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A „Nemzeti Nap" 
melynek rendezése heteken át százakat foglalkoz-
tatót és ezreket elénk érdeklődésre ébresztett, 
múlt vasárnap íényesen zajlott le és emlékezetes 
napja lesz a város kiváló eseményeinek sorában. 
Tihanyi Márkus bencés tanár, aki kezdeményezte, 
Szomor Aurél őrnagy, aki vele együtt csodás 
ag;!ilás?:-'.l végezte a megvalóiitás nehéz és fárad-
ságos munkáját, teljesen meg lehetnek elégedve 
az elért erkölcsi és anyagi sikerre!. E mellett 
teljesen elt.öipülnck azok a kellemetlen kis insci-
densek, melyek a rendezés folyamata alatt elő-
fordultak, de hát uyy van az minden nagyobb-
szabásu vállalkozásnál, itt-ott a legjobbak is pil-
lanatnyiing, tal?n túlzott szubjektivitásból, téves 
vágányra kerülnek, azonban elismerésre méltó, 
ha azt észrevéve, a rendes kerékvágásba vissza-
térnek S mert igy történt, ne maradjon meg 
ebből egyetlen tövis sem. Az ünnepség fényes 
sikerében találja meg mindenki jutalmát. A város 
is, c falvak is. Ápoljuk annak emlékét szeretetlel 
és jósággal, hogy az általa megnyilvánult ember-
szeretet és a nemzeti eszme mellett tett hitvallás 
megerősödve tovább eijen azuti ezreknek szivé-
ben, akik e szép ünnepnapot létrehozni és meg-
testesíteni segítették. 

A lefolyt ünnepélyről a rendezőség külön 
lapot szerkeszt és az valószínűleg bővebben és 
több adattal fogja a nevezetes napot megörökí-
teni, tudósitási tisztünket tehát szűkebb keretben 
teljesítjük, de megemlékezni akarunk mindenről, 
amit láttunk és észleltünk, hogy e lap olvasói is 
lehető hü képet nyerjenek róla. 

Kiemelkedő részei voltak az ünnepnek: a 
művészi kivitelű koronás diszkapu, a káprázatos 
szépségű tüntető díszmenet, a Parzival fényes elő-
adása, a népgyűlés impozáns lefolyása, Rónay 
Paula missziós nővérnek a sziveket és elmeket 
lebilincselő gyönyörű beszéde. 

Ezeknek kiemelésével természetesen nem 
kívántak a többi sok-sok sikerült rendezését a 
lefolyt ünnepélynek kisebbíteni. Mindegyik része 
igen jól illeszkedett bele a nagy mű keretébe, 
azonban el kell ismerni, hogy a fenntfelsoroltak 
üt' tték meg leginkább a tökéletesség azon mér-
tékét, ami a sok közül szembetűnőiig kiemeli. 

* 

Szombaton délután azok az előadások tar-
tattak mei:, melyek a vasárnap program injában 
el nem fértek. A főgimnáziumban gyerniekelő-
adás volt Grémen Ilona ügyes rendezésével. Ének, 
szavalat, melodráma, zene-előadás képezte mű-
sorát A zsúfolásig megtelt terem hallgatósága 
örömmel élvezte az ifjúság kitűnő produkci >it 
és ennek lelkesen kifejezést is adott. — Reményi 
Ferencnek szép alkotását: az „Erkölcsi megúj-
hodás" szinrehozatalát óriási közönség nézte 
végig. A szereplők művészi játéka, jelmezeik kor-
hűsége és színpompás beállítása, a hatást nagy-
ban emelő pompás színpadi díszletek, a szerző-
nek a színjátékot kisérő mélybölcseletü kisérő 
szövege, melyet Ritlop Béla fg. VII. o. t olva-
sott fel, a színjátékot zeneileg is megértően ki-
fejező zongorakisérete egy nagyon ertekes müvet 
varázsolt elénk és ha hosszú fáradalmas munka 
előzte meg ezt a fényes sikert, most látjuk csak, 
hogy azt meg is érdemelte. Hálával kell meg-
emlékeznünk kőszegi Reményi Ferenc ezredes ez 
irodalmi becsű müvéről, . .Miben az összes 
szereplőkről, hogy a Nemzeti Napot ez alkotás-" 
sál oly fényessé és előkelővé tették. 

A tnü első részében Don Kihote egy jele-
netének az előadásában szerepeltek : Matits János, 
Schneider Oszkár, Negró Aladár, Rátky György, 

Rottenári Antal, Mocsáry Gv.. Szondy István, 
Mitschang Lajos, Kovách László, Ritzel Géza; 
Schiller „Die Ráuber'-jének egy jeleneté-
ben : ölböi Eölbey-Thyll Margit, Tarján Lajos, 
Versenyi AAaár Qy., Bakay Gyula főhadnagyok, 
Toller Antal vívómester, Mitschanjj Lajos, Kovács 
László, Ritzel Géza katonai alreáliskolai növen-
dékek; Wagner „Parzival--jából kiemelt részek-
ben: Róth Irma, Kosztich Ágoston zászlós, 
Schwell L., Ginzery András főhadnagy, Budaker 
Ilona, Tanglmayer A , Veszély Margit, Zulavszky 
Erzsébet, Mocsáry M.. Herz Annus, Róth Lotii, 
Pázmándy Aranka, Pfeffel B , Wiedemann M , 
Vlassich Gy,, Holécyy A., Knaute j., Müller M., 
Jagits M , Zsohár G.. Gratzl i., Wölfel Mírta, 
Kovács Annus, Szo'iior B., Schne der Oszkár, 
Negró Aladár, Rátky Györgv, Rottenári Antal, 
Mocsárv Gy. és Szondv István katonai alreal-
iskolai növendékek; a befejező életképekben: 
Gratzl Inna, Nahrer Mici, Wölfel Márta. Kovács 
Annus, Rónay Paula, Here \nnus, Sinoros Szabó 
Erna, ölbői Eölbey-Thyll M., Zulavszky Erzsi, 
Róth Lotti, Wiedemann Mariska stb.; a gyönyörű 
díszleteket festették : ölböi Eölbey-Thyll Margit, 
Sinoros Szabó Erna, Somló Jenő rajztanár, Maár 
Gyula főhadnagy. * 

