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^Bethlen a magyar diplomáciáról. 

A hazai politikai sajtó egyik tekintélyes né-
met organuma, mely fennállásának most érte meg 
75. évfordulóját, jubiláris számában közleményt 
hozott a miniszterelnök tollából a magyar diplo 
máciai munkásság kérdéséről. Ez a nagyjelentő-
ségű ismertetés, mely reámutat a nyilvánosság 
előtt az önálló Magyarorszag diplomáciájának 
szervezetére, mintegy válaszul tekinthet azokra a 
véleményekre, amelyek időnként a parlamentben 
és a nyilvánosság előtt bírálják a diplomáciai 
kar munkásságát. Gyakran étik méltatlan táma-
dások, amelyek nem ritkán téves értesülések for-
rásából táplálkoznak és nagyban hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a közvélemény helytelen felfogást 
alkosson magának az egyik legnehezebb állami 
funkcióról. Most Bethlen István gróf kivánja a 
magyar közönség előtt felfedni a tulajdonképeni 
okait annak az általános megítélésnek, mely sze-
rint diplomáciánkat a magyar temperamentum 
nyiltszivüségét és impulzivitását kevésbbé vissza-
tükrözőnek tartják. Sokszor ugy állítják be a 
dolgot, mintha az aktivitás hiányzana diplomáci-
ánkból, mert a belső politika harcosai mindég a 
maguk szereplésének vértnersékletehez mérik hozzá 
a külpolitikai szolgálat teljes diszkréciót köve-
telő munkáját is. Amit vérmesebb megnyilvánít 
lásokkal elbir a parlamenti szintér, azt félre kell 
tenni, ha a magyar államférfi kilép az államok 
közötti érintkezés területére, mert itt kötik öt is 
azok a mindenütt érvényben levő formák, melyek 
elütnek sokban a hétköznapi közelelnek jelensé-
geitől. Az önálló magyar diplomáciának nagy 
nehézségekkel kellett megküzdenie s hogy korán 
kivivta magának a függetlenné lett állam képvi-
seletében mindazt a megbecsülést, mely a hatal-
mak diplomáciáinak kijár, egyedül annak az ala-
pos képzettségnek, tökéletes jártasságnak és 
korrekt magatartásnak köszönhető, mely jellemzi 
a magyar külképviselet tagjait. 

Az ő hivatalos tevékenységük megkívánja, 
hogy teljeséggel beleéljék magukat annak az or-
szágnak erkölcseibe és szokásaiba, amelynél 
akkreditálva vannak, de megköveteli azt is, hogy 

nélkülözzék a politika vívóterén itthon szokás-
ban levő vehemenciát 

A külpolitikai működés nemcsak szellemi 
látókört igényel, hanem kitűnő érzéket és rend 
kivüli tapintatot a nehéz feladatok számára, a 
melyeket eredményesen csak ugy lehet megoldani, 
ha azokat elősegítik a belső társadalom részéről 
a jóakaratú niegertés figyelmével és támogatásá-
val. A miniszterelnök rámutat arra, hogy egyik 
rossz szokásunk az, hogy a publikum nálunk 
gyakran többre becsüli a lármás megnyilatkozá-
sokat, mint az objektív és tartózkodó magatar-
tást, ha az kimondhatatlan nehézségek között 
folyó munkát fed is. Pedig a magyar diplomácia 
eredményességének alapfeltétele, hogy a hazai 
közvélemény mindenkor tárgyilagos Ítélettel ki-
sérje lépéseit s jóindulatu objektivitással bizto-
sítsa annak számára a nemzetközi érintkezésben 
azt a biztonságot, melynek birtokában lehet csak 
a nemzet és nemzeti érdekek szolgálatát ellátni. 
Fiatal hajtás ezeréves állami organizmusunk fáján 
az önálló külpolitika, s éppen ezért bizalommal 
és megertéssei kell ápolni, hogy megerősödjék 
és díszére váljék az annyi vihart átélt törzsnek. 

H I R D E T - d g i r c s s . 
8112—928. RZ. Felhívom fi szőlőbirtokoso-

kat, hogy 1927. év őszén te 1928. év tavaszán 
újonnan telepített f-zőlőket 1928. évi julius hó 
15 ig A hegyk&z-vég j e f . Őjénél (Városház* 6. sz.) 
okvetlenül bejalentsé;. A 800 négyszögölt él 
migyobb im-minis h )moktelep.léseknél az immu-
nitást ií.izoló bir.onyítránv is bemutatandó. 

7556—928 sz. Közhírré tőszóm, bofjy a 
me/ej ^gérk^rokról 8/-rkpsz'ett kárfelvételi jp^y 
zék a váron udószárnvite i ügyosztálynál bete-
kinthető s megaryőződ szerezhető, hogy a ká-
rofu'it földrészletek » jegyzékbe f i vannak e' 
véve. — 

7376—1928. Közhírré t̂ sz-*m hogy a gaz-
dasági gépmunkások i tfép ü ccmbehplyezése 
előtt brjel. ntordők a városi ..dószámviteli osz 
tálynál, ahol a balese' L> osi *wa vonatkozólag 
bővebb fe lv i l ágos í t nyerh tő. 

7892-928. Felhívom nz érdekeltek figyel-
mét 3. honvéd vegyesdandárpantnesnokság szá-
lustakrtrmány szükségletének biztosítása tárgyá-
ban ki idott versenytárgyalási hirdetményre, a 
mely a polgármesteri hiva'a'ban megtekinthető. 

Jambrits Lajos, polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 

Értesíttetnek az érdekelt Ugok, hogy a 
tanoncmunkakiállitás f. hó 29 ón (Póter és Pal 
napjai) lesz megtartva. A kiállítandó tárgyak 
junius 28 án adandók át az iparostanonciskola 
igazgatójának. A kiállítás látogatására a teetü et 
összes tagjai, úgyszintén Kőszeg város n. ó. 
közönsége meghivatik. 

Ipartestületi elnökseg. 

A kőszegi Concordia Dalkör 60 éves 
jubileumára. 

Irta és a junius 3-iki ünnepélyen elszavalta: 

Tompa Kálmán ny. színigazgató. 

