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KŐSZEG ÉS VIDÉKE
E L Ő F I Z E T É S I A R:
Egész évre 2 0 K, félévre 10 K, negyedévre 5-— K.
Egyes szám ára 3 0 fillér.
Előfizetési pénzek u kiadóhivatalhoz ciinzsndőh.

Hyllttér sora 40 fillér

Megjelenik minden vasárnap.

Hirdetések nagyság szerint jutányos árban

szd adtatnak.

Elvtársak! Munkások! Terjesszétek és pártoljátok a „Kőszeg és Vidékét"!
RENDELETEK.
A Kormányzótanács

rendeletei:

Az a r a n y t á r g y a k l e f o g l a l á s a . Felhutai
maztatik a szociális termelési népbiztosság, hogy
az aranytárgyakat és minden ékszer elárusitásával fog'alkozó üzleteket zár alá vegyen olyképen,
hogy kiküldöttei utján az aranytárgyakat, aranyba l'og!alt ékszereket éá drágaköveket, az aranyórák kivételével, melyeknek jelenlegi értéke az
ötszáz koronát meghaladja, lefoglalja. A szoci
ális termelés népbiztosának kiküldöttei az átvett
értéktárgyakat a Magyar Általános Hitelbanknál Budapesten a beszolgáltatott felek szerint
elkülönítetten letétbe helyezik és azután a pénzügyi népbiztos által kijelölt becsüsök által felbeesültetik.
A forradalmi kormányzótanács a beszolgáltatott értéktárgyakat eladás utján értékesíteni fogja. Ellenértéke a Magyar Általános
Hitelbanknál Budapesten, vagy kívánatra más
pénzintézetéi fél javára folyószámlán helyeztetik el.
M u n k á s e g y e t e m e k . A forradalmi kormányzótanács X V I I I . számú rendeletével elrendeli a munkásegyetemek és a középfokú tanintézetek előkészítését, valamint a szociálizmus
állami propagandájának megszervezését.

L a k á s r e n d e l e t Budapesten központi lakásbizottságot állit fel. Minden felnőttet egy, családot három szoba illet meg (műhely, műterem,
dolgozó szoba ki van véve, úgyszintén az elő
szoba, mellékhelyiségek és személyzet helyisége.)
A fölös szoba ós mindennapi életre szükséges
bútor igénybe vehető. A z igénybevételnél tekintetbe kell venni a gyermekek korát, uemét és
foglalkozását is.

összes népoktatási tanintézeteinek vezetését,
irányítását személyi és dologi ügyének intézését dr. Török József tanfelügyelőre bízza. Egyben elhatározza, hogy a hivatali adminislráeiób
ügyek kezelési kérdésében tovább is Druizner
György vasvármegyei áll. tanfelügyelő intézkedik. Vasvármegyei forradalmi kormánytanács
nevében dr. Obál népbiztos. Gyulai titkár.
Közhírré teszem a következőket:
Kislakások bérének leszállítása. A
3220d/1919. sz. Vasvármegye munkás-,
Tanácsköztársaság tulajdonába vett (X. sz. ren- katona- és paraszttan ácsa területére vonatkozóan
delet) lakóházakban a 2000 koronát uieg nem Szombathely székhellyel a forradalmi törvénybaladó lakbért fizető lakások bére május 1-től szék tanácsait a következőképen alakította meg :
fogva 20 % kai kevesebb. Az albérletre is ki- I. Elnök Halász József, tagok Rédli Antal és
Takáns Ferenc. I I . Elnök Bognár Jenő, tagok
terjed a rendelet.
A v á l t ó k a t , melyek bezárólag 1919. évi ju- Horváth Bálint és Szűcs Ferenc. I I I . Elnök
nius hó 30-ig járnak le, 1919. évi julius h<5 15 ig Borossay Béla, tagok Németh Ferenc és Hajdú
Ferenc, I V . Elnök Vadkuíi Ferenc, tagok Varga
lehet fizetés végett bemutatni és óvatoltatni.
Szeszes ital e l a d á s a érvénytelen, még József és Tobnoka Károly. Vád biztosok : I. II.
akkor is, ba az eladás a lilatom kibocsátása Balogh Béla, I I I . IV. dr. Htimlér Eruö Jegyzők
I. I I . dr. Lenek Imre, I I I . IV. dr. Bauer Jenő.
előtt történt. A vételár visszajár.
A koronajavakat és kincstári birtokot, Erről tudomásvétel és miheztartás végett azonnal értesíteni, hogy a forradalmi törvényszék
a volt uralkodó család vagyonát a népbiztosság
mind a négy tanácsa szombathelzen működik.
veszi kezelésbe.
A forradalmi kormányzótanács nevében dr.
A k i s - és t ö r p e b i r t o k házzal és Obál népbiztos. Gyulai titkár.

K ü l f ö l d r e u t a z n i tilos. A forradalmi kormányzótanács a külföldre és az ellenség által
megszállott területre való utazást bizonytalan melléképületekkel együtt továbbra is m a időre beszünteti. Azok, akik a szökést vagy gántulajdon marad
Hogy mily birtok tepénz és értékek kicseinpészését megkísérlik, kintendő ilyennek, azt a földművelésügyi
forradalmi törvényszék elé állíttatik.

Meg kell művelni a földeket.
Vasvármegye forradalmi kormányzótanácsa

népbiztosság határozza meg. Minden közép- nevében és rendeletére közhírré teszem:
Idegen á l l a m p o l g á r o k v é d e l m e . A z ide1. A földek mindenütt kellő időben rnegés nagybirtok a proletár államé, ezek szögen állampolgárok részére bárminemű szabálymüvelendök.
ban vagy hatósági rendelkezésben biztosított vetkezeti kezelésbe kerülnek.

2. Az a földbirtokos, aki hanyagságból
jogokat mindenki tiszteletben tartani köteles.
vagy
mulasztásból a földek megművelését elElőzetes letartóztatást csak a vádAki ez ellen vét, a forradalmi törvényszék elé
biztosok, a Vörösőrségnél m ű k ö d ő politikai mulasztja, a forradalmi törvényszék elé fog
állíttatik.
állítatni; ha a mulasztáshoz még rossz iudulat
Az i d e g e n d i p l o m á c i a v é d e l m e . Azok megbízott, a vidéket illetőleg a Vörösőr- és rosszhiszeműség is járul, a mulasztó földaz idegen állampolgárok, akik a hazában a kül- ség országos megbízottja rendelhet el.
birtokos a forradalmi törvényszék által halállal
ügyi népbiztos hozzájárulásával hivatalos megbüntetendő, azonkívül ugy saját, mint családbízatásban tartózkodnak, különös védelemben
jának összes vagyona elkobzandó.
részesülnek. Személyük a legnagyobb tisztelet3. A gazdaságokat belterjesen kell megben tartandó. A k i a rendeletet megszegi, a
művelni, a belterjes müveléshez múlhatatlanul
forradalmi törvényszék elé állíttatik.
szükséges forgótőkét az eddigi tulajdonos a
Mindazok, kiknek betétkönyvük vagy folyó- gazdálkodás céljára rendelkezésre
bocsátani
B e t e g s e g é l y e z é s és b a l e s e t b i z t o s í t á s .
számlájuk van az alulírott pénzintézeteknél, a "köteles. A kötelezettség elmulasztása szintén
Betegsegélyezés és balesetbiztosítás hatálya alatt
magyar Pénzügyi Népbiztosnak 1257. Pn. sz.ellenforradalmi cselekmény, melynek elbírálása
áll minden munkás (földmunkás). Munkás minrendelete értőimében felhivatnak, hogy személy- a forradalmi törvényszék hatáskörébe tartozik.
denki, aki köz- vagy magánszolgálatban fizetés
azonosságukat
a
betétkönyvek
felmutatasa
Kőszeg, 1919. március 31.
vagy munkabér fejében dolgozik. A betegsegémellett az illető pénzintézeteknél és pedig 5000
lyezésro való igényjogosultság a betegség kezJarabrits Lajos polgármester.
koronán aluli betétnél 30 nap, 5000 koronán
detétől számított egy évig terjed. A rendHet
felüli betétnél 14 nap alatt igazolják. A z ottazután megállapítja a táppénzeket.
Hirdetmény.
levő hatóságtól pedig egy személyazonossági
A rendelet szempontjából közalkalmazot- igazolványt hozzanak magukkal.
A belügyi népbiztos 1805/919. számú rentak : az állami, törvényhatósági, községi és közdelete
folytán közhírré teszem, hogy a külKőszeg. 1919. évi április hó 3-án.
alapítványi hivatalokban és vállalatoknál, közföldre, úgyszintén az ellenség áltál megszállott
Kőszegi Takarékpénztár.
intézetnél, illetve a helyükbe lépő hatóságokterületre való utazás bizonytalan időre be van
Kőszegi Általános Takarékpénztár.
nál, az országos és kerületi munkásbiztositó
szüntetve.
Kőszegi Hitelszövetkezet.
pénztárnál, úgyszintén a nyilvános forgalmú
Kőszeg, 1919. március 31.
Szombathelyi Takarékpénztár kőszegi fiókja.
vasúti és gőzhajózási vállalatoknál levő alkalDr. Nagv-Ebeling rendőrkapitány.
mazottak.
Közhírré teszem, hogy törmeléket, szemeA k ö z o k t a t á s á l l a m o s í t á s a . A Magyarországi Tanácsköztársaság az oktatás ügyét tet ezután csak a tanítók kertje fölötti úgyállami feladatnak tekinti és a tanácsköztársaság nevezett városi csikó réten lehet lerakni a part
kezébe veszi. át. A tanintézetek köztulajdonná szakadék feltöltésére. A k i máshol rak le szeIp tros elvtársak ! Olvassátok és támogassáválnak. Azokat a tanítókat, tanárokat, akik a metet, a legszigorúbb büntetésben részesül.
tok a helyi sajtót.
teltételeknek megfelelnek, a tanácsköztársaság
szolgálalába veszi át. Apácákat, szerzeteseket
Közhírré teszem a következőket :
E? uton is értesítjük az ipartestület tagj »it,
•'sak akkor, ha világi személyek lesznek. Az
223d/1919.
sz.
A
forradalmi
kormányzóepések és hitközségek kötelesek mindazon
hogy a testület ezentúl „kisiparosok szabad
Járulekokat beszolgáltatni, amelyeket eddig a tanács vasmegye vezttő tanfelügyeleti kérdé- szervezete" néven fog működni..
tanintézetek fentartásához hozzájárultak.
sében az alábbi határozatot hozta: Vasvármegye
Az elnökség.

Hirdetmények.

