
megtaszitóját és a magyarság ujjászülöjét. 
Mire elkövetkezett, a költő már csak ember- 
roncs volt. Elejétől végig égő élete kiégett. 
Gyönyörű intelektus volt, nagy költő, mély 
emberi érzések megszólaltatója, hatamias 
képzelőerő és minden izében eredeti egyé
niség. ____

— Püspöklátogatás. Múlt számunk
ban már megemlékeztünk arról, hogy grof 
Mikes János megyéspüspök több napi tar
tózkodásra városunkba étkezik. Mint hiva
talosan értesülünk a püspök szombaton, az 
esti vonattal jön Muraszombatba - itt gró; 
Szápáry László vendége lesz. Vasárnap 
délelőtt 10 órakor ünnepélyes misét cele
brál, mely után az iskolaszék küldöttségét 
fogadja. Szives szeretettel köszoutjuk a 
gondos főpásztort, ki szükségét mezte 
annak, hogy a jelen vészterhes ülőkben 
érintkezést keressen híveivel. El nem vitat
ható jelentősége volt minden időben egy • 
egy püspöki látogatásnak, de tt/s/eívs.en 
azzá lett most, mikor egy letiport m-m/et 
gyötrődő gyermekei szomjazva varnak min 
den vigaszt. Szívesen hisszük, hogy e láto
gatás az egyének megbolygatott leiki egyen 
súlyát helyre fogja állítani, hogy a tétlenség 
s inunkátlanság helyet az alkoto munka 
erőre kap! Aggódva reméljük, hogy a szét
húzás helyett szeretetteljes összetartás lesz 
úrrá felettünk, hogy ezt küvetöleg mind 
annyian nemes hevülettel és versengve az 
-önzetlenségben és áldozatkészségben, gyei 
ineki hűséggel ápoljuk tengernyi szenve
désnek kitet ezer éves hazunkat! Lelkünk 
mélyéből kívánjuk, hogy siker kisérje t<>- 
pásztorunk e legjobbindulatu törekvésed!

— Kinevezés. Az igazságügy-miniszter dr. 
Rozgunyi Vendel szentgotthárdi ügyvédei a mura
szombati járásbírósághoz járásbirová kinevezte.

— A k orm ányb iztos Budapestem  
Obál Béla dr. vármegyénk kormáijybiztos- 
főtspánja január 21 én Budapestre utazott, 
ahol néhány napot fog eltölteni. Beszámol 
a kormánynak az eddigi eseményekről s 
több fontos ügynek elintézése után fog 
visszatérni székhelyére

— Kirendelés. Kiss Elemér szentgotthárdi 
főszolgabíró hosszabb szabadságot vevőn igt-nybe 
— helyettesítésre a kormánybiztos Ifeisler Károly 
vasvári tb. főszolgabírót rendelte ki. Dr. Kren 
ner István szolgabirót a kormánybiztos szolgálat 
tételre a muraszombati szolgabiróságlioz rendelte ki.

— Polgári leányiskola M uraszom  
batban. Dr. Obál B éla kormánybiztos 
főispán Ígéretéhez híven teljes eréllyel latot! 
hozzá a muraszombati polgári leányiskola 
létesitéséhez. Fáradozásának már meg van 
a kellő eredménye, mert a közoktatásügyi 
miniszter a polgári leányiskola feküdi.is.it 
engedélyezte, úgy hogy a közel jövőben 
az iskola már állni fog és szolgaija a kid 
túrát. — Régen érzett hiányt pótol a pol
gári leányiskola felállítása, mert eddig kul«) 
nősen a szegényebb sorsit szülök csak a 
legnagyobb áldozatokkal voltak kepesek 
gyermekeiket tovább taníttatni, mos alkalom 
lesz arra, hogy e vidék népe nemcsak fiait, 
de leányait is kellőleg kiművelhesse. A jövő 
nemzedék kulturális felemelkedése fogja 
igazolni e nagyjelentőségű kérdés gyors 
megoldásának fontosságát.

