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Hogy folyt le a városunk 
a u t o n ó m i á j á n a k 

felfüggesztését kimondó 
megyegyülés. 

Legutolsó számunkban bejelen-
tettük, hogy a városunkra oly neve-
zetes megyegvük-sről gyorsírói j -gy 
tetek alapján teljes részletességgel 
számolunk be 

A pénteki rendkívüli megyegyűlési 
csütörtökön k;sgyüiés előzte meg, 
ahol V'dos Árpád reszletes jelentese 
után elsőnek a fői-ipán, majd Kincs 
Istv n szóltak a tárgyhoz. 

Ostffy Lajos fő ispán 

a következőket mondotta: 
Azzal mindenesetre tisztában le-

het a kisgyűlés es a törvér.yh itósigi 
bizottság is. hogy a belügyminisztert 
leiratában feltétlenül Kőszeg váror-
megmentésére irányuló hátátozott jó 
akarat vezette. Mindig bizonyos fáj 
dtlnas érzéssel tölt el bennünket, 
akik az önkormányzat kereten belül 
élünk és munkálkodunk, ha valamely 
önkormányzatnak — hibár csak ide 
iglenes — megbénulásáról kell tudo 
mist vinni, vayy pláne az önkormány 
zat működését — habár csak ideig 
lenes alapon is — korlátozni kell 

Azonban ideológiákkal és frázi 
sokkal félre nem vezettethetjük ma 
gunkat és kizárólag érzelmi momen 
tumoknak ilyen tekintetben helyet nen 
adhatunk a tények következményeivel 
szemben. A mostani súlyos gazdisági 
helvzetnek — amelybe sajnálatos mó-
don Kőszeg ke?ült — gyorsabb ki-
bogozása érdekében állana, ha nem a 
képviselőtestületnek nehézkes és saj-
nos, epen talán a nehéz helyzet miatt 
sokszor torzsalkodásokkal is ve^yitef 
eljárásával és anrak utján történő in-
tézkedésekkel, hanem a gyorsabb 
intézkedések lehetővététele céljából a 
megye utján személyt biztos kiküldést 
utján intéztessenek ideiglenesen a kép 
viselőte«tület hatáskörébe eső ügyek 

Figyelembe kell venni azt a kö-
rülményt <s, hogy ezekben az anyagi 
ügyekben igen sokszor ugy áll a hely-
zet, hogy napok, sőt órák döntik el, 
bogy történnek-e vagy sem olyan 
lépéswk az intézetek részéről, amelyek 
ujabb és ujabb terheket okoznának. A 
felsőbb hatóság a hivatalos ut betar-
tásával nehezen tudna intézkedni ilyen 
kérdesekben s azonkívül felebbezések 
is megakaszthatnák az ügyek gyors 
lebonyolítását. 

Kincs István 

kijelentette, hogy szomorúan bár, dt 
hozzájárul, hogy Kőszeg önkormány 
Mta bizonyos időre sziesztáltassék 
Tudja, hogy a megye jószándekkal és 
igaz lélekkel akarja kezelni Kőszeg 
pénzügyi helyzetét, de a hivatkozott 
paragrafussal nincs kibékülve, mert[a/ 

mondja, hogy a képviselőtestületet 

akkor lehet feloszlatni, ha nem áll hi-
vatása magaslatán, vagy a község ká 
r*ra dolgozik. A maga tészéről kon-
statálja, hogy a képviselőtestület annak 
idején maga vette kezebe Kőszeg sza-
nálását. A kisgyűlés tagjai a tanuk 
arra, hogy hosszú időn keresztül hány-
szor szóvátették a kőszegi gazdálko 
dóst. A város képviselőtestülete leépi-
léseket is csinált. Megszüntette a fő 
mérnöki állást. A jogtalanul és tör-
vényellenesen megállapított pótiüet-
ményeket leépítette. A kepviselőtestü 
leli határozatok azonban megtámad 
tattak egy kis konzorcun részéről 
amely konzorcium tagjai pretoriarusai 
voltak a polgármesternek s ez a kon-
zorciu n a hivatalos szavazatok hozzá 
adásával többségre tudott vergődni. 

A képviselőtestület jelentette, hogy 
nincsenek zárszámadások, hogy nen 
tud tiszta kepét nyerni a pénzek hova-
fordításáról, hogy minduntalan 5!) 100 
wazalékos differenciák merülnek fel 
A képviselőtestület látia, hogy egymás-
ul tn nagy összegekkel próbálkoznak 
•ülönböző alapításokat tenni, hogy 
hatósági tngedeiy, vármegyei hozéa 
larulás es kormanyhaiósagi jóvábi 
.jyás nélkül vesznek ttl kölcsönöket 
ho^y amikor a vármegye megtiltotta n 
folyószámla kölcsönön felvételét, újra 
m-g újra folytatták a folyószámla köl-
csönök felvételét s a képviselőtestület 
allandóan szorgalmazta a takarékos 
sag elvének érvényesítését. Nem lehet 
tehát n szrgenységi bizonyítványt ki 
illitani Kősz*g képviselőtestületéről 
nogy ez is hozzajáult volna ahhoz a 
pazarláshoz, amit annak idrjén a város 
folytatott. 

Annyi bizonyos, hogy szükség van 
atra, hogy oly szerv vegye kezébe 
a város megmentését, amelynek meg 
iesz a haUlma, jogköre az önálló in-
tézkedésekhez. A Kereskedelmi B nk 
a 400 000 P-t megint fel akarja mon 
dini és kíméleteiül végre akarja haj 
tani. Ez is és a többi hasonló ügyek 
mind oly momentumok, hogy{ minden 
eszközt meg kell ragadni atra, hogy 
a város szanálását mielőbb tető alá 
lehessen hozni. Ezért, ha szomorúság-
gal és fájdalommal is, de hozzájárul 
ahhoz, hogy «=» képviselőtestület fel-
oszlatásával a vármegye kiterjessze 
gondoskodását a városra. 

Kincs István elszólalása után 
a kisgyűlés egyhangúlag elfo-
gadta az al ispán javaslatát 
Kőszeg autonómiá jának fel-

függesztése ügyében. 

A megyegyülés 
A közgyűlés iránt a kedvezőtlen 

időjárás következményeképen nen 
nyi lvánu l t meg a várt nagy érdeklődés. 

Ostffy Lajos dr főispán megnyl 
tójában röviden megindokolta a rend 
kivüli közgyűlés összehívását. Mnjd 
átértek a tárgysorozatra, amelynek 

Kőszeg városára vonatkozó két pontja 
körül támadt vita. 

A kőszegi j árás megszüntetésére 

vonatkozó belügyroiniszteii leiratot, 

valamint a szolgabirósági kirendeltség 
megszervezését bejelentő kisgyülési 
javas'atot Vidos Árpád főjegyző is-
Tiet tette. 

Ezzel kapcsolatban a kö'.jjyülés 
elhatározta, hogy a szükségessé vált 
szabályrendeletet megalkotja és a leg-
közelebbi megyebizottsági ülésen le-
tárgyalja. 

Tiltakozás a kőszegi j á rás 
megszüntetése ellen 

A kisgyűlés javaslatához Stur Lajos 
dr. szólalt fel elsőnek. 