Ipartestületi közlemények.
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nélkül élsz? Van-e kenyered, ha nem dolgozol reggeltől estig? Te magyar kisgazda
ep ugy a munkából élsz, mint a testi és
Mindenki köteles kivétel nélkül dolszellemi munkás Ha nem dolgozol, nincs
gozni. És u niunka gyümölcse nem másoké,
kenyered, ha földedet parlagon hagynád,
hanem magáé a dolgozó népé.
két év alatt fölélnéd vagyonkádat és földEbben a két mondatban van benne a
nélküli János fenne belőled. Te társunk
dolgozó emberi társadalom, a proletárság
vagy a dolgos, munkáséletben. Miért vonaminden szenvedése a múltban és fenséges
kodol testvéri jobbot nyújtani ?
diadala — most.
Félrevezettek Tégedet. A Te zsirodon
Oly egyszerű mondatok és mégis hány
is mások élősködtek és azt hazudják Nekévszázadig kellett várni, niig a bennük rejlő
tek, hogy igy volt jó.
igazság széttörhette azokat a rabbilincseket,
Mi minden dolgozó, munkás embernek
mellyel a kapitalismus ezt az igazságot
barátai, testvérei vagyunk. Az uj rend, u
leláncolta. A nagy tőke rabszolgájává tette
kommunista világ a dolgos embernek hajaa kézi és szellemi munkást egyaránt. A
szálát sem görbíti meg, mert az az uj rend,
kézi munkás már régen tudatára ébredt;
tuojatok meg, épen a munkás emberek, a
ézolgaságának, de a szellemi munkásnak, j
parasztok rendje. Csak az élhet ebben az
kit a kapitalista rend maga mellé édesgetett, egy egész világháború kellett hozzá j uj világban, aki dolgozik.
Senki sem nyul a házatokhoz, a kis
és a világháborúban lerongyolódott fehér-1
nemű, elszakadt lábbeli, kopott ruha, a földetekhez, hogy elvegye. Nem a verejnélkülözésektől elfonnyadt asszony, sápadt tékes munkával szerzett vagyont veszik el,
arcú gyerekek, számtalan krumplis és zsír- nem a kis vagyont, hanem a nagy vagyotalan nap, fagyos szoba, mindezek a nyo- nokat. Senkinek sem lesz annyi földje,
morúságok, hogy észrevegye, hogy őt is hogy dologtalanul élhessen. A nagy földescsak a nagytőke vezeti pórázon és szi- uraknak, a grófoknak, báróknak is kell dolgozni, de lelketlen izgató az, ki azt hazudja
polyozza ki az agyveleiét.
Nektek, hogy Tőletek bármit is elvesznek.
Nem kell a proletárság eszméjéhez j
magyarázat. Csak azt a két mondatot mond-, Persze, hogy jobb szeretnék földjeiket megjuk cl embertársainknak. Csak azt mond-, tartani, mintsem át engedni a népnek, a
j u k meg nekik, hogy mostantól fogva aj dolgozóknak, a parasztoknak. És munkátok
gazdagoknak is dolgozni kell, nemcsak, gyümölcse értéke szerint lesz megfizetve,
nekünk. Mostantól fogva nein kell irigy-j mint minden munkáé.
Azt is hazudják, hosy mi elvesszük
kednünk senkire, mert annak van, nekünk'
meg nincs. Mert senkinek se lesz már, a vallást. Ez is lelketlen hamis vád. Mi
annyija, hogy ne kelljen dolgoznia; sen-j csak az iskolából vesszük ki a hitoktatást,
kinek se lesznek aranyhegyei, de senkise hogy azt ne a tanitó, hanem a pap vélesz — kenyér, ruha, födél és meleg szoba gezze. A tanitó a nepet tudásra és arra
nélkül. Dolgozni kell itt mindenkinek mégj tanítja majd ezentúl, hogy hogyan tudtok
a grófnak, bárónak és hercegnek is, mertj legjobban gazdálkcrdni, mert a földben több
anélkül ő sem kap kenyeret. És ha majd ( termő erő van, mint gondoljatok. A pap,
karunk már rem birja, ha látasunk'elgyen- ( a lelkész pedig oktasson bennetek a hitre,
gül és kezünk reszket, — akkor sem ke- ja felebarati szeretetre es arra, hogy mindgyelem-kenyéren élünk, hanem
felemelt, nyájan édestestvérei vagyunk egymásnak.
fővel, mint kiérdemesült munkasok kapjuk • Erre ő hivatottabb, mint a tanitó és azért
lelkész, hogy a lelkiekkel foglalkozzék.
éltünk fogytáig mindazt, ami kell.
Ez az igazi megértés utja. Elmétek
Van-e ezeknél nagyobb igazság? Nincs.'
De a legnagyobb bün, aki azzal a hamis j világosodjék meg és ébredjétek fel a téttétellel jön, hogy minden ugy volt jó, aho- lenségből !

A protetáriátus diadala.

gyan volt, mert azt a jó Isten rendelte.
H á t , akarhatta-e a Teremtő, hogy legnagyobb gazdagság és legnagyobb szegénység legyen ugyanazon teremtményei között ?
Akarhatta-e a jó Isten, hogy az egyik ember milliárdokat halmozzon fel, a másiknak pedig ne legv«n betevő falatja? Ezt a
hamis tételt az emberek, a kapitalista rend,
az újkor aranyborjúja állította fel.
A proletárság eszméje oly természetes
és fenséges, hogy világkörüli diadalutjában
egy percig se kételkedhetünk. A rabláncok
mindenütt repedeznek és nincs messze az
idő, midőn a világ összes proletárjai testvéri jobbot nyújtanak egymásnak.

Miért haboztok kisgazdák és
parasztok ?
tt

Jl vidéki munkás-, katona- és
paraszttanácsok és direktóriumok
jogköre.
A szabályszerűen megalakított tanácsoknak
és direktóriumoknak a Kormányzótanácscsal és
a belügyi népbiztossal való legteljesebb egyetértésben kell működniök. A vidéki tanácsok feladata az uj rend megteremtése.
Legsürgősebb teendői:
Rendfentartás és a diktatúra megvédése.
A közigazgatás vezetése. Átveszik a pénztárt és szigorú felelőséggel további utasításig
kezelik. Zár alá veszik az összes bankokat és
takarékpénztárakat, de egyetlenegy fillérhez sem
nyúlnak a belügyi népbiztosság felhatalmazásáig.
A gazdag polgárok pénzkészleteit és nagyobb
értékeit ilyen feltételek mellett szintén zár alá
vehetik.
Ha tisztviselőket elmozdítanak, az uj tisztviselő megbízatása csak Ideiglenes.
Nagyobb élelmiszerkészleteket leltározhatnak, requirálni csak direktóriumi felhatalmazással
szabad.
A kastélyok a legsürgősebb esetben lakásul
használhatók.
Az ellenforradalmi jelenségek pontos megfigyelése. Komoly esetben előzetes letartóztatások
eszközlése.
A termelés zavartalan biztosítása különösen
fontos teendő.

Látjátok, hogy ma már az „ur , a
hivatalnok és tisztviselő is belátja, hogy ő
is proletár. Látja, hogy csak mások szekerét tolta, kik munkáját soha tisztességesen
nem fizették, hanem arra kénvszeritették,
hogy jobb ruhát vegyen adóssagra, igényei
legyenek — hitelbe!
Csak Te kisgazda, Te okos magyar
fő, Te nem értenéd meg a nagy átalakuFosztogatások, rablások és proletárok valást ? Neked tán van időd henyélni, Te talán
gyonának megrongálása kíméletlenül megtorolráérsz reggel 9-kor felkelni, Te talán munka' tatik.

A Kormányzótanácsnak az egész országra
terjedő rendelkezései pontosan és haladéktalanul
végrehajtandók.
Tilos a kisüzemek szociálizálása, az üzletekben levő áruk önkényes birtokbavétele, lakások és egyesületek önkényes elfoglalása, élelmiszerrekvirálás, adók és járulékok önkényes kivetése.
Ez a XXVII. sz. rendelet tartalma kivonatosan.

A kisiparosokhoz!
A szovjetköztársaság kivégzi a tőke
kizsákmányoló rendszerét. A kapitalizmus,
mely a kisiparnak legnagyobb elleuscge
volt, megszűnt. Elkövetkezik tehát vtgre
az a korszak, mely egyformán biztosítja
a becsületes hiunkával megkeresett kenyeret ugy a munkás-, mint az iparos proletárnak. Jobb, boldogabb korszak virrad az
iparra, ki eddig is két keze munkájával
szerezte kenyerét.
A Kormányzótanács meghagyja azokat a műhelyeket a kisiparos kezén, ki
20-nal kevesebb munkást foglalkoztatott,
sőt az orosz szovjetkongresszus hangsúlyozta, hogy a kis embereket segíteni fogja
a kenyérkeresetben.
A kisiparosnak is meg kell tehát keresnie és találnia helyét az uj allam rendjében! A hadi üzemek mindent felölelő hatalma megszűnt, a kisiparos újra fellélegzik, mert egy nem remélt jobb jövőt teremt
meg neki a proletárság

jR kommunista Jnternacionále a
kis vagyonról és a kisgazdákról
A kommunista Internacionálé a kisvagyonra
nézve a következő elvi álláspontra helyezkeített%
„A proletár-diktatúra semmi esetre sem
hozza magával a termelő és szállító eszközök
felosztását; ellenkezőleg az a célja, hogy még
jobban központosítsa a termelő erőket és az
egész termelést egységes terv szerint intézze.
A kisebb üzemeket a proletáriátusnak fokozatosan össze kell foglalnia, a kisvagyont azonban
nem sajátítja ki és az olyan kisvagyonok tulajdonosai, akik bérmunkásaikat nem zsákmányolják
ki, erőszakos rendszabályoknak sem lesznek
kitéve."
Az orosz szovjetkongresszus pedig a nemzetközi kommunizmus állásfoglalását a kisgazdákra
nézve ilyképen formulázta:
„A legfőbb politikai kérdés az volt, hogy a
proletáriátus pártja meghatározza magatartását a
középparasztsággal szemben. Ez a kérdés az
események következtében égetővé vált. Azonfelül szó volt a kapitalista társadalom két törzserejének, a proletariátusnak és a burzsoáziának
hatalmas harcáról. De most már a szervezeti
proletár-diktatúra megsemmisítette a nagyburzsoáziát. Ez csak sürgetőbbé teszi annak meghatározását, hogy a proletáriátus a középosztállyal
szemben milyen állást foglaljon el. E tekintetben
kongresszusunk hivatalosan kijelentette: „Nem
ellenségei, hanem barátai vagyunk a középparasztságnak."

Az uj alkotmány.
Választások hétfőn

kezdődnek.

Titkos választás.
A Tanácsköztársaság célja: a kapitalista
termelési és társadalmi rend megszüntetése és a
szocialista termelési és társadalmi rendszer megteremtése. A munkás-, katona- és földmüvestanácsokban a dolgozó nép hozza a törvényeket,
hajtja azokat végre es bíráskodik azok megszegői felett.

A tanácsok országos gyűlése.
A legfőbb hatalmat a munkások, katonák
és földművesek tanácsainak országos gyűlése
gyakorolja. A magyarországi tanácsköztársaság-
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ban minden nemzet, ha Összefüggő nagyobb területen él, külön nemzeti tanácsot és intézőbizottságot alkot.
A munkás-, katona- és földmüvestanácsok
országos gyűlésének tagjait a megyei és városi
tanácsok választják és pedig minden ötvenezer
lakos után egyet.

A helyi tanácsok.
A falvak és városok ügyeit a munkasok,
katonák és földművesek helyi tanácsai intézik.
Minden hatezer lakosnál kevesebbet számláló
község falunak számit.
A falu tanácsába a falu dolgozó népe minden száz lakos ulán egy tanácstagot küld. A
tanács azonban nem állhat háromnál kevesebb
és ötvennél több tagból.
A városi tanácsba a város dolgozó népe,
a város minden ötszáz lakosa után egy tanácstagot küld. A városok háromszáznál nagyobb
taglétszámú tanácsot nem választhatnak.
A falusi és városi tanács az ügyek közvetlen intézésére intézőbizottságokat alakit. Az
intézőbizottság a falvakban legfeljebb öt, a városokban husz tagból állhat.
A falusi és városi tanácsok alakítják meg
a
járási
munkás-,
katona- és földmüvestanácsokat. A járási tanácsba ugy a falvak, mint
a határos városok tanácsai minden ezer lakos
után egy-egy tagot küldenek. A városok küldöttei
azonban a járási tanács tagjainak legfeljebb felét
tehetik ki. A járási tanács tagjainak száma
hatvannál nagyobb nem lehet.
A járási tanácsok tagjait a városi tanács
tagjai és a falusi tanács tagjai és a falusi tanácsok választási megbízottai választják. Minden
falusi tanács egy választási megbízottat választ.
A megyei munkás-, katona- és földmüvestanácsokat a megye területén lévő városi és
járási tanácsok választják. A megyei választási
bizottság határozza meg, hogy egy-egy város,
illetőleg járás hány tanácstagot küld a megyei,
illetőleg a városi tanácsba.
A megyei tanács tagjai száma nem lehet
háromnál több.
A megyei tanács ez ügyek közvetlen intézésére legfeljebb negyven tagból álló intézőbizottságot választ.
A falusi, városi, járási és megyei tanácsok
kötelesek a felettes tanácsok rendeleteit végrehajtani, a területükön élő dolgozó nép gazdasági és kulturális jólétét mindenképen előmozdítani és a területükön felmerülő összes
helyi jelentőségű ügyekben intézkedni.
Az intézőbizottságok azoknak a tanácsoknak felelősek, amely tanácsok a bizottságokat
kiküldötték. A falusi tanácsot és a falu intézőbizottságát ellenőrzi a járási tanács és intézőbizottsága, ez utóbbiakat a megyei tanács és
intézőbizottság. A városi tanácsokat és intézőbizottságaikat közvetlen a tanácsok országos
gyűlése ellenőrzi.
A felettes tanácsnak vagy intézőbizottságnak jogában áll az alárendelt tanács határozatait
megváltoztatni.

