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— Eljegyzés A kedves idők élednek 
'újra és kezd a szivek fagyos kérge is újra 
'olvadni háborús merevségéből Az édes 
'Otthon vágya a szivek világából kitört és 
'hölgy koszorúnk egy kedves tagj.it viszi el 
az uj hivatásba. Saáry Katust, Saary József 

'nyug. kir. Ítélőtábla bírónak leányát elje
gyezte dr. Gruber Béla budapesti ügyvéd- 
jelölt, a 24. vadászzászlóalj tart hadnagya.

— Tanítók közgyűlése A Vasvármegyei álta
lános tanító egyesüld muraszombati járáskóre í

f évi rendes őszi, sorrendben 7K. üléséi Muraszom
batban október 20-.ín tartotta meg. Ezen Druizner 
György kir.(tanácsos tanfelügyelő is reszt veit. A 
tanítói körélére uj tisztviselők kerültek I Illőknek 
Lippay Vendel pártosfalvai, alelnőknek l’u'ka 

1 Sándor .barkóczi és jegyzőnek. I min i'.in mm., 
halmom tanítók egyhangúlag választottak meg 
Magvas, tartalmas és gazdag a<laiha!ma/i.t ■'mgi 

■ tolt előadást tartott lilán Iván a unó feladatokról 
' és a tanítóság helyzetéről Kiemelkedő ponttá \ dl 

az Ülésnek Terenta |ános miira-/oiiib,ii: : 10
, üdvözlete, mely a muraszombati iái ás kei «• I n 
j dús tanítójához, Darvas János gv maiai e • bedo - 
I vári Perem*/ mezővári tanítókhoz volt intézve azon 

alkalommal, hogy ők már 4(> evei meghatódó i.t.n 
I át állanak e járás területen a tanítói In ata 

magasztos szolgálatában Elismerésüket v Kg 
melegebb üdvözletünket küldjük es jelen iuk eme 
két nemes férfiúnak, kik igazán jót, nagy es ok 
jót müveitek egész életükben es olt, hova őket 
hivatásuk és az isteni gondviselés állította "'zmte 
megnyugtató, hogy Isten segedelmével missioiuk.i! 
még gyakorolják, bírják és tovább is példát min
tának az ifjú generátiónak a tanítói o!\ magasztos 
hivatás betöltésében.

— Lóvásárlás Gazdáinknak, mindazoknak, 
kiknek lovakra szükségük van, adtuk tudomására, 
hogy Zalaegerszegen a m. kir. 6. honvédliuszár

»MURASZOMBAT ES VIDÉKE*
pótszázadnál különböző árakon lovak vásárolhatók 
bármely időben, mig a meglévő állomány tart.

— járványos embervész A kór, mely kegyet
lenül pusztít végig járásunkban, végig sorainkban, 
végig lakosságunk között, ez a spanyol nátha 
nagyon szedi áldozatait. Kinn falvainkban és itt a 
járási székhelyen tűnnek sorainkból a munkás
kezek. A közel napokban máról-holnapra haltak 
el Skerlák László a muraszombati takarékpénztár 
könyvelője 4.1 éves korában. Maver János tpiio- 
mester Kínos fia 22 eves korában, Ráfiéi József 
vi/lendvai kereskedő Is eves korában es meg sok
sok érdemes embertársunk. Mikor lesz vege i

A szerkesztésért felelős S che ibner  Aladár.
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Vend vidéki Könyvnyomda 
könyvkötészete.

V I G Y Á Z Z O N
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M eohi/ha ió  i s  jóminösé^ű n i k o t i o m e  i te s

c ig a r e t t a - l i ü v e l y e k e t
csakis a VENDVIDEKI KÖNYVNYOMDA, papirkeres- 

kedésében Muraszombatban szerezhet be.

OKTÓBER 27.

Szolid és megbizható

13—14 é v e s  l e ányka
állandó alkalmazásra felvétetik a

Vendvidéki Könyvnyomda
könyv- és papirkereskedésében 

M uraszom bat.

35 dekás

tábori dobozok
k a p h a tó k

Vendvidéki Könyvnyomda
M u ra s z o m b a t .

VASVÁRMEGYE =  
E L E Í RÁS A =

népszerű íii/etecske iskolai és mayán célra, 
a vármegye több iskola III. osztályába 
bevezetett tantárgya, ara 4 0  fillér. Kap 
haló a VENDVIDEKI KÖNYVNYOMDA 

papirkereskedésében, Muraszombatban.

Ne fe led kezzü n k  meg a kórházaink  

bán ápo lt sebesült ka to n ákró l I

Muraszombat és Vidéke
Társadalmi és közgazdasági hetilap

E l ő f i z e t é s i  á r :  Egész évre 20 kor. Félévre 10 kor. Negyedévre 5 kor.

Egyes szám ára 40 fillér.

Gazdaszövetségi tagok, tanítók és jegyzők részére egész évre 15 korona.

hirdetési dij: minden szó 80 fillér. Ennek megfelelően számítjuk a terület hirdetést. A vastagbetüs 

és aláhúzott szavak kétszeresen számíttatnak. Eljegyzések halálozások, házassági hírek közzététele 

15 korona, jótékony egyletek és intézmények javára teljesített felülfizetések soronként 40 fillér.

