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9IQEKE 
ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed évre : 

Helyben házhoz í z á l l i t va 1-50 Pengő 

Vidékre pOstás: 1*80 Pe«igő 

Külföldre egy évre 3 dollár 

Megjelenik minden vnsnrnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : Kőszeg , Várkör 39 . 

Felelős szerkesztő és k i adó Rénal Fr igyes . 

Telefonszám 23 

ríjfiltér sora 32 fillér 

Hirdetések millmétersoronhint b fillér 

Legkisebb hirdetés 1 20 P 

Újévi köszöntő. 
Az óesziendő temetésén elfogult szívvel 

állunk meg a közelgő újév hajnalán és midőn 
gyöngyöző borral régi szokás szerint áldomását 
isszuk a Múltnak, hogy biztassuk magunkat a 
jövőre, — nem szabad kétségbeesnünk. 

Minden magyar elmondhatja magáról az 
óesztendő elmúlt napjainak hegyén állva, jó 
harcot harcoltam helyemet megálltam és vitor-
lám kifeszíti az ismeretlen újesztendő szele, hogy 
ismeretlen uj vizekre vigyen, de a Mult kitartó 
küzdelme megedzette akaratunkat, megnövelte 
önbizalmunkat. 

Csalódnak akik azt hiszik, hogy a szenve-
des erőtlenné tesz, hiszen a mult esztendő hő-
sies küzdelmei épen az esztendő vegén csodá-
latos nagy nemzeti megújhodást készítenek elő 
és bátran elmondhatjuk, hogy 1930-as magyar-
ság vértezetten indul az uj küzdelembe : sokkal 
elszántabb, magabizóbb, öntudatossabb is a mult 
év magyarjánál A mult év legnagyobb tanulsága 
az, hogy nem bizhatunk másban, csak a sajat 
erőnkben. Látszóari szomorú tanulság ez, van-
nak akik ebben az elhagyottság érzését látják, 
de nem szabad elfelejtenünk, hogy épen a ma-
gunkra utaltság érzése adja meg a hősiesség 
igazi lendületét, amely minden egyes esetben 
elengedhetetlen kelléke a sikernek. 

Mikor tehát a magyarság ilyen lélekkel 
indul az ui esztendőnek, nincs okunk félni a 
feladat nagyságatói, melyet meg kell oldania, 
nincs jogunk megiemülni saját gyengeségünk 
tudatában, mert az elszántság a legnagyobb tör-
ténelmi erő, mely népeket nevel naggyá, nevü 
ket beirja a történelembe s az ellenséget előre meg-
bénítja. A magyarok Istenéhez száll az első újévi 
fohász. Aki kihozott bennünket Szkitiából, aki 
megtartott bennünket némettel, tatárral, törökkel, 
románnal és szlávval szemben, most sem fog 
elhagyni bennünket, mert lehetetlen, hogy a te-

Szent Imre herceg. 
Szent István nemzetségéből 1007—1031. 

A magyar nemzet 1000 éves törtéoelraé 
böl uiy lép elénk Szent Imre herueg, mint a 
magyar ifjúság ángyul*. Liliomosun, tzüziesen, 
homlokán a halhatatlan szent ifju*ág királyi 
koronájával. Angelus DM Ő, okit I i ten maga 
állított a magyarság 1000 évének ormára, hogy 
tűzben égjen a hegy, mint az ó-szövetség Sinai 
hegye, mert itt is az Ur az, aki találkozni akar 
választottjával. És törvényt adott neki, a lélek 
a szivtisztaság törvényét, 24 életévének tava 
•zára irva 8 ezen törvény lett a nemzet ifjúsá-
gának is boldogság forrása. 

Szent Imre herceg az Árpádházból szár-
mazó, első magyar királyi családnak, Szent 
Istvánnak 6s Boldog Oizellának gyermeke. Az 
1007. esztendőben született Esztergom uralkodó 
várában, szent szüleinek ős ifjú nemzetének . 
leírhatatlan örömére. Nyolc éves koráig atyja, 
• anyja nevelik, akiknek élete mása e gyermek, 
dus aratásu nyárnak aranyba szökkent kalásza. 
Ekkor, mint a Gondviselés küldötte, érkezik 
hazánkba, Velencéből, a Szent Oörgyről neve-
zett bencés kolostor apátja, Szent Gellért. 0 
lesz lenre herceg hivatott nevelője nyolc teljes! 
esztendőn át. Mire befejeződik Szent Gellért1 

munkája ott áll élete virágjában ez a 16 éves 
ifjú, egy osodálatos elhivatottsággal lelkében. 
Isten kívánta meg szépségét s ezt a szépséget 
a Szentlélek örök ifjúságba öltöztette. Fölkente > 
őt az öröm olajával, jelet tott homlokára a ' 

remtés tréfát űzzön egy néppel és nem véletlen i 
|játéka a Sorsnak, hogy ezer esztendő óta ezen' 
a helyen állunk és küzdünk és ezer óesztendő 
minden vihara nem tudott erőt venni rajtunk. 

A megmaradt szentelt föld áll ma is tal-
punk alatt, amidőn újévet kös/öntünk és hálá-
datos szívvel borulunk le a magyarok Istene 
előtt, hogy az óesztendő kemény tüzpróbáján 
keresztül segített és ma már Hága felöl dereng 
az Igazság napja, amelynek világossága felé és 
sugarainak éltető ir elege felé egy sötét évtized 
óta igyekszünk. 

Fordulópont ez az újesztendő a kalendá 
riumban, a 30-as évek következnek, uj évtized 
következik, mely a meggyorsult és fejlődés kö-
vetkeztében szinte uj évszázad jelentőségével bír. 
De fordulópont az uj évtized eiső esztendeje a 
históriában is: amint a kilencszázas évek első 
évtizedét a háborúra való felkészülés, a másodi-
kat a háború, a harmadikat a belpolitikai és a 
nemzetközi jog ellen támadó forradalmak jelle-
mezték, ugy a most következő negyedik évtizedet 
a béke utan való sóvárgás jellemzi. 

