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A p o l g á r i t ó r es iielyatteseiiek 

í83/ei«ni ügydi 

a varos parlamíntj* előtt, 

Jannbrits Lajos polgármester-
nél a Közgyűlés súlyosbításért, 

vitéz dr. Nagy n i k j ó s 
tanácsnoknál pedig enyhítésért 

felebbezett. 
Egyik közgyűlés követi a másikat. 
Izgalmasnál-izgalmasabb tárgysoro-
z a t o k k a l . ttáskorsem irigylendő, d? 
most különösen nem a városatyák, 

helyzete és fe'elössége.J 

Talán még sohasem volt a város 
közgyűlése előtt oly Kényes ügy 
mint a mostani fegyelmi ügyek tár-
gyalása. flmznnyire lehetséges, igye-
kezünk, teljes részletességgel beszá-
molni az eseményekről. 

A pénzügyi bizottság ü'ése. 

Kedden órákon át tárgyalta a 
pénzügyi bizottság a fegyelmi ügyeket. 
Től,b javaslat hangzott el és ezeket 
a javaslattevők felszólalásaikban rész-
letesen Meg is indokolták. Elsőnek 
Kőszv.;i József szólal hozzá s indít 
ványozta, hogy mindkét fegyelmi iié 
letet, tehát a kényszei nyugdíjaztatáso-
kat vegye tud irtásul a kő/.gyilés. 
Szova Ferenc súlyosbítást javasol 
Maitz Andor Kőszegi javaslatához 
csatlakozik, vitéz S'abadváry Ferenc 
vitéz dr. Nagy Miklósnál enyhítést kcrr. 
Kincs István hozzájárul Nagy Miklós 
nál az enyhítéshez, de a polgármes-
ternél súlyosbítást javasol, dr. Stur 
Lajos Szabadváry indítványát támo 
gatja. A sok ellentétes javaslat azután 
magával hozta, hogy a szavazások el-
rendelésénél meglehetős zavarok tá 
mad ak, végül is a pénzügyi bizottság 
többsége a polgármesternél tudomásul 
vételt, helyettesénél ped'g az enyhí-
tést javasolta. 

Mit jelentett a város tiszti fő-
ügyésze már 1929 ben 

a vármegyének. 

A pénzügyi bizottság nagy meg-
lepetéssel tárgyalta a tiszti főügyész 
nek beterjesztett jelentését, aki reá-
mutatott arra. hogy 1929 ben, mely 
aktája 1930. január 1-én nyert iktatást 
a vármegyénél, hivatalosan jelentette a 
nehézségeket, reámutatott a bajokra 
és kérte a fegyelmi megindítását a 
város főtisztviselői ellen, Ha a fegyelmi 
eljárást azonnal indították vo lna meg 
és nem 1932-ben, akkor a várost sok 
kellemetlenségtől és bajtól és a mos-
tani összeomlástól is megmenthette 
volna a vármegye. E z volt egyhangúan 
a véleménye ugy a pénzügyi bizottság 
tagjainak, mint a közgyűlésnek iá, 
ahol dr. Freyberger Jenő szintén be 
mutatta és felolvasta 1929-ben meg 
tett hivatalos íjelentését. Már csak 
azért is, hogy mindenki tisztán lásson 
mindezen ü g y e k b e n , szükségesnek 
jártjuk fontosabb pontjaiban a tiszti 
^ügyész ezen jelentését ismertetni, 
•mely többek között a következőket 

m o n d j a : 

M<nt a törvényes rendeletek be-
arásának felelős őre, Kősze* 191). 
évi költsé»előirányz ttávtl szemben 
*izrevételei net A'ispin szőbeli utasi-
'áiára írásbeli jelentésben az alábbi-
akban isnétlem meg. A képviselő es-
ület ele terjesztett költségvetés nem 
iz előirt időpontban került a képvi-
selőtestület elé. Ne n tartalmazza az 
ejyes kiad isi tételeknek az előző évi 
költségvetés azonos tételeivel szemben 
va'ó e ne'.kedésének, va^y csökkené-
snek köelezően előirt indokolását. 
Olyan kiadásokat irányoz elő, melyek 
felsőbb hatóságiiig jóváhagyva nin-
csenek, Tilos hitel átruházásokat tar-
talmaz. A pótadj nincs a rendiletek 
szerint kivetve. Ezen alaki hiányok 
Következtében nen állott módjában a 
•íépviselőtestületn-ík az áttekintés Nem 
alkothatott tiszta képet, mert még a 
költségvetés előterjesztése napján nyert 
csak tudmást arról, hogy a város a 
képviselőtestület által meg nem sza-
vazott helyi k ilcsönökből fedezte ki-
idásait. A képviselőtestület azon téves 
litben élt, ho^y a költségvetésben fel-
vett 50% os pótadóból a város összes 
terhei kiegyenlítést találtak. A kép-
viselőtestületnek a jóváhagyó hatósá-
gok észrevételeit se n hozták tudomá-
sára. A szervezetéber. hibás közigaz-
,'atás és a hiányos rendelet ellenes 
YÖhségvetések most arra a tényleges 
állapotra vezettek, hogy a város fize-
tési kötelezettségeinek nem tud pon-
-osan eleget tenni, törlesztési kölcsö-
neit nen fizette, tartozásai nemcsak 
az el naradt törlesztési részletekkel, de 
az e^ész összeg kamataival is nőttek. 
Á l ez a tűzoltólaktanyára, körkemen. 
cére és az aszfalt kölcsönre. Nem 
fizette meg a város a vármegyei hoz-
zájárulást, a helyi hitközségek besze 
dett adóját, alkalmazottai u'án a tár-
sadalombiztosító dijakat, nem fizette 
ki a beszerzett öntözőau'ó esedekes 
részleteit, csak perre fizette ki a be 
szerzett tűzoltó szirénát, nett folyósi 
(Otta az építkezésekre megszavazott 
segélyeket «s hozzájárulásokat, bár 
túllépte a régi költségvetésnek majd 
minden tételét. 

Külön kell enlitenem a Kelcz 
Adelffy árvaházi kettőszázezer pengős 
vétel és az árvaház százezer pengős 
építkezési segélyét, mert már az uj 
árvaház fel is épült, bár sem a szer-
ződés, sem a fedezésére szolgáló köl-
csön jóváhagyva nincsen. 

Nyolcszázezer pengős Itartozással 
szemben a város már 193)-ban sem 
lesz képes terheit kiegyenlíteni, a költ-
ségvetés nemcsak alakilag és tartal-
niltg rendelet ellenes, de nett is re-
ális. Az önkormányzat jelenlegi szerve 
neg nem maradhat, a helyes szám 
vevőségi rendszer sürgősen keresztül 
viendő, az adóhivatal, a háztartási 
számvevőségtől külöi választandó mi-
előtt az összes állások életfogytiglan 
betöltetnek. Kétségtelen, hogy a hitel 
túllépés majdnem rendszer, fedezetlen 
beruházások jóváhagyás előtt fogana 
tosittattak, meg sem szavazott kölcsö-
nök voltak és vannak, a várost súlyos 
kanatdifferenciák terhelik, ezért nteg-

álhoiandi m ndezekért a felelőssíq;. 
\ felsőbb futósáv és tisztviselői te-
kintély sze npontjából kívánatos vd Ih 
ezen vizs'álltnak felülről v.aló azot 
nali megindítása és sürgés lefolyta-
tása, m elölt helyreh)zhi'atlanul mér-
gesed.k a város gazdtsáji helyzete 
kö/etkeztében előállhitó kár. 

A közgyűlés. 
A közgyűlésen, ha nen is volt 

ssufolt híz, mint legutóbb, saktn je-
lenjek meg Voltak azonban jó e>v 
néhányan, akik kényelmesebb me^ol 
1 ásnak találtak, ha ez ittál o'thoi n t 
• adtak és i^y megszabadjlnak a kel 
lenetlen felad tttól, ho^ye nehéz ü^y-
tet állást foglaljanak. A közgyűlésen 
h?'ts I nre főjegyző elnö<ö!t, aki n 
4 szeke^yel nyito'tt meg a köz»y'l-
lést Ezután rátért a napirende s kért 
a köz^y ilest, h)^y a fe»y<»l n ; ügyek-
ben, anelynek ítélete úgyis elé; su-
"yos u»y fo'la'jon állást, hojy feleb-
oe'.zen mini<ét tisztviselőnél enyií 
tésért. 

