee. mn .d . i i i i . izt .osi te*.. t eaegad •«-«, 
hogy ez Üt ideans (eiíogis i t t raegvalosuihaL 

vármegye a/ouban nemcsak kOzigaz-
gat, hanem polttirál is. Reeibb és ujabb t ö r 
vény-Juk l i i z l o H t j a k e jogát. A tőrvényhktó-
sági b i ' O l t s u g országos kerd'.-ekbe is bele-
,-zolliat, h a j l a t h a t j a veteményét és kivan aa'ait 
kérelem alakjabin eljultaUlatja á». országgyU 
••^-'bármelyik hazahoz . 

Mindig -.zivrs-.n á:|ok a lOrvetiybatósag 
rendelkezésére nbbsii az irányban,, hogy a 
vármegye - (••üratait, kérvényeit , . amelyekkel 
rniuam is egy-i'-rtek. a kormány és i « - s i r 
szággyOlés tliz.ii - . *r(l»ii:flk szerint fiaya-
lembe vegyek 

Nem tiiiiiiam helyteÉeiiiieoi az.t,hogy 
az Önkormányzati e:et . lu.'i ibnasabba és ha--
Ususabbá te ie le erdekében a lörvényhalösagi 
bizottság kebelében p a r t o k alakulnának, ha 
azoknak lárgy: és. elvi cöl-'k' sxolgalosk ala
pul és egymás célknÓzéseieeK előzetes birá-
lalaval egységes nézetek kialakulását idézhe
t i k elő. E». X társadalmi ós törvényha-iúsagi 
életbe bekaj'csoiva a nívót ma^a-abbra emelné, 
más fe lő l idejében Iskolázott férfiakat nevelne 
a közélet szamára, -.rn.::t azt sokan óhajtják. 
De "Zt csak uey tudnám elképzelni, ha rttk 
a partok e g y m á s k-Ozt ver.seiigeneuek a var
megye erde'keüen. a a armegye szeretetében, 
nem pedig a várry'gye hivatalom v e z e t ő i n e k 
lennénk' áltando üílenzélte, mevt- ezeket a 
törvenyhatösiz részéről bizalom, jóakarat, 
támogatás Illeti, nem pedig állandó ganesvetes. 

Elénk figyelemmel kívánom kisérui a 
közigazgatás munkája az érem praktikumá
ban hogyan érvényesül A hivatalvizsgálatot 
során nem aktákat, hanem közállapotokat 
akarok vizsgálni. (Éljenzés.) Ha szükségét la
tom, nem a' -k - meg a járási hivatalok Író
asztalánál, hanem tovább megyét a faluba. 

Klt'önöu figyelemmel óhajtom kisérpi a 
községek kö/terh-it, a közutakat, a falunak a 
munkanélküliséggel és Ínséggel rivott küzdel
mét, a > » e n t e ügyet és az iskolankivfili nép
oktatást. Ez otnbbiak az ifjúság nevelésének 
fontot eszközei s a ciitudatos munkát, az 
ifjúságon k e l f kezdeni, mert amilyen az ifju-
sagou-i. o l y a n le.S/. a jövőnk 

• Uikor ezeket itt elmondottam, ugy ér
zem, nem is pr grammot adtam, hanem a 
lelkemet t jr t tm fel és beszámoltam mindarról, 
ami a nemes vármegyével és -küldetésemmel 
szemben e;tö!t. 

Az én prngrammnm tulajdonképpen 

Szent Erzsébet napján. 
A sok töródes, gond, törteles és munka 

sivár hétköznapjai tetőik az életet és jól esik 
közben közben a mindennapiság rabbiliocaei-
bői kiemelve a kékboltozatos magasságos egek 
sejtelmes «s rejtelmes szép égéi leié szállnunk 
és az elvont lelki világ.titkain üdülnünk No 
verriber 19 ike Isten virágos kertjébe visz 
b*nn0nket, ahol osodtvirágok nyilnak bnkro 
san. halomba... »«•.; az áldott magyarfold-
Tjek -rii "számos gyönyörű hajtása díszlik: ró
zsák és liliomok, ibolyák és violák. Magyar 
szentek . . . Megdobban a lelkünk . . . Sjkáo 
-vannak ée mi késő unokák, maradék magya
rok, mégis oly szegények vagyunk. Nsm goo 
dolunk vajuk, elfeledjük őket, mintha nem 
tudnánk, hogy latennél sokat tehetnek értünk: 
az egyesekért, a csaladokért, a nemzetért. Ne 
járjunk hát legalább ma közönyös leiekkel 
Isten virágai között. Aranyvirág integet felénk: 
Szent Erzsébet: a »Rótsak'asszooya« szenve
dők vigasztalója, minden nő, főkép á magyar 
nő példaképe. A szenvedések asszonya, a ke 
gyeim-k leánya. Valaki att mondta: a nő 
élete rózsákkal eltakart kereszt. Találó mon
dás. Különösen tatai Szent Erzsébet életében. 
%i évig élt csak a földön. Ezidő alatt annyi 