Vannak kérdísek — mondott?.— 
amelyek elintézésébe ntgvon nehéz 
belenyugodni. Az ;iz érzésem, hoj;v mi, 
kőszegiek, nem tudunk és nem is aka-
unk belenyugodni a jirás megszünte-

tesebe. Nincs egy éve, hogv ez a 
kérdés először került szőnyegre. 
— Én voltam e«yike azoknak, 
*kik akkor indítványozták, hogy » 
lárás megszüntetését kimondó kor 
rányrendelet ellen panasszal éljünk a 
közigazgatási bírósághoz. HAIWal gon-
dnok itt arra a jóakaratú megértésre, 
amelyet ez ügyben a várnejye veze-
•ősége és a törvényhatósági bizottság 
észéről tapasztaltunk A panasz nem 
irt ered nénnyel A közigazgatási bi-
óság jogerős döntésével szembeszállni 

nen tudunk, nem is akarunk, de mint 
jogász, n tudok benne megnyugodni 

az érzésein, hogy ezzel az itéletteJ 
i/. önkormányzati ü^yön igen súlyos 
sérelem e;ett. A járás megszüntetésé-
nek iidoka a takarékosság volt. Hiba 
voloa a kormánytól a takarékossági 
elv keresztülvitelét megkövetelni, de 
csak addig a határig, amig az hozzánk 
ne.n ér. de ugy érezzük, hogy ezt a 
takarékosságot sokkal hatékonyabb és 
célravezetőbb eszközökkel lehetett 
volna keresztülvinni, mint azzal, hogy 
Kőszeg városát megnyomorítják. Meg 
győződjünk. hogy ha sikerül ezen 
intézkedés indokait megdönteni, akkor 
sikerülni fog az 18S6 évi l\ t. c. 5 7 
pontia alapián kérnünk a járás vissza-
ailitáaát. Az a kérésem a vármegye 
alispánjához hogy amennyiben az 
átszervezessel kapcsolatban már ren-
delkezésére áll, legközelebbi jelen-
tésében térjen ki arra, hogy pengőben 
kifejezve milyen megtakarítást jelentett 
a járás átszervezése. At a meggyőző-
désünk, hogy csak pár ezer pengőről 
lehet szó, ez pedig nem állhatja u ját 
a revíziónak. 

Vitéz Szabadváry Ferenc 
volt a következő felszólaló: Kötelessé-
gem felszólalni ebben az ügyben — 
mondotta — és rámutatni arra a han-
gulatri, amely Kőszeg város közönsége 
körében uralkodik a jár ás megszünte-
sse miatt. Kőszeg még nemrégiben 
törvényhatósági hely volt, most meg 
szűnik játási székhely is lenni Igazi 
nagy örömmel láttuk az egész várme-
gye közönségének egyhangú megmnz 
dulását, amellyel t i íogatott bennfln 
ket a járás megszüntetése elleni moz-
galmunkban Tudiu< érezzük, hogy az 
egész ügy kiindu'áM trianoni meg-
csonkításunkra v zeteridő vissza 
Trianon elvette azokat a közsegeket, 

amelyekből ez a szerencsétlen várói 
élt, amelyek életet és vérkeringést 
id'ak a városnak. Meggyőződésünk, 
ho^y addig, sem ez a város, sem a 
vármegye nem élhet me*. amig Trianon 
'-vízióját békés uton el nem érjük. 
Örömmel látjuk, hogv a kormány je-
lenlegi feje hivatalos programmjába 
vette a revízió békés uton való kiküz-
dését. Azt a tiszteletteljes bejelentést 
teszem, ha mis óidéiról ez met? nem 
történne, hojy a legközelebbi körrryö-
lés elé javaslatot terjesztek: forduljon 
felirattal a vVmegve a kormányhoz a 
trianoni béke elleni küzd Meni mielőbbi 
és hathatós megindításáért. Felszólt-
ásom ma sajno* csak demnnstricM. 
X járás megszületésébe b»le nem 
nyugodtntunk. 

Dr. Horváth Ká lmán alisoáti 

néhiny szóval válaszolt a felszólalá-
sokra. Beielentette. hogv legközelebbi 
ielentésében részletesen ki fogia mn»atni 
azt a megtakarítást, anely a kőszegi 
főszolgabirósignak kir-ndilts^g* tör-
tént átszervezésével előállott é s senm i 
akadályát sem Htja annak az indít-
ványnak sem, hogy a trianoni béke-
szerződés békés es'közökkel való 
revíziója érdekében a vármegye feli-
rattal forduljon a kormányhoz. Meg-
győződése, ho^y a törvényhatóság 
egyhangúlag fogad el ilyen értelmű 
javaslatot. 

A közgyűlés ezek után egyhangúlag 
fogadta a kisgvütésnek a kőszegi 
fő$zolgabiróság átszervezése ügyében 
hozott javaslatit. 

Áttértek a belügyminiszternek arra 
a leiratára, mely 

Kőszeg város képviselő-
testületének feloszlatása 

ügyében kér á l lásfogla lást 
a vármegyétő l . 

A kisgyűlés erre vonatkozó javas-
tatát Vidos Á'p id főjegyző ismertette 
és a hosszú indokolás után mondotta 
többek között a következőket: 

A törvény vonatkozó rendelkezé-
seinek felolvasásánál — han?sulvn-
tam, hogy a felfilgeszt±s hati'ya I**-
feljebb eeyévig teri«dh*t. Nincs t«há» 
hosszú időről s?ó. fii T keoviselőtev 
tületet helyettes tő kiküldött gyorsabb 
mozgékonyságra való tekintettel, a 
»árgya'á<oknak gvors és eredménye* 
keresztülvitele, n kormánnyal vi ló 
érintkezés — elsősorban a törvényha-
tósági bizottság és a vármegye ren-
delkezési jogainak épségben tartása 
céljából — kívánatos és szükséges, 
hogv eme sajnálatos javaslatot terpsz-
szűk a belügyminiszter elé. A jelen 
viszonyok között más megoldás nem 
látszik célravezetőnek. A nondnok-
sággal kapcsolatban is merül ik fel 
bizonyos kérdések, amHyek a hatás-
köri biróság elé kerültek. Perek van-
nak folyamatban. Telekkönyvi kérdé-
seket, bekebelezéseket kell rendezni. 
\ rendkívüli ftkitermelés fljye is füg-
;^ben van. A személyi kérdések is 
bonyolultak Mis javaslatot Ilyen 
viszonyok között nem lehetett tenni. 

Újból hangsúlyozom, hogy ideig-
lenes jellegű intézkedésekről van szó, 

Ejryes S7ám ára Itt fillér. 
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ami a város érdekében történik » 
gyorsabb szanálás szempontját tartva 
szem előtt. 

Ostffy Lajos dr. fő ispán 

az ismertetéshez hozáfüzte, hog> 
Kőszeg város súlyos anyagi helyzete 
nemcsak a vármegye vezetőségének, 
hanem a belügyminiszternek is szivén 
fekszik. Keressük a kivezető utat, hogy 
ez a súlyos anyagi helyzetből való 
kibontakozás mielőbb eredményesen 
megtörténhessek. Ennek érdtkéber 
látja jónak a belügyminiszter, hogy a 
szüksegtssé váló intézkedések gyor 
sabtá és hatékonyabbá tétele céljá-
ból a város képviselőtestülete egyelőre 
ne működjék, miután a képviselőtes 
tüleiek n űködese mindig felebbezések 
nek kitett valami, ami teimészetszerüleg 
gátolja az intézkedések jogetőte eme 
léset Ez a megkötöttség pénzügyi 
dolgokban igen sokszor nagy hátlány-
nyal járhat, azért intézte a belügymi-
niszter azt a kérdést a törvényhatóság 
hoz, hogy nem taitaná-e a vármegye 
is kívánatosnak a képviselőtestület 
működésének ideiglenes felfüggesztését 

Stur La jos dr. 

