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1;etl most tisztelnünk és szerelnünk egymást, mint 
Talaha. A szomorú múlt után és a járásunkban 
: Uralkodó, pusztító járványos betegségek körben 
!lékünk dolgoznunk kell a közállapotok javulásáért. 
I3izik bennünk a kormány, bízik mindenki, legyünk 
í bizalomra méltók is.

1 — Leszerelő bizottságot küldött Muraszom
batba a hadügyminiszter, mely az átvonuló kato
naság felszereléseinek és lóállományainak a továb

bítását és elosztását rendezi és szervezi.
— Gabona- és marhakiviteli tilalmat tisztelje 

most .s mindenki és tartsa be, mert ez most is 
fenn áll, sőt kifejezetten kormányrendelettel elren
deltetett. És ennek a betartása a járásbeli lakosság 
parancsoló kötelessége, hogy a hosszú télre, az 
egész előttünk álló gazdasági évre mindenki ellátva

1 legyen és ebben a mindenkiben hazatéré katonáink 
is benn legyenek, inért róluk is es velők együtt 
mindnyájunknak keli gondoskodni, mit csak rend
szeres gazdasági munkával lehet elérni.

— Népbiztos Vasvármegye területére \ it 
nyédy csendőrÖrnagy Szombathelyen népbiztossá

i van kinevezve.
— Lirajegyek beváltását rendelte el a kormánv 

I a Pénzintézeti Központ kötelekébe tartózó pénz
intézeteknél dec/. 15-ig, hol is az udinei Cassa

| Veneta dei Prestiti által kibocsájlotl lírajegyekel 95 
( árfolyamon fogják beváltani.

— Fegyverek, töltények beszolgaltutasa. Az 
i összes katonai fegyverek, bárminők azok, töltények, 
! felszerelések beszolgáltatandók a községi elöliáro- 
| Ságokhoz és csendőrséghez, honnan azokat a le- 
I szerelő bizottság átvenni fogja es az. intézkedik

tovább hadügyminiszteri rendelkezések alapján.
— A vasmegyei nemzetőrség parancsnokává 

Herbst Elemér alezredesi nevezte ki a hadügy
miniszter, így annak megszervezésében most már 
egységesség és rendszer fog beállani járásunkban is.

— Tilos értékeket kivinni az országból. A
kormány rendelkezése folytán tilos Magyarország 
területéről bármely kötvényt, részvényt, takarék- 
betéti könyvet, csekket, bárminemű értékpapírt, 
pénzt, ékszert más országba vinni vagy más helyre 
küldeni. Ezt csak engedéllyel lehet megtenni.

— Katonai tárgyak, lovak vásárlása. I iios 
bárminemű katonai felszerelést, tárgyakat, lovakat 
slb. igazolvány nélkül megvásárolni. A kik az 
ellen vétenek, szigorúan bűnhődnek.

Községeknek egyenként küldjük meg a 
jelen lappéldányt, mely egyúttal értesítés is a 
benne foglalt határozatokról.

A szerkesztésért felelős: S che ibner  Aladár.
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tok. úgyszintén Olcsó Jókai Modern Könyv
tár Magyar Könyvtár Ifjúsági iratok 
Ciyermek képes és mesekönyvek raktáron nagy 
választékban. Vendvideki Könyvnyomda könyv- 

és papirkereskedésében Muraszombat.

A muraszombati kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
1443/1918. tkv. sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Sinkovich Szidónia, Dr. Weiss Conrád és 

neje Barkóczi Jolán önkéntes árverési ügyében a 
telekkvi hatóság Sinkovich Elek szombathelyi lakos 
utiajánlatára az újabb árverést a muraszombati kir. 
járásbíróság területén lévő Barkócz községben 
fekvő s a barkóczi 416. sz. tjkvben + 1—2 sor 
31, 29a-2. hrsz. 23. házsz. a foglalt s Sinkovich 
Szidónia, Dr. Weiss Conrád és neje Barkóczy 
(ólán nevén álló ingatlanoknak egy tételben s 
öö30(> korona kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1918. év i novem ber hó 30-fk 
napján  délután 2 órakor Barkócz község házánál 
fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási 
árnál alacsonyabb áron nem adhatók el.

Az árverezni szándékozók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10" , -át készpénzben vagy 
az 1881. LX. t. c. 42. sj-ában meghatározott ár
folyammal számított óvadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, hogy a pánatpénznek elő- 
leges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti el
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni (1881. I.X. t. c. 147, 150, 17« 
SS, 1908. XI.. t. c. 21. S-)

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma
gasabb Ígéretet telt. ha többet Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. Xl.l. 
25. S-)

Muraszombat. 1918. évi október hó 28.
S ze n tk irá ly i sk. kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
N eszm ényi, segd. hiv. tisztv.

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 hirek közzététele 

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

Nyilttér sora 4  korona.

Muraszombat, 1918. 40 fillér. Harmincznegyedik évfolyam 44. szám. Vasárnap, november hó 24.

Muraszowbatés Vidéke
T ársad alm i é s  gazd asági hetilap i

E L Ő F I Z E T É S I  Á R :
P.t;ész évre 20 kor., fél évre 10 kor., negyedévre 

egyes szám 40 fillér.

I.uptulajdonos és kiadd: Muraszombaijárási (iazdaszíWetség. Oazda.zövetségi tagok, tanitók és jtgyiök résiére égés:
•mr., Főszerkesztő: évre 15 korona.

Dr. S Ó M É N  LA JO S. Hirdetési dij: minden szó ára 80 fillér.
Kéziratok, előfizetési és hirdetési pénzek és reklam ációk: WFQ IFI FNIK MINIM \  VASARNAP Ennek megfelelően számítjuk a terület hirdetést. A v.stagbetO. jffl

. . . . . .  . , . ' . „  .m-Aur.tx.Miv .WNljr.N VASAKNAI. és aláhúzott szavak kétszeresen számíttatnak A korlátozás I P
Muraszombati .Mezőgazdasági Hank r.-t. Muraszombat \- t • .»« i . . . rfi. . . .  . . .  Kes/ul Vendvideki Kőnvvnyomcft Muraszombat, ahol egyes hoz való jogunkat fenntartjuk.

kuldomK,k- számok kaphatók. Nyilttér aora 4 korona.
. I

Magyarország —
népköztársaság.

1918. november 16-ika örökké nagy 
és nevezetes dátum a magyar nemzet éle
tében. Méltatni ezt a napot ma nem tudjuk, 
ez a jövő feladata.

Ezen a napon a bűnben született kép- 
viselöház önmagát feloszlatta, a főrendiház 
pedig berekesztelte üléseit, majd a parla
menti épület kupolacsarnokában és az 
Országház-téren Budapesten az ország 
minden vidékéről, annak minden rendjéből 
és osztályából összegyűlt nemzetgyűlés 
egyesülve az Országos Nemzeti Tanáccsal 
és a népkormánnyal, az összes vidéki taná
csok meghallgatása után egyhangúlag ki
mondotta a független magyar népköz- 
társaságot.

A nemzetgyűlés ezután egyhangúan 
meghozta a következő néphatározatot:

1. cikk. Magyarország minden inás 
országtól független és önálló népköztársaság.

2. cikk. A népköztársasági alkotmányt 
uj választójog alapján sürgősen egybehívandó 
alkotmányozó nemzetgyűlés állapítja meg. A 
magyar országgyűlés képviselöháza és főrendi
háza feloszlik és megszűnik.

3. cikk. Addig, ainig az. alkotmányozó 
nemzetgyűlés másként nem határoz, az állami 
föhatalmat a Károlyi Mihály elnöklete alatt 
álló népkormány gyakorolja a magyar nem
zeti tanács intéző bizottságának támogatásával.

