
K Ö s z e g , 1 9 1 9 . á p r i l i s h ó 2 7 . - é n 17 . s z á m . X X X I X . é v f o l y a m . KŐSZEG ÉS VIDÉKE 

E L Ő F I Z E T É S ! rí R : 

Egész évre 20 K, félévre 10 K. negyedévre 5-— K. 

Egyes szdnt arc 30 fillér. 

Előf izetési pénzek a k iadóh iva ta lhoz c imzendők . 

Megjelenik minden vasárnap. 
flvíilltér sora 40 fillér 

Hi rde tések nagysdg szerint jutdn^os drtun 

szdmitatnak. 

E S H D S L S T E K . 
A Kormányzótanács rendeletei: 

Az anya- és gyermekvéde lem, a köz-
j ö t ékonyság vagy a h ad i gondoz á s céljára 
szolgáló minden ingó és ingatlan vagyon köz-
tulajdon. 

Emberi és á l lat i o j t óanyagok , szérumok 
és rokontermékek termelése, be- és forgalomba 
hozatala a Tanácsköztársaság kizárólagos joga. 

A bünte tő Ítéletek á t v i z sgá l á s á r a a 

megyei tanács intéző bizottsága 3 tagból álló 
bizottságott nevez ki, melynek hatásköre a megye 
területén működő valamennyi bíróságnál levő 
összes bűnügyekre kiterjed. A rendelet részle-
tesen körülírja az eljárást. Azon ügyek, melyek-
ben az eljárás tovább folytatandó, a forradalmi 
törvényszékhez kerülnek. 

Gyógy fü rdők , gyógy for r ások , ilyen fajta 

üzemek egész felszerelésükkel köztulajdonba 

vétetnek. 

Ide ig lenes munkabé r ipar i munkások-
ná l . Tanult szakmunkásaknál, az órabér 10 év 
után 4 - 8 5 0 K; 10 évnél rövidebb gyakorlatnál 
(napszámosok is idetartoznak) 3—6*50 K; 10 
évnél rövidebb gyakorlatú segédmunkásoknál 
(napszámos) K 2 50—5 50; ifjúmunkásoknál K 
1 -50—2 50. Természetbeni javadalmazás a kere-
setből levonandó. 

A gyámság i és gondm>k3ájgi ügy az igaz-
ságügyi népbiztosságnak hatáskörébe utaltatik. 

Pol i t ika i természetű le tar tóz ta tások a 

belügyi népbiztosságnak bejelentendők. 

A kül fö ld i á ru fo rga lom egységes inté-

zésének biztosítására Külkereskedelmi Hivatal 

állíttatott fel. 

A hadügyi népbiztosság rendeletei: 

Mindazok a polgári és katonai személyek 
vagy cégek, kiknek birtokában prizmás távcsö-
vek, távolságmérők, irányzókhoz tartozó távcsö-
vek vannak, kötelesek ezeket 48 órán belül a 
hadügyi népbiztossági műszaki gazdasági főcso-
portjának Budapest Disztér 5. Írásban bejelenteni. 

Kerékpár , kerékpár alkatrészek vagy kerék-
pár abroncsolási anyagok a tulajdonos foglal-
kozásának és annak megjelölésével, hogy a kerék-
párok eddig milyen célra használtattak, 3 napon 
belül a fenti cinten bejelentendők. 

Három napon belül bejelentendők ugyanoda 
a d ró tné lkü l i t áv i ró állomások, ezek alkatrésze 
vagy más drótnélküli táviró felszerelési cikkek. 
A bejelentési kötelezettség a hadosztályok drót-
nélküli táviró készleteire is kiterjed. 

Nyolc napon belül bejélentendők ugyanoda 
az üzemeknek a háború alatt a hadsereg részére 
gyártott felszerelési cikkekből megma rad t nyers-
anyaga , f é l gyá r tmánya vagy kész á ru j a . 

A rendeletek megszegői felett a forradalmi 
törvényszék itél. 

Egyéb rendeletek: 

Magán- vagy család i ügyben való uta-
zásra útlevél további intézkedésig ki nem adható. 

Orvosi rek lám tilos. 

Gyermekvéde lm i és rokon vagy kap-
csolatos ügyekkel foglalkozó magán-, egyesü-
leti vagy közjótékonysági intézmény tartozik fon-
tos adatait bejelenteni, valamint a mult évi rész-
letes zárszámadását. 

Kü lönvona tok i nd í t á s ának kezdeménye-
zése tilos. 

Minden ruháza t i ipari üzem (k is iparos 
is) köteles leltárát a szociális termelés népbiz-
tosságának textilosztályához azonnal beküldeni. 

Központ i fűtési , vízvezetéki , csatorná-
zási és gázszene lés i anyagok zár alá van-
nak véve. 

Nyers marha- és friss sertéshust 
az egész ország területén ápril is 23-tól 

ápril is 29-ig árusítani és fogyasztani tilos. 

Lépes- és pergetett méz, ha a házi szük-
ségletet (5 kgr.) meghalad, bejelentendő Orszá-
gos Burgonya-, Zöldség-, Főzelék- és Gyümölcs-
központhoz. 

Aranyérmek április hó 30-ig forradalmi 
büntetés terhe mellett beadandók. 

Had i rokkan t ak , hadisérül tek, hadiözve-
gyek és h ad i á r v ák , kiknek semmi egyéb jöve-
delmük a segélyen kiviil nincs, össze i randók . 

Sorso lások megtartandók. 

Gyümölcs-, tern iö fák , cserjek ki i r tása, 
tördelése vagy rongálása tilos. A forradalmi tör-
vényszék itél a bűnösök felett. 

Vetések legeltetése ti los és a forradalmi 
törvényszék által büntettetik. 

Cukor répa á ra 100 kgr. tiszta suly után 
állomásra szállítva és berakva 28 korona. 

A nép i sko l ák egységesítése. A népis-
kolák, melyek magyar nyelvűek, egységesitendök 
vagy legalább egyseges /e:.v tés alá htflyezendök. 

Gépgyá rak , vas- * és f émfe ldo lgozó 
gyári üzemek, melyek 20 munkásnál többet fog-
lalkoztatnak, kötölesek adataikat bejelenteni. 

Bélyegte len nyug tákon veszik fel illetmé-
nyeiket a közalkalmazottak, az ellátást élvező 
volt közszolgálati alkalmazottak, az ilyenek özve-
gyei és árvái. 

A c ipökész i tés és bőr ára i t az Országos 
Központi Árvizsgáló Bizottság külön részletes 
rendelettel megállapította. 

A j á r ás i requirá lás i b iztost munkájában 
minden falusi tanács támogatni köteles. Szükség 
esetén előfogat is rendelkezésére bocsátandó. 

Kőszeg, 1919. évi április 25. 

J-Cöszegi járási politikai megbízott. 

Vasvármegye Forradalmi Kormányzótanácsától. 

K e n d e l e t . 

1. Tizennégy éven aluli munkást semmi-
féle munkára alkalmazni nem lehet. 14 éven 
aluli kifutók és egyéb nem szakmunkát végző 
ifjú munkások az alkalmazásból azonnal elbo-
csátandók és a rendes iskolák azon osztályába 
veendők fel, amely osztálybalépésre őket a leg-
utolsó iskolai bizonyítvány feljogosítja. Az el-
bocsátásról az illető város, vagy község tanonc-
iskolái igazgatója haladéktalanul értesítendő a 
munkaadó által. 

2. Ipari vagy kereskedelmi vállalatok 14 
éven aluli tanulói egyelőre mindaddig megha-
gyandók a munkában, míg róluk statisztikai 
adatokat fel nem vesznek és felőlük a direktórium 
nem intézkedik. Ezek a tanoncok el nem bo-
csáthatók. 

3. Az elbocsátott ifjúmunkásoknak, ki-
futóknak amennyiben a különböző munkahelye-
ket egybe számítva 3 hónapon tul vannak alkal-
mazásban, 6 hónapig 1 havi, 12 hónapig 2 havi, 
azontúl 3 havi végkielégítés fizetendő a jelen 
rendelet 9. pontja szerint. 

4. Éjjeli munkára fiatalkorst egyáltalán al-
kalmazni nem lehet. 

5. Fiatalkorúnak tekintendő mindenki, aki 
18. életévét be nem töltötte. 

Ö. Munkaidő heti 36 óra, beleértve az el-
méleti oktatást is. 

7. A tanoncot csakis szakmunkára lehet 
alkalmazni. 

8. Aki tanoncát tettlegesen bántalmazza, 
forradalmi törvényszék elé állítandó. 

9. Munkabér első félévben 20 korona és 
minden következő félévben 10—10 koronával több. 

10. Ifjúmunkások foglalkoztatásának, munka-
és tanviszonyainak ellenőrzése es intézése céljá-
ból a vasvármegyei direktórium mellé az ifjú-
munkás ügyek részére előadói állás szervezendő. 

Ezen előadón kivül ellenőrző bizottságok 
szervezendők minden járásban és r. t. városban. 
A bizottságot a járási, illetve a városi tanácsok 
választják, és pedig 2 tagot az ifjúmunkások közül, 
2 tagot az ifjúmunkásokat oktató tanítók közül, 
2 tagot pedig a szervezett munkások közül, A 
bizottságok tagjainak jogában áll az ifjúmunká-
sokat foglalkoztató műhelyeket bármikor meg-
vizsgálni és a fennforgó panaszok tárgyában 
határozni. A hatázozat ellen panasszal lehet élni 
a megyei Direktóriumhoz. 

11. A bizottság haladéktalanul megválasztandó. 
12. Elrendeljük, hogy minden tanonc, kifutó, 

napszámos fiu vagy leány az alább felsorolt he-
lyek közül megfelelő helyen összeírás végett je-
jentkezzék. Az összeírást műhelyek szerint olyan 
módon eszközöljük, hogy egyes üzletek, műhe-
lyek és gyárak összes, tanoncai együttesen jelent-
kezzenek az alant jelzett összeíró helyen. 

Az összeírás április 23-tól 26-ig mindennap 
2-6-ig tart. 

A statisztika felvétele után fokozatosan gon-
doskodni fogunk az ifjúmunkásoknak otthonok-
ban való elhelyezéséről, amelyekhez tanitó-mühe-
lyeket kapcsolunk. 

13. Tanidö 3 évnél több nem lehet. A há-
rom évnél idősebb tanoncok azonnal felszabadi-
tandók. 

A tanoncok összeirásara beosztott helyek: 
Szombathelyen és a szombathelyi járásban: Ifjú-
munkás Otthon Szombathely (Széchenyi-tér 1.) 
A többi járásokban a járási politikai megbízott 
által megjelölendő helyen. 