Nyilttér sora 4  korona.

Nyomatott a Vendvidéki Könyvnyomda evorssaitóián (tulajdonos: Muraszombati T»kin r á k n é n 7 t : i r t  M i i r a c 7 n t n k n t k a n

Mur...omb.l, 1918. 40 fillér Harmlncnegveöll. ívlolyam 42. azém. Vasárnap, november hó 3.

Muraszombatés Vidéke
i íf

T ársad alm i és gazdasági hetilap u l

E L Ő F I Z E T É S I  ÁR:
H.gísz évre 20 kor., fél évre 10 kor., negyedévre 5 kor., 

egyes szám 40 fillér.

Kéziratok, előfizetési és hirdetési pénzek és reklnmáczirtk : 
Muraszombati Mezőgazdasági Bank r.-t. Muraszombat 

küldendők.

Iparos tanoncz iskola.
A/. elöltünk valóvá vált és önállósított, 

függetlenített gazdasági és államalakulási 
helyzetben mindenre kell figyelmünket ki
terjeszteni. Egy nagy, tartalmas munkaprog- 
rammot kell felállítanunk minden téren és 
minden vonatkozásban.

Mikor zászlónkra irtuk gazdasági és 
cultiiralis fejlődésünket, ennek a fejlődésnek 
a realizálásában, megvalósításában egy 
nagyon fontos szervre; az iparra és uj 
vonatkozású megteremtésére, fejlesztésére, 
megizmositására szegeződött figyelmünk. Ez 
csak tigy lehetséges, ha annak ifjú hajtásait 
különösen odaneveljiik. Ez a nevelés az 
iparos tanoncziskoia feladata

És itt most a muraszombati és járási 
viszonyokra akarunk különösen iátérni Nem 
tartjuk megfelelőnek azt a rendszert, mely 
most itt meghonosítva van. Az iskolát 
lanyhán vezetik és a szétosztott, 5 6 tan 
erőből álló tanítás a színvonalat nem emeli 
Bizonyos nemtörődömség folytán a gyakor
lati czél elérve sem lesz.

A muraszombati iparos tanoncz isko
lát a községnek kell vaskezekbe vennie, 
azt egységesítenie és önállósítania, belőle 
egy önálló községi tanoncz iskolát alkotnia, 
annak élére egy erős, ambitiosus községi 
tanítót állítania, ki azt és csak azt igaz
gatja. vezeti és a tanítással maga is egy
ségesen foglalkozik. Erre elég példa is van 
már. Utalunk csak a szomszédos Körmend 
nagyközségre, a hol éppen ennek a révén

l.uptulajdonos is kiadó : Muraszomhaliitnisi Ijazduszővetsíi; 

Bőszei kcsztö;
Dr. SOME 'I L AJ O S.

MPílJP.I.F.NIK MIM MN VASAKNAI'.

Készül. \  ciidvidčki Könyvnyomda Muraszombat, ahol aizy.'s 
számok kaphatók.

az ott szerzett művelődés révén érte cl az 
iparossság azt a niveaut, hogy gerinc/.c 
lett a társadalomnak.

Ez sok befektetést sem jelent. A mos
tani i százalék ipariskolai pótadó egész
ben, átadható a községi iparos tanoncz 
iskola czéljaira, ez és megfelelő állami 
segély, mely a tanítói fizetés kiegészítése 
hez feltétlenül megadatik, biztosítaná az 
iskola jövőjét, de oly alap is volna, mely
ből a tanszerekre is jut. A községi segé
lyezés mérve alig pár száz koronát igényelne, 
de bőséges gyümölcsöt teremtene, nem a 
közvetlen láthatóság, hanem a közvetett 
hatékonyság terén.

Egy speciális és szakszerű tevékeny
ség és egységesített, concentrali munka
programul azonnal megszüntetné azt a kis 
niveaut, melyen a nevelés ma áll es fel
nyílnék az a purspectiva, melyet jövőnk 
mai szertelen és bizonytalan volta daczára 
is minden dolgos embertől megkíván.

Cselekedni keii és nem sokat tana
kodni ! összefogni és nem széthúzni, 
különben az ádáz harezban elvesztünk s.

Higgadtság erős akarat 
munka testvéri szeretet.

Kétségtelenül üt van halva mindegyikünk 
attól az erz-stöl, tudattól és valóságtól, hogy sors
döntő és pedig oly sorsdöntő napokat élünk, a 
melyekben az események naponként, óránként sőt 
pillanatonként befolyásolják és szabályozzák egyéni
ségünket.

eg**.< iiudas/ávctséip tagok, tanítók is jegyzők részire 
évre 15 korona. *

Hirdetési dii : minden szó éra KO fillér.
I unok megfelelően számítjuk a terület hirdetést. A vaslagbetflí] 
is alithuzoii szavak kétszeresen számíttatnak A korlátozás Y 

hoz való jogunkat fenntartjuk 
Nyllttőr so rn  4 körömi .

