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ELŐFIZETÉSI ÁR *gynegyed évre : 
Helyben házhoz szállítva 1*40 Pengó 
Vidékre póstán 180 Pengó 
Külföldre egy évre 5 dollár 

Megjelenik minden vasárnap reggel. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 

RÓNAY FRIGYES 
Várkör 39. sz. Telefonszám 23. 

Hirdetések mllirnétersoronkint 6 fillér. 
Hirdetések dija előre fizetendő. 

Nyilttór sora 40 fillér. 
Szövegközötti reklámhír sora 20 fillér. 

Vezércikk 
helyén megszólaltatjuk a város 

vezető férfiait és a közilgyekke 

behatóbban foglalkozókat. Csak 
azokat, akik ebbeli kérésünké 

teljesíteni szívesek voltak. Ha 

karácsonykor a szeretet jeléü 

ajándéktárgyakat osztogatnak, egy 

uj esztendő küszöbén kedves és 

értékes dolognak tartjuk, ha erre 

Illetékesek szellemi életük egy 

szikrájával világítják be az 

esztendő sötét útját. 

u 

Dr. vitéz Nagy Miklós 
polgármesterhelyettes. 

Az 1935. évet azon reményben 
kell kezdeni, hogy a világ és az or-
szág gazdasági helyzetének ugyan alig 
érezhető, de mégis kimutatható javu 
lása tovább fog folytatódni és ezálta 
a város helyzete is enyhülni fog 

Szükség is van erre az általános 
enyhülésre, mert a helyzet helyes meg-
ítélése szempontjából nem szabad 
szem elől téveszteni, hogy bár a vá-
ros súlyos gazdasági helyzete az 
utóbbi időben lényegesen enyhült 
anoak teljes rendezése még sok gondot 
céltudatos munkát és terhes anyagi 
áldozatot követel. 

De bármily nehéznek látszik i 
helyzet, aggodalomra nincs ok. 

A nehéz gazdasági helyzet legfel 
jebb azt eredményezi, hogy a fejlődés 
folyamata lassúbb, a célkitűzés meg 
fontoltabb, a feladatok teljesítése 
körültekintőbb kell hogy legyen és a 
helyes gazdálkodás nagyobb figyelme 
és meggondoltságot igényel. 

És még egyre van szűkség: hogy 
ezen gyönyörű múlttal biró város és 
annak minden egyes polgára szebb 
jövő elé nézzen, bizva bízva az idők 
jobbrafordulásába. 

A múltban is oly sokszor kimu 
tatható egységes és egészséges köz-
szellemre van szükség ; arra van szűk 
ség, hogy a város minden egyes fe 
lelös tényezője és minden egyes pol 
gára át legyen hatva azon gondoláitól, 
hogy miként a múltban, ugy a jövő 
ben is a várost t fejlődés utján csak 
polgárainak szeretete, áldozatos nun-

egyetértése és áldozatkészsége 
tadja élőbbre vinni. 

A város minden polgárának min 
egyéni vagy egyéb kicsinyes déa 

melléktekintetet bátran félretéve, csak a 
o agy és távolabbi célkitűzéseket kell 
"em *iőtt tartania és be kell lát-
nia, hogy bármely súlyos egyéni áldo-

is kiván esetlég momentán a 
v4fo* fejlődésének biztosítása, az 
vJgered-nényben csak az egyes pol-
cok és azok utódainak boldogulását 
u&iti előbbre és biztosítja azt. 

Ha a közszsllem nemcsak a 
városi politikában, hanem t társadalom 
roinden kérdésébél érvényre fog jutni, 
i *°r nemcsák remélhetjük, h inem el 
JLi lttk* a a i i t 0 , y őszintén kívánunk 
valamennyien: Boldog uj évet I 

Vitéz Szabadváry Ferenc 
a N E. kerületi fótitkára. 

Hozzon az uj esztendő mindany-
nyiunknak ujjat, az eddiginél szebbet, 
jobbat, emberibbet. Ha azt akarjuk e 
városban: lomtárba a személyeskedés 
sel, gyűlölettel, haraggal az egész vo-
nalon. Élni akarunk, d* ez csak ugy 
lehetséges, ha kéz a kézben össze is 
fogunk. A mi volt, az a múlté, A 
jövő a mienk lehet, ha megértjük az 
idők szavát s aszerint cselekszünk. 
Ha az uj esztendő meghozza e város-
ban a lelkek egységét is, ha megva-
lósul a generációk összefogása, ha 
mindent ami szétválaszt sutba dobunk, 
ha valóban ugy van s ugy lesz, ahogy 
a vármegye főispánja látja: .Kőszeg 
képviseleteinek uj összeállítása főkép-
pen azért tett mély benyomást reán, 
mert mindenfelé a fiatalság ereje, bizó 
hite látszik felcsillanj a szemekből, a 
csüggeteg vagy kerékkötő rossz 
májuság helyett-, akkor lesz is feltá 
n adás. 

A város közönségétől b iza lomul 
csak azt várjuk: ne lásson senki 
Nemzeti Egység szervezeteiben és 
vezetőiben mást mint ami a lelkünk 
ben van: a jószándikot mindenkivé 
szenben. Személyi kérdéseket és min 
dent megelőz az egyetemes közérdek 
Városunkkal szemben pedig egy a 
kötelességünk: nem sokat beszélni 
nanem dolgozni 1 

Jóindulatu kritikától nemcsak 
hogy nem félünk, hanem kérjük is 
R osszmájuaktól, kézleg/intőktól sem 
félünk, inkább tőlük is azt kérjük, ha 
var. városunk javát szolgáló egész 
séges eszméjük, elgondolásuk, adjá 
le *z N. P. szervezeteihez. H i szá 
tözül csak egy i i megvalósítható, a 
közre s mindannyiunkra ez is hasznos 
iesz I 

9 

Weisz Vilmos 
ev. lelkész. 

Szilveszter—újév: ámult és jövó 
találkozása, a Veg és Kezdet ölelke-
zése. — Bármennyire paradoxonnak 
lássék: minden Végben ott szunnya 
a Kezdet. — 

Milyen lesz az újév ? Az a kérdés 
a Végén révedez-e a tekintetünk, vagy 
van életerőnk kihangsúlyozni a Kezdetet 

Lehet tehát az újév romok közt 
árás, elhanyatlott reménysiratás, de 

ott éghet az újév homlokán Pygmalion 
csókji. — 

Erre a csókra vár a magyar föld, 
a magyar ég, a magyar ujévl 

Ref. egyház vezetősége. 

Minket reformátusokat — kiknél 
i hit és fajiság abszolút össze van 
orrva — az érdekel az 1935. év kü-

szöbénél: közelebb viszi-é a magyar 
ságot az újév a revízióhoz. A revízió 
számunkra az egyiptomi tojás, amiből 
égy uj világ születhetik. Ebben van 
elrejtve minden boldogulásunk: a 
búzatábláink sorsa, a kalapácsaink 
vig csengése és a magyar tollak d i i 
dala. Es ez a szó revízió, amig csak 

forró vágy, addig nekünk a halotti 
leplünk. Nemcsak a mi ügyünk i 
revízió, hanem az egész világ lel ki i s 
maretének jelentós ké dése is. Addig 
előttünk hiteltvesztett az egész keresz 
tyénség — legyen az római katholikus, 
görögkeleti, vagy p-otestáns — amig 
a magyar részvét nélkül szenved egy 
bitang béke hóhérpallosa alatt. A 
trianoni béka a kultur világ letagad-
hatatlan szégyenfoltja, az egész világ 
hecsületügye. 