Ez a rendelet azonnal hatályba lép Vasvár-
megye egész területén. Jelen rendelet ellen vétők 
a legszigorúbban fognak megbüntettetni. 

Szombathely, 1919. április 18. 
A Direktórium nevében: 
Gyula i s. k. Hencz s. k. 

titkár. politikai megbízott h. 

Hirdetmények. 
A Kőszeg és Vidékében 1919. április hó 

13-án közzétett „A Kőszegi Intézőbizottság ren-
delete a lakásokról" című rendelet azokra is 
vonatkozik, akik háztulajdonosok, vagy a lakást 
természetbeni illetmény címén birják. Felhívjuk 
tehát mindezeket, valamint azon főbérlőkot is, 
akik még bejelentési kötelezettségüknek eleget 
nem tet»ek, hogy 48 óra alatt jelentsék be 
lakásukat a fenti rendelet értelmében, egyben 
kötelezzük a háztulajdonosokat, főbérlőket, bér-
löket avagy ezek megbízottait arra is, hogy a 
lakásban való minden változást azonnal, vala-
mint 48 óra alatt azt is jelentsék be, ha vala-
mely bérlő a lakást csak bútor elhelyesésére 
használja, de tényleg nem lakja. 

A bejelentés elmulasztása súlyos pénz-
birsággal büntettetik. 

Keszeg, 1919. évi április 25. 

A lakásbizottság. 

Elvtársak! Munkások! Terjesszétek és pártoljátek a „lm és Vidékét" 1 



A mHgy«r hadügyi népbiztosnak 72*>75, 

1910. számú rendeletére közhírré teszem, hogy 

a hiidügyi kincstár lovakat, a jelenlegi csekély 

lóál lományra való tekintettel, ezidőszerint ki 

nem ad. 
Jambrits Lajos. 

Kisiparosok szabad szervezete közlemenyei . 
Tudtára adom az elvtársaknak, hogy az 

idáig szokásban volt e hó utolsó vasárnapján 

eszközölt szegődésck és szabadulások meg-

szűnnek, e helyett kedden, csütörtökön és szom-

bati napon a hivatalos óra alatt eszközöltetnek. 

Felhívom az elvtársak figyelmét a Vasvár-

megyei Forradalmi Kormányzótanács rendeletére, 

amely az iparostanulókra vonatkozik és mely 

rendelet e lap más helyén található. 

KŐSZPÍ? ÉS Vidéke. 1919. ápr i l i s 27. 

Az érdekelt elvtársakat ezúton értesítem, 

hogy a mult hétfőn választott bizalmi férfiak 

kedden megtartott alakuló értekezletén egyhan-

gúlag Dömötör Gyulát választották meg főbizalmi 

férfinak, kinek megválasztását táviratilag közöl-

tem az Ipartestületek Orsz. Szövetségével, mint 

főbizalmi testülettel. 

P á l y á z a t i h i r de tmény . 

A kisiparosok szabad szervezete jegyzői 

állásra pályázatot hirdet. A fizetes évi 400 korona 

és 200 korona pótlék. A hivatalos órák kedden, 

csütörtökön és szombaton 2 - 3 óráig tartatnak. 

A pályázótól megkívántatik a magyar és német 

nyelv tudása szóban és Írásban, továbbá önálló 

fogalmazás, illetve jegyzőkönyvvezetés és az 

évi mérleg készítése. Pályázati határidő f. évi 

május hó 15. bezárólag. Pályázatok a főbizalmi 

férfi kezéhez nyújtandók be. 

D ö m ö t ö r Gyu l a , főbizalmi férfi. 

10.000 korona 
esne minden egyes emberre, beleszámítva 

a csecsemőket is, abból a hadisarcból, me-

lyet 2 kapitalista entente hatalmak be akar-

tak hajtani az összesziikitett Magyaror-

szágon. 

Elképzelni is rettenetes azt a szolga-

ságot, melyet ez a hadisarc ránk nézve je-

lentett volna. A dolgozó társadalom, a 

proletársag lett volna az. mely évtizedekre 

rabigába hajtani lett volna kénytelen erte 

a fejét. 

Az eddig elszenvedett szolgaságnál 

százszorta rosszabb sors várt volna a ma-

gyar munkásra, a magyar dolgozó népre. 

Oly rabiga lett volna ez, melyre a legsö-

tetebb rabszolgakereskedes idejebői sincsen 

példa. 

A háborúban győztes fél a sok költ-

ségét a dolgozó nép vérverejtékes munká-

jával akarta rajtunk, a proletártársadalmon 

behajtani es unokáinkat is egy mindent 

felülmúló kizsákmányoló gazdasági rend 

teherhordozóivá sülyeszteni. 

A dolgozó nep azonban felébredt és 

öntudatosan, vasukarattal szegzi mellét az 

orvtámadó ellen és nem engedi s soha sem 

fogja engedni, hogy másoknak, idegenek-

nek dolgozzék napszámba. A proletárság 

maga szedi le munkájanak gyümölcseit, 

azt sem idegen hatalomnak, sem a belső 

kizsákmányolóknak többé átengedni nem 

fogja. 

A román bojárok által évszázadokon 

át rabigába hajtott pásztornép ma még 

nincs tudatában annak, hogy saját maga 

alatt vágja a fat, midőn a vörös hadsereg 

öntudatos sorfalába beleütközik. De a 

proletársag erejét meg lógja érezni. Es 

meg fogják érezni mindazok, kik a régi 

kizsákmányoló rend visszaszallasának gon-

dolatáról letenni nem tudrjak és a szocializ-

mus világrenditő hatalmat felismerni kép-

telenek. 

Az az átalakulas, mely megindult, 

'el fog söpörni útjából mindenütt minden 

hiu kapitalista ábrándot és megteremti 

széles földön az egyedüli létjogosultsággal 

bíró társadalmat: a dolgozók társadalmát. 

Milyen lesz az uj bíróság? 
L á d á i i g a z s á g ü g y i népb i z tos ny i l a t koza t a . 

Az igazságügyi népbiztosságnál most 

folyik a bíróságok átszervezésének munkája. 

Ládái István igazságügyi népbiztos az uj 

bírósági szervezetek megalakításáról a kö-

vetkező nyilatkozatot tette: 

A Tanácsköztársaság bírósági szerve-

zetének kiépítése már adva van a Tanács-

köztársaság alkotmányával. Minden hatalom 

a dolgozó nép kezébe kerül, oda kell tehát 

jutni a bíráskodás közhatalmának is. Igy 

lesz élő valósággá a történelmi iskolának 

az a célja, hogy a nép Ítélkezzék. Nagy 

vonalakban előreláthatóan a következőké-

pen alakul ki az első fokon a bíráskodás 

rendszere: 

Polgári ügyekben minden faluban, 

minden városban, s továbbá minden járási 

székhelyen az ottmüködő munkás, katona 

és földmüvestanácsok keretében községi 

(falusi) illetve város és járási tanácsbiró-

ságok alakulnak. A hatáskört értékhatár 

nem befolyásolja, az illetékesség pedig ugy 

alakul, hogy a falusi tanácsbiróság ítélke-

zik azokban az ügyekben, melyek ugyan-

annak a falunak lakosai között merülnek 

fel, a városi tanácsbiróság jár el minden 

olyan perben, melynek alperese a város 

területén lakik. Végül a járási tanácsbiró-

sághoz vannak utalva azok a perek, melyek 

a külömböző falvakban lakók között foly-

nak, továbbá a faluban és városban lakó 

felek között folyó perek, ha a felperes 

városbar} lakik. ^FqrditoU esetben ugyanis 

a városi tanácsbiróság jár el. 

Budapesten a kerületi tanácsok kere-

tében kerületi tanácsbiróságok alakulnak. 

Ezek ítélnek azokban a perekben, melyek-

ben az alperes budapesti lakos. Itt nem 

mértékadó az, hogy az alperes melyik ke-

rületben lakik. 

Mindezek a bíróságok háromtagú ta-

nácsban ítélkeznek. A tanács tagjait az 

intézőbizottságok az egész dolgozó lakos-

ságból jelölik ki és ugy osztják be őket, 

hogy egy-egy biróra minél ritkábban ke-

rüljön sor. Mindenkit, aki 18-ik életevét 

betöltötte, nemre való tekintet nélkül ki le-

het jelölni, ha egyébként választójoga van. 

Az elv az, hogy a bíráskodás nemcsak 

jog, hanem kötelesség is. Állandóbb jel-

legű lesz az elnök, de az ő állását sem 

szervezik meg hivatalszerüen. 

A falusi (község) tanácsbiróságok ki-

vételével minden más bírósághoz szakelő-

adót jelöl ki az igazságügyi népbiztos. Ez 

készíti elő az ügyeket a szóbeli előadásra, 

jelen van a tárgyaláson, joga van kérdé-

seket indítványozni, elkészíti a határozatok 

tervezetét és részt vesz a tanácskozásokon 

is, de nincs szavazati joga. Az adminisz-

tratív munkákban, mint jogi szakértő sze-

repel. Igy alakul ki az elsőfolyamodásu 

bíróságok szervezete. A felebbvitel kérdése 

és a felebbviteli bíróságok szervezete még 

nincs véglegesen megoldva. 

Büntető ügyekben irányadó elv az, 

hogy a politikai természetű bűncselekmé-

nyeket a forradalmi törvényszék bírálja el, 

minden más esetben pedig a büntető igaz-

ságszolgáltatást ugyanaz a bírósági szerv 

végzi, mint a polgári igazságszolgáltatást. 

Közigazgatási ügyekben elvileg nincs 

helye védelemnek, minthogy az igazgatas 

és bíráskodás egy kézben egyesül. Válasz-

tott birósagok eljárhatnak egyes konkrét 

'jogviták elintézésénél, de egész jogviszony-

nak valasztott-biróság elé terjesztéseben 

nem egyezhetnek meg a felek 

Ami az egyes speciális jogterületeket 

illeti, a hagyatéki ügyeket bele nem értve 

az örökösödési pereket — a közjegyzőkre 

lehet bízni. A csődügyeket a szociális-ter-

melés népbiztosa veszi át. Meghagyásos 

(el járást, váltó, kötelezőjegy, csekk, stb. 

alapján csak a kerületi tanácsbiróságok 

előtt lehet folytatni. Ide tartozik meg az 

okiratok semmisítése iránti eljárás is. A 

bányaügyek a szociális-termelések kö-

vetke7teben megszűnnek. A telekkönyvi 

ügyekben a népbiztos rendel ki szakem-

bereket. A betétszerkesztést folytatni kell. 

A végrehajtás az eddigi szabály szerint 

tovább folyik, a munkaberek es vagyon 

lefoglalásának revidiálása mellett. Cégügyek-

ben a népbiztos rendel ki szakembert. A 

holttányilvánítási egyszerű szabályok mel-

lett közigazgatási uton intézik. 

