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Már a békében, a nagy világégés előtt 
érkeztük úgy Muraszombatban mint a járás 
összes községeiben, hogy mily szűkén, el
hagyatottan élünk. Ismételten rámutattunk 
arra, hpgy a lakás ínség végig nagyon ki- j 
érzik minden községi ponton. És kérlel
hetetlenül kellett ezt éreznünk a most 
bár átmenetileg — itt lefolyt leszerelési és 
katonai átvonulási időtartamban. De érez 
zük ezt különösen most folytatólag, mikor 
járványos kór: spanyol nátha oly végze
tesen pusztít sorainkban.

Segíteni ezen a háborns letűnt évek
ben önakaratunkon kívül nem lehetett

De ime itt a pillanat, itt a lehetőség, 
a mikor a cultura eszközeivel ezen a régi 
bajon segíthetünk. Életjogunkban gyöke
redzik az éiet kereteinek megalkotása, 
annak a hajléknak a megépítése, hol az 
életet le is éljük, hol otthont létesítünk, 
honnan csemetéinket, énünk folytatását vi 
lággá bocsájtjuk, hol napi munka után pi
henést keresünk. Ehhez a culturált állapot
hoz nemcsak a városi, de a falusi népnek 
is joga van és ez az élet kelleméhez, annak 
egészséges voltához tartozik.

A mi falusi életünk ezen a niveauon 
még nem áll. Azt emelni kell. Ehhez áldozni 
oly kötelesség, melyet mindenki érez. Most 
hazajöttek az alkotni képes dolgos munkás 
kezek, a szorgalmas méhek.

A hiányon segítünk, munkaalkalmat 
adunk, ha egy építő ipari társulást, rész
vénytársaságot létesítünk vagy más szövet
kezést, melynek célja az egész járásban 
épületek, alkalmi helyek, ám és bérházak, 
családi lakóházak, gyári, ipari és gazda 
sági épületek emelése azok javára, kik az 
ezekhez szükséges tőkékkel nem rendel
keznek momentán, de különben elég ga- 
rantiát nyújtanak arra, hogy hosszabb évek 
törelsztéseivel azt rendezni képesek.

Oly vállalkozás ez, melyben minden
nemű munkások rajai egyszerre jutnak 
megélhetéshez és a melyben a tőkék is 
kellő elhelyezést találnak.

— Nyugalomba Somogyi Miklós megyei tiszti 
főügyész, Balogh Béla megyei fölevéltárnok, 1 akiiéit 
Márton czelldömölki és Tuboly Lajos sárvári fő 
bírák nyugatomba vonultak. A megüresedett állások 
már valószínűen a jövő évi február megyei köz
gyűlésen kerülnek betöltésre. A főügyészi állásra 
pályáznak dr. Pekker László megyei árvaszéki 
ülnök és dr. Németh Gyula szombathelyi ügyvéd, 
a főszolgabírói állásokra Somogyi Aladár es Posfay 
Gusztáv tb. föszolgabirák.

— Dr. 'Skrilecz Mihály mtitőorvos 
visszatért a hadból és orvosi működését 
Muraszombatban újra megkezdette

— Alkotmányozó nemzetgyiiles összehívásán 
dolgozik a népkormány és eddigi intentiói szorint 
már januárban akarja megtartani a választásokat 
és pedig a községi, törvényhatósági és nemzet
gyűlési választásokat, ugyanezen sorrendben, a 
már törvényerőre emelkedett néphatározat alapján, 
községenként és titkosan.

— A legyőzőitek ügyvédje. A Versaiilesben 
tartandó béke tanácskozáson a legyőzőitek ügy
védje Wilson lesz, a kinek ott érdekünkben nagyon 
nehéz harezot kell megvívnia a magával hozandó 
szakemberekkel együtt.

— Rum. Kilátás van arra, hogy a közeljövő
ben némi rumot kapunk.
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— Veszteségünk. Hivatalos kimutatások alap
ján a háború kitörésétől 1918. május haváig 
sebesültekben és halottakban veszteségünk 4 millió, 
melyben a Piave melletti szörnyen borzalmas 
harezok eredményszámitása nincsen benne, sein 
azok a száz-százezrek, kik betegség folytán haltak 
el vagy lettek nyomorékká. Ebben csak a halott 
legénység száma nyolezszázezer, a tiszteké 13000.

— Hadiárvák otthona. Ikerváron a gróf
Batthyány-íéle belsőségen az országos Hadigondozó 
hivatal árvaházat létesített a hadiárvák gazdasági 
és kertészeti szakirányú nevelésére. 60 ingyenes 
hely üres, melyre a 12 18 éves hadiárvák pályáz
hatnak. A kérvényhez mellékelni kell pályázó 
születési anyakönyvi kivonatát, okmányt a hadiárva 
apja haláláról, az eltartók vagyoni állapotáról, évi 
jövedelméről hatósági kimutatást, iskolai és orvosi 
bizonyítvány. A kérvények a fenti czimre Ikervárra 
azonnal elküldendők.

Spanyol nátha. Járásunkban, községeiben 
a spanyol nátha az utóbbi időkben újra hatalmas 
méreteket öltött. A halálozás megdöbbentő. Közsé- 
genkint es naponként 3 4 halott. Oly annyira
telnek a temetők sir-sorai, hogy az élőknek külö
nös gondjai közé tartozzék immáron ezentúl 
szigorúan cs óvatosan őrködni azok élete felett, 
kiket ez a szörnyű kór még életben liágy.