* 

Dömötör Gyula 
ipartestületi elnök. 

Az iparosság érdekeinek a meg-
védés* mostanában erős munkát igé-
nyel. Valanannyi ipiro3 társam érzi a 
gazdasági világválság súlyát. Csak az 
*rős összetartásban van annyi erő, 
hogy elbírhassuk, mig a boldogabb 
jövő elérkezik. Erre törekszik az or-
szágos központ is, a vármegyei ipar-
testületek is mind. Boldognak érzem 
nagamat, hogy jól eltalált időbsn 
sikerült az ipartestületet oly fokra 
emelni, hogy az jogos helyét meg-
érdamelten elérje és a város társadal-
nában is kiveszi részét ugy amint az 
negllléfi. E munkában nem csökkent-
heti a bu?galmit az sen, ha az össze-
tartást valami váratlai, az iptros-
-gységet zavaró esenény elkeseríti. \ 
vezetőnek az a sorsa, hogy helyt 
álljon minden körül nények között. 
Örömmel is teheti, mert látja, hojy 
végeredményben mindig a helyes gon-
dolkodás jó útra visz mindent. Bol-
dog újévet az Ipartestület minden 
tagjánaki Boldog újévet a bennünket 
á nógató közönségnek. 

Kőszegi József 
a Kereskedelmi Kór elnöke. 

A kőszegi kereskedőnek akkor 
esz boldog uj esztendeje, ha a fo-
gyasztó közönség felismerve annak az 
egész helyi gazdasági életre kiható 
ilőnyös voltát, saját és közérdekbe 
elhatározza, hogy mindenkor minden 
helyben beszerezhető szükségletné 
első sorban a megértő lokalpitriotiz 
must tarlja szem előtt. A kereskedő 
osztály rendkívüli nagy viselője a 
közterhéknek. Megérdemli a támoga-
ást. Bár meghozná ezt fokozottabb 
mértékben az uj esztendő. 

* 

Sulyok Ferenc | 
a Oazdakör elnöke. 

Mint a kőszegi Gazdakör el 
nöke a város gazdaközönségéhez az 
Újév alkalmával nemcsak jó kivána 
aimat akarom kifejezni, hanem arra 
cérem a város mező- és hegybirtokos 
(ö'.önségét, hogy e nehéz időkben 
amikor elemi csapások értek bennün-
<et az elmúlt évbsn, u. m. aszálykár, 
dgverés, gyümölcsrotfndás, más 
gyéb károsodás állatokbin stb. gon-
oljuk meg, hogy össze kell tartanunk 
s össze kell fogni és holmi apróbb, 

<isakb nézeteltérések, esetleg az el-
nult hetek mozgalmaiból kifolyólag, 

ne okozzanak olyan eltérést, amely 
nézeteltérések a gazdák érdekét veszé-
yeztetnék. Miután a Gazdakor nevé-
oen minden gazdának, akár föld nives, 
akár szőllősgazda, a legboldogabb és 
szerencsés U|évet kívánom, to/ábbra 
is óhajtón velük az egyetértést és 
jóbarátságot ápolni, valamint egymás 
megsegítését a jövőben is szeretettel 
és jó akarattal szolgálni. 

Wáchter Gyula 
a kőszegi frontharcos főcsoport elnöke. 

A frontharcosok tömörülése nem 
pusztán azonos érd ekeik tes ü'eíi kép-
viselete. hanem egyúttal azon nemzeti 
alapon álló bajtársi szel lemek az 
ápolása, mely szükség esetén erkölcsi 
és anyagi tárna;atást nyújt az erre 
rászoiultaknak. E i értelenben kérem 
\ bajtársak és a nagyközönség szíves 
jóindulatát az uj évben is. Azokat a 
hajtársakat, akik még nem léptek be, 
ez alkalonnal megkérem a csatlako-
zásra. Legyünk együtt mindnyájan l 

* 

Hilásan kösiönjük fennti nyilat-
kozatokat. Olvasóközönségünk bizo-
nyosan szívesen fogadja. Nag/on 
sajnáljuk, hoxy néhányai az erre fel-
kértek közül ne n hoioráltá'r a n i jó 
szándékunkat, pe l ig ezekét is ö n nne l 
fogadiá. Lehel, hogy az idő rövidsége 
niatt. Lehet, másokból. Nen veressük. 
Majd ráasznéhek maguktól, hogy a 
vezetőknek és reprezentálókn ik mindig 
van olyan a nagy nyilvánosság szá-
mára való mondanivalójuk, a n i egy-
úttal közérdekű is. Másutt már régen 
van gyakorlatban. Mi a jövőben is 
bekopogtatunk érte. Idővel n i j d itt is 
felismerik e jó szokásnak hasznos-
voltát. A szerkesztőség. 

Újságíró turisták Kőszegen. 
A MIITE egy csoportja a kará-

csonyi ünnepekre az Irottkőre tervezte 
kirándulását. Bejelentését örömnél 
fogadta a turista egylet és a vá^os is, 
hiszen minden turista szívesen látott 
vendég nálunk, hát még az ujsagirók, 
akik foglalkozásukkal és nagy össze-
köttetésükkel hivatott terjesztői a vá-
ros és környékének Ismertetésében. 

Már kedden délután várták érke-
zésüket, de mert Szombathely városa 
is vendégül látta őket, lekéstek a dél-
utáni vonatról és csak este érkeztek 
ide. 

Fogadásukra az állonáson meg-
jelent dr. vitéz Nagy Miklós polgár-
mesterhelyettes és Kőszegi József 
turista egyleti titkár. Lelkes üdvözlés 
után bevezették az érkezeteket a 
városba. A Hősök Kapujában eléne-
kelték a Himnuszt. meghallgatták 
Kőszegi József ismertetését a hősi 
emlékről, a belvárosról és a rag/ogó 
ényben uszó Kálváriáról, melyek után 
a csoport vezetője dr. Berecz Sándor 
elnök lelkes beszédben megfogiJt i , 
nogy a városért fegyverrel küzdött 
polgárai után ők most a toll fegyve-
rével kívánják ezt a történei nile<g és 

Egyes szám ára 10 fillér. 
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természeti szépségekben gazdag, d 
az idők változata folytan nehezen 
küzdő vátost tőlük telhetően szol 
gálni. 

A társaság ezután a Strucc-szál-
tóban a részükre biztosito t szállást 
fo^la'ta el, azután az étteremben is 
m<rk»désre gyülekeztek, hol a városi 
képviseletek és a turistaegylet több 
ta^ja csatlakozott hozzájuk. Szom-
bathelyről is jött velük vendég. 

. A vacsora aJati nem kevesebb 
mint 15 felszólalás a legkedvesebb és 
legktdélyesebb hangulatot keltette. 
Beszéltek dr. Nagy Miklós, Jambrits 
Lajos, Kőszegi József, dr. Vastagh 
Zoltán, dr. Berecz Sándor, Szegi Pál 
dr. Visnya Aladár, Szabó Béláné, dr. 
Ke szegi Imre, dr. Pálos János, dr. 
Stur Lajt s, Tzwetkov bolgár sajtó 
attasé. Humorban, Ötletekben, szelle-
ir-ts röppentyűkben oly vidáman vál 
tozítos és hatásos volt, hogy tulaj 
donképen tartós kacagásban mult el 
az idő éjfélutánig, aminek csak a más 
síi pi kirándulás közelsége tudott véget 
vetni. 