4. cikk. A népkormány alkosson sürgő
sen népiörvényeket:

Az általános titkos egyenlő közvetlen 
es a nőkre is kiterjedő nemzetgyűlési törvény
hatósági és községi választójogról:

a sajtószabadságról;
a nép esküdtbiráskodásáról ;
az egyesülési és gyülekezési szabadsá

gáról ;
a íöldmives népnek földhöz juttatásáról.

hála mindenkinek, mindeneknek, és mind- 
ezekelőtt a nagy Istennek, a Teremtőnek, 
az Örökalkotónak, hogy a sok történelmi 
szenvedés és lealázó küzdelem után, a 
koporsókban átélt szörnyű álom után a 
magyar független köztársaságban támad
tunk fel.

Így nőtt ki ezeréves hőseink és vér
tanúink' sírján a szabadság virága, hogy az 
nekünk uj életet adjon. A megváltó halál 
után jött a dicsőséges feltámadás

De édes testvéreim, erre a feltáma
dásra méltóknak is kell lennünk. Az esz
ményi és szent ideálok diadala gyakorlati 
érvényhez csak úgy jut, ha az az életben 
is ép oly tisztán valósittatik meg. Ezért 
levetnünk és eldobnunk kell magunktól a 
rosszat, a gonoszát, a bűnt. az aljasságot 
mind mind es tisztult lelkiismerettel, becsü
letesen, tisztességesen, kötelességtudással 
kel! lépnünk a szabad fejlődés és haladás 
uj igéretföldjére: a modern állami és tár
sadalmi fejlődés itteni területeire. Ennek 
első feltétele a tiszta munka, ennek köte- 
lességérzete, munka-ösztön felébredése. 
Mert ne Itigyje senki, hogy a szabadság 
gyümölcse az: mintha most levegőből le
hetne megélni. Épen az. ingyenélést üldözi 
ez a rendszer és mindazokat, kik a zava 
rosbau halászni és a máséból tiltott módon 
élösködni akarnak, sújtja a legjobban. 
Dolgozni kell és alkotni mindenkinek abban 
a hivatásban, hová öt ez a fejlődés és 
sorsa állította, de becsülettel és nem becs 
telenséggel.

Mindenkinek kötelessége most már 
igazán csak a munkába állani és dolgozni, 
dolgozni, dolgozni, teremteni és alkotni 
c független magyar népköztársaságért így 
lesz csak rajtunk istenáldás !

S

Kiáltvány az ország összes 
nemzetőreihez!

A nemzetőrök napidiját november l l - ig  be
zárólag az. ellátáson kívül napi 20 koronával 1 ; 
mindenkinek kifizetjük, e naptól kezdve u szükség- t,:; 
he/, képest fenlartott állományt napi 10 koronával |
és ellátással.

Minden nemzetőrt kérek, hogy a dijak kifi- / f i 
zetésével türelemmel várjon néhány napig, mert t j ’ 
az országban fájdalom sokan oktalanul eldugták Vj1' 
pénzüket és ez csak akkor kerül vissza forgalomba, , 
mikor e hő 16-tól kezdve a kormány részére fo- y • 
kozatosan anélkül is kellő mennyiségű bankjegy , í! 
fog rendelkezésre állni. A független magyar allam- Mj 
nál mindenki nyugodtan meghagyhatja néhány r* 
napi követelését. Ne felejtsük el, hogy a népkor-

pénz értékének biztositá- y?Hiánynak kötelessége, 
sáról is gondoskodni.

A jövő héten már elég bankjegy lesz.
Addig is vasárnap (17-étöl) fokozatosan megkap- ; l  
ják az adóhivatalok azokat a pénzeket, melyeket v 
a nemzetörparancsnokságok részére küldünk.

Nemzetőrök közösítsétek ki becsületesen so- |'f 
rajtokból u hitvány embereket, kik a nemzetőrség (t 
nemes cégére alatt zsarolnak és egyéb visszaéié- ‘f 
seket követnek el. Az ilyen embereket le kell  ̂
fegyverezni és jelentést kérek róluk. ,

Becsületes nemzetőrök teljesítsétek köteles- -i 
ségtekei odaadással és rendben és nyugodtan jr  
várjátok a fizetés legközelebbi napját. |

Budapest, 1918. november 13.
F én yes László, «1
it magyar nemzetőrség ' ■ 

kormánybiztosa. |-|

Ezzel kapcsolatban a hadügyminiszter a had
sereg és nemzetőrség illetékeit nov. 12-től kezdö-
döleg felemelte olyképen, hogy az a háború alatt 
eddig érvényben volt illetékeken felül a katona és 
őrvezető napi 6 korona, a tizedes napi 7 korona,; 
a szakaszvezető napi 8 korona, az őrmester napi 
It) korona, a törzsaltiszt napi I I  korona, a tiszt
helyettes havidijasjelölt, rangosztályba nem soro
zott és XII. rangos/tálybeli havidíjasok napi I2 ; 
korona, a XI—I. rangosztályba sorozott havidija 
soknak napi 15 korona pótdijat kapnak.

(Ezeket a törvényeket léptesse a nep- 
kormány sürgősen életbe és hajtsa végre.)

5. cikk. Az ezzel ellenkező törvényes 
rendelkezések hatálya megszűnik. M irn im  
e g y é b  tö rv é n y o s  re n d e lk e z é s  h n tá ly b a n
mariid..

A nemzetgyűlés mindezeket szikra
távirattal nyomban a világ összes nemze
teivel tudatta is.

*

A népköztársaság és határozatai immá
ron kihirdetettek. A sok csapás, a vérrel 
öntözött fa ki döntése után ez volt az 
első derűs óra, mely egy szebb jövő remé
nyét kelti fel a szivekben. Üdvözlet és

Magyarország hirtelen átalakulása alatt a 
rendbontók ellen a nemzeti tanács és a hadügy
miniszter felhívására a legkülönfélébb csapatok 
alakultak.

A különféle nemzetőrök, akik valóban hiva
tásukat teljesitetlék, nagy szolgálatot tettek a for
radalomnak és a népállam hálája illeti őket.

Szervezetük számbavetése és rendezése most 
folyik.

Utasítom az összes nemzetőr alakulásokat, 
hogy a vármegyei néplanácsok és közigazgatási 
szervekhez avagy vármegyei kormánybiztosokhoz 
államukat, munkanapjaikat, teljesítményüket be
jelentsék, hogy a fentebb megjelölt hatóságoktól 
kijelölendő ellenőrző megbizottaim pontos adato
kat kaphassanak.

A köztársaság katonáinak és nemzetőreinek'rfb 
tíz korona a napidija. A nemzetőrség kormány-'r| 
biztosa a következő sorok közlését kéri: A had-’ ,, 
iigyminiszlerium gazdasági osztálya tegnap Az'JI 
Est-ben és ma a reggeli lapokban egy komm üni-rl 
két adott ki. a melyben a hadsereg és a nemzet-É" 
őrség illetékeiről szól. Közli a pótdijakat, melye-.:! 
két a katonák és a nemzetőrök kapnak. Nehogyl í; 
ebből egy ellentétesnek látszó rendelkezést követ-- ‘ 
keztethessenek. felvilágosításul közlöm, hogy 
köztársaság k a t o n á i és n e m z e t ő r e i  Ösz-L 
s z e s e n  mi n d e n t  e g y ü t t v é v e  nap i  10 
k o r o n a  z s o I d o t k a p n a k ,  úgy a mint aztj 
az 5220. számú kormányrendelet megállapítja.

