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KŐSZEG ÉS VIDÉKE 
E L Ő F I Z E T É S ! A R : 

Egész avre 20 K, félévre 10 K, negyedévre 5 ' — K. 

Egyes sidm dra 30 fillér. 

Eidfizefési pénzek a kiadóhivatalhoz. cimzendők. 

nyilttér sora 40 fillér 

Hirdetések nagyság szerint j u t ányos árban 

számi ta tnah . 

REKTDSJLETEJK, 
Az inlézőbizoliság rendjletei: 

Szervezet i s zabá lyza t és ügyrend álla-

píttatott meg a Magyarországi Szociálista Szövet-

séges Tanácsköztársaság központi intézőbizott-

sága számára. 

A népbiztosok rendeletei: 

Mézs^edés i e l j á r ások országos szabályo-

zást nyertek. 

Munkabérn ieg té r i t ések julius 20-tól kezdve 

beszüntetendők. 

Gye rmekvéde lm i Szak t anács állíttatott fel. 

Hús ta l an hét rendeltetett el julii»<£>— 28-ig 

terjedő időre. y r 

A b ú z á t 80%-ra kell k i ő r ^ í i . 

L isz*árak maximálása: dara 750 K, buza-

fehérliszt 500 K, buzakenyérliszt, rozs vagy árpa-

liszt 105 K, korpa 80 K mázsánként. 

Füs tö l t hen tes á ruk legmagasabb ára, ha 

angolfaju sertésből prágai módra készültek, nyers-

sonka es karaj 50 K, lapocka és császárhus 48 

K, kiskereskedelemben 2 K-val drágább. 

S ö r á r a k hektóliterenként 400 440 koro-
nában nyertek megállapodást. 

B u z a á r a 200 kor., rozs, hétszere^, árpa, 
köles és zab 170 kor. 100 kilogramm tiszta súlyt 
véve alapul. 

Munka f egye l em megsertése esetén szigorú 

büntetéseknek, esetleg azonnali elbocsátásnak 

van helye. 

Terme lés i és üzemi b i z tosok fizetési 

megállapítást nyertek. 

Fenyő t a l p f a és t ö l gy t a l p f a tekintetében 

uj bejelentési kötelezettség lépett életbe. 

F e j a d a g őstermelőknél 15 éven felül havi 

20 kg., 15 éven alul havi 16 kg. gabona. Mindenki 

másnál napi 240 gramm liszt. 

K i h ág á s i b í r ó s á g h o z a bírák havi beosz-

tása a direktórium hatáskörébe tartozik. 

Baleseti kártalanítás kérdésében az Or-
szágos Munkásbiztositó Pénztár elnöksége illetékes. 

Fél l i ter bor t naponta minden 18 évnél 

idősebb dolgozó fogyaszthat. 

V e n d é g l ő i kenyé r ára 7 dekás szeletek-

ben 16 fillér. 

V a d á s z a t i j o g a Tanácsköztársaságot illeti, 

vadászati engedélyt kaphat évenkénti 500 K dij elle-

nében olyan 18 évesnél idősebb, politikailag meg-

bízható dolgozó egyén, aki a vadászfegyver ke-

zelésben jártas. 

O r v o s z z a k é r t ö k dijai megállapítást nyertek. 

Katonai ruhák és felszerelési cikkek 
árát, ha nem kincstári eredetűt szolgáltattak be, 

kifizetik. 
Fény k épnagy í t á sokka l ügynökösködni 

tilos. 

Üzemszervezeti szakmunkásképző iskola 

lesz minden felső kereskedelmi iskolából. 

Hirdetmény. 

A forradalmi kormányzótanács 109. szátnu 

rendelete szerint a szakszervezetek azon tagjai, 

(18. évtől 45 ig), akik még a lajstromozásnál 

nem jelentkeztek, leg^ sőbb jul ius27 .én vasár 

nap délelőtt 9 órától 10 ig a Népházban (Király-

át 4.) lajstromozás céljából jelenjenek meg. 

Dr. Halász József s. k.. 
jár. pol megb 

Hirdetmények. 
A forradalmi kormányzótanács 57. számú 

illeUe a v;«smetryei direktóriumnak 5218/D sz. 
rendelőiére közhírré tws/.'in. hoiry miután a nép-
gazdasági tanács az arany és ékszertárgyak, 
valamint drágakövek utánbecslését elrendelte, 
tartoznak mindazok, akik oly aranytárgyak, ék-
szerek és drágakövek birtokában vannak, me-
lyeknek jelenlegi értéke 2000 K-t meghalad, 
azokat haladéktalanul a kőszegi takarékpénz'ár-
nái ietétbe helyezni. A beszólgállátási kötele-
zettség azokat is terheli, akik másnak tulajdo-
nát képező értéktárgyakat tartanak birtokukban. 
A megjelölt pénzintézet a leté b^ helyezett ék-
saertáryyakról elismervényt ad. azokat a tulaj-
donosok szerint egymástól elkülönítve kezeli, s 
mindaddig megőrizni tartozik, mig az ékszer-
becslő bizottság a helyszínére ki nem száll, 
illetve mig a bizottságnál való bemutatásra 
rendelkezés nem adatik. A becslő bizottság a 
becslés eredményéről tanúsítványt ad. 

A forradalmi törvényszék itél a/. »k felett, 
akik a rendelet szabályait megszegik. 

Kőszeg, 1919. julius 24. 

A Kultusznépbiztosság vallásügyi liquidá 

lójának 2554/919 eln. s?ámu illetve a várinegyei 

direkióiiutnuak 02io/L' szúmu ^ouucltKe aiapjáu 

közhírré teszem, hogv azon egyházi személyek, 

akik aggkori ellátásukat biztosítani óhajt ják, 

igényeik kielégítése céljából a fenn'emlitett 

népbiztossághúz forduljanak. 

Kőszeg, 1919. julius 24. 

Dr. Halász József s. k. 
járási politikai megbizott. 

Parancs. 

Katonáknak az uteákon csak éjjel 11 óráig 

szabad tartózkodni. A katonai kórház betegei-

nek a kórházat elhagyni csak este 9 óráig sza-

bad, addig is akár nappal, akár este csak a 

kórházparancsnok külön engedélyével. A Vörös 

Őrök utasítást nyertek, hogy a kórházi ápolás 

alatt levő katonákat az utcán minden esetben 

igazoltassák és a kórházparancsnok engedélye 

nélkül járkáló vagy este 9 órán tul az utcán 

tartózkodó beteg katonákat éppúgy, mint az 

éjjel 11 órán tul az utcán található bármilyen 

vör^s katonákat azonnal kisérjék be a katonai 

állomásparancsnokságra. 

Kőszeg, 1919. julius 25. 

Varga Sándor 
hadügyi megbizott 

A háztulajdonosok felhívatnak ismételten, 

hogy trágya és egyéb szemetet a házakból 

kihordassák, howry p^ditf fuvarbiáuy miatt az 

ügy kósedelinat ne szenvedj n, i fa fuvaroz isa 

jövő hó 5 ig lieszüntettetik. 

Kőszeg, 1919 julius 20. 

Tanácselnök megbízásából: 

Dr. Pallér József 

városi tiszti orvos. 