szólalt fel ismét elsőnek a kisgyűlés 

javaslatahoz. 
Szomorú szerep jutott nekünk — 

kőszegieknek — a mai közgyűlésen 
Egyik halotti teszedtt a másik utár 
kell eln.ondarurk, előbb terretiük el 
járást, most pedig a város Önkorn ány-
zatat. Mondhatom, hogy n egdöbbtr.ve 
hallottam azokat a súlyos vádakat, 
amelyiket a kisgyülési javaslót a varos 
képviselőttsiültttvtl szenten támasz 
tóit. Mint Kőszeg vátos kepviselőtes 
tüleie tegi tagjansk, engedjek meg 
nektm, hegy leüljek a vadlottak pzd 
játa és a szokásos első kerdésre azt 
teleljem, hegy a védat n.egéiietten 
és bűnösnek ntm tizem n agamat 
Azaz korrigálnom; kell: a vadat nen 
értetem meg. Sire ite studio akaiok « 
kércesf.ez hozzászólni. Mint jogasz 
utalok az lb£6 evt 22. t. c. 61-ík sza 
kaszara, amely kimondja, hegy egy 
város, vagy község kepviselőie&iültle 
akkor osztatható tel, ha olyan eljárási 
tanusitunk, amely veszélyezteti az állán 
érdekeit illetve a váies, vagy község 
jólétét. Nem lehet vita abbén « ket-
desler, hegy Kőszeg váies kepvise 
I01tsti.igter.ek oiyan intézkedése, amely 
az allam érdtktit \esztly ezttite volna, 
n m volt. Csak ar.ól lehet szó, hogy 
olyan intézkedesektt tett, amelyek a 
vaios jóletet veszélyeztettek. Kérdezem, 
ir.tlytk voltak ezek az intézkodéstk 
Az-e, hogy a pénzügyminiszter áltai » 
városokra rátukmált Speyer kölcsönt 
ntm vette igenybe, vÍ-g> talan az, 
hogy a kultuszminiszter fctntmváltou 
igeitttbtn tizva egy álami intézmény, 
az allenn tanitóképző kiállítása érdé 
kében súlyos terheket vállalt magára? 
Egyebekken nem tudom, rrik voltak 
azok a súlyos hibák, amelyeket a 
képviselőtestület elkövetett. Ebben a 
t t u n k é i . nem ugy állunk, mint a tör 
vény széken, ihol Justilia bekötött 
szen n.ti hozza meg ítéletét. O i t t l őb l 
íreghaiigatjak a vádlottat, Azután Ítél-
keznek telette. Itt azenksn belejezett 
tények ele vagyunk állítva. Itt az » 
bisnarcki elv uraikedtk, hegy : Machi 
geht vor Ktcht. Éjen tzett leiS2Óla 

lason naki csak dt n.cnstr&tív ceija \an 
Mi szívesen latjuk a kormánybiztost, 
ha ügyünket rtndbe tudja hozni és 
st k szerencsét kívánunk re ki ehhez 
- i. l . kajahoz, úe neg vegyünk győ 
n e v e artot is, hegy a vzios súlyos 
pjti.zügyi helyzetét a koimárybi; • 
u n . tudja helyreállítani. 

Ostffy Lajos dr f» . i i i 
ht icictszakitjá a szór okot. 

A felr.óifeló isn.éteiten azzal a k . 
lejezessel elt : A vádló iu l p .djár 
lt. *áOak h&ngiottek el h i s z t g v . » 
kt'pvi.t t-.esil < ttvti s z í n i en . F ' 
kilejtztsek u n , felelnek ir.tg a 

tényeknek. A kisgyülési javaslat semmi-
féle vádat nem hangoztat, csak ada 
tokát sorol fel, amelyeket lehet cáfolni, 
amelyek lehetnek tévesek, de nem 
tagadható es nem vonható kétségbe, 
hogy Kőszeg város súlyos anyagi 
helyzetben van. Erre vonatkoznak a 
felolvasott adatok, de ezek nem vá-
dak a képviselőtestülettel szemben 
Az is csak adat, hogy a képviselő-
testület működése az anyagi ügyekben 
nem tud elégge gyors lenni. Kéri » 
felszólalót, hogy ugy azt a kifejezést 
hogy a vádlottak padján ül és a kép-
viselőtestülettel szemben vádak hang-
zottak el, mind azt, hogy ebben a 
teremben, nem ugy mint a törvény 
szeken, a Macht geht vor Recht, mó 
dositsa. Ez a felfogás sem helytálló, 
mert itt mindannyian a legnagyobb 
jóakarattal vagyunk Kőszeg váios 
nehéz helyzete iránt és kizárólag az a 
célunk, hogy a városon segítsünk. Ez 
a célja magának a belügy miniszternek 
is. Az sem állhat meg. hogy ez épen 
olyan temetés vo'na, mint a kőszegi 
járás megszüntetése. Az, sajnos, mar 
végleges, ez az utóbbi azonban csak 
aimereli dolog és csak a szükséges 
gyorsabb intézkedések kertsztülvite 
lenek lehetőségét akarja megterem 
teni. 

Stúr La jos dr. 

Köszönettel fogadom a lőispar 
ur őnél:ósága szíves lelvüágosuai&t 
Meg vagyok róla győződve, hogy a 
vaiir.tgyt vezelőségti a legnsgyetl 
jóakarat vezeti ebben a keidtsben 
Csak mir.t jegász n utattam iá, hogy 
az lí-fcO. évi 22. törvénycikk csat 
abl an az esetben ad n ódot a vár-
megyének, illetve a ko in í rynak Í 
köasegi képviselőtestület Itlosziaiísáia 
la arra az illető képviselőtestület eket 
skolgalia.ott. htlszólelascn r zk sen n 
egyeb ceija nem volt, mir.t a demon-
stráció. Mi t r t n n t l varjuk a koi 
n árybiztost, l a laj t irk stgiteni tud 

t | Vi téz Szabadvá ry Ferenc 

szólalt lel ezután: £ 
Kőszeg városénak ügye az tln uli 

évben erősen foglalkoztatta az egét; 
ország sajtóját — n or.dotta. Az tls< 
félévben Ötverdetes volt ránk né2v« 
a sajtó be állítása, rn.eit a jubileumi tv 
evenényei városunkat felfedeztettek 
n int üdülő, nyaraló és iskolavárost. 
A második leltben történt felfede2ési 
azentan elergedtlk volna, n ett álitn-
dcín ugy szerepeltünk, nint ahol ba 
jok és botrányok vannak Nagy öröm-
mel láttuk, hogy erélyes, eneigikus fő-
ispánunk azonnal észrevette, hol van-
rak a bajok. A várcs polgáimesterevtl 
szembeni erélyes tellépés helyes in-
tézktdés volt, mert a polgármester 
személy* ütkÖ2Ő pont von, aniből a 
legtöbb baj s z á i m m u Hegy az autó-
romiénak csak bizonyos ideig vale 
felfüggesztésével is, n i az auter.omii 
tagjai, nem vagyunk megelégedve, e> 
érthető, de a lörvéryl atósagnak srn 
lehet kellemes felieat az, ha — n-.nt 
íutorómia — mond ítéletet egy másik 
autenomia felett. Tudjuk és erezzük, 
hogy a fő.spán energiája talán az 
egyetlen, amely gátat tud vetni a ba-
joknak, de méltóztassanak megengedni, 
begy rámutassunk arra, hogy mi, a 
ktp vistlőtestüUt tsgjii, igazan ntír 
titzzük megurlai ve kesiknek azok-
ban a h i t áVc i . , amelyekért neg « 
ország 1 f zvelem.énye is l izonyos mér-
tékber teltlőssé tesi f innünket. Kö 
szöneittl fogadjuk a U-i?pán ur azor 
kijelentését, hogy a .képviselőtestület 
eloszlatása nem iiútyul ellenünk, 

t ( ; ; ő nem lát vádlottakat, hanem > 
;< . t látja. Igaz viszont, hogy más 

\ .(sokban m.mt pl. Lettben és 
K.skunlélegyháián i? vo l ta e sv i r r a l 
i agy ba;ok. Itt is kiküidltuk biz.es , 
de esek rr i i szu i . liz.esi liyen imék 
kedé'1 . l r ! . •e.jhH&inu n i r i szen 
b i i t c t. f i eien.ia.val együtt es kar 

öltve igyekezett volna kivezetni a vá-
rost a bajból, szivesebben láttunk 
volna. Ezért szívesen látjuk a kor 
mánybiztost is és reméljük, hogy mű 
ködésének meg lesz az eredménye. 
A főispán ur azon ervelése előtt, mely 
megállapítja, hogy a képviselőtestület 
nehézkes testület és veie súlyos gaz 
dasági viszonyok között nem lehel 
együtt működni, meg kell hajolnunk. 
Épen ezért csatlakozom Stúr Lajos 
megállapításához, hogy mi csak de 
monstrálunk, de egyébként mit is te 
hetnénk mást, tudomásul vesszük a2 
intézkedést. Viszont azonban kérjük, 
hogy se a vármegye előtt, se máshol, 
ne lepyünk ugy beállítva, mintha a 
képviselőtestület volna oka a bajok 
nak. Igen is állítjuk, hogy mi azoknak 
femn ifele okozói nem voltunk, meri 
mi állandóan küzdöttünk azok ellen 
akik ezeket a bajokat okoztak s akik-
nek vezetése réven kei ült a város a 
mai s2erencsétlen és szomoiu hely 
zetbe. 