A gazdasági hivatal a maga számvevői nyel
ven azért közölte a póldijakat, mert a minis
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1 riuinban ezeket a pótdijakat úgy számolják el, 
i hogy 4 korona zsold és 6 korona pótdij. Ehhez 
I az elszámolási módozathoz a köztársaság katonái- 
j nak vagy nemzetőreinek nincsen köze, ők egysze- 
; riten megkapják a maguk 10 koronáját, az altisz- 
' tek pedig szintén ugyanazt, a mit november 12-én 
I kiadott 5220. számú kormányrendelet a részükre 
, megállapított és a melyet már kellő módon ki is 
, hirdettünk.

A nemzetőrök dijának kifizetési módja a 
következő:

A pénzügyminiszter a nemzetőrök dijaira 
300.000 koronát utalt a szombathelyi adóvivatal- 
nál, mint első részletet. Az illetmény kifizetése a 
közigazgatási és katonai hatóságokkal egyetértö- 
leg történik. A kifizetéshez szükséges, hogy a 
megalakult nemzetőrségekről névszerinti kimutatást 
terjesszenek fel, melyben a név, lakhely és munka
teljesítmény napjai feltüntetendők. A kimutatásokat 
az alispáni hivatalhoz kell küldeni. Az adatokat 
a nemzetőrség parancsnokának, a községi elöli,író
ságnak, a járási Nemzeti Tanácsnak és a íöbiKí
nák kell igazolni. Rövidesen megkapják az összes 
nemzetőrök illetményeiket.

Mikor még a német hatalmi téboly teljes 
parxismusában dühöngött, a német nők kemény 
szívvel elhatározták, hogy hősi halottaikat nem 
fogják meggyászolni. Ez akkor volt még, mikor a 
császár megígérte, hogy mire a levelek lehullanak, 
minden német katona családjához visszatérhet. 
Azóta nagyot változott a világ, ötször, hullajtot- 
ták a hervadó fák őszi leveleiket, letűnt a császár, 
eltűnt sok minden a mi e háborúnak keményen 
kigondolt alapja és feltétele volt. Megváltoztak a 
felfogások, megváltoztak az öröm, a gyász kifeje
zései és mi sehogy sem tudjuk a kemény szivii 
német anyák gyásznélküliségét megérteni és nem 
resteljük bevallani hogy egy-egy nagy csapás, 
kidölés láttán bizony megered könnyünk árja

Te reád gondolva rólad emlékezve, íelejthet- 
len drága jó barátom Saáry Bandi, bi/.onv szomorú 
és keserves zokogásra fakadtam, mikor meghallot
tam, hogy Te a ki vitézség a hősiesség mezején 
mindig első voltál, most e vérben lehanyatlo 
háborúnak talán utolsó legutolsó áldozata voltál. 
Szomorú és megdöbbentő a Te fájdalmas elmúlásod 
és mint egy már felesleges áldozatául tekintünk e 
meddő vérontásnak. Téged talán mindenki szeretett. 
Szeretettel és emlékezéssel gondolunk a Te fiatalos 
jókedvedre, derűs ötleteidre és a Te okosan 
ragyogó szemeidre. Jó fiú voltál és jó barát, 
szeretted a ki téged szeretett nagy őszinteséggel 
és sok megértéssel. Élénken emlékemben van n 
te derűs jó kedved a Muraszombatban lezajlott 
83-as estélyen, hol fiatalos tűzzel táncoltad ál az 
éjszakát azután elbúcsúztál tőlem, elbúcsúztál 
másoktól és mentél. Úgy utánad néztünk, mikor 
kiléptél a teremből, mintha te is és mink meg- 
éreztük volna, hogy az éleiben talán többe nem 
találkozunk.

Saáry Bandi a 106. gyalog ezred vitéz had
nagya, ki időközben főhadnaggyá lépett elő, nov. 
l-én a visszavonulási harcok folyamán a sebes 
folyású Lievenzánál hősi halált halt. Holttestét a 
bajtársak ott temették el és haláláról dr. Horváth 
Ferencz tábori lelkész értesítette hivatalosan a 
gyermekükért aggódó szülőket, Saáry József tábla- 
bíró családját. A levél a túláradó elismerés, meleg 
szavaival fejezi ki az egész ezred mélységes rész
vétét és egyben jelenti, hogy Saáry Bandi hadnagy

a vas korona rendre való kitüntetésre terjesz
tetett fel.

Az ezred parancsnokság november 6-án ki
adott parancsa költői lendülettel irja le az ütköze
tet, amelyben Saáry Bandi példátadó módon buz
dítva és lelkesítve katonáit védekezett a végsőkig 
és éllentámadással az ellenségnek nagy vesztesé
get okozotti. A hős katpnai apoteózisa ez az ezred 
parancs, amely Saáry Bandi vitézi érdemeit minden
nél fényesebben örökíti meg és adja ál a halha
tatlanságnak. Saáry Bandi vitézül álla helyét a 
végsőkig és mint a jelentés is mondja, utolsó 
küzdelmének története az ezred történetének leg
fényesebb lapjain lesz felírva.

Búcsúzába írva e sorokat, íájdalmasan és 
megtörtén emlékezem reád drága jó fiatal barátom 
ki tele tehetséggel, bátorsággal, elszántsággal lép
tei ki az életbe es küzdelmes szorgalommal álltad 
meg helyedet, polgári hivatásod köreben és ki 
tudja, talán azon az utolsón, rémes halálos napon 
is nem a jövő tervei foglalkoztatlak, vagy pedig a 
te poétikus lelked itt ábrándozott Muraszombat 
határában, ahol aggódó szeretettel lesték várták 
jöttödet az érted aggódó szülök a ió testvérek és 
a leged igazán szerető jóbarátok, akiknek fájdalma 
es bánata annál súlyosabb es annál gyógyithatla- 
nabb, mert téged akkor olt meg a gyilkos golyó, 
amikor a fegyverek elpihentek, amikor már a béke 
galambja fennen szállott és amikor már igazán 
hiába való volt minden áldozat. Ez a szomorú, ez 
a tragikus a te elmúlásodban drága jó barátunk 
es ez százszoroza a mi fájdalmunkat, a te elvesz 
leseden. A szebb és jobb Magyarország jövője 
amelynek le egyik legjobb katonája és nagv áldo
zata voltál az egyedüli remény, mely áttör a 
gyászon és amely egyszer talán nagy sokára eny
híteni fogja a fájdalmat, amelyet a te elmúlásod 
fölött érzünk. Drága jo barátunk neked szóljon ez 
az utolsó üdvözletünk, pihend csendesen siri álmo
dat ott a sebes folyású lávenza partján, legyen 
csendes a te pihenésed, mi megfogjuk őrizni 
emlékedet eszméidet és a talán boldogabb jövő 
örökké hálás lesz a te fiatal életed feláldozásáért. 
Vitéz, szelíd jókedvű, Saáry Bandi hadnagv Isten 
veled I

l)r. Vrilvi Sándor.
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Figyelm eztetés

A magyarországi tiépkílztársasági kor
mányfőmül ünnepélyes dcclaraliója és az 
összes hatalomnak a nem/etgyiiies által a 
népkorm.myra és a hatóságokra való atrii- 
Ita/.ása folytán a köztársasági rend és Itala 
lom teljesen vissza, illetve helyre állott.

Ennélfogva mindenki a hatósági ren
delkezéseknek engedelmeskedni tartozik a 
törvényes szigorú következmények mellett, 
az alkotó és a végrehajtó hatalom egész
ben az ö kezükbe tetetett le.

A muraszombati nemzeti tanács jog
köre népit italom alapjait ennek folytán 
voltakep megszűnt most mar az ellen
őrzésben, a közigazgatási szervek segítésé 
ben merül ki ténykedése.