Másnap pont 7 órakor egy újság 
megjelenesének pontosságával már 
együtt volt a társaság, nagy megele 
gedéssel élvezte az Elité kávéház 
nyújtotta pompás reggelit és jelszóra 
dj Stur Lajos és Bally János Crna^y 
vezetésével elindultak az Irottkőre. 

Profiam szerint két óiára várta 
őket a varos által tiszteletükre ren 
dízelt eléd a Struccban. Se vona , 
se uiság nem jelenhet meg ponto 
Sibtan. Az ebtden résztvevő vende 
gek csodalattal eltelve gratuláltak a 
vtzet fk iuk és a lenpót nagyszerűen 
megállott uraknak és hölgyeknek 
Ragyogó időjárás kedvezett a tuiának. 
Igy aligha látta még valaki az IrottkC 
magaslatát decenbtr üti-án. 

E t t d alatt a polgarmestethelyet 
tes k ö s z ö n t ő j e utan dr. Berecz 
t inó* Jpeétikus h&scnlattal fejezte 
ki valantnnyiük elragadtatását és 
azon elhatározást, hogy ezt a sok 
szépséget nyati időben is látni óhajt 
ják. 

bős;egi József minden vendégnek 
dtdikáUa adta át emleküi és újság 
irás anyagául az általa kiadott jubi 
Icuu.i ismertető képes füzetet Kőszeg 
városáról. 

A vtndégtk elnöke által a város 
ejilekkönyvebe megirt gyönyörű em 
léksoiok után valamennyi résztvevő 
beirta nevét és ezután tuiistaterrpóban 
sír tuk a vasútra, hol lelkesen búcsúz-
tak az őket kísérőktől a közeli 
viszoBtlu ást bangozUüva. 

Az i.t jáit tuii&ia*újságírók név-
sora : dr. Berecz Sándor elnök, a 
fö idn. miniszL sajtóoszt. főnöke, 
Beiecz Lajos és Szirmay István az 
Újság-tói, Szegi Pál, Szabó Bela, 
Hanak József a Pesti Hírlaptól, a 
bolgár követség sajtóattaseja Tzwet-
kov Lázár, dr. Kőszegi Imre a Pesti 
Napló es Az Esttől, Sas László a 
bécsi lapok budapesti tudósítója, dr 
Ormos Ede a Friss Újságtól, Újvár) 
Las2lo a Táis; dalműnktől, dr. Szőke 
Sándor a Magyarságtól, Vándor Ervin 
az lofoimacióiól, Komlós Aladár 
Nyugattól, Gál Imre az Esti Kurírtól. 

* 
* * 

A téli hónapokban is 

kapható 

STRUCC-szálloda 
vendéglő és éttermében. 

HIREK 
Szilveszter van . . . 

Szilveszter van, magyar Szilveszter éj. 
fényes bárokban tort ül a vig kedély. 
A zene szál, ropják a táncot 
szeretkező párok, 
csengő kacajuk áthasít az éjen; 
Sohse halunk meg! - a jelen a minden! 

Kültelkeken, szennyes nyomortanyákon 
nincstelenek szemére nem jön álom. 
S miq ők a fájdalomban egyek, 
sze.iden ünnepelnek 
békés kis családok meghitt körében, 
és csillagok gyúlnak a sötét égen. 

Redős homlokok számadást végeznek, 
a jövőre több isten áldást kérnek. 
És az egymásra lelt szivek 
melegebben remélnek 
a mult cs jövő kettős kapujában, 
hol az álmoknak szent csóvája lobban. 

Szilveszter éj ! Magyar Szilveszter éj! 
Sejtelmes jövendőt elfedő rejtély ! 
A korbácsok ütését hallom 
a déli határon, 
7 rionon csíkján az ezer keservet, 
s az idegep kattanva lendül egyet. 

Czijfer János Rezső. 

Boldog Újévet Kivárt a „Kőszeg 
és Vidéke" előfizetőinek olvasói-
nak es munkatarsainak a szerkesz-
tőség és a kiadóhivatal. 

Ll< f i ze t t i nk és olvasóink fi-
g y e l n i t b e l Jelen sor iunkkal btfe 
jtztuk Upur.k U<34. évfolyamat. Tisz-
teltnél keljük összes i lét izt ő i rk t I , 
oivasóinkat, hogy Upunkat az uj tsz-
tetideben is tan ogatni szíveskedjenek. 
A kiadóhivatal, tekintettel a mai nthez 
viszonyokra, szinten na^y aldozatot 
hozott azaltal, hogy ugy az *gye> 
peldanyszau,ok, mind az eiOlizetes aiáí 
tetemesen leszá liiotla. Negyedévié 1.4(J 
fülei, vidékit postán 1 bú lilicr, kül 
löldie postán fe silling, Ameiikaba 5 
dollár, egyes lapszam áia csak lOfil i. 
Kíméljük, hogy eztn árleszállítás utan 
előfizetőink tábora emelkedni fog 
mialial meg további olcsóbbitás vár-
ható. — A hátralékosokat aria kérjük, 
hogy tartozásaikat januar lü- ig szivts 
neujenek rendezni, hogy a lap tovább 
küldésé akadalyt ne szenvedjen. 

Kincs István prelátus, városi 
plébános névnapján. Karácsony má-
sodnapján, regi szokáshoz híven nagy 
számban jelentek meg üdvözlesere a 
tatSr'dalom minden rét«g*oöl es jó-
kivanataikkal halmoztak ei, aki köz-
ismert szíves vendéglátássá! köszönte 
mtg a sok oldalról megnyilvánult 
figyelmet. 

Doktor rá avatás. Hermann Istvánt, 
Hermann Ftrtnc iiodafótiszt fiát dec 
kO-aii avatták a jogtudományok dok-
toiáva a ptcsi m. kir. Erzsébet ludo 
manyegyetemen. 

Jótékonyság. Rohonczi Hajek 
Karoly ny. tábornok elhunyta folytán 
(elszabadult az általa gyümölcsözően 
eiheiytzttt volt Szent Korona Szö 
vetsegi tagsagi díj. A központ hozzá 
jaiuiasávai ezt a beletet felosztottak 
<i heiyoeli ket jótékony nőegylet ka 
racsonysegtiyezese javára. 

Uj h i t tudományi dok to r . Littván 
Sándor helyütli róni. kat. stgedlelkeszi 
a bud< pesti rr. kir. Pázmány Péter 
t^yeum hitiudonianyi karán f. hó 
22-én doktoira avattak. 

Halálozás. Karacsony első nap 
ján hunyt el Bautr Antalné, sz. Krötz 
Anna 49 tv ts koiabr.n hosszú szen 
wdts uinn. Temetése 27 tn volt 
n«j.y teszvéi ir t l lett . Az elhunytai 
tii^yszán u tokonság gyászolja. 

A rokkant ts n> ugdi jegylet ja 
ruar hó G-an, vasárnap a volt Kováts 
szabóban t tndts befiztttsi napot tart. 