Közhírré tétetik, hogy mindazok, akik még 

nem oltatták magukat ugy a csecsemők, mint 

gyermekek 10 éves korig vasárnap f. hó 27.-én 

d. e. 11 órakor oltás végett okvetlen jelenjenek 

meg a Városmajorban. 

Kőszeg, 1919. julius 23.-án. 

Minthogy a patkányok és egyéb kárté-

kony állatok a városban veszedelmesen szapo-

rodnak, s ezen állatok nemcsak a közegészségre 

veszedelmesek, hanem a sertésvészt is terjesztik, 

elrendelem, hogy minden háztulajdonos a pat-

kánvokat irtassa ki. 

Evégből utasítom Adier Simon patkány 

és féregirtót — lak ik : Király-ut 75. — hogy 

ezen munkát elvégezze. 

Kőszeg, 1919. julius 25. 

Felesleges zaklatások elkerülése végett 
értesítem a kőszegi villanytelep átalányfogyasz-
tóit, hogy kölcsönös megállapodásainkban az 
áramáremelés esetére kikötött egy havi felmon-
dási idő — az áremelés életbeléptetésének nap-
jától számítva — lejárt. Ennélfogva meglevő 
megállapodásokat azok idejének lejártáig fel-
mond.! ni illetőleg változtatni már netn lehft. 

Egyben figyelmeztetem a fogyasztókat, 
hogy megállapított árammal való visszaélés ese-
tén az üzemet károsító fogyasztótól az áram-
szolgáltatást egyszersmindenkorra megvonom. 

Kőszeg, 1919. julius hó 25 

Szocializált kőszegi villanytelep 

Kamarás Jenő 
áramiejlesztési megbizott. 

Szénkrizis az egész világon. 
A magyar tanácsköztársaság legjobb 

szénbányait az entente kis szövetségesei 

megszállva tartják. A Petrozseny vidéki 

bányákból a román bojárok számára szál-

lítják el a magyar proletárok által termelt 

szenet. A pécsi színmagyar bányaterületre 

a jugoszlávok tették rá a kezüket. A be-

hozatal teljesen megszűnt, pedig Magyar-

ország mindig importált, különösen jó minő-

ségű kokszolható szenet Karwin vidékéről 

és Porosz-Sziléziából. A szigorú blokád 

miatt azonban még akkor sem jöhetne 

hozzánk külföldi szén, ha a csehek például 

hajlandók volnának szállítani. S ez a blokád 

szigorú és ez ellen egy szava sincs sem 

az osztrák, sem a német kapitalizmusnak, 

mely nem győzte hangoztatni — mig maga 

is blokád alatt volt — hogy nincs ennéf 

vérlázítóbb igazságtalanság, mert miatta 

aggok, nők, gyerekek is éheznek és fáz-

nak. Hja, a proletár gyereke : az más. 

Magyarország szénhelyzete tahát igen 

súlyos. Az európai szénhelyzet azonban 

nemcsak súlyos: egyenesen katasztrofális. 

A cseh bányák nem tudják emetni a ter-

melést. A német Ruhr vidék bányamunkás 

proletáriátusa örökös sztrájkokkal kénytelen 

gazdasági és politikai jogait kiharcolni; a 

termelés tendenciája állandóan csökken. A 

szénben dúsgazdag Anglia exportáló képes-

sége szünőben van. Az entente tehát egy-

részt blokirozza azokat, akiket ellenségei-

nek bélyegez; másrészt azonban jóbarátain, 

az engedelmes kapitalista patrióta államo-

kon, a szervilis „jó fiukon" sem tud segíteni. 

Megjelenik minden vasárnap. 



Kőszeg és \ idóko. 1<I1!>. julius 27. 

Szovjet-Magyarországrak nem ad sem-

miféle nrut az er,tente. A szomszéd Auszt-

riát elárasztja jóindulatának, főként igere-

lekben kifejezett tengerével. S mig mi 

valahogy, ha nehezen, ha kinnal, ha óriási 

áldozatok árán is, de megállunk a magunk 

laban, a dédelgetett Ausztria egesz gazda-

sagi létet összeomlássá! fényt geti a kataszt-

róialis szénhelyzet. Bécs kcnytelen \ olt a 

szénhiány miatt a zárórát jelentékenyen 

korabbrn tenni. A be esi községi tanács 

elhatározta, hegy magánfelek számára, 

kivéve a kórházakat és az élelmiszer üze-

meket, beszünteti a villamosáram szolgái-

tatásat, mert maskülömben nem tudná fenn-

tartani az elektromos üzemeket. A villamos 

vasúti közlekedést csak a legcsekélyebb 

mertékben fogjak fenntartani. 

A hires császárváros tehát e sötcteJik, 

a villamos eiőre tererdezett gyárak, műhe-

lyek megallanak, a vilrgváros urai az el-

dugott laivak életmódjához kénytelenek 

visszatérni. S mindez nem holmi kommu-

nista „destiukció" halasa alatt töitenik, 

hanem e kapitalizmus áldott föld jen. Az 

entente a kommunizmusban nem hajlandó 

egyebet látnj, mirt a nyomorúság es a 

munkapiac dezorganizációjának teimesét. 

Ha ez igazi meggyőződése, akkor minden-

fiicn meg ke-llere akadályozni a dezorga-

nizáció lekc\ ctkeztet. Mar pecig a modern 

tein elő orgenizáció szen hijjan halait a van 

itelve. S az oszttak kapitalista tendnek ezt 

a halálos vergődeset nyugodtan nézik. A 

cseh szénbányák urainak szive nem esik 

meg az osztiak kapitalista testvérek baján. 

Ezek tz osztrák testvérek tudniillik még 

nem eléggé fizetésképesek. A csehek nem 

ctínak szeret Magyarországnak, meit szocia-

lista oiszag, de íme akkoi sen. adnanak, 

ha Kapitalista \olna. Az entente Paiisban 

allitólag hetek óta azon tanácskozik, hogyan 

lehetne megszüntetni a magyarországi 

kommunizmust es közben hathatósan hozzá 

j a i u i az csztiák kapitalizmus gyenge élet-

erejének kioltásához. 

Nyilvánvaló, hogy olyan krízissel áll 

szen ben a világ kapitalizmusa, melynek 

megoldasa leiül haladja ereiét. E ktizis 

icgszcmieltetóbb kifejezője az altalanos 

szénvalság. E \alsag hatasa alól Magyar-

ország sem n erekül es Magyarországnak a 

köiülotte tcitenó ese menyekből le kell vonnia 

ezt a tar.ulsagot, hogy semmiléle idegen 

segítség, legkevesbbé az ie!egen kapitalizmus 

„jóindulata* eztn a válságon át nem vezet. 

Hanem csakis a sajat erejenek végső meg-

feszitese, fokozott termelés, munkalegye-

lem : a rendezett szociális produkciónak 

ezek az elengedhetetlen leltételei. I 

Kőszeg mint iskolaváros, 
VIII. 