Ezért es hogy külsőségeiben is a jog 
és állatni rend helyreálljon, a látszata is 
megszűnjék annak, mintha két külön hali) 
ság működnék, a muraszombati nemzeti 
tanács november 22 én tartott teljes ülése
ben elhatározta, hogy feloszlik, előbb azon
ban itt liqnidalja az. elmúlt 2 hét leszere
lési teendőit és kiadásait, üléseket ezenlul 
csak alkalomszerűen tart, mégis további 
intézkedésig minden szombaton a nagy
községházán délután 3 órakor.

Felhivunk annak alapján itt helyben 
Muraszombatban mindenkit, kiknél az eddi# 
itt átvonult katonasággal vagy a tanáccsal 
szemben, illetve Muraszombat községgel 
szemben bárminő még kiegyenlítetlen kö
vetelése van, hogy azt 48 óra alatt az 
utalvány ős számla bemutatása mellett lég. 
később november 27-ig annyival is inkább 
bejelentse, mert későbbi bejelentéseket nem 
honorálunk. A visszaélések kikerülése céljá
ból külön hangsúlyozzuk, hogy csak utal
ványaink ellenében szabad a jövőben is a 
tovább folyó leszerelési kötelezettségeket 
teljesíteni.

A bejelentés naponként délután 2—4 
óra között a nagyközségházán eszközlendö.

NOVEMBER 24.

További célunk a normális viszonyok
nak az egész járásban lehető mielőbbi tel
jes megteremtése ngy a rend, mint a biz
tonság, különösen az élelmezés és gazdál
kodás területein és ez a feladat végrehajtása, 
hogy mindenki foglalkozásához térhessen 
és abban kereshesse és találhassa boldo
gulását, igy a járás egységes szebb jövőjét.

Ez okból egy járási érdekképviselet 
létesítésére gondoltunk, mely a kezdetné 
nyezést, az ellenőrzést, a tanácsadást gya 
komlná, talán egy járási tanács keretében 

Felkérjük ezért a járás összes köz 
ségeit, községeinek lakosságát: nyilatkoz 
/.attak november 30-ig ez iránybani óhajaik 
tói, az azokba delegálni kívánt egyénekről, 
hogy azután azok mérlegelése alapján a 
továbbiakban eljárhassunk.

Erre való tekintettel, mert külön Írásra 
és levelezésre nincs időnk, a papir is kevés, 
pénz sem áll külön rendelkezésünkre és 
mert összes ténykedéseinket és határoza
tainkat a »Muraszombat ős Vidéké« ben 
adjuk közre, kérjük a községeket, lakosait, 
kik az előfizetők névsorában benne nin
csenek, fizessenek elő a lapra, mert annak 
más módón leendő küldése, a közlés mó
dunkban nem áll.

M uraszombati 
Nemzeti Tanács.

Kerületi ne.n/etorpar.incsnok. A hadügy
miniszter a szombathelyi nem/etörkerület parancs
nokává Kozo ezredest nevezte ki, akinek a vár- 
megyeházán lesz az irodája. A kerületbe 6 megye 
tartozik. Kozó ezredes, a szombathelyi nemzetőrségi 
kerület parancsnoka Szombathelyre érkezett s a 
nemzetőrség átszervezése iránt az illetékes liattj- 
s,-{gokkal tárgyalt.

— Hazatértek a hadból a helyi
ügyvedek és mérnökök : dr Geiger Arthur, 
dr Ritscher Samu, dr. Czifrák János, dr. 
Pintér Miklós, dr. Sömen Lajos ügyvédek,
Steril Hugó oki t

a jós ügyvédek, 
uérnök, Wolfart Lajos 

épilész és rendes működésűket megkezdették.
Nenuntörsegiink parancsnoka. A pozsonyi

magyar kerületi parancsnokság a muraszombati 
nemzetőrség parancsnokságával cs újjászervezésé
vel Bognár Bela IS. Itovéd gyalogezredbe!! szárt* 
do-a bízta meg. Ezt a nagyközség is tudomásul 
vette. A nemzetőrség eddigi parancsnoka. Ekker 
József 8.5. gyalog ezredbeli tartalékos hadnagy 
leszereies folytán a parancsnokságot át is adta és 
polgári állását a .Muraszombati Takarékpénztárban 
elfoglalta.

Felmentett népbiztos. Megírtuk, hogy *
nemzetőrség szervezését a hadügyminiszter vett* 
kezébe s a vármegyébe Herbst Elemér alezredest 
nevezte ki a nemzetőrség parancsnokává, miből 
íolyólag a belügyminiszter a nemzetőrség nép*

MURASZOMBAT, 1918.

biztosává kinevezett Vittnyédy József csendőr- 
őrnagyot népbiztosi tisztje alól felmentette.

— H alálozás. Szentkirályi Sándor, a 
muraszombati járásbíróságnak hosszú éveken 
át érdemes munkása és járásbirája hosszú 
betegeskedés után meghalt. Haláláról vettük 
az alábbi gyászjelentést:

A muraszombati járásbíróság bírói és 
tisztviselői kara mély fájdalommal jelenti szere
tett tisztviselőtársuk ónodi Szentkirályi Sándor 
járásbiró urnák folyó évi november hó 17-in 
reggel 7 órakor történt váratlan elhunytát. Mura
szom bat, 1918. november 17. Emlékét kegyelettel 
fogjuk megőrizni !

Az öt legfiatalabb évfolyam behívása. A
hadügyminiszter az öt legfiatalabb évfolyamra 
vonatkozólag a következő behivási parancsot 
bocsátotta ki: Magyarország demokratikus független
ségének, belső rendjének lakossága személyi és 
vagyoni biztonságának, valamint általában a tör
vényes rend fentarlásának biztosítására a magyar ' 
miniszterelnök 5.220 eln. számú körrendeleté alap
ján katonai szolgálattételre behívatnak, illetve 
benntartatnak: 1. Az 1896., 1897., 1898., 1899. 
és 1900. születésű évfolyambeli katonailag kikép
zett volt hadseregbeli (haditengerészeti) honvéd és 
népfölkelö egyének, akik 1918. október 30-án 
tényleges katonai szolgálatban állottak. Ezen egyé
nek a lakóhelyükhöz legközelebb eső gyalog-, 
huszár- vagy tüzérpóttestekhez, vagy kiegészítő 
parancsnokságokhoz, hol pedig ilyenek nincsenek, 
a katonai állomásparancsnokságokhoz haladéktala
nul bevonulni tartoznak. Kivételt képeznek a fő
iskolai hallgatók, továbbá a nemzetőrség szervezése 
czéliából soron kívül elbocsátott tanítók, tanárok 
és közigazgatási tisztviselők, akik ezen minösüll- 
ségiiket igazolják, illetőleg a 28.127. eln. I a. sz. 
rendelettel elbocsáttattak. 2. Az 1896., 1897., 1898., 
1899. és 1900. születési évfolyambeli egyének, akik 
jelenleg vagy a hadrakelt sereg, vagy a mögöttes 
országrész bárminő alakulásánál katonai szolgála
tot teljesítenek, továbbá azon fentnevezett évfolya
mokba nem tartozó tartalékos és népfölkelö tisztek | 
akik önként tovább szolgálni óhajtanak, további 
rendelkezésig katonai szolgálatban maradnak. 3. 
Azok, akiknek jelenleg érvényes felmentésük van, 
egyelőre nem kötelesek bevonulni.