ItloSt&qy o £ o 4 
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Lingauer A lb in országgyűlési 
képviselőnk mint ismeretes, hetek óta 
nagybetegen sokat szenvedett és 
gondosabb gyógykezelés véget Buda-
pestre a Herczl klinikára szállították 
Mikor tartós eszmeletlerségu az ugyan 
csak Budapesten irint nagybeteg 
kezelt püspök, Mikes János gróí 
tudón ásáta jutott, az őt látogató P. 
Bangha Béla jezsuita atyát küldte 
Lmgauerhez aki, a Vasvármegye köz 
Itse sztiint, már reményvesztetten 
apatikusan feküdt kóiházi ágyán P 
Bangha a régi jó barátot mtggyón 
totta előkészítette a nagy utia é? 
tiláita a haldoklók szentségével, dt 
továbbra is ott maradt nála és cso 
dalattal nézte a beállott nagy fordu 
latot, a nagybeteg állapotában látható 
javulást. Pár nap n.uiva már ágyon 
kívül tölthette az időt és azután kezelő 
oivosai engedélyezel néhány heti üdü 
lesre Budára költözött vejéhez. Az 
unnepvkre elkezelt Szombathelyre ez 
az örvendetes hir és örömmel töltötte 
el barátail, de a Vasvarmegye olva 
sóközönségét is, mert nemsokára újra 
olvashatja az ő fényes tollának reme 
keit, politikai czikkeinek éleslátó fej 
tegetéstit. 

,arc» hso 
Sch"*— mester 
vii't jog*" 

K * s z e * u 

A kato l ikus nőegylet kará-
csonyfaünncpélye mtnden évben 
szebbet és nagyszerűbbet nyújt. Ez 
évben Bőszné Szabó Irma tanárnő 
faradozasa allegórikus angyaljelene 
tekkel tette fényessé. Kincs István 
pápai prelátus megható beszéde után 
történt az ajándékok kiosztása. F.bben 
217 gyermek részesült és 2U0nál 
többen kaptak élelmiszert. Az egye-
sület elnöksége és vezetősége ezúton 
mond hálás köszönetet a nemes jó-
tevőknek, akik áldozatkészségükkel 
megszerezték a szegényeknek a sok 
ötömet és segítséget. 

A Stefánia szövetség hölgyei 
is naev örömöt szereztek sok sze 
génynek a karácsony alkalmából. Ün 
nepély keretében 3U gyermeket aján-
dékoztak meg. 

A keresztény szocial ista mun 
kások karácsonyfaünnepsége saját 
hely ségűkben volt. Az ünnepi be-
szedet dr. Freyberger Janó «lnök 
mondta. 

Bormérés. Kiváló vörös-
bort mtr W U I M Kamill Király ut -.6 

sz. alatti házában. 

A f rontharcosok karácsony-
ünnepélye megható példaképe volt 
a bajtársi nemes gondolkodásnak. A 
Bálhaz kistermében rendezett kará-
csonyfaestélye n 28 sztgénysorsu uj 
ruhát, cipőt és tgyéb ajándékot ka-
pott és vacsora verdegti voltak a 
tótékony adománjozóknak. Wáchter 
Gyula, dr. Dreiszker Ferenc, Róth 
Sándor, Pogány Árpad Pillis János, 
Franki Ferenc, Róih Ödön és Maitz 
Andor buzgólkodtak tz érdemben. 
Sajnáljuk, hogy dr. Dreiszker Ferenc-
nek ez aikaiommal n ondott sziveket 
megindító szép beszédét tgész terje-
delemben nem közölhetjük, melyért 
az egybegyűltek mtleg ovációban 
részesítették. 

Az evang. i f j úság i egylet ka-
rácsonyfa ünnepélyén Weisz Vilmos 
iclkész gyönyörű beszédet mondott 
a karácsonyi evangélium jelentőségé-
ről. U ána zenes műsor volt. Ebből 
8ácz János, Ribarits János, Budakor 
Gusztáv triója emelkedett ki. 

A kőszegi tűzo l tók szerdán este 
a Sörkert helyisegeiben tartották meg 
szokásos karacsonyi családi összejö-
vetelüket. Tánc nem volt. Cigányzene 
es jo vacsora mellett voltak együtt 
éjfélig. Közben a parancsnok elismerő 
szavakkal osztotta ki a pontos szol-
gáiatteljesitésért kiérdemelt jutalmakat. 

A taní tóképző gyakor ló isko 
Iájában megható kedves ünnepség 
keretében tartottak karácsonyfa Ünnep-
séget, melyen a tanári karon kivül 
tanitónövendékek és szülök is részt-
yettek. Karácsonyi énekek, szavaltatok 
hangzottak el meglepő biztos előadás-
ban és gyönyörüsseggel hatottak a 
jelenvoltakra. Zoltán Géxa igazgató 
az elismerés meleg szavával köszönte 
meg Szijj Béla gyakorlóiskolai tanitó 
eredményes fáradozását ós szívhez 
szólóan a tanítványokhoz. 

A karácsonyi napok késő őszi 
időjárást hoztak. Ragyogó napsugár 
emelte az ünnepi hangulatot, de az 
aggodalmat is, hogy mi vége lesz 
ennek a szokatlan időnek Másodnapon 
ugyan hidegebre változott az idő, a 
vendégül itt járt turisták reggel fenn 
az Irottkönél zúzmarás fákat, sót 
gyenge hóréteget is találtak, de a nap 
ereje ezt is hamar eltüntette. Az ün-
nepeket követő napon rövid ideig 
esett a városban az első hó, de ez 
is csak mutatóban; hamar elolvadt és 
később ólmos eső követte. Nehezen 
lön a tél, de jönni fog, mert jönni kell. 
Vegre az örök természet győzedel-
meskedik. 

A Szi lveszter é jszakai záróra. 
E napon reggeli 6 óráig van en-
gedélyezve az összes vendéglőkben 
es kávéházakban. Ugyanaddig játsz-
hatnak a szokásos zenekarok. Min-
deanenü előadások, kabarék stb. 
külön bejelentendők engedély kiadása 
vegett. 

Nem fog többé fázni a keze, ba vesz olcsón nagyszerű bőikesztyiit HÖFFLE-keztyiisnél Szombathely. 
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l l a r sághy P á l : Bo r ú i Fény. A na-
pban eev 'g«n ízléses könyv került fór-