Szomorú állapotok. A mit egyes helyeken, 
bár még szórványosán észlelni kell, az jóra nem 
vezethet. Az állami szervezetben, gépezetben min
den alkatrésznek helyén és rendesen működnie t 
kell, különben eredmények el nem érhetők. Mégis i 
sok ítélvén a hivatalok vezetők s munkások nél
kül vannak. Sokan helyüket ott hagyták, másokat 
távozásra kénvszeritettek nemtelen hosszuk. Min
den gépel, minden hivatalt vezetni kell és ahhoz 
érteni. Ha olyanok távoznak, kik a vezetéshez 
nem értenek, rendben van és annak úgy is kell 
lenni, de gondoskodni kell helyettesítésről. Mindez 
azonban az ellenőrző és felettes hatóságok bírá
lata alá és jogkörébe tartozik, nem pedig az egyes 
magán emberek rögtöni itélőszeke elé. Minden 
rögnek van gazdája és minden panasznak van 
illetékes bírája. A maga ügyeben senki ne ítél
kezzek és ha józansággal fog eljárni mindenki, 
akkor a járás megéri azt a szabad és szép fejlő
dést, melyre mindenki a jelen helyzetben a jövő 
ielé feltekint.

Kifli A meseországból akarja ezt a pék- 
siiteményt a népkormány közélelmezési minisztere 
vissza állítani, bár egyelőre csak a fővárosban 
Budapesten. A terv a megvalósulástól még messze 
áll. A liszt még kenyérre kell.

A hadisetjély metjvonasri A magyar 
hadügyminiszter körrendeleté szerint olyanok család
tagjaitól, akik a jelenlegi viszonyokkal visszaélve 
garázdálkodnak, fosztogatnak, rabolnak és egyéb 
bűncselekményeket követnek el, a hadisegély meg
vonandó.

Zord tél borult járásunkra. \  hideg, köd 
és fagy dermesztő érzései uralkodnak rajtunk, 
különösen akkor, mikor szén es fa hiányát érzi 
mindenki. Es ez mindig tart ? Hosszú télre van 
kilátásunk, melynek gondjaitól, hogy hogyan 
szabadulnak, azt szűkös viszonyaink közepette 
balsejtelmünk is alig sejteti. Vannak erdőségek a 
járásban, Így a fakitermeléshez mindjárt hozzá
fogni kell a tulajdonosoknak, mert más fűtőanyagra 
kilátás nincsen.

Csempészés. Az utóbbi idők nagyarányú 
csempész-műveletei mintha sziinöhen illetve csök
kenőben volnának. Csendőrségiink minden dicséretet 
felülmúló éberségének köszönhető, hogy egy két 
nagycsempész, és a közép csempészek hurokra 
kerültek. Ezek méltó jutalmukat várják. De ugv 
látszik, embereinkben is a józanabb gondolkozás 
és a létösztön tudata ébredt fel. Mert az elmúlt 3 
héten át oly nagyarányú csempészések folytak át 
át a határokon, hogy kiürültek a készletek és

nagyon félő, hogy az élelmezés gondjai nagy* 
korán ütik fel sötét fejüket. Emberek, testvére 
a józanságra és a jövőre minden figyelem!

— Birtokreform. A nagy birtokreform
kálatain erősen dolgozik a népkormány földmivelés 
ügyi minisztere. Ebben a pillanatban pontos képe 
alig adhatunk, de úgy látszik, hogy a 100 holdé 
aluli birtoktestek valószínűleg érintetlenül marsi 
nak, kiosztásra pedig 5 — 10 holdas területek jutm 
kötöttség-mellett megváltás ellenében, hossiih 
lejáratú törlesztéssel. A középbirtokra stj 
van többtermelés miatt, hogy a városok ellátható 
legyenek és culturális szempontból meg kivitelre 
mi forrása a nemzet vagyonosodásnak, mert 
nélkül tönkre menne az ország, a nagy gyárié 

a kisipar. A művelet különben sem oldható 
máról holnapra, hanem az hosszú évek munkái 
lesz. így követeli ezt a józan gazdálkodás, mek. 
nek számolnia kell a befektetés üzemhozamávj! 
a megmunkálás lehetőségeivel és a közérdekkel 
mert különben az oly annyira szükséges termel 
képesség hosszú évekre megbénül és mindig küz 
ködni fogunk a megélhetés, az élelmezés nehéz 
ségeivcl. Nagy-nagy munka ez a reform, azét 
nem szabad meggondolatlanul siettetni. Technilu 
és jogi kivitele, a mérnökök és ügyvédek munkái 
a berendezkedés is hosszabb időt igényel, mez 
pontos felvételi és statisztikai adatokat is est 
most kell szerkeszteni. Türelem és bizalom!

Posta A muraszombati postahivatal fotó 
anyag hiánya miatt délután nem működik, csak 
sürgős hivatalos ügyekben.

Csontagfcladás Az ország meg nem száll« 
területeire egy-egy feladó naponként egy darat 
szomagot feladhat. Budapestre egyelőre csomagol 
nem küldhetők.