Este 8 órakor a Mulató termében a keresz-
tény legényegylet által rendezett német színielő-
adás is nagyszámú közönséget vonzott. Főren-
dezője Szenes Vince volt. Herczeg Ferencnek 
_A fekete lovas* című hazafias színmüvének 
egyes részeit adták elő. Az egész müvet Árbócz 
Miklós szövegolvasása ismertette. Szerepeltek 
benne: Lepold Ernő, Lagler Ferenc, Wernitz 
Riza, Pajor Margit. Frankerberger Lincsi. Wernitz 
István, Szenes Vincze, Wilfinger Vilmos. Fuchs 
József, Markó Antal, Maitz János, Radl Gyula. 
Márton Gyula, Grunncr Vilmos, Cseh Ferenc, 
Emmer Adolf, Horváth Ede, Riegler János, Láng 
Rudolf, Zatsik József. A színmüvet megelőzte 
Hanely Dóra két szép énekszáma, melyet zongorán 
Hanély Flóra kisért, Miklóssy és Horváth tánc-
duettje, az urizenekar közreműködésével, Árbócz 
Miklós szavalata, Ráthné művészi éneke. Ugy 
ezek az előadások mint a szinmüjáték általános 
tetszést arattak. Az előadás után Kováts Ferenc 

karnagy vezetésével toronyzene volt a belvárosban. 
* 

A nagy vasárnap, a „Nemzeti Nap" nagy 
napja a városi zenekar ébresztőjével kezdődött. 
Kovács Ferenc karmester jól begyakorolt zene-
karával kora reggel bejárta a város főútvonalait. 
Ez a kellemes zenei ébresztés azonban már 
talpon találta a város apraját-nagyját. Mindenütt 
a házak, ab'akok, kapuk, uttestek díszítése folyt, 
hogy ekkor fejezzék be azt, amit az előző napi 
időjárás gátolt. Hűvös volt a reggel, de biztató, 
hogy a szürke felhők csak elvonulnak felettünk, 
az ünnepet megzavarni nem fogják. Ugy is volt. 
Végigtekintve a város díszítésén megelégedéssel 
kell konstatálnunk, hogy mindenki kitett magáé't. 
Egymással vetekedve sok izlést és leleményes-
séget fejtettek ki a vendégek és a díszmenet 
méltó ünneplésére. Ezernyi zászló, végtelen lomb-
füzérek, virágok sokasága, szőnyegek, drapériák, 
ötletes aklakrendezések színpompás keretet alkot-
tak ez ünnepi napra. 

* 

A díszítések közül kiemelkedett a Király-ut 
közepén a Rudolf sétányon alul elhelyezett zöld-
galyas, a magyar koronát ábrázoló díszkapu, !io] 
a vendégek ünnepélyes fogadtatása folyt le Ez 
ifj. Tangl Adolf iparművész tervei szerint készült, í 
melynek kivitelében maga is részt vett. Egyszerű-
ségében és harmonikus méreteiben nagyszerűrn 

ható szép alkotás volt. melv tervezőjének ismert 
ió izlesenek dicséretére válik. Az építési munkát 
Brückler Gusztáv városi gazda vége-.te, a diszi-
tésben pedig közreműködtek: Hüberth Janka. 
Paula és Etel nővérek, Schmidt Mária és Seybold 
Hermina. 

* 

Reggel 8 órakor a gyülekező helyeken már 
mindenütt csoportosultak a !<er. nemzeti egye-
sülés pártjának szakosztályai. A köz- és magán-
alkalmazottak a Struc-sz,illónál Jaros; István fel-
ügyelő vezetésével, iparosok es kereskedők az ipar-
testületnél Dömötör. Gyula ill. Wentzl Mihály, 
gazdák és szőlőbirtokosoka Jézus szt. Szive temp-
lomnál Sulyok Ferenc, munkások és a ker. szoc. 
legényegylet a pártirodánál Magvar Ferenc és 
Szenes Vince, a főiskolai hallgatók a bálházban 
Endrédi Eli*, ill. Glozer József, a nők a ker. 
bazár előtt Mocsáryné ill. Maróthyné, a ker. 
leányegylet Tauscherné, Krafka Boris és Nagy 
Balázs vezetésével. 

Festői látvány volt a kétszáznál több 
magyar díszruhában öltözött asszony és leány 
színpompás képe. Talán ebben jutott legjobban 
kifejezésre a „Nemzeti Nap" 

Ezen csoportok nagy nézőközönség sorfala 
között vonultak a diszkapuhoz, hol végtelen, 
majdnem a vasúti hídig terjedő kétsoros kolon-
ban foglaltak helyet. . 

A diszkapunál az ünnepet rendező páríveze-
tőség, a kath. hitközség és evang. gyülekezet, a 
városi képvisclőiestiilet, a katonai parancsnok-
ságok képviselői helyezkedtek el. előttük a ven-
dégeknek bokrétákat átnyújtó leányok. 

Jambrits Lajos polgármester diszmagyarban 
dr. Freyberger Jenő rendőrkapitány kíséretében 
a vendégeket a város elején fogadta, akik az 
odarendelt virágokkal díszített fogatokra szálltak 
át. Igy érkeztek ezrek lelkes éljenzésétől kisérve 
a diszkapuhoz: Mikes János gróf püspök, Cziráky 
Béla gróf főispán és neje, Lingauer Albin nemzet-
gyűlési képviselőnk és neje.Jármy Antal alezredes, 
vármegyei katonai parancsnok, Gryjieusz pénz-
ügyigazgató, Wolnhofer Ferenc megyei pártelnök 
és kísérőik. Szombathelyről és a Gyöngyös men-
téről külön vonat hozta a vendégeket, a hegy-
aljai és sopronmegyei vendégek is itt helyez-
kedtek el. 

Eölbey Thyjl Sándor nyug. ezredes a követ-
kező beszéddel üdvözölte a vendégeket: 

Kedves vendégeink, Urai n és Hölgyeim f 
Kőszeg város és a kőszegi járás ma ünnepi diszbe 

öltözött Hazánk e hires végvárának vegyesajku népe 
szükségét érezte annak, hogy egyetertésének ünnepélyes 
módon adjon kifejezést. Együtt van itt mindenki, aki 
keresztény és magyar. Ezek nevében üdvözlöm Önöket, 
mint közéletünknek lelki és politikai irányitóit, s ezek 
nevében köszönöm, hogy megjelenésükkel ünnepünket 
teljessé tettel: Ha valaha, ugv ma is ii^az, hogy sirva 
vigad a magyar. Hiszen liire jár, hogy ezei^rts Hazánk 
ravatalon fekszik. F. hír igaz nem lehet! Nem lehet az, 
hogy a harctéren tanús tott hősiesség, hogy a szövetsé-
gesei mellett való hü kitartás jutalma a nemzet halála 
legyen Nem halott a mi Hazánk, csak tetszhalott, aki 
újra éled, aki őrökké el, ha mi akarjuk, ha mi, e drága 
'"'d szülötteit keresztény szeretetben összetartunk. A 
nui na,) bizonyítja, hogy a h >nszeretet magasztos érzé-
sében a Ulu és a város szive Összedobban, hogy egyet 
akar horvát, német és ;n gyár, hogy i»gyet akar gazdag 
cs szegény, hogy egyet akar a munkás, a polgár és a 
főnemes; hiszen a*t akarjuk mindannyian, hogy éljen 
Magyarország, — éljen a Haza! 

Mikes János gróf megyéspüspök felelt a 
vendégek nevében: 

Nem iln.ieplö lélekkel jöttünk ide — mondotta — 
d* t intető szándokkal, ho • Kőszeg és vidéke lakosaival 
együtt lantessünk az iuíe^riiás mellett, hogy kifejezzük, 
nyelvi. szár« ízási, r. ; é*. felekezeti különbség nélkül, 
mennyire r ; ek vaj ink a békeszerződés elleni tllta-
k.d:".baa. Hogy ;ncgr tiak. h.i i!ú keillrnu.ik a bí!;c-
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szerződést, akkor életünk utolsó pillanatáig, erőink utols<S 
megfeszitéseig azon dolgozunk, hogy amit elvettek erő-
szakkal tőlünk, a mult értékéit és a jövőnk reménységeit, 
mielőbb tökéletesen visszaszerezzük. 