szenvedés erte, hogy hangossá lesz bennünk 
a csodálkozás:. Hogyan fért mindez bel" egy 
rövidke virageletbe ! ?« És sokszor bizony nem 
bontottak be egészen a durván ác-o t .ered
tet a rózsák. Csak kiválasztott lélekre adIsteo 
szeretetének jeléül annyi szenvedést És 11 
Endre és Meráni Gertrúd ieátiya kiválasztott 
lélek volt 4 éves volt csak, midőn a meleg 
pozsonyi otthonból idegenbe került, _ hugy 
Thünngia jövendő tejedeiemasszonya .egven. 
Micsoda kínokat élhetett at a draea gyermek 
csepp' szi-e, mikor jó auyjaiól elszakították. 
Még jó, hogy Hermáim órgroi ugy szerelte uj 
leánykáját s a 9 evvel idősebb -Lajos, a jö
vendőbeli férj, oly gyöngéd volt kis ui nővé
réhez. Alig szokja meg uj otthonát, uj fajda 
lom éri: kegyetlen csapás. Édesaayjai még-
gyilko'ják meg nem értett, mellőzött alattvalói 
Ha édesanyjára gondolt a 6 éves leányka, 
véres, könyörgő, nyöszörgő arnyat lat és az 
értelmes, komoly gyermek még almában is 
Istent engesztelgeti, hogy bocsássa szerencsét
len anyját mielőbb mennyországba, közben 
elveszti jó nevelóatyjal. Szinte egyedül maradi 
ekkor az idegenben Komoly, szenvedésekben 
megéreti, Istenhez vonzódó lelkét oly kevéssé 
érti meg neve őanyja,Jövendőbeli aDyósa Zsó 
fia hercegnő és vissza akarja küldeni Magyar

országba. Végre Lajo- abba a korba jutottt 
I hogy Erz-ébetttnk mellett állást loglalhatot 
{ es 14 eves komban Erzsébet Lajos felesége 

-f leli:>6 boldog ev-tt éltek együtt. Ezalatt Ér-
| zsebet a hitves, az anya, a nő és fejedelemnfl 
1 mintakép*. Kis birodalmának valóságos an-
I gyaia. A betegeket ápolja, a szegényeket táp-
I lalja, gondozza, felsegíti mindazokat, akik akar 
I az auyagiakórt, akar a lelkiekéri vivott köz 

delemben elbuktak. De. ez a rózsás boldogság 
oly rövid! Lajos 1227 ben a keresztesek közé 
áll, megindul a Szentföldre és még ezen év
ben áldozatul adta ifjú éleiét a keresztért. Az 
alig 20 éves Erzsébet 3 gyermekévél ott áll 
egyedül, védó nélkül, ellenséges kapzsi roko
nok közölt. Lajos öccse, Hermán, fivére ha
lálának hirére kiűzi az elárvult családot Wart
burgból és magához ragadta az uralmat A 
szent királyleány tél idején, éjszaka menekült 
siró kicsinyeivel és nioos, ahol meghúzódjon^ 
Kegyetlen paranccsal tiltja a zsarnok sógor, 
hogy Lajos özvegyet valahol is befogadjak. 
Hogy fájhatott e gyengéd léleknek az igazság
talanság, az üldözés, a hontalanság! Shacsak 
egyedin öt sújtaná a kegyetlenség . . . -De az 
apró, a gyenge ártatlanokat is! Kettő ott ti
peg mellette, t legkisebb a karján . . . a sö
tétben, a hidegben és nem tudják, utjnk hova 
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házmegye és a ^szombathelyi ref. egy
házközség, Horóvitz József dr. főrabbi
val Tíz éléu a szombathelyt neol. hit
község, Klein Gyula vezetésével az orlh. 
izr." hitközség köldöttaége, atánna meg
jelent üdvözlésre a 3 ik , .v«gye»dandár 
és ~a csendőrkerület tisztikara Pitroff 
Aladár ezredes, a vegyesdandár, helyet-
ter paraucsooka vezetésével, ugyancsak 
üdvözölte a megye 400 vitéze nevében 
vitéz Somogyi Pál ny. tAborot k, a 
szombathelyi premontrei tanárok, vala
mint a kőszegi képviselőtestület Jamb-
rits Lajos polgármester vezetésével, Uj-
váry Ede dr. polgártnesterrer az élén a 
szoiiibatliely. Képvise.őteStültt, valáinuit 
at-sárvári képviselőtestület Eőry Vilmos 
városbíró vezetésével. A kt'ildötls gek 
fogadása délután 2 Órakor fejeződött be, 
amely után. a törvényhatósági 'b izot tság 
tagiai igen nagy számban a Sab i r i ában 
közös ebeden vettek részt, amelyen ké
sőbb OslrTy L:t|os dr.- ts r.iugjetent. A 
közös ebednek azonban hivatalos ;ei-
legt nem voH, aju-así>--«i f j i spán egye
nes kívánságára torién! s így nem hang
zott el egyetlen felkös«öntő sem. 