Ezután felolvasták a vármegye 
te vei ni választmányának Ítéletét. \ 
!0 sűrű gépírásos oldil felolvasása 
ntjdnem egy órát vett igénybe. A 
fegyelmi Ítéletnek indulásából a le; 
énye*esebb részeket a következőkben 
hozzuk. 

Mit mond a fegyelmi ítélet ? ! 

Panaszlottak ellen a fegyelmi el-
járás azért rendeltetett el, mert a vár 
negyei számvevőség Kősze* m város 
pénzkezelése és a háztartási gazdál-
kodás körül súlyos ter nészetii mulasz-
tásokat és szabálytalanságokat álla-
oitott me*. melyeícért a D)l;átmester 
és a városi tanácsnok felelősek. 

A városi pénztárba befolyt és nem 
t várost illető adópénzeket háztartási 
Kiadások fedezésére fordították és csak 
<esed*lnesen szállították be a kir. 
kincstárt illető adipénzeket. Az előirt 
izámu pénztárvizsgálatokat nenfo j t-
latositották. A tüzoltószertár kibőví-
tés;, a téglagyári körkemence átala-
kítása és az aszfalt utak javítása körül 
beruházásokat eszközöltek. 

Nem tartották be a törvényes ren-
delkezéseket. A vizsgálat során meg-
alapítást nyert, ho^y a beruházás vé;-
ísszege 26.217 P-vel több volt, mint 
a költségelőirányzat. A tulkiadáshoz 
t képviselőtestület felhatalmazást nen 
idott és a végelszámolás sem terjesz-
tetett a képviselőtestület elé, hilott 
erre a felelős személyek az első hatá-
rozatban utasítva lettak. Az építkezési 
költség nagyrésze drága folyószámla 
hitelből fedeztetett, amelyhez sem a 
< *pviselőtestület, sem pedig a felsőbb 
hatóság jóváhagyása nem kéretett ki. 

A vizsgálat megállapítása szerint 
tz aszfalt utak javítási költsége 157.159 
pengőt tett ki. amely 1927. évtő 
kezdve félévi részletekben lett volna 
törlesztendő. A vállalkozó Mtgyír 
\sph«li r. t. atonban ezideig mind 
össze csak 12 650 P l kapott. 

Ezen tartozás törlesztésére az 
1638. és az 1929. években a költség-
vetésben 45—45 ezer pengő irányoz-

a-ott elő. mé^is em k figyel nen kívül 
hagyásával az előirányeott össze? sza-
bályt daiul és képvis *l V est Heti en»e-
lély nélkül e;yéb kiaiáso'<n ford'it-
ratott. 

Panaszlottak a beruházási és e^yéb 
célo.ra többizben felvett kölcsönök 
törül szabá'ytalanul jártak el. Külön-
töző pénzintézetektől törvényhatósági 
illetve kormanyh ttósá^i va»y épen 
Képviselőtestületi engedély nélkül vet-
fek fel kölcsönöket. 

Sjlyosbitó körü'ménv, h ) ;y az 
1927. évi szánadás megvizsgálásakor, 
i vármegye alispánjának 15333/1928. 
sz. véJhitározatával Kösze; városa 
fasitta'ot, h t ;y a folyó sz t n'a htel 
n előbbi megszüntetési iránt intéz-
<edjék. Ennek dacára folyószámla-
cölcsön később mé^ 1925. é/ben is 
felvétetett. Afo'yószánlahitelek csudán 
tanácsi határozat a'aoján vétettek 
i'ánybe, holott kölcsönök felvételét 
esik képviselőtestület en?edi!yeíhet 
örvényhatósá;i valanint kormány-

hatósági jóváhagyás mellett. 
A különböző segélyezések en;e-

iélvezése tárgyában hozott képviselő-
testületi határozatokat panaszlottak 
csak késedelmesen terjesztették fel 
felsőbb hatósági jóváhagyásra. A vil-
'anosüzem szabályrendelete alispáni 
sürgetés dicára sem készíttetett el. 

Több ízben a költséi»vetéail9g 
negállapitott hitelt túllépték és gyak-
ran képviselőtestületi felhatalmazás s 
felsőbb hatósági jóviha^vas nélkül 
teljesítettek utalásokat. Feltűnő panasz-
lottak szabálytalan eljárása, mert a 
171.030-1924. valamint a 42.230/1927 
B. M. sz. körrendeletek világosan és 
kötelezően előírják, ho;y a költsé^;-
/etéstől való eltérést, illetve rend-
<»vlli kiidást csak felsőbb hatósági 
ióviha^yás mellett a képviselőtestület 
engedélyezhet. 

Megállapította a fegyelmi választ-
nány, ho;y n panaszlottak fentiekben 
jelzett szabálytalansága nyilvánvalóan 
azért eszközöltetett, miszerint a város 
anvaji helyzete a valóságnak neg 
nett felelően kedvező színben tüntet-
tessék fel, a városi pőta iő enelése 
elkerülhető legyen s i;y panaszlottak 
városi pőtilletménye továbbra is folyó-
sítható legyen, tehát ezen vádpont 
•ekintetében anyagi érdekből elköve-
tett szabálytalanság fennforgását 
kellett megállapítani. 

Mig panaszlottak terhére kell 
ne^állapitani a vizsgálat alapján azon 
feltűnően súlyos mulasztást is, ho^y 
az évi számadások és költségvetések 
csak késedelmesen terjesztettek fel-
sőbb hatósági jóváhagyás alá. Igy az 
1929, 1930. és 1931. évi zárszáma-
dások. 

A fentiekben jelzett mulasztások 
és szabálytalanságok következtében 
a háztartási egyensúly felbillenése vé-
;ül is odavezetett, ho*y a vármegye 
alispánja a 21.9j2-193l. ai. sz. vég-
határozatával a városi gazdálkodás 
hathatósabb ellenőrzése és célirányossá 
tétele végett a közigazgatási zárlatot 
is elrendelni kényszerült. 

A közigazgatási zárlat elrendelé-

Egyes szám ára 10 fillér. 



Kőszeg és Vidéke 1933. január 8. 

sének közvetlen oka a Vasmegye 
Mezőgazdasági Takatekpénztár szóm-
bathelyi bej. cég kérelmere Kőszeg 
m. város ellen elrendelt végrehajtás* 
zár lat volt. 

A fedezet és előirányzat nélkül 
kiadások és a város teherbíró kepes 
séget meghaladó beruházások és álta 
Iában a kellő el'keszités és szán itás 
nélkül eszközölt háztartási ügyvite 
végül is odavezetett, hogy a város 
egyik nagy hitelezőjével a vasmegyei 
Mezőgazdasági Takarékpe nztárra 
szemben fennálló kötelezettsegének 
még a kamatszolgáltatások tekinteté 
ben sem tudott kellő időben meg 
felelni s igy a hitelező pénzintézet 
vagyoni érdekeinek a megvédése vé 
gett birói jogsegelyhez folyamodott 

Kőszeg megyei városnak a Vas 
megyei Mezőgazdasági Takarékpénz 
tánal szembi n fennálló 400 000 F s 
váltótartozása 1930. évi december hó 
31 én lejárt. A város sem uj váltókat 
nem adott, sem pedig az tsedékesse 
vállott kamatokat nem egyenlítette ki. 

A hitelező pénzintézet még a le 
járat előtt 1930. december hó 19 én 
értesítette a varost arról, hogy a köl-
csönt hajlandó meghosszabbítani. A 
pénzintézet ajánlatára a város polgár 
mestere a pénzintézetnek 1931. évi 
január hó 3 iki, 7-iki es 14-iki sürge-
tésere csak jaruar 10 án valaszolt 
Február hó 11 én és 2b-an ismételten 
sürgették a várost az érdemi válasz 
adásra, mig ntm a város március hó 
18-án oly értelemben válaszolt a hi 
leltző pénzintézetnek, hogy momentán 
fizetesi kötelezettségének eleget tenn; 
pem tud, mert csak a kitermtIt fa érié 
kesitese utan áll ez módjában s igy 
annak megtörténtéig haladékot kér. 