Dömö t ö r Gyu la 
szólalt fel eiután: 

Kőszeg város képviselőtestületénél 
n.úködeset rövid időn belül imn.ai 
másodszor függesztik fel. Az első eset 
a kommün alatt volt, amikor ő a terroi 
ellenére is tiltakozott az autonómia 
fellüggtsztese ellen. Most könyebl 
helyzetben van, mert nem tenorral án 
szem.ten, hanem a btlügyminiszttrnek 
es a vármegyének jóakaratával Ezutta 
nem is tiltakozik, csak azt fnehezm.é 
nyezi, hegy a város képviselőtestületet 
ha rCv;d időre is, feleszlatjan. A tó 
ispán ur azt mondotta, hogy nen 
vagyurk vtdlottak, holott sok tekintet-
len vádlottaknak érezzük magunkat 
Olyan értelemben, hegy soks2or ugy 
áhították be bennünket, mint vádlottá 
kat. Megnyugvássá! fogadjuk, hogy a 
tőiipan ur nem tekint bennünket vad 
leitakr&k, dt negis bűnösök vagyunk 
nett ha nem volnánk azok, akkoi 
ien oszlatnak fel a képviselétestülttet 
A vátosra azonban maga az állán 
tok rer.dkivüli kiadást rakéoyszeiitett 
n int a kötelező tűzoltóságot az állam 
urdőrsegi kiadásokhoz való hozzája 
iuiést, stb. Nem utolsó helytn all a2 
faiismi tanítóképző intézet ftlállilása 
sem, amtlynel a kormány beigerte a 
2&GIC0 ptngős hozzajáiulást, de azi 
fa mai napig sem utalta át. Igy kerüli 
a varos súlyos adosságokba. léhát 
nem kizárólag a képviselőtestület a 
kürbak, hantm a bajok előidézéséhez 
nagy ban hozájárult maga a kormány is 

De hibázott a vámügye is. A vá 
ros tiszti tő Igy esze még 19i.9 végén 
legytlmii indított a város vtzelősege 
ellen. Ez az ügy i930 első felében a 
varmegyéhez is befutott. Ekkor m.ái 
megvoltak a bajok. HM a varmegye 
ennak idején gyorsan intézkedett volna, 
az t2utani bajok már nem követkéz-
hetttk volna be, mert a mtgye megálljt 
parancsolt volna és nem tudtuk voln; 
l tiszti üdülő és a többi intézmények 
»ti jaro kiadásokat megszavazni. M 
i k t a n rtményktdturk, rogy hoss2u 
ejáratu kölcsönt kaphatunk, de csak 

függő kölcsönhöz tudtunk hozzájuin 
és tz vezette a várost a mai S2omoiu 
ptnzügyi helyzetbe. Meghajtunk a var 
megye intézkedése előtt, ha az kitudja 
vinni Kőszeg városát a mai nehéz 
helyzetből. A képviselőtestület hosi2u 
dőktn át majdnem mindig tgyhangu 
ha ározatokat hozott, tehát nem lehet 
ugy btfailitani a dolgot, mintha ott 
loiy oros civakcdas Ittl volna. Ez csak 
az U'tbki időklen fordult tlő. Gazda 
sági keidesekben sokasam voltfeleb 
bezes, ezt tehát nem is lehet felhozni 
kür.lrikűl. Mi nyugodtan váijuk a 
koimánykiziost, akinek személyére 
vonatkozóan natis hitelesnek látszó 
11ttsillések keimgenek. Tudott dolog, 
hogy V ic i a személye van javaslatkr 

e i w f a tény az, hogy az lesz a 
kormán)Diztct, zkinek a neve foiga 

Sár-cs^hócipőjavitások 
ODONlTS-oál ! 

fl mai rraptól kezdve sarkalás 

P 120, talpalás P I 20 

vulkanizálva. 

Hesteri munka! 
fl munkák garanciával készülnek 

emban van és akinek a személye ellen 
ná i i s lépések töiténtek, hogy ne ő 
Itgyen a kormánybiztos, ugy tisztelettel 
kérjük a főispán utat, hogy őt nevezze 
ki a város elére, mért Kőszeg város 
közönsége teljes fcizalen n al tekint 
trüködése elé. 

Végü l Lirgfcuer Albin 

szólalt fel: 
Ezzel az üggyel kapcsolatban ugy 

fenn a különböző minisztériumokban, 
nint magában a hatos bizottságban is 
egeszen feide felfogásokat hallott. 
Kőszeg városának tzen alkalonmal 
né2etem S2erint teljes erővel tiltakoznia 
kell azen ftlieves ellen, hogy a mai 
n thtz pénzügyi helyzetben meggondo-
latlan vagy celtaian költtktzes altal 
jutott volna. Ebben az ügyben utalok 
aria, hogy Kőszeg város&t tulajdon-
kepen a tnanoni határ nyomorlotia 
n.eg. A varosnak nem megrovást kell 
eztrt kapnia, hanem dicséretet, hogy 
ezekben az időkben ntm futkosott 
segitsegéit, hanem látva, hogy a tria-
noni határok között a várost ipari 
vagy kereskedelmi központtá vissza-
fejleszteni nem lehet, nincs más hátra 
a szán ára, minthogy kenyérhez jut-
tassa polgárait, atalakuljon nyaraló, 
üdülő- és iskola várossá. Kitűzte te-
hát a célt és azt meg is akarta való-
sítani. Elképzelhető e azonban egy 
ryaraló város anélkül, hogy útjait ne 
hozná rendbe és intézményeit ne mo-
dernizálná. Elképzelhető-e iskolaváros 
anélkül, hogy iskoláinak higiénikus 
színvonalát tel ne emelné és kellő 
mennyiségű internátussal ne rendel-
kezzék. Kőszeg csak ezt tette és csak 
a kitűzött cél érdekében dolgozott, 
amikor jelentékeny összegeket szava-
zott meg iskoláinak átépítésére és mo-
dernizálására ezt a célt követte akkor, 
an.ikor közútjai és a közvilágítás rend-
behozatala céljából igen jelentékeny 
befektetéseket eszközölt. Kőszeg va-
rosának körülbelül hét millió pengő 
vagyona van, adósságai 1,210 010 P-t 
tesznek ki, ami valamivel kevesebb , 

mint az egész vagy on egy hatod része, 
ez tuladósodottságnak mégse mond-
ható. Előállott azonban az a helyzet, 
hogy Kőszeg városa ilyen jelentékeny 
vagyon és ilyen csekély adósság 
mellett is fizetési nehezségekkel küzd. 
Miért? Nem azért, mert az adóssaga 
túlságosan sok, hantm mert az adós-
ság rendbentartasa nem történt azzal 
a gondossággal, amivel történnie kel-
lett volna. Mert amikor a háztartás 
körül minusz mutatkozott és a költ-
ségvetésben felvett pótadó nem bizo-
nyult elegendőnek, akkor a város nem 
kert póthitelt, hanem adósságokat csi-
nált, ha nem is mindig szabalyos mó-
don, mert nem tartotta be mindig a 
törvényes utakat. Azonban ebben a 
ekintetben is van mentsége. Magyar 

szokás, hogy amikor az állam vala-
nely közintézményt akar elhelyezni, 
ormális versenyfutást rendez az illető 

intézményért a vaiosok között. A vá-
rosok sorban ajánlatot lesznek, hogy 
mernyivei hajlandók az intézmény 
(lesuesetez h022ajaiuini és az állam 
22al a vaiciböl all szóba, amelyik a 
egi.agyobb áldozatkészséget mutfatja. 
yenkor a városnak sietni kell a le-