Az alispáni hiv^rfaibatt még mint
egy 30" küldöltség jelentelte be magát 
üdvözlésre, azonban az idő rövidsége 
folytán mindegyikre nem kerülhetett sor, 
ezeket Oslffy Lajos dr. főispán a |övő 
kedden és szerdán folytatólagosan fo-
gad|a 

KEMENESALJA é 7 . a s á a 

A hivatalos beiktatási ünnepséget 
megelőzőleg városunk éa Kemenesalia 
közönsége ragadta meg hétfőn az alkal
mat, hogy elsőként üdvözölje, szerete
téről és ragaszkodásáról biztosítsa Ostffy 
Lajos drt Vasvármegye főispániává tör
tént kineveztetése alkalmából. 

A járási mezőgazdasági bizottság az 
elmúlt hétfőre hivta össze őszi rendes 
közgyűlését, amelynek az uj főispán 
elnöke volt, de amely tisztségéről kitte-
veztetése fo ytán lemondott. Bárdossy 
Zoltán alsómesten földbirtokos, a járási 
mezőgazdasági bizottság alelnöke nyi
totta meg a közgyűlést, amelyen beje
lentene Oslffy Lajos dr. lemondását, a 
közgyűlés e bejelentést sajnálattal vette 
tudomáeu , annál is inkább, mert a 
kommunizmus után ő vo*t az ujlászer-
vezője a járási mezőgazdasági bizottság
nak s neki köszöabető a szép és ered
ményes működés. Egyhangú lelkesedés
sel koltai Vidos Dániel merseváti nagy
birtokost választották meg elnöknek. 
Koltai Vidos Dániel Újonnan megválasz
tott elnök inagasszárnyalásu beszédében 
köszönte meg a bizalmat, lelkében-át
érezte a gazdaközönség súlyos és sa
nyarú helyzetét, hazánk sorsát a Krisz
tuséhoz hasonlította, amely^ sorsból ki
lábolhatunk akkor, ha hitünket el nem 
vesszük, hanem összefogva, együtt dol
gozva, megértő lélekkel a bajból kilá
bolhatunk. Ekkor már a városháza ta
nácsterme zsúfolásig megtelt ünnep ö 
közönséggel, a 41 községből nemcsak 
a vidék földesurai, nemcsak a hivatalos 
tényezők, a -papság é s a tanítói kar, 
hanem megjelentek a kisemberek, a 

A S P I R I N 
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rheumatikus fatolrriakníij 

régi lelkes választók és azok teszármazói, 
hogy • ujabb tanúbizonyságot tegyenek 
az idők multán is törhetetlen hűségük' 
ről és ragaszkodásukról a népszerű etö-
iapáh puritán személyisége mellett, j . 

Ezután Gérliís Elek dr. járási fő
szolgabíró megnyitotta a lárási tiszti 
értekezletet. A gyűlés egyetlen Urgya 
Kriszta Ferenc tanár, kertészeti felügyelő, 
előadása a kaliforniai pajzstetü kárté
konyságáról, felnivia ez ellen való véde-

I kezesre a gyümötcslermelők figyelmét. 
' Előadásában kifejlt;lte, hogy a pajzstetü 

ellen való védekezési azért nehézkes, 
meri a községi faiskolák vezetői nem 
szakemberek, ismerteivé a törvényható
sági bizottság elé terieszlendő javaslatot, 

' aitn l̂y szerint; á községi faiskolákat meg
szünteti s helyettük körzeti faiskolákat 
állítanak fel képzelt szakemberek veze
tésével. A celldömölki járás három ilyen 
körzetből állana: celldömölki, jánosházai 

, és pápóci körzetből. 

v Ezután érkezett >neg Östffy Lajos 
dr főispán, aki a leventék és tűzoltók 

i sorfalai - i á közönség szűnni nem akaró 
! éljenzése közepette vonult be a főjegyző, 
j liívalalos lielyíségéb.t és oijtiél hívták 
l meg a tanácsterembe, ahol már egy 
j talpalatlnyi hely sem volt üres, mért 
! zsúfolásig megtöltötte' a közönség: a tér-
| met, sőt egy része kiszorult a folyosóra is. 