A Vasmegyei Mezőgazdasági Ta-
karékpénztér március 24 én újból sür-
gette a kölcsönügy étdemi elintézesét, 
mig nem a most nevezett pénzintézet 
és a Kereskedelmi Bank április 14-én 
ujabb ajanlatot tettek a kölcsönügyek 
likvidálására. 

A zálogjog előjegyzéséig a város 
és a hitelező pénzintezetek között le-
folyt tárgyalásokból megállapítható, 
hogy a város felelős számadói nem 
intézkedtek a kellő ütemben és meg 
kivánható gyorsasággal, mert csak 
többrendbeit sürgetés dacára sikerült 
a pénzintézetnek az érdemi válasz 
adást kicsikarni. 

A zálogjogi előjegyzés foganato 
sitása után 1931. évi junius hó 2-án 
a Vasmegyei Mezőgazdasági Takarék-
pénztár egy végső kísérletet tett az 
ügy barátságos megoldasára és egy 
ujabb megállapodási tervezetet nyuj 
tott át a város polgármesterének. 

Ezen jurius 2 án kelt megállapo 
dás tervezetnek azonban a hitelező 
pénzintézet julius hó 2 iki sürgetésére 
dacáta is csak julius 23-án étkezeli 
meg a vátos polgármesterétől a válasz, 
amely válaszban a polgármester az« 
kén, hogy az ügyet a szeptemberi 
közgyüksen tárgyalhassák le. A hite-
lező pénzintézet azonban julius 80-ár 
kelt leveleten nem találta irdokoltr ak 
az ügynek szeptemberig való ujabb 
elodázását es ezért vegfő Itrminusu 
augusztus 8 át jelölte meg. 

A polgármesttr eztn válasz után 
is csak augusztus 7-en tartotta éide 
mesne-k a hittlező penzintezeUt távi 
ratilag arról ertesiteni, hogy a köz 
gyűlés összehívása uant augusztus hó 
13-ára intezkedett A pénzintézet azon 
ban ezen közgyűlés határozmáryát 
már nem vatta be, hanem augusztus 
8 an keresetet a szombathelyi kir. 
Törvényszéknél benyújtotta. A vrros 
ellen megindított peres eljárás, végre-
hajtási eljárás es birc'a zátlat a fegyelmi 
vizsgálat adatai szerint 19.320 peng/1 

költséget okozott a város közönsé-
gének. 

De mulasztásuk nemcsak abban 
áll, hogy hosszú időn át a hitelező 

pénzintézet ajánlatát minden érdem 
leges válasz nélkül hagyták, hanem 
abban is, hogy a rendelkezésükre álló 
hónapokat nem használták fel arra 
hogy bármiféle vas-lattal is álljanak 
a képviselőtestület elé az ügy meg 
oldása végett. 

Panaszlottak ezen fegyelmi vét 
ségei súlyának a megítélésénél súlyos 
bitó körülményként volt figyelembi 
vehető azon szempont, hogy panasz-
lottak szabálytalan tényei Kőszeg vá 
ros háztartásat a legi-ulyosabb penz 
ügyi helyzetbe sodorták. 

Ellenben enyhítő körülményként 
volt figyelembe vehető azon elvitáz 
hatatlan tény, hugy a város fejlődését 
a beruházások sorozatával, valamint 
intézmények támogatásával előmozdi 
tották és hogy részben a gazdasag 
válság okozta a város mostoha anyagi 
helyzetét. 

Külön enyhitő körülményként ve 
tetett figyelembe a II rerdü panaszlott 
javára azon sokoldalú munkássága is 
amely főkép abból adódott, hogy meg 
felelő számvevőségi szervezet hiányá 
ban a számviteli teendőket is ellátta 

Mint enyhitő körülmény figyelembe 
vétetett végül mindkét panaszlott vé 
dekezésének gerincét képező azon 
teny, hogy a város fejlesztese és 
város emimns érdeke volt és a pa 
naszlottak által szabálytalan formában 
elvett kölcsönök túlnyomó részben 

ezen eminens érdek megvalósításának 
céljait szolgálták. Meg kellett állapitíni 
azonban, hogyvárost fejleszteni sza 
)ályszerü módon is lehet és a fejlesz-
tesi politikának nem volt szükség 
képeni következménye azon fegyelmi 
vetsegek halmozata, amelyet a panasz-
oltak elkövettek. 

A fentiekben részletesen lefekte 
ett tényállásból kétségkívül meg kell 

állapítani egyrészt azt, hogy a város 
anyagi tomlásaés a város elleni kény 
szerintézkedések egyenes következ-
menyei a gazdasági válság mellett 
panaszlottak kifogásolt eljárásának is, 
násrészt panaszlottak azzal, hogy 
képviselőtestületi hatásköibe és fel 
sőbb hatósági jóváhagyásra tartozó 
aktusokat jogszabályt sértve, maguk 
oganatositották, felelősséggel tartóz 
nának ezen aktusok következményei 
ért a szándékos és tudatos vagy fel-
ünően durva jogszabálysértés, mint 
egyelmi vétség mellett még az eset 
ben is, ha a következmények valóban 
is kizárólag a körülmények szerencset 
len alakulása folytán állottak volna 
elő, ami a jelen ügyben egyébkent 
megállapítható nem volt. 

Végül meg kellett állapítani, hogy 
a többi városok, amelyek ugyancsak 
súlyos anyagi nehézsegekkel küzdenek, 
azért nincsenek perekkel, végrehajtási 
eljárásokkal és zárlatokkal megkörvo-
nalazott beállításban a közvélemény 
elé állítva anyagi nehézségeikben, 
mert a nevezett varosok vezetösegeben 
nincs meg az a jogszabályismeretek-
ben, kötelesség udasban és mozge 
konyságban fellelhető hiányosság, 
amelyet a fegyelmi választmány apa 
naszlottakban megtalált. 

A fegyelmi anyag és a javaslatok 
.smertetése után megindult a vita mely 
nen c-ak a ket fí lisztviselőnek ügyével 
foglalkozott, hanem egyben kitért a 
a figyelmi itéltl rendelkező reszeben 
es indokolásiban is foglalt azon tevés 
megállapításokra, melyek a képviselő-
testület szerepére vonatkoznak. 

A fegyelmi ítélet szetini ugyanis 
a város képviselőt* sti lele is hibás 
azért, hogy nem sikerült a varosnak 
a Kctesktdelmi bankkal megegyezésre, 
luini, amikor ezen pénzintézet elfogad-
haio ajánlatot nyújtóit a városnak to-
vábbi kö csönnyujtásra vonatkozólag 
amelyet a város visszautasított. A kép-
viselőtestület a bank ajánlatát ugyanis 
nem utasította vissza, hanem meri 
terhesebb feltételek szerint akarta a 

pénzintézet a már nyújtott kölcsönt 
meghossabbitani, arra keite a város 
képviselőtestülete, hogy könnyebb 
feltételek mellett nyújtsa tovább is 
bank ? hitelt és arra kérte a váró 
képviselőtestülete a pénzintézetet, hogy 
tekintsen el a bekebelt zestől, amely 
ugyancsak anyagi terhit jelent a vá 
uS'a. Ezen kerelnel azonban a bank 

nem honorálta, pedig a város képvi 
selőtestiilete uey vélte, hogy állás 
pontja kötelessegszerü volt es ezen 
alláspontja nem Uhrtelt akadálya 
lovábbi fejlemenyekn^k. 

A felszólalók mindannyian kitértek 
az ítéletnek ezen téves megálhpilásai 
ra is, igy elsősorban Kőszegi Józse 
téit ki hosszasabban a képviselőiestü 
lemek szerepére. Amennyire tisztázott-
nak látja a képviselőtestület s szere 
pét ezen kérdesben éppen olyan su 
lyosan ítéli meg a helyzetet azon 
sze mpontból, hogy veleménye szer in 
nemcsak a két főtisztviselő, hanem 
mai gazdasági helyzet és felsőbb 
hatóságok magatartása volt a ma 
kedvezőtlen helyzet előidézésének oka 
ami viszont maga után vonla a két 
lisztviselő fegyelmi ügyet. Ha az áilarr 

tanítóképzőre beígért 250 ezer pen 
gőt megfizeti es a fakitermelésre be-
igert 150 ezer pengőt folyósítja, egészen 
más a város helyzete. Hibás a megye 
is, mert már 1929. év végén a tiszt 
főügyésznek jelentése alapján megália 
DÍIhaíta a megye, hogy a város köz-
igazgatásában és vagyonkezelésében 
ulyos hibák vannak, es ezeket még 

sem vizsgálta ki, hanem mégcsak 
1932. év vegén, tehát 3 év múlva 
hozott fegyelmi ítéletet. Egyébként 
avasolja, hogy a polgármester részé 
ől vegye a kepviselőustület tudomá 

sul a fegyelmi véghatározatot a tanács 
nok részere pedig enyhítésért felebbez 
ze meg. 