kötés éideketen az anyagi &ldo2a ok 
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előteremtésével. Nem szabad tehát 
általaban pálcát törni a lelett, ha néha 
a hely pénzintézetek révén a forma-
litások betartása nélkül szerez köl-
csönt, hogy megkapja azt az anyagi 
fedezetet, amely az illető állami intéz-
roeny miatt szükségessé vált. Így állott 
elő az a helyzet, hogy a kultuszmi 
nisztétium es Kőszeg városa meg-
egyeztek az állam tanitóképző intézet 
létesítésében. A város megadta a kért 
hozzájárulásokat, a kultuszminisztérium 
ptdig a maga részéről260.000 pengőt 
helyezett kilátásba. Kőszeg városa a 
felteteleket az utolsó pontig teljesítette, 
a kultuszminisztérium ellenben semmit 
sem tett. A városnak viselnie kell a 
felvett kölcsön kamatait, közben ideig 
lenesen ef y bérházban kellett kihe-
lyeznie az intézetet, fizetnie kellett * 
bett és az átalakítási költségeket, 
akkor ne csodálkozzunk azon, hogy 
ezek a jóhiszemű és váratlan kiadá-
sok olyan terheket jelentenek a vá 
rosta, melyek lendbentartása sikerte 
lennek mutatkozik. De itt van egy 
másik eset is, a tiszti üdülő esete, ti 
rendkívül hasznos intézmény, nem 
cscdalom, hogy Kőszeg kapott rajta 
Végeredményben ez is btnne volt a 
vátos ptogrammjában, hogy üdülő, 
nyaraló varossá alakuijon át. A város 
helyesen cselekedett, amikor mindent 
elkövetett, hogy tz intézményt meg 
kapja. Eleinte azt mondották a város 
nak, hogy egy milliós beftkteteiü in 
tézméuyről van szó és ahhoz percen 
tualis hozzájárulást kértek Kőszegtől, 
Amikor azonban Kőszeg városa ezt 
megadta, az ingatlant megvásárolta és 
azt átíratta a hadügyi kincstárra, ak 
kor közölték a várossal, hogy csupán 
negyedmilliós befektetésről van szó 
Az állam iit balekot fogott, a várost 
beugratta. Ezért a várost elővenni, azt 
szigoiuan hibaztatni és mint a tanitő 
a palcaval megfenyíteni, azért amibe 
az allam beugratta, elverni rajta a port, 
hogy könnyelműen gazdálkodott, nem 
egeszen igazságos dolog. Ezért tar-
tottam szükségesnek mindezt leszö 
gezni, hogy az az állandó hiedelem, 
kogy a varos könnyelműen gazdálko-
dott szétloszlóttassek. A város cél-
tudatosan gazdálkodott, hasznos beru 
házasokat csinált, engedve az állami 
parancsnak tűzoltólaktanyát épített 
az aiian. leszere tanítóképzőt létesített 
stb. Az összes tételek között nincs 
egyetlen egy sem, amely felesleget 
lett volna, la lán csak a tüzoltólakta 
nya építésénél történt hiba, amit tul 
sagosan nagyra méreteztek s amit 
taian olcsóbban lehetett volna épiteni, 
de ez is csak százezer pengő külön 
bözetet mutat, ami nem borította volna 
fel a helyzetet. Mindezekért ne a k e p -
viselőiesiűletet legye a közvélemény 
telelésbe, hogy miért szavazta meg 
" e k e t a költsegeket. l egye felelősst 
a varos vehetőségét, miért nem tar-
totta rendben ezeket a kötelezettsé-
geket, miért nem fizette a kamatokat 
Breit nem volt fedezet és ha nem volt 
lecezel, miért nem kért a pótköltség 
vetésben hitelt ea miért nem jelentette 
a képviselőtestületnek a zárszámadá 
sokban azt, hogy nem volt fedezet. 
Azonban még ezt sem lehet egészen 
J varos képviselőtestületének a nya 
" b a varrni, még pedig azért nem, 
n tn odafenn a belügyminisztériumban 

a pénzügyminisztériumban minden 
kiadást es i.ats*i,madást felülvizsgál 

a költségvetési, hogy nem tul 
®éietezeit-e, a ki okokat , hogy ír do 
•oltak-e. A ti misztériumon hasznes 
Betemetéseket látiak ezekben a kiadá 
•Okban es jól látták ezt, ekkor azon 
c a n nem ih«iheii Kőszeg varosa 
^n.miféit. hivatal, sem a kozvelentny 
J*1*' • vaddal, hogy eiejéi megh* 

U V t l " Ö l t e k e z e i t . L k a i . o t i n.oat mai 
a he ly id , hogy a so* l« ützet ler . 

KóVi.ekci.i. v i i j i i t i. a váro.% 
11 kudie erezni. Ekkor a képviselő-

estulet sürgette, hogy csináljanak 
rendet es takarékoskodjanak. Mep 
tellett volna Ismernie a város zárszá-
madásait is, de a zárszámadásokat 
három éven keresztül nem bocsátották 
rendelkezésére. Ekkor sürgette a zár-
számadások kiadását, mert azok nél 
kül nem tudja megállapítani, hogy mire 
ordították a költségeket. Mindezekért 
ehát a képviselőtestületet felelőssé 
enni a közvéleménynek sem szabad, 
Ekkor jutottunk oda, hogy az állam 
jeavatkozását kellene kérni, hogy va-
amiképpen a lehetetlen helyzetből, 
amelyet különösen a Kereskedelmi 
Bank által indított perek okoztak, ki-
juthassunk. Elmondom itt amit a tör-
vényhatósági [bizottság tagjai közül 
többen nem tudnak, hogy Kőszeg vá-
rosa egy 4C0.CC0 P-s kölcsönt vett 
fel a Hitelbank szombathelyi intézeté 
nel a vasmegyei Mezőgazdasági Ta 
kátéknál azzal a rendeltetéssel, hogy 
atból rendezi függőkölcsön tallózásait 
Azonban ebből a kölcsönből egyetlen 
függőkölcsönt sem fizettek vissza. 

Ez csak ugy történhetett meg 
hogy a kölcsön hovafordításáról a 
képviselőtestületnek nem volt tudo 
rrasa, mert zárszámadást nem kapott 
Hol volt a szigorú felülvizsgálat, mely 
felelősségre vonta volna az illetékese 
ket, mire fordították a négyszázezei 
pengőt. A négyszázezer pengős kölcsön 
adóslevelében benne van az is hogy 
a városnak a Kereskedelmi Bank 
hozzájárulása nélkül egyetlen garas 
további adósságot sem szabad csinál 
nia Ennekdacára ezután is történtek 
kölcsönfelvételek. 

Be kell látni, hogy a város nehéz 
helyzetén csak rendkívüli eszközökkel 
lehet segíteni, mert a normális eszkö-
zök nem bizonyultak használhatókka. 
A kormány ugyan beígérte az anyagi 
segítséget, de adni semmit sem adott 
Jelen voltam amikor a hatos bizottság 
ban beígértek Kőszegnek 120000 P., 
hogy rendezhesse ügyeit, ebből azon 
ban egy garas sem érkezett a városhoz 

Mi most a helyzet ? Az, hogy a 
nagy kavarodásban egy képviselőtes 
tülettől r.em lehet gyors intézkedéseke 
igényelni, a szükséges munkálatoka 
sem lehet lassú terminushoz kötöd 
módon végtehajtani, aminek következ 
tében a belügyminisztérium azt a 
megoldási tervet vetette fel, vajon nem 
javasolná-e a vármegye Kőszeg város 
autonómiájának ideiglenes szünetelte-
lesét. Ezzel az a célja, hogy a Kőszeg 

kiküldendő teljhatalmú megye re 
biztos az autonómia szüneteltetésének 
egy éve alatt rendkívüli hatáskörrel 
felruházva rendbehozhassa a vátos 
gazdasági ügyét. Akármenyire fájdal-
mas legyen is ez az au onómia szem-
pontjából, helyesnek kell elfogadrunV 
ezt a megoldást. Bele kell nyugodnunk, 
mert ez az egyetlen mód arra, hogy 
előteremtse a fedezetet és biztosítsa 
a város zavartalan szanálását. Ebbő 
a szempontból elfogadom a kisgyűlés 
javaslatát és kérem a főispán ur őrnél-
tóságát, hogy eddig mutatott jóakaratát 
tovább a megkezdett után, amely 
Kőszeg város anyagi ügyeinek rend-
behozásához vezet. 