A béke évtizede kezdődik és a magyarság 
az igazi békétől a saját jogainak biztosítását, | 
érintetlen és sértetlen visszaszerzését remélheti, 
mert Európa és a világ békéjének ügyévé lett 
a magyar Igazság. 

Mikor a sötét Mult felhőit magunk mögött 
tudva arcunkat az uj esztendő felé fordítjuk és 
az uj magyar fölkészülés dicsőséges aratásának 
biztos reményében köszöntjük az ujes/tendőt, 
ugyanakkor elszorult szivvel gondolunk az ül-
dözött magyarság mártírjaira, a békének csúfolt 
véres tiz esztendő elesett hőseire és szeretnők, 
ha ők is itt lennének közöttünk, hogy lelkese-
désünket növeljék és élvezzék velünk együtt azt 
a dicsőséges aratást, amelyet vérünk és életünk 
hullásával vetettek. 

Az újesztendő hajnalán a magyar köszöntő 
első poharát rájuk köszöntjük. (K. E. K.) 

szentség aureoláját s rábízta, keresse meg éle 
tének virágját kormánypálctnak. És Imre her 
ceg elindul a maszyar rőuára, a messzi pusz-
tádra s a puszta ezt zengi lelkébe : virágoztad 
ki a pusztát, fakassz örök tavaszt magad után. 
S amerrs utj* rüialad, a Duaáutul erdői is az 
örök tivaszt zsolozsmázzák. 

így érkezik Voszprémbe. Épen rózsanyilás 
idi je van, a Sztct György kápolna éjféli csöndje 
illatos a sok piros rózsa édes illatától. Imre 
heroeg ott térdel az oltár előtt s lelkében meg-
kérdezi Istent, mit adhatna 6, ami legkedvesebb 
volna neki, az Urnák. És amint egykor Sica 
hegyén hangzott az Isten szava, mikor törvényt 
adott az emberiségnek, ugy itt, a veszprémi 
éjféli templomban is hallatta szavát: .praeclara 
res est virginitas . . . Ragyogóan szép dolog a 
szüzesség. Ezt ajánld föl s ebben légy állha-
tatos . . . " 

Isten szava s kívánsága édes, boldogító 
törvénye lett Imre hercegnek. Megtalálta élete 
virágjának a liliomot s ez lett az ő királysá 
gának kormánypáloája. Áz ő liliomos országa 
már 1000 éves. Századok viharjai zúgtak el fö-
lötte, de Szent Imre lilioma soha meg nem 
hervadt. 8 azóta is, liliommezőket virágoznak 
a magyar puszták és Szent Imréről zsolozs-
máznak a magyar erdők. Veszprémben pedig 
az ő osodálatos szent éjszakáján mind fehérré 
változtak a piros rózsák s az élete harmadik, 
utolsó nyolc esztendős szakaszára is ráhullanak 
a fehér rózaák. 

Ebben az utolsó nyolc esztendőben Imre 

E E i r d e t m é n y e k . 

9191 — 1929. sz. Felhívom az adózó közön-
séget, hogy az adótárgy s mivelési ágváltozásokal 
a jogkövH-ezmények terhe mellett f. évi december 
hó 30-ig a városi adószámviteli osztályban fel-
tétlenül bejelentsék. 

14.977—1929. sz. Vasvármegye alispánjának 
2^942—1929. számú rendeletére közlöm a város 
területén működő molnárokkal, hogy az őrlési 
vám és elporlás % megállapítása tárgyában ki-
adott 22953—1929. sz. rendeletét, melyet ez év 
oktober hó 25-én hirdettem ki, visszavonta. — 
Ennek következtében a malom rendtartási sza-
bályrendelet kormányhatósági jóváhagyásáig, az 
ez idő szerint érvényben lévő szabályrendeletben 
megállapított őrlési vám és elporlási százalék 
szedhető. 

14.783 -1929. sz. A burgonyarák és kolo-
rádó bogár, valam;nt egyéb burgonya betegség-
gel fertőző t országokból származó burgonyának 
vetes céljára történő behozatalát tilalmazó 69000-
1929. IX. F. M. számú rendeletének, melyet ez 
évi szeptember hó 27-én kihird )ttem, kiegészítésül 
közlöm a fertőzött országok neveit. Ezek: Német-
ország, Lengyelország, Hollandia, Svájc, Dánia, 
Csehszlovákia, Belgium, Ausztria Franciaország, 
Anglia, Finnország, Norvégia és Svédország bur-
gonyarákkal, -Északamerikai Egyesült Államok, 
Franciaország kolorádó bogárral, Dél Európa, 
Algir, Kapland, Kalifornia, Ausztrália, Azori szi-
getek, Tasmania és Ujzeland burgonyamollyal 
vannak fertőzve, Észak-Amerikában pedig földi 
bolha fordul elő. 

J ambr i t s La jos polgármester. 

Boldog újévet kivdn tisutelt előfiaetőinek, 

olvasóinak és munkatársainak 

a Kiadóhivatal, 

herceget atyja mellett találjuk, aki teljes nyolo 
esztendőn át vezeti be fiát a jó kormányzás 
összes gyakorlataiba. Atya és fiu együtt vess-
nek részt az országnagyok tanácskozásaiban. 
Együtt beszélik meg tapasztalataikat. így van 
alkalma a fiatal hercegnek közelről megismerni 
a drága magyar népet, aki, mint atyjának ugy 
neki is szemefénye lesz. 