A választói jog.
A Tanácsköztársaság csak a dolgozó népnek adja meg a választói jogot. Választók és
tanácstagokká választhatók nemre való tekintet
nélkül jmindazok, akik tizennyolcadik életévüket
betöltötték és a társadalomra hasznos munkából
élnek, mint munkások vagy alkalmazottak stb.
•agy olyan háztartási munkával foglalkoznak,
amely az előbb emiitett munkásoknak, alkalmazottaknak munkáját lehetővé teszi. Választók és
választhatók továbbá a Vörös Hadsereg katonái,
valamint a Tanácsköztársaságnak azon hasznos
munkából élő munkásai és katonái, akik munkaképességüket egészben vagy részben elvesztették.
Választók és választhatók más állam polgárai is.
Nem választók és nem választhatók azok,
a) akik nyereség szerzése céljából bérmunkásokat alkalmaznak,
b) akik munkanélküli jövedelemből élnek,
c) kereskedők,
d) lelkészek és szerzetesek,
e) elmebetegek és gondnokság alatt állók,
f) akiknek politikai jogai aljas indokból elkövetett bűncselekmény miatt fel vannak függesztve, annak az időnek tartamára, amelyet az
•télét megállapít.
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Választási eljárás.
A Forradalmi Kormányzótanács
minden
városban választási bizottságot állit fel a városi
tanácsválasztások intézésére. A falusi és járási
választások intézésére a Forradalmi Kormányzótanács a megyei székhelyeken állit fel külön
választási bizottságot.
A szavazás a szavazatszedő bizottságok
előtt titkosan, a jelöltek nevét tartalmazó listák
leadásával történik.
A szavazatszedő bizottságok tagjait a választási bizottság küldi ki.
A szavazásról két példányban jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavazatszedő bizottság
összes tagjai mindkét példányt aláírják. A kormányzótanács felülbírálhatja a választási eredmények megállapítását és a szabálytalan választásokat megsemmisítheti.
A falusi és városi tanácsok megválasztása
után történik a járási, a járási tanácsok megválasztása után a megyei, a megyei tanácsok
megválasztása után az országos tanács tagjainak
megválasztása.
A választók ugyanazon a módon, ahogy a
tanácstagokat választották, visszavonhatják azok
megbízatását.

A választások napja.
A falusi és városi tanácsok megválasztását
legkésőbb április 7-ig,
a járási tanácsok megválasztását legkésőbb
április 10-én,
a megyei tanácsok választását legkésőbb
április 12-én,
a tanácsok országos gyűlésének választását
legkésőbb április 14-én meg kell tartani.

Mozgalmas vasárnap.

3.
most a nép természetes vezetői, csak meg kell
nekik találni a néppel való megértést, hogy a
nép érdekeit valóságban szolgálhassák.
A közigazgatási viszony az ügyek végleges
rendezéséig most az, hogy ő (Halász József dr.)
a vármegyei direktórium megbizásából az egész
járás közigazgatását ellenőrzi. A központi Végleges intézkedések, valamint a nép érdekébe vágó
határozatok csak akkor joghatályosak, ha ő ellenjegyezte azokat és elrendelte végrehajtásukat. A
községi elöljáróság helyébe lépnek a munkás- és
paraszttanácsok, melyek mindenütt 3 tagu direktóriumot alakítanak. Ez a direktórium a birói és
legalsóbbfoku közigazgatási teendőket veszi át.
A körjegyzők és tanitók közös munkájának
céljai:
1. rend biztosítása,
2. a termelés zavartalanságának fenntartása,
3. felvilágosítása a kisgazdáknak, hogy helyzetük nem hátrányosabb, hanem előnyösebb lesz,
mert nem veszik el sem a főidet, sem a házat,
sőt a gazdálkodást fokozni akarják. A március
2-től 8-ig tartott orosz szovjetkongresszus kimondotta, ho^y az uj átalakulás nem érinti a kis
vagyont, a kisvagyonu embereket meg kell győzni, hogy a kisgazda, kisiparos érdekeit épen a
kommunista rend biztosítja.
Az uj átalakulásnak az a célja, hogy a
munkanélküli jövedelmeket tegye lehetetlenné.
Ezután Somogyi Ferenc tanitó elvtárs szombathelyi kiküldött emelkedett szólásra. Nem külső
mázra van szükség, ha a szervezkedés fontosságát hangoztatjuk, hanem erős, a lelkek mélyén
gyökeredző szociális eszmére. Akik még fáznak,
azokat figyelmezteti, hogy térjenek magukba.
Lássák be, hogy igy van j ó l , ahogy az uj átalakulás megköveteli. A mult félrevezetésen, ámításon, hazudozáson épült fel, a feledés homályába
kell burkolni a multat. A mult jóllakott heréket
és éhező dolgozókat állított szembe. A tanítóság
álljon a helyzet magaslatára.