Ls a legtöbben mintha elvesztették volna az" -jít 
a lelki nyugalmat es akaraterösséget, melyre épetf 1$  
ezekben az időkben a legjobban él leghatározat- *1 
tabban szükség van. Vérebek és ordas farkasok ijá 
ebes s/iszennései alighogy eljutnak valahol a Iiang4 
hullámokra, már is úgy csapong a fantazií’ \ | |  
merészségéivel es rajzoló szárnyaival, hogy meg' J;|! 
ingatja az emberek belső világát. Nem, nem. ennek* ‘jé, 
néni szabad ep most bekövetkeznie. Mindent hig-* 
gadtan. komolyan és nyugodtan kell fogadni, eröíf 
akarattal állni itt a végvidéken, hol az ütköző *»1 
pontok és vonalak a világvihar érdekellentéteiből.JJ 
előreláthatólag kialakultak A Mura es a Kusnicza ;|  
folyók állják ki a próbál, de állja ki ezt a pró-' ÍJ 
hát a mi nagyszerű, komoly és munkás járást?’ \  
derek népünk, benne mindnyájan különbség nélkül. 1 
l'örténelmi lapokra kerültünk szerény dolgos vol-’ **| 
tankban

Elég volt a vérből és lángokból ott a inesz- 
sze távolban a harc/, tereken, hiszen nagyon megJ ü 
fogyott már az összvagyonUnk és megfogyott1, S 
népességünk melyei Istenujként járványok is pusz-' ; 
titanak. A reszkető levegőben lelketlen uszítok. • 
hangjai meg ne csendüljenek és ha elvétve bár 
akadna is egy eltévelyedetl, tereljük vissza a hig-;r 
gadt utr.a mert ez se elveszett még. Több áldozat , 
nem kell és ne legyen itthon, mert hiszen már 
megkevesbbedtünk és nagyon erősen testvéri szere-' { 
tetben kell összeforrnunk a reánk váró nagy és : 
komoly munkában Magyar testvéreink, drága jó 1 
járási magyar népünk, nem szabad az ellentéteket 
keresnünk, hanem annak magvát is elveszni hagyni, 1 

az erők. izmok, aczélos magyar erők, a ma- i 
gyár kéznek és magyar esznek teljesen egyesülni l 
es egybeforrni kell és igy vállvetve együttesen és 
egymásért kell dolgoznunk. Onbujlékunk feltétlen :

IS

T Á R C A .
Dr. Ostffy Lajos főispán beszéde.

Az október 20-1 muraszombati járási ünnepélyen.

Muraszombati Járás Érdemes Közönsége ' 
Honfitársaim!

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ur nevében először is fogadják Önagyméltóságá- 
nak a miniszter urnák üdvözletét, e mai alkalom
mal. amikor a magyar közművelődés e szép 
ünnepére, az itteni közművelődési egyesület 25 
éves jubileumára összegyűltünk. De fogadják, igen 
tisztelt Honfitársaim részemről, mint a vármegye 
főispánja részéről is meleg üdvözletemet, — amelyet 
Önökhöz lelkem mélyéből a legnagyobb örömmel 
intézek e irtai napon amikor nevezetes, nagyfontos- 
ságu és nagyhorderejű országos átmenet iJején 
Önök hazafias lelkűk megnyilatkozása végeit itt 
összegyülekeztek,

Sorsdöntő napok virradtak magyar hazánkra. 
A fegyverek nemsokára pihenni térnek, meg kell 
kezdeni a jövendő békés idők állandó berendezését.

Es tiszteit Honfitársaim, a békés időkre való be
rendezkedés ime mivel kezdődik ? Azzal, hogy a 
magyar kormány, a magyar koronás király együt
tesen kijelentik Magyarországnak önállóságát és 
függetlenségét. (Egctverö hatalmas éljenzés).

A sok gyász, sötét szomorúság után, ameiy 
nemzetünket annyi é\századon át érte, a legutóbbi 
négv esztendő keserves megpróbáltatásai után, me'y 
nemzetünket és az egész világot sújtotta, a magyar 
Haza számára adott a Gondviselés meg egy 
reménysugár!. Azt, amiért évtizedeken, mondhatnám 
évszázadokon át küzdöttünk, amiért most öt évig 
viseltük a háború ver/ivatarát, hogy hazánknak 
boldogulását, önrendelkezési jogát biztosítsuk, hogy 
ne taposson magyar hazánk földjén ellenség, aki 
minket rabszolgaként kizsákmányolni akar: ezt a 
szent czélt elértük a háború végén és a magyar 
nemzet nagy véráldozala a jövőben valamiképen 
megtérülhet azzal, hogy önállóak és függetlenek 
leltünk. (Hosszantartó lelkes éljenzés).