é b a eddig ismeretlen név alatt. A 
ftnvv pompás költeményeket tartalmaz, 

JBek kulönbözó időkben és különböző 
hl iveken születtek meg. Első érzésünk a 
méelcretés hát ilyen kitűnő hangú kobzosa 
«n -i mi kis városunknak, akinek éneka 

lálanii egeszén eret eti ellentetb«n egyesíti 
a kurucok tárogatójának hömpölygő hangár-
j á t a násztorfiu t i l inkójának a havasok 
nldalárol felcsendülő édes báját, a klasszikus 
•zéDPróza nemes dallamát és a modern 
irodalom jajgatva perdülő f i lmjet. A haza, 
„ < n berszeretet, a család kedves burzsoaja 
ecvszer, máskor puskatussal harcoló katona, 
akinek sebosztó munkáján az elkeseredés 
fanatizmusa lobog, ismét máskor a megvert 
eilensithez lehajló lovagias hős, aki a hal-
dokló szájába teszi a megkívánt cigarettát, 
vécül imádkozó pap, akinek szava ugy száll 
az ét felé, mint egy jó i l latú esteli áldozat 
U . sejtjük ez a kötet csak bemutatkozás 
a rejtett hárianak egy-egy húrja pendül meg 
,tt c'upán. Mások büszkén mutogatnák lelkük 
kincsét, de Harsághy Pál viselkedésén a 
kincsesbányák szelid n juga 'ma pihen, aki 
értcktt keres, az majd szívesen temetkezik 
aj ö f i i v e csorduló aranyába. Azt kérdezi 
az ember magától : miben te j l ik ezeknek n 
kö teményeknek megbűvölő hatásuk? És 
ezekten találjuk meg a fe leUte t : a sorok 
mt^ett levő költő kivételesen nobi l is hang 
iában, a mindnyaji r.któl t isztelt r i tkamély-
ségü I umanizmusában, szir.te megdöbbentő 
ószintestgeben, mély pi l lantású intuit iojában 
e$ n je l vmek kifejező erejeben Ez a lény«ge 
aztknek a verseknek Megjelenésük pedig 
pazaiul váitozatos. Megszoktuk általában 
hogy egy költő bizonyos irányban ripgy 
Ha'.ságt.y el lenkezőleg: nem ily en hegycMits 
hentm egy darab táj- tuzí .v i rágos mező 
mtdardalcs e idő, amjékosan l i gyózó or 
száfcut, cfevegve futó patak, i j jesztő hegy 
í zak íd tk Az emberi é le tmk n t m egy o! 
dalat szemlélteti Sohasem szimpla virág 
látasai. Egyszer magabahuzódó kes t rü to lcs , 
máskor tréfás életművész, harmadszor ránk-
küsjón, mint egy nagyon hí-mis gyermek. 
Neki semmi sem lehetet len: mire azt hinned 
egy pedáns apával állsz szemben, ki tűnik 

hogy túljárt az eszeden, egy pajkos-betyáros 
gjtufconc, aki r u g j o t r .ev t taaon, hogy n t m 
Utr.erttd mtg . M ike t r á g j o n szeret, haragos 
atcot \ é e ; mikor un, igen barátságos. Egyé-
w i r ^ t n t k csak bo i izont ja bámulatosabb 
mir.tl i( bb versét ohas íuk , annál jobban 
tágul láthatárának széditő kCre. mig egy-
szer csak már n t m ludjuk követni, az £ 
n>aigaiva vágtató szellemének tüzes t-ze-
kei t t . Éiett kaiasiok t z t k a poemák, me-
lyekben a magyar lélek acétos súlya piros-
lik Írójának á költészet r c m műalkotás, 
hanem élete, lelke kiütközése. Ezek a ver-
sek — tisztán látni — ugy születtek, mint 
a májusi hajnalok pattanó rózsái, mint az 
őszi hatmat CSÜIORÓ gyöngyszemei. Igazi 
költészet ez: a sokarcú élet égi mása él 
bennük. Optimizmusára egy fájó köd b o r u l : 
a közös t ragtdia gyásza, ezért borús ez a 
ftny, ami nemcsak vi lágit, de melegít is. 
Mt az ő könyvét gyógyító fényrek nevez-
tük volna, m«rt aki elolva&sa, jobbá lesz 

tőle (Arábia;. 

Meghivő 
díjmentes hímzés- és 
varrásbemutatásunk 

látogatására, melyet 1035. j anuá r 

hó 7 iki kezdettel K Ő S Z E G E N 

Jurisits-ter 1 0 . sz. alatt ( V Í X 1 2 ) 
rfndeiünk. Ezen alkalommal mélyen 
tisztelt vevőinknek 

díjmentesen mutatjuk be 
a SINGtR varrógépek é t a hozzávaló 
készülékek kezelését, továbbá a fehér-
"enü- es harisnyatömést SINOER 
varrógépen, fehér és színes himzési 
SINGtR vatrógepen, a modem mű 
hímzés összes fajtáit: mint gobelin . 
madeira-, 8jour-, monogram- és smyrna 
®u; kukat. Reszvételi bejelentéseket 
Jelvt z : Lengyel Dezsóné Király ut 
L sz. I. em. 

S I N G E R VARRÓGÉP R. T 

Szcrcalmas egyenek ügynöki munkaval 
s z é p k e r e s e t h e z 
juthatnak komoly cikk eladásával 
helyben és vidéken. — Ajánlkozók 
Omüket adják le a kiadóhivatalban. 

Frontharcos teaestély. A front-
iarcosok az idei báliszezonban élén 
haladnak, ök nyitják meg a farsangot 
a jan. 5-én, szombaton este 9 órakor 
az Elité-kávéházban tartandó jótékony-
célu táncos teaastéllyel, amelyre a 
jajtársakat, hozzátartozóikat és a 
ftontharcosok jóakaróit ezúton hivja 
meg a rendező bizottság. Öltözék: 
hölgyeknek és uraknak egyszerű, front-
harcosoknak formaruha. Belépőjegy 
személyenként P 1 20, családjegy 3 
személyig P 250. Személyre szóló 
külön meghívók nincsenek. — Az 
elmúlt farsangban a frontharcosok 
táncestélye a legsikerültebb mulatsá 
jok egyike voll. A rendezőbizottság 
mindent el akar követni, hogy ezidén 
még jobban sikerüljön. Ezért kéri • 
varos jóakaratú közönségének szívás 
támogatását, hogy a bejövő fillérekből 
a szegénysorsu, Önhibájukon kivöl levő 
bajtáisait segélyezhesse. 

A kato l ikus legényegylet n;ű 
ktdvelői mult vasárnap a zátda disz 
termében nagy sikerrel adták elő 
.Betlehem éjszakája" cimü pásztor 
játékot. Láng Mihály, Hökkön Anna, 
bcheck József és Antal, Baranyai 
József, Lfcntos János, Ftkete József, 
Ptoks Feienc ts Pttrnet Pál voltak 
szcieplők, akiket a közönség lelkesen 
*n»eptlt Aki i i .n6 rcr.dezés Geiercser 
L?szió tanító runkáját dicséri. 

A Szent Cfa lád-o t thon kará 
cf cnyfa-Ür.nepélye. D ic . 24-én, 
kaiácsony böjtjén tartották a barakk) 
kis és ragyobb gyermekek bensősé 
ges karácscnyffcünntpélyét, melyet a 
tarakki iskolás gyerekek kis pásztor-
játéka, éneke és szavalata vezetett be 
A kaiícsc.r.yfát a aátda Máritkongte 
gacióia állilotla, ugyancsak a kon 
gre^anisták gordoskodtak arról, hogy 
minden kisgyerek játékot, meleg ruhát 
és szeietetcsomagot kípjon a kis 
Jt iuf tó i . 100 dib. játékot, 80 meleg 
kötött mellénykét, 40 köténykét, 120 
mbker.dőt , 50 pár hatisnyát és 240 
szeletetcsomagot osztottak szét a 
gyermekek között. A szetete csomag 
ban almán és süteményen kivül itó 
szerek, imakönyv is volt az iskolás 
gyetirektk szán ára. A kis rrelleny kek 
megkötéseben a képzős leányokon 
kivül a végzett kongreganisla leányok 
cs hölgyek is segédkeztek. 