K i r á l y Ernő elvtárs szombathelyi tanitó
rámutatott arra, hogy sokan nem is tudják, mi
Mult vasárnap mozgalmas napja volt Kő- a szociálizmus. Az előtt ilyen könyveket nem is
szegnek. A vidéki tanítóság, a körjegyzők voltak volt szabad kézbe venni. Pedig sokak lelkében
ide benn, délután felvonulást tartottak a szerve- élt a szociálizmus, de öntudatlanul. A próféták
zett női elvtársak és utánna az ipartestület tar- és Krisztus munkája már a szociálizmus volt.
tott közgyűlést, majd a szellemi munkások gyü- Nem Marx-sal kezdődött, ő csak papirravetője
lekeztek a városházán. Az egész mozgalmas nap volt az uj kori szociálizmusnak. A kommunizmus
a szervezkedés jegyében folyt le. Az eseményeket sem uj dolog, az első keresztények már azok
itt adjuk a történtek sorrendjében:
j voltak, de kis vagyonkájukat csakhamar kisajátította az egyház, a munka és nyomor pedig a
T a n í t ó k és k ö r j e g y z ő k s z e r v e z k e d é s e .
nép osztályrésze lett. A népért történik most
Délelőtt 9 óra körül már mozgalmas volt minden, a népet kell felvilágosítani.
a városháza környéke. A vidék összes tanítói,
Lelketlen emberek azt híresztelik, hogy el
tanítónői és körjegyzői gyülekeztek. A városháza akarják venni a vallást. De ez hazugság. Csak
közgyűlési terme teljesen megtelt, midőn Halász az iskolából vesszük ki a vallást, hogy a tudonépbiztoshelyettes elvtárs megnyitotta az értekez- mány templomává avathassuk. A papok a kereszletet. Az értekezleten apácák is jelen voltak teléskor, aztán a bérmáláskor látták a hívőket,
vagy tizen.
de az iskolában téljesen a tanítóra bizták. A
Halász elvtárs elsősorban a tanítókat üd- vallásos nevelést végezzék el helyes irányban a
vözli, mert ők lesznek a nyugalom s rend fenn- papok, de az iskolán kivül.
tartásában és a nép helyes útra vezetésében a
Felhívja a tanítóságot a szervezkedésre. Csak
legelső munkatársak most, midőn az átalakulás valódi harcosokra van szükség, az uj tag legyen
visszatért a régi igazsághoz, hogy minden hata- először közkatona és ne tülekedjék. A szervezlom a néptől ered. Az embereket mesterségesen kedés a bizalmirendszeresen épül fel. A bizalmi
rendekre, osztályokra tagolták, de el kellett jönni férfi ellenőrzi az egyesek munkásságát, irányítja
az időnek, midőn az emberek testvérisége és j és a jogvédelemről gondoskodik. A mulasztókat
egyenlősége alapján a különbözőségek eltűnnek. ő inti meg vagy más uton-módon vezeti helyes
A gálya, a jóllét jelképe úszott a vizén, a vizzel, irányba. Az országos központ szociáldemokrataa dolgozó néptömeggel pedig nem törődött senki. j alapon van szervezve és tagja a nemzetközi
Elfelejtették Petőfi szavait: „Hiába van felül a ; szociálista-pártnak. A vasmegyei csoport tagja a
gálya, mégis csak a viz az ur.w Vázolja a falusi | magyarországi tanitók szakszervezetének, az ortanítók sanyarú helyzetét, elnyomatását, mert szágos központnak. A ki tehát belép, az az orvalójában a tanító volt a szellemi proletárok szágos szakszervezet tagja.
legelnyomottabb alakja. De most vissza fogják
adni az iskolát hivatásának s valódi rendeltetéB o r o s s a i Béla szombathelyi elvtárs a
sének : oktassák a népet arra, a mi neki az élet- régi rendszer bűnére mutat rá, mely azt tanította,
ben kell: tárgyi ismeretekre és az uj átalakulás hogy minden hatalom az Istentől ered és ugy
megismerésére. A templomnak, az egyháznak az van jó, a hogyan van. Pedig ő olyan Istent nem
iskolán kivül megmarad a hivatása, melyet job- ismer, ki azt akarja, hogy az egyik ember baromi
ban fog betölteni tudni. Az iskolák a központi sorsban, a másik pedig nem is fejedelem, hanem
direktórium határozata alapján kizárólag népok- valóságos isten módjára éljen. Az iskolának át
tatási célokra fognak használtatni.
kell alakulni, de először a tanitó lelkének kell a
forradalmon
keresztül mennie.
A tanítók segítsék elő az uj átalakulást a
közigazgatási téren is. És itt jelentkezik a kapEzután a szervezkedés részleteit beszélték
csolat a tanitók és körjegyzők között.
meg. A r a t ó István elvtárs bejelentette, hogy a
Üdvözli a jegyzőket, kikre rászakadt a köz- kőszegi csoport tegnap már megalakult és bizalmi
igazgatás minden terhe, de munkájukat nem ; tanácsot választott, mely a szombathelyi bizalmi
méltányolták eléggé. A jegyző is csak szellemi tanácsba főbizalmi férfiakat küld. A tanitók elhaproletár volt, kit most valódi hivatásának, hogy tározták, hogy vidékenként (Rohonc, Borostyána nép szolgálatjára élhessen, vissza fognak adni. 'kő, Léka) külön csoportokat alakítanak, melyek
A háborús idők sokszor ellenszenvessé tették a a bizalmi emberüket vagy Szombathelyre vagy a
jegyzőt, de ennek oka a régi rendszer volt, mely kőszegi bizalmi tanácsba küldik. A körjegyzők
i^inden gyűlöletes munkát a jegyző nyakába az alatt külön beszélték meg a szervezkedés
vart. Ök, a jegyzők lesznek a tanitók mellett részleteit.
S z e r v e z k e d é s az egész v o n a l o n .
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tetni, melyekből egy ember vagy egész család
és iiányitott. A további fejlődés azonban minddologtalanul, munka nélkül élt. A március 2.-től
Délután 3 órakor különös felvonulásban jobban kidomboritotta azt az uralkodo alapelvet, 8-ig megtartott orosz szovjetkongresszus elvként
volt részük azoknak, kik a Főtéren tartózkodtak. hogy a szellemi munka csak egyik eszköze a kimondotta, hogy a verejtékkel szerzett föld és
Ez a kép megmutatta, hogy az uj átalakulás a gazdasági termelésnek. Ez a termelési rend előház nem esnek kommunizálás a l á ; sőt a kisgazmunka eszméje : „a munka gyümölcse a dolgozó ször születési előjogoknak, az állásbeli előnyökdák még kapni fognak, hogy megélhessenek.
>roletár népé"
- mily mélyen gyökeredzett a nek, később pedig mindinkább a tőke uralmanak Ezt meg kell értetni a parasztsággal.
elkekben és mily hamar hódított tért. A szerve- rendelte alá a kézi és szellemi munkát. £ s a
A munkástanács elhatározta, hogy hétfőn
zett női munkások és munkásnők négyes sorok- 'szellemi munkának igen értékes elemei nem
megkezdi az üzletekben a leltározást, mely azóta
ban vonultak vörös lobogóval a Főtérre és őket • vették észre azt, hogy csak másodrangú szerepet
meg is történt. A tanács tiz tagból álló csopora szervezett elvtársak nagy száma kisérte. A vö- játszanak, mert őket is befolyásolta a gazdasági
tot választott, mely permanensen működni fog
rös lobogó körül pár pillanat múlva közel ezer rend. Csatlósai lettek quasi a kapitalista társaés ellenőrzi a készletek elárusitásának mikéntjét
ember, különösen nők csoportosultak, az Elite- dalmi rendnek, mely gondoskodott róla, hogy
kávéházból hamarjában előkerült egy asztal és bizonyos megkülönböztetett társadalmi állással és a csempészést.
Ismeretes, hogy a város Német-Ausztriával
azon az elvtársak kívánságára a népbiztoshelyet- elválassza egymástól az embereket. Észre vette
tes, ki meleg szavakban köszöntette a Kőszegen ugyan, hogy munkája nincsen kellőképen érté- csereszerződést kötött, hogy bab és marha ellenéelső izben vörös lobogó és az Isten szabad ege kelve, de kényelemből, szerénységből és azért, ben életbe vágó és nélkülözhetetlen iparcikkeket
alatt összesereglett női elvtársakat. A testvéri mert terrorisztikusan nem tudott érvényesülni, kapjunk. A munkástanács elvben hozzájárult a
szeretet és a kor eszméinek megértésére hívta tűrte, hogy cifra köntöse lerongjolódjek. És a szerződéshez és két bizalmi férfiút rendelt azon
fel a nőket. Utánna K i r á l y Ernő azt hangoz- 1 mérleg ina az, hogy alighanem a szellemi prole- kereskedő elvtársak mellé, kik altruista módon
vállalkoznának a szerződés lebonyolítására. A két
tatta, hogy ne hagyják magukat megtéveszteni, tárok serpenyője marad alul. (Helyeslés).
mert sem a kisgazdák, sem az iparosok vagyoAz uj társadalmi rendben szervezkedéssel bizalmi férfit azon utasítással látta el a tanács,
nát nem veszik el, de azt többé senkinek meg kell elhelyezkedést keresni, mely uj rend a régi hogy a kereskedőkkel együtt menjenek Budanem engedik, hogy munka nélkül élhessen.
romjain épül fel. Az uj rendben az ember mun- pestre és tudják meg, hogy egyáltalában lehetséges lesz e és mikép a szerződés megkötése s
Az elvtársnők ezután német szónokot kí- kája és valódi belső értéke fog érvényesülni:
vántak hallani. S z ó v j á k Hugó rámutatott a ez a szociális rend. ez a kommunista társadalom lebonyolítása.
!
Mult héten talpat osztottak ki a városnál,
mai felvonulás kül nős jelentőségére. Felhívta alapelve.
különösen az anyákat, hogy a gyermekeket neB o r o s s á i Béla elvtárs rámutatott ezután de minden rendszer nélkül. A jövőben a munkásveljék az uj szellemben. Hazudnak, akik azt arra, hogy a kapitalista rend és a proletárság tanács tudomása nélkül semmiféle, a közellátásba
állítják, hogy minden kis vagyont elvesznek, de . állott egymással szemben. A közalkalmazottak vágó cikk szétosztása nem történhetik meg és a
azt azonban nem fogják tűrni, hogy míg az egyik két malomkő közé szorultak. A régi régim a tanács az elosztás ellenőrzésére egy bizalmi férreggeltől estig dolgozik, addig a másik 10 óra- főnököt, mint elnyomó ellenőrzőt állította oda, fiút fog állítani.
A helyi sajtó ellenőrzését és a szociálizálás
kor kel fel, semmit sem dolgozik és éjfélkor kik a népkormány idején elárulták a pártot.
pezsgő után fekszik le. Az sem igaz, hogy a Ezért kellett jönni a március 21-iki forradalom- intézését Szovják Hugó elvtársra bízta a munkásvallást elveszik, csak az iskolából veszik ki. Fo- nak. Ez jelenti most aztán a szocializálás diada- tanács, az egyéb nyomdai termékeket pedig szingunk ezután is templomba járjii és az igaz hivő lát. Mi azért gyűjtögettünk, mert nem tudtuk, ;tén egy alkalmazott bizalmi férfi fogja ellenőrizni.
emberek találkozni fognak ottan. Az asszonyok mit hoz a jövő. Ne féljünk a kommunizmus
A temetkezési vállalatok mérhetetlen drácáfolják meg a vallásra vonatkozó vádakat. Fel- szótól. A tisztviselőnek nem kell magántulajdon, Igasága miatt és a szegény halottak, eltemetése
hívja az elvtársnőket, hogy női napkor gyűljenek de adják meg neki, ami kell, akkor is, ha meg- körül tapasztalt visszaélések s lanyhaságok miatt
mind össze és hozzanak másokat is magukkal. rokkanik. Ha tán van valakinek köztünk háza, jelhatározta a Munkástanács, hogy a temetkezés
A menet ezután a szociálizmus éltetése földje vagy pénze és tán gazdagnak hiszi magát, ügyét beleértve a kötelező ravatalozást is, városi
közben a városháza elé, majd a Hymnusz el- mert van ötvenezer koronája, az a kommuniz- kezelésbe veszi és utasította a polgármestert,
éneklése után a párthelyiségbe vonult.
mus szempontjából semmi. Csináljunk a lelkünk- hogy megfelelő javaslatot mielőbb terjesszen elő.
A kisgazdáknak régi óhajtása is teljesül,
ben
forradalmat, mert ez az uj világnézet úgyis
Az i p a r o s o k szervezkedése.
; mert a sertéscsorda azonnal életbe fog lépni.
ott van a lelkünk mélyén.
Az ipartestület fel 4 órakor taitott közgyűK i r á l y Ernő elvtárs a szervezkedés mó- Tekintettel arra, hogy a zsirellátás nagyon szűkös
lést, hogy az uj alakuláshoz való csatlakozást
dozatát ismertette. Eddig — úgymond — csak és a gazdák drága pénzen vásárolják a néhány
kifejezze. D ö m ö t ö r Gyula ipartestületi elnök
olyan limonádé-egyesületeket alakítottunk.
A hetes malaczkát, a munkástanács arra az állásmegnyitója után a népbi/toshelyettes rámutatott
régi rend egyenesen nevetséges volt és a munka pontra helyezkedett, hogy a sertéscsorda azonnal
arra; hogy a kapitalizmus, a nagytöke rabszoljutalmazása legkevésbé volt elve. Boldog volt a megnyitandó és a város megfelelő számit csorgájává tette a bérmunkást és az iparos társadalszellemi proletár, ha kinevezték díjtalan gyakor- dást vegyen fel. A marha-legelő is megfelelően
mat. A régi rendszer, kivált ha követválasztásról
nokká, utóbb, ha 1000 korona évi fizetést kapott helyre igazítandó, hogy az állattartás lehetősége
volt szó, szép ígéretekkel lépre vezette az ipaés szerénykedve várta háromévenkint a 200 ko- kibővüljön, mint régente volt és igy a tejellátás
rosokat, de semmit sem tett érdekükben, mert a
ronás korpótlékot. És nem gondolt arra, hogy lehetőleg helyben biztositassék.
parlamentben már megfeledkeztek róluk. A világUgyancsak a gazdaközönségnek egy óhaja
háború pedig egyenesen a hadi üzemek kezére máskép is lehetne. A szervezkedés alkotmánya a
bizalmi
rendszer.
Feladata,
hogy
megvédelmezze
teljesül
rövid időn belül, meri az intézeti és
játszott minden iparosmunkát, akik a nagybanaz
érdekeket
és
felügyeljen
arra,
hogy
mindenki
Bencéskert
közötti, az árviz által elsodort fahid
kok támogatásával képesek voltak még akkor is
anyagot és. munkást szerezni, amikor a kisipar betöltiiesse munkakörét. A bizalmiférfi lesz a fő- újra fel fog épülni. Ezzel óriási kerülőt fognak
erre már képtelen volt. Munkanélküli jövedelem nök, ki a mulasztásra figyelmeztet és ha sére- megtakarítani azon gazdák, kiknek azon a körnem lesz, de annál nagyobb jutalma lesz a mun- lem történt, az elégtételről gondoskodik. A párt nyéken van szántójuk. A 'íidat a kőszegi utászkásnak. A kis vagyonú embereket az uj átalaku- azonban bizalmat nem előlegez, kiki mutassa meg, csapat fogja megépíteni. Ugyancsak tervbe vette
lás nem érinti, nem érinti a kisiparos házát, hogy milyen munkás és érdemes-e a bizalomra ? a munkástanács azon mezei dülőut újbóli megműhelyet és szerszámait, ők csak nyernek vele. Aki ellentáborból jött. az legyen szerény, köz- nyitását, mely a régi és uj Bencéskert közötf a
Legyenek öntudatosak és tudják, ha belépnek azt, katona. Javaslatára a városban lakó szellemi kórház mögött a Szveticskert dűlőre vezetett.
munkások ilykepen csoportosulnak: I. városi Ebben a kérdésben tegnap este döntött a munhogy miért szociálisták.
alkalmazottak, II. közalkalmazottak (a vármegyei kástanács. Határozatát legközelebbi számunkban
Erre F 1 a m i s c h Gusztáv az egybegyűltek
szervezetben, ide tartoznak külön-külön a pos- közöljük.
egyhangú harározataképen kimondta, hogy a nem
tások, tanitók, biróságiak. szolgák és altisztek,1
A munkanélküliség enyhítésére és azért,
politikai okokból alakult „Iparosok szabadszerpénzügyiek). III. Magánalkalmazottak (pénzinté- hogy a legelemibb épitő anyag rendelkezésre
vezete" ezennel feloszlik
zeti, biztosítási, kereskedelmi tisztviselők)
IV. álljon, a munkástanács a városi tégla körkemence
B o r o s s á i Béla rámutatott azután arra,
Szabad pályán működő szellemi munkások (or- azonnali üzembe helyezését is elrendelte és addig,
hogy a szocializálásnak lényege épen az lesz,
vos, ügyvéd, gyógyszerész stb )
míg szén rendelkezésre nem áll, a szabadban
hogy a kistőke megmarad es nem lesz kiszolEzen négy kategória külön-külön minden való, az előtt nagyon divott, légégetéssel, melygáltatva a gyári tőkének. Az uj rend nem felosztani, hanem egyesíteni akatja a termelési esz- megkezdett 50 tag után küld egy-egy meg- hez csak fa kell, akar a szükségen segíteni.
bízottat a munkástanácsba.
Az elmúlt héten a direktórium ügyeit, miközöket a nép érdekében.
Mindhárom szónokot nagy tetszéssel fogadta után minden egyes szakszervezet még nem külKirály
Ernő tudja, mint iparosnak a
a közönség és J a m b r i t s Lajos polgármester dötte ki választottjait a munkástanácsba, ideiglegyermeke, hogy milyen nehéz sora volt az ipaelvtárs külön is köszönetét nyilvánította. Parisban nesen az elnökből, alelnökökből, jegyzőből és
rosnak. Minden áron azon volt, hogy egy kis
— úgymond — a vérző sebekre gyógyító ír he- titkárból álló bizottság intézte a direktórium
tőket gyűjthessen, hogy öregségében legyen milyett mérget kevertek, az örök béke alapköveit ügyeit.
ből megélnie. Ettől már tartani nem kell, mert
itt rakják le.
aki munkája javát adta a társadalomnak, az az
uj rendben el lesz látva és nem szorul a szegényházra. Az iparosokat szakszerűen ki kell oktatni.
arra, hogy minél kevesebb munkával minél többet állíthassanak elő és így a keserves robotmunka meg fog szűnni.
Elvtáraak! Ezentúl a „Kőszeg és Vid$ke*
Üzletek l e l t á r o z á s a . — T e m e t é s i v á l l a l a t o k
Dömötör Gyula bezárta az ülést és azután
nagyobb terjedelemben jelenik meg. Erro való
az egybegyűlt iparosok azonnal megkezdték a v á r o s i k e z e l é s b e vétele. — S e r t é s c s o r d a . —
tekintettel a Munkástanács hozzájárulásával évi
szervezés munkáját, majd megválasztották kikülHídépítés. — Téglaégetés.
20 koronára emeltük az előfizetési dijat. Elvdöttjeiket a munkástanácsba.
Elnök, miután a kiküldöttek a megbízó leve- társak 1 Olvassátok és terjesszétek lapunkat.
A szellemi m u n k á s o k szervezkedése.
leiket bemutatták, felhívta a tagokat, hogy véElőfizetők, kik előre megfizették u dijat,
Zsúfolásig telt meg a közgyűlési terem, mi- gezzenek öntudatos szociálista munkát, indítsák
dőn a népbiztoshelyettes az elnöki széket elfog-1 meg a szervezkedést a vidéken és szálljanak szíveskedjenek a mai naptól fogva előfizetésüket
lalta. A régi időben •— úgymond — mikor az szembe azon váddal, hogy a földet és a házat a negyedévi 5 K , illetve egészévi 20 koronára
eu
k tisztán kézi munkából éltek, a szellemi' elveszik a néptől. Mert ez a vád hamis. Az uj
kiegészíteni. A z o k , kik előfizetésükkel hátraké;
olt az, mely egy fokkal feljebb emelt rend csak az olyan vagyonokat fogja megszünlékban vaunak, azt azonnal küldjék be.