Ez az utolsó nyolc eaztendS férfivá érleli 
a fiatal herceget, akinek élete valóban erő ós 
szépség, a nemes férfiasság ezen kitevői. Imrs 
herceg lélekben s testben erős, a lélek erejét 
vasegészség és acélidegek hordozzák. Lelkének 
szépsége meg kiárad egész valójára, hogy őt, 
smint a legenda írja, „szép édes és gyönyörű-
séges vala látni s hallani . . . " 

István király igen nagy örömmel látta, 
tapasztalta Imr*i heroegnek a magyar király-
ságra teremtettsóaet. Ezért elérkezettnek látta 
az időt, hogy u 22 éves herceget megházasitss. 
A király nem tudott fiának szüzességi foga-
dalmáról s I I . Meskó, lengyal király leányát, 
Ilonát választotta ki Imre heroeg feleségének. 
A heroeg élete ekkor már annyira az Istené 
•olt . hogy tökéletesen rá tudott hagyatkozni 
az Ur akaratára. Tudta, hogy az Isten, aki kí-
vánta tőle a szüzességi fogadalmat, megsegíti 
öt a megtartásában is. Elérkezvén a házassági 
esküvő ideje, két tpstvérlélek állt az oltár e lő t t 
Ok mindketten a Jegyes jegyesei, neki, as 
Urnák esküdtek ör£k hűséget, örök szerelmet, 
örök tisztaságot. Ok mindketten az Urnák 
szeneitek voltak már kora ifjúságuktól. A t 0 
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HIEEK 
Mikes püspök «|andekn a zardanak. Értékes 

ajándékban részesült H szt. Domonkos-rendi 
zárda intézete. Mikes János gróf megyéspüspök 
ugyanis a zárda uj diezterme részére ajándé-
kozta Éber Sándor bajai rajztanár, rómfci pálya 
dijat njert bájos festményét. A k í p Arpadházi 
boldog Margitot ábrázolja, amint kis apácatársai 
játszani hivjók, Margit azonban cem veszré?zt 
* játékban, mert p 'ntefcen a szenvedő Jerun 
iránt való szeretetből nem játszi : . A pálya 
díjnyertes festmény 1909. évben késiül?, 3x±ö0 
méter méretű. Ünn-pélyes elhelyezése j a m t i 
26 án lesz, boldog Margit ünnepén. 

István nap Kőszegen. December 26 án ün-
nepelte a város köziiszteletb^n á !ó bpátplébá 
nosa, Kincs István a névnapját. A város kö-
zönségének Cs tisztikarának jókívánságait Jam 
brits Lpjos polgi'irmr^ter tolmíiosolta. A fcath. 
hitközség Nahrer Mátyás elnök, polg. iskolai 
igazgató vezetése alett tisztelgett az apátnál. 
A gratulálok között ott voltak az összes kalh. 
iskolák, intézmén}ek és egyesületek vezetői, a 
helyőrség tisztikara képviseletében, hatóságok, 
intézetik stb. elnökei, az illusztris társaságban 
ott volt a felköszöntők között Köbler György 
altábornagy is, aki aí, ünnepeket váiosunkban 
tö l t öm. Kincs István az üdvözlőket meleg ven 
dégszeritetlel iog^dta, a jókívánságokért pedig 
meghatottan mondott köszönetet. 

Megszűnt orvosi rendelő. Pákh Albert ny. 

áll. I- oszt. főtörzservos Jurisich tér 2. sz. alatti 

orvosi rendelőjet 1930. január 1 vei beszüntette, 

ezentúl betegehet r.em fogúd. 

Nalalozás Pénteken délelőtt temették el 
ÖZ7. Gürti Ödc nre, sz. Tisch^r Terézt. aki hotszu 
betegesgedés után karácsony este, 76 éves ko-
rában elhunyt. — Az elhunytat vtje, Holéczy 
János ny. máv. főfelügyelő és unokái : Holéczy 
Zoltán dr. ceÜdömólKi orvos, vitéz Holéczy Üdön 
vezérkari százados, Holéczy Jlona és Budauer 
Oizkarné szül. Holéczyi Anna ev. lelkész neje 
gyászoljak. 

A mifszios haz epitk.zese a ktdvező idő-
járás miatt oly szépen balarii előre, hogy a kót 
emeletts épű;et földszintjére és első emeletére 
mar be is költöztek a missziósok és növendé-
keik. A mi&sziéshaz ideiglenes KÍS kápolnáját, 
mely az első emeiit^n nyert elhelyezést, vasár-
nap áldotta meg és szentelte be Krywald Ottó 
c. prépost, érseki főbiztos, a Magyarországi 
Kathoiikus Miesziós Tanács újonnan kinevezett 
elnöke. Kora tavasszal az épiiés teljesen befe-
jeződik és május hónapban a Szent Imre juoi 
ituiLí ünnepségekkel tspcsoiatban szentelik fül 
szép ünnepség keretében a missziós házat, mely 
ünnepségek előkészületei m-ir mosi folynak. 
A szent estén u rrissriós ház ideiglenes kápol 
nájában éjtt-li mieót is mondtak, amelyen a 
misszics növendékek énekellek. 

szüzességi fogudalmiunak lelke a jegytsi kap-
csolat KrisztU' b), e lelk-'k örök vőlegényével. 

Iyy áidoita meg Islen In.re herceget & 
házastágb^n is. Egy tesiverklk-t ál itott mel-
léje a ioikisóg ragyogó menyasszonyi ruhája 
bsn, aki segítője leit n ?ök» leksségb^n. 

Imre herceg utcleó évei a boldogság évei. 
Fiatalon a szentek éleslátásával ismerte f 1 a 
nagy igazságot, hogy az Uiis'eo akarata az 
emberre ct>ak e ^y : a boldogság. É* törvénye 
is csak egy : a boldogitar i akarás. Ezért a tö-
kéletességnek csak viszonylagos mértéke a fáj 
dalom, absolut mértékeptdig a boldogság, mégha 
Kálváriára vezet is utja a keresztúton megy 
hazafelé. Imre herceg élte n nagy törvényt: ö 
boldog volt az Istenben. Fölért a hegyre, éli 
az Istennel egvesult életet. 

A Szentek lelkébe belenézni nagyon nehéz, 
meri az ő leikük a legjobban hozzűegyszerüso 
dött lélek az Istenhez. Mélyek mint a tenger 
legmélyebb mélységei s magasz tosak , mint az 
égbe nyúló nagy hegyek. 

S^ent Imre lelkét az 6 boldogságán át 
tudnánk megérteni, ha egyáltalán képesek vol-
nánk az ő boldogságát fölfugni. ó már e föl 
dön elérte az örök célt: birta az Istent. Az 0 
lelke tengerszem a magasságos hegyek ölén, 
egyedül csak az Istent tükrözi. 