~0r. Cwrfits'Elek járási főszolgabíró 
üdvözölte elsőnek a járás közönsége 
nevében az uj főispáni, aki - nagyon 
meghatódott, mert nem gondolta, hogy 
á mai nehéz időkben a ragaszkodás és 
a szeretet ily. hatalmas erővel törjön ki 
és ilyen megható és felejthetetlen ünne
pélyt alkosson. 

Ostffy Ltjos dr. métyen megha
tódva köszönte meg a főbíró üdvözlését, 
kijelentette, bogy azzal az elhatározott 
szándékkal jött ide,. nogy csak érintke
zést óhajt keresni a vezető körökkel, 
ahelyett azonban-egy hatalmas és lel
kes tömeget talál át, aiki hallani kívánja 
öt s most már örömmel és készséggel 
tesz -eleget :(wa megtiszteiletésnek, hogy 
beszedet intézzen az tgybegyült Keme
nesalja lelkes közönségének. Hangsú
lyozta, hogy nem készült s eme nem 
várt kedves ünneplés mindenkor lelké
nek egyik legkedvesebb emlékei közé 
fog tartozni. 

Az elhangzott beszéd után a kül
döttségek szónokai járullak egyenkint a 
főispán elé, mert a nagy tömeg ir ejy 
a küldöttségek egyenkénli felvonultatása 
nehézségbe- ütközött. Elsőnek- Jándi 
Bernardtn m. kir'. korniányfötaoácsos, 
döiuöíki apát a járásban levő törvény
hatósági bizottsági tagok nevében üdvö
zölte a következő beszéddel: 

Méltóságos főispán url 
Vasvarmegye celldömölki járásáoak lör-

svényhatósagi bizottsági tagjai igaz szeretettel 
köszöntik Méltóságodat abból az alkalomból, 
hogy a magyar kir. - kormány a vármegye 
főispánjává kinevezni méltóztatott. 

éTalán szokatlan ez azünrieplés atörJré-
nyes ./beiktatás és eskütétel előtt; daNéiiki 
tőlünk azj rossz néven nem veheti, hogy ami
kor járásunk egy közbecsülésben átló férfiét 
éri- kítOntetés, mi ót mar előbo meg ne.ajan-
dékozznk szeretetünk szikrázó harmatával 
megpermetozett tiszteletünk bokrétájával. 

Méltóságos urunk elolt nem ismeretlen 
már e méltóság. Megfürdött dicsőségében, de 
ivott serlegének keserű tartalmából. Azt hiszem, 
nem tévedek, tia mondom, az akkori viszo-. 
nyoknái, melyek miatt méltóságod távozott e 
méltóság székéből, ff mostaniak, bár más szí
nűek ís, nem kedvezőbbek: Hiszen Tuscnlá-

Meghülésnél, ná ibalázná) , mando-
lalofenál, torokgyulladásnál valamint ideg-
fájdalmaknál és szaggatásnál naponta, 
fél pohár természetes »Ferenc JAsset< 
keserűvíz rendes gyomor és bélmökő-
dást biztosit. Egye|.-,T.t orvostanárok vé-
leiriénye szerint a Ferenc József víz 
hatása gyors, kellemes és megbízható. A . 
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárak
ban, drogériákban és füsxerüzletek'beh 
kapha tó . 

tstmmmJmkyamm^mwam^aamMmmw^mssBs^tmm 
%omabao az eke szarva mebeit saját 1 őzvet-
• len tapasztalatából lamerí őket, tnsz-a egy 
sztíreue-eileu ui-mzet -oeeppfotyaet unpntiiban 
.vorgDdvu keresi a c-idó povbotl 

'.,' f f - i n é lo-agOí oraiu rttéü serp t|á/H'iU# 
.el magától a poiiánil. M»r| im-gTnozilu'llb-nue 
az tízeréves Oslfly ver, aiueiy Csörgedezik 
ereibexi; tOkóst ad' t: tghatarozaaanak az a 
eaepp, amely lepergett hnnlngtftlo ősJI sebebOl 
áz aidof löd rögére ..!.••-, • .-..eiie jóturtta • 

j-jFold patrónusának s/.unt Mart'in pOsppkíi«k, 
szavait, akit mikor lilvei távozásakor arra krrí 
lék, ne hagyja el őket, igy tételi: S, adóuc 
iiecessaritis ttuoi, 1 noa recuso". laboretrt: Ha 
mégszükseg vau . a..e uein ütöm ki a e.'.e a 
jaroms ragét. 