A polgárőrség kitünően bevált szervezet
nek bizonyult. Muraszombat 108 polgárát irta ki 
szolgálatra eddig a parancsnokság s ebből a 
számból csak négy olyan fia akadt a községnek, 
aki megtagadta ezt a semmi fáradtsággal nem 
járó munkát. Voltak, kik betegség miatt nem jö
hettek, de ezek ezt bejelentették, sőt meggyógyulva 
önkent jelentkeztek. A polgárőrség az ujabbi ren
delkezések szerint csak 2 órai szolgálatot teljesít 
délután 5 órától hajnali 3 óráig. Egy-egy napra 
15 polgár van beosztva a szolgálatra, úgy hogy 
az eddigi tapasztalatok szerint, a betegségeket és 
elfoglaltságokat leszámítva, minden 6 napban 
keriil a sor a két órai szolgálatra

A bíróságok a köztársaság nevében ítél
keznek. A kormány rendelkezése folytán a bírói 
hatalmat a jelenleg működő bíróságok a magyar 
népköztársaság nevében gyakorolják. A bíróságok 
Ítéleteiket és egyéb ügydöntő határozataikat a 
magyar népköztársaság nevében hozzák. — Az 
ellenkező törvényes rendelkezések hatályukat vész
ük Az ennek folytán szükséges újabb hivatali tskii 
szövegét s letételének módját az igazságügyminisz- 
,er már előírta. A bíróságok minden tagja letette 
már az uj esküt.

Megyei közgyűlés. Vasvármegye törvény- 
hatósága november 25 én délelőtt fél 9 órakor 
*voegyedes rendes közgyűlését tartja.
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Sajtószabadság. A kormány a sajtószabad
ságot korlátozó háborús rendeleteket a hivatalos 
lap számában közölt rendeletével hatályon kivül
helyezte.

— Békekongreszus Az államok képviselői 
már gyülekeznek a béketárgyalásokra, melyeket 
deczember 10-én Verseillesben kezdenek meg.

— Szellemi munkások és magán tisztviselők
szakszervezete megalakult szerte az országban, 
hogy érdekeik védelmét biztosítsa.

Adófizetés. Az adót legpontosabban kell 
a hátralékokkal együtt most befizetni, mert 8 
napon túl a zálogoldsi eljárás folyamatba tétetjk.

Országos vásárok az egész megye terü
letén, betiltva vannak alispáni rendelettel, felhatal
mazás alapján, igy azok sehol setn tartatnak és 
nem tarthatók meg.

— Nemzetőrök jelentkezzenek. Felhívjuk mind
azokat, akik az 1895-ös évfolyamtól kezdve maga
sabb korosztályba tartoznak, tehát már nem katona- 
kötelesek, jelentkezzenek nemzetöri szolgálatra. A 
nemzetőrök laktanya elhelyezést kapnak, ruhát, 
élelmet és napi tiz koronát, A kormány megígéri 
hogy a földosztásnál előnybe részesülnek a nemzet
őrök, vagy ha nem földmivesek, akkor állami 
alkalmazást kapnak. A nemzetőröknek 3 hónapra 
kell kötelezettséget vállalni. Nemzetőrnek csak ki
szolgált katona jelenikezhelik.

Megszállás Antant csapatok szállják meg 
hazánkat. Budapestre angol és franczia hadosztá
lyok már útban vánnak, elhelyezésük tekintetében 
a szükséges intézkedések megtörténtek.

A címváltozások A magyar népköztársa
ság kikiáltása következtében valamennyi állatni 
hatóságnak, vállalatnak, intézetnek és alkalmazot
tainak címéből a »királyi* jelző elmarad. Az állami 
hatóságok, vállalatok és intézetek címereiknek, 
cimtábláiknak, bélyegzőiknek, nyomtatványaiknak 
s kiadmányaiknak élén »Magyar Népköztársaság« 
feliratot alkalmaznak. A rendelkezésre álló kész
letet megfelelő kiegészítéssel fel kell használni. A 
fennálló szabályokban megállapított eskü vagy 
fogadalom szövegéből a királyság intézményével 
kapcsolatos rész elmarad és e helyett a magyar 
népköztársaságra és annak alkotmányára való 
hivatkozással kell újabb esküt vagy fogadalmat 
tenni. Az állami hatóságok, vállalatok, intézetek és 
alkalmazottaik címében netalán szükséges egyéb 
változtatásról, valamint az eskü teljes szövegének 
és letétele módjának megállapításáról az a 
miniszter gondoskodik, aki a felügyeleti hatóságot 
gyakorolja.

A hadifogoly munkások ügye. Kaptuk a
következő levelet: Megkeresem az összes községi 
és körjegyző urakat, hogy a körzetükben még ott 
levő hadifoglyok munkaadóval közöljék, most már 
a hadifoglyok munkabére a magyar hadügyminisz
ter 710626 Mg. b. sz. rendelete értelmében a 
munkaadó és hadifogoly közt létesítendő szabad 
megegyezés tárgyát képezi. Meg nem egyezés ese
tén a munkaadó állítsa be a hadifoglyot hivata
lomba oly célból, hogy kiadható legyen megfelelő 
munkabért felajánló más munkaadónak. Azon cél
ból, hogy a rendelettel előirt személy igazolványt 
valamennyi még itt levő hadifogolynak kiadhasam, 
felhívom jegyző urak utján a munkaadókat, hogy 
a hadifoglyaik nevét, iPetöségi helyük, szülletési j 
évük, legutóbbi munkahelyük, és munkaadójuk 
nevének közlése mellett 8 napon belül hivatalomba 
okvetlenül jelentsék be. Egyúttal kérem az orosz 
hadifoglyokat gyámolitó bizottság által másolatban 
ide megküldött felhívást közölni. Végül különösen 
hangsúlyozom, hogy éemmiféle más hivatal vagy 
magánegyén akár az ittmaradó, akár hazájukba 
visszatérni kívánó hadifoglyokat semmiféle igazol
vánnyal nem láthatja el. Hdfg. ügy. tiszt. Tarján 
Sándor százados.

---------------------- f
— Nemzetőrség újjászervezése. A Szombat- 1

helyen székelő kerületi nemzetőrségi parancsnok a j 
köztársasági kormány és a kormánybiztos rende- 
lelo folytán a nemzetőrségek átszervezését rendelte
el. Az öt ifjú 1896., 1897., 1898., 1899., 1900-beli 
évfolyamnak azonnal bevonulnia kell abból a 
hadsereghez és pedig a legközelebbi katonai , 
parancsnoksághoz. A nemzetőrségben csak az ennél j 1 
idősebb korosztálybeli katonaviselt, megbízható ! 
emberek foglalhatnak helyet, kik jelentkezhetnek is. | 
A nemzetőrök csak azt a díjazást kaphatják, a 1 
mit a köztársasági kormány és hadügyminisztere j 
meg kormánybiztosa egységesen az egész országra • I 
megállapított. Ezt igy kívánja a rend, a köztársa
sági becsület, miután a köztársaság katonáját és j 
nemzet őreit csak az államnak szabad és lehet 
fizetnie, hiszen a községek szegények, tölünk és * 
egyesektől külön díjazást elfogadni semminő czi- 
men nem szabad. Sőt az egyes helyeken előfordult i  
visszaélések és zsarolások rögtöni megszüntetését ) 
rendelte el az Országos Nemzeti Tanács és a . 
kormánybiztos, egyben jelentéstételt rendeltek el 
és kérték a névjegyzékét az illetőknek, hogy meg
felelően járhassanak el. A járásban a nemzetőrség j 
továbbra egységesen, nagy létszámmal fog szervez- j 
telni, de ez aztán nemcsak helyben, hanem a 
járásban teljesít általános szolgálatot.

— Szesztilalom. A magyar népköztársasági 3 
kormány a legszigorúbb szesztilalmat rendelte el. 4 
Vendéglőkben, kévéházakban, mindennemű nyílt *] 
helyeken semmiféle szeszes italt árusítani, fogyasz- j 
tani nem szabad, sem likőrt, sem pálinkát, sem j 
rumot — még tea mellé sem — sem bort, sem fj 
sört, egyszóval semminemű szeszes italt, csak |  
vizet szabad adni. Az ez ellen vétők szigorúan j 
büntettetnak, sőt az italmérési és egyéb ipari tj 
engedélyek vizsgálat mellőzésével elvonatnak. Ezt 
mindenkinek betartania kell.