Amikor Imre herceg 24 éves. István ki-
rály készül neki átadni koronáját, országát, 

A kath. Nőegylet karacsonyestje mint min-
den évben, u«y az idén is nagyszerű ünnep 
ségnek bizonyult. A nagy számban megjelent 
érdeklődő közönségnek igazán szép és hangu-
latos meglepetésben volt része. Különösen az 
angyaljátékok arattak nagy sikert. Sávolyán 
Marian igazán kedves kis kt.rácsonyi hirnök 
volt, ki az ünnepélyt megnyitotta. Szép kará 
csonji verset mondott Edler Lva, bájos fehér 
angyalként jalent meg Freybwrgcr Miila, az 
egész angyalsereg vezetője. Mint nagyon helyfcs 
kis Jézuska szerepelt Rudványi Margitka, a ka 
rácsonjfácskával a kezében. Vili'.e Mári*. szép 
karácsonyi d>tlt énekelt. A vadász Kálmán Margit 
és a hArom árva leányka, ffík ép Horváth Irénke 
ungyon jól játszották szerepüket. Végül Dorrö-
tör Ida meghaló köszöntő szavakat mondott a 
jótevőknek. A IV. oszt. nevébm Poltl Győző 
moi:dolt köszönetet a sok jótéteményért. Kincs 
István spúlplébános mint minden Ívben, meg-
ható ünnepi beszédet mondott. E:ek után kö 
vetkezett a kiosztás. — 160 gyermek részesült 
ajándékban, ami a viii&szünányi hölgyek fárad 
hatatlan munkássága és kitartásának eredrae-
r jének tekinthetik. — A:c ar.gys'játékok be-
tanítása körül BCazné S^abó Irma polg. iskolai 
tanárnő fáradozott, őt illeti ebben a legnagyobb 
elismerés. — A kath. nőegylet ezúton mond 
hálás köszönet&t az összes jótevőknek és ada 
kozeknak, Mk áldozatkészségükkel lehetővé tet-
ték a bzeg'uiy gyermekek ily nagyszabású fel-
ruházását és támogatását. Különösen pedi^j kö-
szönetet mond a város vezetőségének, Perko-
vits Jánosnak, a termek díjtalan átengedéseért 
és Ludwig Béla pári t lan szolgálatkészségéért. 
Az ünnepélyt követő napon 150 szegény között 
kenyér, liszt, cukor, z-ir és cfélék lettek szét 
osztva. 

Karácsonyi ünnepely a tiizoltólaktanyaban. 

Csütörtök délután 3 órakor hangulatos, meleg 
cialádi ünnepélyen tartotta uit-g a helybeli tűz-
oltóság szokásos karácsonyi ünnepséget, melyen 
Jambrits Lujos polgármester elnök, gróf Erdody 
Tamás felügyelő, Kirchknopf Jenó féparancsnoa. 
és a városi tisztik'.ron kívül megjelentek uz 
összes önkéntes és hivatásos tűzoltók is. — A 
magusszarnya.'ái-u és ve.ős üor epi I eszédet dr. 
Fuchfc Endre városi aljegyző mondotta, mely 
után J-mibríis Lajos polgármester és Erdődy 
Tamás gróf intéztek néhány buzdító szót a tűz-
oltósághoz. Kelemen Antal tűzoltó szavalata 
utáu torabolajáték kezdődött, melynek mulat-
ságos ós derűs lefolyása délután 6 órakor ért 
véget. — 

Értesülésünk szerint a Dunántul i Egyetemi 

Hallgatók Széchenyi Szövetsége január 4 én az 
Elité kávéházban Széchenyi estet rendez. — A 
meghívók jövő hét elején kerülnek postára. 

Vadászat. Szovják I lugó dr. ügyvéd kőszeg-
doroszlói vadászterületén vasárnap tartott va-
dáezaton 108 nyul került teritékre. 

tróbját. 1031. szeptember 2 ára van kitűzve a 
koront7.ás napja. Az égess ország túláradó 
örötiimel keszüi erre a napr >, acniiíor a rajongva 
szeretett fialal hercsíge a magyar trórru emel-
heti. És mire elérkezik szeptember 2-a, Imre 
herceget m egés^. ország szűnni nem akaró 
tiralmai között halottan kisérik a székesfehér-1 
vári királysírba. 

Az Úristen a mindvégig való csodálatos 
eihivutás krizmájával tüntette ki Imre herca^ei.' 
Az 6 fiatalságát örö*kAva óvá tette s adott neki 
örökkévaló országot < s koronát. Az. ü országé 
a magyar ifjúság s ko;on:»ja a szentség aureo 
1 ija. 

Imre herceg, szent I-ure hercag. A magyar 
trón örököse, akinek ioldi korona nem érint 
hette ragyogó homlokát. .Az'rt az Úristen mag > j 
koronazta meg őt ji m >gyar nemzet 1000 éves 
ormára. Ott áll ma is, onnan világit csodáU 
losan az ,örök hetyekröl". Királyi atyjával 
szent Istvánnal ŐK ketten az elsők, akiket a | 
Egyház királyok sorából az oltárra emelt E- j 
az ő nemzetségük mindvégig páratlan a világ 
összes uralkodó hazai közölt. Az Árpádhá;, 
Szent István nemzetsége, 300 év alatt 12 szentet 
adott az Egyháznak. 

Az Árpádüáz szentjeinek sorát Szent Imr 
kezdi meg, ö nemzetségének és nemzetének 
angyala. 