Ebédeltetési akció az ünnepek 
alatt . Az Actió Catolica szociális osz 
t lyának kezdeményezésére a kará-
csonyi ünnepek alatt 80 család látoti 
vendégül ugyanannyi szegény gyer 
ir.eket. Ebédmegváltás cimén 30 P 
érkezett be, melyet elöregedett sze 
genyek támogatására fordítottunk. A 
kis lézus áldja meg a nemesszivu 
adományozókat. Egyben hálás köszö 
net az Emtiicanum és Róth könyv 
kereskedésnek valamint Gombás pek 
mesternek azon előzékenységért, hogy 
az ebedre jelentkezéseket elfogadták. 

Kőszegfalván a leventék ren-
deztek karacsonyfa ünnepélyt. Szö 
vényi Jenó tanitó által rendezett es 
téiyen majd az egész telep lakóssága 
vett részt. 

Súlyosbí tot t Í télet. Vagy két esz-
tendeje haiálos szerencsétlenség tör 
tént Nagygencs főulján azáltal, hogy 
Gerő Mihály szekerét megvilágitatla 
nul az úttesten hagyta. Rozman va 
sutas kerekpárjával nekiment a rud 
nak és halálát lelte. A törvényszék 
Gerő Mihály tekintélyes gazdát ezért 
8 havi fogházra ítélte Utóbb kitudó 
dott, kogy hamis tanukat bérelt. A 
kir. táoia az íteletet két és félévi 
fegyházra emelte fel és a hamis ta 
nukat is több hónapi elzárásra Ítélte 

Törvényha tóság i kisgyűlés volt 
tegnap Szombathelyen a megyebizott 
sági tagválasztás igazolása ügyébtn, 
miután már január e lső napjain ejtik 
meg a törvényhatóság megalakuló 
közgyűlését. 

TUNGSRAM 
DUPLASPIRÁLLÁMPÁVAL MÉG TÖBBET 

A Polgár i Körnek kedden dél 
előtt volt a közgyűlése és uj elnök 
választása, melyen a tagok nagy száma 
vett részt. Tihamér Gusztáv alelnök 
megnyitójában ékes szavakkal emlé 
kezett meg a kormányzó 15 éves 
jubileumától és üdvözlő sürgöny elkül 
dését indítványozta. A jelenvoltak állva 
hallgatták meg az ünneplést és egy 
han^u lelkesedéssel játuliak hozza. A 
továbbiakban megemlékezed az elhunyi 
elnlk, Hujek ny. tábornok érdemeiről 
és a Kör több halottjától. Mirdezt 
jegyzőkönyvien hataiozták megörökí-
teni. A választmány nevében ajanlotta 
uj elnökül dr. Halik Miksa kir. köz 
jegyzőt. Lelkes egyhangú éljenzés 
jelezte ennek elfogadását. Az uj elnök 
megköszönte a bizalmat és megígérte 
hogy teljes odaadással fogja a tiszti-
katral együtt a kör éidekeiben az ezzel 
játó kötelességeket teljesíteni, de kéri 
az Összes tagoknak támogatását. Unget 
Elek pénztári jelentése es Karner Fii 
gyes számvizsgáló tagnak ennek he 
lyességét igaroló felszólalása után a 
Kör tagjai részéről Kőszegi József 
ny. rendőrkapitány köszöntötte az u 
emököt és ramutatva a majd 100 éves 
Polgári Kőinek fényes múltjára és ? 
jelen nehézségeire, csakis az összes 
tagok lelkes támogatásában látja annak 
a biztositékát, hogy a táisadalom inie 
ligenciájának tömörítésé újra regi 
nívójára emelje a város ezen tekinté 
iyes egyesületet, — majd ptdig Jam 
briis Lajos ny. polgármester méltatta 
Tihamér Gusztáv alelnök és Tauschet 
Béla háznagy érdemes működését. 

250 k i ló kenyeret adományo 
zott a város szegényeinek Mirbach 
Emil gróf nagybirtokos és sütőiparos 
Felét a városhoz küldötte szétoszlás 
vegeit, másik felét Kincs István prelátus 
városi plébánoshoz ugyanezen célból. 
Mivel pedig Bertalan Bözsi tanárnő 
nek a plébániára küldött mennyiségből 
az ó barakszegényei számára már ntn 
iuthatott, a polgármesterhelyettes az 
ő rendelkezésére bocsátott készletnek 
a felét engedte at ezek számára. Igy 
azután mindenkinek jutott és szívből 
áldották a nemes gróf nagylelkű ado 
mányát. 

Megfelebbezték a megyebizott-
sági és Vi r os i képviselőtestületi tag 
választást. Nem baj rózsám, semmi 
igy kell ennek lenni, minden válasz 
tásnak végén igy szokott ez '«nni. 

Van Kőszegen sok életlen olló 
és kés. Ezen segíteni Ács Béla min 
denkor kész. „Vasudvar" Várkör 33 
Mindent megköszörül igenolcsó áron 

Eger város t i sz t ikará t és alkal 
nazottainak a számat a belügyminisz 
ttr állapította meg véglegesen és több 
tanácsnoki valamint a tiszti főügyészi 
állást szüntette meg. 

Tenyészál la tvásár lesz Buda 
pesten március 21 tői 26 ig. Bejelen 
tések január 15 ig. 

Népmüvelés cs karácsony ün-
nepély volt szombaton Nagygencsen, 
melyen a nagyközség lakóssága emel-
kedett hangulatban élvezte a szép 
alkalmi előadást és a szegénysorsuak-
tól való gondoskodást. 

Hirdetmény. A rendőrkapitányság 
figyelmtzteli a közönséget, hogy min-
den macyar állampolgár életének 19 
évében való belépését, annak az év 
nek január 31 ig melyben 18 életévét 
betölti, bejelenteni köteles a rendőr-
kapitányságnál. Tehát mindazok a 
ftifiak nők egyaránt, akik 1917 évben 
születtek s igy 1935 évben 18 élet-
évüket betöltik, ezt a rendőrkapitány-
sági őrszobán kapható bejelentő lapon 
jelentsek be, akkor is ha már másik 
bejelentőlapon, vagy szülőik és hozzá-
tartozóik bejelentőlapján már eddig 
is be voltak jelentve. A bejelentés el-
mulasztása büntetendő kihágás, amiért 
nemcsak bejelentő, de szállásadója 
(családfő) is felelős. 

dr. Vastsgh Zoltán s.k. 
rendőrkapitány. 

Elszólta magát egy román 
miniszter és igazat talált mondani. 
Most ezért üldözik. Az mondta, hogy 
az erdélyi varosok mind magyar 
Tiunka eredménye és eitinte csak ma-
gyarok lakták, ezért kell most erősza-
kosan románositani. E miatt kormány-
válság állt be. Tárgyalások folynak a 
magyar kisebbséggel. 

A k isgazdákat és védett birto-
kokat érintő, sok kedvezményt bizto-
sító rendelet jelent meg. Részletesen 
jövő héten ismertetjük. 