— Áthelyezett tanító. A közoktatásügyi mi
niszter Hertslendy Zsigmond vidorlaki tanítót és 
Herlelendy Zsigmond né tanítónőt a sümegi állami 
népiskolához helyezte át.
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— Kik jogosultak a leszerelési illetékek fel
vételére Leszerelési illetékre azon katonáknak van 
igénye, akik a leszerelés elrendelése után léplek 
ki a katonai szolgálatból. Nem kaphatnak leszere
lési illetéket: I. Akik fel voltak mentve; 2. akik 
1918. október hó 30-a előtt elbocsáttattak a 
katonai szolgálatból. 3. Idegen állampolgárok. 4. 
Hadimunkások. Akik a leszerelési illetéket jogtala
nul vették fel, azt kötelesek visszafizetni. Akiknek 
családja hadisegelyt élvezett, hadisegély könyvüket 
kötelesek a kifizetéshez magukkal hozni. Az 
IS% !900. évfolyambeliek közti! azoknak illeté
kes, akik rokkant népfelkelési hadiszolgálatra 
fegyver nélkül alkalmas osztályzatot nyertek és 
katonai ellátásban részesültek. Kukkant, vagy jelen
leg nem alkalmasnak osztályozott katona csak az. 
esetbe i igényelheti a leszereli si illetéket, ha el
bocsátása október hó 30-a ütöm történt.

P o lgár i  leányiskola  m egnyitása .  
Örömmel adjuk tudtiii Muias/miibat és a 
nagyérdemű közönségének, hogy dr. Obal 
Béla kormánybiztos főispán hathatós köz
benjárására a magyar kü/.okinuisügyi mi 
iiiszter a puigári leányiskola felállítását és 
a/.omtaii megnyitásai eiigedc ye/.te. A leány
iskola eisö osztály a lehat azonnal meg
nyílik. l eiliivatn.ik az érdekeli szülök, akik 
leánygyermekeiket az eiso osztályba be
íratni óhajtják, hogy H)l(J lebruar hó I (>. 
között gyermekeikkel együtt az áll polgárt 
fiúiskola igazgatójánál jelentkezni szíves
kedjenek. Gyermekeik okmányait hozzak 
magukkal. Tandíj és meliékdijak 28 korona.

Rüharekvirálas Muraszombatban A nép-
kormánv elrendelte, hogy felesleges ruhakészleté
ből miiidcnk« erejehez képest leadjon, hogy az arra 
reá szőrük) leszerelő katonák ruhához jussanak. 
A ruhaeloszto bizottság dr. V;íl\i Sándor elnöklete 
alatt átvizsgálta a beérkezett vntlomások.-it és el
bírálta a jogosultak igényeit. A bizottság elvül 
mondta ki, hogy olyan leszerelő katonát juttat 
elsősorban ruhasegélyben, aki haza térve polgári 
foglalkozását megkezdette, szóval dolgozik. A 
bizottság és a társadalom segítségére akar tenni 
mindenkinek, aki dolgozik és dolgozni akar, de" 
nagyon helyesen a munkátlanság előidézései nem 
támogathatja. I /. ideig Muraszombatból a követ
kezők adták le ruháikat: Árvái Henrik, Válvi
Zsigmond, dr. (iviger Vilmos, (ieiger Lrnö, t’urst 
Ödön, liróf Szápáry László, Szalui Döme, dr. 
Vulvi Sándor, Dr. Skrilecz Mihály. Ilirschl Adolf, 
llirvh l I lilóp, Ilirschl Lajos. Ilirschl V.txsa, Czi- 
poll József, Jónás János. Bodnár András, patkói 
Tivadar, Patkói Mihály, Nemec/. János Horváth 
Pál, Kardos Jó/sei, Osterer Karoly. Nádas József, 
dr. pitscher Samu. Nemes Mikic.-., Junkuncz Sán
dor, sir. Czipott Zoltán, dr. (ieiger Arthur, dr. 
C/iirák János, Török Lrnö, dr. Pintér Miklós, dr 
Br.tndieu Sylvius.