A közgyűlés ezután változatlanul 

elfogadta a kisgyűlés javaslatát. Hason 

lókép módosítás nélkül fogadták el a 

rendkívüli közgyűlés tárgysorozatának 

löbbi pontjait is. 
Dr. Oslffy Lajos főispán a köz-

i.y ülést bezáró szavaiban hálás köszö-
ntet fejezte ki azért az okjektivitásért, 
amellyel a törvényhatósági bizottság 
t igjai a közgyűlés napirendjén sz tup e 
kényes és minden autonom eizést 
emberre fájdalmas ügyeket tai^y-uá. 
tzzel a közpyülés végeién. 

• A Tr ianoni c s á i d ában télen 

t s nyáron egyaránt mindenféle it*. es 

étel kapható. Szives pártfog** kér 

Csánits Sándor tula,donos. 

HÍREK 
Az evangél ikus t emp lomban 

an. 29-én a fél 11 órakor kezdődő 
magyar istentiszteleten Dr Rácz Béla 
református lelkész hiideti Istennek 

igéjét. 

Nyugdí jba megy Brunner Imre. 
Közismertek azok a nagyszabású 
nyugdíjaztatások, amelyeket a Mávnál 
hajtanak végre. Most jött meg a ren 
delet, amely intézkedik azoknak nyug-
díjaztatásáról, akik szolgálati idejüket 
betöltik teljes nyugdíjjal április hó 30*val 
távoznak a MAV igazgatóságának 
teljes elismerése mellett. Ezek között 
van Kőszeg népszerű „Stácija" Brunner 
Imre felügyelő is, aki ugyancsak április 
hó 80- ával vonul nyugdíjba. A jó 
szivétől, rendkívül előzékenységérőlés 
emberszeretetéről közismert állomás 
főnök nyugdíjazása nem mindegy a 
kőszegi közönségnek. Ugyancsak ápti 
lis 30-ával a szombathelyi, körmendi, 
pápai, egerszegi és zirczi állomásfő-
nökök is nyugdíjba vonulnak. Ep ugy 
Fürst Róbert a kőszegi osztálymérnök 
ség sok éven át volt vezetője is. 

L ingauer Alb in a nemzet 
egység p á r t j á ban . — A nemzeti 
egység pártjának kedd esti párt érte-
kezletén jelent meg elöször kerületünk 
kepviselöje Lingauer Albin, aho 
Sztranyavszky Sándor a megnyitó 
beszéd során üdvözölte a párt tagjai 
sorába belepétt Lingauer Albin és 
Zsigmond Gyula országgyűlési kép 
viselőket. 

Ha l á lozás . F. évi január 23 £ 
halt meg városunkben Bründl Józse 
ry. gyógyszerész 93 éves korában 
A megboldogultnak 1920. óta az Ev 
Diakonissza-egylet volt a gondvlse 
lője, melynek körében megelégedéssel 
szeretettel körülvéve élte le áldott 
öregsége utolsó éveit. Az itteni bencés 
gimnáziumban tett érettségit 1858-ban 
igy valószínű ő volt az öregbencések 
nesztora. Majdnem 2 évtizeden át voli 
a Küttel-gyógyszertár vezetője s nem 
volt Kőszegen olyan jótékonysági in-
tézmény, melynek alapitásánál ne ő 
lett volna a legfáradhatatlanabb, leg 
agilisabb szervező s áldozatot hozó 
1876-ban ment el Kőszegről, pár évig 
Wienben azután nyugalomba vonulá 
sáig Grácban volt alkalmazásban és 
mindenütt a legszolgálatkészebb alkal 
mazottnak, a becsületesség mintáké 
pének tekintették. Nyugdíjas éveiben 
az Osztrák Gyógyszerész Egyesüle 
állandó havi segéllyel gondoskodot 
tisztességes megélhetéséről. Benső 
barátság s rokoni kötelek fűzte Wald 
mayer Károlyhoz, az OMB ny. vezér 
titkárahoz, aki élete utolsó órájáig 
bizalmas jóakarója, őszinte pártfogója 
tanácsadója volt. Temetése jan. 25-én 
volt, tisztelőinek, sok regi jó ismerő-
sének őszinte részvéte mellett. Legyen 
áldott emlékezete. 

Ha l á lozás . Meghalt a Szova néni 
A város egész közönsége mély meg 
illetődéssel szerzett hétfőn délután 
tudomást arról, hogy Szova Ferenc 
kertész, gazdaköri elnök, törvényható-
sági és városi képviselő neje alig 
néhány napos szevedés után váratlanul 
elhunyt. A közszeretetnek örvendő 
Szova néni a legutolsó napokig is 
fiatalos fürgeseggel dolgozott. Az 
általános részvét nyilvánult meg Szova 
néni temetésén is szerdán délután, 
amelyen a város közönsége igen nagy 
számban vett részt Koporsóját tekin-
télyes kisgazdák vittek ki a halottas 
házból és tették a kocsira. A temetési 
szertartást Kincs István apátplébános 
végezte. 

Rendk ívü l olcsó vásár l ás i al 

ka lom. E lőreha ladot t idftny miatt 

rak tá ron levő hó és sárcipőinket 

beszerzés i á r alatt árusí t juk ki a 

Főtér 10 s z ámú cipöDzIetbcn. 

Fried L ~ c i p ö k n e k 
14 napos leltári 

árusítása 
megkezdődött. 

Egyes pár cipők árai: 
O 3*00 

4 90 (Báli 

5 90 
690 cipők! 

7 90 
8 90 

nogy 

9'90 
1 ÍOQO választékban! 

E lőadás . Laschober ó d ö n pol-
gáriiskolái tanár február 3 án délután 
6 órakor a polgári kaszinó helyiségé-
ben „Velencéről" vetitett képekkel.'elő-
adást tart, melyre a kaszinó tagjait, 
azok családtagjait és vendégeket szí-
vesen lát az Elnökség. 

n kőszegi Frontharcos főcsoport 
29-én vasárnap d. e. 11 órakor tartja 
a zárda dísztermében ünnepi alakuló 
közgyűlését az országos Frontharcos 
Szövetség budapesti Kiküldöttjei és a 
vármegyei főcsoport közreműködésé-
vel, melyre az érdeklődőket ezúton 
tisztelettel meghívja. Belépődíj nincs. 

A Coneord ia működő tagjai fel-
hivatnak, hogy ma vasárnap fél 11 
órakor az Ipartestületben pontosan 
megjelenni szíveskedjenek. 

E l őadás a z á r d ában . A Mária 
kongregáció árpádházi boldog Margit 
tiszteletének előmozdítására ma vasár-
nap színielőadást rendez. Bemutatja 
Tordai Ányos cisztercita tanár „Margit 
királyleány" c. 2 feivonásos kedves 
színdarabját. Délután 2 órakor gyer-
mekek számára, fél 6 kor litánia után 
pedig a szülök és érdeklődök számára 
adják elő. Belépti dij nincs,' de a te-
rem fűtésére önként felajánlott össze-
get kérünk. 

S te fán ia bá l . A bálokat már jó 
ideje összekötötték a jótékonysággal: 
megvámolták, megadóztatták a jóked-
vet, a táncot hogy jusson a nélkülö-
zőknek. Erre a vámszedésre soha 
nagyobb szükség nem volt, mint 
e/évben, amikor a szegénység és a 
szükség szinte járványos betegségként 
pusztít a családok a felnőttek és a 
kicsinyek között. A legszebb, legem-
beribb feladat ennek a járványnak 
gátat vetni, segíteni ott, ahol erre 
leginkább van szükség. A Stefánia a 
kicsiny gyerekeket táplálja és látja el 
orvosi tanáccsal. Az anyagiak előte-
remtésére rendezi a bált, amelyre 
lelkesen folynak az előkészületek. A 
lendezőség felkéri a meghívottakat, 
hogy aki teheti, jelenjen meg magyar 
ruhában, de az öltözet minden tekin-
tetben egyszerű legyen. Akik tévedés-
ből nem kaptak volna meghívót, de 
erre igényt tartanak, jelentsék be to-
punk kiadóhivatalában. A műsoros 
estre való tekintettel pontos megjele-
nest kér a rendezőség. Az estély 
műsora: 1. Ifjú Pázmány lovag Arany 
János víg balladája. Szavalja Hannel 
Vali. 2. Német dalok. Előadja ifj. Czeke 
Gusztávné. 3. Tormai Alajos: Valse. 
Pab ló : Andalúziai románc. Előadja 
ifj. Gratzl Gyula. 4. Magyar népdalok 
Énekli Körmendi Kálmán. Az ének és 
zongora számokat Budacker Cusztáv 
kiséri. A mulatság sikerét biztosítja a 
sok és jó táncos megjelenése. 