•Kgyet azonban el ne fo:tjtseo iiujlosa-
gós Of.wtjl A., hozy immár a Kalvjria-utjlíra 
telié labtit. .H'>sszn íit ez es keservrs ut. Sok 
áldozatot kell hoz.il.i, a szeretetnek ;i de/aial; 
sok öntziegta^ada-t gyakorolnia; a szenvedések 
keresztjei hordozuu .su*.-zer cireoei Simon 
ségitsége-.uelküi. D* ez a/, ut a 'Kálvária or
mára vezet fel, ahol a feltámadás uapjti re 
üyog lel I 

De tudnm, te igy inéitósáaud ••• ».v ém— 
lem iapjait forgatva azt a uieggyőzöil-.: j ^ i -
rezte, hogy semmi oa^y sempi dioső, s m m 
fönséges, az emberiség javát szolgáló duiog 
szenvedés, Kajvana járás le-lkó uajn lór'.eot 
e (ü.düti. És ha maii p inmdeii peusületea 

'magyar ember szamara líaivaria az élét,annáj 
inkább az 'azoknak, akiket az isteni gondvise
lés mások elére éltitoU. " - ' •_•• 

Enhéz az úthoz; nhliez a munkához ki-
vanjuk .-mi ..Méltósagiidoak Isten kegydlmé t̂ 
személyére s muokájarn, áldást törekvéseire 
s míudehhezr friss, jóegeszséaet éa ttossaa 
eletet, hegy amikor majd ott -leuu a Gulgois 
nrmán borungó szem" megpillantja az ég pe
remén a magyar feltámadás hasadó hajnal 
fiák roz.sasziiib.-n játszó pirkada- . 1 : u\u^-dt 
lelkiismerettel, a jól végzett muuka ed^s örts 
Vudataval elmondhassa: Kz hát férfi munka 
tolt! őszinte érzesse! kívánjuk: Éljen Méltó
ságod boldogan s étjén addig, mig eztaipirtrk ** • 

Utánna a lelkészkedó róm. kath. 
papság nevében Kiss Lajos dr. alsósági 
esperes-plébános üdvözölte, majd Moli-
tórisz János ev. esperes'az ev. lelkészi 
kar nevében, Honig Sámuel liitköaségi 
elnök & neológ, Rubinstein József jános
házai ortbodoi rabbi uz orth. izraelita 
liiikozsegesi. dr. Hnvasy Béla kir járás
birósági elnök a/, összes hivatalok, Re-
ielier István polgári iskolai igazgató az 
összes iskolák, tanárok és tanítók, dr. 
Havasy Bélán'é a nóegyesűletek, dr. 
Pletnits Fereno m. kir. kormánvfőtaná-
csos a Tf.SZ helyi szervezete, Uokliold 
István ipartestületi elnök az ipartestüles 
tek, Ábrahám István elnök a kereskedők, 
koltai Vidos Dániel a járási mezőgazda
sági bizottság, dr Pintér József főjegyző 
az állami és megyei tisztviselők és végül 
Rúzsa Imre a Sághegyi Bazaltbánya 
munkásai nevében mondott üdvözlő be
szédet. Rúzsa Imre egyszerit, keresetlen 

j szavakkal kérte az uj főispán támogató-
í sát, hogy télvíz idején juttasson számukra 
I m u n k á t : . . . , 
' Ostff; Lajos dr. főispán mindegyik 

j szónoknak külön-külön hosszabb beszéd-
i ben válaszolt. Beszédeinek mindegyikét 
I jellemzi a hazátiassag, mély vallásos 

leiek és aa a'törhetetlen ugn .:»'vii-s 
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i. oldal 

• Kemenesalja hü népéhez s eme nép 
minden társadalmi rétegéhez, akiknek-
segedelmével indult el-polít'ikai karrierje. 
Uj erót merít ab hói, hogy ez a szépéé 
kellemes ünneplés, amely meglepetés 
volt számára, kötelességet is ró rá, hogy 
a nehéz helyzetben sínylődő szegény 
hazánk újjáépítésében, valamint Keme
nesalja és környéke helyzetének megja
vításában teljes szívvel es' lélekkel részt 
vegyen. Nem fog elfeledkezni sem a 
gazdák, sem a kereskedők, sem az ipa
rosok sanyarú és nehéz helyzetéről, se
gítségökre kíván lenni mindenben, a 
magyar munkást nemzeti alapra akarja 
visszavezérelni s megtesz mindent, hogy 
számokra a munkaalkalmat biztosítsa. 

. Kemenesalja katholikussága és evangeli-
kussága között mint összekötő kapocs 
lován szerepeini. Érne fontos kijelentése 
nagy hatást váltott ki a jelenlevő közön
ségben és zajos éljenzések követték, az 
nj főispán fenkölt nemss kijelentéseit. 