Csendorség fizetésemelése. A belügyminisz- I 
tér a csendorség fizetését majdnem duplájára emelte |t 
fel. E szerint a probacsendör fizetése 2400 kor., < 
az alörmester, vezető és csendőr fizetése 2800 ; 
kor., őrmesteré 3200—3600, járás- és törzs- ' 
őrmesteré 4000, zászlósoké és hasonranguaké 1 
2400 korona, a mi 100 koronánként emelkedik, a j 
6 —7 évben 500, a 16—18 évben 1000 korona, a 
28. és következő évben 1400 korona. A családosok í 
részére havi fűtési általány fejében 423 kiló kemény 1 
tűzifa is jár.

— Kiáltvány az orosz hadifoglyokhoz! A .
magyar hadügyminiszter hozzájárulásával közhírré 
teszi az orosz hadifoglyok gzámolitására kiküldött 
bizottság, hogy a magyar kormánnyal együttesen 
arra fog törekedni, hogy az orosz hadifoglyok oly 
gyorsan a mint az csak lehetséges, hazájukba jj 
szállíttassanak. Sok százezer hadifoglyot kell el- 1 
szállítani, miért is felhivunk benneteket, hogy tűre- [ 
lemmel várja be mindegyiktek a mig a sor reá j 
kerül és addig tartsatok ki azon a munkahelyen, 
amelyen jelenleg tartózkodtok. A hadifoglyoknak | 
a vasutakra való tődulása folytán szállítási és i 
élelmezési nehézségek merültek fel, melyek külö- t 
nősen a galíciai határon óriási mérveket öltöttek, íj 
minek következtében hazaszállitástok csak lassan ‘ 
vihető keresztül. A gyámolitó bizottság azt kívánja ' 
tőletek, hogy feltétlenül kitartsatok addig, amíg a í 
nehézségek légy özeitek Ha mindennek dacára el- f! 
hagyjátok munkahelyeiteket, kockáztatjátok életete- / 
két és egészségieket. Ha évekig vártatok, legyetek • 
még néhány hétig türelemmel. Kérelmeiteket az 1 
»Orosz hadifoglyok gyámolitó bizottsága a magyar I 
hadügyminisztériumban c Budapest I. címére intéz- I 
zétek. Az orosz hadifoglyokat gyámolitó bizottság 1 
főnöke: Ferminoff s. k.

*— Adomány. Ekker József ur 20 koronát ''
küldött lapunk szerkesztőségének azzal, hogy azt J, 
jótékonyczélra fordítsuk. Eelajánlottuk a helybeli |j 
polg. iskola diákasztala javára.
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— Csempészeket fognak m ár össze m inden
ünnen és büntetik őket szig orúan. A  legszebb 
munkát a szom bathelyi nem zetőröj| és rendőrök 
végzik, hol a tetteseken a 
végrehajtják.

_  Fosztogatás, lopás. C s ú n y a , lelketlen és 
szemérmetlen foszto gatáso k, lopások meg vis sza 
élések követtettek el a múlt héten a katonai á t
vonulások és leszerelése tartam a alatt egyes lel
ketlen em berek által. Eze kn e k a szám a nem is 
csekély. M e rt a népköztársaság szent eszméit igy 
bepiszkítani nem lehet és nem szabad, úgy a kor 
szelleméhez mérten viselkedni mindenkinek kivétel 
nélkül szigorúan tilos, a belügyminisztérium és 
hadügym inisztérium  részéről a megtorló intézkedé
sek m ár folyam atban vannak. A felhívás kiadatott, 
hogy ezt a z állam i vagyont november 25-ig be
szolgáltatni kell, azo ntúl pedig a legsúlyosabb 
következm ényekkel járó büntető lépések fognak 
foganatosíttatni.

NOVEMBER 24.

Jobb házból való fiúmegjelölendő határidőig eleget nem tesz 
— amennyiben cselekménye súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem esik — ki- 

büntetést azo nnal hágást követ el és hat hónapig terjedhető 
1 elzárással és 2000 koronáig terjedhető 

pénzbüntetéssel büntetendő. Aki a rendelet , . _
I alapján beszolgáltatandó fehérárut elidege- felvétetik Ši f t a r  eS HOrvát

"žoiglita^ j divatáru üzletében, Radkersburj
elvonja, arra az alispán az elvont

tanulónak

K özgazd aság .

A sertésvágás újabb  szabályázása.

Az Országos közélelmezési hivatalt 
vezető miniszter rendelete szerint, a házi 
vagy gazdasági szükségletre hizlalt sertések 
csak a hizlalást engedélyező hatóságtól a 
felhasználásra vonatkozólag megkapott en
gedély alapján vághatok le és használha
tók fel,

Az engedély kiadásakor tartoznak az 
engedélyező hatóságok újból megvizsgálni, 
hogy a levágási engedélyt kérelmező hiz
lalónak milyen minőségű fehér áru (disznó
zsírra és szalonnára) igényjogosultsága és 
csak ennek megfelelő számit sertésre ad
hat ki vágási engedélyt. Ha az illetőnek a 
hatóság megállapítása szerint a levágás 
időpontjában kevesebb sertésre van szük
sége, mint a mennyire a hizlalási engedély 
annak idején kiadatott, a feleslegesnek 
mutatkozó sertéseket az illető hatóság kö 
teles az érvényben levő maximális arak 
ellenében közfogyasztási célokra hatósági
lag igénybe venni

Különösen gondos elszámolás mellett 
adandó meg a vágási engedély az olyan 
gazdasági hizlalásoknál, a hol nagyobb 
mérvű és esetleg több járás területén folyó 
hizlalásról van szó, mivel a tapasztalat 
szerint ilyen esetekben több munkás ré
szére szokott történni az elszámolás, mint 
a mennyi tényleg alkalmaztatik.

A mennyiben a házi es gazdasági 
célokra hizlalt valamennyi sertésnek levá
gása nem egy időpontban, illetőleg nem 
egy hónapon belül történnék, a levágási 
engedélyt esetröl-esetre kell kikérni és 
kiadni.

Oly esetekben, midőn két vagy több 
sertésnek hizlalása volt házi vagy gazda 
sági szükségletre megengedve, a levágási 
engedélyben kötelezni kell a hizlalót, hogy 
minden egyes darab sertés után bizonyos 
mennyiségű zsírt szolgáltasson be. Éhez 
képest, ha valamely háztartás részére csak 
egy sertés hizlaltatott, a levágási engedély
ben bizonyos mennyiségű fehéráru beszol
gáltatását nem keli kikötni.

Az e címen befolyó sertésfehérárut 
általában elsősorban a törvényhatóság el
látatlanjainak szükségletére szándékozik a 
miniszter átengedni. Aki a rendelet értel
mében reá nezve megállapított scrtésfelfr- 
■áru beszolgáltatási kötelezettségének a

módon
érték kétszereséig terjedhető kártéritő ősz- 
szeget szabhat ki.