S. Benedicta Balázs ob). S. B. 

Mlndnntttt kapható! Termői!: 

Mafry 

T s f s x O v e t h e z e t i K S z p o n t , 

B t ^ p u l , L, M.rlby MlklÓMil l l» 12U 

Feltűztek &z evanynl^us templomra k e-
résziét. Ceikorgó, h;deg iaöben, d í annál n -

legebb cs bensőséges ünnep keretében tüziék 
ktdden az újonnan épült evangélikus templom-
torony trtejéro a keresztet. A román stílusban 
épült es 45 méter magas torony előtt az evar.g 
gyülekezet nagyszámban jöttek össz •, amik r 
délelőtt 9 Órakor megjelent Tirtsch Gergeiy dr. 
lelkészi orrnátusban, B-:yer János dr. egyház-
községi felügyelő kisérelében a helyszínen. Az 
ünnepséget közének nyitotta meg, amely utáu 
Tirisch G rgely dr. beszédben méltatta a nap 
jelentőségét. Háromszáz éve vár már a kőszegi 
evangé'ikusság erre a napra, hogy végre gyű' 
le'kezetenek a temploma loruyot kapjon, mely-
nek CoUC^áról a keres:t rt^yog, mutatván az 
örök cél f ie. Majd felolvasta a keresztbe el-
helyezendő okmányt, azulán pedig m gáldotta 
a lelkész a keresztet, végül közénekkel befeje-

: ződött uz ünnepély. Érdekes látvány volt ezu-
tán a kereszt felhúzása, amely 3 méter magas, 
súlya 80 kiló. A kereszt Heidonreich Lajos 
iLŰiakakH művészetét dicséri, ugyancsak ö ké-
szítette annak idején a Jézus Szive-temp-
lom keresztjét Í3. Az Opcterni tervei szerint 
épült és Müiler Ferena építési vállalkozó által 
kivitelezett toronyra néhány perc alatt felhúz-
ták a keresztet, amely Karácsony napján már 
ott ragyogott a templom csúcsán. 

Az Erisébet gyf.moldanak Horváth L*jos 
.Tfizdálkodó 1 zsák hurgányat, u kath. Jótékony 
Nőegylet több félő éleimis/. rt adományzott. A 
városi szeg ínyek nev'ben hálás köszönetet mond, 
Dóru L jos kondnok. 

A Kath. Legényegylet szilveszteri mulatsága 
A Kath. Legényegylet december 31-én a Mulató 
összes termeiben sziwofUMn zártkörű műsoros 
szilveszter estélyt rendez e-to 9 órai kezdettel. 
A műsor a köva^kező: 1. Riasztó. S : j ó Sándor 
tói. Szavalja Posch Antal. 2. A nyul. . Bohózat 
1 felvonásban. Irta Noti Károly. 3. Óí i az a 
kaszinó. Víg dialóg. Irta egy férj. 4. A motor. 
Bohózat 1 f°lvonásbnn. I r ts : Noti Károly. A 
darabokat az egylet közkedvelt műkedvelő gár-
dájának tagjai adják elő. Az eí?yes szá-nok kö-
zött a zenét az egylet önképzőkörének újonnan 
alakult „Schrammer zenekara szolgáltatja. — 
Az estélyre szóló meghívók már szét lettek 
küldve. Aki tévedésből nem kapott meghívót, 
de erre igényt tarr, forduljoi ez egylet elnöké-
hez, Szilágyi Arthur fényképészhez. 

Szilveszteri tánmulatságot ren-
dez a kőszegfalvi legényegylet saját 
zenekarának közreműködésével Lág-
ler Pál vendéglőjében, melyre a n. 
é. közönséget ezúton hivja meg a 
rendezőség. 

A* oouddDtin j m u i r 2 án ismét megkez-
dődik az okutás. 

Jegygyűrűket (karikagyűrű) 
a legolcsóbban csakis 

SÁGHY ISTVÁN 
órásmesternél 
lehet megvásárolni. 

Hat karátos aranygyűrű 3 P, tizennégy ka-

rátos 4 P. Minden gyűrű hív. fényjelzésü. 

Mindennemű csakis jobb 
márkás fali-, inga-, zseb-
és ébresztőórákat 
raktáron tartok.— 

Órákat törlesztésre is eladok 

Órajavitásokat elvállalok. 

.i 
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A h^s teltsége, májtájéki fájdalmak, emész-
tési nehézségek, gyon:orbélhurut és sárgaság a 
természetes Ferenc József keserűvíz használata 
által megssüntethetők és az agy, a szem, tüdő 
vaey szív felé irányuló vlírtólulí sok ellensúlyoz 
ha /*- Gyomor és bélspecialisták igazolják, hogy 

a Kerenc József viszel, különösen az ülő élet 
Hicd következtében jelentkező bojokLál, naRyon 
kedvező eredményeket értek el. A Ferenc József 
kestrüviz gyógyszertárakban, drogériákban és 
füszerüzietekben kapható. 

Városi tisztviselők karacsonyi segélye. A 
városi tisztviselők karácsonyi segélyet ek ügyé 
ben közvetlenül az ünnepek előtt vitéz SzabBd 
váry Ferenc adott be indítványt a polgármes-
teri hivatalhoz, amelyben kifejtette, hogy av á 
ros jelenlegi gazdasági helyzete a szociális 
azempontbol kívánatos karácsonyi segély foiyó 
sitásat nem teszi lehelőré. Hogy azonban kü-
lönösen a ceaiédos kis tisztviselők ne marad 
janak minden pőnz nélkui az ünnepek előtt, 
indítványozza, hojjy fizetésükre folyósítsanak 
megfelelő előleget, amelyet azután 6 hónapi 
részletben fizethetnek a tisztviselők vissza. Ez 
indítványt a polgármester is macáévá tette s a 
tisztviselők majdnem kivétel nélKÜi tol is vettek 
még közvetlen karácsony előtt az előleget. 