Szova Ferenc felszólalásában külön 
választva foglalkozott a ket érdekeit 
őtisztviselő fegyelmi ügyével. Ugy 
alálja, hogy a polgármester számára 
nem is büntetés, ha nyugdíjba küldik, 
mert szolgálati eveinek vége felé kö 
zeledik. Éppen azétt javasolja, hogy 

polgármesterre vonatkozólag feleb 
btzze meg a képviselőtestület az ité 
etet sulycsbbitásért, viszont meri 
maga is belátja, hogy a tanácsnokot 
súlyosan éri a büntetes, abban meg-
nyugszik. Kéri javaslatának elfoga 
dasat. indokolja egyszersmind állás 
pontját is és különösen a gazdákat 
ert ierelmeket teszi a bikatartással 
kapcsolatban szóvá. A polgármesterre 
vonatkozó ítéletet mindenkép enyhé 
nek tartom* mert azt elhiszem, hogy 
most szívesen szabadulna a polgár 
mesteri széktől, amely biz mostanaban 
tüzes párnákkal van alátámasztva. Ö 
ugylátja, hogy az alispán sem ugy 
gyakorolta az ellenCuest, ahogy kel-
lett volna. Nem szeietne, ha a belügy-
minisztériumban mostefegyelmi ügyek-
kel kapcsolatban ismét olyan befolyá-
sok éivenyesülnének, amelyek men 
ttni akarnák a főtisztviselőket. Mivel 
enyhitő körülményeket nem lát, java 
solja a polgármesternél a súlyosbítást, 
helyettesénei megnyugszik az iteletben 

Kincs István a kövatkező felszó 
laló, aki a következőket mondotta: 
Szomoubb napja nem volt a kép 
viselőteslületnek, mint a mai. Hossza 
san bírálja az elmúlt évek gazdálko 
dasat. Hiaba jött 6 es partja a taka-
rékosság eszmejével, minden batáro 
zatot megfelebbeztek a város vezetői 
es néhány képviselő s ezen felebbe 
zések közül az évek során számos 
még ma i» elintezetitn. Itt van pl. a 
pótilletmeny ugye, amelyben a végső 
határozat még mindig nem jött meg. 
Most benne vagyunk a romlásban es 

maszatban nyakig. A rossz gazdal 
kodás oda vezetett, hogy ma a város 
vagyonanak fsle odaveszett. Nem olyan 
alkotásokat teremtettünk, amelyek a 

törlesztéseket és a kamatokat elbírták 
volna. Egész láncolata történt a hi-
báknak A polgármester részéről so-
nasem hangzott el az a kijelentés, 
hogy valamire nincs fedezet. Mindig 
ugy lett minden beállítva, miniha a 
pótadókból minden tellene és soha 
iszta képet a közgyűlés nem kapott. 

A mai szomorú helyzetnek elsősorban 
a polgármester könnyelmű pénzügyi 
politikája az oka. Csak ugy szórta a 
százezreket és igét ebeivel igen sokat 
ártott a városnak. Ó volt az, aki a 
tiszti üdülőért 2< 0 ezer pengőt is be-
ígért. A Keicz Adelffyert 300 ezer P-t. 
Nem szereti, ha valaki saját vagyonát 
pusztítja és könnyelmű, de utóvégre 
az eilen senkinek semmi kifogása nem 
lett volna, ha a polgármester a saját 
vagyonával könnyelmű. De hogy a 
város polgárainak vagyonával könny el-
müsködött, ez még sem maradhat 
büntetlenül. Ezekért a nagy hibákért 
elsősorban és főleg a polgármester 
felelős. £p ezért, mert a fegyelmi vá-
laszttnany büntetése a polgármester 
személyét illetőleg nem elég súlyos, 
csatlakozik Szova Ferenc indítványá-
hoz, viszont a beosztott tisztviselőnek 
mulasztásaiért tul súlyosnak találja a 
fegyelmi ítéletet és ebben a vonatko-
zásban ajánlja a közgyűlésnek, hogy 
felebbezzen enyhítésért Nagy Mik'os 
javára. 

vitéz Szabadváry Ferenc a követ-
kező felszólaló. Az az érzésem, ha 
azelőtt tartottunk volna ilyen sürün 
közgyűléseket, mint most, akkor sok 
bajnak elejét lehetett volna venni. 
Amikor bejöttem ma a közgyűlésre, 
szemembe ötlött a közgyűlést hirdető 
kék sárga lobogó. Ma inkább gyász-
lobogót kellett volna kitűzni. Hóhér 
munkára senki sem vállalkozik szíve-
sen, de saját városunknak se lehetünk 
hóhérai. Mint egyén nagyon sajnálja 
a polgármestert, de megkell állapítani, 
hogy várospolitikában mi három éven 
keresztül elég baj, hogy igy volt, de 
igy volt szemben állottunk egymással, 
s igy igazán nem mireánk, hanem 
inasokra várt volna a feladat de ezek-
től viszont igaz hogy el is várhatta 
volna hogy érdekében fel szólaljanak, 
vitéz dr. Nagy Miklósrál kéli az eny-
lites elfogadasát, mert az Ítélet min-
denkép igazságtalan, a lelkiismeret 
sem fogadhatja el nyugodtan. Maga 
az ítélet indoklása is enyhitő körülmé-
nyeket sorol fel a tanácsnok mellett 
de az Ítélet sújtja a főtisztviselőket. 
De csak látszólag egyformán, mert 
mig a polgármester már maga is azon 
gondolattal foglalkozott, hogy nyug-
díjba megy, ugyanakkor a tanácsnok-
nál ez a kényszernyugdijazás kataszt-
rófát jelent. De a szerencsétlen hely-
zetben levő varos sem engedheti ma-
ganak meg azt a luxust, hogy nyugdiba 
Küld élet erős férfiakat, fizeti a nyug-
dijat s alkalmaz megint uj erőket s 
'izeii ezeket is Elhangzott ki garan-
álja nem e folytatódik megint a mos-
ani „wirtschafr, ha dr. Nagy továbbra 

is állásban marad. Az élet azt mutatja, 
hogyha emberek hibáztak, bajokat 
okoztak s velük szemben ezétt nem 
akasztófa, hanem elnezés tanúsíttató t, 
ezek az egyenek mindig gyökeres n 
megváltoztak. A tanácsnok, aki m. st 
annyi lelki tortúrán ment keriszui s 
annyi tandíjat fizetett maris egész biztos 
hogy a jövőben ugy fogja állását be-
ölteni, hogy a közgyűlésnek és a 
városnak nem lesz már több oka 
panaszra. Egyébkent elfog,>dja Kincs 
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István javaslatát. 
Dömötör G>ula felszólalása tlején 

mmt majd minden felszólalásában, 

^tiszti főügyészt támadja és eltér z 
tárgytól, ugy hogy az elnök is kéri. 
maradjon a tárgynál. Dömötör Gyula 
ezután kifejti, hogy a pénzügyi bizott-
sági ülésen bár tartózkodott a szava 
zásiól az a nézet alakult ki benne, 
hog) a polgármester fegyelmi bünte 
t^set tudomásul veizi és dr. Nagynáj 
ő is hozzájárul az enyhítéshez. Mara 
azonban az ítélet indokolása arra 
kényszeríti, hogy más álláspontot fog 
laljon el. Ugyanis az indokolásból azt 
látja, hogy a villanytelepnek rendezet 
lényegeit is kifogásolja a fegyelmi ité 
let. Már pedig abból, hogy a legutolsc 
közgyűlésre mindezek dacára beter 
jesztette a tanácsnok a mai időkben 
egyáltalán nem aktuális karácsonyi 
segély folyósítását a villanytelepi al-
kalmazottak részéte, ugy latja, hogv 
Szabadváry által jelzett rendszervál 
tozas nem következne be s ezért Nagy 
tanácsnok ügyeben is ajánlja a tudo 
másul vetelt a fegyelmi ítéletben 
Ugyanúgy a polgármester esetében is. 
Egyébként megállapítja, hogy ezen 
figyelmi ügyben több vádlott is van. 
a polgármester, a tanácsnok, a kép 
viselőtestület és a vármegye s csak 
a képviselőtestületet illetően kell min 
denkintk meggyőződni és megállapí-
tani, liogy a napnál is világosabb ár 
tatlansaga. Ezután meg felvilágosítá-
sokat kér az indokolás egyes meg 
állapításai miatt, amely adatok nem 
egyeznek a zárszámadásokká). 