Hosszantartó lelkes eljenzések között száll-

tak a vendégek a virágos diszfogatok hosszú 

sorába, melyek után dr. Nagy-Eb«ling Miklós 

városi jegyző t-s dr. Stűr Lajos ugyved rendezték 

a díszmenet kialakulását. 

Legelöl gyönyörű sárga paripán Farkas Jó-
zsef délceg lovas\ ezerrel egy 19 főből alló lovas-
bandérium. Egytöl-egyig kemény legények, jó 
lovasok es együttvéve lestői szép látvány. Utánna 
a polgármester és rendőrkapitány hintaja, a bakon 
diszes magyar öltözékben a kocsis es a sisakos 
állagirendor. Ezt követte a vendégek fogatai. 
A diszmenetet Eölbey Thyll Sándor ezredes nyi-
totta meg Kincs István apátplébános es Balikó 
Lajos evang. lelkesz között, utóbbi pompás jó 
ráillő diszmagyarban. Utanna a magyar disz 
ruhában megjelent asszonyok es leányok hosszú 
soia es ezeket követve az összes felvonult cso-
portok, lehettek mintegy ketezren, negyes sorok-
ban haladva, mindegyik nemzeti zászlócskával a 
kezeben. A tanintézetek ifjúsága a Kossuth-utcá-i 
ból a Várkör végéig állt sorfalat. Úgyszólván a 
„jelen" vonult el a . jövő" előtt, örök emlekeze-
tere es követendő ptida gyanant: hogy a magyar-
ban telebredt nemzeti erzts es a keresztenyseg 
összetartásában rejlik az a nagy erő, mely le-
romlott hazánkat újraépítheti. 

Ez a hatalmas szép megnyilvánulás talán 
jobban jutott volna kifejezesre, ha a díszmenet 
útközben •gyniastól el nem szakad. Az előre 
megállapított volt menetiendet, sajnos, nem tar-
tották be. 

iWindenütt, ahol a diszmenet elvonult, lelkes 
eljenzes kísérté. A megyéspüspök a vendegekké 
az Árpád-teren es Belvároson at a Jézus szent 
Szive teinplomaba vonult, hol miset celebrált. 
Kapi Bela ev. püspök gyengelkedese miatt távol-
maradt. Az evangelikus templomban nagy ünnepi 
közönség jelenléteben dr. Tirtsch Gergely es Ba-
likó Lajos ev. lelkészek tartottak istentiszteletet. 

Istentiszteletek után több ezer főnyi ünnepi 
közönség gyülekezett a szépen díszített főtérén. 
A Struc vendeglő erkélyét a hármas halmot és 
kettős keresztet ábrázolo díszítés jelezte a szóno-
kok helyeül. Az egybegyűltek száma lehetett 
mintegy 5—öOUO. Thyll Sándor ezredes pártelnök 
nyitotta meg az ülést, melyek utan Lingauer 
Albin kepviselé beszelt hosszasan a politikai 
helyzetről es főleg a nemzetet ert nagy csapas-
ról, a reánk eiőszakolt igazsagtalan bekeszerzö-
desről. Szerinte a n^mzetgyulesnek tudomása 
van arról, hogy ezt a bekekenyszert az antant 
nem veszi nagyon komolyan es egyéb nyilat-! 
kozataiból is megállapítható, hogy ha jelenleg 
másként nem cselekedhetett, van remeny arra, 
hogy a kirívó igazságtalanságok egy későbbi 
eljárás keretében helyrehozassanak. Fődolog, hogy 
a magyarság es a vele kitartó nemzetiségek 
szoros összetartasban együtt küzdjenek a regi 
Magyarorszag visszaszerzéséért. 

A nagy tetszessel fogadott beszéd után 
Mikes püspök lepett az eikelyre. Szűnni nem 
akaró lelkes eljenzessel fogadlak. Először nemet 
nyelven, utóbb magyar nyelven beszélt. A többi 
között azt mondotta: 

Ünnepnek gondoltuk ezt a napét, demonstráció 
lett belőle, melyből uj akaratot, uj energiát, uj lelkesedést 
akarunk menteni. Ennek a napnak önmagunk szeretetében 
kell gyarapítani bennünket. Ami egyedül maradt meg 
nekünk rossz idők után, az az akarat, a tovább élni aka-
rás, hogy ne engedjük elnyomni, letörni magunkat tbben 
az orszagban nw minden ember meg vang>óződ?e arról, 
nugy vissza akarjuk ailitaui a regi Magyar országot. A 
földrajzi helyzet, a nepinilliók akarata ellen nem lehet 
vegretiajtam a békeszerződést, mert a mi akaratunk eró-
seob, mint azoknak az ailamterfiaknak az akarata, akik 
azt a papirszersődéstcsinálták. Visszaszerezzük azt, amit 
elvesztettünk, nem engedjük azt, ami a nuenk Szent 
István koronajának magnetikus eieje vissza togja hozni. 
Lrós, egyteges akaratnak kell lenni bennünk, a polgárok-
nak meg keil ertemok egymást, osztály* es valiasi erde-
keknek nem szabad harcolni egymassal. A pártpolitikái 
erdekek melloztsevel egy akaratunknak kell lennünk 
Szumoiu szimptoma, hogy a kereszten) ek egymás között 
is veszekszenek, yallasi harc keletkezett koztuk. Alat-
tomban indítottak meg kozos ellenségeink ezt, szítani 
akarjak a g>üloletet, hogy letörjenek bennünket. Hitvalló 
kattiolikusok'nak, evangélikusoknak, reformátusoknak kell 
lennünk, egymás valiasat megbecsülni, vallási meggyőző-
déséért egymást tiszteim kell es akkor nem uszíthatnak 
egymás eiien vnnunket. Vakon lövöldöztünk eddig egy-
más ellen ul.cljeit, hogy kikutattuk volna, honnan indí-
tottak meg a köztünk lolyó harcot, amelyben csak rni 
kuzdok veszíthetünk, de akik szítják, di.ikalmaskodnak 
felettunk. — Ne hagyjuk ei megint őrhelyünket, hogy 
vissza ne telhessen kozenk az, amit ki akarunk űzni ax 

országból: a vallástalan, erkölcstelen, hazafiatlan nem-
zetközi szellemet. Legyen hitvalló mindenki es saját hitet 
tartsa meg. Egjsegesen kell küzdenünk az árulás ellen. 
Ezután magvarul a következőket mondotta a püspök: 
össze kell fogni a közös ellenség ellen, mert aki a ka-
tholikusnak ellensege, az ellensége a protestánsnak is. 
Horthy kormányzó, mikor kihallgatáson fogadta pesti tar-
tózkodásakor, azzal búcsúzott: Jobban bízom Magyar-
ország jövőjében es sorsának jobbrafordulasaban. mint 
valaha Ö is azt mondja, bizakodób, mint valaha és vala-
mennyiünknek igy kell éreznünk 

Thyll Sándor pártelnök záró szavaival feje-
ződött be a nagy lelkesedéssel lefolyt népgyűlés, 
melyen a német vidékről jött polgártársak a 
magyarokkal együtt tüntettek a békeszerződés ellen. 