Nem fejezhetjük be népiskoláinkra vonat-
kozo fejtegetéseinket anélkül, hogy ez intézmény-
nek tervbe vett átszervezéséről ne szóljunk. Erre 
azért is szükségünk van, mert ezek a tervek nem! 
csupán magát az elemi iskolát, hanem a közép 
és polgári, valamint az ipar és kereskedő tanonc-
iskolát is érintik. 

Az idevonatkozó javaslatokat a magyaror-
szági tanitók szakszervezete terjesztette a köz-[ 
oktatásügyi népbiztosság elé. Ez elvileg magáéváj 
tette a tervezetet s jelenleg a megvalósításon 
dolgozik. 

A tervezet szerint minden gyermek 6—14, 
illetőleg 14- 18 éves koráig köteles iskolába 
járni és pedig népiskolába vagy közép illetőleg 

szakiskolába. f 

A népiskola 2 tagozatból á l l ; az egyik a 
8 évfolyamú elemi népiskola, szemben a mostani 

Lapunk terjedelmet papirhiány miatt I izony-
talan, de remélve csak rövid ideig, négy oldalra 
vagyunk kénytelenek összeszorítani. 

Uj járási tiszti orvos. A vármegye direk-

tóriuma dr. Lauringer János nyugdíjaztatása 

folytán megüresedett járási tiszti orvosi állásra 

az őt eddig helyettesítő d r. H a v a s Gyula 

elvtársat nevezte ki. 

Hadügyi megbízott. A hadügyi népbiztos-
ság Y a r g a Sándor elvtársat a kőszegi katonai 
állomásparancsnoksághoz küldölte ki, hogy mint 
hadügyi megbízott a Kőszegen állomásozó ka-
tonaság belügyeibe betekintést nyerjen. Az uj 
hadügyi megbízott már meg is kezdte műkö-
dését . 

A katholikus hitközség mult vasárnap a fő-
gimnázium termében rendkívüli közgyűlést tar-
tott Waldmeyer Károly elnöklete alatt. A tanács 
az alapszabályok gyökeres módosítását java-
solta. Az önkormányzat szigorú elve jellemzi 
e módosításokat, mely a hitközség minden 
gazdasági és kormányzati kérdésében min) ieg-
feisöbb fórumot a közgyűlést ismeri el. — Ki-

mond t ák , hogy a fenálló törvényes rendeletekhez 
alkalmazkodnak és tágították az igazgatás szerve 
zetét még egy jegyző, pénztáros és számvizs-
gálóbizo'tság beállításával. A közgyűlés jova-

= hagyta a felesleges kiadások törlésével össze 
l állított uj költségvetést, mely lehetővé teszi, 
i hogy a tagok hozzájárulási ovi dija szerény 
; keretek közt maradjon. Négy osztályba soroz-
hattak a tagok fizetési képességük arányában 
j és pedig évi 200, 140, 80 és 40 korona összeg-
gel, mig az V. osztályba azok kerülnek, kik 
ennél kevesebbet fizetnek, vagy teljes felmen-
tést kérnek. Az alkalmazottak fizetése ugy álla-

ipittatott meg, hogy drágasági pótlékuk a gaz-
dasági viszonyokhoz mérten szabályozható. 
A közgyűlés lelkes éljenzéssel vette tudomásul, 

'hogy Márkus Ká lmán titkár e tisztséget díjta-
lanul vállalta ellátni, jegyzőül és helyetteséül 
Vargha Bálintot választotta, pénztárosul Linzer 
Mihályt, a számvizsgálóbizottságba pedig Hor-
váth Lajos, Jesztl Józswf, Kőszegi József, Simon 
Mihály és Tangl Adolf tagokat. Közgyűlés után 
számos uj tag jelentkezett felvételre. 

Az idei gabina es liszt arai. A „Tanács-
köztársaság" mai száma közli az idei termésű 
gabona és lisztárakat. E szerint a buza ára 

I métermázsánkint a mult évi 75 koronával szern-
| ben (melyhez a korai szállításért még külön 
5—15 korona szállítási prémium járult) 200 
korona, rozs, kétszeres, árpa, köles és zab ára 
a tavalyi 62 koronával szemben 170 korona. 
Ezek az árak a tavalyinak valamivel több mint 
kétszeresét teszik ki, mégis alatta maradnak 
az aránytalan emelkedésnek, amely a mult év 
februárja óta. amikor a mult évi gabonaárakat 
megállapították, ugy az élelmezési cikkwk, mint 
az iparcikkek teréu mutatkozik. Ennél ala-
csonyabban az árakat megállapítani a jövő ter-
melés kockáztatása nélkül már nem lehetett.-

Még az uj, aránylag nagy áremelkedés 
mellett is a nyugati kapitalista ál lamokhoz 

6 évfolyammal, a másik a négy évfolyamú mező-
gazdasági, ipari, vagy kereskedelmi irányú tovább-
képző népiskola. Az elsőbe G— 14, a másodikba 
14—18 éves gyermekek járnak. 

Az így tervezett refoim-népiskola magába 
foglalná tehát a mostani polgári iskolákat, ame-
lyek minu v beolvadva az elemi iskolába ennek 
felső tagozataivá válnának. A továbbképző nép-
iskola pedig a kereskedelmi és ipartanonc-isko-
láknak felelne meg, természetesen a mostaninál 
sokkal fejlettebb alakban. A tanítás ugyanis e 
továbbképzőkben négy éven át, heti 10 órában 
történnék. Jellemző tárgyak: a természettudomá-
nyok (főkép a fizika és kémia), a közgazdaság-
tan elemei, az egyes szakmáknak megfelelő rajz, 
kereskedelmi irányuakban a rajz helyett könyv-
vitel és levelezés. 

Az ipari és kereskedelmi népiskolai tovább-
képzőhöz haimadikként a mezőgazdasági járna. 
Ennek megfelelő intézményünk ez idő szerint 
még nincsen. 

A tervezet szerint, minden községben, ahol 
legalább 50 olvan gazda van, aki 5—50 kat. hold 
földön gazdálkodik, önálló mezőgazdasági nép-
iskolát kell állítani. Ehez legalabb 1 kat. holdnyi 
belsőségből (szükséges épületekkel) és legalább 
10 kat. holdnyi gazdasági teiiiletből álló minta-
gazdaság tartoznék, megtelelő gazdasági fölszere-
léssel és állatállománnyal. Helyi viszonyoknak 
megfelelően ez intézet konyhakertészettel, gyü-
mölcskertészettel, szőllőmüveléssel és erdeszettel 
bővülne. 

Hasonlóképen iparos vidéken a népiskolai 
továbbképző helyett önálló ipari népiskolákat 
kell felállítani s megfelelő műhelyekkel felszerelni. 

Ezen tervezetek szerint tehát a polgári isko-
lák és a középiskolák alsó négy osztálya az 
elemi iskolának volna felső tagozata. Az elemi 
iskolákra vonatkozó múltkori fejtegetéseink a 
jelenlegi népiskola keretei szerint haladtak épen 
így, majd áttérve a polgári iskolákra, egyelőre 
ugy beszelünk róluk, mint önálló intézetekről. 
Ha az imént vázolt tervezetek megvalósulnak, 
akkor nemcsak ezen polgári iskolai intézetek, 
hanem a középiskolák alsó negy osztályai is 
átalakulnak a népiskolák felső tagzataivá. Ezzel 
a polgári iskolák mint önálló intézetek meg-
szűnnek s a középiskolák felső osztályaiból ala-
kulna ki egy uj tipusu öt osztályos középiskola, 
ameljbe 15—19 éves tanulók járnának. 