Az uj bíróságok szervezésével párhu-

zamosan folyik a régi osztálybiróságok 

likvidálása. A jogerősen még el nem inté-

zett ügyeket az uj birósagok veszik át. 

A főváros proletárságáért. 
Budapestről jelentik : 

A vidéki munkástanácsok ne akadályozzák 

az élelmiszereknek a fővárosba való szállítását. 

A proletárság ellensége az, aki megakadályozza 

a fővárosi proletárság ellátását azok között a 

teendők között, amelyek a proletárdiktatúra meg-

erősitésere és a munkásság hatalmának megala-

pozására elengedhetetlenül szükségesek. Budapest 

munkásságának zavartalan élelmezése ma nem csak 

azért rendkívül fontos, mert ezen múlik, hogy el 

tudjuk-e látni a falu népéi ipari és gazdasági 

cikkekkel, hanem azért is, mert minden fővárosi 

gyárban minden proletárkéz a frontnak dolgozik 

és a proletárság ellensége az, aki az iparos kezek 

serény munkáját renyhévé és cllankadóvá teszi. 

A főváros élelmezésének óriási fontossága elle-

nére még ma is megtörténik sajnos gyakrabban 

a kelleténél, hogy egyes vidéki munkástanácsok 

önhatalmúlag visszatartják a Budapestre irányí-

tott élelmiszer küldeményeket és azokat a helyi 

fogyasztás céljaira foglalják le. A munkástanácsok-

nak ennél a kérdésnél elsősorban figyelembe kell 

venniök, hogy lehetetlen helyi érdekeket elébe 

helyezni az országos erdeknek. Nem szabad a 

közellátási népbiztosság határozott utasításainak 

és rendelkezéseinek semmibe vevésével csupán a 

helyi körzetek szempontjainak megfelelően csele-

kedni és igen súlyos következményekkel járhat, 

ha egyes helyi szervek a lokális érdekeknek ked-

vezve egyenesen megakadályozzák a főváros 

proletárságának emberi ellátását. A közellátási 

népbiztosságnak az az intenciója, hogy a prole-

társág ellátása igazságos, arányos, egyenletes és 

kielégitő legyen. Ennek a célnak keresztülvitele 

azonban teljesen lehetetlen, ha azokat az élel-

miszer kedvezményeket, amelyek a népbiztosság 

utasításai Budapestre irányítanak, egyes helyi 

szervezetek önhatalmúan visszatartanak és ezzel 

súlyosan sértik a fővárosi munkásság létérdekeit, 

csorbítják energiáját, munkakészséget. Az összes 

vidéki szervek a proletár összesség érdekében 

járnak el, ha ilyen önhatalmú eljárástól tartóz-

kodnak és minden emberileg lehetőt elkövetnek, 

hogy minél több élelmiszer, élő állat, zsir, zöld-

ségféle stb. kerüljön a fővárosba a budapesti 

munkásság részére. Hassanak oda a vidéki mun-

kástanácsok és direktóriumok, hogy Budapestre 

irányított élelmiszer küldeményeket senki semmi-

féle jogcímen ne tartóztassa fel, sőt az erre ille-

tékes tényezőknek kötelességük azon lenni, hogy 

a fővárosba szánt élelmicikk minél gyorsabban 

és akadálytalanul kerüljön az ország szivébe. A 

vidéki tanácsok nemcsak a fővárosi proletárság 

érdekében, de saját ekszisztenciális érdekükben 

is járnak el, ha az egyes központoknak lehetővé 

teszik, hogy a népbiztosság utasításai értelmében 

o 
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tály vezetője Csögür Jenő. Tagok: Dómján Ká-

roly, A\arovits István es Molnár Lajos. 

VI. Nagy üzemek szociálizálása. Ügyosztály 

vezető Marovits István. Tagok; Csőgór Jenő, 

Dómján Károly és Nagy Ferenc. 

VII. Közegészségügyi ügyosztály. Vezető 

Havas Gyula dr. Tagok : BeyerJános dr.f Dreisz-

ker Ferenc dr., Hopp Lajosné es Torkos Dénes. 

VIII. Rendészeti ügyosztály. Vezetője a vörös 

őrség parancsnoka. Ide tartoznak kihágási és 

rendórbirósági ügyek. Ellenőrző tagok: Kern 

Mikály, Lamp János és Vidos Géza, továbbá 

Márkus László. Utóbbi ellenőri biztosként szerepel. 
A vtrosi ügyész mellé beosztott biztos 

Kopfstein Lipót dr. 

A kiküldöttek munkamuiasztás cimén meg-
térítést kaphatnak napi 25 kor. erejéig. 

Kultur és iskolai bizottságot később fog a 
Munkástanács alakitani. 

Az Erzsébet gyamolda ügyét a A\unkács-
tanács olykép kívánja rendezni, hogy az ott 
elhelyezett szegenyek teljes ellátásban részesül-
jenek. Az árvaszéki bizottság utasíttatott sürgős 
javaslattételre e tárgyban. Egyenlőre a szegények-
nek a napi 22 fillér helyett "napi 2 koronát ren-
delt a tanács Dóra Lajos gondnok kezeihez ki-
fizettetni, oly kép, hogy a kifizetés a szegények 
részére vasárnap történjék. 

Az összes többi kőszegi szegényellátási 
intézmények megvizsgálására a tanács a politikai 
megbízott vezetese mellett a következő bizottsá-
got küldte ki : Bass Rezső, Dora Lajos, Lamp 
János, Randweg János és Nagy Elza. 

A kertváros ügyének előkészítését a tanács 
kiadja előkészítésié a lakásbizottságnak. Oda 
utalta továbbá a honvédlaktanya mikénti értéke-
sitésének ügyét. 

A bolgár kertészetre vonatkozólag Marovits 
elvtárs által előterjesztett javaslatot a tanács 
kiadta végrehajtás végett a termést biztosító és 
birtokrendezö helyi bizottságnak. 

A tiizifa eladás tárgyában a polgármester 
által előterjesztett javaslat sürgős előterjesztés 
céljából kiadatott az erdei bizottságnak. 

A tenyleges vörösörsegr.ek ruhakoptatás 
cimén január l-től, az ideiglenes rendőrökként 
felfogadott vörösőrség tagjainak pedig 1918. évi 
november hó 1 -tol kezdődőleg napi 2 koronát 
rendel a tanács kif.zettetní. 

A tenyleges vörösörség tagjai ezenkívül fe-
jenként járandóság fejében 2 ürméter tűzifát 
kapnak. 

és a forradalmi katonai törvényszék tagjait. Sa-
muelly népbiztos beszámolt a román front hely-
zetéről és kijelentette, hogy csapataink nem a 
felszerelés hiánya miatt, mely jobb a románoké-
nál, kellett visszavovulni, hanem a fegyelem és 
vezetők hiánya miatt. Kun Bélá utalt arra, hogy 
a keleti támadás nem koncentrikus. A forradalom 
győzedelmeskedni fog. Mutatja ezt nem csak a 
hajdúszoboszlói győzelem, hanem az is, hogy 
Budapesten mindinkább kiváló csapatok állnak 
rendelkezésre. Bőhm elvtárs nagyszerűen S' jrvezi 
a keleti hadsereget. 

Hirdetmeny. 

Közhírré teszem, hogy a folyó évi tavas t 
lóvizsgálatok f. hó 30.-án tartatnak meg. 

Felhiv'om az összes lótulajdonosokat, hogv 
lovaikat a jelzett napon reggel S órára a város-
majorba elövezettessék. 

A meg nem jelenő lovak tulajdonosai ellen 
a legszigorúbb megtorló intézkedést foganato 
bitóm. 

Kőszeg, 1019. április 25. 

Dr. Halász József s. k. 

tanácselnök. 

Alkohol orvosi rendeletre csak 
patikában kapható! 

A románok támadásával kapcso-

latban olyan hirek kaptak labra, melyek 

mesébe illenek. Ezen rémhírek csak arra 

alkalmasak, hogy nyugtalanságot keltsenek 

és a rendet veszelyeztessek. Minden ilyen 

hir terjesztője a legszigorúbb büntetés-
ben részesül a Kormányzótanács rende-

lete értelmében. 

P a r a n c s ! Gsapatszállitásokról, csapateltolá-
sokról szóló hitek lapokban, levélben, távirdán, 
telefonon közlése tilos. J l parancs ellen tévők 

i forradalmi törvényszék elé állitatnak. 

Minden fegyver, tehát a vadászfegyverek 

j is haladéktalanig beszolgáltatandók a népi iz 

! tosság rendelete alapján. A töltények ugyancsak 

' beadandók a városházán. 

Fegyverfogható proletárok! Mun-
kanélküliek ! Lépjetek be a vörös had-

seregbe ! 

Május I. Ünnepnapja lesz Kőszegen is a 

dolgozó társadalomnak. A reáliskolai kertben 

d. u. népünnepélyt, reggel pedig zenés ébresztői 

tart a munkásság. 

A rekvirálási biztos most érkezett a kő 

szejíi járásba, kinek feladata a be nem szol-

gáltatott gabonafeleslegek beszolgáltatására 

irányuló intézkedések megtétele. A rekvirálás^ 

biztos Boross István dr. elvtárs, kit munkája-; 

ban minden falusi tanácsnak támogatni kell. 

A járási yazdasagi megbízott hivatala a 

szolgabirósáui hivatalban van péntek óta. j 

Birtokrendezési, termelési és gabonakiutalási 

ügyek hozzá tartoznak. 

EÍjegyzes. Fekete Nándor államvasuti gé-

pész Szombathelyről e hó 20.-án tartotta eljegy-

zését Lausch Irmával. 

Esküvő. Ifj. Ostor László dr. kedden házas-

ságot kötött Horváth Gizellával, Horváth Mátyás 

vendéglős leányával. 

A kőszegi lakásügy a lakásbizottság rendel-

kezése értelmében előre láthatólag rövid időn 

belül megelégedéssel fog elintéződni. Sokan 

kérnek most letelepedési eneedélyt, de a lakás 

bizottság azon a nézeten van, hogy teljesen 

idegenek kedvéért nem szorulhat össze a városi 

lakosság, tehát ezt az elvet a letelepedési en-

gedélyek kiadásánál szem előtt fogja tartani. 

Sokan vannak a városban, kik elhelyezést 

találni nem tudnak. A lakásbizottság ezen a 

bajon akar elsősorban segíteni. 

A kisiparosok sziirvezkedese. A kőszegi 

iparosok húsvéthétfőn tartották szervezkedő 

gyűlésüket. Ez alkalommal tömörültük a kis-

iparosok szabad szervezetévé, ö l név szerepelt 

a szavazólistákon, melyből 8 rendes és 4 pót 

tatot választottak meg bizalmiférliakul. A bizal-

miak kedden aztán a főbizalmit választották I 

m»g. Az eredményt a szakszervezeti alakulások 

között ismertetjük. 