- Ezután Gerlits Elek dr. főszolgabíró 
záróbeszédével az ünnepély véget ért. 
Ostffy Lajos dr. főispán koltai-Józseffel 
autón távozott el városunkból, amerre 
autója elhaladt, mindenütt leikés ováció
ban volt része. . v 

Ösz—tél. 
Irta: Lan-dor . . ^ 

Éa Üt Van újra az osi loVag 1 ,,„ ^ * 
Ezcrszih mente lóg a Vállán. 
Amerre jár : tipor Virágokat ' i . • . • 
S kacag, Vihog a lomb hullásán. N 

Fütyöl, dalol, ha kedVe óriás, 
5 ködloVában, ha fagyott a Vér, • 
Szivedben érzed: ez ar ő s z , nem más>—T 
S a tört a Varra leszáll a d é r i 

. _ '• •' " II; \ . ' . 

Fzerszin mentén óriási ío!t! 
Lombtalan fákon, fehér az ág... * 
Qyenge a napfény: pislog, mini a hold, 
S a loVag kedv>e a csúcsra hágl 

• - - i*** 
Fuj a szél , u r a tél I FeJéd kacag ~ 

-Fehér mentében az 5s loVag. 
S fagyos éjben, ha felsir az ablak, 
Elhozza a: jégvirágokat!: 

H Í R E K . 
-Főispánunk Budapesten. Dr. Ostffy La-

jos főispán csütörtökön délben Szombathely
ről Budapestre utazott. Kedden reggel tér 
viasza székhelyére. 

Beteg körjegyző. Rákosi Jenő celldo-
mökvidéki körjegyzőt kedden beszállították a 
celldömölki kórházba, hol valószínűleg kisebb 
műtétet hajtanak rajta végbe. Állapota javu
lást mutat. A körjegyzői teendők ellátásával 
Berkes János adóügyi jegyzőt bízta meg a 
járási főszolgabíró. — 

Szent Erisébet ünnepély. A Mária kong
regáció tégoap este tartott Szent Erzsébet 
tronepségérőt tudósításunkat lapunk zárta miatt 
jövő szamunkban közöljük. ' 

Névnap. Kozma M. Alicia polg. leány
iskolái s erzetes tanárnő ^pénteken tartotta 
névnapját, amely'alkalommal a zárda növen
dékei színdarabot rendeztek tiszteletére ¿ 9 a I 
virágok özönével halmozták el szeretett ta
nárnőjüket. 

Katalin est- Ma tartja a Kath. Legény
egylet Hagyományos Katalin estélyét a Kath. 
Házban, amely iránt általános az érdeklődés, 
így mondhatjuk, hogy a molt éviekhez hason
lóan j ó sikerrel tog lefolyni. 

Az uj levente lőtér "megvalósítása ne-
hezeu haladt előre, mert -sok ákadáty merült 

. fel, azonban vitéz Gyikai István testnevelési 

járási vezető nem kiméivé sem időt, sem fá
radságot, az illetékes, helyen télies JiatározoU^ 
sággSt aikra-szállt a'nemes cél, érdekében a 
fáradozásait teljes siker js kownazta, aminek 
következtében'a lőtér már at ív adatolt ;íéu-
deltetésének. A-iev«nték ezentúl, lőgyakorlatai-
kat, valamint leveotegyakorlataikat ís ezen a 

" lőterén lógják megtartani - -
Szemle a celldömölki leventeegye'sület-

nél. Vitéz Bánó Kálmán vezértanacsnok, a 
3 ik'testnevelési kerület -felügyelője a molt 

• vasárnap délután megszemlélte a celldömölki 
leventeegyesületet és a fegyelem"éirtiképzés 

ptekintetében azt -hfeíntstafaunak találta. Az 
oktatókat ezért külön dicséretben részesítette, 

| Tüzpltótiszti tanfolyam. Hétfőn délután 
j kezdődött meg Celldömölkön a Népházban a 
j tűzoltó tiszti tanfolyam, amelyet dü^Jíiss Emil 

nyng. vármegyei főjegyző, vármegyeit tűzren-
dészeU löfejügyelő nyitott meg. jílőadást tar
tottak HorváthMiklós kerületi tözultófőparancs 
nok Bőgőiéről, dr. Piutér József- főjegyző ka« 
rületi tűzrendészen felügyelő Celldömölkről. A 
tanfolyam két hétig tart Nevezett előadók 
állandóan: tartanak előadást. , 

Megmarta a macska. A napokban Cell-
dömölkrö. igyekeztek gyalog hazajelé Kőszegre 
Ballá Géza Zoltán és neje Ráca Maria,.azon
ban . az országút Celldömölk 'és Tokorca kö
zötti szakaszán egy macskái megtámadta és 
mégmarta okét Nevezettek nagyon megijed
tek és segítségért kiáltottak, igy sikerült is 
Celldömölkre visszajutniuk, hol a főszolgabírói 
hivatalban jelentették az esetet s a főszolga
bíró utasítására a járási tiszti főorvos meg
vizsgálta Őket, kinek utasítására felszállították 
•Őket a budapesti Pasteur-intézetbe. - - . 