Cselédkönyvek ezentúl fényképpel ellált 
ad mdók ki és a régiek is ilyenekkel cserélendők bt

— Szabad a gyümölcspálinka főzés. A hirt
talos lap szerdai száma közli a pénzügy minink 
152.500. sz. rendeletét, mely a pénzügyigazgató 
ságot felhatalmazza, hogy azokban a községekbf 
(városokban), amelyekben a központi szeszfóiá 
vállalkozója a szeszíözési anyagokat eddig tényli 
át nem vette, az érdekelt termelők kérelmére 
engedhesse, hogy ezek a saját termésű és a köt 
ponti szeszfőzde vállalkozójának még át nem 
szilvát, illetve szilvacefrét, továbbá saját terma 
szőlőtörkölyt és borsöprüt a z  1918 1919. termi 
l e s i  i d ő s z a k b a n  a községnek (vár 
ideiglenesen átengedett főzőkészülékeken napi te> 
melőképesség szerinti átalányozás mellett kifőz 
hessék. Ez a felhatalmazás k i z á r ó l a g  cn 
az 1618 év i  t e r m é s b ő l  származó szilvád 
rére, szölőtörkölyre és borseprüre vonatkozil 
ellenben az 1910. é v i  t e r m é s r e  má r  nei 
t e r j e d  ki.

Szabad a dohánytermelés. Értesülésül 
szerint a pénzügyminiszter a legközelebbi napol 
bán rendeletet bocsát ki, amely a mezőgazdák« 
megengedi, hogy az 1919. évben a községi belső 
ségeken saját használatukra dohányt ültesse«! 
A családfő maga részére 200 és mioden továN 
férficsaládtag után 100 100 dohánypalántát üli*
bet. Minden palánta után I korona engedélyi 
fizetendő. Ettől függetlenül a dohánytermelés 
árusítás továbbra is állami monopólium marad.

A szerkesztésért felelős : Scheibn er Aladár-

Jobb házból való fiú

tanulónak
felvétetik Si f t ár  és Horvát
divatáru üzletében, Radkersbui!

T á rsa d a lm i é s  gazd asági h etilap

E L Ő F I Z E T É S I  Á R :
Fgész évre 20 kor., fél évre 10 kor., negyedévre 5 kor., 

egyes szám 40 fillér.

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

küldendők.

I.aptulajdonos és kiadó: Muraszombatjárási Gazdaszövetség, 

bőszerkesztő:
Dr. SÓMÉN LAJOS.

MEGJELENIK .MINDEN VAS AKNAI’.

Készül: Vendvidéki Könyvnyomda »Muraszombat, ahol egyes 
számok kaphatók.

(iazduszővetségi tagok, tanítók és jegyzők részére egész 
évre IS korona.

Hirdetési díj : minden sző ára S0 fillér, 
bűinek megfelelően számítjuk a terület hirdetést. A »»stagbelüs 
és aláhúzott szavak kétszeresen számíttatnak A korlátozás

hoz való jogunkat fenntartjuk.
Nyllttér tora 4 korona.

Uj küszöbön,
A népköztársasági kormány a novem

ber löán  hozott hat cikkes nephatáro- 
zatm következetesen végrehajtja. December 
9-én immáron kihirdette az uj sajtótörvényt 
is, a mellyel megszületett a gondolat sza
badsaga és a nmly a lapbiztositékot is 
eltörölte.

Ezt az elhatározást örömmel üdvözöl
jük. Es ezzel a joggal a mai naptól éviink 
js. Lapunk eddig .* közgazdasági es társa
dalmi téren fejteit ki kizárólagos ténykedést, 
mindenkor önzei eniil, tárgyilagosan és csak 
a köz javára. Ezt cselekszi ezentúl a poli
tikai téren is. Lapunk tehát mostantól köz
gazdasági, társadalmi és politikai hetilap 
lesz.

Erre szükség van, mert a köztársasági 
es m k és a nép java, mindnyájunk jói 
felfogott érdeke ezt Így javasolja és mind 
a három irányban az erős. határo ' ti szer
vezkedésre kell irányítanunk erőnket és 
munkánkat.

Különösen most, mikor a népkormány 
magáévá tette önrendelkezési jogunkat és 
elhatározta azí, hogy az uj Muramegyét 
teljes, minden vend testvért is kielégítő 
autonómiával megvalósítja es pedig Vas
megye déli meg Zalamegye nyugati részé
ből. Ezt lapun komi korábban követeltük és 
ezért köszönijiik is a népkorinauyt. Ezzel 
meg van adva szabad fejlődésünk minden 
lehetősége és igazan boldog idők varnak 
itt mindnyájunkra. Az uj Muramegye léte
sítéséhez most aztán mindnyájunknak egye
sült munkában hozzá fognunk is keli.

Ennek szolgálatát) m mutatunk rá arra 
a perspectivára, melyben lapunknak napi
lappá való áralakulására is gondolunk. A 
mint ennek anyagi körülményei adva lesz
nek. az előfizetők tábora annyira megnö
vök) dik, hogy a nyomda, papir és posta 
költségek fedezhetők, úgy napilap alk já
ban lepünk a közönség elé.

Szükségesnek tartjuk azonban az uj 
Mura megyében azonnal egy kizárólagosan 
vend nyelvű lapnak is a megjelenését. Ezt 
az autonómia, minden testvérünknek a 
ciMurahoz, a közgazdasági meg politikai 
eszmék megismeréséhez való emberi joga 
is megköveteli. Bejelenthetjük, hogy ez 
irányban a szükséges lépések már fogana
tosíttattak, rövid időn belül megjelenik 
Muraszombatban a kormánybiztos és vele 
a teljes át- és megszervezés munkája meg
indul, kiadatni fog a vend újság is.