Látjuk tehát, a most szóban forgó iskola-
reformok mélyreható változásokat jelentenek 
városunk tanintézeteire. Szükséges Kőszegnek e 
mozgalmakat figyelemmel kisérni s iskolapoliti-
káját ezen reformterveknek megfelelően követ-
kezetesen és erélyesen érvényesíteni. 

Arató István. (Folytatjuk.) 

A M u n k á s t a n á c s ülése. 

.AUf-U-M 

H a a z u w v i uvAvs 
LM W.'f 

o te* 

Töpfer Károly volt cipészmester, idős Bo-
zetsky József üvegesmunkás és Brückler János 
palafedö elaggott es munkaképtelen kőszegi pol-
gárok anyagi segélyt kérnek. Kérvényeiket kiadták 
a szegényügyi bizottságnak, azzal a meghagyással, 
hogy miután a munkakepieleneknek és aggkoruak-
nak ellátása meg nincsen országosan rendezve, 
tegyen sürgősen javaslatot arra nézve, hogy fo-
lyamodók milyen és mekkora összegű segelyben 
lennének részesitendők. 

Kappel Károly felsőkereskedelmi iskolát 
végzett kőszegi lakos a városnál alkalmazást kért. 
A Munkástanács Stajrits Ferenc városi iktatót, 
aki már két hónap óta nem teljesít szolgálatot, 
a magyarországi szocialista szövetséges tanács-
köztársaság alkotmányának 55 §-ában biztosított 
jogánál fogva a szolgálatból elbocsátotta s 
lyébe Kappel Károly kőszegi lakost alkalmaz13 

Stajrits Ferenc illetményeit julius végével beszün-
tette, egyben Kappel Károly részére a szabály-

szerű illetményeket állásának elfoglalása napjától 
kezdőeiőleg folyósította. 

Marovits István mnnkástanácsi tag bejelen-
tését, hogy állásáról lemond, a Munkástanács 
tudomásul vette, es a lemondást elfogadta. 

H Í R E K . 

A v árosi munkástanács 1919. julius hó 21.-én 
dr. Halász József pol. megbízott elvtárs elnöklete 
mellett ülést tartott, melynek legfontosabb tárgya 
a városi tiszti orvosi állás betöltése volt. 

A városi tiszti orvosi állásra 1040/1919 szám 
alatt hirdetett pályázat folytán dr. Pallér József 
helyettes városi tiszti orvos, dr. Beyer János 
kőszegi gyakorlóorvos és dr. Windisch Aladár 
szentgáli községi orvos pályáztak. Karner Gyula 
munkástanácsi tag bejelentette, hogy dr. Beyer 
János kérvényét visszavonja, mire a Munkásta-
nács a megmaradt két pályázó közül dr. Pallér 
Józsefet, aki az állást jelenleg mint helyettes 
betölti, Kőszeg város tiszti orvosi állására egy-
hangúlag, közfelkiáltással megválasztotta és ré-
szére a szabályszerű illetményeket a helyettesítés 
napjától kezdödöleg folyósította. 

A magyarországi tanitók szakszervezetének 
helyi csoportja bejelentette, hogy a Munkás-
tanácsban megürült tagsági helyek egyikére Hett-
linger Jenő elvtársat választotta meg. A Munkás-
tanács ezen bejelentés alapján Hettlinger Jenő 
elvtársnak a nevezett szakszervezet képviseleté-
ben történt kiküldetését tudomásul vette s őt a 
munkástanácsi tagok sorába beiktatta. 

Ezután dr. Pallér József városi tiszti orvos 
a kath. népiskolában tapasztalt közegészségelle-
nes állapotokról tett jelentést. A Munkástanács 
a tiszti orvosnak jelentését a városi mérnöknek 
azzal az utasítással adta ki, hogy az abban fel-
hozottakat a helyszínen vizsgálja meg, a szük-
ségszerűen végzendő javítási vagy építési mun-
kálatokról költségvetést készítsen s azt a Mun-
kástanácsnak mielőbb mutassa be. 
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viszonyítva, nálunk a legalacsonyabb a gabona-' 
ár. A győztesek országában rosszabbak a vi-
szonyok. Franciaországban például még a rault 
évi termésű buza maximális ára is az OsztraK-
Magyar Bank bankjegyeire átszámilva, mintegy 
450 korona. Az amerikai Egyesült Ál lamokban! 
a buza átlag ára 300—320 korona, sőt Dél-! 
araerika nagy búzatermelő vidékein is 200—250 
koronát fizetnek egy métermázsa búzáéit. Az 
esetleg küllőidről behozandó buza tehát miuden 
képen drágább volna, mint a hazai termés. 
Arra való tekintettel azonban, hogy a legszé-j 
lesebb proletárrétegek főtápláléka a kenyér, a ! 
lisztárak megállapításánál nem lett számításba j 
véve annak teljes termelési költsége, vagyis aj 
gabonaárak, az összegyűjtés, az őrlés teijes; 
költsége stb., hanem ezeknek a költségeknek! 
egy jelentékeny részét a tanácsköztársaság: 
vállalta magára. A buza í'ehórliszt árát inéter-
mázsánkint 500, a kenyérliszt árát pedig, ugy 
a buza, mint a rozs és árpaliszt árát 105 koro-
nában állapították in ig , ami az ország proletár-
lakosságának évi fogyasztását tekintve, mint 
egy egy milliárd korona ráfizetést jelent. 

Az Ének es zeneegylet alakulásáról a kö-

vetkezőket irta a szombathelyi Testvériség ju-

lius 22.-1 ki számában: „Megalakult Kőszegen 

az ének és zeneegyesület az ének és a zene 

müvelése és népszerűsítése céljából. Az egye-

sület 400 tagot számlái, elnöke dr. Halász .1 ó-

zsfcí pol. megbízott, Ezen eg\ esűlet megalaku-

lása is élénk világot vet ennek a gyorsan fej-

lődő városkának kuiturajára. Megállapíthatjuk, 

hogy Kőszeg városa a kuliura terén jóval meg-

haladta máris a nálánál sokkal nagyobb varoso-

kat, még inkább örülünk annak, hogy éppen a 

proletárdiktatúra alatt alakulnak ott egymás-

utanban a kulturális egyesületek. Ezzel is le 

akarjuk szögezni azt a tényt, hogy a proletáriá-

tusnak nem célja — m i n t azt ellenségeink rank-

fogjak — a kultura megakasztusa és letorese, 

hanem inkább annak terjesztese es elősegítése " 

Egyebekben itt fo.ytatjuk a tagok névsorának 

közléset : Hammer Gyula, Pohl Elza, Jaro»s 

István, iíj. Hónai Frigyes, Schedl Marton, S/.uk-

licz Géza, Szuklicz András, Sepper János, Sepper 

Imre, Borhi Károly, Feldmann, Jánosa Dénes 

Koczor Guszláv. Wölfel Frigyes, Doni ján Károly, 

Ostor József, Tánczos Maté, Schwarcz Géza, 

Simon József, Eepold Ernő, Bősz Eue, Wentz l 

Mihály, Grőz Viktor, Zwaíler Adolf, Sáphüt l 

Mihály, Kiss Antal , Szentmiklósi Ottó, Kőszegi 

József, L'nger Elek, Frejberger Sándor, Edler 

Gusztáv, Gratzl Ká lmán , Orbán János, Karner 

Ferenc, Marton Béla, l 'üsky Eajos, Kos/.tich 

Ernő, Jagits liure, Kőszegi Imre, Kováts Ernő, 

Aibócz M., Adicr Elek, Deutsch Ei vin, Globits 

József, Hozonits Sándor, Simon Jenő, Jagits 

József, Wii fmger Vilmos, Koczor Gyula, Kappel 

Károly, Treminel Károly, Láng Rezső, Kováts 

Jenő, Hóth Gyula, Festbaum Géza. 