A miniszteri rendelet értelmében az 
alispán elrendelte, hogy azokat, akik két 
vagy kettőnél több sertést hizlaltak, a le
vágási engedélyben az engedélyező ható 
ság kötelezze, hogy sertésenként mennyi 
fehérárut tartoznak heszolgáltatni. Azoknál, 
akik házi szükségletükre hizlalnak 2 vagy 
több sertést és a sertések után várható 
fehéráru a hizlalóknak egy évi szükségletét 
meg nem haladja, sertésenként 2 2, ha
periig meghaladja, 'A A kg. inig a gazda
sági szükségletre hizlalt sertéseknél, tekin 
tét nélkül a várható sertésfehéráru mennyi
ségeié és beigazolt szükséglet mérvére, 
sertésenként 5 kg. fehéráru beszolgáltatását 
kell kikötni. A beszolgáltatás módozatai 
iránt későbbi időpontban történik intézkedés.

A hizó sertések a felhasználásra vonat
kozólag már megkapott engedély alapján 
vághatok le. Ezen levágási engedélyeket 
a városi közélelmezési hivatalban (község 
bírósági helyiség) adják ki Aki takarmány- 
hiány, vagy barmi más okból sertését ki- 
liizás előtt kénytelen leölni s igy az előirt 
mennyiségű zsiradék beszolgáltatására kép
telen, a zsir beadásának kötelezettsége alól 
csak azon esetben lesz felmenthető, ha a 
leölés előtt a ténykörülmény megállapítását, 
illetőleg e célból hatósági közeg kihirdeté
sét kérte

A JÁ N L U N K
inig a készlet tart

Elsőrendű kocsikenőciti 
Súroló kefét - ■ - .
Kézi és molnár szatyrot 
Ceresin m écsest - - 
Acetilén gyertyát . 
Cirok seprűt * - . .
Box cipőcrémet • •
- - u legjutányosabb lm

Muraszombati Mezőgazdasági Bank r, 
áruosztálya.

Szolid és megbízható

13- 14  é v e s  l e á n y k
állandó alkalmazásra felvétetik a

Vend vidéki Könyvnyomda
könyv- és papirkereskedésében 

M uraszom bat.

A szerkesztésért felelős : S c h e ib n u r A ladár.

HIRDETÉSEK.

A t. Vendéglős urakna
legjobb minőségű s legszebb

papir-szalvétá
legolcsóbb árban szállítja a

Vendvidéki Könyvnyomc
papirkereskedése Muraszombat.

V I G Y Á Z Z O N
zizrr e g é s z s é g é r e  I =
Megbízható és jóminőségü n ikotinm entes
c igfai-fc tta - hüvely eket
csak is  a VENDVIDEKI KÖNYVNYOMDA papirkeres

kedésében Muraszombatban szerezhet he.

K ö n y v u j  d ó n  S á g o k  a megjelenés Ul*
-  ---------  . . a zo n n al kapta
tok, úgyszintén Olcsó Jókai M o de rn  Köny 
Idr Magyar Könyvtár Ifjúsági iratok
Ilyennek képes és incsekönyvek raktáron nag; 
választékban. Vendvidoki Könyvnyomda könyv

es papirkereskedésében M u ras zo m b a t

Az 1919 évi naptárak m ár m egérk eztek  é s  nagy vá lasztékb an  k ap h ató k  
V endvidéki K önyvnyom da könyv- é s  p a p irk eresk ed éséb en , M u ra s z o m b a t

a  V e n d v id é k i  K ö n y v n y o m d a

TISZTELET I EL ERTESÍI I A NA< iYÉRDEMŰ KÖZÖN 
SÉGET. HOGY ELVÁLLAL MINDENFÉLE
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•  • •  • f f

KONYVKOTO
MUNKÁKAT, KÜLÖNÖSEN KARÁCSONYI AJÁNDÉ 
t á r g y a k a t  ÉS AZOKAT A LEGCSINOSABB KIVI 
LEI BEN ÉS LEOJUTANYOSABB ÁRBAN, MIÉRT 

kéri e b b e l i m e g b íz á s a iv a l  s z e r e n c s é l t e t

Nyomatott a Vendvidéki Könyvnyomda gyorssajtóján (tulajdonos: Muraszombati Takaróimé,„t^t

Muraszombat, 1918. 40 fillér. Harmlncanegyedfk évfolyam 45. azAm. Vasárnap, deczembar hó 1.

Miraszokbatés Vidéke
T á rsa d a lm i é s  gazd a sá g i h etilap

E L Ő F I Z E T É S I  ÁR: Laptulajdonol és kiadó: MunuzombatjánUi Ifczdaszövetsfg. (lazdaizftveUép tagok, tanítók é» jegyzők ré.zére ágét« 
égisz évre 20 kor., fél évre 10 kor., negyedévre 5 kor., HószerkczzW: év re IS koron..

ej,yLS széin -10 fillér. o r> SÖ M fcN  L A JO S . Hirdetési díj : minden szó á r . 80 fillér.
Kéziratok, előfizetési és hirdetési pénzek és reklamációk : MEO IH PNIK MINDEN v a c á u n a p  Ennek megfelelően számitjuk a terület hirdetést. A v.stagb.lűs
Muraszombati Mezőgazdasági Bank r.-t. Muraszombat Készül • Ven t • k a , « '  és aláhúzott szavak kétszeresen számíttatnak A korlátozás-

küldendők Készül. \ endvidéki Könyvnyomda Muraszombat, ahol egyes hoz való jogunkat fenntartjuk. *
Nyllttár sora 4 korona.számok kaphatók.

Kezdjünk d o lgozn i!
Kezdjünk a munkába. Hagyjuk el a 

felesleges utazást, járás-kelést. Ne pazarol
juk többé az időt, ezt a drága kincset 
szófecsérlésekkel, vitákkal. Annyi tengernyi 
dolga van mindenkinek otthon, a saját 
portájában, saját háza körül, a maga ot'ho
nában, övéinél családja javára. hát még 
más embertársaink alkalmainál, — hogy 
azt megszámlálni, leírni szinte lehetetlen. 
Az elmúlt idők romjainak eltakarításában, 
az azok feletti alkotásban oly  gyorsan tel
nek el a percek, az órák, a hónapok, hogy 
egyszerre itt látjuk, itt érezzük a rügyfa 
kasztó tavaszt, a szépséges nyarat Hogy 
az ilyen is legyen, termő és bőséges lehes
sen. azért is kell mindnyájunknak munkába 
állani. Van annak annyi nemes és termő 
fajtája, hogy választhat és találhat belőle 
mindegyikünk, de bőven. Gondoljunk csak 
a gyomor classicus régi meséjére

Es a munka nemesit. Vele megtaláljuk 
mindenkinek, barátnak és ellenségnek egy
aránt felemelő szeretetét. A munkában el
feledjük azokat a nehéz, komor gondokat, 
melyek ma leikeinkre, sziveinkre nehezed
nek. Fogjunk megtisztulva az uj idők mun
kájához. A múltak szörnyű bűneiért bárkin 
is boszut állani -  nem emberhez, leg
kevésbé Isten másához méltó cselekedet. 
Feledjük azt, a mi keserű és fájdalmat 
okozó volt és gondoljunk előre a jövőre 
Isten mindenható volt és mindenkinek meg- 
bocsájtott. Talim ez az idő is egy meg
váltás egy vezeklés, melyik ránk hozza az 
áldásos uj napot. Mindnyájan emberek 
vagyunk és ha egymást megérteni akarjuk 
és tudjuk, ugy mind boldogulunk is.