Nők felvonulása.

Í

A munkástanács ülése.

HÍREK.

1919. április (>.
Nagy Adorján posta- 6a távi rdafőfel ügyelő
elvtárs I. fx főfelügyelővé lépett elő.
Előléptetés Jaross Islváu elvtárs, postafötis/.í, posta- és távirdafelügyclővó lépett e!ó.
A nök felvilagositasa és megszervezése cél
jából jövő vasárnap Kőszegre jön Dr. Greisingor Oitóné elvtársnő Szombathelyről.
A munkástanács uj tagjai. A szabad pályán
működő s:;elletni munkások csoporija a munkástanácsba Szovják Hugó elvtársat küldötte
k i ; az önálló iparosok szakcsoportjának kiküldöttjei: Dömötör Gyula szíjgyártó, az ípartestület főbizalmi embere, Szekér József cukrász,
Müller Ferenc építőmester és Molnár Lajos
cipész elvtársak.
A kőszegi iskolák átszervezése és átvétele.
A helybeli összes tanintézetek szociális irányban való álszervezését, állami kezelésbevételét
és az ezzel Összefüggő pedagógiai kérdések elintézését a kőszegi politikai megbízott teljes
jogkörrel Arató Is Iván igazgató elvtársra biz la,
ki a melléje rendelt bizalmi elvtársul tegnap
már megkezdte működését.

Kőszeg és Vidéke.

5.

sozik, csütörtökön délután avatta fel uj ottho- a beszolgáltatott teljesen használható ruhaciknát a volt Frigyes laktanyában. A középső épü kekért kártérítést kapnak. Az elnmervények
let egyik földszinti termét iviidw.ték be társai szerint járó kártérítés kiíiizetését később szabágónak, hol a Vörös Hads^re* katonái a legna- lyozzák.
gyobb bajtársiaseággal tölti!; el üres idejüket:
Akik bútort szándékoznak adni a "Népház"
zenélnek, énekelnek és olvasuak. A felavatásra számára, jelentsék be szándékukat a pártvozea katona elvtársak meghívására megjelent Ha- tóségnél, mely a bútorok elszállításáról gondoslász József politikai megbízott elvtárs és üdvö- kodni fog.
zölte a Vörös Hadsereget rámutatva arra, hogy
Nem népbiztoshelyetttts, hanem politikai
a régi rendben milyen gyűlöletessé váll a ka megbízott a Tanácsköztársaság kiküldöttjeinek
tonai szellem. Most a bajtársiasság, az igazi neve ezentúl.
i*it vénség és az eszme megértése hozza egy
Ifj. Endrédi Gábor meghalt. Mindnyájan
táborba az uj rend katonáit és a réginél benismertük Endrédi Gábor nyug. polgári iskolai
sőségesebb, de annál erősebb viszonyt fejleszt igazgató életerős és vidám fiát, Gábort. M á r
ki. Meg van győződve róla, hogy a Vörös Had- nincs többé. A telegráfdrót legnup délben szosereg, ha üt az óra, tűzhelyünket minden ere- morú hirt hozott. Régebbi bélbaja miatt megjével meg fogja védeni. Szavuira Vidos Géza operálták, de az operációba belehalt. Szülei,
elvtárs válaszolt és üdvözölte « kormány meg- nejo és két kis gyermeke gyászolja. A család
bízottját. Az árkásszázad katonái úgymond meg- iránt áltaiános a részvét.
szállott vidékről is valók és leghőbb vágyuk, hogy
A kőszegi diákok s Vörös Hadseregert. A
saját tűzhelyüket is megtiaztitsáka megszállódtól. márciusi ifjak fenkölt lelkesedése, a Petőfi ál Ezután az árkászok eléuek'lték a Marseillest j modta proletár forradalom eszméje uj életre kel
és ezzel a keresetlen, de meghaló felavatási a mai tanulóifjúságban. A proletárság felszabaünnepség véget ért.
dulásának nagyszerűsége, mely a haz i megAz egyházi vagyonok leltározása. A kőszegi
A kőszegi magánalkalmazottak szervezke- mentésével párosult, meg rezegtette a kőszegi
politikai megbízott elrendelte a Kormányzóta- dése. A kőszegi magánalkalmazottak március
diákok szivét is, noha nevelés és oktatás távol
nács rendelete folytán Kőszegen és a járásban 31.-én uyülést tartottak a „Kőszegi Áltaiános
igyekezett tartani lelküket a világot megváltó
az egyházi (felekezeti iskolai) vagyonok leltá- Takarékpénztár" helyiségében és megalakít.itták
forradalom megértésétől. Mult héten a kath. főrozását. A leltározással Kőszegen Szovják Hugó a helyi csopoit"t A gyűlést Nagy Ferenc elvgimnázium egyik tanulója jelent meg több társa
elvtársat bízta meg, ki a tneÜéje rendelt eív társ nyitotta meg, majd Hoffmann Sidney elv
nevében a riépbiztoshelyctles előtt és kérte feltársakkal pénteken mar megkezdte a munkát. társ ismertette a szakszervezetet. Bizalmi férvételüket. a Vörös Hadseregbe. A népbiztosMinden egyházi vagyon további intézkedésig az fiak iet.tek : a Kőszegi Takarékpénztárból Takács
bei vett.es melegen üdvözölte a diákság spontán
eddigi gondozók kezén marad büntetőjogi és József és Prosquill Jenő ; a Kőszegi Á'í.alános
megnyilvánuló megertő lelkesedései, de hangforradalmi felelősség mellett. A felekezeti isko Takarékpénztárból Unger Elek ; a Kőszegi Hitelsúlyozta, hogy mindazon meglett diákok, kik
Ják vagyona azonnal az állam tulajdonába megy szövetkezetből Vargha B á l i n t ; Eisner (Magyar
megértik a szociálismust, először is szervezked•át és az átvételt a leltár alapján Arató István Nemezip ir r. t ) céiMől N?»gy Ferenc; Ganz
jenek maguk között.
elvtárs végzi. Az egyházi, felekezeti iskolák, t,Villauios-tolep) cég;ől Kamarás Jenó ; Czeke
A h idirokkantak szövetsegenek kőszegi fiókja.
szerzetes rendek vagyonának elrejlői és elide- Gőzmalomtól Hoffmann Károly ; Müller-telepA hadirokkantak, sérültek, özvegyek és árvák
genítői forradalmi törvényszék elé kerülnek.
ról J á h n Zsófia. A tisztikar egyhangúlag követországos
szövetségének kőszegi fiókja tervbe votte,
A kőszegi Domonkos növertk kilepnek. Pén kezőképen alakult m e g : elnök Balogh Károly,
hogy
az
alapszabályok értelmében pártoló és
tek délután kezdődött meg a Domonkos-nővé- alelnök Nagy Ferenc, titkár Prosquill Jctio,
disz tagokat U3Üjt s az igy befolyó összegből
rek zárdájában a leltározás. A rendtagok és pénztáros Arkauer Mihály. Információk beszergazdasági
célokat szolgáló tőkét gyűjt magának.
tantestületi tagok előtt Ar.»tó István ismertette zése végett a gyűlés Nagy Ferenc és Prosquill
Ennek
elintézése
végett néhány bizalmi embea rendeletet, mely a felekezeti iskolák állami Jenő elvtársakat Szombathelyre küldötte ki.
rük megbeszélést folytatott Szovják Hugó elvkezelésbe vételéről rendelkezik. Az apácák nagy
társ, a Kőszeg városi és járási fiók elnökével.
Tehetősebb
elvtársak!
Mutassátok
többsége kijelentette, hogy átérzi az átalakulást
és ki fog lépni a rendből, hogy mint világi meg, hogy barátai vagytok a dolgozó nép- A megbeszélés erodinénvo az lett, hogy a kősz°gi
tanítónők neveljék az ifjúságot. A napokban nek! Adjatok fölösleges bútort a „Népház* fi ót az alapszabály szerinti taggyüjtéstől tekintettel úrra, hogy az a Tanácsköztársaság intenhivatalosan is nyilatkoznak erről a kérdésről és számára.
cióival nem t a r j a összeegyezhetőnek, eltekint,
jel szerint az összes apácák kilépnek, csak az
A
munkástanács
lapja
lett
a
„Kőszeg
és
de
mint fiókegyesület továbbra is fennmarad
a nehézség, — mint megjegyezték — hogy
Vidéke".
Minden
tekintetben
a
dolgozó
proleés
a
budapesti központtól megvárj i a netátii
nincs civilruhájuk. A szociálista szakszervezetbe
társág
érdekeit
képviseli;
Elvtársak!
Olvassátok
későbbi utasításokat. A fiókegyesület tagjai kimár is bejelentették belépésüket.
és támogassatok a pártlapot, mert csak ugy vétel nélkül tagjai már a szocialista pártnak,
A tanító bizalmi tanács tagjainak névsora. | tudjuk fejleszteni, ha kellőképen támogatjátok melynek különböző sza!-. szervezeteihez tartoznak,
Óvoda: Hübert Etel, Vasutas árvaház: Rodig I., és — az olvasás, tanulás minden elvtárs köteA postás elvtársak kérelmére szívesen
Róiu. kath. el. leányisk. : Grémen Ilona, Ág. h. lossége.
közre
adjuk
azon helyre igazító hírt, hogy posev. el. leányisk.: Karrier Frigye.1-, Polgári fiuisk.:
tás
elvtársaink
nem most, hanem már I J Í 8 . évi
Elmozdított körjegyző. A nagycsömötei
Náhrer Mátyás, Ipartanonciskola: Kiss Károly, körjegyzőségben a földmives és kisgazda elv | december havában léptek be a szociáldemokrata
Polgári leányiskola: Fekete Mária, Elemiképzö: társak nem hajlandók hivatalában tovább tűrni pártba. Postás elvtársaink nézzék el nekünk,
Dr. Istvánffy József, Polgári képző : Dr. Kovács J a n k ó György körjegyzőt, ki hivatalos teendőit hogy az első lapszámunkban hely hiányában
Ferenc, Alreáliskola : Schőnner Odó, Leány- már nem is végzi. Az elvtársak most gyűjtik nem tudtunk oly részietesen írni, inint akartuk.
középiskola : Miklós Berta, Főgimnázium : Somló azon anyagot, melynek alapján a körjegyző Ugyan ez áll a kiegészitőparanesuokbá^ személyJ e n i , Nyugdijasok : Endrédi Gábor.
hivatalos elmozdítása eszközölhető.
zetéről is.
Ipartestület helyett — kisiparosok szabad
Havas április. A hivatalos tavasz ugyanA vallástanítás a vármegyei direktórium
szervezete. Az ipartestületek országos szövet- intézkedése folytán a helybeli iskolákban, mint csak megcáfolta a kalendáriu not. Rügyfakasztó
ségének kezdeményezésére minden ipartestület, iskolai tantárgy már nem taniiható. A hitokla meleg helyett téli hidegei hozott és április uiseje
igy a kőszegi is átalakulta ; ,kisiparosok szabad tás az iskolán kívül végzendő el.
egy napra még Télapót is imitálta: havas, fehérszervezeté"-vó. A volt ipartestületek ezzel forma
A forradalmi törvényszék katonák felelt is lepedős lett újra a tájék. A paraszt kénytelenszerint is megszűnnek és a kisiparosok összeítél. A Vörös Újság írja, hogy az uj rend ér- kelletlen megállott, az ekével, — de jobb most,
sége érdekeit az uj kommunisztikus llamrendtelmében a katonák is a forradalmi törvényszék mint később. Az április komolyan már nem
hen ezen szervezet keretében fogja képviseletelé tartoznak mindazon tettekért, amelyeket a veheti a dolgot, csak tréfál a természettel.
hez és védelemhez juttatni. E tárgyban csütör| forradalmi kormányzó tanács odautalt. Más bűnA 18. sz. árkász szazadhoz Kőszegen első
tökön az elöljáróság ülést tartott és egyhangúcselekményekben az esetleg szükségessé való sorban mesteremberek lépjenek be, mert főleg
lag kimondotta az átalakulást. Mig a végleges vizsgálatot a katonai vádbiztos fogja lefolytatni. jilyen elvtársakra van szükség vagy olyanokra,
megalakulás meg nem történik, az országos szö- |A katonai fogházakban polgári fogiyok is el- kik műszaki csapatoknál szolgálta*. A század
vetségbe, mint főbizalmi testületbe az elöljáró ' helyezhetők.
a soprou vasi fiukból toborzódik
elsősorban,
ság ez eddigi elnököt, Dömötör Gyulát küldte
neve
is
a
z
:
sopron-vasi
század.
A
száz
id állanA katonai tárgyakat be kell szolgáltatni. A
ki, mint főbizalmi embert.
Vörös Hadseregnek a legsürgősebben szüksége dóan itt fog állomásozni.
A kőszegi árkászok katonatanácsa Vidos
Diákok, kik behpnek a Vörös Hadseregbe
van használható katonai ruhára és felszerelésre.
Géza parancsnok és Bereczky Gusztáv II. bizalmi
A szükség fedezésére a hadügyi népbiztosság azonnal kikapják bizonyítványukat.
ember elvtársakat küldte ki a munkástanácsba, korlátlan számban igénybe veszi az országban
Marothy alezredest felmentették. Maróthy
kik a tegnapi ülésen már részt veitek.
található következő cikkeket: katonai sapkákat, Géza alezredest, akit ellenforradalmi üzelmek
Két hidat fog a Kőszegen állomásozó utász- zubbonyoka!, nadrágokat, köpönyegeket, bakan- gyanúja miatt letartóztattak, kedden éjjel Szomszázad elkészíteni. Mindkettő fontos szerepet csokat, czizmákat, katonai lebélyegzésü fehér- bathelyről két szuronyos katona Sopronba hozta.
töltött be. Az egyik a Bencéskert melletti Gyön- | netnű cikkeket és hadfelszdrelési célokra készült Áz alezredest sógoránál, Szombathely mellett
gyöshid, melyet a i.agy árviz sodort el, a másik ! felszerelési cikkekéi úgymint a derékszíjjakat, lévő egyik községben fogiák el. Maróthy éppun
az u. n. „Fekete-hű, - , mely a szép rőti ut láto- fegyvorszijj kat, hátizsákokat stb. Az igénybe- a mezőn volt és szántolt, amikor Szombathelygatóinak hiányzott már hosszú idő óla.
vétel alól mentesek a tényleges katonai szol • ről két vörös gárdista kereste. M iróthy szavii
A hadirokkanta* és özvegyek szervezkedsse. gálatot teljesítő egyének, vörös karhatalmak, után Kellner elvtárs, mint a bizottság elnöke
A kőszegi hadirokkantak, hadisérültek ós öz- munkás gárdák tagjainak saját ruházatára és az alezredest kiküldte a teremből s a bizottság
Hasonlóképen határozathozatalra vonult vissza. Az értekezvegyek ma délutáu 2 órakor szervezkedés cél- felszerelésére szolgáló cikkek.
magántulajdonban maradhatnak a leszerelt ka- leten Bors Lásxtő vádbiztos elvtárs kijelentette,
jából gyűlést tartanak a Sörházkertben.
A kőszegi Katonu itthon felavatása. Vidos tonák tulajdonában levő ilyen katonai oikkek, hogy miután a proletárdiktatúra kihirdetése óta
Géza elvtára parancsnokság.
' H álló sopron- ha az illetőknek ezen kivül csak egy civil ru Maróthy semmi olyan nyilatkozatot nem tett,
hájuk van. Ipari és földmunkás alkalmazottak amely az uj rend ellen hangzott volna el és
vasi utászszázad, m«ly ezei. a'
O enállomá