Legújabb. 
(Érkezett julius 26-an délután l órakor.) 

A külföldi sajtó képtelen hazudozásai. 
A bécsi lapokban a következő hir látott napvi-
lágot: .Budapestről arról értesítenek, hogy üar-
bai Sándor, a magyar tanácsköztársaság elnöke 
néhány napja öngyilkossági kísérletet követett el. 
A szovjettagok egyik ülésén kijelentette, hogy ö 
nem tudja tovább a történtekért a felelőséget 
viselni és kollégái alig tudták öngyikosságát meg-
gátolni. Garbai a kiáltott izgalmaktól megbetege-
dett. Hatáskörét egyelőre Kun Béla tölti be.M A 
hírből természetesen egy betű sem igaz A bécsi 
sajtó hazudozásaiban tul teszi magát már az ön-
kritikán is. Garbai ma is a legnagyobb örömmel 
és lelkesedéssel szolgálja a tanácsköztársaságot 
és annak munkájában fáradhatatlan szorgalom-
mal vesz reszt. 

Itt kell hírt adnunk a prágai sajtó egy másik 

légből kapott hazugságáról is. A Prager Zeitung-

nak jelentik Parisból, hogy Kun Béla hajlandó 

nak nyilatkozott a lemondásra, ha az entente 

megengedi neki, hogy a vagyonával együtt Ar-

gentínába mehessen. 

Nevetségesnek tartjuk a nyomdafestéket 

pazarolni az ilyen koholmányok cáfolatára. Kun 

Béláról mindenki tudja, hogy ő ma ép oly sze-

gény ember, mint azelőtt volt és ép ugy nincs 

semmije, mint bármely más proletárnak. 

Hivatalos harctéri jelentés. Julius huszon-
ötödiken Szolnoktól keletre előrenyomult csapa-

taink feltartóztatására az ellenség Nagyvárad, 

Debrecen és Arad környékén levő tartalékait 

vonaton előrehozva harcba vetette. Jelenleg Kis-

újszállás és Fegyvernek között. Mezőtúrtól nyu-

gatra és Szentestől nyugatra súlyos, de r á n k 

n é z v e s i k e r e s harcok vannak folyamatban. 

Egyébként a helyzet változatlan. 

Hadseregföparancsnoksag. 

Hírlapok, folyóiratok, 
Népszava, Vörös Újság, Uj Idők, Érdekes Új-

ság, Legjobb Könyvek, Testvériség, Dósa Népe, 

La troisiéme Internationale stb. mindjárt a vonat 

érkezése után kapható a Közok t a t á s i Népbiz-

tosság szellemi termékeinek elosztóhelyén 

Várkör 61. szám. 

Káro ly i M ihá ly cikke. A bécsi Arbeiter-

zeitung mai száma negyedfél hasábos cikket 

közöl Károlyi Mihály tollából. A cikk. mely e 

címet viseli: ..Lemondásom története", többek 

között ezeket mondja : E cikkben azon esemé-

nyeknek igazi lefolyását akarnám a nyilvánosság 

és az utókor részére megállapítani, amelyeket 

közönségesen „A hatalom átadása a magyar ta-

nácsköztársaságnak" elnevezés alatt szoktak em-

líteni és amelyeket híresztelések és rágalmak fan-

tasztikus mesévé alakították át. Március husza-

dikának délelőttjén adta át nekem Vyx alezredes 

a már ismeretes jegyzéket, délután a miniszter-

tanácsai közöltem a jegyzék tartalmát es meg-

jegyeztem, hogy kijelentette Vyx alezredes, hogy 

amennyiben másnap vagyis március huszonegye-

dikén délután hatóráig kér feltétlenül igenlő va-

gyis teljesen elfogadó választ. A nyilatkozata 

csak ugy volt magyarázható, hogy az entente uj 

hadiállapottal fenyeget meg bennünket, Vyx al-

ezredesnek azt feleltem, hogy követelése teljesít-

hetetlen, nyomban be is jelentettem a miniszter-

tanácsban, az eddigi koalíciós kormány lehetet-

lenné vált és csak tiszta szociálista kormány 

tarthatja fenn az ország súlyosan veszélyeztetett 

rendjét. 

A VVilsonra épített politika végleg hajótörést 

szenvedett és a kommunisták egyre szélesebb és 

kíméletlenebb támadásaival szemben csak tiszta 

szociálista kormány tarthatná magát, de az uj 

szociáldemokrata kormánynak a kommunistákkal 

' megegyezést kell létesítenie, hogy amig élet-

halálharcot folytatunk az imperialista betolakodók 
! ellen, az országban ne keletkezzenek rendzava-

rások és nehézségek. Fejtegetéseimet azzal vé-

' geztem, hogy a köztársaság elnökségéről n e m 

mondok le, ha a minisztertanács álláspontomat 

elfogadja. Akkor ez holnap közöltetni fog Vyx 
1 alezredessel és én uj miniszterelnököt fogok ki-

nevezni, aki nekem pártja óhajainak megfelelően 

j elő fogja terjeszteni a szociáldemokrata kormány 

névsorát. Fejtegetéseim után Böhm Vilmos had-

ügyminiszter szólalt fel ugyanily ertelemben. 

Kunfi közoktatási miniszter javaslatomat egészen 

helyesnek tartotta, de azt a közvetítő indítványt 

tette, hogy a kormány felelje azt Vyx alezredes-

nek, hogy amennyiben az entente ragaszkodik 

követeléseihez, Berinkey koalíciós kormánya le-

mond és helyére szociáldemokrata kormány jön . 

Az ententeval egyúttal azt is közölni kellene 

I < í} ; fzcciál d irrokmta koiniáry idfvt l felt 

A szesztilalom kijait/asa. Ismételten elő-

fordult, hogy egyesek a borjegyek kel visszaélve 

a megengedett napi félliternél több bort fogyasz-

tottak és vendéglősök is akadtak, akik egy 

személynek két-három borjegyre is kiszolgáltat-

tuk italt. Erélyesen figyelmeztetjük a fogyasz-

tókat, hogy aki másnak (nővérének, feleségének, 

apjanak stb.) borjegyét is beváltja vagy bevál 

tani megkísérli, attól a borjegyet megvonják és 

az illetőt forradalmi törvényszék elé is áll ít ják. 