Koldus, de büszke megrabolt hazánknak 
Daloktól edzett dalos egylete, 
Mely védbástyaként állsz már hatvan éve 
Mint Kőszeg város harsogó jele I 
És hatvan évig, hős Jurisits lelkén 
Keresztül zengte ajkatok a dalt . . . 
Mely Kárpátoktól le az Adriáig 
Mint ima szállt: Isten áldd meg a magyart! 

Dalos testvérek! Nagy multatok fényén, 
Tetemre hiv ma e dalos sereg, 

' Mint Cézárt egykor, Brutus hü barátja 
Tetemre hivta, hogy ki ölte meg? 
De amig Cézár ajka vért szivárgott 
Ti lelketekből zengitek a dalt . . . 
Mely Kárpátoktól kéklő Adriáig 
Mint ima száll: Isten ! áldd meg a magyart! 

És látjuk multad, amint virradását 
Mindegyre nagyobb ter foglalja el, 
És szárnyatok is igy lett mind erősebb 
S a dalnak uj és uj ifjat nevel! 
S mig pártatokban ihletett mámorral 
Csendült fel ajk és ajkakon a dal . . . 
A Kárpátoktól messze Adriáig, 
Fohászként száll: Isten! áldd meg a magyart! 

S im hós Jurisits büszke városába 
Tinektek nyújtják az első babért, 
Tinektek, mellyel uj erőre buzdit 

A régi honnak szent sugáraért! 
S ti versenyezve <i dalos madárral 
Fennszarnyalóan zengitek a dalt . . . 
S a Kárpátoktól le az Adriáig 
Harsogva szállt: Isten! áldd meg a magyart! 

De jött a rút, az ádáz harcok napja, 
Midőn véreben állt a félvilág 
Elől a legszebb, legdicsöbb nemzetnek, 
Ifjai vivták a dicső halált! 
És hulltak, hulltak, mint titáni hósök, 
Félholtra váltan hallgatva a dalt . . . 
Mely hős Jurisits büszke városából 
Mint ima szállt: Isten, áldd meg a magyart! 

És jött aztán a hóhérok világa, 
Midőn elült a dal az ajkakon, 
S rablók tanyája lett a Kárpátoktól — 
Amerre néztünk mindenütt a hon, 
Isten se kellett és ti szent titokban 
Erdők homályán zengtétek a dalt . . 
Mely szent fohászkent szállt a bérceken át, 
Mint virradás: isten! áldd meg a magyart! 

S itt állt a nemzet nitul megrabolva; 
Köröskörül gaz, rabló banditák! 
S ti, mint hős Jurisits dalos vitézi 
A Hiszektgy-nek zengtetek dalát. 
És napról-napra uj, meg uj erővel 
Dörögtétek a régi büszke dalt . . . 
Amelynek szárnyán le az Adriáig 
Csak ezt zengték: Isten! áldd meg a magyart 

Dalos testvérek: multatok jutalma 
Ez ünnep itt, hol e dalos sereg 
A lelkük büszke, szentelt ihletevei, 

I I I K K K . 

Leventenap — julius 8-án. 

Amint mult számú ikban is jeleztük, hogy 
a népünnepélyek soráb»n egyedülállót szándék-
ozik rendezni a helyi levent^e^yesület, ugy ezt 
a hírünket még azzal bővíthetjük, hogy oly 
nagyszabásúnak kevés bákeb?li ünnepség ne-
vezhette magát, mint ezt a fenti egyesület ve-
zetőségének tervei jelzik. Mást sem kell emlí-
teni, hogy a Budapesten megfordultak számára 
oly meseszerűen bi tó Városliget életmáraortól 
és pezsgő jókedvtől du zadó légkörét vará'.solja 
egy napra a rendezőség a Sörkert hnn^uJatos 
fai közé. A Liget, a Práter Kőszegen 1 Mily 
elsőrendű ötlel! A körbinU, a romnt ikus hajó-
hinta, a látványos bódék, a verkli hangja, a 
hajóiIeL'én>ek, kikiáltók zaja, mily boldogítón 
fog egymásba olvadni és ki>u2árzik majd az 
anokrót a i éma kitiltás: M>?gis csak s'/ep az életi 

A to-übolatárgyak nem is remélt óriási 
nagy s/ámban gyűljek F»rk«s Pál fogalmazó 
pihenést nem i^m rő kez-ib". A jegyek is szép 
számban kerüfnek már eladásra. A hivatalok ós 
intézmények megértébe fol j 'án már elOlegas 
Összegek jaruina' Inzzá. mi ünnepség minél 
nag szabásúvá való fc ifejles/t»-séh>v. Örvendetes 

Köszöntik a ti hatvan évetek. 
S vigyen bárhova sorsotoknak utja, 
jurisits várán kivül és belül, 
A régi Himnusz s Hiszekegy-gyei együtt 
Pihenni terve csak e dalt zengjétek: 

H a z á d n a k r e n d ü l e t l e n ü l ! 

Jubileumra ! 
(Évfordulóra.*) 

Lélekben ott valék, 
Én is a sereggel! 
Hova ünnepelni 
Gyűltek össze mostan ! 
Hálás szeretettel, 
Gondolok rád vissza: 
Öreg kis iskola, 
Hisz tanítványod voltam! 

Életemnek legszebb 
Évei valának, 
Amit ott töltöttem 
Valamikor Benned! . . . 
Te már a multté vagy : 
Falaid nem allnak, 
De régi hiveid 
Még most sem felednek ! 

Régi kis iskola: 
Múltból jövő emlék, 
Én sem feledtelek, 
Szivemben a képed I 

helyc/.nl. 
*) Lapunk túlzsúfoltsága 

Eszembe jutsz nékem 
Néhanapján mégis . . . 
Ünneped van: ime 
Megint felidezlek! 

Sok ezer tanítvány, 
— Köztük vagyok én is — 
Küldi üdvözletét 
Messze földről Hozzád: 
Eletrohanásban 
Megállnak egy percre, 
S letűnt boldogságuk 
Visszasóhajtozzak ! 

Lélekben ott valék 
Én is a sereggel 1 . . . 
Gondolatim mostan 
Körülötted szallnak! 
Áldást rebeg ajkam 
S hálás köszönetet 
Mond az egykori 
Régi iskolának! 