0.

Kőszeg és Vidéke.

miután Maróthynak megállapított nyilatkozatai bogv olyan halárrendőrt nem ismer, aki az ő
az előbbi kormány működése ollen történtek s pincéjét lezárja. A határrendőrök természetesen
a korcsmárost, akit Riegler János
igy nem a kummunistu rend ellen, nem vállalja lefogták
a vádat, beszünteti az eljárást és javasolja Ma- és Zunsch Józsoffül együtt letartóztattak és a
róthy srabadlábruhelyezénét. Mint egy negyed pincét lezárták. A letartóztatott embereket, akióra múlva ismét behívták az alezredest, aki ket ugy látszik a legszigorúbb rendelitek sem
előtt Kellner elvtárs a következőket mondta: félemlítenek meg, beszállítják Sopronba, ahol a
Elvtárs ! A proletáriátus nem akarja megbőszülni forrodalmi törvényszék fog ítélkezni felettük
azokat a bűnöket, amelyekot vele szemben a Ez az ítélet bizonyára olyan lesz, hogy elveszi
burzsoá társadalom évezredeken keresztül elkö- a kedvét mindenkinek m e g s z e g n i a direktórium
vetett, mert ha ezt lenné akkor egyéb dolga által kiadott rendeleteket.
nem volna. Mi uj világot akarunk építeni és
Apácák kilépésé a rendből. Budapesten a
ehhez a munkához mindenkit aki lelkesedéssel forradalmi kormányzótanácsnak arra a rendejön hozzánk, szívesen látunk. Az a célunk, hogy ; letére, hogy az apácák tartoznak elhagyni a
a munka közösségében bevonjuk azokat is akik kórházakat, 160 apáca kilépett a rendből. A
eddig nem dolgoztak, azok munkáját pedig akik papok is elhagyták a kórházakat, do közülük
eddig az elnyomók s/olgálaíába állottak, a kö- több szintén kivetkőzött és ezeket irodai szolzösség érdekében akarjuk felhasználni. Adirek- ( gálatra alkalmazták.
tóriumnak itt összeült tagjai elhatározták, hogy j
Színházak falun. A kommunista állam nernÖ n ellen elvtárs a vádat elejtik és Ö n t a kom-l
csag a fővárosi, hanem a vidéki színházakat is
munista eszmék szolgálatába mint egyszerűbb,
munkást beállítják. Hisszük, hogy lelkes elszánt kommunizálja. A közeli napokban már államo
harcost leltünk Önben, aki megérti az idők sza- sitani fogják az összes színházakat. A színházak
vát s minden tehetségével a proletárius érdükét államosításával egyidejűleg egy igen okos és
fofíja szolgálni. Az alezredes meghatottan hall- I egészséges ujitást is fog bevezetni a kormánygatta végig Kellner elvtárs szavait. Kellner zótanács, amenyiben a faluk és kisvárosok lakos
elvtárs és a bizottság tagjai kezet nyújtottak ságát is mozival és színházzal látja el. Most
az alezredesnek, aki mély meghatottsággal szorí- szervezik a staggiono társulatokat, amelyek a
totta meg a feléje nyújtott jobbokat. Azután mozikkal együtt a falukban és kisvárosokban
agyszerü szavakkal ígéretet tett arra, hogy hű fognak előadásokat tartani. Meg fogják ismertetni az eddig elbutított falusi néppel is a műharcosa lesz a kommunista eszméknek.
vészeteket. Az újonnan szervezett staggiono
Gyárosok! Kisiparosok! Kereskedők ! Fog- társulatok néhány darabot fognak betanulni
lalkoztassátok a munkásokat, ha kell: még megfelelő összeállításban és ezen jól betanult
áldozatok árán is! Fokozzátok a termelést! Ma darabokai aztán saját díszleteikkel fogják előez életbevágó és leghazafiasabb kötelességünk ! adni a falvakban és városokban. A nagyobb
községekbe és városokba egyszerre több ilyen
A soproni kereskedelmi és iparkamara.
staggione
társulat fog kimenni, hogy többféle
Be a vörös hadseregbe! Ez biztosítja a
darabokat
is egyszerre adhassanak elő. Terméjroletár-államot. — A katonai fizetések felemeése tárgyában a hadügyi népbiztos egy ren- szetesen az ilyen staggione társulat egyik fődeletet hozott, melynek értelmében a vörös célja az agitáció elősegítése.
Szervezett nömunkások alapbéré. A szakácshadsereg katonái oly esetben, ha helyörségen
nők
fizetése
100 K-tól H00 K-ig, a szobalányoké
kívüli azolgálatot teljesítenek, az eddigi napi
80 K-tól 200 Ívig, a mindenes lányok 110 K2 korona helyett napi 10 koronát kapnak.
tól 300 K-ig, a kifutólányok 80 K-tól 120 K-ig,
A vörös hadíerog toborzasa. A hadügyi
az ápolónők napibére 15 korona, ugyanott a
népbiztos a „Vörös Hadsereg" toborzásáról ren
deJetet adott ki, amely szerint a toborzást min- más alkalmazott nő munkája 10 és 12 korona,
den hadosztály területén belül a hadügyi nép- mosónők napi 12 koronától 20 koronáig, a ta
biztos által kirendelt politikai megbízott irányí- karitónők 120 korona havi, a gazdasági munkát
tása szerint a hadosztályparancsnok vezeti. A végző lányok koszt nélkül 14 koronától 20 kotoborzás végrehajtására a politikai megbízottak ronáig. Különféle gyárakból 3 kategóriából
és a hadosztályparancsnokok minden dandár- lesznek szétosztva: fiatal kezdők egyéves muncsoport részére a szükséghez képest toborzó kásnők órabére egy korona 50 fillér, a rnásobizottságokat állítanak fel. A toborzó bizott- j dik l korona 90 fillér, a harmadik 2 korona
ságok székhelyéül elvileg a „Vörös Hadsereg" 50 fillér. A munkaidő törvényes 8 óra, a munka
állomáshelyei választandok és esetleg fiók-to- reggel 7 órakor, délben két órai megszakítással,
borzó bizottságok is alakitandók. A megszállatt 2 órakor kezdődik délután 5 órakor végződik.
területekről menekültek toborzás-ára közvetlen
Földmunkások bére. Budapesten és a hozzáa demarkációs vonalak mögött a főútvonalak tartozó területen a kollektív szerződés alapján
mentén a hadosztály (dandárcsoport) parancs- a földmunkások munkabéreit a földmivelésugyi
nokságok által szintén toborzó bizottságok álli- népbiztos a következőképen állapitolta meg:
tandók fel. A toborzó bizottságok egy katona- férfiaknak napi 30, nőknek 25, 15—18 év közti
orvoson kivül három tagból állanak, akiknek férfinak és leányoknak 15, 15 évnél fiatalabb
kijelöléséről a hadosztályparancsnok gondoskogyermekeknek napi 10 korona. Vidéken férfiakdik, mindenkor a politikai megbízottakkal ós a
nak napi 25, nőknek 20, 15—18 év közti férhelyi direktóriumokkal egyetértően. A fiók-tofinak és leányoknak napi 12, ennél fiatalabb
borozó bizottságok orvos nélkül is működhetgyermekeknek napi 8 korona. A munkát a
nek. A toborzó bizottságok megalakulásuk után
szokásos időben kell megkezdeni délelőtt 1,
haladéktalanul lépjenek érintkezésbe a terüledélben 2 ós délután fél órai megszikatással.
tükön működő összes direktóriumokkal. — A
Önkentes adományok a pártnak. Faith Pál
jelentkezőkkel a következőképen kell eljárni:
60
f,
Hoffmann Károly 5 K, Wilfinger v iimos
Minden jelentkező, amennyiben a toborzó bi
zottság által megbízhatónak minősíttetett és 2 K , Nagy Ferenc 7 K, Kamarás Jenő 5 K.
katonai szolgálatra ulkalmasnak találtatott, va- Kaller Mariska 4 K, Feigl Ilona 4 K, Lakatos
lamint a „kötelező" feltételeinek aláveti magát, Gyula 2 K, Kiss Antal 3 K 60 f, tíöcher Ernő
a „Vörös Hadsereg" be felveheti*. Elvileg min- 4 K, Szinetár Endre 1 K, Kirchknopf Jenő 2 K,
den jelentkező azon fegyvernemhez veendő fel, Kopfstein Lipót 3 K, Sehreiner Vilmos 4 K ,
amelynél u világháborúban szolgálatot teljesített. Zucker 10 K, Reiter 10 K, Reich 5 K, Adler
A jelenleg szolgálatot teljesítő katonának a 5 K, Gráf 5 K, Eichler 5 K, Szerdahely K.
„Vörös Hadsereg"-be belépni tartoznak, meg- 2 K, Manninger Sándor 2 K, Márkus Kálmán
kapják leszerelési illetéküket ós a magasabb 2 K, Zsohár Károly 2 K, Szluha Imre 4 K,
zsoldot máriius 25-tői visszamenőleg, de tar- Szovják Hugó 19 K 20 f, Lóránt Gyula 7 K ,
toznak aláírni az uj „kötelezőM. A toborzó Balog Károly G K, Torkos Dénos 6 K, lierényi
bizottságok a nom megbízható elemeket kizár György 2 K, Nagy Károly 8 K, Fuchs Jonő
hatják közülok.
2 K, Szilágyi Arthur 8 K, Kohn Jenő 8 K,
Lövvensohn Ottó 8 K, Baderle Siegfried 1 K,
Lándzseren megszeyték a szesztilalmat. A Stipkovils István 9 K, Mayer János 9 K, Strnadt
lándzséri határrendőrség táviratban arról érte- Márton 9 K, Molnár Lajos 13 K, DömötörGy.
sítette a direktóriumot, hogy Mándl Ferenc 3 Iv, Püsky Lajos 3 k , Katona Lajos 4 K,
ottani korcsmáros, Riegler János es Zunscb lakács Bel-i 5 K, Bogya Károly 4 K, Szabó
József lándzséri lakósoknak, a szigorú szeszti András 1 Q Bősz Gyula 1 K , Weöres Aladár
lalom dacára, 3—3 deci bort adott. A lándzséri 10 K, Szetnies István 2 K, Sass Samu 8 K,
határrendőrség az ital kiszolgálása után nyom hdler János 1 K, Prenner Pál 4 K, Scheck J .
ban értesült a dologról és intézkedett, hogy a 2 K , Pillis János 6 K, Lausch Károly 7 K
reuiteus korcsmáros pincéjét azonnal lezárják. Sagmeisztor József 5 K, Schatzl Sándor 5 K,
Mikor a rendőrök foganatosítani akarták a ren- Heuffel. Rezső a K. Ilammer János 5 K , Nédeletet, Mandl ellenük szegült. Kijelentette, meth Adátn 1 K 25 f, Németh Viktor 1 K 25 f,