Ugyanilyen erélyesen figyelmeztetjük a borki-

méréseket, hogy az a korcsmáros, aki egy sze-

mélynek több borjegyre szolgáltat ki italt, for-

radalmi törvényszék elé kerül és italmérési jogát 

is azonnal elveszti. Aki t részegség miatt tartoz-

tatnak le, arra kérlelhetetlenül sujt le a törvény-

szigora. Az ilyen visszaélések előbb-utóbb arra 

vezetnek, hogy vissza kell majd állítani a teljes 

szesztilalmat. 

Uj iskolák. A német Gaurath átiratban 

értesítette a kőszegi közművelődési osztályt arról, 

hogy a jövő tanévben itt egy magyarnyelvű 

jalékiekola (ovoda), két magyar nyelvű elemi 

népiskola (összesen 6 tanteremmel) és ket német 

nyelvű elemi népiskola (összesen 10 tanterem-

mel ; lesz felállítandó. 

Hatosagi cipőjavító műhely. A cipőtalp-

kiosztások a leggondosabb körültekintés és a 

legszigorúbb ellenőrzés dacára is visszaélésekre 

vezettek és sok panaszra adtak okot. Egyesek 

feihaimozták a kiutalt cipötalpakat ós elvonták 

a rongyos cipőben járkáló proletárok jogos 

igényei elől. Most radikális megoldással segí-

tett a Munkástanács ezen a bajon is, Molnár 

Lajos elvtárs vezetése alatt szocializált cipő-, 
üzemet állított fel a Király ut 30. szám alatti 
Torok vendéglőben, ahol naponként delelött 
S —12 óráig veszik át a szakszervezeti igazol-
vany felmutatása után a javításra szoruló cipő 
ket és az így kielégített szükségletről központi 
nyilvántartást vezetnek. Ezzel a talpkiutalások 
megszűntek, talpat csak a központi cipőüzem 
kap, mely egyelőre a talpalási és javítási mun-! 
Likra szorítkozik, de rövidesen már uj cipők 
készítésére is vallalkozhatik. 

Az uj dohanyelosztas. Csütörtökön volt a/J 
u j trafikkiosztási rendszer első napja, mely ugyan-
csak alapos munkát adott a tőzsdéseknek. Az 
egyes szakszervezetek előre összeállított lajstro-1 

mok szerint csoportosan kapták ki a dohány-
mennyiséget és ha apróbb tévedések elő is 
fordultak, meg kell állapítanunk, hogy Wentzl , 
Mihály es Draskovits Gábor elvtársak nagy ön 
feláldozással végezték a rengeteg munkát , hogy 
a szervezett munkásság dohányellátása még 
órákig se szenvedjen halasztást. A következő 
trafikosztás már kétségtelenül teljfs rendben, 
mindenki részére a legkényelmesebben folyik 
majd le. 

Herdoszüksegletek bejelentese. A Népgaz-

dasági Tanács föidmivelésügyi főosztálya az 

általános hordóhiányra való tekintettel gondos-1 

kodni kíván arról, hogv azok a szőllősgazdák,1 

akik a folyó évi szürethez üres hordókkal nem 

rendelkeznek, a szükséges edényekkel a iehe-

tőség szerint elláttassanak. Ha a szőllősgazdák i 

hordókat akarnak, igényüket a Népgazdasági 

Tanács (II.) föidmivelésügyi főosztálya szőlé-

szeti és borászati osztályánál (Grszágház-tér 11 ) 

levélben kell bejeienteinok. A levélben feltün 

tetendő a szóllősgazda pontos cime, a vasút 

állomás, a szőllő terjedelme, az igényelt hordók 

nagysága és összes űrtartalmuk hektoliterekben 

kifejezve. A föidmivelésügyi főosztály ügyel 

mezteli a szőllőmüvelőket., hogy saját érdekük-

ben csak a feltétlenül szükséges hordóinennyi 

séget igényeljék, mert ellenkező esetben a meg-

telelő ellátás lehetőségót veszélyeztetik. A Nép 

! gazdasági Tanács II. főosztálya értesíti az 

érdekelteket, hogy a boros hordókkal kapcso-

latos ügyek a N. T. II. főosztályának osz-

tályához (szőlészet es borászat, földinivtílés-

iiííyi palota, földszint 0. szám) rnig a soros, 

szeszes és ecetes hordók ügyei a Szeszesitalok 

és Szesztermékek Hivatalához (Andrássy ut 11).) 

, tartoznak. 

Gyermekek a gyermekekert. Kedves gondo 

lat )t váltották valóra a héten Kostyál Dezső 

elvtársnak, a Petőfi-laktanva parancsnokának 

gyermekei: műkedvelő előadást rendeztek a hősi 

halált hall vörös kati nák arvai javára. A ki-

j tűnőén sikerült elriadás abban különbözik a 

hasonló kísérletezésektől, hogy egész műsorát 

ja talentumot* K o s t y á l Babszv (aki 13 éves 

'koránál fogva mint legidősebb vállalta a direk 

trisz gondjait) állította össze, ő tanította be, 

ő rendezte, szóval az egész művészi és admi 

nisztrativ munkát felnőttektől eredő minden be-

avatkozás nélkül vállalta s mondhatjuk meg-

lepően oldotta meg. Külön előadást, tartottak a 

vörös katonáknak, az if júmunkásoknak stb., 

valamennyit a laktanya egyik termében rögtön-

zött színpadon és a közreműködők közül ki kell 

emelnünk Kamarás Stefit és Palit, Pertorini 

Lujzit és Edét, Nusbauui Ell i t , Tóth Ilust és 

Zolit, Gergelyffy Lacit, a tehetségesnél tehetsé-

gesebb Kostyál gyerekeket: Zsuzsit, Bubit és 

Médit, végül a zenekiséretet hegedűn szolgál-

gató Londvay Laeit. Az anyagi eredmény is 

elismerésre méltó. 

A kath. hitközség tagjait arról értesiti az 

elnökség, hogy a közgyülésileg jóváhagyott tag-

sági dijak osztályozását tartalmazó névjegyzék 

Linzer Mihály pénztárosnál betekinthető, eset-, 

leges felszólalások 8 napon belül adhatók be 

és hogy a tagsági dijak nyugta ellenében (ez 

évben jul ius 1-től kezdődöieg) negyed vagy fél-j 

évre a pénztárosnál fizethetők, avagy a nyug-

tákat kézbesítő beszedőnél. 

8. 



Kőszeg és Vidéke. 1919. julius 27. 

A vigalmi bizottság névsora: 

E lnök : dr. Halász József. Főrendező : 

( iamuuf János. Cigány vajda : L ?yr«r József. 

Kendezők: Jánosa Dénes, S e h m i T T László, 

Simon .fózsof, Kóth Gyula, R >tli Suidor , Fröh-

lieli Adolf, Poppor Géza, Stessei Árp id, Blazo 

vits Ferenc, Adler ICIek, Hoffmaun Károly, Nagy 

Ferenc, Németh Mariska, Kőszegi József, Ar-

kuu«r Mihály, Kamarás Jenő, SehW»aiüger L uike. 