Eloadas a közigazgatás atszervezeserol. 

Kedden delelőt' a megyei tanács ülést tartott 

Szombathelyen, melyen Kőszegről Halász József, 

Csőgör Jenő és Treppler Antal elvtársak vetlek 

részt. Éz alkalommal Halász József dr. poli-

tikai megbízott budapesti utjának eredménye-

képen beható előadást tartott a mai közigaz-

gatási rendszer átszervezéséről, mely előadása 

nyomtatásban is meg fog jelenni, hogy tájékoz-

'ntásul szolgáljon az összes tanácsoknak, i'éu-

t<jkrn politikai megbízott Sopronban járt, hogy 

az ottani szervezést tanulmányozza. 

Jot^kon* célú hangverseny. Nagy örömünkre 

szolgál közölni zenekedvelő közönségünkkel, 

ho^y oly hosszú idő után ismét alkalmunk lesz 

hivatásos neves művészek játékában gyönyör-

ködni. Dr. Donátb Jenő hegedűművész, a 

bud ipesti Nemzeti Zenede tanura néhány nap 

óta városunkban tartózkodik és felkérésre si-

került ot egy hangversenyen való közreműkö-

désre megnyerni. E hangverseny ma vasárnap, 

Iáprilis hó 27 én este fél 9 órakor lesz az 

: evaimelikus leánynevelő intézet dísztermében, 

•ahol Donáth Jenőn kívül a szombathelyi zene-
: iskola kiváló tanára Altsehul Miksa gordonka-

művész és a mindenki által ismert és nagyra-

becsült művészlelkű Reményi Ferenc is közre-

működik. Műsoron Beethoven, Goldmark 

zongoratriói, Hándel, Kubinstein, Schumann , 

Popper, Dvorak stb. hegedű és gordonka solo 

müvei. — A hangverseny tiszta jövedelme a 

nőegyletek alapjának gyarapítására fordittatik, 

miért is felülfizetések köszönettel fogadtatnak 

és hirlapilag nyugtáztatnak. Jegyet válthatók 

| Hóth Jenő könyvkereskedésében és este a 

helyszíni pénztárnál. 

A szombathelyi forradalmi törvényszék ítél-

kezése. Tudvalevőleg Szombathelyen a Vizmel-

lék-utcában halálos végű lövöldözés volt. Csütör-

tökön tilt össze, mint Szombathelyről jelentik, 

a katonai forradalmi törvényszék és egészen az 

esti órákig tárgyalta a borzalmas csata rész-

leteit . Vádlottak voltat S/.ukics Imre, aki az 

egész vérengzést okozta, Kuzicska Ferenc és 

' Vámos Jenő katonarendőrségi bizalmiférfi,ak. A 

j katonai forradalmi törvényszék Szukias Imrét 

i golyó általi halálra ^uzieska Ferencet 12 és 
;fél évi, Vámos Jenőt t . d i g 7 és fél évi fegy* 

| házra ítélte. A halálos ítéletet egy órán belül 

i hajtották végre. így járnak azok, kik a Ivor-

; mányzótanács rendeleteit nem respektálják. 

A Sportegylet élénk tevékenységet fejt ki 

Majd 50 működő tagja van. Egyelőre a footbal-

sj.ortot gyakorolja, de később a többi sportágak 

imivelése is sorra kerül. A város összes ifjúsága 

buzgólkodik az egylet fejlesztése érdekében. 

Legközelebb a pártoló ta iok gyűjtését fogja 

megkezdeni, mert a varos lakósságának jóaka-

ratú támogatása nélkül nem képes a megkívánt 

felszerelések ?t beszerezni. Akik már voltak 

tagjai, bizonyára most sem vonják meg támo-

gatásukat, akik pedig eddig nem voltak tagjai, 

kétségtelenül ugyanolyan készséggel fognak 

ezekhez csatlakoz íi. A jövöben a pártoló tagok-

nak kedvezményű* lesz minden alkalommal, a 

pártoló tagsági díj tehát visszatérül. A Sport-

egylet majd minden vasár- és ünnepnap rendez 

látványos mérkőzést, tehát ál landóan nyúj t al-

kalmat a testedző sportra és szórakozásra. 

Vendégcsapatok meghívásával pedig élénkíti az 

idegenforgalmat, a társaséletst. Ez is megér-

demli a támogatást. 

A takarékbetétek igazolása e hó végével 

lejár. Figyelmeztetjük az érdekelteket, hogy az 

igazolatlan maradt betétek az á l lampénztár 

javára esnek. Ak ik a vidékről akadályozva van-

nak az igazolást személyesen elvégezni, postán 

ajánlott levélben is tehetik, ha aláírásuk való-

diságát a helyi hatóság által igazoltatják. 

Legújabb laviratok. 

Husjegyek é letbe léptetése . 

Budapest ápr. L'6. A közellátási népbiztos-

ság elrendelte, hogy május 5-töl kezdve marha, 

borjú, sertes, juh, bárány és lóhus bármilyen 

állapotban csak husjegyek ellenében árusítható. 

Minden személy csak /5 dkg. kaphat hetenként 

valamennyi húsféléből együttvéve. Belső testré-

szek tovabbra is jegy nélkül vásárolhatók. 

Az idegenek l egsz i go rúbb véde lme . 

Budapest, ápr. 26. A Tanácskormány ren-

dtletet adott ki, mely szerint az idegen alattvalók 

a tanácsköztársaság különös védelme alatt álla-

nak es azokat, akik idegen alattvalót bántalmaz-

nak, hala! büntetesse! sújtják. A belügyi népbiz-

tosság ennek eiienere felháborodással értesült 

arról, hogy az éjjel a dunapalota előtt horgonyzó 

görög hajót fegyveres egyének megtámadták, 

kitosztottak, a hajó kapitányát tettleg bántal-

maztak. A belügyi népbiztosság az esetet mélyen 

sajnálja, a legerelyesebb nyomozást tette folya-

matba. Reméli, hogy a tettesek megkerülnek és 

megkapják elrettentő büntetésüket. 

Beh ivás i parancs . 

Budapest, ápr. 2(5. Ugy a laktanyákban ed-

dig toborzott, valamint a területi és környékbeli 

Munkástanácsoknál ápr. 2ti-ig lajstromozott és 

katonailag kiképzett elvtársak ápr. 28-án délelőtt 

8 órakor tényleges szolgálatra bevonulni tartoz-

nak. Nem tartoznak bevonulni azon gyári mun-

kások, kik a Vörös Hadseregbe való belépésre 

gyári munkástanácsoknál jelentkeztek. Katonailag 

ki nem képzett elvtársakra később történik intéz-

kedés. 

A r o m á n háború . 

Budapest, ápr.- 26. A központi forradalmi 

munkás- és katonatanács délután hét órától éjjel 
1 ,12 óráig ülést tartott, melyen megválasztották 

a megyei es járási tanácsba kikiildendö tagokat 

Tánciskolái értesítés. 

Folyó hó 30.-án este a tánciskolában 

hosszabbított óra lesz. 

Ugyancsak május hó 3.-án azaz szom-

baton lesz a 

l u t ^ k o ^ K o r u c ^ k a 

teljes cigányzenekari zene mellett. 

Minél szaniosabb látogatást kér 

Oiext Emilaé 
tánctauitónö. 
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a fővárosnak szukseges elelmicik'keket össze-
szedjék es Budapestre küldjék. A kö/pontok a 
népbiztosság hivatalos szervei, azoknak a mun-
kásságát tehát minden erővel támogatni kell. 
Gondolja meg a vidék, hogy ha a fővárosi mun-
kásságnak nincsen elegendő élelme, nem ftul 
ipari es gazdasagi cikkeket termelni, sem muní-
ciót a frontra es ilykepen megfogy a proletárság 
hatalma. Senki ne merje megakadályozni a Buda-
pestre irányított élelmi küldeményeknek elszállí-
tását vagy továbbszállítását, mert aki azt teszi, 
az nemcsak a proletárságnak, de önmagának is 
ellensege. 

Jíöszegi szakszervezetek. 

A hadirokkantak, özvegyek és árvák 
elhelyezkedése az tij társadalomban. 

A katonai nyugdijszámfejtőség szerint a 
tényleges katonai állományon kivül 25íi,0U0 katona 
rokkant meg, 12U.Ü00 asszony vált özveggyé es 
240,(XK) gyermek lett árva a háború alatt, tizek-
ről a szerencsetlenekrol vagy egyáltalán nem gon-
doskodtak a régi kormányok, vagy pedig apró 
alamizsnákkal, pillanatnyi segélyekkel akarták 
őket hozzászoktatni a kolduláshoz. 

A kommunista társadalom nem tür munkáta-
lant, de goudosKodik arról, hogy mindenki kellő 
oktatast, elhelyezkedést nyerjen es megélhetést 
talaljon. Ezért mindenekelőtt ismételten felülvizs-
gálják a rokkantakat, de ezutlaJ nem katonai 
szolgálat, hanem munkaképesség szempontjából. 

Minden rokkantat, aki dolgozni tud, elhe-
lyeznek eredeti vagy azóta tanult foglalkozási 
ágába. Az elhelyezes olyan módon történik, hogy 
az egészséges munkások köze bizonyos számban 
rokkantak kerülnek be. Ezeknek a rokkantaknak 
munkabéré azonos az ugyanabban a foglalkozási 
ágban dolgozó egészséges munkásokéval. 

Azok, akiknek munkaképességük száz szá-
zalékkal csökkent es igy tehetetlenek, vagy tel-
jes ellátást és gondozást kapnak ellátó intezetek-
ben, esetleg családjaiknál, vagy az ipari baleseti 
sérültekkel azonos járulékokban részesülnek. Az 
Özvegyek es árvák ugyanolyan ellátásban része-
sülnék, mint a szociális balesetbiztosításban. 

A hadigondozás ügye ma hatalmas problé- i 
mává, uj tudománnyá fejlődött. Nehéz tudománnyá, 
mert az élet hihetetlenül gyorsan rácáfol minden 
olyan elmeíetre, amely nem tekinti át a kérdések 
egész komplexumát. 