KI Ausztriától! Éljen a szabadság ! Éljen 
Kossuth ! Kiáltják vendül, magyarul, az elragadtatás 
extázisában a vend polgárok százai,

Megdobban a szivünk* megremeg a lelkünk, ' 
mikor meggondoljuk, mit jelent szántunkra ez az ' 
önállóság Azt jelenti, kedves Honfitársaim, hogy > 
fiainknak, véreinknek neifi kell többé távol idegen-' J 
ben, idegen parancsra vérezniók. Azt jelenti, hogy« 
amit a Gondviselés nekünk adott, azt a gazdaságotfg 
azt a mérhetlen kincset, amit a magyar föld;;' 
magában rejt, áldott földünk termő erejében,,, 
halmaink, hegyeink gyomrában, folyó t izeink ere jé-,. 5 
ben, mindez! a kincsei mi magunk használjuk és .J 
a magunk részére alkalmazzuk a jövőben. (Lelkes P 
éljénzis es helyeslés).

Ls Inába lesznek irigy szomszédok, se szövet-, I 
ségnek, se egyesülésnek örve alatt minket azoktól | 
a kincseinktől, amiket nekünk a Gondviselés adott, Lj 
megfosztani nem tudnak.

É nagy és korszakalkoti átalakulás idején j 
azonban itt a szomszédságban uj államok alakul*?! 
nak Milyenek lesznek, nem tudjuk még. De olya-L 
nők. mint a magyar haza, jól tudjuk nem leszjJ 
soha! (így van, úgy van!) földjükben nem lesz- 
nők olyan gazdagok, szántóikon nem reng majd^ 
az aranykalász, mint n magyar föld áldott kalász-<
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1 védelme a járási nép szent érdeke és Szent István 
( koronájának is ez a hagyatéka különösen e terű- 
I leten és most. A levegő túlhevítői ide ne érkez- 
I besseaek I Mi itt a magyarságért és kenyerünkért, 
; a békéért és igazságért állunk és kicsinyes gondo

latok, kicsinyes lelkek konkolyt ne hintsenek.
Minden emberünkre szükség van itt és mind

egyiket -megvédnünk kell, ha a határokon vesz 
jelentkeznék vadállati demagógokba bujtatva. A 

, rendfenntartás, a hatóságok és a vezetők védelme 
elsőrendű érdek, mert fej nélkül a nyáj erőtlen,

• tehetetlen és szétzüllik. Legyen minden tej szent 
és sérthetetlen! Szent itt a magyarság történeti 
joga, szent a nép joga, szent mindenkinek az élete 
és vagyona is, ép azért higgadtan, erős akaiattal 
komoly munkában és testvéri szeretettel kell egve- 

i sülni és ellentál lan i azoknak, kik csak ho'./ánk 
nyúlni is akarnának. A nagy Isten örködéit eddig 
szerény tájékunk és derék nepe felett, I g> en 
méltó most Istenhez minden itteni mása -s a/ 
Alkotó védelme felettünk nem maradt el, ha erő 
inket jól, helyesen és czéltudatosan az ö -/<• i4.í 
tatába állítjuk. Hangzatos czifra jelszavak senkii el 

! ne kábítsanak, mert itt idegen birodalmi épülethez 
épületanyagok nincsenek és oda rendelke/. csere ne 
adassanak. Jogainkhoz és a békés jólétbe/ mi el 
jutunk az önállóvá és teljesen függetlenné lelt 

: édes magyar hazánkban, azok birtokához nem 
; kellenek hulla sem hajlékromok. Bármi pusztul,
' annyival nehezebb az élet. Az öntudatos járási 
1 néptábor az egységben magyar lélekkel immáron 
1 tömörült, óvja is így és védje otthonát, ver.it es 

jövendőjét okos utón; a békés boldogulás utján. 
A népjogok és a népakarat érvényesiilcsenek 
virradatján túl vagyunk s most már munkás 
kezünk és nyílt eszünk az általunk megjelöli 
magyar határt itt kell. hogy megvédje. S

H Í R E K

Emléktábla felavatás.
A muraszombati ág. ev. gyülekezel emlék

táblával jelölte meg Újtölgyesen azt a házat, mely
ben Kardos János volt örihodosi ág. ev. lelkész, 
a vendvidék kiváló költő-papja született Kardos 
János izzó magyar hazafisága mellett hivatott 
költője volt népének, akinek vallásos tárgyú költe 
ményei, énekei, népdalai, mai napig egyetlen lei 
mékei a vend irodalomnak. Kiváló iorditó »olt 
Átültette a vend nyelvre a szózatot és számos

költeményt, népdalt. A szabadságharcz idejében 
erős nemzeti érzése kardot köttetett vele s a saját 
maga által híveiből toborzott csapat élén véd t a 
tótság veszélyeztetett határát.

A muraszombati gyülekezet s vele az ilyen ,j 
járás evangélikus közönsége csak önmagát becsülte 
meg, amidőn kiváló fiának emléket állított. A ház 
melyben a költő pap született jelenleg Banko Vik
tor birtokos tulajdona, ki a régi épü• et helyére ' 
csinos lakóházat emeltetett. A sötét márványból 
készült emléktáblát október hó 31-en bensőséges 
ünnep keretében avatták fel A napok óta tarló 
esőzés miatt Muraszombatból csak kevés közönség 
volt jelen, de a környék nepe s/ép számban egybe- 
sereglett A lelkészeken kívül megjelentek Rúzsa 
l erene/né a muraszombati ág ev nőügyiét, l)r. 
C/iírák |ános a Muravidék! Közművelődési Hgye- 
sülét képviseletében. Az énekkai az ■ Hrös várunk 
a/ Isién kezdetű régi protestáns énekkel vezette 
he az ünnepséged, ameb után Luthá1' Adám 
battvándi lelkész mély állítatta! imát mondott.