Oroz Viktor, Bősz Kde, Kéry Imre, Srhwarz 

Géza, Horváth Ida. Matits I l oú i , Wi l f inger Vil-

mos, Jal in Zsófi, Feigl Ilona. 

A kőszegi bandát szombathelyi cigá-

nyokkal is kiegészítik, a Mulató kertjeben 

pedig ételekről es italokról is történik gon-

doskodás. 

Műkedve l ő sz ínészek . Hivatásos, rutinos | 

színészeknek is beválnak azok az ügyes kör-

mendi fiuk és lányok, akik szombaton, augusz 

tus 2. án este és vasárnap, augusztus 3. án dél-

után a C s á s z á r k a t o n á i, vasárnap, augusz-

tus 3 án este uz ö r d ö g m á t k á j a kitűnő 

színdarabok előadásával lépnek a kőszegi kö-

zönség elé- A szereposztás a következő: 

játékukkal , Sehwarz faradhatat lanságával, 

klasszis játékávái nagy hasznára vált a csapat-

nak. A csatársor minden embere kiválót nyúj-

tott, Nóvák II . a jobbszélen gvors lerohanásai-

val, Horváth kiszökésoivel, Bulázs labdaoszto-

gatásával, melyekből a goalok nagyobbrésze 

keletkezett, Kraumau sikeres lövéseivel, Kovács 

nagyszerű beadásaival tűntek ki 

A játék lefolyása a következő : 

I. félidő: A Sportegylet kezd és mindjárt 

támadásba mennek, azonban a kombinált csa-

pat védelme résen v>oi. A folytonos támadás-

nak eredményekép a 7-ik percben egy kavaro-

dásban Kraumau az első go.ilt lövi. Felállás 

után a kombinált csapat erős támadásba fog, 

de a Sportegylet halfsorának kitűnő játéka 

folytán csakhamar védekezésre kényszerül. 

Támadást támadás után vezet a kőszegi csapat, 

mig L'iffler egy felszabadító rúgása frontba 

nem hozza a kombinált csapat csatársorát, kik-

nek akciója már már sikerrel kecsegtet, azouban 

Hauer, a Sportegylet kapusa résen van és korner 

árán ment. A félidő vége felé Balázs center 

szökteti a jobbszélsót, kinek szép beadásából 

Krauman a második goalt lövi. A Sportegylet 

támadásával ér véget a félidó. 

I I . félidő : A kombinalt csapat a második 

félidőben összeállítását megváltoztatja, Löffler 

előre megy a csatársorba, aminek következ-

ményekép erős támadásokat vezetnek a kőszegi 

csapat kapuja ellen, azonban akciójukat siker 

nem koronázza. A 22 ik percben Balázs szök-

teti Kraumant, ki ogy védhetetlen lövéssel a 

harmadik goalt szerzi meg a csapatnak. Kezdés 

után a kombinál t csapat erősen támad, hogy 

eredményt érjen el. Sorozatos támadásával egy-

izben a kőszegi védelem a tizenhatoson belül 

szabálytalanul tartja fel, miért a biró tizenegyest 

itél. A tizenegyest Löffler a kapu fölé lövi. 

A kőszegi csapat a tizenegyes után újból táma-

dásba fog. Balázs egy szabadrúgása a kapu 

mellé jut . A játék utolsó percében Balázs center 

jó helyzetből kapura rug, Balaton kapus azon-

ban » védhetetlennek látszó labdát nehezen, 

korner árán menti. Kovács gyönyörű komért 

rug, labdáját a kapus fogja, azonban kezéből a 

hálóba ejti. 4 : 0 . Kezdés után a biró sipja a 

játék végét jelai. A két csapat rekordközönség 

előtt játszott, a szünetben cigányzene szóra-

koztatta a megjelent közönséget. 

Művészet. 
Ma lesz a Vörös Újságíró Est. 

X"szombathelyi ujsagirók"T^£frérse-

nye iránt az első híradás napján óriási 

arányokat öltött a kulturszomjas közönség 

érdeklődésé. Ez indította arra a rendezősé-

get, hogy ujabb attrakciókkal füsztrezze a 

pompás műsort. V í z v á r i Mariska, A b o-

n y i Géza és D ó z s a Jenő, a budapesti 

Nemzeti Színház művészei vállalkoztak arra, 

hogy ők is résztvesznek az estélyen és a 

magas színvonalú műsor fényét ezzel is 

emelik. A jegyek nagyrésze már elővétel-

ben elfogyott és ez az oka, hogy a mulat-

ságot két helyen tartják: a hangverseny 

e»te 8 órakor a f ő g i m n á z i u m d ísz-

t e r m é b e n lesz és eltart bizonyosan 10 

óra utánig, de a táncmulatság, melynek 

vigalmi bizottsági elnöke dr. Halász József 

pol. megbízott elvtárs, rendezőit az Alkal-

mazotti Szakszervezetek országos egyesü-

letének kőszegi fiókja bocsátotta rendelke-

zésre, ettől függetlenül megkezdődik este 

9 órakor a M u l a t ó b a n , hogy azoknak 

is legyen részük a vigalomban, akik hely-

szűke miatt a hangversenyről kiszorulnak. 

A hangversenyről kitóduló közönség már 

a tánc forgatagának kellős közepén ér majd 

a Mulatóba. Ugy a 20 koronás, mint a 

10 koronás jegyek ervényesek a hangver-

senyre is és a táncmulatságra is, de ha 

ezek elfogytak, a táncmulatságra csak 20 

koronáért lehet majd külön jegyet váltani. 

A CSÁSZÁR KATONÁI. 
Dráma o felvonásban. Irta: Földes hnrt. Kendező: 

Rozner F.de. 

SZEMELYEK: 

Karady István ' . . . . . Katona Imre 
Karády Zoltán, a fia Szakosi Vilmos 
Karády Erzsike, a leanyft Molnár Vilma 
Schneller Lajos lovag, gyal ezredes Spaics József 
Marjay István, őrnagy Háry Jenő 
Szilassy Ernő, százados Kovács Jani 
Joász Géza, főhadnagy Rozner Ede 
Sárossy Ágost főhadnagy, ezred sgt. Molnár József 
Dr. Füredi Antal, ezredorvos . . . . Szabó Kálmán 
Keller Gyula, hadnagy Háry Ferenc 
Szedlacsek János, tiszthelyettes . . Homasits Emil 
Pintér István, közlegény ' Tóth Kálmán 
Ferenc, szolga Karádyéknál . . . . Szabó Sándor 
Káplár Kanics József 
Lakáj Sebestyén Antal 
János, megyei hajdú Kovács István 

Történik: 10 evvel előbb egy vidéki városban. Az 1. fel-
vonás Karádyék szalonja, 11. felvonás Karádyék kertje, 

III. felvonás inspekciós tiszti szoba. 

AZ ÖRDÖG MÁTKÁJA. 
Géczy István nagysikerű enekes és táncos színműve 

3 felvonásban, Rendező: ifj. Rozner Ede. 