Schultz Imre. 
miatt annak idején nem tudtuk el-
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Kősze,. et> \ idekt. 

tény, hogy Kfszeg egész társadalma önként fog 
össze annak az egyesületnek támogulás\ra, mely 
idáig mint mos'oh i gyermek lelt kezehe n.igy 
közönség sorAb^u. Helyes, ho*y v.^gre mindenki 
ráeszmélt arra, mit jelent az i f j ú i g szellemi és 
testi kiképzése, f< gye'mttése egy megcsonkított, 
magára utalt neri.zt-t h iti'ir i közölt, amely ifjú 
ságnak legszebb hivatása lesz majd. hogy az 
öregek hibáját ós az igazságtalauság maró vétkét 
kiküszöbölje. W . 

A kormanyjo síuietesnapjat Kőszeg város 
közönsége is méltóképpen ünnepelte meg. A 
város lobogédiszt öltött és az j«lreáliskolába 
isteni tiszti letre gyűlt össze az ürw.eplő k^zön 
ség. Délben az a'r i p irancsnika ebédet 
adott, meiyen Németh József parancsnok a 
kormányzót köszöntötte, J ambrits Lajos polgár 
mester ptdig Némoth József paranc&rokra mou 
dott felköszöntőt. 

Kőszeg le(.u,abb vitézéi: Szabadváry (Frey-
bergt r) F tn LC pangyárcs. Hidaimási (N ivák) 
István folcimnvts, Led--mér (Liinc^ek) János 
rendtr, Varjasi ( W a g n r ) Mihaiy iertész, M igoesi 
János rtr dór kőszeg. 

Eyvhavi szabadságra megy J noss István 
postsfőnök butus/tus hó 1-án. He'yettesiieni 
dr. Rusinszky J ' zsefm. kir. postatan ;csos fogja. 

Tanítónői kepesites. A helybeli szent Do 
moukufertLidi apácak vezelét-e alatt áiló elemi 
iskolai taritór.fkép/őben a képesítő vizsgálatok 
J U L I U S 15—19 én voltuk. A v i z s l a t miniszteri 
biztota dr. S*ücs I>tván h. államtitkár, elnöke 
dr. Buda János apostoli pro' nótárius, egyház 
migyei fnaufeiügyelő volt. Oklevelet ny r: 22 
tamtónőjelölt és ptdig 10jel»s, 10 j'» és 2 eiég 
tégts tredmeLnye!. ai t»kkor 13 tunitónö 
szerzett kántori okleveieí. 

Eljegyzes. Sebw»rc Antal szécei tanító 
eljegyezte kovác? üizuskát Szőcérőí. (Minden 
kulon értesítés helyett.) 

Halalozas. Steltaser L íjos igazgató tanító 
Bratiaiavaban meghalt 65 eves Korábjn. Évek 
kei ezilőtt itt muk ' d tt mint taritó az evang. 
Lépiskolaban s tamtvar y.ii közű! meg sokm 
íogtaK visszaemlékezni szer-tett tanítójukra. 

Esküvő. F. hó 21 cu vezette oltárhoz Hu 
dapcsteii Fajkurthi Kurtl.y Pál főjegyző és bir 
toKos, tart. százados Szoiüori és :>omodori Faz 
mai.dy Uianka Jolán lueszt. Tanú* voltak : 
Malyusz Egyid ryug. kir. törvsz. tanácselnök, 
tart. huszárkapitány és dr. W» szter Béla leefőbb 
állsmtzamvsz. titkár. 

Ösztöndíj adományozás. A/. Au><uszt János-
féle GO pengős ösztöi.dijit a városi tanács Maitz 
Káro.y 1. o. ta B tlikó József III . o. g imnázumi 
tanulóknak adományozta. 

Cserkeszfogadalom. Vasárnap d u. 6 órakor 
lesi az 53. Jurisich csapat cserkészeinek foga 
dalomteteie a reálgimnázium udv ir.»n. Erre az 
érdeklődőket tisztelettel meghívja a parancs-
nokság. 

Beiratasok. A b-lybeli Széchenyi látván 
m. kir. állami polgári fiúiskolában a jövő tan* 
evi beiratasok a nagy meit ;sagu vallAs és köz-
oktasugyi miniszter rendelkezése folytán juriius 
hó 30 au lesznek. Az elsó osztályba való be-
írásnál, vagy m>'«s intézetből iskolánkba átlépő 
tanulók felvételénel a tanú ók okvetlenül a szuő 
vagy gyám kiséretében jelenjenek meg és bozzAk 
mHgukkat a születésre vonatkozó anyakönyvi 
kivonatot, a múlt évi iskolai bizonyitváuyt és 
az ujraoltásról szóló igazolványt. 

Kirándulás A kőszegi Kereskedelmi Kör 
julius 1 én, vasárnap zártkörű tarsas kirándulást 
tart a kőszegi hegyenbe. Aki roegüivóra igényt 
tart, jelents« be ebbeli igény ét a Kor h -ly iségében 
(látiucc-8zálló). Részvételi díj nincs. Ételekről és 
italokrul a kiránduláson a S:rucc szAlló gondos 
kodik mérsékelt árakon. Vendégeket a Kör 
szívesen lát. 

A kath. jótékony nőegylet kerti mulatsaga, 
melyet az e y- sülét lapun* hasábjain már jun. 
«'hjH óta julius 1 ére hirdet, a Bálház kertjében 
fog lezajlani. A gv/dag prot-nmm sok meglo-
p "téss-'l fog szolgálni a remélhetőleg szárros k*> 
znnségnek. L >sz szereneseb tzár, cukrászda. szép 
ségvorseny gyermekek, leányol, a*s'<nso': és 
fórfiik részere é»t kes diiakkal és záróráig 
tartó táré. Dálatáo 4 órától ^ z d v e a o ig iny t tae 
foi' hangverseny • >;t.i. B -I ^ptii'j személyen'^int 
1 P, családjegy 3 ^zem tyiJ- 2 1'. A tiszta jöve 
delén s/G^ény is"o!ásiyer ,n ,"<ek felruházására 
és agg szegények t<»uK«Mtására k^z fordítva. 
Tekintettel arr.i, ho*'y a k t'n. jótékony nőezylt't 
mind • n évben csak iryyszer ref dez mulatságot, 
eru'on is f 'lkéii 'i-z*-it *»^j *it jótevőit és btrá 
taif, ho«;y a nemes e^ii SÍP n előtt tar v i, minél 
számosabban j lenjenek rneg. 