• Iparigazolványt nyertek. Farkas István 
celldömölki lakos- szabó iparra, ifjú Scbütz 
Gyula asztalos iparra, Balogh József borgátai 
lakos pedig szatócs iparra nyert iparigá-
zölványt.' •/ . - * - • ' ' e -

.'Félvágta az ereit Márton Lajosné 34 
éves tokorcsi asszony csUtortokon .éjjel kony
hakéssel felvágta kezén az ereket. Az azonnal 
kihívott mentőautón beszállították a celldö
mölki kórházba, hol ápolás ala vették. •" 

Vadbefogás. A löldmiyelésügyi minisz
ter Földvári Sclímidt Gusztáv Bánhalma
pusztai földbirtokosnak megengedte, hogy kül-
sővati vadászterületén 300 darab foglyot és 
100 darab nyulat élve. befoghasson a azt 
részben küllőidre, részben belföldre elszállít
hassa. , ~ - -

Kirabolt cukorkaarus. A műit vasárnap 
estefelé a kemenesszentmáftoníJ búcsúról egy 
pápai cukorarus és szerencsejátékos Celldö
mölkön át igyekezett hazafelé. Dtközbeu Már
kus József, Kövesi József és Németh Pálküí-
sővati legények, kik kerékpáron jJJtték vele 
szembe, leitartoztattak és kényszerítették, hogy 
pénzét és holmiját adj a at. A támadókat si
került letartóztatni és a celldömölki kir. já
rásbíróságon történt kihallgatásuk után be
szállítottak őket a szombathelyi kir, ügyész
ség fogházába s rablás vétsége címén indul 
meg ellenük az eljárás. -, 

A Pesti Tőzsde 16 oldalas uj- száma | 
közli Balogh Elemér, Katona Lajos, dr. Mar-
schal Ferenc nyilatkozatéit. Érdekes riportok 
számolnak be a lapban a 80 millió pengős 
jövő évi nyersanyagimport biztosításáról, az 
uj kiállítási vonatokról, az áru és értéktőzs
déről stb. Kitűnő textil, biztosítási, vegyészeti, 
vas és gépipari; vidéki hitelélet rovatok egé
szítik ki a Pesti Tőzsde logujabb számát, 
amely tele van érdekes olvasnivalókkal, bécsi 
és londoni tudósításokkal stb. , v 

A gyümülcsfák téli kezeléséről és per
metezéséről i r a .Növényvédelem, és »Ker 
teazet. legújabb, száma. Kőzlí a télen basaoá-
fsjó? JSímetezríszeijBk házf. elkészítési módját, 
a kaliforniai paizstetü irtását, a" jnandulafa 
kezelését, á gyümölcsfák alakító •metszésé', az 
őszibarack' lat' melletti; terjesztését isib. A 
dúsan illusztrált két lapból a Növényvédelem 
kiadóhivatala Budapest . V, Földmivelésügyi 
miniszterinai egy alkalommal díjtalanul khld 
mutatványszámot. " ,.• sj'" ;-

"A nyávogó hold: Ez á cime^aunak a 
uagyo.i érdukes: cikknek, amely a Délibáb uj 
számabau jeíent- meg. -A népszerű színházi. 
kép'.sTap miodeu eijámában pompás képekkel 

- '•:.; - . - 4 7 . szám 
^ : • — ^ • 

' illusztrálja teljes budapesti rádióműsorát; aj-
; rendszerb: táblázatos külföldi műsorai pedig 
| mindenüttjz-Bgész világban feitüúést. keltenek. 

Pompás 'riportokat cikkeket, egyfelvonásos 
színdarabot és folytatásos regényt közöl még 
a Délibáb. Egy szám ára 20 miét*, _ . >, 

Ha Budapestre utazik, első utja legyen 
"a^tényesen átalakított és kibővített Hungária 
fürdőbe (Budapest V I I Dohány-n. 44.) menni. 
Ott már reggel 5 órakor nyitnak és |-40 
pengőért nemcsak megfürödhet, hanem Jól 
meg la'reggelizhet. 