Vá lasz tó jog i törvény javas la t 
elkészültét jelentette b« a miniszter-
elnök a képviselőház utolsó ülésen 
azzal hogy a január 23-án összeülő 
parlament már foglalkozhatik vele. 
^ A ^ ^ A A ^ ^ A V ^ W V W W W W W 

Ha ke l lemesen akar az 

újévbe lépni 

jö j jön Szilveszter-este az 

E L I T E-kávéházba. 
Jó i ta lokról és zenéről gon-
doskodva van. Reggelig nyitva. 

Bableves különlegesség. 

Boldog Újévet Kiván 
t. vendégelnek a 
tulajdonos. 

Róth Jenő kö lcsönkönyvtárának 
ú jdonsága i : Carlisie: A boldogságért 
fizetni keli, S/ékely: Es ne vigy min-
ket a kísértésbe Hetenkint újdonságok. 
Havi előfizetés 1 20 P 

Hóman ku l tuszmin isz ter Ró-
nábi és Bécsbe u azik a tervbevett 
kulturális kapcsolatok részletes tár-
gyalására. 
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BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN 
T. vendegeinek és isneriseinek 
Bet lehem István «7 bóhegyi vend 

T, vendegeinek és biraiaim* 
B i r l t r István vendéglő*. 

T. vendegeitek és barátainak 
Berghofer István ki 'á'yvft l jyi-vend 

T. vend<?genek és barátainak 
Baldauf I ároly vendéglőd. 

T. vendégeinek és baiátainak 
Dorner Ferenc vendéglős. 

T. hötc\ v* ndégeinek, is nerúseinck 
Döme János hölpvfodrász. 

T. vendegeinek és barátainsk 
Erhardt József 

Jur i vch C71I'Ó tu la jdonos. 

T . v e n d é g e i n e k , b a r a t a i n a k 
Ecker Ferenc borbély. 

T. hölgy vendegeinek, ismerőseinek 
Göndert Ferenc rő i fodrász. 

T. vevőinek ék barátainak 
Háni Lajos mészáros. 

T. vendégeinek, barátainak 
Horváth Mátyás vendéglős 

T. rendelőiee* és barátainak 
Heuffel Rezső kálvhás. 

T. vendégeinek és barátainak 
Jesztl Antal Strucc szálloda. 

T. vevőinek, barátainak 
id. Kiss Gyula mészáros. 

T. vendégeinek és barátainak 
Kampits Gyuláné vendéglős. 

T. vendégeinek és barátainak 
Lakner János veadéglős. 

T. vendégeinek és barátainak 
Mayer János vendéglős. 

T. vendé^emek, ismerőseinek 
özv. Prenner Ferencné vendéglős 

T. vendegeinek és barátainak 
Plechl István vendéglős. 

T. vevőinek és ismerőseinek 
PQiky Gyula cukrász. 

T. rendelóiatk, ismerőseinek 
PQsky Lajos cipész. 

T. vendegeinek es barátainak 
Randweg Ferenc borbély. 

Talp fá t tett a sínekre ismeret 
l*n tettes a kőszegi vonalon hétfőn 
•ste. A mozdony maga előtt tolta az 
ikadályt, mig az a sínek mellé esett 
\ csendőrség keresi a könnyelmű gí 
:á7da <"nbert és remélhetőleg meg is 
találja. 

Iskolaruhák Lódén-
ból 6 pengőtől, feifi öltönyök 20 
pengőtől na;y választékban kaphatok 
Z e r t h o f e r R e z s ő ruhaáruhazá 
ban. Hosszú és rövid télikabátok, 
bub-rlus, bör és boy kabátok nagy 
raktára Olcsó árak. Gal lér t isztítás, 
kelmefestés, vegytisztí tás. 

Asquini olasz á l lamt i tkár Buda 
pesten volt Fabinyi kereskedel .íi ml 
niszter római látogatásának viszonzá-
ára. Ünnepélyes fogadtatásban volt 

része feleségével együtt. 
A Tündéru j jak Magyar Kézi-

munka Uj í ág számtalan érdeklődésre 
ezúton is közli, hogy előfizetőinek a 
P 1440 egész évi előfizetési dij be 
érkezése u'án azonnal kiadja, vidékre 
pndig 24 órán belül elküldi gyönyörű 
Qggönyajándw'kát. A 150x260 cm na>y-
águ tüllfiiggöny megkezdett mintájával 

és a kíhinuéshaz szükséges MEZ him-
zőfonallal, karácsonyi ajándékul is 
nagyon alkalmas. Kívánságra széle-
seeb függönyt is küld a Tündérujjak 
•tevés ráfizetéssel. Aki óhajtja, a füg 
göny helyett kaphat: egy Indanthren-
szegélyü lenvászonabroszt, vagy ujabb 
mintájú ágyneműt, esetleg a három 
polcos állványt, a közismert „Fakuli^-t. 

Szerbiából Pál régensherceg és 
az uj kormány egyetértő fellépése 
olytán kedvező közeledésnek a hirét 
elzik. 

A Saar vidéket angol és olasz 
<atonaság lepte el. Ez fog a januári 
népszavazás utánig a rend fenntartá-
sáról gondoskodi. 

A francia—olasz tárgyalások elé 
nagy aggodalommal tekintenek Európa 
allamai. Franciaország a szerb határok 
garantálását kívánja, amihez Mussolini 
nem hajiandó. A szerbek talán otthon 
ízért csinálják a belső zavargásokat, 
nogy ráijesszenek a diplomatákra. 

A szerb k i rá ly meggyi lko lásé 
nak rendőri nyomozását a franciák 
befejezték Marseilleben már legköze 
ebb lesz a tárgyalása. 

Rómába utazik a f rancia lcfll-
gymin isz ter január első hetében 

Világraszóló fontossággal bír Musso-
inivel való tanácskozása. A kisantánt 
sorsa, talán a revizióé is alighanem 
most döl el. Csak azután el ne dűl-
őn ott. 

T. rendelőinek, ismerőseinek 
Ruszke Lipót könyvkötő 

T. vendegeinek es barátainak 
Seper Imre kávés. 

T. vendigeinek es barátainak 
Schermann Rezső url és nőifodrász 

T. vevőinek, barátainak 
i f i . Sághy István órásmester. 

T. vendégeinek, barátainak 
Schröter Béla vendéglős. 

T. vevőinek és barátainak 
Schreiner Gusztáv pékmester. 

T. vendégeinek és barátainak 
Skriba Lajos vendéglős. 

T. vevőinek, barátainak 
Szekér József cukrász. 

T. rendelőinek, barátainak 
Takács Sándor szabómester. 

T. vendégcinek és barátainak 
Török János vendéglős. 

T. vevőinek és barátainak 
Vértes Ernő hentes. 

- iw j 

Buldog Újévet 
kívánok 

m.t. vevőimnek és jóbarátaimnak 

Schumeth István 
szabómester. 

Boldog Újévet 
K ivánunK 

m. t. vevőinknek, barátainknak 

Kratochwill T^stv. 
üveg-porccllán, rádió-villany 

szaküzlete. 

Csehországról az a hir terjedt 
el, hogy a római megegyezéshez csat 
akozni hajlandó. 

A híres Mosse újság- és h i r -
dető vá l la la tot megvette a Hitler-
kormány majd hat millióért. 