Ugy a rokkantak, mint az özvegyek és ár-
vák munkáltatása érdekében a kormányzó tanács 
már legközelebb fog gondoskodni ezek oktatásá- \ 
rol. Különösen fontos, hogy ezek kei tigazdasá-
gokban fognak elhelyezést nyerni és itt baromfi-
tenyésztéssel, gyümölcskerté-szettel, méhészettel, 
nyulászattal és hal tenyésztéssel még a legmini-
málisabb munkakepesseggel bírók is foglalkoz-
hatnak. 

tabánya) valamelv.k alkalmas pontján fognak 
gőzcentrálet felállítani. Kalóriatermelésre főként 
a hulladékszenet fogják felhasználni, amelynél a 
fejleszthető hőmennyiség előállítási ára gazdaság-
talan aránylásban állott eddig is a vasúti szállí-
tási-díjjal, illetve annak önköltségével is. További 
terv az is, hogy a Budapesten működő vala-
mennyi elektromos központ által termeit villa-
mos-energiát egy kábelre, úgynevezett villamos-
sínre kapcsolják, ehhez hozzávezetik a szénme-
dence vontráliának kábelen idehozott áramát is. 
A termelt összes energiát egyetlen hatalmas reser-
voárban akkumulálják és onnan egységesen oszt-
ják szét valamennyi áramfogyasztó között. A 
Budapest-környéki összes nagy és kisvasúti, vala-
mint a gyáriüzemek, úgyszintén a magánfogyas7-
tók is innen fognak árammal tápiáikozui. Czaital 
az áram fentvázolt termelésén tul még annak 
szétadagolása és felhasználása is a legésszerűbb 
gazdaságossággal lesz elvégezhető. 

A terv az, hogy a Budapestről kiinduló 
összes fővonalakat villamosítják. 2500 kilométer 
elsőrangú fővonalról van szó. Ezzel a magyar 
Tanácsköztársaság rekordot teremt a tiagyvasu-
tak elektromositása terén Európában, mivel Olasz-
országban, ahol legfejlettebb az európai elek-
tromos nagyvontatás, mindössze 540 kilométer 
nagyvasut van üzemben. 

A vonalak villamosítására vonatkozólag a 
legapróbb icszletre is kiterjedő pontos számitá-
sok elkészültek. Számbavették a kalkulált vona-
lak lejtviszonyait, a szokott vonalsűrűséget és 
végül a várható teljesítőképesség határát elérő 
vonatforgalmat. Ezek a számitások biztosítékot 
fognak nyújtani arra, hogy belátható időn belül 
nem áll be üzemzavar. 

Próbavonatul a Budapest—Esztergomi 58 
kilométer hosszú, másodrangú váltakozóan sik-
és helyi-pálya vonalat jelölték ki. Azért ezt a 
vonalat, mert a kisérletezes idejére ez nem zavarja 
egyik fővonal forgalmát sem. 

Bár konkrét megállapodás még nem történt, 
annyit közölhetünk, hogy a kísérleti pályán tizen-
ötezer voltos áramfészültség mellett 2500 lóerős 
elektromotorok fogják a vonatokat vontatni. 

Szakértők véleménye szerint abban az eset-
ben. ha külföldi nyersanyagimport. különöskép a 
fémbehozatal rendszeresen megindul, ugy a két-
ezerkétszáz kilométeres fővonal elektrifikálása 
hat-tíz esztendő alatt elkészül". 

Elsőnek a Budapest—Bruck—Királyhída-i 
vonalon fogják a villamosított fővonalat meg-
indítani. 

Női c sopor t : Elnök Fodor Károlyné, alel-
nök Maitz Imréné, jegyző Jagodits Ilona, pénz-
táros Nagy Elza, I. ellenőr Maitz Imréné, II-
ellenőr Náhr Ferencné. Helyiség: Népház föld-
szint (jobb oldal). Órák minden este 7—9. 

Magána l k a lmazo t t a k : Elnök Balog 
Károly, alelnök Nagy Ferenc, titkár Prosquill 
Jenő, pénztáros Arkauer Mihály. Helyiség : Mulató 
1. emelet. Órák hétfő, szerda és péntek 5—7. 

Kisiparosok szabadszervezete. Bizalmi 
férfiak : Dömötör Gyula, Flamisch Gusztáv, Kram-
pol József, Molnár Lajos, Müller Ferenc, Püsky 
Lajos, Varga Imre, Zerthofer Mihály. Póttagok: 
Dreisziger Ferenc, Naumann Jakab, Róth Ferenc, 
Weöres Aladár. Főbizalmi: Dömötör Gyula. 
Helyiség: volt Ipartestület helyisége. 

Köza lka lmazo t tak vasmegyei szervezeté-
nek alcsoportját képezi a kőszegi közalkalma-
zottak csoportja. 

A kőszegi közalkalmazottak csoportjának 
elnöke : Patonay Sándor utbiztos, alelnöke : Jáross 
István postafelügyelő, titkár: Kapuy János állam-
pénztári tiszt, pénztáros : Márkus Kálmán telek-
könyvvezető. A kőszegi hivatalok bizalmi férfiai 
a következők: Postán főbizalmi: Jáross István, 
bizalmi: Edler Gusztáv, Hiiberth Janka és Rozo-
nits Sándor. Állampénztárnál bizalmi: Kapuy J., 
szolgabiróságnál: Némethy József, katonai alreál-
iskolánál: Halmos Gyula, tartalékkórháznál: Nagy 
Károly, hadkiegészítő hivatalnál: Lakics Antal, 
járásbíróságnál: Márkus Kálmán, pénzügyőrség-
nél : Szalay Jenő. (Folytatjuk.) 

A szőlészeti és borászati osz-
tály politikai megbízottja a 

borértékesítésről. 
A szőlők nyitása, metszése folyik az egész 

j országban. Magyarországnak egyik legjelenté-
kenyebb kereseti ága volt mindenkor a szőlő-
művelés és a szőlő és bortermékek kivitele igen 
számottevő külföldi valutához segítette az orszá-
got. Azzal a tévhittel szemben, mint ha a forra-
dalmi kormányzótanács nem vetne súlyt a szőlő-
művelésre, Weiszmayer Márk, a földmüvelésügyi 
népbiztosság szöleszeti és borászati osztályának 
politikai megbízottja a következő kijelentést tette: 

A szőlőtermelést, mint a tanácsköztársaság 
fontos bevételi forrását, a kormányzótanács a 
jövőben is fennakarja tartani és fejleszteni kívánja. 
Az értékesitést a tanácskormány nagy részben 
kivitel formában óhajtja megoldani. A kivitel 
vagy csemegeszőlő, vagy bor, vagy más szőlő, 
vagy bortermék alakjában fog történni. A meg-
lévő borkészletek kivitelét a szociálistermelési 
népbiztosság külkereskedelmi osztályának bor és 
szeszkiviteli alosztálya irányítja és az előadáso-
kat is közvetlenül ez az osztály végzi. Azok a 
készletek, amelyeket a külföldi vevő 1919. már-
cius 21. előtt mennyiségileg és minőségileg átvett, 
de ezidőszerint még a termelőnél vannak, kivi-
hetők. Idáig még csak a Tokaj-hegyaljai borokat 
vették tulajdonba, de a tanácsköztársaság az 
összes bor értékesitést kezelésbe vette. Más senki 
sem rendelkezhetik a borral csak a tanácsköztár-
saság, - az eddigi tulajdonos sem. Minden bort 
a tanácsköztársaság fog értékesíteni, tehát a kis-
termelőjét is. A termelők kötelezve vannak boraik 
szakszerű kezelésére. Az eladó borért befolyó 
vételár elszámolása a kistermelőknél készpénzben, 
a nagytermelőknél folyószámlára való átírás utján 
fog történni. 

A szőlőművelés előmozdításáról a napok- j 
ban rendelet fog megjelenni, melyszerint megokolt 

A Mav, átalakitasa viliamcs üzemre-
Az ország elsőrendő életérdeke fűződik 

hozzá, hogy a mult idők kapitalista termelésének 
annyi bűne után végre rendet teremtsenek az 
energiával való gazdálkodás terén is. Felettébb 
szükséges, hogy a Máv. és a szocializált magyar 
magánvasutak minden arra alkalmas vonalon 
villamos energiával lássák el a közlekedés le-
bonyolítását. Tudott dolog, hogy pontos geolo-
giai felvételek szerint az ország eddig feltárt és 
még a jövőben feltárható összes szénkincsei a 
háború előtti szénfogyasztás alapulvétele mellett 
mindösszn 65—70 esztendőre elégségesek. Ha 
az összes magyar vasúti vonalakat fokozatosan 
megvillamositjak, ugy a szénkincsek éilettartama 
legalább is egy fél évszázaddal lesz meghosszab-
bítható. 

A magyar nagyvasutak elektrifikálása a ren-
delkezésre álló energiaforrások leggazdaságosabb 
kihasználását célozza. Evégből kombinációba 
vettek a vizierők, a földgázkutak, a turfatelepek 
és természetesen első sorban a kitermelés alatt 
álló szénmedencek racionális igénybevételét. 

A vizierők észszerű kihasználását illetőleg 
a Dunafolyamon három, lépcsőzetesen kiépítendő 
energiafejlesztő állomást terveztek. Ezek a mosoni 
és a soroksári Dunaágon, valamint Szentendre 
városa közeieben fognak megépülni. A sorok-, 
sári Dunaágon az építkezést már meg is kezdet- | 
ték. Remény van reá, hogy a főváros rövid időn 
belül ismét egy hatalmas energiát szolgáltatói 
központtal lesz gazdagabb. j 

A szénbányák körzetében legelsőnek a Buda- j 
pestvidéki szénmedence (Nagykovácsi, Solymár, | 
Pillisvörösvár, Dorog, Annavölgy, Tokod és Ta-

! A Munkás t an ács iilése, 
A hivatalok átszervezése. — A szegénv-ügy 

fe lkarolása. — Gazdaság i kérdések. 

A Munkástanács pénteken este órától 9 
óráig ülést tartott, melynek legfontosabb tárgya 
a hivatalok átszervezése volt. 

A tanács Jambrits Lajos volt polgármestert 
egyhangú határozattal rendelkezési állományba 
heíyezte és 3 hóra fizetésének kiadását elrendelte. 

A Munkástanács elvben kimondta, hogy 
minden tisztviselőt meghagy a város szolgálatában. 

A következő ügyosztályok lettek felállítva : 
I. Politikai ügyosztály. Ide tartoznak a párt-

ügyek, a közigazgatás egész menetének ellenőr-
zése, személyi ügyek, az ellenforradalmi törekvé-
sek megelőzése, az agitáció fenntartása. 

Ezen ügyosztály vezetője Halász József dr., 
tagjai: Csögör Jervő, Lakner János és Lamp 
János elvtársak. 

II. Gazdasági ügyosztály. Ez az ügyosztály 
több alosztályra oszlik, melyeket külön bizott-
ságok intéznek. Ezen ügyosztály vezetője Országii 
Sándor dr., ellenőrző biztos Weörös Elemér 
elvtárs. 

Az egyes alosztályok: 
1. Erdei .bizottság. Vezetője Schönbauer 

Frigyes, tagjai: Kern Mihály, Kuntner József es 
Randweg János elvtársak. 