Nincs törvény. A forradalom kitörése után
sokaig hangoztálIt.ik iclelötlen rendbontó ielemek,
hogy nincs !ör\i.fis. nincs hatóság;. nincs nc n Jelet,
boka n akadtak, akik a szabadsági>1 ugv ei telme/-
tűk. 1liogv nekik mindent szabad 1/ a szei encsél-
len cÍv ma már k t \ eszöben van és a jo/ an nép
'"vgé rti, hogy van törvény cs v.in iga/sá á .\Gg
minőiig akadnak a/n libán egvesek, akik seluúgysem
tudni ik bele,lles.r Ú tiai a törvenvv s ni'apó tlia. A
mura szombati «.somjórségtöl be. i Leült ijelentés
s/erint január 1 A <m Eodleis/ek Iván uitölgyesi
lakó . Boros Beno 1! ávéház tu'ajd i nos konvbáiá-
ból e p# n sütés 1 0 előkészíteti 10 kg. l)iiz. tlis/ttel
tolt edényt önnel elvitte, maid <•i lisztet <íz utón
cl szórla es az eden\ t elhajította. Mikor tellenek
oka 1ielól a csendör-cg vallatta, a /zal véd«ékezett,
hogy ö otosz fogöl \ volt, es neki mindent szabad,
mert most nincs tör env. Miután .a legtöbb ember
már megtanulta ebben az országi)an, hogy mégis
csak van törvén v. a bíróságnak gondja lesz arra,
hogy Bodleiszek Iván is megtanulj a egvsze r, hogy
illegi:í csak van lón env.

veszedelmes kór elleni védekezésről közönségflgu
jövő számunkban fogjuk tájékoztatni. 1

—  A román csapatok által megszállott téri
letekre szóló levélpostai küldeményeket tovJbk' 
intézkedésig nyitva keli feladni.

- -  Katonák a rokkantakért. A derék n ,^
vári kiszolgált katonák alighogy haza értek, 
régen vágyott családi fészekbe, nem f«ledk«xtek 
meg azokról a baitársaikról sem, kiket « háború 
rokkantakká tett. A lelkes ifjúság mulatságot 
rendezett, melynek jövedelmét a rokkantak javén 
fordítottak. A fényesen sikerült mulatság tiszta 
jövedelme 409 korona 30 fillért tett ki, tnchü
továbbítás végett lapunk szerkesztőségéhez juttattál 
honnét azt a rokkant egyesület központjába továb- 
futottuk. A felül fizetők névsora a következő: |hj. 
bar József 30. K, Lak József 22.— K, Péterki 
János, Horváth Mátyás !7 17 K. Zsitek Ferenci,
Benko István, Vezér József, ifjú Kühár Jfajd 
14 14 K, P'lirst Ödön, Sávéi István 10—-10 H,
brnisa István 9. K, Ernisa Vincze 8,- 
Neines Lajos, Knész József, Tivadar Eerencz. Ltt 
Mihály, Kovács Eerencz, Loncsár Eerencz, Fürsi 
Jenő, Czvetics János, Koczén Iván, Kolossá József 
Savel Karoly 7 7 K, Kühár István, Boros Béni
ü () K, l lis/.ár István, Kticsán Iván, PasziciBwk 
szakaszvezetö 5 K. Benkó Iván, Hirschl Lipét 
Ernisa István, Benkó József, id. Küzma Jj 
Ernisa József, Kühár Eerencz, Vukán Lajos, Rita- 
per Jó/sei, Krebs József, Rituper István, Ernisa 
Károly. Eliszár Miklós, l liszár István biró, Savai 
József, Obál József, l ’aucsics Eerencz, Rituper 
József, Horváth Lajos, Lepoša Vincze, Eaisi Jó
zsef, Vogl Lajosne, Szeredi János, Kecsmár Mátyás 
Srilecz. István, lartely Eerencz, Novák Jí 
Kituper Eerenez, Keresztury Kálmán 4—4 K, 
Molitoi is/ Jenő 3. I\, Sávéi Lajos, Czipott
Károly, Koczén József, Mörecz József, Ernisa 
József, pumics Lajos 2 2 K, Üorcsán fván Benko
Jo/saí. Császár József Shadl Eerencz, Benkovics 
Jozsefné, Legén István, l aisz István, Pécsek István, 
Marosa Vincze, (irabar József, Vitéz Lajos, Skri- 
lecz József, pumics Eerencz, Csincs József, Czmor 
Iván 1 I korona.