SZEMÉLYEK 

Botár Márton, gazdag kovácsmester 
és törő tulajdonos Szabó Sándor 

Andor | , • , - t , . . Molnár József 
Barica I g y e r m e k e i e l s o felesegető! K a t o n a £ u j z j k a 

Anna, második felesége Ottó lluska 
Vernes Judit, Anna nenje Molnár Vilma 
Pál Miklós, kovács legény Kovács István 
Hirös Firtos Están, csiki székely . . Tóth Kálmán 
Kata, első felesége Stuhl Bözsike 
Sári, második felesege . Rozner Margitka 
Tóbiás Gergely, Miklós gvamja e<". Homasits Emil 

S é m t y j K . . I 
Csupor Péter a • -^v- ^ l ^ e t v á r i Elemér 
Heródes, i kan i cs Antal 
Szolgája, ' Betlehemiek • > ' . ^Cv . Papp Ferenc 
József l y * . H V . Deutsch József 
1 legény . . . A * . • .Sebestyén Antal 
1-ső munkás . . . . Homasits Emil 
2-ik munká»% . • (&>] P»PP Ferenc 
Egy leány . . . Baksa Rózsi 

Történik: T o r o c z k ^ az 1. és II. felvonás között 3 hó-
napi, a II. és III. felvonás közt 2 heti időköz 

A jegyek 15, 10, 8 ós 5 koronás árban a 

Szellemi Termékek elosztóhelyén, Várkör 61. 

lesznek megválthatók. 

Sport. 
Rovatvezető : Stubnya József. 

Kőszegi Sport Egylet 1 /b— K. A. C. és 

Sport Egvlet Ifjúsági csapata között 2 : 1 Sport 

Egylet I/b. javára. Fél idő 2 :0. 

Julius 2 4 . - é n csütörtökön. Kőszegi Sport 
Egylet I .—Budapesti 7- munkás ezred 1 : 1 . 

Félidő 1 :0 . Biró Hegedűs volt. 

Julius 2 7 . én . Vasárnap a Kőszegi Sport 

| Egylet ellenfele az Ostffiasszonyfai Sport C lub 

lesz, uiely a szombathelyi S. E. I. csapatával 

1 :3 arányban mérkőzött, erős klasszist képvisel 

és érdekes, erősen küzdelmes mérkőzésre van 

kilátás. Cigánvzenel Kezdete d. u. (1 ó rakor .— 

Előmérkőzés: 'Kőszegi I. M .—K. S. É. If júsági 

csapata között. Kezdete d. u. l/ j4 órakor. 

Ügyes varrónő 
ajánlkozik házhoz. Várkör 54. szam. 

Kézi varrónő 
azonnal kap állást Wa ld Miksa férfiszabó 

üzletében. 

Féreg-, egér- és patkányirtást 
jótál lás mellett végzek Kőszegen és vidékén. 

Cim : Ad l e r S imon vizsg. egér- ós patkányirtó 

Kőszeg, Király-«t 75. szám. 

Aki újságot olvas, 
az a vonat érkezése után azonnal megkaphatja a 

Népszavát, Vörös Újságot, Volksstimmét, Pester 

Lloydot, Testvériséget, Uj Időket, Dózsa Népét, 

Érdtkes Újságot és a többi lapokat is a Köz-

ok ta t ás i Népb i z t o s s á g szellemi termékeinek 

elosztóhelyén, V á r k ö r 61. 

lenül a kommunizmushoz való alkalmazkodást 

jelenti. Garami kereskedelmi minisztet ellenezte 

Kunfi közvetítő indítványát. Hock János oszto-

zott álláspontomban es Garamiéban és ugyan-

ebben a szellemben nyilatkoztak az összes jelen-

levő miniszterek, mire a minisztertanács egyhan-

gúlag azon hitározatoi hozta, hogy a kormány 

lemond, én a helyemen maradok cs másnap 

tiszta szociáldemokrata kabinetet nevezek ki, 

amely Vyx alezredes követelését ugyancsak el-

utasítja. Másnap, március 21.-én délelőtt a szo-

ciáldemokraták pártvezetősége a kommunistákkal 

Írásban megállapodást kötött, melynek értelmében 

a két párt fuzionál és szemben a minisztertanács 

határozatával nem szociáldemokrata, hanem s:ov-

jetkormányt alakítanak. A minisztertanács délután 

öt óra tele kezdődött és este 7 óráig tartott 

anélkül, hogy én vagy a polgári miniszterek ezen 

eseményekről valamit megtudtunk volna Het óra 

után a minisztertanács, amennyire emlékszem, 

abban a tudatban oszlott szét, hogy a het órára 

összehívott munkástanács ülése után ki fogom, 

nevezni a szociáldemokrata kormányt. A helyzet 

azonban akkor már egeszen más értelemben volt 

eldöntve, mert a katonatanács már délután elha-

tározta elnökének. Pogánynak javaslatára, hogy 

a kommunistákat támogatja, délután öt órakor 

lefoglalta az összes autókat és jármüveket, a hely- ' 

őrség egészen kommunista kezekbe került es este 

nyolc órakor a munkástanácsban Garbai mint 

tényt közölte, hogy szovjetkormány alakult, ka-

tonák es matrózok a hatalmat tényleg kezükbe 

kapták anélkül, hogy minderről a kabinet \agy 

en valamit megtudtunk volna. 

Mint később Kun Béla közölte, a Gellert-

hegyen negy ágyút állítottak fel, hogy ellenállás 

esetén a kormányépületekre lőjjenek. mind erről 

velem az elnökkel senkisem közölt semmit, ehe-

lyett hét óra után, amikor a munkástanács határo-

zata már nyilvánosságra jutott, felhívott a kom-

munisták bizalmi embere, hogy eddigi álláspon-

tom és a minisztertanács határozata ellenére szá-

moljak az uj helyzettel. A történtek után el kel-

lett határoznom a lemondásomat és fölösleges 

vérontás elkerülése végett aláirtam azt a kiált-

ványt, amellyel lemondok és a hatalmat a prole-

táriátusnak átadom. De a hatalmat nem én adtam 

át a proletariátusnak, az azt már korábban meg-

szerezte azzal, hogy tervszerűen kiépítette a szo-

cialista hadsereget, nekem nem maradt más vá-

lasztásom : vagy céltalan vérontást és elkeseredett 

polgárháborút kellett volna fölidéznem vagy pedig 

bele kellett a bevégzett tenyekbe nyugodnom. 

Kőszegi Sportegylet—Vörosőrsóg-Kőszegi 

I f júmunkások kombinált csapata. Eredmény 4 :0 . 

Biró: Balázs Jenő 

Váratlanul erős ellenfelet kapott a Sport-

egylet a kombinált csapatban, melynek tagjai 

egyénileg elég jó klasszist képviseltek, csupán 

összjátékuk hagyott k ívánn i valót maga után. 

Legjo!>b emberük Löffler jobbhátvéd és Balaton 

kapus volt. 

A Sportegylet Pacalos és Nóvák helyén 

Fuszek és Sti ininger személyében k^l tartalék-

kal állott fel, ennek dacára a csupat nagyon jó 

benyomást keltett. A csapat minden egyes tagja 

nyugodtan és észszerűen játszott, arni azután 

goalokban is kifejezésre jutott. Egyénileg kitű-

nőt nyújtottak Stubnya és Maitz kitűnő védő-
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