Ileiner (ie/a őrihodo-i lelkész tartotta meg 
e/iuán emelkedett hangú ünnepi bőszedét, amely
nek keretében üdvözletei hozott a költő pap volt 
gyülekezetétől bitek maid pedig Kováls István 
vend nyelvű méh érzéstől áthatott beszédje kő 
vetkezett, amelv után a közönség a Hymnuszt 
énekelte A/ énekkart Rn/sa hcrencz vezette s a 
fal 11 st leányokból álló dalátua általános megeíé- 
gedesel működőit Az ünnepelv után Banko V'ikto* 
gazdagon terített asztalnál látta vendégül a intg- 
jelenteket A pompás vacsora aialt számos lei- 
köszöntökben ünnepelték a vendégszerető házigaz
dát és családját

Spanyol nátha áldozatai. A 
spanyol nátha mindinkább terjed különösen 
a szarvaslaki és perestől körjegyzőségekben 

ho! naponként 3 4 halottat temetnek.
Legutóbb Koblenczer Ignácz vizlendvai 
vendéglős páratlan szorgalmú és kör.szere 
tetben áilott leánya Koblenezet Liza halt 
meg 25 éves korában egy napi szenvedés 
után spanyol náthában. A megboldogult, 
finom lelkületű nri leány iránt általános a 
résziét. Ugyanott halt el benne rövid 3 
napi szenvedés után közszeretetben álló 
Ráfiéi Józset kereskedő is. A családok a 
kővetkező gyászjelentéseket adták ki :

Kobleno.er Ignácz és neje szül Neutcid 
Hermin mint szülök az összes rokonság névé
ben h legmélyebb fájdalommal tudatják szereteti 
leányuk Koblenczer Liza életének 25 ik é\éber.

_  »MURASZOMBAT ES VIDÉKE.

rövid szenvedés után folyo hó 7-én délután 2 
órakor történt gyászos elhunytat. A kedves 
halott földi maradványait folyó hó 9-én Viilend. 
várót elhozva Muraszombatban ugyanaz nao 
délután 3 órakor az izr. sirkertben örök nyug*, 
lomra fog helyeztetni Vizlendva, 1918. október 
8. Nyugodjék bekében ! Koblenczer Oszkár, Kob- 
lenczer f ajos. Koblenczer Vilma testvérei. Deusch 
Alfiéd sógora. Neuíeld Adolfné nagyanya.

özv. Ráfiéi Jánosáé, mint anyja és özv. 
Ráfiéi Józsetné, szül. Márcsics Márai, mint neje 
és Ráffel Lincsike gyermeke megtört szívvel 
jelentik saját, valamint a testvérek és kiterjedt 
rokonság nevében íia, illetve férje, illetve édes 
atyja Ráffel József urnák 35-ik életévében rövid 
betegség és a halotti szentségek ájtatos felvétele 
mán t hó 22-eu történt gyászos elhunytál. A 
kedves halott földi maradványai f. hó 24-én d. 
u 3 g. fognak a helybeli sirkertbe elhelyezni. 
A halotti szentmise í. hó 25-én reggel 8 órakor 
fog az urnák bemutlatni. Szarvasiak, 19 1S. okt. 
2 2 . Nyugodjék békében ! özv. Ráffel Jánosné 
anyja, özv. Ráffel Józsefné neje, Ráffel Lincsi 
gyermeke, ozv. Márcsics Lány anyósa, Ráffel 
János, Arany Ist-ánné született Ráffel Teréz, 
Ráffel Károly Ráffel Vilmos testvérek. Ráffei 
Jánosné született Kettner Lincsi sogorné. Arany 
István sógora.

Poígári iskolai üeak-asztal A polgári
iskc.ini tanulóifjúság anyagi és egészségügyi segé
lyezése czéljából megindított segélyezés első fecskéi 
jelentkeztek, A deák-asztal javára eddig befolyt 
adományok a következők .

1 i)r. Somén Lajos Muraszombat 15- -  K
2 Nemeibe Nelly tanite nő Bántornya 12 .— »

alap eddigi összege 27 K 
Az adományokéit köszönetét mond és továb- 

b'ak küldését kéri Kováls György igazgató.

A szerkesztésért felelős • S c h e ib n e r  Aladár.