A Szinházi Élet ú jévi a lbuma 
A Szinházi Élet újévi számában ismét 
szenzációs darabmellékletet közöl 
Hatvany Lili bárónő darabját a LANC 
ot. A kottamelléklet hasonlóan érdé 
<es : Q.iál Franciska nagy slágere 
Tavaszi parádéból. Rengeteg érdekes 
cikket és ragyogó illusztrációt közö 
zenkivül az újévi szám. 64 oldalas 

Ridióvilághlradó, 32 oldalas Gyer 
nekujság, kézimunlcamalliklet és sok 
egyéb. A Szinházi Élet újévi számának 
ára 60 fillér. Előfizetési dij negyed-
évre 6-50 P. Kiadóhivatal : Erzsébet-
körűt 7. Kapható Róth Jenő könyv 
kereskedésében. 

12.000 f ia ta l leányt fogadott a 
pápa a Szt. Péter temlomban. A hatal 
nas leánytömeg annyira el volt ragad 
tatva Őszentsége kedves beszéditől 
logy ujjongva tapsra ragadtatták e 
magukat, an i e szent helyen még 
sohasem fordult elő. 

Egy uj város alapkövét tette 
e ünnepélyesen Mussolini Róma és 
Nápoly közötti területen és kijelen -
ette, hogy a legközelebbi években 

minden évben történik egy-egy u 
város alapítása. 

Fúrásokat kezdtek Kapuvár 
vidékén az erre koncessziót kapott 
<ülföldi táisaság mérnökei. Berende-
zésük 1500 méter mély fúrásra alkal-
mas. Az előzetes vizsgálatok földgáz 
és olaj lehetőségét mutatják. Állítólag 
nég más vidékeken is kutatnak 
Dunántul. Bárcsak már egyszer id2 is 
önnének, hogy végre tisztázódnék a 

kérdés, van-e valamilyen értékesíthető 
anyag errefelé. 

Rothermere lo rd és f ia a ma-
gyarok nagy barátai az ünnepek al 
(almával szózatot intéztek a magyar 
nemzethez, buzdítván benne a szoros 
összetartásra és arról biztosítva, hogy 
íz eredmény eléréséig híven kitarta 
nak Magyarország igazságának a ki 
küzdésében. 

Albrecht főherceg vá ln i készül 
elbach Irén feleségétől, kivel mái 
égebben nincsen együtt, de jogi ne 

hézségek merültek fel, mert a habs-
*3urgiak házi törvénye alapján lehet 
csak dönteni és más bíróság nem 
illetékes erre. 

Németországról párisi lapok 
nyugtalanító híreket terjesztenek. Több 
ezer letartóztatásáról államellenes c*e-
ekedetek miatt, melyeket visszatérő 

emigráltak árultak el. Állítólag röjtös-
itélő bíróság kivégeztette felsőszilézia 
artomáayi főnőkét, másrészt erkölcs 
elén üzelmek elfojtásáról beszélnek. 

A l iercegpr iMás házasságjogi 
re formjavas la ta . Emlekezetes az a 
reformjavaslat, mellyel a házassági 
jog terén a hercegprímás — amint 
jelezte — nyilvánosság elé szándék-
szik lépni, A hercegprimási elgondo-
lás a bevett vallások teljes paritásá-
nak elvén épült fel és cenkire nézve 
sérelmet vagy mellőzést nem jeleit 
A hercegprímás javaslatának első vál 
tozata szerint valamennyi vegyeská 
zasság polgárilag felbontható lense, 
mig a javaslat második vázlata sze-
rint már minden katolikus szempont-
ból felbonthatatlan házasság biztosítva 
lesne a felbomlás sllen. A vegyes 
házasságokat ugyanis ansak az egy-
háznak törvényei szerint ítélnék meg, 
amely előtt azokat kötötték s igy a 
katolikus egyház előtt kötött érvényes 
vegyesházasságok fölött a katolikus 
egykáz ítélne a felbonthatatlanság 
törvénye alapján. Legfőbb érve az, 
hogy a polgári házassági törvény 
kitermeli az egykét, mert a könnyű 
válások lehetővétételével olyan szá 
mitásra készteti a feleket, melyből a 
gyermek kimarad, nehogy válás esetén 
kolonc legyen, mig az egyházi há-
zassági törvény erősei védi a gyermek 
családi fészkét. 

Fej lődő és visszafej lődő vá-
rosok. A világvárosok közül le;na-
íyobb a fejlődés Oroszországban 
Leningrád 20 év év alatt 740.000 röf 
2 és f i i millióra, Moszkva 10 év alatt 
1 027 000 ről majd 3 millióra, Tokió 
2 393 000 ről 5 millióra, Los An-eles 
593.000 ről 1.238 000 ra, N-vvvoik 
5 620 000 ről majd 7 millióra. Chic^o 
2 és háro nn»gyed millióról 3 376000-
re, Róna 691.000 ről 951000 re 
Berlin 3>7Q 000 ről 4,338.000 re, Bu-
dipest 929.000 ről 1 millión felülre, 
imi 8%. Ellenben Londonban l 0 / ' 
Parisban egy tized százalék, Bícsheri 
is egy töredék százalékkal csökkenés 
van. Európa népszaporodása messze 
elmarad a többi világrésztől. 

Köszönetnyi lvání tás. 
Azon számos és jóleső részvét-

nyilváni ásért, a nelvben szeretett 
fel s6gem, anyAnk és rokonunk 

Bauer Antalné 
szül. Krö tz l Anna 

elhunyta alkal nából részesültünk, 
különösen a koszorú és virág-
adományokért, valamint a teme-
metésen résztvevőknek ezúton 
mondunk h^lás köszönetet. 

A gyászoló család. 

Eladó bútorok. 
2 gyönyörű antik fotöly és 1 
divány eladó. Cim a kiadóban. 

Kirá ly ut 30./b szánu ház szabad 
kézből eladó. — Bővebbet Mar ton 
István tiszthelyettes Szombathely 
honvédkórház. 

1 gyümölcsfák téli 
permetezéséhez 

csak 
neodendrlní, 

endái, 
vagy solbárt 

használ junk. 
Legjobb he rnyóenyvek : 
hlberna, sotor. 

Vértetves sebek bevonásához: 
o lmo l a vagy pomr ln . 

fedeti gyári árakon beszerezhető: 
Pollák Sándor cégnél 

Kőszeg. 

U 
S X i E K T K O ; 

BIOSKOP Hí,No0z?s! 
Vasárnap december 30-án : 

Alfréd Plccaver 
első hangos filmje: 

! a Lidón 
Hangos kisérőműsor. 

Kedd, (ú jév) január 1-én : 

Csak látásból 

ismerem 
Filmoperett 10 felvonásban. 

Főszereplők: W l l l y Forst és 
Magda Schnelder. 

Hangos kisérőműsor. 

J ; 

Kösz 

Budai. 

Tizenöt 

Honunl 

Népek I 

Vezérü, 

Vad, J 

Bocskai 

Élőt te) 
Halál i 

Nemi 

Hiába 

Rablók 

És ellc 

L^gnaj 
v ,etn h 
, an m 

Csak s? 

lm, a 

Életerq 

Elszán 

Hogy 

Tenget 
E mart 
El nen 
Mert 

Óh, ál 
Áldott 
Ős turf 
Mint ai 

Többe 

Ú<zökt 

NTncsi 
Huzha 

Hős H • 

Fogad 

Hálate. 

Aldatji 

Attila, 

Hódol 

- D i d 
Hol lé 

— Nyomatott Rónay Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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