A sok ezernyi közönség ezután a főtéren 
széledt el. A szeretetvásár sátraiban vásárolt, 
hallgatta Kovács Ferenc városi zenekarának kitűnő 
sétahangversenyét, - Horváth Géza zenekarát, 

az ifjakból alakult uri zenekart, melynek igen 
buzgó tagjai: Mohr Imre (Miska primás), Ávár 
István, Farkas Zoltán. Feldler Edvin, Kőszegi 
Imre, Stessel Árpád, Stiaszny Gyula, Schwell 
László, — a „Concoidia" daloskört dr. Országh 
Sándor karmester vezetése alatt, a főgimnáziumi 
énekkart, melyet Kovács Ferenc dirigált es a 
Dohnál Péter karnagy vezetese alatti vegyes kart. 
A közönség az előadásaikat nagy tetszésnyilvá-
nítással honorálta. 

* 

A szeretetvásár virágdiszes sátrait is nagy 
közönség lepte el. A csóksátorban Szerdahelyné, 
Vincze Mihályné, Keresztesiné, Szilágyiné, Bo-
zetzky Bözsi es Eius, Kálmán Bözsi, Haramia N., 
Müller Mici, Lausch Anna, Frankenberger Mici, 
Seper Paula, Fráner Greti, Katona Mariska hab-
csókot árusítottak ; a magyar sátorban Miklós 
Berta, Krtfka Boriska, Köszeginé, dr. Országh 
Sándorné, dr. Kovács Gitta, Hanély Dóra, Tau-
scherne, Mikó Vilma, Pfeffel Erzsi, Kovács Lilly, 
Kovács Annus, Nemeth E , Róth L., Müller Mici 
magyar stílű díszítéssel ellátott csávái korsókat, 
kalotaszegi tárgyakat, csutorákat, vázákat; a 
szabottáru bazárokban (Óvoda előtt) Stesselné, 
Kosztichné, Mernyei Emilia, Bolla Jolán, Hammer 
Ili, Brunner Nóra, Bozetzky Etus es Erzsi, Kohl 
Juliska, Mayer Mici; (a városmajorral szemben) 
Ránerné, Kovasits Mariska, Wölfel Mici, Rádl 
Lujza, Stubenvoil Mici, Drescher M., Weinrich 
Frida, Kovács Ilus, Kasper Anna, Kappel Karolin 
különböző disz- es használati cikkeket; a virág-
sátorban dr. Lauringerné, dr. Beyer Jánosné, 
dr. Manningerné, dr. Kovács Margit, Szabó^Erna, 
Hanely Dóra, Lepold Paula, Kovács Teréz, Láng 
Margit, Cseh Janka, Bognár Cecília, Kőszegi 
Gizella, Lausch Irén izlesesen díszített sátorban 
árulták a tavasz legszebb viragait; a hentesáru 
sátorban Roznerné, özv. Frankenbergerné, Pon-
tyosné, özv. Szeyboldné, Szidoly Kamilla, Szey-
bold Mici, Molnár Erzsike, Deák Panni, Skriba 
Jolán, Schermann Lincsi, Peiczker Lala helybeli 
jóízű kolbászokat és konyakot; a süteménysátor-
ban Pavetitsne, Szakonyiné. Linzerne, Wölfel 
Károly né, Weigl Katalin, Laas Annus a legpom-
pásabb tortákat es egyéb édességeket, melyek 
kőszegi háziasszonyok művészetéből került ki, — 
a szépségverseny sátorban Tauscher Béláné, dr. 
Ebeling Miklósné, Pfeffel Erzsi, Kovács Margit, 
Tornay Vilma, Róth Lotti, Müller Mici, Takó 
Irma, Wiedemann Mariska és Erzsi a szavazás-
hoz való előkelő Ízléssel a felső leányiskolások 
által készített kokárdákat, — a borozóban, az 
Általán os Takarékpénztárnak e célra berendezett 
helyiségében Unger Elekné, Kőszegi Józsefné, 
Kőszegi Ilonka, Bolla Lola, Jámborffy Thea, 
Hammer Ili, Hrubesch Guszti helybeli vendég-
lősök és termelők által ajándékozott kitűnő bo-
rokat és ugyanott volt Rennerné és Scheckné 
felügyelete mellett a sok ezernyi sóskiflik és 
zsemlék kiadóhivatala a mozgó elárusító hölgyek 
részére, akik rövid idő alatt az egész készletet 
eladták. Vincze Mihály borkóstoló sátora is min-
dig nagy látogatásnak örvendett. Itt Gangl Nusi, 
Kraumann Stefi, Treppler Mici, Ecker Fáni, 
Tompeck Mici, Nusser Anna szolgálták ki a za-
matos fajborokra szomjuhozókat, melyeknek ki-
tűnőségét mindenki elismerte. Világposta : Lend-
vayne, Spindlbauemé, Weinberger Emmi, Ring-
auf Paula, Maurer Bellus. Pázmán Frida. Kovács 
1 erus Bilisits Mici, Lukacs Erzsi, Kálmán Bözsi; 
a tombolánál: Eitner tanárné, Herczné, Schün-
bauer E., Borhi Mici, Borossay, Kuzmits, Pázmán 
Mici, Szidoly Kamilla. Lausch Irén, Pajthy Mici, 
Kraumann Stefi; a sóskiflinél: Csapodiné, özv. 
Frankenbergerné, Lausch íren, Weinberger E., 
Baucr Lujza, Cseh Janka, Wölfel Mici, Láng M., 

Lepold P., Kovács Lili, Gergelyffy, Plechl Irén, 
Wagenhofer Mici, Pelczmann H . ; a sörsátorban: 
özv. Kirchknopfné, Kirchknopf Ilona, Klementis 
Erzsi, Peitzker Lala, Schermann Erzsi, Völker 
Terus, Noszek Rózsi, Laasz Katalin, Dekelmann. 

Minden sátorban a hölgyek bájos szeretetre-
méltósággal szolgálták ki a vevóket, itt-ott jóizü 
pumpolásokat is rögtönözve. A bevétel minde-
nütt várakozáson felüli volt. Különösen a 
szépségverseny sátorban volt óriási forgalom. 
Néhány favorizált szép leánynak lelkes szavazat-
gyűjtője akadt és ez nagyszerűen élénkítette a 
vásárt. A szépségversenynek első győztese 
Kraumann Stefi, második győztese Borhi Mici, 
harmadik győztese Takó Irma lett, de tekintélyes 
szavazatmennyiséget kaptak még számosan. 
Hogyis ne, mikor olyan sok nálunk a szép lány. 

A keresztény bazárban voltak elhelyezve a 
tombolajáték értékes nyereménytárg^i, -- sajnos, 
ez a nagy jövedelmet kilátásba helyezett rende-
zés teljesen eredménytelenül végződött, meri 
akik vállalták, nem a rendezőség által megálla-
pított sorsolási eljárást tartották be, aminek az 
lelt a vége, hogy sorsjegyeket alig adtak el, de 
a könnyű visszaélést lehetőve tett eljárást csak-
hamar észrevette néhány suhanc és más ellen-
őrizhetetlen elem, akik éltek az alkalommal és 
hamisított cédulákkal azt vették fel nyereményül, 
ami nekik megtetszett. Mikor észre vették, rög-
tön beszüntették a kiadást, de ezzel azután vége 

lett a tombolának is, a várt anyagi eredménynek is 
* 

Kedves meglepetést rendeztek a bozsokiak. 