Derék szerény, műve l t kls~ 
A s s z o n y t keresek öt-és hatéves 
gyermekek mellé. Belépés február hó 
15-én. Megkívántatik a házias segéd-
munka és tájszólástól mentes német 
b ^ é d . Ajánlatok lehetőleg fényképpel 
és bizonyítvány másolatokkal Mészáros 
S.ndoiné úrnőhöz Szombathely, Kő-
szegi u. 28. intézendők. 



4. Kőszvg és Vidéke 1933. január 29. 

Arany ünnepély az ev. leány 
l iceumban. Az ev leányliccu n február 
hó 2 án csütörtökön d. u. tí órai kei 
dettel az intézet disztermeben házi 
jellegű Arany -emlekünntpet rendet 
melyre az intézet igazgatósága a szti 
löket cb hi érdeklődőket szívesen lát-
ja. Az ünnepélyen csak belépőjeggyel 
lehet reszivenni, melyet az intézet 
igazgatósága díjtalanul bocsát az 
igénylők rendelkezeseie. (Telefon 68.) 

A császár katonái. E ho 2S és 
29-én mutatják be az öreg bencés 
diákok pompás előadásban a nagy 
sikert eUrt magyar drámák egyikét „A 
Császár katonáit". Láttuk a főpróbát. 
Addig is, mig részletes kritikát hozunk 
röviden csak annyit, olyan szenzációs 
az előadás, hogy mindenkinek ott kel-
lene lenni és végig tapsolni az öreg 
bencésdiákoknak ezt a szédületesen 
nagy. imponáló teljesítményét. 

Az idei kadét bálra már nagy 
ban folynak az előkeszületek. A bál 
fővédnökei Sutiay 1 nre tábornok ve-
gy> s dandár parancsnok es Képes 
Winkler Szilárd ezredes. A bált pom-
pás műsor előzi meg A mulatság 
tiszta jövedelmet (belépődíj nincs, 
ruhatári jegy személyenkent 1 pengő) 
a kőszegi iskolai tejakciónak juttatja 
a rendezőség. A bal vegleges ditumi 
február 11. A meghívókat már szét-
küldötték 

Helyzetjelentés az álarcos 
bálról , Ismét megszólalt a napokban 
a mindent elpusztító vörös kakas hivő 
jele, a varos felett elhangzó sziréna 
bugás. Tüz van . . . Tűz van . . . Ki 
tudja nem-e eppen a „Róth Testverek" 
kirakatában, hol farsagunk legszebb 
jelmezeseinek szánt ertek tárgyak van-
nak kiállítva. Versenyt futva derék 
bálrendező tűzoltóinkkal, szaladtunk a 
fentjelzett kirakat elé. De lám nincs 
is oly nagy baj csak szörnyű tolon 
gast látunk a kirakat előtt. Szépek a 
dijak. Különösen egy nagy „Karlsbadi" 
étkező készlet egy mokka tea készlet 
nehany üveg pezsgő, no meg egy szép 
retikül vastagon belrlve .. . újság pa-
pírral. Susogás itt is ott is. d^ min 
denhol megrlegedett és vágyó arcokat 
latunk. Érdemes szép maszkban meg 
jelenni az álarcosbálon. Kicsit jóked 
vünek lenni legalább ez alkalommal 
Balunk előkészületei mar nagyban 
folynak. Tűzoltóink ügyessége váro-
sunkban meg nem látott szép bálter-
met varázsol a muiató közönség el*, 
ahova egy kis vigasságra és táncra 
várunk minden meghívottat. Rendező. 

Mozihirek. Elmúlt vasárnlp el-
maradt az előadás s ezt akarja a mozi 
most pótolni, amikor a mai táncmu-
latság dacára játszik, még pedig szo u 
bat este fél 9 és vasárnsp d. u. 5 órai 
kezdettel. Ugyancsak csütörtökön is 
febr. 2-an. A mai műsor: Magyar és 
UFA hangos hiradó. Ezután jön a fő-
darab „Hathengeres szerelem", vidám 
történet. Ez a film a budapesti Hunnia 
filmgyárban készült. Csütörtökön » 
Metró híradó után oly darabot játszik 
a mozi, melynek főszereplője a 8 éves 
kis Jeckie Cooper. A darab cime: 
„Őfelsége a gyermek". Sok kaland, 
izgalmas siítuációk, amelyekből a 
gyermekszinészek kedvessége és okos-
sága válik ki. 

A korcsolyapályán vig élet folyik. 
Most megvalósítottak egy kedves régi 
gondolatot, bevezették a zenedélutáno-
kat. Eddig háromszor volt hetenként 
a jövőben ketszer, csütörtökön és va-
sárnap délután szórakoztatják pompás 
gramafonlomezek nagy hangszórókkal 
továbbítva, amelyek kitűnően érvé-
nyesülnek, a korcsolyázókat Ily na-
pokon 10 filléres pótdíj váltandó. A 
kitűnő hangerősítő gépet a Siaszny 
Qyula cég állította fel. Itt említjük 
meg, hogy hétfőn a korcsolyapálya 
egész nap zárva marad, mert a palyat 
rendbe hozzák. 

Megfagyott egy sok gyermekes ap3, 
A mult heti hatalmas hóvihar 

emberáldozatot is követelt, mégpedig 
Kappel Lajos 50 éves ács, kilenc-
gyermekes családapa személyében. 
Kuppel szombaton délután több tár 
sával gyalog indult neki az 5 - 6 órás 
kimeiitő és veszélyes útnak. Még 
hozzá ugy, hogy egész nap egy falatot 
sem evett. A lukácsházi Östör csárdá-
nál Kappel elvált társaitól. Kicsit fel 
melegedett, azután tovább sietett tár-
sai után. Ugy látszik azonban, hogy 
elcsigázott szervezetének a három deci 
bor is megártott, mert rövidesen el 
esett és minden próbálkozása dac ir t 
sem tudott talpraállni. Előbb Németh 
János, majd Dömötör és Zins akadtak 
reá még élve. A Oulner-malomba vit 
ték be. Ide jöttek a mentők érte és 
próbálták öntudatra bírni. De hiába. 
Amikor hazaérkeztek vele lakására 
még élt, kilenc órakor meghalt. Te-
metése hétfőn délután volt. ;Az egész 
város nagy részvéte nyilvánult meg a 
szomorú sorsú munkás és nagy csa-
iádja iránt. 

Az Ítéletidő, amely napokon át 
tombolt, városunkat is kizökkentette 
normális kerékvágásából. Péntek reg-
geltől hétfő délutánig nem volt vonat 
összeköttetése. Vasárnap szánon hoz-
ták meg az első póstát és a hétfői 
vonattal tértek haza a „száműzöttek", 
azon megyegyűlési tagok, akik nem 
vágtak neki gyalog az útnak. Ugyan-
ikkor jöttek meg mindazok, akik 
szintén 4 napon keresztül voltak 
cényteUnek Szombathelyen vagy más 
'tol „szórakozni". A hóvihar ember-
áldozatot is követeit Kőszegtől, erről 
külön cikkben számolunk be. 

Leesett a létráról — karját 
törte özvegy Mándli Józsefné 72 
éves helybeli asszony, fel akart menni 
a padlásra. A létrán azonban megcsú-
szott és leesett. Jobb karja eltörött, 
azonkívül térdén és a fején szenve-
dett súlyos zuzódásokat A mentők 
beszállították a szomb*th?lyi köikőr-
h^zba. A'lapota előrehaladott magas 
kora miatt életveszélyes. 

Róth Jenő kölcsönkönyvtárának 
ú jdonságai : Wells: William Clissold 
világa. Földi: Az élet tolvaja. 