Ezután dr. Freyberger Jenő szó 
lalt fel s jelentette, hogy ő mar 1929 
ben a vármegyének és alispánnak 
ugy Is jelentést tett arról, hogy a város 
a jelenlegi közigazgatási apparátust 
nem bírja el. Ugyancsak jelentette 
előbb szóban majd Írásban azon mu 
lasztásokat, melyek alapját képezték 
ezett fegyelmi ügynek. Ha idejében 
elintézik a fegyelmit, a vaios ma min 
den esetre a ket érdekelt tisztviselővel 
együtt nem volna a kellemetlen hely-
zetben. Felovassa ezután a tiszti fő-
ügyész a jelentését, amely mar 1929-
btn előre megjósolta, hogy a várost 
milyen veszely fenyegeti és amely je 
lentes rávilágított már akkor elesen a 
tarthatatlan helyzetre. Figyelmezteti a 
képviselőtestületet, hogy e kérdesben 
azonban ne mint biró járjon el, ha-
nem csak a fegyelmi itelettel foglal-
kozzék, mint ügyfél ne essék ki a sze-
repéből. Mivel ő maga is megállapít-
hatja, hogy a tanácsnok olyan ügy-
kört teremtett magának, melyet elvé-
gezni fizikai képtelenség, igy öt a 
mulasztásokéit nem lehet oly mértek 
ben felelössegre vonni és mert mint 
beosztott tisztviselő függő viszonyban 
van polgármesterével szemben, a bi 
zottsagi indítványt fogadja el és a 
tanácsnok javára feiebbezcst ajanl. 

Dr. Stur Lajos szól még hozzá 
a vitahoz annak bezárása előtt. Ugy 
latja, hogy idő milliomosok es munka 
neiküiiek vagyunk, hogy most mái 
napokon át ennyi oran at tárgyaljuk 
mindezeket az ügyeket. Csatlakozik 
a főügyész vélemenyehez és kéri a 
képviselőtestületet, hogy ne a birói 
szertpet töltse be. Szabadváry ftlszó-
lalasanak egy kitételere reflektálva 
6 ugy latja, hogy biz itt másoknak 
kellett volna a polgármester érdeke-
ben felszólalni. Ha már a két főtiszt-
viselőre nezve ilyen súlyos ítéletet 
hozott a fegyelmi választmány, akkot 
ne süiyosDttsa meg jobban a képviselő 
testulvi, hanem ha felebbez, í.kkot 
csak enyhítést kérjen. 

A vitát Jagits Imre elnök ezután 
bezarta és tekinti itel arra, hogy az 
elnuRi cs bizottsági javaslaital szemben 
* poígarmesurte vonatkozólag Szova 
Fenne külön indítványt adott b>., az 
elnöki es a bizottsági javaslatot mind 
ket panaszlottra külön külön terjesz-

ette elő az elnök. Elsősorban a pol 
;ármester ügyére vonatkozólag bocsá-
totta az elnök az indítványokat sza 
vazás alá. 

A szavazás . 

Az elnöki javaslat mellett, amely 
polgármesternél enyhítésért való 

felebbezés mellett fc^.alt álást, csak 
tisztviselő szavazott. 7 képviselő ugy 

szavazott, hogy tudomásul veszi a 
fegyelmi ítélet kényszernyugdijazást 
elrendelő határozatát, 20 képviselő 
ellenben a fegyelmi választmány ítele-
tével szemben amellett foglalt állást, 
hogy felebbez és kéri az itelet súlyos 
bitását a polgármesternél. A szavazá 
sok er*dmenyként azután az elnök ki 
is mondotta a határozatot, melyszetint 
a képviselőtestület súlyosbításért feleb-
bez a polgaimester ügyében. 

Ezután következett vitéz dr. Nagy 
Miklós ügyére vonatkozólag a szavazás 
Itt előző napi álláspontjukat sokan 
megváltoztattak sőt voltak, kik a köz 
iyülesen elhangzó ttk alapján felszóla 
lasaikkal ellenkezően az enyhítés mel-
lett szavazlak. Az elrendelt szavazás 
*lfrpjan 31 képviselő kérte a felebbe 
zest a bütitetes enyhítéséért és csak . 
szavazott atra, hogy vegyek tudomásul 
a kényszernyugdijazást. Ez alapon a 
képviselőtestület enyhítésért felebbezeti 
dr. Nagy Miklós ügyeben. 

Az izgalmas szavazással, amely 
még sokáig emlekezetes marad, véget 
ért Kőszeg városanak egyik legszo 
morubb közgyűlésé. 

Fákat döntöget ki a zúzmara 
Az elmúlt néhány hét szokatlan 

ködös időjárása eddig még titkán 
apasztalt károkkal hepte meg környé-
künket. A sürü köd zuzmaia képében 
vastag rétegekben lepte el az erdőket 
és bámulatos pusztítást végzett a fákon. 
Sok helyen 

kettétörte a fákat 
de legtöbb helyen a fa koronáit tépázta 
meg siralmasan és a karvastagságú 
ágakat letördelte a jégkéreggé fagyott 
zúzmara nehéz súlya. 

A szokatlan időjárás igen nagy pusz-
títást végez erdőségeinkben. A zúz-
mara olyan vastag rétegekben telep 
szik rá a fákra, hogy azok nem bírjak 
meg a súlyt. 

A kőszegi erdőségekben, külörö 
sen olyan helytktn. ahol irtás folyik 
a combvastagságu fákat valósággal 
ketté töri a zúzmara súlya. 

Különösen a fenyvesek, a tűlevelű 
fák szenvednek nagyon sokat, mert 
ezeknek meg nagyobb felületük, ahol 
lerakódha ik a je páncél. 

A szomszédos megszállt részekén 
is hasonló a helyzet. A köd ráf*gy a 
föld felületére és helyenkint negyven 
centiméteres súlyos pancéla megö' 
minden növényi szervezetet. 

Az erdőben való tartózkodás élet 

veszélyessé vált. 

A jeg kettétöri a fatörzseket es 
óriási kart okoz a faállományban. A 
Borostyánkőről Gyöngyösfőig vezető 
országúton időnkint teljesen szünetei 
a forgalom, mert fatörzsekből helyen 
kint valóságos torlaszok keletkeztek 

A felsőőti posta tizenhárom vo-
nala közül csupán egy vonalon lehet a 
sürgönyforgalmat fenntartani. A máiia-
talvai uton az autók nem közieked 
hetnek. Az egész felsőőri járásban két 
hét óta szünetel a vadászat, a vadászok 
nem kis stomoiuaágára, meit néhány 
het muiva bekövetkezik a tilalomidö 
Teljesen tönkretette a ködből támadó 
jég a felsőőii járás nagy^zeiü gyümöl 
esőseit. Az utóbbi evekben egyre 
nagyobb területeket ültettek be gyü 
mölcsfákkal. Ezeket a fi tal csemeteke 
a jeg mind kettéhasította, ágait letör 
delte. A fenyő és tölgyeidéből szűri 
telenül a fák össeroppanása hallatszik 
mintha véres csata állna a vidéken. 