A magukkal hozott kalácsból es egyéb sütemé-

nyekből rendeztek külön tombolajátékot, kifogás-

talan játékrenddel és nagy ügyességgel sok 

sorsjegyet helyeztek el, a jótékony célt ezúton 

is előmozdítva. Szintúgy a Mulatóban előadott 

„Leányfurfang' cimü népszínmű előadásuk is. 
* 

Volt még krumplikomédiás bábszínház, 

melyet Bertalatiné rendezett az apróság mulatta-

tására, azután körhinta, hajóhinta, világcsuda-

sátor, három szemű ember és sokféle más látvá-

nyosság. 
* 

A főtéri Laci-konyhán kitűnően elkészített 
gulyás, pörkölt készült a katonaság által fel-
állított tábori konyhafelszerelésen, hol sört is 
kimértek. Itt Köles Gyuláné, Polgár József és 
Nagy József tiszthelyettesek gondoskodtak a 
vendégek jó ellátásáról. 

• 

Egyik legérdekesebb látványossága volt a 

napnak a sportünnepély. Ezernél több ifjú és 

leány vett ebben reszt a katonai alreáliskola 

parkjában. Cs®dás precizitással bemutatott sza-

badgyakorlatok, vivás, footbalmérkőzés volt itt 

óriási nézőközönség jelenlétében. Toller Antal 

alreálisfcolai vívómester és tornatanár érdeme az 

itt elért fényes siker, aki a résitvett ifjúságot a 

vendégek díszsátora előtt eldefeliroztatta. 
• 

Az önkéntes tűzoltók egy tűzoltási gyakor-

latot mutattak be a Kirchknopf-ház épületén 

Marton Kárely fő- és Wölfel Károly alparancs-

nok vezetése alatt. Akik ilyet még nem láttak, 

azok nagy érdeklődéssel nézték a nagyérdekü 

mutatványt. 
* 

A délutáni szórakozások között szerepelt 
még a kőhalmi lányok hienc nyelven előadott 
szinielőadása. Egy drámát él egy bohózatot 
adtak elő a Mulató színpadán. Játékukat nagy 

érdeklődessel kisérte a nagyszám* közönség. 
• 

Ugyanezen időben a főgimnázium termében 
Sinóros Szabó Erna Nemzeti előadást rendezett. 
A bihari kesergőt vonós quartettben előadták 
Mohr Mihály, Stiaszny Gyula, Kőszegi Imre és 
Farkas Zoltán. Horthy Miklós azt üzente és más 
dalokat Szavits Nelly Mohr Jenő zongorakisérete 
mellett, magyar müdalokat énekelt Ráthné Noiret 
Irén előkelő művészettel, Balikó Lajos pedig 
Sajó Sándornak Magyar ének 1919-ben cimü 
szép költeményét szavalta el oly hatásosan, mint 
azt tőle már megszoktuk. Ezen előadás kiemel-
kedő fénypontja volt Rónay Paula missziós nővér 
alkalmi beszéde a nők hivatásáról a politikában, 
társadalmi téren és a háztartásban. A kiváló 
szónoki képeséggel hiró fáradhatat'r- női apos-
tol ezúttal minden eddigi sikerét felülmulta. El-
ragadtatva hallgatták meggyőző érvekben gazdag 
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kedves közvetlenséggel elmondott a, nők szociá-
lis helyzetét megvilágító beszédét, melyet egy-
mást követő zajos tetszésnyilvánítások szakítot-
tak meg. 

Műsoron kivűl rögtönzött gyermek-virág-
korzó lepte meg délután a közönséget. Kedves 
apróságok hosszú sora virágos kis kocsikban, 
bölcsökben és gyalog a legkülönbözőbb magyar 
és más jelmezekben szépen rendezett menetben 
vonultak végig bohócokkal és társzekéren tán-
cokat lejtő óriásemberekkel, akárcsak Liliput és 
Gulliver országából szedték vulna össze ; az ér-
dekes menetet az összes virágdiszes fogatokon 
helyet foglaló rendezők kisérték és természetesen 
a zenekar is. Ezt a rögtönzött kedves látványos-
ságot, melyet Lóránt Gyula tanár és Freyberger 
Ferenc ötletes rendezésének köszönhetünk, sok-
kal jobban érvényesült volna, ha a menetnek tá-
gasabb felvonulási teret biztosítanak. 

* 

Este fényes kurucestélyt rendeztek Kraffka 
Boriska és Miklós Berta a felsőbb leányiskola 
dísztermében. Itt Iby Éva leánygimn. növendék 
prológust adott elő, Pavetits Ede tárogatón 
mutatta be művészetét, Ráthné Rákóczi dalokat 
énekelt, Kirchknopf Pista tüzes ügyes verbunkost 
táncolt, amelyhez az uri zenekar szolgáltatta a 
zenét. Reményi Ferenc kuruc melódiákból egy-
veleget zongorán. Balikó Lajos Cinka Pannát sza-
valta el, végül pedig Hanély Dóraaz uribanda kisé-
érete mellett kuruc nótákat. A nagy közönség itt is 
hálásan jutalmazta a műkedvelők és rendezők 

nagy élvezetet nyújtotta érdekes műsorát. 
* 

Vendégeink a főrendezők és a polgármester 
kalauzolása mellett megtekintették a szeretetvásár 
minden sátrát, sokat vásároltak és felülfizettek, 
jelen voltak a sportversenyen, melyről elragad-
tatással beszéltek, azután a Parzival előadáson, 
melynek szépsége őket nagyon meglepte és is-
mételten gratuláltak az illusztris szerzőnek, — 
továbbá jelen voltak még a különböző,előadáso-
kon és mindenütt elismerésüket fejezték ki a 
nyújtott kiváló élvezetért és köszönetüket a 
rendezésért. 

* 

A sötétség beálltával a főtéri villamoi osz-
lopokon ez alkalomra elhelyezett ívlámpák nap-
pali fényt árasztottak. Két zenekar felváltva tánc-
zenét adott elő és habár a kedvezőtlen politikai 
helyzetre való tekintetből a vig mulatozás el-
maradását kívánták, mint előre látható volt, a 
nép gyermekei sehogysem voltak hajlandók fejü-
ket busulásra hajtani. Egy-kettőre táncba fogtak 
és a hűvös időjárás ellenére is szilaj csárdást 
kopogtattak az aszfalton és nemsokára más tánc-
kedvelők is követték csábító példájukat, mikor 
pedig már hidegre vált az idő, bevonultak a 
Mulató termébe és ott folytatták programmszerü 
pontossággal — hajnalig. 

Mintegy lepergő mozifilmet rögzítettük meg 

a Nemzeti Nap változatos és káprázatos látvá-

nyosságainak egész sorozatát és ha szemünket 

talán valami elkerülte, ne csodálkozzék ezen 

senki, — ahol annyi sok a látnivaló, könnyen 

megeshetik. 