2. Mezőgazdasági és szőllészeti bizottság. 
Ide tartozik az állategészségügy is. Tagjai: Bass 
Rezső, Kappel József, Nagy István és Pászner 
Ferenc. 

Útügyi bizottság. Ügyvezető a városi 
mérnök. Tagjai: Patonai Sándor utbiztos, Kappel 
József, Nagy István, Paszner Ferenc és az árkász 
század egy szakértő tagja. 

4. Építésügyi bizottság. Vezető a városi 
mérnök. Tagjai: Csery Károly és Treppler Antal. 

III. Árvaszéki ügyosztály. Ide tartoznak : árva 
és szegény ügy, gyermekvedelem, rokkant, lelenc 
és gyámügy. Az ügyosztály vezetője Hechinger 
Ede dr., Tagok: Draskovits Gábor, Fodor Ká-
rolyné, Kopfstein Lipót dr. és Szovják Hugó dr. 
Utóbbi ellenőrző biztos is. 

IV. Közellátási ügyosztály. Ide tartozik az 
üzletek szocializálása is. Ügyosztály vezető-
Gamauf János. Tagok: Hechinger Ede dr., Kar-
ner Gyula és Kováts Rezső. 

V. Ipari ügyosztály. Ide tartoznak a köz-
világítás, erőüzemek és kisipari ügyek. Ügyosz-

esetben előleget is adnak majd a szőlümüvelés 
költségére. 

Az alkoholtilalom folytán igen nagy szerepe 
lesz a csemegeszőlő eladásának és a most kü-
lömböző alakban való konzerválásának. Több-
féle eljárási módra vonatkozóan folynak az elő-
munkálatok. Bizonyos, hogy a szőlőművelést, 
amely az ország lakosságának egyik főfoglalko-
zási ága, fennfogjuk tartani és fejleszteni fogjuk. 



o 1919. április 27. KőszPÍ? és Vidéke. 

Az ev. nőegylet abból az alkalomból, hogy 
eddigi elnöknője : Lauringer János dr.-né vissza-
vonult, odaadó és buzgó működéséért leghálá 
sabb köszönetét nyilvánította. Lauringer János 
dr.-né különösen a háború tartama alattt nagy 
fáradtsággal és buzgalommal vezette az egyletet 
s a jótékonyság terén tevékenyen kivette a 
részét a munkából. 

Az üzleteket be kellett zárni csütörtökön 
reggel, mert a városi direktórium azt tapasz-
talta, hogy egyes házbizalmi egyének igen 
felületesen és könnyelműen jártak el, amennyi-
ben üres bevásárlási igazolványokat irtak alá 
és igy a vevők összevásárolták azt is, amire 
semmi szükségük nem volt csak azért, mert 

Pénzük van és meglátták az üzletekben az árut. 
igyeimeztetjük a házbizalmi egyeneket, hogy a 

legnagyobb lelkiismeretességgel járjanak el és 
semmi üres igazolványt a vevőnek at ne adjanak, 
hanem írják rá az igazolványra a szükségelt 
árut, mert minden visszaélés szigorúan meg lesz 
torolva. Ha a házbizalmi könnyelműen jár el 
és üres igazolványt ad a vevőnek, ki neki nem 
is leltétlenül szükséges holmit vásárol, ezzel 
az igazán rászoruló proletároktól vonja el a 
nélkülözhetetlen cikkeket. 

Vidékiek hozzanak élelmiszert. A városi 
direktórium tapasztalva azt, hogy a heti vásá-
rok nagyon ellanjbultak, ezúton is felhívja a 
falu dolgozó népét, hogy a városi testvérek 
szükségletének kielégítéséről ne feledkezzenek 
meg és hozzanak árut a piacra. A város most 
olcsóbb iparcikket juttat a falunak és ezt a 
falu hálálja meg azzal, hogy termékeit rende-
sen behozza a piacra. Legyen erre gondja min-
den falusi tanácsnak. A közel jövőben, ha 
csereszerződésünk foganatosítva leend, újra 
rendelkezünk nagyobb mennyiségű iparcikkel, 
melyből a vásárra jövő falusiakat újra tudjuk 
részeltetni. A piacon a hetivásáron a tolongást 
a vörös őrség meg fogja akadalyozni és újra 
hangsúlyozzuk, hogy a vásárra jövő videkiek 
ele menni es tőlük útközben vásárolni a városi 
direktórium rendelete szerint szigorúan tilos. 

A vöi ős hadseregert tartott népes gyűlést 
a párt kedden este a Népházban. Csőgör Jenő 
elvtárs német beszédben mutatott rá az esemé-
rn ekre, melyek a proletár öntudat fokozását 
kell, hogy előidézzék. Ostorozta azt a tünetet, 
mely kósza hirek alapján, észlelhetővé vált és 
több esetben rávilágított arra, hogy sokan nem 
őszintén hívei a doldozó társadalomnak. Utánna 
Halász József elviára mondott nagy hatású 
beszédet, melyben a proletárokat a kctelesség-
teljesitésre hivta fel és öntudatuk megszilár-
dítására. Mindenkinek résen kell lennie és a 
vörös hadsereget teljes erejével támogatnia. A 
vörös lobogó alá kell sietni fegyveresen minden 
arra alkalmas proletárnak, hogy az uj rend 
megszilárdítása es megvédése biztosítva legyen. 

Az ifiumunkasok szakszervezete a munkás-
tanács által átvett kath. legényegylet helyisé-
gében már megkezdte működését. 

Fagy ós hó. Szokatlan és semmiképen sem 
örvendetes jelenséget kellett április hó 22.-én 
feljegyezni: erős, f;igyos éjszakai szél után nagy 
pelyhekben esett a hó és 23.-ára reggelre téli 
kép tárult elénk. A tetőkön, a szélnek kitett 
utcasarkokon fehérlett a hó és a szőllőhegy s 
erdő februári képet mutatott. Aggasztó volt, 
hogy még 23. án délben is árnyékos helyen 
fagyponton állott a hőmérő és téli fagyos görön-
gyök voltak láthatók. A körte és kajszinbarack 
megkeserülte a fagyot, némileg a cseresznye is, 
de általában a gyömölcsösökben nem sok kárt 
tett a fagy. Sajnálatos inkább az, hogy a még 
hátralevő mezei munka szenvedett ismét fenn-
akadást. Reméljük, hogy április bár nem első, 
hanem utolsó tréfáját mégis csak kiadta most 
már. 

Tehetős elvtársak adjatok bútort feles-
legetekből a női csoport otthonának. 

Segítség a gyászban. Csánits Antalnénak, 
kinek férje a háborúban eltűnt, mult héten 
meghalt a kisgyermeke. Csánitsné elvtársnőt 
a kis temetés is nagy gondok elu állította és 
ez a körülmény alkalmul szolgált arra, hogy a 
női csoport első izben jótékonyságot gyakorol-
jon. Zeisl Lipótné és Pintér Józsefné elvtárs-
nők buzgóságából 190 korona gyűlt össze. 
Ebből 118 korona ment a temetési költségre, 
a maradékot ugyancsak átadták Csánits Anialné 
elvtársnőnek, kinek ínég gondozásra szoruló 
gyermekei vannak otthon. Az adakozó elvtárs-
nők fogadják eztuon is a gyűjtők köszönetét. 

Az árkászok kabaréja. Munkatársunk a 
következőkben számol be az árkászok nagy-
sikerű vasárnapi kabaréjáról: Kedves, de nehéz 
feladat jutott osztályrészemül — méltatnom kell 
e helyen az árkászok vasárnapi mulatságát, 
röviden pár szóval csak. Hát volt ott mindenek-
előtt egy kabaré előadás. Hogy mi az a kabaré ? 
azt megmagyarázta a kifogyhatatlan lelemé-
nyességii konferanszié: Molnár elvtárs. Meg-
mondta, hogy a kabaré — az kabaré, illetve 
olyasvalami, mint a Piisky cukrász süteménye, 
melyben van sok minden ugyan, de sohase 
lehet vele jólakni. Aztán élveztünk: élveztük 
Országa Sándor dr. remek zongorajátékát, ki 
unokaöccsét, az Opera ösztöndíjas növendékét 
kisérte, láttunk egy eredeti mozielőadást, élvez-
tük Hanély Dórának, a davecseri állomásfőnök 
leányénak szép hangját, kit nénje, Hanély 
Flóra és Országh 'Sándor kisértek, énekelt 
Ruzieska elvtárs, aztán jött egy kupié és végül, 
mint az első rész fináléja a Kőszegre tévedt 
volt galíciai csodarabbi előadása, akiről kisült, 
hogy az örökös hutnoru Molnár Palival azonos. 
Szünet után három stramm hidászgyerek, Mó-
ricz, Behus és Lőrinczy elvtársak egy kis 
mókával szórakoztatták a közönséget, majd 
megint Országhék szerepeltek. Azután Czaja 
egy igen piciny tanítványa mutatkozott be, a 
közönség harsogó derültségét váltván ki, leg-
végül pedig az árkászok saját házi zenekara 
kacagtatta m*g klasszikusan s/ép játékával a 
zenéhez értő publikumot. Ezt sajnos csak azok 
értik meg, akik ott voltak — hiába akarnám 
papíron megmagyarázni. Nem szabad megfeled-
kezni Gily elvtársról sem, ki mint helyettes 

| konferanszié, mint zongorista, mint gitár művész 
és énekes egyanánt fényesen prosperált. Közben 
már Tigris is rázendített az árkász csárdásra 
és megkezdődött a tánc — annyian voltak, hogy 
csuda! Nem maradt más hátra, mint két terem-

iben táncolni és most kénytelen vagyok még-
egyszer Országh dr. dicséretét zengeni, mert ő 
volt az, ki halálmegvetéssel zongorázott onestep-
pet, bostont azoknak, kik a tulajdonképeni tánc-
teremből kiszoiultak. Táncközben volt még egy 
kis tréfás „operett", Takó Irén és Balogh 
László énekelőadása, aztán jött a szépségver-
seny. Nyertese Olert. Greti 339 szavazattal. 
Utána legtöbb szavazatot kapott: Nóvák Katus 
118, Takó Irma 102. A gazdag műsor éjfélre 
aztán végleg kimerült és ekkor a tánc múzsája 
végre teljesen átvehette uralmát. Konfetti és 
szerpentincsata, sok onestepp és boston, lele-
ményesen megrendezett négyesek mellett bőven 
járta a csárdás is és hogy klasszikusan fejez-
zem be a tudósítást, be kell vallanom, hogy 
keleten már a rózsaujju hajnal megpirkadt, 
amikor az utolsó párok elhagyták a ..békében 
rettegett zord kaszárnya" kapuját. Minden di-
cséret illeti a derék árkászokat a színpad be-
rendezéseért, mely most már megmarad, hogy 
továbbra is szórakozhassék szabad idejében a 
proletárkatona. Felülfizetők szép számmal akad-
tak — azoknak köszönetet e helyen mondanak 
az árkászok — de nevöket ki nem irjuk, mert 
tudjuk, hogy ezek szívesen áldozták a nemes 
célra feles pénzüket. 