______ HIRDETÉSEK.
AJÁN LU N K
mig a készlet tart

Elsőrendű kocsikenöcsöt
Súroló k e fé t............ ... . .
Kéri és molnár szatyrot • 
Ceresin mécsest • • - - . . 
Ace*elin jfyertyát - - • 
Cirok seprüt - . . . . . .
Box cipóé rémet . . . . . .
- - h legjutányosabb áron

Muraszombati Mezőgazdasági Bank r. t. 
áruosztálya.
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tengerén, amely biztosítja e hon lakosait minden 
korra, hogy a magyar haza fiai sorában éhínség 
nem pusztít soha Badacsony és lokaj kies 1-almai 
ahol arany nektárt ád a hegy nedűje, vájjon lesz 
hozzájuk hasonló az uj országokban ? fis nem 
fogja beragyogni az uj országokat az első magyar 
királynak, Szent Istvánnak arany koronája, ennek 
a kotenának áldási hozó arany sugara Nők küz 
des, sok viszontagság, sok bizony'alanság sok 
áldozat vár ezekre az uj országokra, amíg valami 
állami rendet uieg tudnak leremteni. Ha tehát 
kancsal szemekkel tekintenek félénk, es  most a mi 
földünkből a mi gazdaságunkból, a mi öserönkböl 
akarnak a maguk számára valamit elkaparintani, 
ezt mi elhisszük és meg tudjuk érteni. (He nem 
lesz belőle semmi! Rljenzé*') És nagyon jól tud
juk mindnyájan, hogy nem azoknak a kedvéért, 
mert ezzel magukat akarják erősebbé tenni. Hisz- 
szen láttuk, hogy amit mi itt a haza határain belül 
produkáltunk, azt kénytelenek voltunk maximált 
árakon odaadni, de ami nekik volt azt nem adták 
oda nekünk. (Felkiáltások! Le velük ! Hl Ausztriá
tól. Ezért hangzott fel ez országban sokfelé és 
•zért hangzott a muraszombati járás derék nepe 
között, ennek a hazafias érzésű népnek az ajkán

a jelszó Hl Ausztriától' Önálló <•> független legyen 
a magva- haza! 1 Hosszantartó lelkes éljenzés. 
l'«!ki:-!tások ' Hijen a s/an.-Jság ' Hhoti Ki ojih !| 

H/.ert. kedves Barátaim ;ó magyar honfi 
társam), en attól az aggodalomtól amit hangoz
tatnak, attól a töreki estól, amit ,1 határi n mi 
táplálnak, hogy meg a muraszomruti járás népét 
is elvilietnek Magyarországtól, en ezektől egészen 
nyugodtan aiszom, ismerem 0 fold népet, nemcsak 
huzafiaságáhan. de eszében e- mir eltseneben is 
tudom, lege átlát a csábítók szitáján es egv - / ó -  

val, egv szív .el azt kiáltja, nem keli nekünk 
sem;:’..fele idegen, nem azért szakadunk el Ausztriá
tól, hogy must, amikul eldaiahoiják. igyekezzünk 
gyengeségét akármilyen módon is megerősíteni. 
(Élénk helyeslés, taps es éljenzés!) Most akarjuk 
és most fogjuk elvezni azt az erőt, azt a gazda 
Ságot, amit a magyar haza földje minden liánnk 
foltál, a dús Alföldtől a Kárpátokig es a K irna 
toktól le az. Adriáig! Az uj békés korszak küszö
bén nem fog megtörténhetni, hogy elvegyék a 
magyartól, ami a magyaré és ami a magyaré volt 
egv ezredéven át.

Polgártársaim1 Amidőn a magyar kormány

népére, ez az Önök számára a jövendőre nézve 
• égvén biztosilek arra. hogy azok a kívánságok, 
jogos ,K. nyék es törekvések amiket a békés át- 
alakulás küszöbei e vidék hazafias népe táplál, 
támogatásra fognak találni a kormányzat részéről. 
(HjSjZanlailó élénk helyeslés).

lol tudják Önók és ez ünnepélyes alkalom
mal kétszeresen álerez/ük mindnyájan, hogy egv 
l epnél, erői. hatalmai es érvényesülést a müveit- 
se*., a kultura ad. Hs arniko 1 az ország határán

ki ! trn a na k 'lvan épületere a művelődésnek

i'.te/.e!

figyelmet ideir.f nyitottuk a Muravidék hazafias

Nyomatott a Vendvidéki Könyvnyomda gyurssajtóján (tulajdonos: Muraszombati

templomáia mutathatunk, mint ez az 
v mai ünnepségünk színhelye, akkor 

szaruul es rendületlenül élhet lelkűnkben az a meg
győződés. hogy az a nép a művelődés utján 
s/ioiuiiben és anyagiakban megerősödve az Ősi 
ezeréves magyar állam keretei között, ha idegen 
nyelven is, J ;  magyar s/ellcmben a mi magyar 
nemzeti törekvéseinkkel egybeforrva, virulni é* 
i'ös/udni fog Az.t kívánom, liogv a M u r a v i d é k é *  

"iK népe a magyar kultura áldásait élvezve # 
magyar kultura erejétől megerősítve boldog legyen, 
nyugodtan és bekében éljen és fejlődjék a függet
len és egységes magyar hazában! (Szűnni nem 
akaró lelkes éljenzés).

1 akarékpénztár) Muraszombatban.

Muraszombat, 1918. 40 fillér. Harminczncgyedik évfolyam 43. szám. Vasárnap, november hó 17.