Nagyon szép volt ez a Nemzeti Nap min-

den részletében, kedves emléke lesz mindazoknak, 

akik rendezték és azon résztvettek, amit még az 

anyagi siker is fokoz, mert ugy halljuk, hogy a 

számadások végeredménye túl fogja haladni a 

100.000 korona tiszta jövedelmet. , * 

Hirdetmények. 
Közhírré teszem, hogy mindazok akik a 

mexikói területekből bérelni akarnak (jelenlegi 

bérlök is,) azok jelentkezzenek a városi mérnök 

nél f. hó 14.-tői péntektől kezdve — 18.-ig 

keddig minden délelőtt 10 tői — 12 óráig. 

Alispnti utasitásiira közhirró leszeni a szom 

bathelyi ker. kormánybiztos következő rendeleté*: 

Ausztriába bort kivinni szándékozók kivi 

toli engedélyért egykoronás bélyeggel ellátott 

folyamodványban dr. (jyarmathy Viktor minisz 

teri tanácsoshoz (soproni pénzügyig dóság) 

forduljanak. Az engedélyek majd a községi össze 

írással való összehasonlítás, helyszíni ellenőrzés 

után literenkint két koronát kiviteli illetéknek a 

soproni állampénztárba való befisetése ellenében 
adatnak ki. A kérvények még e hóban leg-
sürgősebben nyújtandók be. Alispán. 

Jambrits Lajos polgár w«st«r. 

A kiszegi közalkalmazottak beszerzesi cso-
portja 1920. május 17-én hétfőn és 18.-án 
kedden a honvédlnktanyában délután 2 tői ki 
osztja a júniusi burgonyát fejenként 8 kgr. A 
burgonya ára kilónként 60 fillér. 

A kőszegi közalkalmazottak beszerzesi cso 
portja május hó 16. án vasárnap délelőtt 11 
órakor az állami polg. fiúiskola I. osztályában 
választmányi ülést tart, melyrs nem csak a 
választmányi, hanem a esoport tagokat is meg-
hívjuk. tekintettel az ülésen letárgyalandó ügyek 
rendkívüli fontos voltara. Elnökség. 

Helyi hirek. 
Soos Karoly honvedelmi miniszter pénteken 

városunkban időzött s a helyben állomásozó 
katonaság fölött szemlét tartott. Szemle után 
a kaionai alreálískolában és Jambrits Lujos 
polgármesternél tett látogatást. 

Eloleptstes. Pados Jenő őrnagy földink, 
volt helybeli utóbb szombathelyi állotnásparaiics 
nok, ki jelenleg Debrecenben van a vasi zász-
lóaljjal, az előléptetések eorán alezredessé 
neveztetett ki. 

Elólsptstss Dr. Krause Jenő őrnagy alezre 

dtssé lépett elő a katonai alreáliskolában. 

Uj katonai nyilvántarts tiszt. Gergelyffv 
Ferenc alezredes, mint katonai nyilvántartó 
liszt a varosnál nyert beosztást. Szomor Aurél 
őrnagy a járási katonai nyilvántartást vette át 
és hivatalos helyiségét áttette a ssolgabirói 
hivatalba. 

Az oltárspyssülst elnöknö választass. Május 
6.-án az oltársgyesület választmánya boldogult 
Hodászy Béláné helyébe elnöknőnek egyhangúlag 
Udvardy Katust választotta meg, kit Kőszeg 
szegényei nagyon jól ismernek a nővédelmi 
hivatal egykori vezetéséből. 

Oltárnap. Május 9. ike helyett a Nemzeti 
Nap miatt vasárnap május 16. án lesz az oltár 
nap. 9 órakor szt. mise szentség kitétellel. D. u. 
5 órakor szt. beszéd és szentség eltétel. 

Hazajönnek a 83 ások és mint megbizhstó 
forrásl ól értesülünk, két zászlóalj városunkban 
nyer elhelyezést. 

Tarsas kirándulást rendez pünkösd vasár-
napján a kőszegi Concordia dalárda, hogy hová, 
az mé f teljesen elhatározva nincsen, de való 
szinüleg a Hétforráshoz. Indulás d. u. 2 órakor 
az Ipartestület házától (Belváros). Vendégeket 
szívesen lát. Mindenki gondoskodjék jó u/.son 
náról. Rossz idő esetén a kirándulás másnap 
lesz megtartva. 

Waisbecker Jenő hagyatéka. A vörös uralom 

vértariuja Waisbecker Jenő egész vacyonát 
Kőszeg városnak hagyományozta végrendeleti 
leg, mit még az Isonzónál csinált. A hagyaték 
tárgyalás most van folyamatban. 

A Nemzeti Napról kitűnően sikerült fény-
képfelvételeket készített Knebel szombathelyi 
fényképész. Kóth Jenő kirakatábaii megtekint' 
hetők. 

A bandérium mindenütt hódított. Bókoltak 
nekik a férfiak, az asszonyok, a leányok: hej 
de mokány szép legények! De .bezzeg jobban 
imponált nekik a Dorner bókja. Öt liter zamatos 
csopakit vitt elébük, ezzel köszöntött rá|uk. 
Dorner-féle csopaki! Ez ám a valami! 

Adomány. Miletits István kőszegi hástulaj-

donos, ki ezidőszerínt Pozsonyban lakik 1000 

koronát adott Kőszeg város szegényei részére. 

A Gyömorey-hazat, melyet általában a város 
legszebb kertes lakóháznak tartanak és mely a 
hosszú Intézet utcával paralel a legnagyobb 
há/.tslek, megvette Meixner Dénes huszárszáza-
dos 650 angol fontért. Ez a mi pénzünk jelen-
legi értékelése szerint kb. 600,000 koronanak 
felel meg. A nyolcvanas évek végén vette meg 
Gyömörey Antal nyug. altábornagy 21,500 forin-
tért és egész hosszában falazott, kerítéssel ha-
tárolta el az összes intézetutcai hazak szom-
szédságától, az elhanyagolt kertet pedig meg-
miveltflte és gazdasági épületet is építtetett. 

Stierling Frigyes, a szombathelyi szárma-
zású nagy hírnévre szert tett telepatikus, kinek 
szuggesztiós képességéről csodákat mesélnek, 
Szombathelyen rendezett előadásaival beigazolta, 
hogy mutatványai jelentékenyen felülmúlják az 
itt járt Scheak Jenőét. Ugy értesülünk, hogy 
jövő héten városunkban is szándékozik kivált-
ságos tehetségét bemutatni. 

Az uj lakberrendelet szerint a 4 szobáig 
terjedő lakásoknak bérösszegét augusztus else-
jétől kezdődőleg, kivévén a nyugdijasokét, 35 
százalékkal szabad felemelni. Üzlethelyiségekre 
és nagyob lakásokra nézve kölcsönös megegye-
zés szerint. Ezzel a joggal a háztulajdonosok e 
hó 14. ig élhettek. Akik elmulasztották már 
csak november 1 tői kezdvs követelhetik a bér-
emelést. 

A *őszegi közalkalmazottak beszerzési cso-
portjának elnöksége ez utón is hálás köszönetet 
mond Schwarz Adolfnak, amiért a pincéjét 
burgonyánk kiosztásához teljesen díjtalanul át-
engedte. Továbbá Takáts Béla századosnak, ki 
burgonyánkat jutányos áron beszállította és 
Gratzl Kálmánnak, ki üzlethelyiségét díjtalanul 
rendelkezésünkre bocsátotta. 