Vettük a következé sorokat, 
amelyeket rajtunk kivül illó okok 
folytán megkésve hozunk le: A Kőszeg 
és Vidéke tekintetes Szerkesztőjének 
Kőszeg. Legutolsó számbaa azt közöl-
te rólam „hogy majd minden felszó 
lálásomban támadom a tiszti főügyészt" 
de a terjedelmes tudósítás dacára nem 
irta meg, hogy miért, pedig, ha ezt is 
megírta volna, mindjárt megérthető 
lett volna, hogy felszólalásom rem 
.támadás". A sajtó törvény alapján 
ennek folytán kérem annak köziénél, 
hogy en soha senkit nem „támadok" 
hanem városi kepviselői minőségem-
ben, ha az ügy kívánja, jogos kritikát 
gyakorolok Dömötör Gyula városi 
képviselő. 

Egy fiatal emberélet múlt el 
egy pár tyúk miat csütörtökön este 
Kovács János 23 éves zsidányi legény 
Répcesarudon (Frankenau) a Miiedet 
malom közelében két tyúkkal a hóna 
alatt átlépett az osztrák határon, 
valószínűleg azért, hogy egy-két sillin-
get keressen Az osztrák vámőr észre-
vette és rászólt, mire a legény futásnak 
eredt. A vámőr ulánalőtt, a golyó 
talált és Kovács összerogyott. Mire 
bevitték az őrszobába, haslövés követ-
keztében kiszenvedett. A hatóságok 
azonnal megkezték a vizsgálatot. Az 
osztrák vámőr eljárása ellen óriási a 
felháborodás a környéken. 

Nemzetgyalázás miatt Ólmodon 
letartóztattak egy váci ügynököt. 
A közelmúltban történt, hogy egy Ma-
yer Lipót nevű vaci ügynök Olmódra 
került, ahol ugyanakkor, amikor gya-

lázta a magyarokat, siertelenül kedve-
zően nyilatkozott az osztrák állapotok 
ról. A derék olmódiak, akik tiz éve 
ugyancsak hitet teltek magyarságuk 
mellett s akik a közelség miatt nagyon 
jól ismerik az oiz'rák közállapotokat, 
\1ayert feljelentették. Feljelentésükre a 
váci ügynököt a csepregi csendőrség 
letartóztatta. Ügyében a győri királyi 
törvényszék ítélkezik. 

A „Kőszegi ált. Temetkezési 
Segéiyegyesüiet" elhalt fagj i után 
a 122, 123, a szelvényekre used^kes 
^egélydijak beszedésére f. évi február 
hó 2 án (csütörtökön) d. u. V,2 kor 
pénztári órát tart, —uj tagokat '/j4-től 
7,5 ig felvesznek. 

272 sz. Felhívó n az érdekeltek fi 
gyeimét a Felsődanántuli Mezőgazda-
sági Kamara által f. évi január hó 
30 ától február hó 18-áig rendezendő 
iraktorcséplőgép és mag tisztító gép 
Kezelő i tanfolya nra; jelentkezési határ-
idő január hó 23; részvételi díj 15 P. 

130. Figyelmeztetem mindazon 
adózókat, akik az 1932 évre megái-
'apitott jövedelem vagyon és ált. ker. 
adó alapokat jövedelmi illetőleg va-
gyoni viszonyaikhoz képest so'cnak 
•irtják, az adóalapok újbóli megálla-
pítását ké'hetik szabályszerű bevallás 
mellett 1433 jan. I tői 31-ig a kir. 
Adóhivataltól. Bővíbb felvilágosít** a 
városi adószámviteli ügyosztályban 
nyerhető; ugvanitt vehetők át az 
adóbevallási ivek is. 

814. -1933. A kőszegi „Hunyadi 
Mátyás Reálnevelő Intézet É'kezés 
Gazdálkodása" által létesítendő vizve 
zetekkel kapcsolatos vízhasználat en-
gedélyezése tárgyában Vasvármegye 
Alispánja által 567-1933 sz. alatt kia-
dott „véghatarozat„ a város hirdetést 
tábláján f. évi január hó 27-től február 
hó 11 ig ki van függesztve. Ezen idő 
alatt ellene írásbeli észrevételek a vá-
rosi iktató hivatalban beadhatók. 

701—1933 sz. Közhírré teszem 
hogy azon földmivesek, földbirtokosok 
es bérlők, kikn-k az osztták határ 
kerületben saját raguk által müveit 
néző, kort vagy erdőgazdaságuk van 
továbbá azok családtagjai és cseléd 
sege eves határszéli utiigazolvánvi 
igényelhetnek ; ezen u'iigazolványoka 
a kőszagi m. kir. rendőrkapitányság 
1933 évi február hó 15 éig áUitja kt 

Köszönetnyilvánítás. 

Fogadják .mindazok, akik 

Szova Ferencnél 

a jó hitvest ós anyát utolsó ut 
jára elkísérték és akik részvétü 
ket más uton hozzánk eljuttatták, 
úgyszintén gazdatársaink az ő 
cselekvő részvételükért hálás kö-
szönetünket. 

Kőszeg. 1933. jan. 28. 

A gyászoló Szova-család. 

Köszönetnyilvánítás. 

Azon számos és jóleső rész-
vétnyilvánitásért, melyet felejthe-
tetlen jó férj, apa, testvér és 
rokon 

Kappel Lajos 
ácssegéd 

elhunyta alkalmával részesítettek 
bennünket, kiváltkép az Evang. 
Jótékony Nőegyletnek szives tá 
mogatásáért, valamint a koszoru-
és virágadományokért, nemkülön-
ben azoknak, kik a temetésen 
megjelentek, ezúton mondunk 
hálás köszönetet. 

A gyászoló Kappel család. 

Prima zsirsertést 
tetszés szerinti nagyságban 

a legolcsóbban SZÍllitOk, 

továbbá elsőrendű 

zsirszalonnát vagy hájat 
I I> 54 filléres árban. 

Megrendelhető a kiadóhivatalban* 

Tisztelettel p j| 

Király u. 103. 

Gyümölcsfák tisztogatását 
elvállalom Hergovlts János 

kertész Kaszárnya u. 2. 

Szép szoba bútorok 
olcsón eladók 

Schrantz Jánosné 
b e á k Ferenc-u. 12 

Két szobás, elöstobás, cselédszobis, 
konyhás, vizvezetékes lakd s, 
verandával és összes mellékhelyi-
ségekkel, szükség esetén kert-

használattal is 

május l-re kiadó. 
Bővebbet a kiadóhivatalban. 

Kiadó lakás. 
Két szobás, hallos, fürdőszobás, 
vizvezetékes lakás nagy kerttel 

május 1-r̂  Kiadó. 

Bővebb felvilágosítás Macker 
Samunál nyerhető. 

TUzlfa, Szén, 
Brikett és Koksz 
legjobb és legolcsóbb : 

FRflNKL FERENC-nél 
Iroda : Király-ut 20. Telep: Vaíut i l tom isnit 

Egy három szobás, modern 

uj villa 
a K i r á I y-uton, előszobával, 
fürdoszobaval, vizvezetéKK«l» 
pincével, gyümölcsössel együtt 

m á j u s 1-re K i a d ó . 

Bővebbet bömötörn^l 
Király-ut 5. 

E I J E K T R O 
BIOSKOP H A N Q O S 

M O Z I 

D O O O O O O O O O O O O O O O O O O Ö 

Műsor : szombaton 28 án 
és Vasárnap, jan. é n : 

Miután vasárnap este táncmu 
latság tartalik, ennélfogva szom-
bat |anuár 28 án este fél 9 kor 
és vasárnap délután 5 órai 
kezdettel tartatnak az elő idások. 

Hathengeres szerelem 
Vidám történet egy ifjúról, aki 

megütötte a főnyereményt. 
Főszerepben Dina Gralla 

és J ákob Tiedke. 

Ufa és Magyar hangos h iradó 

Cstttörtök (ünnep) febr. 2-án : 

Jackie Gooper 
könnyekig megható, izgalmas, 

pompás filmje. 

Őfelsége a gyermek 
A férfi főszerepben 
Wal lace Beery 

Metró hangos hirpdó. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdádban Kőszegen 
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