ÜTcindenféie rovat. 
Boldogabb uj esztendőt Igy kö 

szöntöttek mindenfelé 1933 ban egy 
mást az emberek. S a válasz a nagy ? 
Mi lesz, hogy lesz lí'33-ban. Ha a 
lapokat nézem, legyenek azok fővá 
rosi vagy kölföldiek, a cikkekben csupa 
sötétlátas, boiu, balsejtelem, bizony 
talanság. félelem. Mit hoz vájjon ne 
künk kőszegieknek az uj esztendő? 
Ki tudna erre felelni. A mult esztendő-
től is sok csalódással vettünk bucsu' 
s most szeretnénk tudni, még rosszabb 
napokat élünk-e át, mint a mult év 
ben. A pesszimisták azt mondják, 
még sokkal rosszabb lesz a 33, mint 
a 32. Hát persze, hogy az lesz, ha 
ilyen csüggedten, reményvesztve, majd 
nem hit és bizakodás nélkül megyünk 
neki az 1933 évnek. Ha százszor is 
sivár a helyzet, igy mégse kezdjük el. 
Ha volt bennünk eddig hit, bizakodás 
és mégis idejutottunk, hova kerülünk 
hit es bizakodás nélkül. Ha tl is vette 
a mai élet szebb napjainkat, jobb sor-
sunkat, hitünk, lelkünk és bizakodá-
sunk még megmaradt. Ezek nelkü! 
semmire se megyünk. Hinnünk kell, 
hogy a mai rettenetes eletnek helyébe 
mas, jobb eletnek kell jönnie. Lehet, 
sőt valószínű, hogy az általános nyo 
moruság, baj, válság még az eddigi-
eknél is nagyobb lesz, de egyszer csak 
el kell jönni a fordulatnak és a ja-
vulásnak is s akik kitaitanak, azoké 
lesz a győzelem e városban is. Felünk 
magunktól, nem bizunk embertársaink-
ban, pedig csak egyesült erővel s az 
ellentétek megszüntetésével lehet uj 
életet teremteni ebben a mi kis hal-
dokló trianoni városunkban. De per 
sze ver bennünket is az ősi atok, 
testvér a testvér ellen, rokon a rokonra 
irigykedik és gyűlölködéssel szövet 
kezünk egymás elpusztítására. Ha ezen 
az uton haladunk az uj esztendőben, 
ez persze valahogy nem lesz jó. Nem 
is lehet. 

* 

Szokatlanul ködös, borongós az 
uj esztendő is. Hetek, sőt majdnem 
egy hónapja nem láttuk az éltető na 
pot (mire e sorok megjelentek, végre 
a nap is kibujt). — Olyan ködtenget 
ülte meg városunkat, sőt fél Európát 
is, amilyen „londoni ködről" eddig 
csak hallottunk. Aki azonban felment 
a Kendik vagy Iroitkóre, azt megbü 
völte az eléje táruló látvány. Ragyogó 
napsütés, meleg s alattunk mint egy 
mgy végtelen tenger, mozdulatlanul a 
sürü köd De lát'unk egyebet is, az 
erdőkben, gyümölcsösökben, szöllók-
ben Rettenetes pusztítást. AguVat vesz 
tett csonka fák, eltört gyümölcsfák. A 
szitáló köd vastagon fagyott reá a 
fákia, az ágak nem bírtak ellenállni 
— Felér egy uj csapással ez a nagy 
pusztítás. 

* 

A mostani abnormális ködről azt 
mondják az orvosok, megviseli az 
idegrendszert. Az emberek még le 
hangoltabbak és bágyadtabbak. Igazuk 
van az idegorvosoknak, csak ez a 
köd már jóval régebben fekszik a tnel 
lünkön. Már jóval régebben mint három 
hete tudjuk, illetve nem tudjuk, metre 
menjünk, hol, mikor ütközünk ellen-
ségbe, jóbarátba. Köd ellőttünk, után 
nunk, alattunk és felettünk. Az egész 
világ tévelyeg a ködben és alig látni 
v ezetőket, kik orruknál tovább látnának 
Csuda e, ha idegesek és tosszkedvüek 
vagyunk, nukor senki és semmi sem. 
Klappol. Biztosszemii vezetőkre lenne 
szükség e nagy ködben, akik kivezes 
senek bennünket a napfényi e ugy 
hogy végre ismét cgymásr.t találjanak, 
akik összetartoznak es meglássák és 
fölismerjék a nagy nagy mélyenszántó 
o;,jókat és azoknak okozójl, amely nek 
siramaival tele van az egész mai 
világ. . •. _ i au í v. Sz. 

Él iássy Sándor dr . az uj vi-
déki f őkap i t ány . Jnnuái 1 vei az 
á'lamrendőrség vidéki főkapitányság-
nak eddigi vezetőjét ny ugdijba helyez-
ték. Helyébe dr. Éliássy Sándor a 
szombathelyi keiületi főkapitányság 
egykori vezetője került. A véletlen 
ezzel ugy rendezte a dolgot, hogy 
most mind a két főkapitányság élén 
olyan egyén áll, aki valamikor a szom-
bathelyi kerületnek volt a vezetője. 
Budapest főkapitánya dr. Ferenczy 
Tibor, a vidéki kerületi főkapitánya 
Éliássy Sándor dr. 

0 A kőszegi szo lgab í ró kirendelt-
ség vezetője. Megtörtént a szomorú 
átszervezés, amelyről már több ízben 
beszámoltunk. A kőszegi főszolgabíró-
tágból szolgabírói kirendeltség lett 
január 1 vei. A főispán a kőszegi 
szolgabírói kirendeltség felügyeletével 
dr. Szüts István szombathelyi járási 
főszolgabírót, vezetésével pedig dr. 
Galba Vince eddig a celldömölki fő-
szolgabirósagnal beosztott tb főszolga-
biiót bizta meg. 

Ha l á lozás . Németh Regináid 
nyug. bencés tanár, aranymises áldo-
zópap, aki Esztergomban, Kőszeg, 
Sopronban és Győrött tanított és 
nyugalmi éveit Zalaapátiban töltötte, 
életének 79. évében meghalt. Holttes-
tét az apát&ág kriptájában helyezték 
végső nyugalomra. 

Hoyer Má tyás a lezredes, ki az 
itteni és akkori cs. és kir. alreáliskola 
gazdászati vezetője volt, mult év de-
cember 30-án 76 éves koráben Wien-
ben meghalt. Bizonyára vannak még 
sokan, akik emlékeznek személyére, 
mert a társadalmi életben is tevékeny 
részt vett. 

A Kat. Kör közgyű lése . A hely-
beli Kat Kör idei évi rendes közgyű-
lését január hó 16 án hétfőn délután 
5 órakor tartja helyiségében, melynek 
tárgysorozata a következő: Elnöki 
megnyitó, titkán jelentés, pénztárosi 
jelentes, indítványok. 

Az á l l a tv i l ág szerepe a szen-
tek és márt í rok éle ében. Dr. Ku-
kuljevic József állatorvos, a keszthelyi 
gazdasági akadémia tanára, tégi jó 
ismerősünk, ezen cím alatt előadáso-
kat tart az tgész országban vetített 
képek kiscietében. Ezen legendák 
összeállítása egyedüli a világon Szö-
vegét jóváhagyta a veszprémi püspök 
Bingha páter pedig lefordította francia 
angol es olasz nyelvre. E héten adta 
elő Keszthelyen, ezt követi Sárvár, 
majd Szombathely és Kőszeg. Itt a 
Zud.t előadótermében felnőtteknek és 
iz ifjúság szamára a főgimnáziumb n 
óhijtaná megtartani. A rendezés kőiül 
mos*, folynak az értekezések és nz 
eredményt szétküldendő meghívók fog 
jak közölni. E nagyértékü és magyar 
irodalomban elsőnek negj.lenő téma 
világkörutia készült cs bizonyára ná-
lunk is n igy erdeklődést fog kelteni, 
mert a szerzőről tudjuk, hogy ami 
munkásságot az állatismertető iroda-
lomban kifejezett, az mindig alapos és 
közérdekű volt. 

* O l c s ó b a l a t o n i h a l 
rendelhető Nóvák Ferenc élelmiszer-
üzletben péntekre jan. 13 ára. 

Vadásza t . A Gyöngyös jobbparti 
vadásztársaság vasárnap jól sikerült 
mezei vadászatot rendezett, melynek 
során 109 nvul került terítékre. 