Legfontosabbnak tartjuk a közgazda- 
sági irány intensiv szolgálatát, inért ez a 
jólétet biztosítja, a jóléttel fejlődik a kul

tura és a kettő harmóniájával önként adó
dik a leghelyesebb politikai irány megvá
lasztása és szolgálata.

Az uj Mmamegye területének és né
pességének sajátos viszonyai legtöbb jogot 
adnak a független gazdapárt létesítésének 
és megszervezesének, mert ebben itt nyu
godtan egyésulhetnek a szellemi és testi 
munkások, a gazdák, iparosok, kereskedők 
egyszóval az öszpolgárság, minden társa
dalmi osztály cs réteg. Az erők szétforgá
csol, isara gondolni sem szabad ! Előre 
egyesült munkaerővel! S.

1918 november.
Szomorú, szomorú, szomorú tél . . .
Meszi magasokból zuhan a hó . . .
Karpáíi bérc-oduk szeleket inditnak, 
íütetlen vackokban éhes szájak sírnak : 
elhagyott úíakun megy, mcndegél 
zuzmarás szakálla! jó Csönd apó.

Halicsi erdőkben dermeszt a szél: 
rétalji pánikra jégpáncélt rak . . . 
l élön föidrelapull faluvégi házak 
Ködbov#í/ö, fűzős hómazőkre látnak ; 
gondarcű gazda a farkastól fél, 
s éiente borzongva zörg az ablak . . .

Távoli végeken üszkös faluk, 
ki tlen, soksorú bűs temetők, 
messzi idegenben egyforma kareszlak : 
nemsokára mind-mind jzép fahérak lesztak 
hullákkal telt árkok, sok aknalyúk, 
drótsóvénnval szegett halál-mezők

Nagyszeniü öcsikém: hol a sírod?
Velence síkjain sebes a föld; 

gránáttűrt tölcsérben ugy-e rossz az álmod? 
ösineretlen holtak nyomják ugy-e vállod ? 
szőke hajad selyme: lucskos piszok, 
mosolyos arcod a kíntól gyötört;

szent szived környékén véres a blúz . . . 
Szigorún csukva szád s mégis beszél: 

í ’nnepi harangok otthon békét szóltak, 
s itt kellett maradnunk néktink utolsóknak: 
vérnél őzért véresebb rajtam a blúz . . .< 
Szomorú, szomorú, szomorú tél . . .

Saáry Elemér.

KARÁCSONYFA DÍSZEK. 
KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI 
KÉPES LEVELEZŐ LAPOK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN

kapható: VENDVIDÉK! KÖNYVNYOMDA 
könyv- *» pnpirkercskeüésébcn 

Mu r i i í o m b i t o n ,  ,*.

Muramegye.
ö
LA népkormány az ország minden nem

zetiségének méltányos és jogos kívánságát 
rendezni akarja s a célból kiküldte dr. Obál 
Béla akadémiai tanárt, hogy a vend néppel J  
érintkezést keressen s ennek alapján tegyen | |  
javaslatot a helyzet megoldására.

Dr Obál Béla járásunk szülötte, a |3 
vend nyelvet tökéletesen bírja s kiváló |j  
képességei, fáradhatatlan munkabírása egye- y  
nesen predestinálják arra, hogy a ránk M 
nézve oly végtelen fontosságú kibontako- $  
zás az ő végleges megbízásával nyerjen 
megoldást. Dr. Obál Béla több külső kőz-Lj 
ség népével is közvetlenül érintkezett s ,j 
ennek alapján a f. hó 2-án délután 3 óra- lj 
kor a városháza tanácstermébe népgyülést |  
hívott egybe. A túlzsúfolt tanácsterem kö- $ 
zönségének alkalma volt arra, hogy minden 
jogos kívánságot a legközvetlenebb forrná- • 
bán terjesszen elő. A népgyülésen egyöiw l 
tetű vélemény alakult ki, mire dr. Sőmen | 
Lajos előterjesztette a kővetkező határozati { 
javaslatot:

Határozati javaslat, malyat a murassom- ] 
bati 1918. évi dacembar 2-án tartott népgyülés j 
hozott: f

Mi muravidéki vandek 1000 évig híven '• 
kitartottunk a magyar állam mellett. Most a , 
midőn wilsoni alvtk alapján teljes önrendelke- • 
zési jogot nyertünk, nem akarunk elszakadni a i 
magyar államtól, da önrendelkezési jogunkkal 4 
élni kívánunk.

Egyben azonban érdekeinknek megfelelően ::
berendezkedni is akarunk. Eddig különböző ma- ! 
gyékhez voltunk csatolva. De mindegyiknek '1 
mostoha gyermekei voltunk. Rólunk csak másod- 1 
sorban gondoskodtak, sőt gyakran meg is feled- j 
keztek.