Beiratasok a reatyimna/iumban. A beirat-

kozások ju-iiu-^ 30 «in d. e. 9 ónkor u gimná 

zumban az igazgatói irolaj-in lesznek. 

Uj epitkezesek P.i-'.oyá-í Foron; 2 szob-«, 

konyhás ts Hoch-cker Jo/s f 1 szobs konyhás 

és meliékbely ÍSÍ . es ui h u r . k> pott ^pi'é-íi 

eng d^lvi. 

Sreles erdeUódfts előzi megS hoW OszAár 
K. I. E. elnö't Kőszeyi >z i l n J '.ó .d isát. A jun. 
24 en es'e 8 árakor tartandó vallásos est sze 
repiöi, a leuutóbbi d il sn p >n v sikert ara 
tott énekkar és SchCntaujr Frigyes, a nagy 
reményekre jog t-iló bas^zist i, Mohr Jonő kiváló 
tanítványa, az t-lőndén kívül. 

Ma délután és minden este saenodciós 

énekes dazz-3$and 

a Sörüertően. 
Sat'P idő esetén a kertben hangversenyen. 

Grtban; Az igazi Passió Hatalmas falra 
faszuk hirdé ik, bi^gy 7áro-unknak kedd n elő 
kt lő n.üvészvei.déizei I s^uek. Mint mar műit 
számu kban f m ü ettü , a budap sti Nemzeti 
S^inhaz iegj tva rándul K( s? ^r hogy itt el 
játssza a város rneg?riŐ koz^ns gének Greb^n : 

n l / a z i Passió" ját. A Krisztus traaédi» jur iu* 
26 án, ktdden k»rül előadásra a Vlu a'ó r agy-
termében. A művészgárda t gjai Között szere 
p-'lnek H< zsahejvi Kálmán, Ónál Oyula, N. 
T»s ády Ilona, Vizváry Mariska, Á^hy Erzsi, 
Abonyi öéze, bakó László, Mihály£fy Karoly, 
Pethes Sándor, 0 i 'd i A , os sib. A jegyeKtibk 
jó része mar oikelt, mi rrt is a re;.d iC* g fel-
hívja i\z é-díikl döket. hogy mé»z idejében vált-
sak meg jegyeiket, m>lyek az E nericmumban 
és Hóth Jenő köuyvkeresked?sob9n kaphatók. 

Evzaro ünnepely az all. polg. fíuiskolaban. 
A h«iyb , ili áll. poluári fiuiskol i évzáró ütine-
p^iyét jumus hó 29 én d. e. 10 órakor tartj i és 
erre a v«.ros tözönRégét tisztelettel mekhivj j . 
Műsora a következő : 1. Himnu-z, énekli az is 
kóla ér ekkara. 2.. Búcsúbeszéd, mondja Bokis 
Zoltán IV o. t. 3. Évzáró beszéd, m u.dja Nábrer 
Máty ás feiiigyelö igazgató. 4. Remény hez, énekli 
a k ir. 6. cJ^záró ünnep^yen, e;ő.idja B ikó J inos 
IV. o. t. 6. Te voltál! Bírd Miklóstól, szavalja 
Schumeth Is ván IV. o. t. 7. U^gi nóta, énekli 
a kar. 8. V1»ned- k, Teieki Sándortól, szavalja 
Kopjárik Tibor IV. o. t. 9. Viharban, éncali a 
kar. 10. Ju altnak kiosztása. 11. Szózat, énekli 
a kar. 

Palyazati hirdetmeny. A m. kir. posta köz 
ponti any.»tfr»kt.ir i és készülékjavitó műhelye 
(Budipest, I X . Gyáíi ut 20) f. évi szeptember 
hó folyamán 6 b.'iitu«kó és 8 kintlakó műszerész 
tanonoot vesz fel. Felvételi fel tót* lekre nézve 
bővebb Mvi l á ositást a kir. postahivatal, vairy 
a soproni <n. kir. posta mü^/ iki felügyelősége ad. 

Fogászati Fogászat! 
É r t e s í t é s ! 

Tudomására hozom a m. t. közönségnek, hogy 
Várkö r 29. sz. alatt (Korona kávéház felett) a 
fogorvoslás körébe eső műveletekre jogosult, 
úgymint f o g h ú z á s , fogtön és, aranykoronák, 
aranyhidak, szájpadlás nélküli fogsoiok mérsékelt 
áron elsőrangú kivitelben készülnek — Vidékiek 
24 órán belül kielegittetnek. Törött fogsorok 
3 órán belül elkészíttetnek. Tisztelettel 

SCHWARCZ I. áll vizsg. fogász. 

A kozigargatasi reformtervezettel elkészült 
a kormány E en tervez t értelméből az ön-
kormányzati tesiü!"l«k, a vár negyek ós a váro-
suk ujjá szerveztötnek. Megváltozik a bizottsági 
taglétszám és azok választása is mas al tp >n 
fog töriénni. A bizo't.-á-'i tatrok htsTáma vár 
megyékben 120 nál Kevesebb és 3G0 nál t^bb 
nem lehet. A tagok igyr s-e \ál.»sztás utján 
korul ki a legtöbb > dót fizetik bő', egy részét az 
ős zes ve.i isz'ók választj k a 3 ik részét pe-
digien a szakszerűség és érdekképviseleti kör 
adj i. E tekhez csitlakoznak me>* az u. n. örökös 
tagot, Bit ly az együttes létszám 5 % át teheti 
Ki. Az örökös tagokat a közgyűlés választja 
életfo^ytiílan. Azonkívül tagjai 1-sznek a köz-
gyűlésnél ál lásuknál vagy tisztjüknél foava a 
vezető tis/.tvís^lö.; is. A választh itóság 30-ÍK. 
életévhez v*n kötve. Mint uj intéz n^oy szerepel 
i kis«yuiés szervez-te, melynek t igj i i t ugyan-
csak ft torvény állapítja E en ki-gyulés a 
kisebb ü « y k e t fotrj i elintézni és igy es ik a 
ntigyobb fontosságú ü/yek kerül..ek a közgyü 
lés.'k ele. A vám>ok k.-t k»<teiroriába osztatnak. 
Lesznek u. o. tötv<si yhatósági joggal felruházott 
városok és a mt.i rendezett tanácsú városok el 
nevezés.) helyett megyei városok. A megyei 
varosokban a képviselőtestületi tagok száma 
40 nél kevesebb 80 nál több nem lehet. Euyes 
megyei városok, k vetetnek a vármegye hat-, sága 
alól (s közvetlei ül a b^liiuyminiszterium rendéi 
kezése alá kerülnek. Me^s .unik a vurosi tanács 
és azon ü^yek, melyek' t eddig a városi tanács 
intézett el. jövőre u polg irmestor egyéni hatás-
sörébe utaltatnak. Megváltozik a közigazgatási 
tisztviselőK képesítése is, amennyiben ezen tör-
vény éle'bö iép:ével 3 évi gyakorlati kép -sités 
fi g megkívántatni és a tudori okievél. Ezenfelül 
még gvakoriati köznzaztzatasi vizsgát is kell 
tenni. IL-y -» várjiegyókben, mint a városokban 
az összes tisztviselőket életfogytiglan válasszák, 
kivéve >iz alispint és a polgármestert, akik hat 
évre választatnak. Nagyjában ezekdt közöljük 
az uj közigazga'ási reformtervezetből, melyből 
elAreiathatoiag m^g ot évben torvény lesz ós ha 
tényleg lesz, akkor rá 6 h óuapn mindenütt 
meg kell Urlaui a tisztújítást. 