Muraszombatés Vidéke
T ársad alm i és  gazdasági hetilap
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E L Ő F I Z E T É S I  Á R :

Hy.es/ évre 20 kor.,  fél évre 11) kor., negyedévre 5 kor., 
egyes széni -Pl fillér

Kéziratok, előfizetési és' hirdetési pénzek és rektamácziók 
Muraszombati Mezőgazdasági Bank r.-t. Muraszombat 

küldendők.

Háború forradalom  béke.
Nagyot fordult az idő kereke. Egyszerre. 

Rohamosan. Az emberiség oly pontra jutott, 
a melyen vágyak, óhajok, törekvések 
vulkánszerüen törtek elő és valóra váltak 
a régi álmok.

A háború, ez a borzalmas megtorlási 
eszköz, melyet solia se kerestünk, soha se 
akartunk, melyet inegtámadtatásunk után a 
védelem keretében voltunk kénytelenek 51 
hónapig minden szenvedéseivel végig küz
deni, 1918. november 1 én elpihent.

A népakarat jutott érvényre az egyen
lőség, testvériség, szabadság és független
ség szent elveivel és hazánk ezen pillérein 
leendő legteljesebb kiépítését és berendezé
sét rendelte el Ez az eredmény a háború 
diadala reánk nézv« Ez a népakarat a 
nemzet legfőbb szerve gyanánt az Országos 
Nemzeti tanácsot és a népkormányt állította 
hazánk élére

Forradalmi és vértelen pillanatok 
máról-holnapra 1918 október 31-én ezt 
ajándékozták a nemzetnek. A Tanács és a 
Kormány elrendelte a gyilkolás és pusztítás 
beszüntetését teljesen és azonnal, fegyver
szünetet és békét kért összes ellenfeleinktől. 
A tárgyalások gyorsan folynak és a leg
rövidebb időn belül be is fejeztetnek

Folyik a rendezés, berendezkedés és 
teljes alkotás, ujja alakulás nemes munkája. 
Nagy-nagy munka. Nehezebb ez a munka, 
mint a rombolás. Es ebben a munkában 
kell most megmutatnunk nagyságunkat. 
Tovább rombolni semmit nem szabad. 
Alkotni kell. És a mit megalkotunk, a mit 
a mentés teljtartalmával megszervezünk, az 
lesz az az alap, melyen felépül jövőnk. 
Szófecsérlések. szóvirágok a tények roha
mos es pillanatról-pillanatra szülendő ára
datában nem helyén valók. Mindenkinek 
esze, szive, lelke a helyén legyen. Egy és 
egységes legyen minden. Itt a határon 
úgy érezzük a fellegek elvonultak és 
bármily nehéz még a jövőbe belátni, csiig- 
gedesre ok nincsen. Kitisztul az égbolt is 
és napfény derül a hazai földre, erre a 
járásra is. melyek nekünk mindnyájunknak 
oly édesek, oly örökbecsüek.

A múltak bűnei szülték a háborút, 
ebből a háborúból a forradalom vezetett ki, 
a forradalom meghozta az azonnali fegyver
szünetet, a fegyverszünet most nyújtja az 
emberiségnek ; mindnyájunknak, nekünk is 
a békét.

Az eseményeket, gyors lefolyásukat 
most ne bíráljuk. Ez az idő, a történelem 
es jövőnk dolga lesz tneg feladata.

Üdvözöljük a Békeangyalt! Ha nem 
is nyertük meg azt a ruhát, melyet tőle

I.Hptuliíjdoiios is  kiadó Muraazuinbatjdrdsi Uazüaazövmí-g. 

Főszerkesztő:
Dr. S Ó M É N  LA JOS.

MLtj.lt i.ENlK MINIM \  VASARNAP

Készül: Vendvidék! Kőin vnyomda Muraszombat, ahol t-gyes 
számok kap'i.üok.

reméltünk és vártunk, mégis a nehéz gon 
dokit száll el fejünk feleli: háborít nincs, 
újra itt a békés munka, önmagunk, test
véreink, felebarátaink, szomszédaink és 
embertársaink szeretetének az uralma

Öleljük es szeressük egymást és váll- 
vetett közös alkotó munkával támogassuk 
hatóságainkat, vezéreinket, egymást és 
mindenkit!

S

A közelmúlt eseményei.
Vármegyénkén, járásunkon a nagy idők első 

viharai közvetlenül november 2 án jelentkeztek.
Ide a távolról a befejezett tények Ilire ekkor 

érkezett meg. Hzek egymást váltották, egymást 
követték.

Hs itt az idő, a helyzet komolyságának meg
felelően viselkedett mindenki is, különbség nélkül. 
Hzt ölömmel kelleti látnunk, mert a járás lakos
sága evvel mély értelmének, magas gondolkozá
sának adott külső képet. Kalapot emelünk mindenki 
elölt es köszöntünk mindenkit.

November 2-án adta ki az országos nemzeti 
tanács a rendeletet, hogy a tanács törvényható
ságonként alakítandó. Hz nov. 3-án megyénkre 
kiterjedően Szombathelyen meg is alakult. Hzen 
járásunk is megjelent es határozatai szellemében 
már november 4-én reggel 8 órakor, mikor Hor
váth Hál iös/olgabiró kihirdette a népkormány és 
a hadügyminiszter rendeletét, megalakult es műkö
désbe lepel a .Muraszombati Nemzeti Tanács, a 
Muraszombati Katonai Tanács és a Muraszombati 
Nemzetőrség.