Ezért első és alapvető követelésünk az, j
hogy minket vas- és zalamegyei vendeket, kik j 
mintegy 200 községben élünk a Murától a Rá- ) 
báig, egy megyében egyesítsenek. Ez legyen < 
Muramegye. Muraszombat legyen a megyeszék- J 
hely. Itt legyenek a mi anyanyelvi közigazga- 
tási hatóságaink, bíróságaink, tanfelügyelőié- j 
giink stb. i

Állami támogatást kérünk, hogy polgári ! 
iskolánkat leányiskolával kibövithessük, telje? j 
középiskolává kifejleszthessük, ipari és mező-* j 
gazdasági szakiskolákat állíthassunk, vasutunkaf ■ 
jobban kiépíthessük, a fővonalakba bekapcsol-  ̂ 1 
hassuk, gyárat alapíthassunk, hogy elhanyagolt* 
vendvidékünk és népünk gazdaságilag és kultuTj 
rájával emelkedjék.

Hálásak vagyunk a köztársasági fagyain
népkormánynak, hogy fenti kívánságaink meg-: | 
hallgatása végett leküldött« hozzánk dr. Obá j 
Béla akadémiai tanárt, a ki a mi szülöttünk és
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j 1; a kiben mi teljes mértékben meg is bízunk.
i] Sürgősen kérjük a magyar kormányt, hogy őt 

. |  a fenti átalakítás és újjászervezés azonnali fo- 
!í ganatositása végett a legmesszebb menő jogok- 

, i ; kai ruházza fel.
A már nagymértékben folyó jugoszláv 

1 ! izgatásokkal és ígéretekkel szemben csak gyors 
és gyökeres intézkedésekkel lehet a vendvidéket 
a magyar államnak megtartani.

' 1 A határozati javaslatot a népgyiilés 
izünni nem akaró lelkesedéssel fogadta s 
Végül lelkesen éltette dr. Obál Bélát és 
ir. Sómén Lajost.

Dr. Obál Béla fáradságot nem ismerő 
:evékenységének látható eredményei már 
s mutatkoznak. A kormány kijelentette, 
iogy részéről semmi akadálya sincs annak, 
logy a vend nép által lakott területből egy 
<ülőn vármegye alkottassák s e szerint 
Vzen nagyhorderejű kérdésnek most mar 
:supán gyakorlati kivitele van hátra S/ives 
és lelkes örömmel értesítjük közönségünket 
;irról is, hogy a kormány dr. Obal Béia 
közbenjárására jelentékeny mennyiségi do- 
ilányt, szappant utalt ki részünkre, továbbá 
logy 2 tartály petróleum és nagyobb meny 

inyiségii gyufa már el is lett indítva Buda 
ipestről, úgy hogy annak megérkezését min 
fden vonattal várhatjuk. E kétségtelen jelek 
tből Ítélve bátran állíthatjuk, hogy dr. Obál 
jBéla népünk bizalmát, szeretedét magának 
jörök időkre biztosította! rr.

I  JEL U  Jf£.
— Kormánybiztos Lapunk más 

helyén is megemlékeztünk arról, hogy dr. 
Obál Béla a folyó hó 2-án tartott nép- 
gyülés határozata folytán eljárt a kormány
nál, hogy a vend nép részére kikénysze- 
ritse a múlhatatlanul szükséges petróleumot, 
gyufát, szappant és dohául. Fáradságos 
munkáját a legszebb siker koronázta. Annál 
érthetetlenebb tűnik fel sokak előtt, hogy 
kinezezése még most is késik Obál Béla 
a nép gyermeke s kinevezése különös rá
termettsége folytán ma elsőrendű közérdek. 
E helyütt említjük meg, hogy valami Weiss 
nevű „pesti u r  önjelöltként mutatkozik a 
járás községeiben és saját érvényesülése 
érdekében agitál. Egyelőre hinni sem akar 
juk, hogy Weiss ur szereplési viszketegsé- 
géhez bármely hivatalos fórumnak a lég 
csekélyebb köze is volna.

— Orvosi hír. A napokban elhunyt dr. Wind- 
holcz Zsigmond volt szombathelyi orvos rendelőjét 
(Erzsébet kirdlyné-u. 22., telelőn: .117) Röntgen 
éi orvosi vegyi laboratóriumát vője : dr. C s a t ó 
Lajos egyetemes orvostudor, ki az elhunytat beteg
sége alatt mér helyettesitette, átvette.

— Hivatalban. Dr. Valy (iábor járásbirósági 
jegyző a harctérről hazaérkezve megkezdte műkö
dését.

— ügyvédi hir. Dr. Lenk Imre ügyvéd ha j
ból visszaérkezett, irodáját Szombathelyen, Széli 
Kálmán-utca 4. szám alatt újból megnyitotta.

— Szervezkedés. Az országot szociáldemo- 
zrata párt folyó hó 8-án d. u. 3 órakor a Bankó
d é  vendéglő helyiségeiben látogatott gyűlést tar
olt. A párt céljait dr. Ritscher Samu ismertette, 
Tiire megalakították a helybeli szervezetet. Érte- 
lülésityk szerint a közeljövőben alakul meg a 
drdsi keresztényszocialista párt is.

Sertéshús és a zsir szállításához többé 
kell szállítási igazolvány. A kormány legujab- 

in igy rendelte el.