Tekeverseny a Sörkertben ma vasárnap 
délelőtt 10 órakor. Dijak : egy kerékpár, egy 
aranyóra és euy ezüst tárca. B fejezes junius 
29 én. 

A kairói konzervatórium tanaranak hang-
versenye Koszeyen Lapunk műit s zánáb tn je-
leztük, hogy Takács Jenő, a mtgynevü kompo-
nista és zongora.nuvé8z kőszegi hangversenyét 
illetőleg tt'rgvalasok folytak. Végre is sikerült 
megállapodi i az időpontban. Eszerint Takács 
Jenő, a kairói konzervatórium tanára julius 7 én 
fogja tartani hangversenyét Kőszegen. Reméljük, 
hogy a h italmas * ülfoldi sikerek után hazatérő 
magyar művész hangversenyét a műértő hazai 
közönség lelkesedése ünnepé fogja avatni. 

A Kőszegi Alt. Temetkezesi Segelyegyesület 
választmányának határozata foiytán az egyesület 
elnöksége felkéri azon tagjait, akik segélydij 
hátralékaiknak befizetésére legutóbb írásbeli 
felhívást kaptak, hogy a hátralékokat 8 nap 
alatt az egyesületnél fizessék be, mert ellenkező 
ecetben az egyesület tagjai torából törölve lesz-
r ek és segély iránti igényüket elvesztik. 

gyomor és bélt iszt itó liatása párat lan ! 
Igmandit ne tevessze össze masfajta keserüvizzel! Kapható mindenütt kis és nagy üvegben. Schmidthauer kutvallalat Komárom 

A természetes keserű vis 
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Sz ívbetegek es é re lmesze sedésben szenvedők 

B természetes „Ferenc J ó z se f keserűvíz hasz-

nálata által könnyű és pontos bélmüködóst érnek 

el. Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a Ferenc 
József víz különösen agyvérzésre és gutaütésre 

bHjlamos idősebb embereknek kitűnő szolgálatot 

tesz. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban 

é6 füflzerüzletekben. 

Mohr Jenő zongoraművész tanítványainak 
vizsgahangversenye. Kőszeg ismét gazdagabb 
lett egy zenei eseménnyel Mohr Jenő évenkint 
epy halárkövet helyez el a zenokultura 
mesgyéjéi , melyeknek fehér márványa mr-ssze 
előre világi? a művész egyéniségű zenepedagógus 
életében A 16 iki vizsgahangversonyen 14 tanít-
vány, körtük kettő Gratzl Gyula zeneművészeti 
f6ie,k. hi l'g tanítványa — szerepelt. Horváth 
Dezső, Gribnce Judit , Kecskeméty István alapos 
készültséggel játszottak. Székely Ernő a korát 
erfi&en meghaladó technikával kezeli a vonót s 
igtn szép zenei karrier elölt áll. Sibönbauer 
Frigyes kemény, szépzeugósü, ritka mélységekig 
aládöLgő organumával elbűvölte a hallgatóságot. 
Mohr Jenő ebből a kolosszális márványtömbből 
idővel et y r*. mekmüvet fog faragni. Brtvurosan 
játszott Rónai B iby és Arató Pisti férfias, ha'á 
rozott játékával a legjobb reményekre jogo*it. 
Dr Nagy Mikiósné tisztu kiejtésen meglátszik 
sz iskolázottság, különösen második (II Bicio) 
étiekében volt színes és meleg a hangja. Krausz 
Hilda iMeliigers játékát a megérzés és a ki 
fejezésre való tudatos Urekvés jellemzik. I lmne l 
László és Haschte Fri yes már viriu-'.z-jk. Előbbi 
gruciözpl.b, ut( bbi murkansabb a játékban, de 
jxiiidkettő hiven ndja viasza mesterük lelkét és 
ez f« lélekajándékozás teszi Mohr Jenőt oly ki 
váló pedagogussi. Pauer György fin >mao, szoli-
dan játszóit hegedűjén. Holécy B»bci éneke 
művészi, orgar urna »-azda», természetes varazsu 
s bfhizeigő a finoman alkalmazott pianóknál és 
az érc-s fortéknál. Reményi Ferenc játékát és 
mesteri technikáját a zeneérlö Közöns g amúgy 
is ismeri s ő most is méltó volt hírnevéhez, k. |. 

Az Ovodadyylet mulatsaga a Sörkertben a 
ro6f>z idő ellenein is nagy érdeklődf,8 közepett 
folyt le, ami a gyermekek előadasanak köszön 
hőtŐ. Aranyosak, ennivalóak voltak. Az összes 
6zereplők igen jól játszották el kisded játékuikat, 
ViriC/.e Ilus' azonban külön ki kell emelnünk, 
mert olyan öregesen tudta „telefoi számát" le 
adni. A betanításért az ovonők minden dicséretet 
megérdemelnek. A gyprmeke-. előadása után 
dr. Schoeller Aurél elnök r. Brunswik Terézia 
centennáriutn jelentőségét méltatta tanulságos 
előadásában. Este tánc volt, melyen az ifjúság 
szép számmal vett részt. Felülfizettek : Róth 
Sándor és neje 3 P, dr. Schueller Aurél, Müller 
Ferenc, Ró ih Jei ő 2 P, Hammer Gyula, Zotter 
Ferenc, H«ni Istvánné, 1 P. A felülfi-etésekért 
ezúton is köszönetet mo-d az egyesület. 