A szegenyek karacsonya. Mint minden év-
ben, ugy az idén is a jótékony noegyietek egész 
évi fárudozasanak eredmények *nt gazdag kis 
Jézus jött el a szegényekhez. E nemes mun 
kában u város is részt vett, még pedig a nő 
egyletek utján adtu ajándékát a ezegényeknul. 
A katb. nCegyletnek 240 pengőt, az evang. nő-
egyletnek 80 pengőt, az izr. nőegyletnek 25 
pengőt juttatott. — Az elmúlt szombaton dől 
után a Mulató nagytermét zsúfolásig megtöltötte 
a közönség, ahol a katb. nőegylet a szegény 
gyermekek részére kedves ksractonyi ünnepély 
keretében osztotta ki az ajándékokat. 160gyer 
rnek kapott cipőt, ruhát, fehérneműt, tűiikahá 
ot, sőt még jatékokat meg cukorkát is. A hit-

község nevében Kincs István apátplébános mon-
dott köszönetet meleg szavakkal a nőegylet ve 
/eUségén^k. Vasárnap délelőtt a felnőtt szegé 
uyeinek osztotta ki aj indékait: lisztet, kenj eret, 
rsirt, c u k r o t , 150 szegény családnak karácto-
' yaról gondoskodott így a kaih. nőegylet. — 
Jgyancsak vasárnap délután 4 órakor az ev. 
nőegylet osztotta ki gazdag ajándékait szegényei 
és szegénysorsu gyermekei között szép unnep-
ég kereteben. I)r. Tirtsch Gergely ev. lelkész 

iejezte ki háláját keresetlen szavakban a gyer-
mekek nevében a nőtgyiel iránt. 41 mosolygó 
vjermek vitte haza a kis Jé íus ujandékát. — 
A városháza tauaestermében ülte meg a kará 
csonyt a Leventeegylet. Dr. Haiik Miksa kir. 
közjegyző, az egylet elnöke rendezett a vezető-
séggel jól sikerült gyűjtést, melynek eredmé-
nyeként 35 szegénysora ievente kapott ruhát. 
A megajándékozott ibventékhez Jambrits Lajos 
polgármester, a testnevelési bizottság elnöke 
intézett buzditó és meleg szavakat. — A hon-
védség 0 szegényházi lakó részérő karácsony 
előestélyen vacsorát adott. 

Meghossabbitották az államvasuti berleteket 
és szabadjegyeket. Az államvasutak igazgató 
8ága közli, hogy a aerebkodaimi miniszter az 
1929. évre kihdott kedvezményes áru bérletje-
gye*, valbmirit az éves és időlo^cs ázab.*djef»\ek 
érvényét 1930 január 30 ig meghosszabbította. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetekről. Szü-
l e t é s e k : Suiyok Ferenc—R mdweg Marin fia, 
Károly r. k., Markovits József—Kábel K'.zafia, 
Jótsef r. k . l l a l á i o z a s o k : ozv. Gürt; ö Jönné 
76 ev, bélrák, R indweg Kourád 72 végelgyn 
güles. 

A Jégpálya a KSE kezelésében, ha csak 
az idő felig mpddig megengedi, ma megnyilik. 
Az idér.yjegyek és belépőjegyek, mint azt már 
legutóbb közöltük, a tavalyinál is mérsékel-
tebben lettek megállapítva, tekintettel a nyo-
masztó gazdasági viszonyokra. Idényjegy 8 P. 
KSE tagoknak, diákoknak és leventéknek 5 P. 
Belépő jegy 50 fillér, KSE tagoknak, diákok 
nak és leventéknek 30 fillér. 

Helyreigazítás. A városi tisztviselők válasz-
tásával kapcsolatban lapunk mult heti szamá-
ban megjelent köziemíny téves, amennyiben a 
meghirdetett állásokra nemcrak »z azokat be-
töltö tisztviselők pályáztak, hanem n polgár-
mesteri és tanácsnoki, valamint BZ EZEK betöl-
tése folytán esetleg megüresedő aljegyzői állásra 
dr. KatoLa Béla ügyvéd, nyugalmazott Nagy 
7áre.d városi tisztviselő is benyújtott pályázatát. 

BADACSONY 
és az egész borvidék kiválózamattf' magass*e»i-

tartalmu világhírű borai kaphatók 

CSOPAKTOL—KESZTHELYIG 
A Badacsonyborvidéki Szőllősgazdák 

állami ellenőrzés alatt álló 

P I N C E S Z Ö V E T K E Z E T É N É L 
Badacsonylábdi. 

A Szinpártoló Egyesület révén Radó Bíiu 
színigazgató H mostani Cvadban rendis beile 
tekért 4 258 94 P összeget, pótjpgyekért ped.gl 
77832 P ísrzeget kapott. Tekintette! arra, hogy! 
csak 34 előadást tartott, u színtársulat, arány- I 
lagosan nogyob'o támogatóit eddu még noha 
nem kapott s igy anyt.eiJag a színtársulata' 
nézve az évad nagyon is kielégítő volt. E-tj 
mutatta az a tény is, hogy félháznál gyengébb 
ház nem is volt az egés<: évadban. A szini I 
évad befejeztével kilépett az egyesületből 2 tag, 
belépett 18 uj ta»,', ugy hogy a Szinpártoló j 
Egyesület a tasléts/áma most már a 250 et is 
meghaladja. A Szinpártoló egylet v^zet'ságü, 
közölte Radó Bi la színigazgatóval, hogy az, 
idén csak a prózai darabokkal és azok etőada-
sával volt teljes mértékben megelégedve, ellen-
ben az operett társulattal csak részben. 

A Színházi Elet újévi száma. A karácsonyi 
albumához hasonlo díszes, érdekes és értékes 
számmal indul neki az újévnek a Színházi Elet. 
Most megjelent január 1 i száma vezércikknek 
Molnár Ferenc cikkét közli. A magyar köz-
élet legnagyobb nevei adnik jóslást, hogy mi-
lyen lesz az uj esztendő. Pontos programmját 
adja ez az uj szám a január 19 iki Vliss Ma-
gyarország választásnak. E»y izgalmasan érde-
ket" képsorozatban felsorakoztatja a hollywoodi 
sztárokat hálószobájukban. A Szinházi Élet 
újévi száma közli az ismeretlen szerző „Karrier 
és szerelem* cimü uj regényének második ré-
szét, darabmellékletként pedig a budapesti Ka-
mara azinház idei legnaaryobb sikerét a ,Ha j 
nalban, délben. esteu et Hdja. Az összes szín 
házak újdonságairól képes beszámolót ad, azon 
kivül kottamellékletén a legújabb slágereket 
közli, rengeteg izgalmas cink, riport és gyö-
nyörű méíynyomásu képek teszik valóban be 
eséssé a Színházi Élet újévi számát, melynek 
ára 1 pengő, negyeiévi előfizetési dija 10 pengő. 
Kiadóhivatal : Budapest VI., Aradi utc-i 8. sz. 