Rágódni a múltakon, azon, hogy ho
gyan lehetett volna azokat jobban vagy 
másképen csinálni, hiába való és ma már 
időrabló munkaténykedés. Eredmény csak a 
jövőben érhető el, ugy, ha már a jelent is 
annak szolgálatába állítjuk. Minden műhely 
berendezendő, felszerelendő, bármilyen jel- 
>egü is legyen az, mert igy lehetséges csak 
abból megszerezni aztán a mindennapi 
kenyeret. Rendszernek kell lenni abban is 
és a rendszerben erősségnek. A rendszert 
adja az állam, hatóságaink, az erősséget 
tagunk. Az erősségben a kötelességtudás* 
nak és az engedelmességnek meg a tettre 
készségnek kell megnyilvánulnia szilárd 
akarattal A sziklákon, a köveken is terem 
vifág meg búza, ha az előbbieket nemcsak 
Megfogadjuk, hanem gyakoroljuk is. Csinál- 
Vb a szereket, munka eszközöket, keressük 
a "yers anyagot, hogy aztán ezekkel és 
bekből teremthessünk, építhessünk és 

issünk.alkoth

És ebben az eltökéltségben, nem sza
bad azokra hallgatnunk, kik felületes izgágn- 
sággal, félrevezető lázitassal ingyenélők 
módjára járnak közöttünk és czifra szavak
kal eltántorítani, bolonditani igyekesznek az 
amúgy is gyarló emberi természetet Vala
hogy nehéz mondani jóslást gyarlóságunk
ban jövőnk felelt, de ha sósunkat Istenre 
bízzuk, minden erőnkkel parancsait köte
lességtudó munkás életben a tisztesség és 
becsületesség fogadalmával végrehajtjuk, 
ugy soha se veszünk el, velünk lesz ember
társaink és a világ szereteti-, megbecsülése.

Ki mint veti ágyát, ugy alussza álmát. 
Es gondoljunk a kimúlásra, a halálra. Akkor 
számot kell vetni mindenkinek önmagával, 
elszámolnia kell életének jó és rossz tetteit. 
Ki csak jól dolgozott, könnyen távozik az 
árnyék világból, de jaj, szörnyen jaj azok
nak, kik rosszul dolgoztak A lélek kínjai 
rettenetesek. Az Isten új ai kiszámithatlanok. 
A végzet szörnyen sújt, ivadékokon át. 
Az élet tartalma annak munkája, a munka 
minősége a végzet Ítélete. Kinek tiszta a 
lelke, azt átok sem éri.

Ezért, édes testvéreim, a munkához, 
a működéshez, a szép alkotáshoz azonnal 
hozzáfogni és mindnyájunkért mindnyájunk
nak dolgozni kell, de azonnal

S

Megtértek, megjöttek.
A hadból. A háborúból. A távolból és közel

ből. Idegen országokból és hazai földről. A derék 
apák, a derék férjek, a derék ifjak . . . Iparosaink, 
gazdáink, birtokosaink, kereskedőink, a többiek.
A szellemi és testi munkások, kiket a múlt évek 
eseményei otthonuk köréből, az edesded, szelíd és 
boldog otthonból kiragadtak. Leszereltek és meg
jöttek haza, megtértek oda vissza, hová ugy vá
gyódlak egészen újra, teljes szivükkel, melegen 
érző lelkűkkel.

Mikor a leszerés után vagyunk, első pilla
natra, első sóhajtásra, a legfájóbb lelkekkel, leg
fájdalmasabb szivekkel gondolunk azokra, kik nem 
tértek meg, nem jöttek vissza, kik sorainkból 
hiányoznak. Ezek a hősi halottak, kik elszórtan, 
különböző rögökben és hantokban siri és talán 
boldog álmokat alusznak . . . örökre. A megemlé
kezés, a kegyelet, a hála adója irányukban kell 
hogy megnyilvánuljon, hiszen ok is mindig tes
tünkben és velünk vannak, lesznek a történelem 
lapjain a világ megsemmisüléséig. Mikép fog ez 
látható jelet ölteni, azt csak a bekövetkezendő 
idők gondolatvilága testesíti majd meg. Nekünk 
fájnak, nagyon fájnak. Életüket, létüket fel nem 
támaszthatjuk. I

Aztán zokogó szavunk odasóhajt azok után, 
azokért, kik még nem térhettek meg Azokhoz j

száll tekintetünk, azokért dóbogunk m o h ó n , kik 
még élnek, de idegen levegőben, fo g o ly-ta n yá b a n . 
Tudjuk létezésüket, de mégis n é lkü lö zzü k őket. 
Nincsenek köreinkben. Csak lesznek. T a lá n  ! M ik o r ?  
Nehezen várja őket anya, feleség, gyerm ek , m in
den barát, az egész járás. N a g y  szükség van 
reájuk, józan c^/.ükre, munkás ke zü k re , velük a 
teljes békére. A fegyverszünet nem adta őket 
vissza. Csak a béke adja m eg. E h h e z a legtelje
sebb rend, meltóságos nyugalom rendes m u n ka 
menet kell. Ezek nélkül nem lesz béke. M inde ze ket 
tehát megteremtenünk k e ll, ezekért a véreinkért 
is, nemcsak magunkért. Édes testvéreink, h o g y a 
még élőket köreinkbe mielőbb vis sza ka p h a ssu k, 
hogy őket a keserű fogság rabkenyerétől és égő 
fájdalmaitól a leggyorsabban kiszabadíthassuk, 
teremtsük meg itthon a rendet, a tiszteletet, a 
megbecsülést, a nyugalmat, állítsuk helyre a 
munkamenetét, a szeretetet, m ár m a , h o g y kinöjjön 
a béke holnap, hogy annak utján ho lnapután m eg
térhessenek a még élők, a s zö rn ye n  h a za  v á g y ó  
fogolylestvéreink.

Szerelnek lapunk hasábjain m egörökíteni 
mindazokat u járásbeli h a lh a ta tla n o k a t, kik értünk 
lehelték ki dicső lelkűket. É s  ennek a lehetőségét 
a jobb idők népszámlálási intézkedései tán m eg
adják. Ezen kérelmünket ma csak a h o zzá ta rto zó k  
segíthetik elő és teljesíthetik, de ez terjedjen ki 
mind a 114 községre.

D e  szeréfnők m egírni a zo k  névso rát is, kik 
még h o zzá n k  visszatérhetnek. E ze k n e k  a szám a 
is több ezer. A z é r t , h o g y é re zze  és tudja m indenki 
a fentebb leirt kötelesség nag y sú lyát és b o rd 
é rn é l. R ajtun k m ú lik , ho gy a kiket o ly  nehezen 
vá ru n k , a zo k  meg is térhessenek. M e rt ha volt 
ellenségeink, most m ár b arátain k látjá k , h o g y 
kö zö ttü n k a rend, a n y u g a lo m , a rendes m u n k a 
menet, a szép és gazdaságos élet he lyre á llo tt, 
ugy a békével visszaadják testvéreinket. V a jh a  e t 
már itt is v o l n a !

E s  e zé rt, édes testvéreink, kik m ár itthon 
va g y to k , kik a családi tű zh e ly  b oldo gító melegénél 
a z otthon áldásait é lve zite k, kik m egjöhettetek, 
kik m egtértetek, testvéri és m éltóságos, előkelő 
emberi megértéssel hassatok o d a , h o g y a rend, 
n yu g alo m , a m unka he lyreálljon és ez uralja 
minden g o ndo latotokat a karato to ka t és cselekvés- 
teiteket. Eb b e n  lapunk is rendelkezéstekre á ll. Ide 
iktatjuk öröm m el m in dn yájatok nevét és k ö zzé  
adjuk ó h ajtó kat, a m un ka ke re s m é n yt, a m u n ka - 
kínálatot. M in de zt a zo n  keretek k ö zö tt , a m e ny
nyire a zt a jelenlegi v is zo n y o k , kö rülm ények enge
dik és mérsékelt a n y ag i tám ogatással, m ely a 
nyom dai ké szkiadásokkal já r. Segítsünk egym ásért 
és e g ym á sn a k, igy visszatérnek, megjönnek a z 
óh ajto tt, varázslato s jobb idők.

Dolgozni és rendet fenntartani 
mindnyájunknak kötelessége t