— ínség fenyeget a tüzelőanya
gokban. A háború előtti arany időkben 
a nyár és ősz folyama alatt 100—120 
waggon tűzifa érkezett közfogyasztásra 
A háború tartama alatt is kaptunk 40—45 
waggon szenet, inig a folyó évben aligha 
érkezett e célra 5 waggon kőszén s az is 
a legsilányabb minőségben. Tűzifa bár 
több helyütt fekszik az erdőben, de szinte 
legyőzhetetlen nehézségekbe ütközik annak 
a vasúthoz való szállítása. Különösen a 
szegény osztály néz remegve a jövőbe, 
hacsak uradalmaink gyors tempóban valóra 
nem váltják azon reménységet, hogy a 
közvetlen vidék tüzifaszükségletét saját 
erdeikbőj kitermelendő anyaggal elégítik ki 
Úgy értesülünk, hogy agy a Batthyány, 
valamint a Szápáry uradalom hozzá látott 
mintegy 10u0 öl tűzifa kitermeléséhez és 
bizton reméljük, hogz az ezúttal közvet
lenül fog a közönségnek rendelkezésére 
állani.

A posta nem szavatol. A posta és távírda
vezérigazgatósága kö/.li, lu>g\ a/ ajánlott levele
kért, értéklevelekért, értékdobozokért és érték 
nyilvánítással ellátott vagv el nem látott csoma
gokért a posta erőhatalom eseten nem szavatol 
A/. erőhatalom fogalma alá tartozik a postai szol 
gálntban a poslarablás, zendülés, valamint a köz
rend megbontásával járó minden erőszakos cse
lekmény.

Szabad a hüvelyesek forgalma A hivata
los lapban rendelet jelent meg, a mely hatályon 
kivtil helyezi az ezévi hab-, borsó-, lencse- és 
takarmányborsó-termésnek zár alá vétele és for- 
galoinbaho/atala tárgyában régebben kiadott kor
mányrendeletet. Érvényben maradnak azonban a 
február 2 2 -én megállapított következő maximális 
árak: bab 100 K, borsó 120 K, lencse 150 K, 
lóbab' 00 K. takarmányborsó 00 l\.

Megvonják a zavargók es fosztogaiók

r DECEMBER 15.

Nyilttór.*),

ludisegelyót A belügyminisztérium leiratot k ildött 
a városi tanácshoz, amelyben a liadisegelv további 
fizetésnek módozatai felöl intézkedik. A rendelet
nek legfontosabb része az, melyben utasítja a 
hadsegélyzö hivatalokat, hogy azok járandóságait, 
akiket fosztogatáson vagy zavargáson érlek, szün
tesse meg.

A szerkesztésért felelős: S ch e ib n er A ladár.

\ ön yvu j d on sá g o  k rt mĉ clenés "!iin---------------- -2.,~  . ,. ---- ---------- azonnal kuplia-
tók. úgyszintén Olcsó Jókai Modern Könyv
tár Magyar Könyvtár Ifjúsági iratok 
(ivermek képes és mesekönyvek raktáron nagy 
választékban. Vendvidnki Kiinyvnynniiia könyv

én papirkereskedésében Muraszombat.

Dober Pajdás
vend kalendárium az 1919. evre 
kapható „Vendvidéki Könyv- 
ny o m d a “ pap i rkeresked ősében

10 hl.-en felüli

Nyilatkozat.
A legnagyobb megütközéssel értesülök arról, 

hogy Muraszombat és környékén az a hir van 
elterjedve, mintha én a Titán István radkersburgi 
vendéglőstől a múlt hó 25-én elkobzott 30 darab 
sertést átvettem volna s ebből óriási|hasznot sze
reztem volna.

A valóság ezzel szetnben’az, hogy a^szóban- 
forgó sertések a hatóság által, a jegyzőséghez 
tartozó 7 község lakossága között és utalványok 
ellenében lettek kiosztva. A kimérés napján otthon 
sem voltam és sem én, sem pedig személyzetem 
a kimérésben részt nem vettünk, hanem a ható
ság által e célra alkalmazott emberekkel mérette 
ki a sertéseket.

A kimérés napján Murasiombatban a rendes- 
keddi szállítással lévén elfoglalva, a főszolgabíró 
ur kérésére írásbeli utasítást vittem a vashideg- 
knti csendőrőrshöz, hogy a sertéseket fedezet mel
lett azonnal szállítsa Muraszombatba, azonban 
mire a parancsot kézbesíteni tudtam, már csak 2 
darab sertés volt meg s tekintettel arra, hogy az 
utalványok már kiosziattak, a lakosság pedig kö
vetelőén lépett fel, a hatóság ezeket is kimérte.

Végtelenül sajnálom, hogy személyemmel 
kapcsolatban ilyen liirek forgalomba kerülhettek 
es tőlem telhetőleg mindent elkövetek, hogy az 
aljas rágalom megtorlatlanul ne maradjon. Kérem 
eliez minden tisztességesen gondolkozó ember jó
indulatú támagatását.

Vashidegkut, 1918. november 3.
V ogler Károly.

*) K rovatban köztöltékért a szerkesztőség felelősséget 
nem vállal.
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MANICURE FÉSÜLÉS, ONOOLÁLÁS

Értesítem 
a t. l iri - és 

Hölgy-közönséget, 
hogy sikerrel befejeztem 

a budapesti kozmetikai inté
zel haj és kézápoiási tanfolya

mul. miért is ily irányú szükség
letük kielégítésére fölajánlom szolgála

taimat és kérem becses pártfogásukat.

Tisztelet el Kotin Rózsi.

Szolid és megbízható

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

Vendvidéki Könyvnyomda
könyv- és papirkereskedésében 

M uraszom bat,

hordók s kádak, 
valamint szilvalekvár 
és aszalt szilva eladó.