f

1919. április 6.
Varga Ferenc 5 K, Neumann J a k a b 2 K 40 f.
Ludwig Béla 5 K, Wittmann Ignác 2 K, Schwarc
Mór 20 K, Perkovits János 20 K 20 f, Pavetits Ede 10 K. W a l d Miksa 10 K , J o ó Sándor
4 K, Ecker Ferenc 2 K, Nóvák József 2 K,
Odonits litván B K.Turbek Márton 2 K, Fekete
József 4 K, Bozecsky Józef 4 K . Poszt Kálmán
6 K, Rusznyák Mátyás 10 K. Horváth Mátyás
3 K, Trenimel Károly G K, Decker Vilmos 4 K,
Gruber Sándor 2 ív, Vince Mihály 10 K, Seherrnann István 5 K, Grosmann Lipót 4 K, Spiegel Sándor 2 K. Az elnökség ezutou is köszönetét nyilvánítja az elvtársaknak.

Vidéki munkás- és paraszttanácsok. Ludadon, Kőszegdoroszlón, Lékán
es a legtöbb Gyöngyös melléki községben megalakultak már a munkás és paraszttanácsok és direktóriumok.
Vámdijak a malmokban. Április
1 -óta a malmokban a vámdij a vámőrlésnél 15%, a daraőrlés után 12%.
Toborzás folyt pénteken és tegnap
is városunkban szép eredménnyel.
A . V a s á r n a p i Ú j s á g " március 30-iki száma érdekes képeket közöl a népbiztosok kormányáról, a március
23-iki népgyülésről, a balmazújvárosi földmozgalmakról
stb. Szépirodalmi olvasmányok: Moly Tamás regénye,
Szegedi István verse, Senky Pál novellája, Szász Károly
cikksorozata a régi Várszínházról. Egyéb közlemények:
budapesti utcai képek s a rendes heti rovatok. Irodalom
es művészet, sakk-játék, halálozás stb. A „Vasárnapi
Újság" elöfizetesi ára negyedévre 10 korona. — Megréndelhető a „Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-utca 4 szám). Ugyanitt megrendelhető
a „Képes Néplap", a legolcsóbb újság a magyar nép
számára, felévre 2 korona 40 fillér.

Az Elsktro-Sieskepmai műsora: „Az Est"
hiradó. II irrison és Burrison. Vígjáték 4 felvonásban. Előleges jelentés! Április hó 13.-án :
Jókai Mór híres regénye Az aranyember. I. rész
5 felvonás.

Legújabb táviratok.
A szállodák szociálizálása.
Proletárok szállodái.
A gazdagok. — Fürdő«zállók. —
üzembiztosok.

Szállódai

Budapest, április 5. A vidékiek 8 napra
kaphatnak szállódai tartózkodási engedélyt. A
Hungária, a Ritz és a/, Astori i a gazdagok
szállói lesznek. A szállodai uzsora le lesz törve.
Budapest, április 5. L a d á n y i K á l m á n termelési biztos a kövwtkező nyilatkozatot t e t t e :
Elképzelhetetlen az az uzsora, amit a háborúban felcseperedett szállodások űztek, olyau árakat Követelve szegény emberektől is, amelyeket
csupán vérből aranyat sajtoló In.iimilliotnosok
tudnak megfizetni. A lakók
megostromolják
védelmet kérve a könyörtelen szállodások ellen.
Kihuzzuk a? urak talpa alol a gyékényt, az se
baj, ha közben egy kicsit orra esnek. A szállodák vezetősége köteles lesz az üres szobákat
bejelenteni es maguk a szállodai lakók is a
távozó vendégeket. Ezentúl mi adjuk ki a szobákat elsősorban proletároknak és azoknak,
kiknek nincs más lakásuk. Vidékié knek szállodai engedélye 8 napon tul csak fe tétlen azükség esetén lesz meghosszabbítva. A azállodák
ellenőrzesét üzembiztosok fogják végezni, kiknek költsége a szállodák költségvetésének tarhére lesz írva. Esetleg több kisebb szálloda
együtt fizet. Orvos javaslata alapján gyógyfürdők szállodáiban G hétre lesz tartózkodási engedély kiadva. Egy-két hét után körülbelül
tisztában leszünk az egyes szállodák üzemköltségével, ekkor megkezdődhetik a szálloda uzsora
letörése ós mérsékelhetjük a szobabérárakat
természetesen csak a proletár lakók részére,
mert azok, akik még ma is munkauélküli jövedelmekből élnek, fogják fizetni a proletár lakóknak adandó rendkívüli kedvezmények folytán
esetleg előálló dificitet. Külföldieknek és gazdag burzsoáknak külön szállodák lesznek fenntartva, de m»*g koll fizetni kivételes helyzetüket. Gyógyfürdőhelyek szállodáiban
mindenki
kaphat lakást, de a proletárok itt is kivételes
helyzetben lesznek és az esetleges d i f f e r e n c i á kat a burzsoák fizetik. Az orosz vendégek a
Hungária, Ritz és Astoriában kapnak helyet.
A korlátozásod a lakásínség enyhülése után
megszűnnek.
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Lapunk zártakor érkezett.

Nem jön az entente Magyarország ellen.

Elfogták, de kommunista elvtársak
kiszabadították őket.
Sopron, ápr. 5.
A soproni vörös hadsereg Szalai elvtárs vezetésével Fischamendbe ment.
Repülőgépre szállottak,
Bécsújhely,
majd
Bécs fölé repültek és 20000-nél több röpiratot szórtak szét Bécs utcáin.
Fischamendbe
visszatérve burzsoá feljelentésre
letartóztatták őket és erős fedezettel Bécsbe
kisérték és fogházba zárták.
Kommunista
elvtársak kiszabadították őket, vonaton a
határra kisérték, honnan autón tértek vissza
Sopronba. Ott kitörő lelkesedéssel fogadták őket.

Angol tisztek legyilkolása.
Budapest, ápr. 5-

rendje

és

fegyelme ellen

emeli kezét, az árulója

a

tanácsköztársa-

imperialista
rablás mészárszékére
küld
Budapest, ápr. 5.
Berliner Tagblatt jelenti Genfből: A benneteket. Nem tőkések kizsákmányoló
négyes tanács Párisban foglalkozott a bol- rendjét véditek, parancsunk csak a proletársevizmussal és döntő elhatározásokra jutott. forradalom céljait szolgálja. Rendbontókra,
Clemenceau és Foch indítványát,
hogy árulókra kíméletlenül lesujtunk,' megparanés Magyar- csoljuk

állítsanak frontot Oroszország
ország ellen,
döntő volt

elejtették.

Leninnek

ségeskedést azonnal

Az

elhatározásra jának,

vetségesek visszarendelik csapataikat OroszFontos volt Nise üzenete,

szerint Magyarország

hajlandó

A vörös hadsereg fegyelmének
megszilárdítása.
Budapest, ápr. 5.

A budapesti összes munkástanácsok
értekezlete kimondta, hogy a csütörtöki
Az entente azonnal'megszünteti a muníció
esemény tanúságait levonva törekszik a
és egyébb hadianyagok szállítását.
vörös hadseregben a legteljesebb fegyelmet
helyreállítani.. A hadsereg feletti teljes és
Az entente megegyezést akar korlátlan rendelkezési jogot kizárólag a
hadügyi népbiztosságnak biztosítja, az éra megszállókkal.
tekezlet ezen határozatnak magát alárendelve akar dolgozni és kimondja, hogy
Budapest, ápr. 5.
aki a pártegység megóvása ellen vét, az a
Genfből jelentik: A négyes tanács el- munkásság árulója, a pártból kizárandó és
határozta, hogy formális elismerés nélkül a forradalmi törvényszék elé állítandó.
beri fegyverszüneti

teltételeket

elismerni.

küldetett ki,

kit arra is utasítottak,

népbiztosság

elren-

Budapest, ápr. 5.
A Corriere jelenti : Pénzügyi okok is
delte, hogy az összes fatermelő üzemek
kötelesek üzemüket folytatni és a fater- akadályozták, hogy Olaszország kapja Fiumét. Az angol Cunard hajóstársaság délmelést teljes erővel folytatni.
szlávok érdekében dolgozik és az angol
pénzvilág
támogatja, mert a délszlávok
Az önrendelkezési jog diadala megígérték, hogy Fiumét teljesen kiszolgáltatják az angol hajózásnak.
a békénél.

Párisi

lapjelentés

szerint

Lloyd George végre rábírták
hogy

a

Wilson

Kun Béla vezércikke.