Szabotizlet. Mayer István 4 évi harctéri 
szolgálat után hazaérkezett s s/.abóüzlelét, a rege
déi nton levő házban, megnyitotta. A törekié 
iparost ajánljuk a közönség figyelmébe. Raktárá
ban felnőtt s gyermek kész ruhák is kaphatók.

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

. f e b r u á r 2.

Hirdetmény.
Alulírott pénzintézetek ezúton hozzuk

betéteseink tudomására, hogy a betétek 
után folyó évi február hó 1-től

2 és fél °/o
kamatot fogunk fizetni.

Muraszombat, 1919. január 30.
M u raszo m b ati T a k a ré k p é n z tá r  r. 

M u raszo m b ati M e z ő g a z d a s á g i  
B ank r.-t.

Rendelet a hólyagos himlőről A járás 
főszolgabirája rendeletben hívja fel az összes kor 
jagyzöket, csendörörsöket es a liatárrendörséget a 
Muraközben fellepett hólyagos himlő elleni ható
sági óvintézkedésekre. A jái ványszeriien terjedő

N E  HASZNÁLJON

SZŐ LŐ KÖTÖZŐNEK mást, mW
a svéd nátron celnlozeből készült erős

„Cordelin" szőlőkötöző
A LEGJOBB! A LEGOLCSÓBB
Saját érdekében kérjen ajánlatot. Viszont* 
eladóknak nagy engedmény. Megyei 

viselők jelentkezzenek. 
Ügynököknek utazóknak nagy mellékkereset
C o p d e lin w e r k e  eladási irodája 

B u d a p e s t ,  V„ Zoltán-utca 10.

HtífitBombti, 1919. 40 fillér. Harmlncsfitödik évfolyam 4. szám. Vasárnap, február hó 9.

Müraszomratés Vidéke
T á rs a d a lm i, g a z d a s á g i éa  p o l i t ik a i  h e t i la p

E L Ő F I Z E T É S I  ÁR: L ap tu la jd on os:
évr.  20 kor., fél évre 10 kor., negyedévre 5 kor., MURASSZOMBATJÁRÁSI (GAZDASZÖVETSÉG

egyet szám 40 fillér.

K4«ir«U)K előfii-etéei ét hirdetési pénzek és reklamécziók : MEGJELENIK MINDÉN VASÁRNAP
,  i,p szerkesztősége* Illetve kiadóhivatala czimíre Ké§ffl, . Vendvidéki

küldendők.
Könyvnyomda Muraszom 

sz.-tmok kaphatok.
hat, ahol egyes

Tanítók és jegyzők részére egész évre 15 korona.

Hirdetési d íj: minden szó ára 80 fillér.
Ennek megfelelően számítjuk a terület hirdetést. A rtstsgbetfls 
és aláhúzott szavak kétszeresen számíttatnak A korlátozás

hoz való jogunkat fenntartjuk. 1'
NyIIttár sora 4 korona.

Mit akar Klekl József 
cserföldi ny. plébános?

Klekl József cserfoldi ny. plébános, a 
Novine“ lap szerkesztője és tulajdonosa 

h  alább következő autonómia tervezetet 
készítette el, melyet pártolás végett a mura
szombatkerületi róm. kath. papságnak és^  
a magyar minisztériumnak megküldött

A zalamegyei slovén anyanyel 
papságának Cserföldön 1919. január 
dott autonómia tervezet. ^

A Magyarországon élő slovén nemzet saját 
beligazgatásának, igazságszolgáltatásnak, közokta
tásának, közművelődésének, vallása gyakorlatának 
és nyelvhasználatának körében mind törvényhozási, j 
mind kormányzati tekintetben teljes önrendelkezési 
jog illeti meg, amelyre nézve a következő szabd- j 
tyok irányadók :

Vas- és Zalavánnegyék slovén lakta 
részeiből ^Slovenska* Krajina néven auto
nóm jogterület kormányzósági terület ala- 
kittatik A területből nem hagyható ki egy 
község sem, jól leltet ott vegyesen laknak , 
más anyanyelvüekkel, még akkor sem, ha 
a slovének olt kisebbségben vannak, neve- ; 
zetesen: Alsólendva, Alsólendvahegy. Hosz- 
szufalusihegy, Csentehegy, Kót, Kapcza, 
Lendvavásárhely, Zsitkócz, Radamos, Szecsi- 
szentlászló stb. stb község Zala- és Vas- 
megyében. E címen vétessék az autonóm 
területbe Szentgotthárd városa is.