Nvnm atntt n VpnHv/iflpLi UVkil

Érdeklődők forduljanak a 
Muraszombati 

Mezőgazdasági Bankhoz.
w i r m r A r

Muraszombat, 1918. 40 fillér. Hartnincznegyedik évfolyam 47. szám. Vasárnap, deczember hó 22.

batés Vidéke
T ársad alm i és  gazdasági hetilap

E L Ő F I Z E T É S I  Á R :
évre 20 kor., fél évre 10 kor., negyedévre 5 kor., 

egyes szám 40 fillér.

Kéziratok, előfizetési és hirdetési pénzek és reklHmácziők • 
Muraszombati Mezőgazdasági Bank r.-t. Muraszombat 

küldendők.

l.aptulajdonos és kiadó: Muraszombatiárási Gazdaszövetség. 

Főszerkesztő:
Dr. SÓMÉN LAJOS.

MF.GJEI F.N1K MINDEN VASAKNAK.

Készül: Vendvidéki Könyvnyomda Muraszombat, ahol egyes 
számok kaphatók,

S
Gazdnszöv.tségi tagok, tunitók és jegyzők részére egész |  

évre 15 korona.
Hirdetési dij : minden szó Ara 80 fillér.

Ennek megfelelően számújuk a terület hirdetést. A vastagbetüs 1 1 |

hoz való jogunkat fenntartjuk. 
Nyttttér a o m  4 koro n a .

Propaganda.
Hatalmas, méreteiben még szinte meg

foghatatlan átalakulás előtt áll az ország.
Ez az átalakulás a négy és fél éves irtó
zatos háború után és egy elvesztett hábo 
ruból a békére való rendkívül súlyos át
menet korszakában igen nehéz probléma

Azt akarjuk valamennyien, hogy ez az 
átalakulás, mely az uj Magyarországot 
akarja teremteni, minél kevesebb áldozattal, 
minél kevesebb ember és értékpusztulással 
járjon. Minden propagandának, — induljon 
ki az. valamely párt vagy egyesülés részé
ről, csak az lehet az első tétele.

Ha körülnézünk ebben az országban, 
irtózatos sebeket, rengeteg panaszt, szen
vedést találunk, egy hosszú, a végletekig 
elhúzott és borzalmasan elvesztett háború
nak átka mindenütt ott lebeg. De a mi 
még nagyobb baj, a tömegek müveletlen- 
sége, az. a tény, hogy a nép még mindig 
nem tudja, hogy a forradalom, az átalaku
lás mit jelent Fel kell világosítani őket, 
meg kell magyarázni nekik az uj idők szel
lemét, az uj Migyarország eszméit. S itt 
sem elég, ha kiküldött emberek végigjárják 
az országot, mert hiszen elég megbízható 
ember nem akadhat és ezek sem járhatnak 
he minden falut, a rophatok százezrei sem 
elegendők, itt ugyanarra a személyes pru 
pagaudára kell főképen súlyt helyezni, me
lyet az előbb említettük.

Mindenkinek a maga kisebb-nagyobb 
környezetében törekednie kell arra, hogy a 
lakosság nyugalma visszatérjen a közrend 
és a jogbiztonság helyreálljon és meg kell 
magyarázni a népnek, hogy a népköztársa
ság kormánya csak úgy viheti keresztül a 
nép érdekeit felölelő programját, csak úgy 
alkothatja meg nagyszerű népjóléti és szo
ciális reformjait, ha a rend és a nyugalom 
mindenütt helyreáll, h í a népkormány pa
rancsait mindenki teljesíti. Ha elvesszük 
önkényesen a gazdagok vagyonát, mihama
rább a szegény emberekről is lehúzzak az 
az egyetlen ruháját is. Az üzletek kif°sz' 
tása a legnagyobb zavarokat idézi elő, ahol 
nincs üzlet, oda nem jön áru, ott nincs 
megfelelő szerv, mely az áruKat egyen o 
mértékben kiossza. A rombolás és foszto
gatás a legborzasztóbb károkat okozza, 
mert olyan értékeket, árukat tesz tőnkre, 
melyek ma a legnagyobb nehézségekkel 
szerezhetők be. De meg kell értetni a ke
reskedőkkel is, hogy az uzsora korszaka 
lejárt, ne vásároljanak lánckereskedők, köz
vetítők utján, mert a tultnagas árakat a 
fogyasztók nem fizethetik meg. Eltűnnek a 
lánckereskedők, ha minden kereskedő csak 
maximális, vagy olyan árat fizet aruter,

amely árat a fogyasztók megfizethetnek. 
Aki a háborús konjunktúrákon keresett, az 
most leadhat valamit a nyereségből, ha 
azt nem akarja, hogy mindene elvesszen.