Bécsben „Freisoldaten és Kommunislen" aláírással felhívást bocsátottak ki az
elvtársak. A toborzó helyiség a Salzergasseben van. A bécsi vörös gárdistáknak, kik
tizórás meneteléssel gyalog indultak a magyar határra és
onnan
különvonattal
érkeztek a fővárosba, Budapesten a pályaudvaron az első nemzetközi vörös ezred
egy szakasza állott diszőrséget. A Fehérvári- és Ilungária-uti laktanyában lettek
elszállásolva. Bécsben az
Ostbahnhofon
hiába kértek vonatot, ezért gyalog kellett
elindulniok.

Az entente közeledést keres.
Budapest, ápr. 5.
Az entente nem lép fel fegyveresen a
a magyar tanácsköztársaság
ból

és

szikratáviraton

ellen.

jelentették

Páris-

hivatalos

Budnpest, ápr. 5.

Clemenceaut,

német-francia határkérdésnél hát-

Budapest, ápr. 5.

egyengesse a megegyezést a ma^-ar szov-

Fiume a jugoszlávoké.

Berlin, ápr. 5.

A becsi vörösgárda Budapesten.

hogy

Faűzemek kötelesek a termelést folytatni,
Földmüvelésügyi

intézkedésünket."

a novem-

jelentik: Pichon

Budapest, ápr. 5.

fegyelemben és rendben kö-

aki

kijelentette, szlovákia között. Mangin katonai küldetése
Hoover szabályozni
kívánja
hogy a praelimitiáris békeszerződés hus-1 tárgytalan.
Oroszország élelmezését ép ugy. mint annak
vét előtt elkészül.
idején Bécsét és Belgiumét.
Párisból

hogy

hogy ellen- vesse minden
beszünteti, lemond a

külföldi bolseviki propagandáról, ha a szöországból.

a vörös hadsereg minden katoná-

Ígérete,

jet kormány és Románia, Szerbia és Cseh-

Budapest, ápr. 5.

árulója a nemzetközi pro-

letárforradalom ügyének. .Parancsunk nem

Amsterdamból jelentik, hogy kairói
hivatalos jelentés szerint benszülöttek meggyilkoltak kilenc fegyvertelen angol tisztet.
A gyilkosságban
három község lakosai
vettek részt. Más helységekből is hasonló
tárgyalást kezd a budapesti és moszkvai
hirek érkeznek.
szovjetkormányokkal. Smuts ily értelemben

Húsvét előtt kész az előzetes béke.

a

ságnak, bitang

Lenin Ígérete.

Vörös repülők Bécs felett.

hadseregnek

Kun

Béla

a

kommünikében Smuts tábornok kiküldetését
reggeli a fegyverszüneti kérdések megvizsgálására.
Többek között Budapesten elégtételnek veszik a kikülde-

Népszava

mai

szempontokat. számában vezércikket ir.
A békedelegátusok ebből arra következ- ezeket m o n d j a : A proletáriátus forradalma tést, nagy jelentőségűnek tartják, mert ez az
szocializmushoz entente részéről határozottan közlekedési
tetnek, hogy a határkérdéseket, beleértve sebes iramban halad a

térbe

az

szorítsa

a

stratégiai

határt is, a népek vezető uton. Diktatúra tulajdonképen nin- szándékot jelent.
alapján fogják meg- csen. Ezen hatalmat nem egyén, nem cso-

olasz és jugoszláv

önrendelkezési

joga

port, csak maga az egész

oldani.

Eltörölték a Margitszigeti öelöpödijakat.
Budapest, ápr. 5.
A

fővárosi

népbiztosság rendeletben

megszüntette a Margitszigeti belépődijakat.

Vörös ezred Bácskában.
Kiskunhalas, ápr. 5.

tályproletáriátus

öntudatos

osz-

Megtorlás a rémhírekért.

gyakorolja.

Az uj hadügyi népbiztosok
parancsa.

Vágó

Budapest, ápr. 5.
Béla népbiztos kijelentette, hogy

a nagytömegek kisebb jelentőségű
tésektől eltekintve rendületlen

félreér-

bizalommal

Budapest, ápr. 5.

vannak a Tanácsköztársaság iránt. A csüAz uj hadügyi nepbiztösok K u n Béla, törtöki napon az első nemzetközi ezred
Szántó Béla, Fidler Rezső és Hanbrik két zászlóalja tisztelgett és tett fogadalmat
Antal aláírásával parancsot adott ki, mely a frontra indulás előtt.
A rémhíreket az
szerint minden poklokon keresztül meg előkelő burzsoázia, aristokrácia és a lipót-

Bácskában a garázdálkodó szerbek elöl lógják szervezni a vörös hadsereget és városi kapitalisták terjesztették, kikre kiméelmenekült lakosságból megalakult a bács- minden katonától rendet, fegyelmet és en- letlenül lecsapnak.
gedelmességet
követelnek. Aki a vörös
kai vörös ezred.

1019. április fi.

8.

Ktisxog és

A bolsevikiek győzelme.

Vidéke.

Rendeljük meg szükségletünket

Bupapest, ápr. 5.
Párisi jelentés szerint az orosz bolseviki hadsereg, melyet nem Btuszilov,
hanem
Patek tábornok vezet, egymillió
háromszázezer emberből áll, melyhez a
lettek és százezer kinai járul. A szovjet
csapatok elkeseredett harc utan elfoglalták
Nikolajeszk várát és Odesszát. Ukrán direktóriumnak több mint negyedrésze megsemmisült; csapatai mindenütt visszavonulnak.

Szorgalmas katona

yy

CORDELIN"

Gazdasági Beszerző es Értékesítő Iroda

szolokotozo
papirspárgában.
Legjobb! Legolcsóbb! Azonnal szallitható!

Tiszta svéd nátron

celulose.

Vasúti forgalom ezen
minőségre szabad.
línphutó :

bárhol egy kisebb gazdaságot bérelne. Ha
az ára meg felel, meg is vásárolná. Cim
Pratscher, Várkör 54. sz.
Ügyes és gyors házi

GORDELINWERKE GESELLSGHAFT M.B.H.
magyarországi eladási irodája
Budapest, V. Zoltán-utca 10,sz.

v a i r c n ő

T e l e f o n : 119-18.
S ü r g ö n y e i m : Cordelinwerke Zoltán-u.

ajánlkozik házakhoz, vidékre is megy.

10.

Várkör 114. sz.

Férfi és női szabóüzlet.
A n. é. közönség becses tudomására adom,
hogy k é s z f é r f i r u h a ü z e l e t e m e t egybekötöttem

kőszegi fioiqa,
[^őszeg,

Király-ut

6.

fttpuez

szálloda

mellett.

melyben elfogadok mérték utáni férfi és gyerm e k r u h a , női k o s z t ü m és k a b á t k é s z í t é s é t ,
valamint alakításokat és fordításokat legszebb
kivitelben mérsékeltáron.
A n. é. közönség szíves pártfogását kéri

betéteket botéti könyvecskére és folyo
számlára. A kamatozás a betétet követé
napon kezdődik, beiét kifizetésekel felrtiondás nélkül
eszközöl

Leszámítol:

FolVÓSÍt:
rendes rs törlesztéses jelzálogkölcsönöket
í
földbirtokokra és városi házakra; m a g a sabb kamatú kölcsönöket alacsonyabb k a m a t ú
kölcsönökké változtat (convertál).

Értékpapírokat:

árfolyamon vesz és elad
tőzsdei megbízatásokat eltogad

Szelvényeket:

költségmentesen bevált; szelvényiveket a szel vényutalvány (talon)
alapján díjmentesei' beszerez
lefizetéseket eszközöl a világ bár— mely piacán teljesen díjmentesen.
illami

Értékpapírokra:
Sorsolás

fiiváIIti

—

denféle régiségeket,
úgyszintén régi ingaórákat vesz a legmagasabb árakon

ma

-

előleget ad

alá esö

E r t é k ro a p í r o k a í

keresek megvételre. — Miletits István,
Rajnis-utca 5.

sán

papírokra

értékpapírokat árfolyainv***
tesség ellen biztosit.

és

érlekeket

6rzésr

lesre átvesz.

«

es

keza

Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb pénzintézetével a
festi Hazai Első Takarékpcnztar Egyesülettel szoros összeköttetésben all, mindenféle takarékpénztári és banküzleti
megmiHSt » legelőnyösebben bir lebonyolítani.
Mint as Első Magyar Általános biztosító társaság ügynöksége mindenféle biztosítást elfogad és felvilágosítássá! készs«ggel szolgai.

=

T

(Törvényszckileg bejegyzett céu)

SZOMBATHELY, Erzsébet királyné-utca 7.
Sürgöny- cs levélcím

A G R Á R I A
Szombathely.

Folyószámla a Szombat
helyi Á l t a l á n o s T a k a r é k
pénztárnál.

Ingatlanforgalom.
Parcellázások.
Kereskedelmi vállalat.
A j á n l u n k : megbízható, kiváló minőségű
gazdasági és konyhakerti

VETŐMAGVAKAT

rüh, sömör, ótvar, sebek és m i n d e n n e m ű
bőrbnjokat gyorsan és biztosan gyógyít a

B o róka-kenőcs.
Nem piszkít ós szagtalan. Kis tégely
ára 5 korona, nagy tégely ára 7 korona,
családi tégely ára 12 korona. Hozzávaló
szappan G korona.
Késziti: G e r ő S á n d o r g y ó g y s z e r é s z
Nagykőrös.
Kőszegen kapható Lendvay Lajos
gyógyszertárában.

Mióta a Kanyó-féle 51758. szám alatt szabadalmazott és védjegyezott ftheumozon i m m á r
Magyarországon is forgalomba került, nincs
többé gyógyíthatatlan

rlieuma, csúz, köszvény.
Ö f i'gség, elhanyagolt betegség nem akadály.
Már az első kezelés után 12 és fél óra alatt
kiválasztja a testből a betegséget okozó hug.y
savat. Orvosilag ajánlva pontos utasítással
20 korona. Levélbeli kérde/.ősködósekhez válasz bóly«g csatolandó.
H á n y ó

S á n d o r

B u d a p e s t , IV. kerület Szarka-utca
7. sz. fél em. 1. a.

Központ: Szomiiathelyi (régi) Takarékpénztár
Szombathely
Takarékbetétek

»

TÁRSAI

napi

———

———

Öj J

aláirásos üzltti és magánv*I
mindenkor a legelőnyösebben

Átutalásokat,

kész férfi ruha, uri és
női szabóság.

min

szóm.

EIfo£fad:

* tókat

férfi és női szabósággal,

ffVÜitfí
U lU

ÉS

Szombathelyi Takarékpénztár
J^észvércytársaság

egy asztalos szekér, egy Íróasztal, kerti
székek, egy dupla konyhaszekrény és egy
fürdőkád. C i m : Gyöngyös-utca 25. I. em.

M
n tl
m ii U

-

LÁSZLÓ

jutányos árban.

E l a d ó

E ^ y

JUNGBERTH

Alakult:
25 m i l l i ó

Saját tókái 4 millió

Szombathely.

1867-btn.
k»r»na.

korona.

Minden takarékos kereskedő csak

V iii u s "

erőcsomagol ópapirt
Svéd nátron celluloseból

gyártja az

Viszketegségel, somört, rűht

használjon!

„Oesterr. Kraftpapier G, m. b. II.

Wien."

Minden nagyságban azonnal szállítható.

Megyei

klpviseiok

kerestetnek!

H u p l m t ó :

Cordelinwerke 6. m, h. H. magyarországi eladási irodájában
E ^ d a p e s t ,
T e l e f o n : 119-10.

T7\ Z o l t á r x - T j L t c a ,

lO.

S ü r g ö n y e i m : C o r d e l i n w e r k e B u d a p e s t , Z o l t á n - u t c a 10.

a leggyorsabban elmulasztja a d r , Fleschf é l e eredeti törvényesen védett

„Skaboform"-kenőcs.
Nincs szaga. Nem piszkit. M i n d i g eredeti
pecsétes dr. Flesch-félét kérjünk. Próbatégély 3 K. nagy tégely 5 K . családi
adag 12 K.
Kapható a helybeli gyógyszertárakban vagy direkt a készítőnél rendelhető :
D r . Flesch E. „ K o r o n a " g y ó g y s z e r tára Győr.
•
Vételnél a . S K A B O F O R M "
ügyeljünk !

védjegyre