Ivanfi est. Jeleztük már, hogy színészetünk 
büszkesége városunk közönségét is gyönyör-
ködtetni fogja nagyértékü művészi játékában 
és előadja azokat a legszebb szerepeit, melyek 
őt a legnagyobb scehakespeare színészünké avat-
ták és külföldön is dicsőséget, elismerést szer-
zett a magyar színművészetnek, szabad előadá-
sát a „Mulató* nagytermében 1920. május hó 
21.-én pénteken este 8 órakor fogja megtartani. 
Előadásának főbb pontjai: 1. A színház jelen-
tősege. 2. Machbeth előadása a szt wandvillei 
apátság romjai között. 3. A görög tragédia. 4. 
Shakespeare. 5. Sophocles. Ezenkívül a klasszi-
kus tragédiák legszebb jeleneteit mutatja be. 
Azokat a szerepeit, melyek a művészi pályájá-
jának legnagyobb sikeres eseményei voltak. 
Képviselve lesz előadásában a magyar klasszi-
kus költészet is, amennyibeti Petőfi és Arany 
legszebb költeményeit szavalja el. A jegyek az 
előadásra előre válthatók Rónai Frigyes könyv-
nyomdájában. 

Vidéki hirek. 
Hervath Andor alispánhelysttes felmentését 

kérte és nem is pályázik a főjegyzői állásra, 
melyet, csak egyhangú választás esetén volt 
hajlandó elfogadni. A főispán kérését teljesí-
tette és kitűnő szolgálatainak teljesitéseért 
elismerését fejezte ki. Azéta újra csak a kőszegi 
szolgabírói hivatal vezetését látja el é« ennek 
nemcsak a kőszegi járás örül, hanem valószínű-
leg ő maga is. 

Hsrbst Géza alispán ellen megszüntették a 
a fegyelmi vizsgálatot, ki hivatalát már elfog-
lalta. A keddi törvényhatósági ülésen már ő 
elnökölt. 

A nagyysncsiek az elsők, akik a háború-
ban elesett hős fiaik stnlékére szobrot állítottak. 
Vasárnap volt felavatása. A szobor a templom 
téren áll. Magas obeliszken ogy turulmadár 
és márványba vésve az olssett hősök nevei. 
Kopcsándy Sándor esperes mondotta az ünnepi 
beszédet, a felavatást a püspök helyetteseként 
Dr. Tóth Jézsef kanonok végezte. Az ünnepé 
lyen jnlen volt Cziráky főispán, Lingauer kép-
viselő és sok száz veudég Szombat helyről és 
vidékéről. 

Dr. Fsdor Antal volt szombathelyi rendőr-
kapitány, aki a proletárdiktatúra alatt a vörös-
Őrségnek négy megyére kiterjedő dandárparancs-
noka volt, mint ismeretes, a vörösuralom össze-
omlásakor szintén letartóztatott és az ügyészség 
ő ellene is megindította a bűnvádi eljárást. A 
vádak közt az is szerepel, hogy Szamueli Kő-
szegre jövetelét ő mozdította elő és Lingauer 
ellen elfogató és elpusztító parancsot adott ki. 
Betegségére való tekintettel rendőrök otthon 
Őrizték. Mult vasárnap este megszökött. Cselédje 
és egy rohonci fiakeros segítették szökésében, 
valószínűleg az erdőkön át Ausztriába. Neiói, 
sogorát és cselédjét letartóztatták. Hatrahagyott 
leveleiben öngyilkosságot jelentett. 

A naaygencsi ellenforradalom évfordulója 
volt szerdán, mit a nagygei.csick lelkesen ünne-
peltek m»>g. A Kossuth nóta hangjai mellett 
zászlók kai járták be a fwlut és »>ste táncmulat-
ságot tartottak. 

3. 
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Egy íaripnű, 
ki a n é i n e N n y e l v e t i j^uirja, azonnal fel-

vetetik r ' ip n ^ n i d a j ^ ^ n . Rónai Frigyesnél. 

X J i l o b í | 2 i c s e ' k 
f e l v é g é fcaek fix f i zercStae l le t Rónai 

Frigyes h i r lape lárus iUs i OzTc^Mkm. / \ 

19:29. május Kőszeg é* Yidéke. 

A csonka kerületek uj képviselőválasztása -

nak a kérdése nagy feszültségef idézett elő a 
ker. nemzeti egyesülés és kisgazdapárt között. 
Ha a képviselőház a java-latot leszavazna, a 
ker. nemzeti egyesülés pártjának miniszterei 
lemondani szándékoznak és a kisgazdapártnak 
engedik át h korrnánvaást. Pénteken már majd-
nem megegyeztek, de * nemzetgyűlésen uj hó! 
súlyos ellenlétbe kerültek. Arra törekednek 
mindkét pártban, h ' gy egviit lesni kormányzó-
pártot létesítsenek, melynek élén Apponyit 
kívánják. Hétfőn fog ez eldőlni. 

A szibériai hadifoglyok hazaszállítás* már 
folyamatban van Júniusra nn'ir itthon lesznek. 

Akar Ön jó cipőket 
jutányos árban hozatni ? 

Ugy kérjen árjegyzéket az évek ót.* leg-

megb í z h a t ó bbnak •íiisnmrt c v ^ ' l . 

E! sorai ti.'11 m i nő ségű ^ i p ő á r u k száll iiása. 

Lege r -se".aj munkásba ! ancsok, nő! paraszt-

eipő:, ! ' :u/s g y e r A k c i p ó k s, á!li»á--a. • 

F iioin t uK^ i i r f ^o i fcivateipők raktára. 

Szám! <lan e l i s m e A i j a i>niWrszál!ii .-áért 

Vidékre leggmui >»;»•» cr csomagolás éi 

napont&i szé j j j l lkü ídés p-V,án. 

Müller L. f . és Társa 
Budapest, Kárpy-körut 4. I. ern. 

Aíapfva 1912. 
Szövetkezetek, Uradalmak, Kisgazdák szállítói. 

Árjegyzéket azonnal küldünk! 

: : írjon még ma, mire van szüksége! : : 

ELEM) . BIOSKÖP 
a „ M u l a t ó " i l a g y t e r m é b e n 

M u l o r * j u 

Ma v á s á r t * ^ ' ' r r a j u s Ur 16-án : 

fí t o f p n c . 
Népszínmű 4 felvonásiam irta Tóth Ede, 

a főszerepben Yá rkony t ^ f . és Berky Lili 

És a kisérőtflüsor. 

V «ás h t í témá J a J h g r 

rűh, söm gyógy kezol<j$ro jó hatású szer 

a szagtalan és kol lemepnl latu Gerő-fé ie 

b o e q e a 4 - ^ Ő C S . 
Ára 10, 20, 30 kor. HozMvaló Borókaszappan 

J l kor. — Kapható mirmen gyógyszertárban. — 

K e s z i t i : Hunnia gyóg«zeré»zi laboratórium 

Budapest, IX. ker. Táday-utca 12. sz. 