A kőszegi önk. tüzoltóegylet julialisa ju l tus 

hé 15 én délután 7 ,8 órai kezdettel lesz meg-
tartva az olmódi erdőben. Belépődíj 50 fillér. 

Uj cipésziparos A városi tanács Wagen-
hoffer Józsefnek a cipászipar gyakorlásári ipar-
igazolványt adott. 

jfi háziasszony réme 
A legkedélyescbi ebedet is nyomon követi a mosogatás kisérlele. A z asztal 

telehalmozva edénnyel. Minden darabon nehezen eltávolítható ételmaradék, zsira-

dék, vagy korom. Jól meggondolandó a mosogatás sorrendje is: előbb ezt, leg-

végül azt, ezt szappannal, amazt homokkal, a harmadikat smirglipapirral kell 

megtisztítani. 

Nem lehet tehát csodálkozni azon, ha a háziasszony ilyképen a háztartás 

fáradságos volta miatt panaszkodik és leegyszerűsítést kiván. 

A „Lux" gyártói feladatuknak tekintették, hogy ezt az állapotot megjavít* 

sák és a mai háziasszonynak már oly szert bírnak nyújtani, amelyik nem ismer 

kivételt, ímelyik mindent tisztit, pohártól a zsíros serpenyőig és kormos fazekip 

késektől a mosogatódézsáig _ 

Ez a szei könnyen kezelhető dobozban kapható, 
ímelv biztositia i tik.irckoe hasznalatot. 
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Ismét 

lettünk 

lo -kai 
A két literes Mercedes-

Benz utari csak 
5% luxusadó térítendő 

f \e rcedesBenz 
Automobil Rt. 

Budapest IV., Váei-ueea 24 

Telefon 140—70, 229-24. 

A postai kézbesítés es a barakklakók. A 

m. kir. posta nem kézbesítette pddig ki a postai 
leveleket és küldeményeket a barakklakóknak, 
hanem a Sziget uccában adta le a postai küld^ 
ményeket a barakklakók részére. A barakk 
lakók most panasszal fordultak a polgármester 
hez ós azon kérelmet terjesztették elő, hogy a 
postai levelek és küldemények a barakkokban 
is kézbesitessenek ki. A polgármesternek sikerült 
kedvező elintézést kieszközölni a helybeli posta-
főnökségnél. A jövőben ugyanis megkapják 
közvetlenül a barakklakók is leveleiket és kül 
deményeiket. 

A KSE veresege Pápán. Mult vasárnap a 
KSE csapata Pápán vendégszerepelt, hol a PFC 
ellen játszotta le utolsó bajnoki mérkőzését. A 
mérkőzést nagy meglepetésre a szezon végére 
hatalmasan feljavult PFC nyerte, 2 : 0 arányban. 
Dacára annak, hogy a KSE csapata az utolsó 
két mérkőzésen hanyatló formát mutatott, nem 
volt reális a pápai veresége. Hallatlan balsze 
rencse kisérte ezen a mérkőzésen a KSEcsatá 
rainak lövéseit, melyeknél különösen a kapufa 
menteti többet. Az 5 : 0 és kornerarány a K S E 
javára is azt bizonyítja, hogy ezen a mérkőzésen 
elhagyta a KSE ót a szerencséje. A mérkőzés 
mindkét félidejében a KSE volt a többet támadó 
fél és a PFC jobban védelemre fektette a fő 
súlyt. Mindkét gól kavarodásból esett. A pápai 
csapat főerénye a lelkes játék, van egy két ki-
váló játékosa, de által iban hiányzik a csap itból 
a megértés. A K S E csapatánál Spindlbauer, 
Nóvák, Riegler, Háni és Nemes voltak jók. A 
mérkőzést Szirovotz (Győr) bíró jól vezette. — 
A K S E ezen vereségével az alosztálybajnokság 
2. helyezettje lett, mig az alosztálybajnokságot 
celli CESE nyerte. 

Uj könyvek Roth Jenő kö lcsönkönyvtárában: 
Sue, Páris mélységei, I luch, Der Fali Deruga, 

Courths-Mahler, Frau JuUas Befreiung. 

A kőszegi fúvós zenekar fenntartasára a l ább 

fe'S)rolt zenebarátod járultak ho'.zá. A zene-
pártolók egyt sóletének vezetősége, valamint a 
zenekar tagjai ezúton hálás köszönetig ot T j^zik 
ki a nemeslelkü adikozóknak. Az pgyesület 
vezetősége már évek óta n^m szedte be a tag-
sági di j ik^t , tekintettel volt a rossz gazdasági 
és pénzügyi viszonyokra, de H hírlapokban 
közzétett felhívással módot nyújtott a zenekar 
pártolására. Birki hozzájárulhat a zenekar fenn-
tartásához tetszés szpriuti összeggel. Nemeslelkü 
adnkozók névsora : Ffilber Ödön 2, Hsjó István 1, 
Glaser N. 1, Marion G*zh 1, Stiaszny Gvula 2, 
Kund Samu 2, Holéc/.ius Sándor 2, Wichná l 
Antal 1, Scíholtz tábornok 1, özv. Mick B. né 1, 
WeinbergT Gusztáv 1, Briski Mátyás 1, Kohn 
Jakab 2, Szerdahely Károly 2, özv. Broserné 1, 
Bobuss Katalin 1, Fr*yler Emma 1. Finom I. 2, 
Sommer őrnagy 2, Schreiner őrnagyné 1, Schedl 
Márton 1, Soper Imre 1, Karner Ferenc 1, Bründl 
József 12, Wagner Karola 5, Szerdahely László 
1 pengőt adományozott. 

Tánctanfolyam. Folyó évi julius 1 ón özv. 
Olert Emiiné, oki. tánctanitónő a Mulató ter-
meiben tánctanfolyamot nyit. A tánctanitónő 
már évekkel ezelőtt közmegelégedésre működött 
városunkban. — Beiratkozni junius 80-án ós 
julius 1-én d. e. 10—12-ig, d. u. 5—7 óráig lehet 
a Mulató kistermL'ben. 