Gyógyszertárban kapható csak alkohol. F. 
évi április 25-től kezdődőleg vendéglőkben, 
éttermekben bort, pálinkát, sört, valamint kávé-
házakban szeszes italokat (rumos teát sem) ki-
szolgáltatni tilos. A hatóság által kiadott enge-
délyek ezen naptól hatályukat veszítik. Tilos 
szeszesitaloknak palackokban való kimérése is. 
A jövőben csak a városi főorvos rendeletére 
adatnak ki szeszesitalok, amit azonban vendég-
lőkben, kávéházban, vagy üzletekben besze-
rezni nem szabad, hanem kizárólag a gyógy-
szertárban mint gyógyszer adatik ki. Ezen cél-
ból gondoskodás történt, hogy minden gyógy-
szertár részére megfelelő mennyiségű bor álljon 
rendelkezésre. Ezen rendelet ellen vétők a 
a forradalmi törvényszék elé állíttatnak. Udvaros, 
belügyi politikai megbízott. Gyulai, titkár. 

Magánfelek nem adhatnak fel ajanlott leve-
let. A leveleket nyitva kell feladni. A posta, 
távírda és telefon politikai megbízottjának ren-
delete szerint ajánlott leveleket mafánfelek nem 
küldhetnek, csak hatóságok, politikai megbízot-
tak, a vörös hadsereg, vörös őrség, helyi és 
járási tanácsok. Magánfelek csak levelezőlapot 
küldhetnek ajánlottan. A közönséges levelek 
nyitva küldendők. 

A női csoport zászlót készíttet. Bármily 
csekély összegű adományt köszönettel vesz a 
női csoport elnöksége. 

Tojás iparcikkekért. A városi 

direktórium ugy rendelkezett, hogy a íalusi 

vevők, már t. i. azok, kiknek megfelelő 

gazdaságuk van, hozzanak magukkal tojást 

vagy élelmi cikket, mert csak ezek ellené-

ben lesz vásárlási igazolványuk lebélye-

gezve. Vidékiek ilyen a város altai lebé-

lyegzett vásárlási igazolvánnyal vásárol-

hatnak csak a kőszegi üzletekben, A be-

hozott clelmi cikkek a közélelmezési 

irodában (földszint) adandók át, hol azok 

ára a legméltányosabban meg lesz fizetve. 

Az élelmi cikkeket a münkástanacs ellen-

őrzése mellett ugyancsak a közélelmezési 

hivatal fogja eladni a kőszegieknek. A 

vidékieknek törzslapra nincs szükségük, 

hanem csak a falusi tanács által aláirt és 

a venni szándékolt áru kitüntetésével el-

látott olyan vásárlási igazolványra, melyet 

a kőszegi direktórium adott ki a falusi 

tanácsnak. Az élelmi cikkek átvetele pén-

teken és szombaton mar tartott és ugyan-

akkor történt a vidékről behozott vásárlási 

igazolványok lebélyegzése is. Hétfőn és 

kedden d. e. 8 — 10 óráig, szerdán d. e. 

8—12 óráig történik a felülbélyegzés a 

közélelmezési hivatal' földszinti helyiségé-

ben. Ezen hírünkre felhívjuk a vidékiek 
és egyúttal a kereskedők figyelmét 
miheztartás céljából. 

A vörös hadsereg családtagjai részére a 
Kormányzótanács havi 50 korona helyett havi 
100 korona pótlékot állapított meg és ezzel is 
tanúbizonyságát adta, hogy a proletárság a 
legmesszebbmenőleg gondoskodik azokról, kik 
eszméiért, a mai rendért fegyveresen is sikra 
szállnak és védelmezik a forradalom vívmányait. 

Az összes bolgárkertészek állami szövetke-
zetben egyesülnek. A földmüvelésügyi népbiz-
tosság kertészeti ügyosztálya most folytat tár-
gyalást a bolgár konzulátus utján arra vonat-
kozóan, hogy az összes bolgár kertészeket, szö-
vetkezetek keretében egyesítsék és a közszol-
gálatába állítsák. A magyarországi bolgárker-
tészek nagy többsége maga jelentkezett, hogy 
szövetkezeti alapon belekapcsolódjék a szövet-
kezeti termelésbe. A bolgárkertészek kezén több 
ezer hold kert állott az ország területén is in-
tenzív müvelés alatt. 

Elitéit árgrágitó. Vargha Ferenc kőszegi 
cipészmester 140 K kért egy pár gyermek fűzős-
cipőért. A rendelő, szegény proletár család ki 
is fizette az árát, de feljelentést tett a munkás-
tanácsnál árdrágításért. A munkástanács szak-
értővel megvizsgáltatta a cipőket, ki megálla-
pította, hogy legfeljebb 80 koronát lehet értük 
kérni. A inuskástanács Vargha Ferencet 1000 
korona pénzbüntetésre és 00 korona visszafize-
tésére ítélte. 

Nagy betöréses szijjlopás. Hétfőről keddre 
virradó éjjel vakmerő betörés történt Müller 
Ferenc fürésztelepén. Ismeretlen gonosztevők 
feltörték a gépház ajtaját és az összes gép-
szijjakat elemelték, ugy hogy reggelre meg-
állott minden munka a telepen, sőt az éjjeli 
áramfogyasztásra is nagy befolyással lehetett 
volna a lopás, mert a Müller-telep árama hiány-
zott volna. Az Eisner gyárban másnap hama-
rosan requiráltak pótlékot és igy a kedd esti 
villamos világításban nem állott bo zavar. Az 
ellopott szijjak súlya egy inétermázsát nyomott 
és igy a betörést csak többen követheűék el. 
A nyomozás haladéktalanul megindult és a vörös 
őrség némi nyomot talált, bár a tolvajok nagyon 
óvatosan jártak el. Ugyanaznap éjszaka fát is 
loptak a városmajorból. A gépszijjlopás tetteseit 
lázasan kutatják és ha kézre kerülnek, a forra-
dalmi törvényszék kérlelhetetlenül le fog sújtani 
rájuk. 

A rágalom és pletyka büntetese. Tompek 
Fercnené szül. Hochecker Zsuzsanna kőszegi 
lakos kedden délután beállított a szomszédjához, 
ki leányával együtt szakszervezeti tag és bosz-
szantásul valótlan híreket mondogatott neki, 
szólt a „vörösek" ellen és többek között a pénz-
kifizetés mai módja ellen is kifakadt. Egyéb 
rágalmazó kijelentésektől sem tartózkodott. A 
munkástanács szerdán délután letárgyalt i az 
ügyet s miután a vád valónak bizonyult, noha 
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a terhelt váltig tagadott ós asszonyi pletykának 
iniuősitette az egész dolnot, Tompeck Ferenc-
nét .">(M) korona pénzbüntetésre itéite és lelkére 
kötötte, hogy nyelvére ezentúl jól vigyázzon, 
mert a hamis birek terjesztőit a legszigorúbban 
lógja a forradalmi törvényszék megbüntetni. 

Rendszeres betöresek történtek e héten 
végig a Pogány-szőllőn, Veleraen és Kőszeg-
szerdahelyen. A pincéket és kamrákat törték 
fel sürü egymásutánban és minden elemelhető 
élelmi cikket elvittek és ahol bor volt, azt is 
megdézsmálták. A vörös őrség a legszigorúbb 
nyomozást indította meg, mert minden jel szerint 
szervezett rabló vagy fosatoga*ó banda műkö-
déséről van szó, mely a vidéket veszélyezteti. 

Elkobozott vendegló es 50.003 korona pénz-
büntetés. A szesztilalom betartását nem veszik 
a vendéglősök szigorúan, pedig a büntetés nem 
marad el. Szombathelyen Nóvák Dániel ven-
déglős üzletét, mivel bort mért ki, elkobezták 
és Novákot ezenfelül 50.000 korona pénzbünte-
tésre ítélték. A helybeli munkástanácshoz az a 
jelentés érkezett, hogy a Gyöngyös-melléken 
egyes vendéglősök állítólag szintén mérik a 
bort A csendőrség utasítást kapott a l®gszigo-
rubb ellenőrzésre és a tetteseket a forradalmi 
törvénvszék elé fogja állítani. 

Cirókseprü és QerebSye haphato A direk-
tórium megtudta, hogy a várban nagyobb meny-
nyiségü seprű és gereblye vau elraktározva. 
A kutatás kiderítette, fíogy azok a Hitelszövet-
kezet árui, mely vegyeskereskedésre iparigazol-
ványt váltott volt. A direktórium a leltározást 
rögtön elrendelte és a Hitelszövetkezet meg 
bízottjának azon kijelentését, hogy az árut 
kicsinyben hajlandók eladni, tudomásul véve 
az áru eladását a kiskeresksdőknél elrendelte. 
A cirókseprü darabja 10 kor. 18 fillér, a gereb-
lyóé 3 kor JO fillér. Cirókseprü 4500 darab, 
gereblye több mint 4000 darab volt raktáron. 

Háztartási alkalmazottaknak a kollektív 
szerződésben megjelölt fizetés jár és a cselé-
deket ízért, mert szervezettek, elbocsátani nem 
szabad. Uj cseléd fogadásával sem szabadul-
nak a munkaadók a kollektív szerződésben 
biztosított munkabér fizetésétől. 

Adomány a Vörös Örsegnek. Jákl i József 

kőszegi elvtárs 10 koronát adományozott a 

vörös őrség javára. 

Az uj termelőszövetkezetek statisztikaja 
április első feleben Április első felében Abaui-
Torna megyében 13, Biharmegyében 1, Fehér-
megyében 4. Hajdumegyében 11. Hevesmegyé-
ben 19, Mosonmegyében 1, Nódrádmegyében 1, 
Pestmegyébsn Somogymegyében 135. Sopron-
megyében 4, Szabolcsmegyében G, Szatinár-

{megyében 2, Tolnamegyében 1, Veszprém 
.megyében 5 és Zemplénmegvében 9 termelő-
szövetkezet alakult. E számok legjobban bizo 
nyitják, hogy a gazdák kezdik belátni a szö-
vetkezeti alapon való többtermelés előnyeit. 