Megszűnnek a kiviteli és behozatali tilalmak. 
A kiviteli és behozatali tilalum felfüggesztése 
tárgyabaa összeült értekezlet jegyzőkönyvét a 
következő ál lagok i r ák a lá : Németország, 
M igyarország, Ausztria, Belgium, Dánia, az 
Egyesült Államok, Anglia, Írország, J j p án , 
Luxemburg, Norvégia hollandia, Portugália, 
Svájc és Jugoszlávia, mig Svédország és Ro 
onánia fenntartották maguknak a jogot, ho^y 
a jegyzökönyvet később írják alá. Azokban az 
államokban, melyeknek kormányai feltétel nél-
kül irták alá a jegyzőkönyvet, az egyezmény 
január elsején lép életbe. Eszerint a felsorolt 
államok hut hónapon balül hatályon kivü! kö 
telesek helyezni valamennyi kiviteli és beho 
zatali tilalmat kivéve azokat a korlátozAaokat. 

Mozlhlrek. Bűnös e Mabel Morgan ? Ez a 
a cime a mozi mai nagy darabjának, amely 
vérbeli t.merikai dráma. A newyorki felsőbíró-
ság esküdtszékének kell eldönteni ezt a nagy 
kérdést s az izgalmas dráma a történet kapcsán 
elvisz bernünket a déli tenger egyik roman-
tikus szigetére, ra»jd onnan egy hajótörés során 
egy 'aka^lnn szigeten játszódik tovább az iz-
galmas ós szebbnél szebb jelenetekben bővel-
kedő film. J : nuá r elsején ismét dupla műsort 
ad a mozsró. Első filmje a „Hajótörés", amely 
egy m^ r á z ó s nem happy enddel végződő dráma, 
amelyet a fájdalmak filmjének é s az élet film-
jének is cik resztelt a kritika. E d>rabot egy 
mégnagyobb darab követ „Asszony, ki a férjét 
szoretin B.ró L'ijos filmregényét tárgyalja e 
fii w, amely Oroszországban k zd^di'c, az orosz 
forrad il'-inmu1 folytatódik s Parisban az orcsz 
emigrát.sok nai-y városában f.j.-ződik be. A 
januári mozi műsor a legjobb filmeket hozza, 
mert n lenjobb filmek lejátszásával akarja tel-
jesen meghódítani a kőszegi közönségeta mozgó. 
Spion, Feh r a nyők , Asphalt, Maros vize folyik 
csendesen s az UFA nagy „világháború" filmje 
szerepelnek a januári műsoron. A Szinpártoló 
E.-yoület kedvezményes szegényei minden kor-
látozás nélkül az összes januári mozielőadá-
sokrú érvé'ívppjk'. 

K«t8?er töfcb magyar kivándorlót enged be 
Amerika. Mo*t t• tték közzé ».z 1930. évi beván-
dorlási kvóiát. A január elsején életbelépő tör-
vény u b .vándorlók számát 153.714-ban álla-
pitja meg, szemben az eddigi 164.667 főnyi 
kvótával ezrmben. A kvóta tehát 10.593 al 
csö^kcn. A kv aisökkentést elsősorban Német-
ország érzi vieg, tniután évente csak 29 957 
rémet tlattvaló vándorolhat be az Egyesült 
Ailcimo) ba, az eddisri 51.221 tel szemben. Az 
rddLint l rpgvobb kvótát a következő államok 
kapnuK : An^in* 65 721 (eddig 34.(K)7), Lengyel-
ország 6524 (5982), Olaszország 5802 (3845), 
Ausztria 1413 (785). Bülgium 1304 (512). Me»-
gy >rorn?ánk 869 (473), lugosziávi 845 (671J. A 
magyar kvóta tehát 396 al emelkedik, vagyis 
több mint n;-oiovan százalékkal. 

Az em1 eriaég ősei a csehek voltak, álla 
pitja meg R isk j S'r.iz cimü. cseh hivatalos lap. 
A régi Olaszoiazágban szlávok, száz ceebek 
laktak, ar. egyiptomi nyelv szintén Cieh és 
ezért az rgyipfotri nyelvemlékeket csak cseh 
nyelven lohrt megfejteni. Azt is megállapítja 
a lap, hogy Adám valóságos személy volt. Adám 
alapitototta meg az árja fajt s ez árja törzsek 
nyelvn bizonyítja, hogy a népek közös nyelve 
a cseh volt. 

1 drb. uj bőrkesztyű jobbkézre szerdán 
délelőtt AZ ev. templomban elveszett. A meg-
találó szíveskedjék azt a templom szolgánál 
leadni. 

sütőporból készült sütemények 
Kérje minden füszerkereskedésben 

A most megjelent 148 receptet tartalmazó, színes 

képekkel illusztrált 

dr. OETKER-féle receptkönyvet, 

» 
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T. vevőinek és barátainak 

boldog újévet 
kíván vi téz Cserme ly G u s z t á v 

a nagytrafik üzletvezetője. 

T vendégeinek és baratainak 

boldog újévet 

kiván B i r i t z I s tván vendéglős. 

T. pártfogóinak es barátainak 

boldog újévet 

kiván B ó d o g h J á n o s autóbusz-tulajd 

T vendégeimnek es barataimnak 

boldog újévet 
kívánok. Bogná r Imre Bálház főpincér. 

T. vevőinek, ismerőseinek, barátainak 

boldog újévet 
kíván B r ade r S a m u pékmester. 
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T. vendégeinek, barátainak 

boldog újévet 

kiván Dorner Ferenc vendéglős. 

T. vendégeinek, barátainak 

boldog újévet 

kiván Ecker Ferenc borbély. 

T. vevőinek, ismerőseinek, barátainak 

boldog újévet 

T. vevőimnek, barátaimnak 

boldog újévet 

kívánok. Hán i La jos mészáros. 

T. vevőimnek, barátaimnak 

boldog újévet 
kívánok Hán l I s tván mészáros. 