Milliók kedvelik és fogyasztják 
a kitűnő izé Blokmalt 

Megkíméli magát 
at utániatoktól, ha valódf Btokmaltot 
kéréacaak aradéit caohnag ban fogadja ai 

n i . 



Kosi ig és Vidéke 19.^3. I'inuár 8. 

I nségmunka városunkban . A 

nagy hó ellenéit javában folyik váró 
sunkban az inségmunka Nemcsak a 
Szabóhegyen dolgoznak állandóan, 
ahol 70 munkás dolgozik, hanem a 
város az erdejében is most végeztet 
munkát, mind az alsó erdőben, mind 
pedig a Stájerházaknál. A Stájerházak 
nál jelenleg 86, az alsó erdőben pedig 
44 munkás dolgozik. Szombaton dél 
ben valósággal ellepték a városházát 
a munkások, ahol a heti bérüket fizet 
ték ki A város állandó napszámosai-
val eg\ütt több, mint 220 szegény 
ember kap hetenkint kenyeret, a stájer 
házaki erd jmunkálatokhoz e s e t i ? ? még 
felvesznek munkásokat. Jelentkezni a 
város erdőmesterénél lehot. 

A Concordis da larda vá laszt 
mány i ülése. A férfidalárda Dö nö 
tör (jyula elnök vezetése alatt minap 
választmányi ülést tutott, melyen folyó 
ügyeket targyalt le a választmány 
Elhatároztak, hogy a farsangban, való 
szinüleg husii-gyikedden a j ip.-trtestü 
let helyiseg'ibeti M C o n c o d a hozzá 
tartozói részére családi estelyt rendez. 

A Deák színtársulat február 
15 én akarta a kőszegi sziniévadot 
megkezdeni, de mivel a firsang miatt 
a terem ne n szerezhető meg, igy vég 
legesen a kőszegi szinévad március 
2-án kezdődik H. Érdekesnek tartjuk 
megemlíteni, hogy Deák most már 5 ik 
hónapja játszik megsnkitás nil<ü' 
Kispesten s oit is m trad február 
végéig. Ugy anyagi, mint cTkö'csi si-
kere még mirdig bámulatos es egye-
dülálló. Kőszeg ezidén tehát oly 
összeszokott K i t űnő társul ttot kap 
amelyik egy 401)00 I .kosu városban 
játszik ott egyhuzamban feléven át 
Kőszegre jövetele el \tt 

Értekezlet. Szerdán Kmc* István 
elnöklete alatt értekezletet tartott a 
városi képviselők egy része, ahol 
Kincs István ismertette állaspontját a 
fegyelmi ügyekben Sokan hozzászol 
tak e kerdeshez. Igy Gribács Lajos, 
Szélinger Dezső. Dorner Ferenc, Pren-
ner Pál vitéz Szabadváry Ferenc és 
vitéz Láng József. Végül is azt a ha 
tározatot hozták, hogy a fegyelmi 
ügyekben ugy foglalnak állást, hogy a 
polgármesternél súlyosbítást, a tanács-
noknál nedig enyhítést kernek Ezután 
meg vitéz Szabadváry Ferenc referált 
nehánv fontos közügyben s alaposan 
megvitatták a tanítóképző zűrzavaros 
ügyét, amely ügy legközelebb szintén 
a közgyűlés elé kerül. 

Az Ev. Ifj. Egyesület szilvesz-
terkor igen sikerült vidám estet ren 
dezett. 4 egyfelvonásos került előadásra, 
mind kacagtató megjátszásban Wein-
berger Károly szellemes bevezetésevei 
kezdődött a műsor. Az „Esernyő* 
rafinált alakjait Schrődl Gyula, Kappel 
József, Kasper János és Sodics Ferenc 
személyesítették és sok tapsot kaptak. 
A „Szépségverseny" a legmodernebb 
Hacsek és Sajó triolog. Ez a magyar 
Zoro és Huru Kopcsándi György talál-
mánya. A szerepeket igen ügyesen 
töltöttek be Schwahofer Gusztáv, Loi-
bersbeck Ede es Kasper János. .A 
pertu"-ban Kovats Bela, Weinbergtr 
Károly. Schrődl Csöpi, Schrődl Gyula, 
Kappel József, Sodics Ferenc, Wölfe 
Sándor tüntették ki magukat. Utolsó 
jelenet volt a „Pofon". A már emli 
tett szereplőkön kivül még Gamau 
Károly és Weisz Hellmuth egészítették 
ki a művészgárdát. A darab legkomi 
kusabb alakja kétségkívül Schrőd 
Gyula volt. A kitűnő maszkirozás 
Weinberger Gusztáv végezte. A mind 
végig élvezetes előadást a közönség 
tapssal honorálta. A szünetekben 

Íramafon szórakoztatta a nagy szám 
an megjelenteket. Völker József pe-

dig a sugó nehéz szerepét látta el. 

öngy i l kosságo t követett el Kar-
lovits Mátyás 19 éves pincéi, aki még 
tavaly a Bálházban tanult és felszaba-

dult A vendégek Mttyi néven ismer 
tek. Szerdán találták meg a burgen 
landi Kisudvard község határában át 
őtt fejjel holtan, megdermedve. Csü 
törtökön temették el rokonai Pervány-
oan a szerencsétlen árvát Tettének 
oka ismeretlen, de valószínű, hogy 
•Ikeseritette az elhelyezkedni nemtu.l is 

Táncmula tságot tart jövő szom-
baton a nagycsömötei ipirosstg 
Konnth Béla vendéglőjében. A tisztJ 
övedelem az ottani tüzoltóegylet ja 
vára folyik be. 

Egy köté l táncos tartotta izg.v 
ómban pénteken délután városunk 
apraját és nagyját. A híres S ro 
scheidert akarta utánozni, a ni azonban 
sa< részien sikerült neki. De annál 
ooban sikerült a közönség hosszan-
artó megváratása ebben a nedves hí 

g idő ién és s >: ai d J j r e gv ; é> 
csalódottan hagyták ott a Főteret, 
íogy valan ?lyiK tn'ieg helyiségben 
szidhassák a ntp hősét. 

* Betegápolőf iő , ki e'.en ^ z t k n t 
ban n igy jártassággal bír, akár nap 
v.li akár éijeii szolg il ttra házakhoz 
tj.nlkozi*. C m a kiadóhivatalban. 

Farsung városunkban . A nehéz 
;tzdasági helyzet tükröződik vissza 
városunk id.-i ftrsun^i naptárán. Seh » 
senmif?le megmozdulás, nincsen hr-
singi hz . Egyedül a tűzoltók készü 
ődnek mint minden évben, u^y most 
s a szokásos álarcos bálra. A tűzoltó 
il rend;zősége viszont mindent el 
övet, hogy az idei évben sikerülj3n 

az elmu't ev;k báljainak nívóját m»g 
artani, eppen azért me2 fogja kö ínyi 
eni a jelmezek olcsó beszerzését is, 

hogy ezzel is segítségére legyen a 
ri lozó fiatalságnak. A tüzoltóbtl szo 
<ásosan február l én lesz, mely SÍI-
.joruan zártkörű lesz. Valószínűleg mas 
bái az idei évben nem is lesz, leg-
»lábl) is kilátás nincsen rá, kivéve a 
avaly is nagyszerűen sixerült zirt-
<ö'ü k .dét bált, amelyet megrendaz 
nek az idén is. 

A KSE uj j á tékosa i . Most jött 
neg a Kisok és az Misz utján a két 
gen jó képessegü tanítóképzős leiga-
zolása. Igy tehát tavasszal már Ho^ 
váth Sándor és Kolláth László 3 
oajnoki küzdslmekben részt vehetnek. 
Velük a csapat nagyon megerősödik. 

Mozih irek. Magyar hingos hiradó 
;s rajzfilm után (a kitűnő kulturfilmek-
ból kérünk lehetőleg minden vasárnap) 
ma Vasárnap Alpár Gittának első na ;y 
filmjét láthatjuk. Csodálkozással hall 
;uk ma;d Alpár Gittát énekelni, mert 

hangjahoz hasonló krislályzengésü 
hangot egyhamar nem hallottunk. 
Halnay Tibor es Gustáv Frölich ki-
tűnő parinkéi 

A mezőgazdaság i ingat lan va 
gyonvá l tság fejében fizetendő buza 
arát meteimázsánként 12 pengőben 
állapította meg a pénzügyminiszter. 