Nagyaranyu feg> verc»em#e*zetrol már mult 
héten volt tudomásunk, de a nyomozás érdé 
kében nem adhattunk róla hirt. Most már köiöl-
hetjük. hogy a helybeli rendőrségnek jutott 
tudomására, hogr Biermann középpuiyai szatócs 
fegyverek Összevásárlásával foglalkozott és uz 
ellene a gyanú, hogy az osztrákok betörése 
e«etAro rt^.ik számára gyűjtögette. Azóta kid** 
rult, hogy az ő fegyverszerzése soproni katonai 
eremé!vek titkos fegyvervúsárlási megbízásával 
ven Összefüggésben és ekörül törtéut a vissza 
élé*. A Biermannál 'ártott házkutatás lőszert, 
gépfegyvert. 7000 korona lel ályegezellen pénzt 
hozott napvilágra. Az elj-irá- ellene és még 
ismeretlen bűntársai ellen megindult. 

A Lkai ksmmunista direktórium ügyét tár-
gyalták pénteken a szombathely i törvényszéken. 
Gessei Lajos volt u fővádlott. Zsarolásért, sze-
mélyes szabadság és magánlakás sértésért 6 
hói aj i f g .ázra és 1500 k<r. pénzbírságra iteit^k 

HORVÁTH LS VÁGÓ 
műszak i nagykt reskedés 

VI., Király utca 1C8. Telefon 170-90. 

Sürgönyeim : HowJli j 4iB^Kpest. 

Kapható raktárról: i l p á l i c , permetező-

alkatrészek, carbid, wb id l ámpák , fürdő-

berendezések, szivaítjus kutak, minden-

nemű csövek és gummiáruk. 

R o m á n 

colpontét 
lehetőleg aV.oiwali szállításra 

vaggontétf l íkben ajánl : 

MtszÁjtes^roR-
kőszén- és c cn «n l n ag> kereskedő, 

::: S Z O M B A T H E L Y . ::: 

D-"ch SKABOFpM^f6 ' 
Leghamarabb ni^gszünftii a viszfcstegté-

(jst, ótvart, j lwé t f , rühesseget. 
Nem piszkít, siagtalan^ilppal ii hasznalhat*. 
Próbatégely, nagy t j l i li tégely 

aUügWoan. 
Kapható a helybeli g y f t szertárakban, valamint 

. . -iKieiheíő a budapesBföraktarosnál: Török J. 
gyógyszertárában Budapfcten, Király-utca 12 sz 

Meghívó. 
Vasárnál , vagvis f. 

hó ltí - án A l n l ő t t / % 1 1 

órakc i tKei f Szoc. Mun-

I ás' g y l w T f f v ü l ^ lesz 

meg' 'rtv|ffl!Sryrtí min-

den ' igo i lnsgh ivunk . 

Tá rg j j l A bizottság 
lok< szoiiIIb és újjá vá-
lasztása. § 

il íámmw] 
Lág ie r vendéglőjé-

ben / a 16.-án 

z e n é s R i i i i M ö t v e 

meaíles/, tartva. 

IfLJl únna 

t á n c m u l a t s á g lesz. 

Sör-főraktár jelentés. 
Tisztelettel értesítjük a t. vevők/zönséget, hogy az 

egyesült kőszegi és vidéki Vendéglősök közreműkö-
désével Kőszegen, £ir^ly-ut 9. házszám alatt 

létesítettünk, ahol á l landóan j ó i l n í s c g ü hordó- cs pasteurizált palack 
s ö r t lehet kapni . j | 

Bővebbi felvilágosítás a r^k&rban tudható meg. 

Nyugatma^arország i Sörfőzde és Malátagyár 

R.-T. Budapest, soproni Gyártelepének 

* Kőszeg vidéki főraktára. 

Nyorr.alott Kéeai F r i f j e i könyvigsmdájában kőazegeu. 

\ E g y M s e b b 

p H r n i r e d e n c 

i t i á r v á m f c ^ . ^ egy 

k e r t i h W t a e í a d ó . 

C im a k i a* ' ) h i va ta l%n 

Egy leánjla-kalidt 
IIerénytffl l ^ s zeyg és 

itt egy z W I e j f f v t fül 

beváló el veszoBrA m»'g 

találó jntalonlWlenében 

ndja le Kincs ííiiit urnái. 

E g i j ó 

e l a d ó . C i a J a kiadó-

h i v a t a r a n . 

K ö a e r d e i ^ u h ^ . r e k . 

A mapyar hekeszerzodest az cl'ó-7 világon 
tulszigorunak és igazságtalannak mondja a snjtó 
és illetékes államférfiak. Szigorúbb mint bár 
mely iij.t> lefegyverzett államé. A legtekinté-
lyevrbb lapok egyenesen teljesilhetetlennek 
mí'iidjak a felJételeket. A nemzetgyűlésen h 
külügyminiszter ismertette. Csupán a kisérő 
ira'ból uierit reményt, hogy az antant is belátja 
ezt cs segítségünkre lesz a jóvátételi bizotts g 
eljárása során. Az a iatszat, hogy az antant 
keze meg van kötve, már nem változtathatott 
semmit. Az országiam mindenütt elkeser< de t 
tüntetések vol'ak és az elszakadásra ítélt terű 
letek* n is tiltakoztak a népjogokat «vrtö erősza-
kos és igazságtalan békeszerződés elli 

A tőiÖU bekeszerzódost e héten adták :'ii 
küldöttségnek. Egy hónapi idot kapott hx észre 
vételek mfgtéieiéie. A tör<»k birodalmat is je-
lentékenv^n m^ge-onkitják. 

H ^ t i s z é l j e g y z e t e k 

Nemzeti Napot rendezni nem könnyű dolog. Száz-
ezer koronát jótékony célra összehozni az még nehezebb. 
Százezer koronái valóban csak a j ó t é k o n y s á g n a k 
juttatni ez a legnehezebb, mikor a legjobban jüvedel-
mezettek az első számú igénylők. Felre szegények, felre 
nyemorultak, várjatok a morzsákra, nektek az is eleg, 
ugy sem vagytok ti többhöz hozzászokva ! 

• 

A fővárosi napisajtó attól félti hatalmát es jöve-
delemforrását, hogy negy oldalra kénvszetül. Miszen 
eddig r.z volt a baj, hogy éppen sokoldalúságuk miatt 
csak egyoldalúak voltak. 

* 

A fővárosi napilapok azon siránkoznak, hogy papir-
hiánv miatt ezentul csak 4 oldalas terjedelemben jelen-
hetnek meg. Pedig ez gazdasági szempontból nagy 
elónyt jelent. A kormány folyton veszekedik, a nemzet-
gyűlés nem tud egyetérteni, az ujs.igok a négy oldalon 
felüli hasábokat a párt- <.s személytorzsalkodások száz-
váriációs leírásával töltik ki, a jó vidéki nép pedig 
mohón kapkod az újság után cs csak olvas, olvas, 
olvasM. hogy mi a véleménye Andrássynak, Szterényi-
nek, Lovászynak, Kubinyeknyek, sokurátpatkoló es vák-
apádi Szabó Istvánoknak, sőt Friedrichnek és Eie'<ynek 
és arnig olvassa, ugyanazt teszi mint ezek a nagy bölcse k: 
lopja a napot Mennyi időmegtakaritas, mennyi munka-
többlet, ha csak négyoldalas lapot kap naponta! — 
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