T. vendégeinek, barátainak 

boldog újévet 

kívánok. Kovács J ózse f vendéglős. 

T. vevőinek, barátainak 

boldog újévet 

kíván K l en l nge r Józse f cukrász. 

T. vevőinek, is nerőseinek 

boldog újévet 
kiván id . Kiss Gyu l a mészáros 

T. vevőinek, barátainak 

boldog újévet 

kivan i f j . Kiss Gyu l a mészáros. 

T. vendégeinek, barátainak 

boldog újévet 

kiván l . akner J á n o s vendéglős. 

A m. t. mozi látogató közönségnek 

boldog újévet 
kiván Erha rd t Józse f vendéglős. kiván L u d w i g Bé la mozitula jdonos 

T. vendégeimnek, barátaimnak 

boldog újévet 

kívánok. Lukács La jos vendéglős. 

T. vendégeimnek, barátaimnak 

boldog újévet 

kívánok. Mayer J á n o s vendéglős. 

T. vevőimnek, barátainak 

boldog újévet 

kívánok. M i los i t s Gyu l a virágkeresk. 

T. vevőimnek, barátaimnak 

boldog újévet 
kiván Nagy S á n d o r füszerkeresk. 

T rendelőinek, ismerőseinek 

boldog újévet 

kivan O d o n i t s I s tván cipész 

T. vendégeinek, ismerőseinek 

boldog újévet 

kivan Perkov i t s J á n o s vendéglős. 

T. vendégeimnek, barátaimnak 

boldog újévet 

kívánok. Pe rkov i t s J e n ő szál lodás. 

T. vendégeinek, barátainak 

boldog újévet 
kiván R a n d w e g J á n o s borbély 

T. vevőimnek, baráta imnak 

boldog ujévetv 

kívánok S i m o n Józse f kalaposul. 

T. vendégeinek, barátainak 

boldog újévet 

kíván Scheer Józs i , az E ite főpincére. 

T vendégeinek, ismerőseinek 

boldog újévet 

kivan Rod l e r An ta l fodrász. 

T vevőinek, barátainak 

boldog újévet 

kiván Szekér J ózse f cukrász 

T vevőinek, ismerőseinek 

boldog újévet 

kivan Scht-er J ózse f kistrafikos. 

T. vendégeiknek, barátaiknak 

boldog újévet 

kíván Sche rman Rezső uri és női fodr . 

Mélyen tisztelt vendegeinek 

boldog újévet 
kíván W i e d e m a n n Bé l a 

az Elité kávéhűz tulajdonosa. 

Igen tisztelt vevőinek és barátainak 

boldog újévet 
kiván a Ze r t ho fe r r u h a á r u h á z . 

Mélyen tiszteit vendégeinek, barátainak, ismerőseinek és jóakaróinak 

Szilveszter-sste cigányzene! b o l d o g u 3 é v e t k l v t l n 

Vasárnap, december 29-én : 

Bünös-e 
Mabel Morgan? 
Dráma 8 felvonásban. Főszereplő 

Dorothy Mackaill és Milton Sills. 

Csikós a d ivat . Burleszk 2 felv. 

Magyar és kü l fö ld i h í radó . 

SZERDA 1930. január l-én : 

Két sláger egy műsorban I 

Asszony, ki a férjet szereti 
Biró Lajos filmregénye 10 felv. 

A főszerepben 
Antonio Moreno és Billie Dove. 

hajótörés 
Az élet filmje 8 felvonásban. A 

főszerepben Claire Windsor és 

Allén Warren. 

Külföldi h i radó . 

Olcsó 
í i í i Á t i t : 

Úgyszintén belföldi és külföldi 
szenek, kokszok olcsó napiáron 
állandóan kaphatók: 

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

Seper Imre és neje a Korzó kávéházból. 

Árverési hirdetmény. Í O . 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Í O . 

F R A N K I . L A J O S K ő s z e g , K o s a 

épitk.zésl- és tQxelAanyagkereskedft. — Szállító. 

lenyő-
fűrészhull.dék 

fenyü-dorong 
bUkk-dorong 
fenytthasáb § 
cserhasáb ü 
tölgyhasáb f f 
büKkhasáb 

u t h L . - U , 2 1 . 

— Telefonszám 36. 

Értékforgalmi bank r.t. Budapest 
V., Nádor ucca 13. I. 

Elad a legkedvezőbb fizetési feltételek mellett 

prima világgyártmányu W e l l n e r alpacca evő-

készletet és Karlsbadi porcelán készleteket. Kép-

viselet Kőszeg és Vidékére Kőszeg, Király-ut 1. 

Köztartozás fejében lefoglalt 
ingók és pediu: 1 borkiméf őpult, 
26 drb. asztal, 250 drb. szék, 16 
drb. pad, 12 drb. boroshordó, 1 
ebedlökredenc és 1 nyugagy f. évi 
december hó 30-án délelőtt 8 óra-
kor Kőszegen, Táblaház-utca 11 
sz. házban, továbbá 1 zongora, 1 
ebédlőkredenc, 1 borkimérőpult, 80 
pár evőkészlet, 240 drb. porcellán 
tányér, 2 drb. vaságy és 3 drb. éj-
jeliszekrény ugyancsak f. évi dec. 
30-án délután 2 órakor Kőszegen 
Király-ut 2 sz. házban árverés ut-
ján a legtöbbet igerőnek el fognak 
adatni. Árverési feltételek a hely-
színen megtudhatók. 

SCHEDL MARTON 

végrehajtó. 

' M i f t z u m m ú i l ó 

Budapest, VII. Baross-tér 19 szám 
Egy pár lépés a Keleti pályaudvartól . 

K tdves vidéki vendégeinketa ka-
rácsonyi ünnepek alkalmából ez uton 
köszöntjük és boldog újévet kívánunk. 
Kiváló tisztelettel az I Q A Z G A T O S A Q 

Fentiekre hivatkozó látogatóinkat 

árainkból 20% engedm. részasltjök. 

Nyomatott Rónai Frigyei könyvnyomdájában Kőszegen. — 
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