A Muraszombati Nemzeti Tanács igv ala
kult meg :

Hlnök : l)r. Sómén Hajós, helvetes elnök : 
Hartner Géza, titkár: dr Pintér Miklós, tanács
tagok: Antauer József, dr Czipóth Zoltán, Dobrav 
János, Benko István, Barbarics István, l.uthár 
János, l.anscsek Hereniz, Szlepecz János, Kováts 
István, Rituper Lajos, Hliszár József, Turk József, 
Nemecz János, Kardos József, Rúzsa Ferencz Rat- 
kol Tivadar, Batthyány Zsigmond gróf, Szápáry 
László gróf, Kazár Imre. Junkuncz Sándor

A tanácsra bízatott egyben annak további 
kiegészítése és járási tanács alakítása.

A katonai tanácstagjai lettek: I onyó László 
csendörs/ázados, dr. C/iirák János népi. százados. 
Csütörtök István, Hartner Nándor főhadnagyok, 
Heker Rizsei, Garzulv József, Németh Lajos, Ditrói 
Zoltán hadnagyok, továbbá Czvelko Lajos, Csiszár 
István, Meolicz József, Hauzsár József, Vogrincsics 
József, Gredár Antal, l.uthár Ferencz és Kolossá 
János.

A muraszombati polgárőrség egyelőre 150 
taggal alakult meg. a melyhez csatlakozott a nagy 
polgárőrség.

A működést a fenti szervek az alábbi kiált
ványai kezdték meg:

évre korona.
IlirJetéM díj : minden szó óra 80 filiér.

Ennek megfelelően számítjuk a terület hirdetést. A vastagbélül. F
ís aláhúzott szavuk kétszeresen számíttatnak A korlátozás- t f  

hoz való jojóinkat fenntartjuk 
Nylltlőr sora 4 korona.

!
Mindenkihez !
Honfitársaink !
Katonák, munkások, polgárok! ^

A nagy időkben hős apáink és fiaink a ’L
népakaratot diadalra vitték : hazánk önálló és. ' 
független lett. . éj

A vezetést a Népkormány és az Országos;
Nemzeti Tanács vette át. I I

Megalakult Muraszombatban is a Mura-,,! 
szombati Nemzeti I tinács Hz belőletek és érte- !
tek lett. ’ I

Hivatva van és kötelessége, különösen itt í  j 
a határon, a betörök ellen a polgárság és lakos-, <
ság vagyonát, a jogot és igazságot megvédni, -j 
a rendel, a személy- és vagyonbiztonságot J 
fenntartani.

Hz közös és szent kötelességünk.
Mindnyájotokra, bölcsességtekre, méltóság

tokra és teljes nyugalmatokra van szükség.
Hgyesülniink kell az egyenlőség, testvéri

ség és szabadság szent és becsületes szeretetében.
.A I anács a Nemzetőrséget Muraszombat

ban már megalakította. Hz a mai naptól, a ti 
véreitekkel és az eskü szentségével véd itt 
mindent.

A Tanács elrendelte, hogy az esthomály 
beálltával, legkésőbb 6 órán túl 18 éven aluli 
személyeknek az ulczán járni nem szabad, tilos 
egyáltalán kávéházakban. korcsmákban szeszes 
italt adni. mindezek 8 órakor lezárandók, amikor 
mindenki otthonában köteles lenni.

A Tanács a városházán székel, ott minden
kinek rendelkezésére áll összes ügyeiben.

Muraszombat, lőj 8. november 4.
Muraszombati Nemzeti és 

Katona Tanács
A kiáltvány falragaszokon lett és dobolás 

utján kihirdetve, egyben a muraszombati főszolga
bírói hivatal állal a járásbeli összes községeknek 
is megküldve.

Muraszombat és vidéke, járása, a nehéz 
időkön ennek következtében nagyobb megrázkód
tatás nélkül esett át, mert a megfelelő gondos
kodás  minden irányban megtörtént állandóan. 
Emberei e járásnak komolyan és meltóságteljesen 
viselkedtek.

A szomszédos zalai helységekben jelentkezett 
zavargásokat az iit lévő karhatalmi csendöri ki- 
rendeltség példás tisztjeivel: Fonyó László csendőr 
századossal. Csütörtök István főhadnaggyal, Gar- 
zuly József. Németh Hajós, Ditrói Zoltán had
nagyokkal az élén és ezek személyes közbelépé
sével és az önként jelentkezett néhány nemzet
őrrel megfékezte, az életet normális kereteibe 
visszaterelte és igy a polgári munka a határokon 
is már rendes mederben folyik. Maguk a bűntette
sek megérdemelt helyeiken vannak.

Sőt szomszédainkkal a legbarátságosabb 
viszonyba léptünk és összes intézkedéseinket magá
évá tette a luttenbergi polgármesteri hivatal é» a
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