A pénzügymin isz ter rendele 
tet adott ki a be,-ki és átviteli en 
gedélyekért benyújtott folyamodványok 
illetékének megállapítása ügyében. A 
rendelet szerint ezen folyamodványok 
első ive annak az árunak értéke szerint 
amelyre az engedély kiadását kérik a 
következő illetek alá esik : 100 pengő 
értékig 1 P 100-500 pengőig 2 P 
f)00-1000 p ingő értékig 3 P, 1000— 
4000 pengőig 4 P, 4000 pengő érté-
ken tul minden megkezdett ezer pengő 
érték után egy pengő. 

• Az idei Miss Magyarország 
vá lasz tás január 22-én lesz Pesten 
Az elözsüri előző napokon osztja szé 
a Színházi Élet szerkesztőségében 
választásra jogosító meghívókat. 
Rádió Világhiradó, a lap uj melléklete 
országszerte a legnagyobb elismerés 
aratta. Rengeteg érdekes cikk és gyö-
nyörü kép van még a Színházi Ele 
uj számában, amely darabmellékletü 
Zágon István nagysikerű vígjátékát a 

Dzsinblt k izli. A Rid ió Vilájhiradón 
kivül 32 oidtla? gyermekújság kotta 
és kézimunka melléklet van még a 
Színházi Étet uj számában, amelynek 
ára 60 fillér. Városunkban Róth jen 5 
könyvkereskedésében kapható. 

130. Figyelmeztetem mindazon 
tdózókat, akik az 1932 évre megál-
tpitott jövedelem vtgyon és ál». ker. 

HÍ} alapokat jövedelmi illetőleg va 
ivoni viszonyaikhoz képest so'<n tk 
irtják, az adóalapok újbóli megálla-

ji 'asit ké hetik szabályszerű bevOlás 
m-llett 1 m jan. I tői 31-ig a kir 
VJóhív italtól BWebb felvilágosítás a 
íiosi ad >szá nviteli ügyosztályh in 

nyetherő; u*vanitt vihetők át a / 
aJóbevállási ivek is. 

Hivatalos rovat. 
Köztartozás fejében lefoglalt ingók 

1933 január hó 10-én es 12 én delelő.I 

10 órakor a városmajorban a legtöbbel 

igérő<nek árverés utján el fognak 

ídatni. 

10.222. A városban immár a 4 - ik 
eben lett a v 'szettség kétségtelenül 
megállapítva. Mid'm az ebzárla szigorú 
betartására a közönséget újból felhi 
vom egyben közhírré teszen, hogy 
azt az ujabb esetedből kifolyólag 
1933. évi március hó 21-ig meghosz 
szabito n. 

11314. Utalással az 192* évi 
XLIII és 1329 évi XVII. t. c. rendel 
keléseire, anelyeic érelmében az 
rnirikai direkttern5 szőlőfajták tele 
>itése szigo uan tilos, mivel t ud j n i 
somra ju ott, hogy a város határában 
•nég mindig vannak u n. „Noah" 
szőlőfajtával beültetett területek. f.Mhi-
vom az érdekelt szőlőbirtokosokat, 
hogy azok kivágása iránt azonnal in-
ézkedjenek. jövöben psdig az ily.m 
íj'a szőlővessző ültetésből, szigorú 

Tüntetés terhe mellett, tartózkodjanak 

10.492. \ kőszegi Hanyadi Mátyás 
reálnevelő intézet uyári uszodájával 
Kapcsolatos vízhasználat módosításán 
vonatkozó 10067—2-1932 számú alis-
páni határozat f évi január hó 20 ig a 
városi hirdetési táblán ki van fjgeszt 
ve. Ellene 15 napon belüli felebbezts-
nek van helye. 

11.413. A m. kir. földmivelésügyi 
miniszter 39000 -1932 VI. 3. sz. ren-
delete alapján közhírré teszem, hogy 
a mezőgazdasági munkások munkaere-
íe jogosulatlan kihasználásának meg 
gátlásáról szóló 1923 évi XXV. t. c 
M § ainak hatályát az 1933-1935 
evekre is kiterjesztette. A gazdtságí 
munkabér megállapító bizottságok szer-
vezeti és ügyviteli szabályairól szóló 
F. M. rendelet hatálya tehát változat 
lanul továbbra is fennáll, úgyszintén 
ezen bizottság elnökei és tagjai tiszt 
ségüket a fenti 3 év tartamára is meg-
tartják. Figyelmeztetem ezúttal a gaz 
dasági munkabér megállapító bízott 
ság elnökét, hogy a hivatkozott len 
delet 13 § a szerint a bizottság csak 
abban az esetben állapítja meg a leg 
kisebb munkabéreket, ha ezt a föld 
müvelésügyi miniszter elrendeli. Saját 
kezdeményezésére tehát ily irányú le 
péseket nem tehet, a már megállapított 
napszámbéreket meg nem változtat 
hatja. 

22 éven felüli nők! 
36 éven felüli férfiak! 
Akarnak -e mind ig fiatalok, 
egészségesek maradn i ? 

Igyanak minden reggel a csodálatos 

hatású, világszerte ismert természetei 

„M IRA " g-laubersós gyógyvízből, ét-

kezés előtt fél vizespohárral. A vér-

keringést szabályozza, frissít iidit, az 

emésztést rendben tartja. Biztos és ter-

mészetes fogyasztószer. Kérdezze meg 

orvosát, igaz-e, ho^y e vizzel sokféle 

betegségnek elejét veszik. Mindenhol 

árusítják literes üvegekben. A „MIRA* 

keserüvizet, mely 7 deeis üvegekben 

kerül forgalomba, csak egyszer próbál-

ják ki azok, akiknek hashajtóra van 

szükségük. Alig egy óra alatt görcs-

mentesen hajt, kellemes izü. Az orvos 

tudományi megállapitás szerint a leg-

több természetes g ' aubersó e vízben 
van, miért is nemcsak hajt, hanem 

gyógyít is. Kapható mindenütt ! 

Azonnal kiadó 
Két szobás konyhás emeleti lakás 

Kossuth L -ulca 9. sz. alatt. 

Ugyanott jutányos áron eladó 
^bédld, háló és konyhabzrendzzés, 

csillár, varró jéa és más egy£b dísz-

tárgyak esetleg rész'etfizetés mz'lett. 

Birói árverés, 
Kossuth Lajos u. 17. sz. alatt 

különféle antik bútorok és egyéb antik 
tárgyak f. évi január 9-én délelőtt ! 
órti kezdettel a helyszinen birói ár 
verésen, azonnali készpénzfizetés mel 
lett eladatnak. 

Dr. Schnel ler ügyvéd. 

Köszönetny i lván í t ás . 

Mindazoknak, kik felej'hete'-
len nővérünk 

r8pces?8ni3rei Csupor Ilona 
elhunyta alkalmából fájdalmunkat 
bár ni módon enyhíteni igyekeztek, 
teme-ésén résztvettek, a koszorúk 
és csokrok adásáéit ezúton 
mondunk hilás köszönetet. 

Csupor Nóvarek. 

Köszönetny i lván í t ás . 

Azon számos és jóleső rész-
vétnyilvánitásért, melyet felejthe-
tetlen jó apa, após, nagyapa es 
rokon 

N é m e t h Á d á m 

asztalosmester 

elhunyta alkalmával részesítettek 

bennünket, kiváltkep asztalos 

társainak szives végtisztesség 

megadásáért, valamint a koszoru-

és virágadományokért. nemkülön-

ben azoknak, kik a temetésen 

megjelentek, ezúton mondunk 

hálás köszönetet. 

A gyászo ló Németh csa l ád . I 

h 

ELEKTRCl 
y^Tjiipsjwpy^ 

Műso r : Vasá rnap , jan . 8 án : 

fllpár Gitta első filmjel 

Hegszólalt a szivem 
Egy diadalmas müvészpár tör-

ténete 8 felvonásban, 
a főszerepben flLPrtR GITTA, 
Gustav Fröhlich és Malmay T. 

Magyar hangos hiradó. 

Ra jz f i lm . 
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