Meg kell győzni az embereket arról, 
hogy ma d o l g o z n i  ke l l !  A munka 
nem szünetelhet, mert ha nem dolgozunk, 
jövőre nem lesz mit ennünk, tönkre megy 
az ország és jön az anarchia. Meg kell 
értetni a néppel, ne üljön fel kétes existen- 
tiáju vagy álmodozó emberek túlzó agitá- 
ciójának. Ezek, ha talán nem is akarják, 
az anarchiát idézik elő. Az anarchia pedig 
nemcsak a gazdagokat sújtja, de sújtja a 
szegény munkás embereket is, mert megáll 
a termelés, megszűnik az élet. Egy felfor
gatott ország nem tud földet adni a kato
náknak, nem adhat fizetést a hivatalnoknak, 
nem gondoskodhatik a rokkantakról, a hadi
özvegyekről, az árvákról, a betegekről. 
De egy felforgatott országban gazdagnak 
és szegénynek egyaránt bizonytalan az 
é!ete

A kormány biztosítani akarja a forra
dalom vívmányait, de ez nem jelenti azt, 
hogy nem akar még tovább is menni azon 
az utón, amelyre rálépett és amely egy 
boldogabb, megelégedett Magyarorszag felé 
vezet. E/ azonban nem mehet utárol-hol- 
napra Előbb ki kell evickelnünk a mostani 
helyzetből, azon bajok megszüntetéséről 
kell elsősorban gondoskodnunk, melyek 
azonnali orvoslást igényelnék Rá keli tnu 
tatni. hogy a kormány máris nagy dolgot 
végzett, amikor a rokkantak, hadiözvegyek 
és árvák illetményeit 733" » kai fekmlte, 
amidőn a munkanélküliek segítségéről is 
gondoskodott s midőn a tisztviselők és 
munkások kívánságait a legmesszebbmenő 
módon teljesítette A népkormány tovább 
fog menni, de várjuk be nyugalommal in
tézkedéseit és lássuk be, hogy máról hol
napra a legbecsületesebb szándékú kormány 
sem változtathatja meg teljesen az állapo
tokat. A legfontosabb dolog pedig hogy 
ma még nincs nincs végleges béke. Addig 
nehéz előre intézkedni.

Hirdetni kell, hogy uj világ születik, 
uj Magyarország van kialakulóban. Csak 
az élhet meg az uj országban, aki dolgo
zik és az uj társadalom csak azt tarthatja 
el, aki dolgozni nem képes. (Rokkantak, 
betegek stb )

Minden dolgozó embernek joga van 
a becsületes megélhetésre. A dolgozó em
berek között nincs különbség A magyar, 
vend, román, szerb, német, tót: testverek, 
valamennyi ember, egy sem tehet róla, 
hogy ő más nemzetiségűnek vagy vallásai
nak született.

A kormány földet fog adni a hadból 
hazatért és a rokkant katonáknak, ha föld- 
mi vések. Tökét és anyagi eszközöket, ha 
iparosok, vagy kereskedők voltak. A föld
osztást azonban nem leltet ebben a ntinu- 
tumban megcsinálni, hiszen akkor egyiknek 
több. vagy jobb föld jutna, mint a másik
nak. A kormány legrövidesebb időn belül 
megcsinálja a földreformot, igazságosan 
osztja fel a rendelkezésére álló földet, be 
kell várni, inig ez meg lesz Aljas emberek 
azt terjesztik, hogy a kisbirtokosoktól el
veszik a földet Alávaló hazugság! A kor
mány adui akar földöt annak, akinek nincs 
vagy nagyon kevés van, de netjt akarjp 
elvenni azoktól, akiknek annyi van, atneny- 
nyi a tisztességes megélhetésre kell. Addig 
is, amig a földosztás meg lesz, dolgozzon 
mindenki, mert csak úgy élhet meg az 
ország, ha mindenki dolgozik.

Meg kell ismertetni a népet a köztár
sasági eszmével. Nem dobunk majd ki 
, verne 50 milliót a királyi udvartartásra, 
hanem ezen a pénzen inkább kórházakat, 
iskolákat építünk és a népet segitjük.

Ezek nagyjából azon elvek, melyeket 
minden embernek hirdetni kell. Minden 
becsületesen gondolkodó ember, hirdesse 
ezeket a maga körében és akkor nem ve
szett el ez az ország, hanem uj élet tárnád 
n romokon, uj Magyarország épül a régi, 
tönkrement Magyarország helyén !

r|
Vend kormánybiztos.

A népköztársasági kormány dr. Obál Bélá i
eperjesi jogakadémiui tundri u vend nép érdekei-tlj 
nők képviselete czéljából Muraszombat székhellyel |  
rends/.eresiiett kormány biztossághoz kormány-■
biztossá kinevezte.

A kinevezés a hivatalos lap deczember 1 7 - i j l  
számában ineg is jelent.

Az újonnan létesített kormánybizlosságtól.jl 
ónnak első kormánybiztosától mi igazán csak jót, JJ 
minden jól várunk és kérünk derék néptinkM 
számára.

Mindnyájunkra most a komoly, tisztességes.® 
becsületes, alkotó munka korszaka vár, a mely-Bj 
ben teljes fegyelmezettségnek, alárendaltségnek k e l«  
megnyilvánulnia a ezé!: mindnyájunk jav<9
érdekében.

Köszöntjük, egész szivünkkel, egész lelkünk* 
kel, annak minden melegével a kormánybiztost^ 
kire nagy és nehéz munka vár. Vidékünknek, Vas

t?

liid.gkutnak szülöttje, ki a vend nyelvet is teljesei 
birja ép úgy mint a magyar és német nyelvet é p  
igy a közvetlenség jegyében tud majd dolgoznia 
érintkezni, rendelkezni az uj Muramegye és össszel 
lakói érdekében. Mindnyájunkon múlik, — meiB 
határozottan tudiutat. hogy a kormánybiztosban ■