Nyári tancmulatsagot rerdez a cáki önk. 
tüzoltóegylet junius hó 29 ón, Péter Pál napján 
a cáki „Vadászlak " mel'etti gesztenyésben d. u. 
g órai kezdettel. Belépődíj 80 fiillór. 

öngyilkosság Kovács Kálmán almest^r ked-
den este lakásán agyonlőtte magát. Az öngyil-
kosság szerdán reggel került nyilvánosságra, 
amikor is az orvosi vizsgálat csak a halált tudta 
megállapítani. Tettének elkövetésére valószínűleg 
súlyos idegbaja késztette. Temetése pénteken 
délután folyt le a temető halottasházából. 
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Uszoda megnyitás. A .Hunyadi Mátyás* 
m. kir. ruáliskoi «i reveiőmt szet igazgatŐ6áfira 
értesiti a közönsége', h igv HZ uszoda folyó évi 
julius hó 1 tői Mtívfu-r'us 81 ir a nagyk zönség 
rendelkezésére áll. Az usz >da tatarozásából és 
fentartásából eredő költséget egy részét az igaz 
gatóság a város közönségére is kénytelen át 
hárítani. Az uszoda használati idejére, valamint 
a fürdési dijakri vonatkozólag az intézet <ü'ső 
portásánál levő hirdetmé ív nyújt felvil igositást. 

Vasúti utmutato. Földön, viren és leveyftben, 
végig és szerte Európán menetrend, Bodeker 

és cicerone ez a hivatalos Vasúti Útmutató most 
magjelent uj nemzetközi kisdisa. Ez a hatalmas 
könyv megszámlálhatatlan adatával egész Európa 
ér-rendőrének pontos atlasza minden publikus 
közlekedési eszköz : vonat, hajó, repülőgép, autó-
busz és p >8tajárat menetrendjeivel, kapcsolatai 
val és d jsz ibásaivril és egyéb fontos tudnivalók 
kai. De a menetrendek szokványos és köteles 
anyagán tu! a hasznos tájékoztatások tömegével 
is szolgál olyan logikus megszerkesztésben, hogy 
az olvaséj í egy perc alatt megtalálja, amit keres 
és tudói kiván. Olvasmánynak is nagyon érde-

kes az országleiró rósz, amely magyar ós német 
nyelven, gazdagon illusztrált cikkekben a ma-
gyar városokat, intézményeket, valamely szem* 
pontból jelentős helyeket, nemzeti sajátosságo-
kat és természeti szépségeket ismerteti. Nagyon 
meg lehetünk elégedve azzal a hellyel, amelyet 
a Vasúti Útmutató nagy nemzetközi kiadása a 
magyar munkának, tudásnak és invenciónak 
biztosit. A vaskos kötet ára 3 pengő 20 fillér. 
Kapható minden könyv- ós ujságárusitónál, a 
pályaudvarokon is, valamennyi menetjegyirodá-
ban, trafikokban stb. 

Köszönetnyilvánítás. 

Azon számos es jóleső rész-
veiért, melyben szeretett jó fele-
sepem, ill édesanyánk 

RITLOP MIKLÓSNÉ 
szul Wessely Adél' 

elhunyta alkalmával részesültünk, 
a koszorú- és viragadományokert, 
nemkülönben azoknak, kik utolsó 
útjára elkísérték, ezúton mondunk 
hálás köszönetet. 

Kőszeg, iy?S junius 23. 

Ritlop Miklós c endórtiszth. 
és gyermekei. 

533 v. h. 1928. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Bátsmegyei Jenő ügyvéd altal kép-

viselt Titán vegyipari rts müvek kérel-
mére és javára S"*) P hátr. 271 P 78 f 
követelés és jarulékai erejeig a budapesti 
1.—III. ker. kir. járásbíróság 1!»27. evi Pk. 
15972. számú végzésével elrendelt kiele-
gitési végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől lefoglalt IOÍJO 1' — f b-cs-
értekü ingósagokra a kőszegi kir járás-
bíróság fenti számú végzésével az ár-
verés elrendeltetvén, annak az l'.Os evi 
XI '- t. c. 10. §-a alapján fentirt. valamint 
zálogjogot szerzett más foglaltatok javára 
is a végrehajtást szenvedő lakasán Kő-
szegen, Varkör 35. sz. alatt leendő 
megtartására határidőül 

192S. évi junius hó 30. napjának 
délelőtti 9 órá ja 

tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 
bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet 
igerőnek készpénzfizetés elleneben, eset-
leg becsáron alul is el fogom adni. 

Kőszeg, 1928 junius 12 

Tötössy Endre kir bir. végrehajtó. 

102/1028. G. Zl. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a néhai 

Ecker János hagy. tömegébe tartozó 
a kőszegi 4976. sz. tjkvhen A + 
1134 hrsz. a. irt Tüskevár u 8, b. 
házsz. földszintes ház a szemben 
lévő kerttel együtt, valamint kettő 
darab a vágóhidnál lévő káposztás, 
az örökösök megkeresése folytán, 
közbenjöttömmel Kőszegen, 1928. 
julius hó 1. napján (vasárnapi d. u 
9 órakor hiv. helyiségemben meg-
tartandó önkéntes árverésen a leg-
többet Ígérőknek eladatni fog. 

Kőszeg, 1828. junius 19. 

Dr. HALIK MIKSA s. k. 
(P. H.) kir. közjegyző 

M E G H Í V Á S 

a Kőszegi Bútor és Faipar R. T. 

1928. évi julius 9 én délután 6 órakor 
Kőszegen a rt irodájában megtartandó 

közgyűlésére. 
TÁRGYSOROZAT: 1. Az 1927. evi dec. 
29-én megtartott rendkívüli közgyűlés ál-
tal kiküldött bizottság jelentese 2. Hatá-
rozathozatal az alabszabályok 2., 5. és 9. 
§-ainak mődositása az üzletkör és alap-
töke megváltoztatása tárgyában. F.nnek el 
nem fogadása eseten hatarozalhozatal a 
társaság feloszlása és a felszámolók ki-

rendelese tárgyaban. 
Kőszeg, 1928. junius 22. 

Az igazgatóság. 

_ tó? 

Üzlet-megnyitás. 

Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy Kőszegen, 

Á r p á d - t é r 8. s z . alatt 

vegyeskereskedést 
nyitottam. Törekvésem oda fog 
irányulni, hogy t. vevőimet a 
legnagyobb megelegedésre ki-
szolgáljam. 