Az egyensúlyozás csodája. Egy híres 
magySTirtistB, aki jelenlegNew Yorkban sze
repéi, a felhőkarcoló tetején, szédületes ma
gasságban produkálja magát és mutatványa 
az egyensúlyozás csodája. A világhírű artista 
egy amerikai újságírónak elmondta, hogy előbb 
elméletben dolgozta ki mutatványát, sokáig 
tanulmányozta Toloai Vilaglexikonát és osak 
azután próbálta ki a gyakorlatban. A .nép
szerű lexikon minden adata megbízható volt 
és igy .rövidesen már a nyilvánosságnak is 
bemutatkozhatott 

Nagyatádi Szabó István szobra ott áll 
már a parlament mellett a legdíszesebb park
ban.- Kossuth Lajos s idősb Andrássy Gyula 
szobra közelében. Aterv.ik szerint itt állítják 
fel a vértanú balált halt Tisza István szobrát 
Í-. A nagy kisgazdavezér alakja azonbau nem
csak ércbe Öntve kapott méltó emléket, mert 
az ő hivatott nagyságát hirdeti az á hatalmas 
mű is, melyet dr. Bodrogközy Zoltán írt a 
Magyar agrármozgalmak története cím alatt 
azokról áz alnirói megindított gazdasági, szo
ciális, társadalmi, kulturális és politikai vo
natkozású mozgalmakról, amelyek Nagyatádi 

-Szabó István fellépése után az 6 térfoglalása 
ban nyertek alkotmányos irányt, közéleti súlyt 
s már-már betetőzést Dr. Bodrogközy Zoltán 
könyve drámai erővel tárja elénk a magyar 
parasztság, foldmunkásnép és legfőkép a kis
gazdatársadalom sorsát a jobbágyság felsza
badításától nagyatádi Szabó István haláláig, 
mely főhfsévé nagyatádi Szabó Istvánt tette meg 
a szerző. A könyv rendkívüli aktualitásánál, 
objektív, Örökbecsű megállapításánál fogva nem 
hiányozhat egyetlen nyilvános, vagy magán
könyvtárból sem, de nem nélkülözheti senki, 
aki a közélet ügyei iránt érdeklődést tanúsít 
s ez építő demokrácia eszmekörében az al
sóbb néposztályok felemelésének nemzetmentő 
fontosságát vallja s szolgálni kívánja. A mü 
első kiadását rövid idő alatt szétkapkodták, 
dev most Nagyatádi Szabó István szobrának 
jeléplezésével kapcsolatban ismét—kapható,' 
példányonként 12.50 pengőért Beszerezhető 
lapunk utján, vagy közvetlenül a szerzőoé 
Budapest I . Budaörsi "ut 18, 

Az iskolánkívüli népmiivelődési előadá
sok mai (november 20) műsora: Virágh Jó 
zsef tanító előadása .Vágmentí mondák L< 
címen, utána dr. Salzberger Ernő orvos »A 
csecsemő táplálkozása és nyári betegségen 
címen tart előadást. Ki érő műsor- számok: 
Ábrahám E: Erős hit, szavalja Pongrácz Ilona 
polgári iskolai tanuló, >Mi zaj riad a Tátra 
ormán< szavalja Csancsár József levente. 
:— E helyen kell most beszámolnunk a 
Kath. Körben november 12-én tartott előadás
ról, melyen Jándi Bernardío apátor Kismarta 

-cell múltját ismertette a hallgatóság nagy 
'érdeklődéséTmellett Nagy, tetszést aratott a 
vegyeskar két énekszáma Dhlár Gyula kar
nagy vezényletével. Igen szépen és megkapóan 
szavalta még Kaibács István polgári iskolái 
IV. 0 . tanuló Zsirkay J: A fakozák c költe 
menyét. Az ev. ifjúsági egyesületben novem
ber. 9 én volt az első. vallásos tárgya előadás. 
Felhívjuk a közönség figyelmét, hogy novem
ber 23 án este 7 órakor lesz a vallásos tár
gyú előadások folytjiáag M ev. ifjoságTegye-
sületben, melyen Balogh István ev. 9 . lelkész 
> A hit eredete* cimen tart előadást. A Kath. 
Körben november 26 án este fél 7 órai kez
dettel tartandó előadáson Tomasich Odo 0. 
S B. tanár 'Szerencsés gondviselés* cimü 
előadását tart|a. -jKíegeszitó műsorszámok: 
szavalat, ének és zene. ..;._ i r-: , 

Zágon István kíházasit egy szegény 
lányt A Színházi Elet legújabb színia szen
zációé pályázatot közöl. Zágon István .Szegénv 
lányt nem lehet elvenni, cimü filmvígjátéká
nak premierje alkalmából teljes lakasbereii 
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