A Munka címen a közoktatásügyi népbiz-
tosság egy naponta megjelenő kőnyomatos újsá-
got indított, amelynek első száma vasárnap jelent 
meg. Az uj kőnyomatos újság a szocializálás-
nak minden területen mutatkozó eredményeiről 
s a felmerülő összes gazdasági kérdésekről 
fogja a sajtó utján a nyilvánosságot tájékoz-
tatni. A kőnyomatos sajtótudósitó szerkesztő-
sége és kiadóhivatala IV., Gizella-tér 3. szám 
alatt van. 

Az Elektro-Bioskop mai 
a r a n y e m b e r . Jókai Mór 
filmen. I I I rész 5 felvonásban. 

műsora: A z 
hires regénye 

E g y m e g b í z h a t ó 

15 éves fiu kerestetik 
a Steierházaknál lakó erdőőrhöz, akinek fel-
adata lenne '2 darab tehén őrzése mostantól 
kezdve november végéig. Értesítést kérek Grosz 
Ferenc erdőőrhöz Jurisits-tér 3., vagy pedig a 
Steierházakhoz. Kiss erdöőr. 

Sporthírek. 

T i s s f e e t e g 
rüh, sömör, ótvar, sebek és mindennemű 
bőrbajokat gyorsan és-biztosan gyógyít a 

B o róka-kenőcs . 
Nein_ piszkít és szagtalan. Kis tégely 
ára 5 korona, nagy tégely ára 7 korona, 
családi tégely ára 12 korona. Hozzávaló 

szappan 6 korona. 

Készíti: Gerő Sándor gyógyszerész 

Nagykőrös. 

Kőszegen kapható Lendvay Lajos 

gyógyszertárában. 

Szombathelyi Jakarékpén^tár 

J ^ é s z v é r i Y t á r - s a s á g 

kőszegi fiókja, 
K ő s z e g K i r á l y - u t 6 . s z á m . 

• t p u e z s z á l l o d a m s l J e t t . 

Elfogad : b«tételcet betéti kónyv«csk»r« ós folyo 

s iámlára. A kamatozas a batetat követő 

napon kezdődik, batét kifizetésekel felmondás nélkül 

eszközöl. 

L e s z á m í t o l : 2 — 3 « l á i rasos üzl«ti és magámat 
— tókat mindenkor a legelőnyösebben 

F o l y ó s í t : rei ldes
 és törl«sztésos jelzálogkölcsönöket 

• — földbirtokokra es városi hazakra ; m a g a -

s a b b k a m a t ú k ö l c s ö n ö k e t a l a c s o n y a b b k a m a t ú 

k ö l c s ö n ö k k é v á l t o z t a t ( c o n v e r t á l ) . 

É r t é k p a p í r o k a t : n .aP' " f o l y a m o n veszés elad 
—• — tőzsdei megbízatásokat elfogad 

S z e l v é n y e k e t : költségmentesen bevál t ; szelvény-
-- iveket a szelvényutalvany (talon) 

alapján díjmentesen beszerez 

Á t u t a l á s o k a t , lefizetéseket eszközöl a világ bar-
— mely piacán teljesen díjmentesen. 

É r t é k p a p í r o k r a : in*mi- •« magán papírok™ 
előleget ad 

S o r s o l á s a l á e s ő értékpapírokat arfolyanivesi-

tesség ellen biztosit 

É r t é k p a p í r o k a t és
 értékeket őrzésre és keze-— — lésre átvesz. 

Tekintettel, hogy hazánk legnagyobb pénzintézetével a 

Pesti Hazai F.lső Takarékpénztar Egyesülettel szoros össze-

köttetésben áll, mindenféle takarékpénztári és bankúzleti 

megbiz.íst a legelőnyösebben bir lebonyolítani. 

Mint az El»ő Magyar Általános biztosító társasa* ügynék-

sege mindenféle biztosítást elfogad és felvilágosítással kész-

seggéi szolgai 

Központ: Szombathelyi (regi) Takarékpénztár 

Szombathely. A laku l t : 1867-ban. 
T a k a r é k b e t é t e k 25 M i l l i ó k e r e n a . 

S a j á t t ö k é i 4 m i l l i ó k o r o n a . 

Adományok a pártnak jótékony célra Köles 
Gyula 10 K, Randweg Konrád 4 K, Horváth 
Béla 8 K, Ágoston János 1 K, Gruber Adolf 
10 K, Orend Rézsű 2 K, Glaser Frigyes 10 ív, 
Gürtl Ödön 10 K, Ples/.káts József 10 K, Zem-
licska Kamilla 1 K, Ecker Annii 2 40 K, Göbel 
József 6 K. Kopfstein Bernáth 23 K, Dukesz 
Miksa 10 K, Lauringer Ferenc ."> K, Török 
János S K. Bakos József 3 K, Mrazek Jánosné 
10 K, Németh Sándor 4 K, ifj. Kiss Gyula 
10 K, Zoller Ferenc 4 K. Deutsch Gyula 10 K, 
Kransz József 10 K, Csánits Sándor 1G K, 
Lafler Pál 16 K, Szuklicz Géza 5 K, Fuchs 
Ferenc 2 K, Miske Kálmán 10 K, Kiss Gyula 
10 K, Kopfstein Samu 18 K, Steininger Jenő 
C, K , Róth Ferene 8 K, Csapodi Kálmán 10 K, 
öorhi János 10 K, Koller István 10 K, Balikó 
József 4 K. Országh Sándor <»K, Bogya Károly-
né 2 K, Patonay Sándor 10 K, Pollák Sándor 
40 K, Krötzl Adolf 6 K, Keller Béla 6 K, 
Németh István 4 K, Lauringer Elek G K, 
Takács Sándor 7 K, Maitz Ferenc G K, Deutsch 
Arthur 6 K, HacLer Samu 6 K, Baumgartoer 
János 4 K, Horváth Mátyás 10 K, 

A Zemplén megyei nagybirtokok szocializa-
lata. A Zemplén megyei Karcsa község, Nagy-
cigánd, Kisdobra, Fácin és Battyhany községek 
tanácsa a környékbeli tanyai bizalmiakkal 
együtt elbatáro?ta, hogy a Senyey bárók 25 
ezer holdas birtokán termelőszövetkezetet létesít. 
Nagyobb termelőszövetkezet lesz még Karcsán 
A Nádasdy gróf-téle egy tagban lSvö négy-
ezer katasztrális hold szántón, Kis- és Nagy-
köveden a Yécseyek és Jósikák birtokán 
mintegy kétezer holdon, a Windischgrátz her-
cegi birtokon Battyhányban, Leányváron, Kis-
dobrán és Nagytárkányban mintegy ötezer 
holdon, Bodrogszerdahelyen és Karos közsé 
gekben a Jósika és Yécsey-féle hatezer holdas 
birtokon már a jövő héten megalakulnak a 
termelőszövetkezetek. A szövetkezeti eszme a 
tanyai cselédséget és a törpebirtokosokat min-
denütt annyira megnyerte, hogy állatállomá-
nyukat mind felajánlották a létesítendő szö-
vetkezeteknek. 

Football. A mult vasárnapi mérkőzés a 
Szombathelyi S. E. I l/b javára dő l te i 1 : 0 
arányban. Egyik csapat sem tudta kifejteni 
tudását, mert a pálya a sok esőzéstől teljesen 
felázott s a mérkőzésnek igy inkább cirkusz 
jellegi; volt a folytonos potyogás miatt. Több 
élvezetet nyújtott a húsvéthétfői match, me-
lyen meglepett bennünket az alreáliskolaiak 
tudása. Hogy a mérkőzést mé^is elvesztették, 
azt csak a K. S. E. I. szép játékának tudjuk be. 

Nagyon érdekesnek ígérkezik a mai mér-
kőzés. Sárvár legjobb tizenegy játékosát látjuk 
vendégül s ugyancsak sok dolga lesz a mi 
védelmünknek, ha goal nélkül akarja megúszni 
a revancheot is. A mérkőzés fél 4 órakor kez 
dődik. A sporttestvéreket fél 3 órakor várjuk 
cigányzenével a Korzó-kávéház előtt, honnan 
szintén zenével vonulunk ki az al reál iskolai 
pályára. A mérkőzés alatt szintén cigányzene 
játszik. A fogadtatásnál kérünk minél számo-
sabb megjelenést a közönség részéről is. J ó 
volna talán, ha mindenki előre gondoskodna 
jegyről, hogy a pályára való vonulásnál a 
pénztárnál ne kelljen tolakodni. Jegyek előre 
válthatók délután fél 2-től az intézetkerti 
pénztárnál. 

Sportegylet!' gyüle*. E hó 23-án tartotta a 
K. S. E. második gyűlését. Az ülést dr. Hege-
dűs János elnök nyitotta meg. meleg szavakkal 
üdvözölvén a megjelenteket. Majd rámutatott 
azon örvendetes eseményre, hogy lassanként 
a kőszegi közönség is kezdi megérteni, mit 
tesz az, pártolni a sportot s elég szép számmal 
jelenik meg a mérkőzéseken. Majd titkár fel-
olvasta a mult gyűlés jegyzőkönyvét, mely 
többek között fájdalommal emlékezik meg két 
szeretett sporttársunkról : Feigl Gyuláról és 
Wölfel Józsefről. Utánna pénztárnok számol be 
az egylet vagyoni állapotáról. Ezután a fel-
merült nehézségek megvitatása következett. 
Az eddigi választmányi tagok helyébe egy 10 
tagu végrehajtóbizottság választatott, mely 
hivatva legyen az elnökkel hetenként ülésezni 
• az egylet összes dolgait intézni. Néhány lé-
nyegtelenebb dolog elintézése után az ülés 
feloszlott. 

Tralning-rend. A K. S. E. I . /a: kedden, 
csütörtökön, pénteken. 

K. S. E. I /b: Hétfőn, csütörtökön, szom-
baton. 

K. S. E. Old-boy: Kedden, szerdán és 
szombaton. 

Játékidő délután 5—7 ig. Kérjük a játé-
kosokat pontosan megjelenni. 

Sportbarátok! Akinek valami sportfel-
szerelése van, az egylet felvirágoztatása.érde-i 
kében adja le a Korzó-kávéházban. Értéke 
megtéríttetik. 

Elvtársak! Olvassátok 

„Kőszeg és Vidéké"-t! 

az uj 

Figyelem! Szőlőbirtokosok! 

Mindenki fedezze szükségletét 

„CORDELIN" 
szőlőkötöző papirspárgában 
Postai szállítás sokkal olcsóbb és biztosabb, 
mint a vasúti szállítás. Mig a készlel tart 

kapható : 

C O R D E L I N W E R K E G. m. b. H. magyar-

országi eladási i r odá j ában 

Budapest V., Zoltán-utca 10. 
T e l e f o n : 119—18. S ü r g ö n y e i m : „Co rde l i nwe rke , 

Budapes t , Zo l t án-utca 10." 
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