Szives pártfogást kér 

Reimholz Hermanné. 
(MAITZ PAULA.) 

c i p ő r r 
V C Í Z a 

a g á r r a , 
mert n a g y a z 

é r t e t t e 
kicM a z 
á r u ! 

4 éves gyermek mellé egy 
családból való 

leányt keresek 
aki német és magyar nyelvet jó 

birja és a háztartásban is segédkezne. 

Jelentkezni lehet 10-12 óra között 

SCHWARCZ IZSÓ fogásznál. 

Jó házból való fiu 
tanoncnak felvétetik. 

M u s z l i S á n d o r kárpitos 
Kőszeg. Jurisits-tér 15. 

Árverési hirdetmény. 
Az Ursprung, Teckerschaden, 

jobb valamint a Rciter-dülőben fekvő egy-
egy gyümölcsös, szőlő f. hó 29-én 
pénteken d. e. 10 órakor a Rohonci-
ucca 2. sz. alatti ügyvédi irodában 
önk magánárverésen eladásra kerül. 

R W , 

Rádiósok 
Kapható mindennemű radiócikk, 
alkatrész, detektoros s lámpás-
készülek, töltést és javítást elvállal 

STIASZNY GYULA 
Jüve^-, porcellán , villamos vilá 

gitási cikkek és csillárok raktára, 
képlceretezési vállalata 

Kőszeg, Városház-ucca. 

Árverési hirdetmény. 
A Győry János- ucca 12. a. ház 

jul ius hó 1-én d. e. 10 órakor a 
Rohonci-ucca 2. sz. alatti ügyvédi 
irodában önkéntes magánárverés 
utján eladásra kerül. 

Az ev, leanynevelo-intezet gazda-
ságában szeptember 1-ig 

nagyobb mennyiségű 

elsőrendű tej 
kapható. 

Bővebb felvilágosítást nyújt az 

intézet igazgatósága. 

Kiadó laKás. 
Kert-ucca 7. számú házban három 
szobás, fürdőszobás, elektromos 
vizve7etéki s teljesen újra átalakított 

1 tkás szeptember l-re kiadó. 
Bővebbel Kert-ucca 9 sz. házban. 

Árverési hirdetmény. Káposztás 
A kőszegi kir. járásbíróság 183— 

1928. tk. számú végzése folytán 
Martineum könyvkereskedés és több 
más végrehajtató kérelmére es javára 
385 pengő 45 fillér stb. követelés 
és jár. ertjéig a végrehajtást szen-
vedőnél Nagygencsen f>95 pengő 
értekü ingóságok 1928 évi ju l ius 
hó 7. nap jának d u. 4 órakor 
fognak elárvereztetni 

Tötössy Endre s. k. 
bírósági végrehajtó. 

Aug. l-re 2 vagy 3 uccai szobás 

lakást keresek 
mellékhelyiségekkel. Cim a kiadóban. 

kb. 40 • - ö l , e l a d ó . Bővebbet 
Szalay Józsefnél Netterkertben 

Legszebben fest, tisztit 

V I T Á L I S vegytisztitó vállalat 
SZOMBATHELY. 

ZZZZZZ Kőszegi gyüjtötelep : H Z Z 

S C H W A R C Z IRÉN 
OYÖNGYÖS-UCC A 15. 

Elvállalunk férfi ing, gallér és 
kézelő tisztítást, ruhafestést és 
minden e szakmába vágó munká-

latokat a legolcsóbb árban. 

MEGHÍVÁS 
a Kőszeg-szombathelyi h. é. vasút R. T. 

a Kőszegi Takarékpénztár tanácstermében 

1928. ju l ius hó 2-an délután 3 órakor tar tandó 

1927, évi XLVI. rendes közgyűlésére. 
NAPIREND : 

1. Az igazgatóság jelentése az 1927. évi üzletkezelésről. 
2. Az 1927. évi zárszámadás és mérleg előterjesztése. 
3. A felü^yelőbizottság jelentése. 
4. Határozat a tiszta nyereség felosztásáról és a felmentvény megadása felett. 

Kőszeg, 1928. junius 15. 

Az igazgatóság . 
Mérleg 1927. december 31-én. — V A G Y O N . Vasútépítés es felszerelés 

P 508.440* , Pénztárkészlet P 0 18, Takarékpénztári betétek P 22.545* - , Postataka-
rékpénztár P 25*09, Igazgatósági tagok óvadéka P 14.400 —, Adósok' P 4 123 8Q 
Összesen P 54^.734*16. - T E H E R : Részvénytöke P 508.640*-, Tartalékalap 
P 11142, Felépitmeny megerősítési alap P 9.118 01, Óvadékok P 14 4<>0 , Fel nem 
vett osztalék P 7 200 —, Jelenleti jegyek szarnia P 9J0 —, Átmeneti számla P 1 u7*2 - , 
Törlesztési számla P 1.120 43, Tiszta nyereség P 7.152*80, Összesen P 549 /34.16. 

Eredményszámla 1!>27. december 31-én - T A R T O Z I K : Üzleti számla 
P 218*47 30, Jelenleti jegyekre P 920- , Átmeneti számla P 1 072 icazeatósá-i 
es irodai kiadások P 68192, Adok és illetékek P 11.51409, Vegyes kiadások P 1 lHl-8^ 
Tiszta nyereség P 7.152 30, Összesen P 241.34943 — K Ö V E T E L - Üzleti jöve-
delem P 241.34943, összesen P 241 34943. 

Megvizsgálta és rendben találta 

jöve-

a felügyelőbizottgág. 

A zárszámadás és merleg. ugy az igazgatóság és felügyelőbizottsái; jelentése 
a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal a társaság pénztáránál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. A közgyűlésén az a részvényes bir szavazati joggal, aki részvénveit 
vagy részvényéiről szóló letétjegyét (20 , 28. §) 8 nappal a közgyűlés előtt a társa-
ságnál letette Egy reszvényes saját letett részvényéi után 20-nál több szavazattal 
nem bírhat, egynel több meghatnimazást nem vállalhat s a meghatalmazást meg-
illető szavazatokkal sem birhat 40-nél több szavazattal. 

— Nvom»tott Hónai Frigyes kőnyvoyo ndáj\ban Kőszegen. — 

V 
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