Slovenska Krajina határait a magyar nép
köztársaság és Slovenski Krajina kiküldötteiből 
álló vegyes bizottság állapítja meg.

Slovenska Krajina autonómiáját béke kon
ferencián képviselt hatalmak garantálják, nemcsak 
Magyarország halárain belül, hanem arra az esetre, 
ha a békekonferencia határozata értelmében a 
Slovének lakta vidék a Jugoszláv államba bekebe- 
leztetnek. A slovén nép a békekonferencia hatá
rozatainak magát alá veti, Slovenska Krajina 
minden antonóm ügyét saját szerveivel intézi. A 
magyar népköztársasággal közös ügyekben, közös 
szervek járnak el.

igv közös ügyek, kuliigy. hadügy. pénzügy, 
állampolgárság, magánjogi és büntetőjogi törvény- 
hozás, továbbá a gazdasági, a közlekedési, és 
szoiiál politikát érintő ügyek.

Slovenski Krajina kormányzósági területén 
nem léphet érvénybe oly törvény, amely a vallás 
oktatást az iskolából kizárnák, megengednék az 
egyházi javaknak (templom, papiak, ruha, kegyszer, 
stb.) bárminő alakban történő lefoglalását kisajátí
tását, az egyházi birtokot megfelelő kártérítés nél
kül, az egyház előlegez engedélye nélkül államo
sítaná, megengedné oly tanerők alkalmazását, akik

tése nélkül terjeszthetnék, az egyház iskolafenntartó 
jogát és az egyházi társulatik akadálytalan műkö
dését el nem ismerné.

Slovenska Krajina törvényhozó szervei:
1. Autonóm ügyekben a slovén nemzetgyűlés.
2. A magyar népköztársasággal közös ügyek

ben magyarországi közös ofszdggyülés, melyben a 
slovén nemzetnek népessége számarányában van 
megfelelő képviselete.

Slovenska Krajina kormányzati szervei:
1. Slovenska krajina minisztérium.
2. Kományzóság.
A minisztérium éléa a slovén nemzeti gyűlés

nek és a magyarországi országgyűlésnek egyaránt 
felelős slovenska krajinai miniszter áll, aki közős 
ügyekben a magyarországi népkormány egyenjogú 
tagja, autonóm ügyekben pedig a legfelsőbb kor
mányzati szerv. Helyettese az államtitkár.

A miniszlérium székhelye Budapest.
A kormányzóság élén r. kormányzó áll. A 

kormányzóság székhelye Sobota (Muraszombat). A 
kormányzóság a Slovenska krejioai minisitst fő- 
felügyelet és ellenőrzése alatt áll. A slovén nem
zet gyűlés az 1918. évi egy néptörvénnyel, egye- ! 
zöen általános titkos, egyenlő és közvetlen szava- j 
zással válaszlandók. A magyarországi közős j 
országgyűlés slovén képviselőiről, külön törvény ! 
fog rendelkezni.

Slovenska Krajinában a nem slovéa nyelvű « 
népesség helyhatósági és kulturális autonómiája j 
biztosittatik.

Slovenska Krajina minden hivatalában, 
tanintézetében, egyszóval minden intézmé
nyében a hivatalos nyelv, illetőleg tannyelv, 
kötelező lesz, csak a slovén és pedig a 
Gaj féle helyesírásban. A helytelen vend 
elnevezés helyett a slovén használandó, 
mert a nép magát anyanyelvén kizárólag 
igy nevezi minden hivatalban.

A kormányzóság területén az állam 
köteles egy slovén gimnáziumot, slovén 
tanítóképzőt, slovén gazdasági cs slovén 
leányiskolát felállítani, a muraszombati pol
gári iskolát slovénné átalakítani, az a!só- 
lendvai polgári iskolánál parallel slovén 
osztályokat felállítani, nemkülömben a szent 
gotthárdi gimnáziumnál is addig, mig a 
slovén gimnázium fel nem épül. Ha az 
állam a szentgotthárdi gimnáziumot átadja 
slovén gimnáziummá, eleget tett kötelezett
ségének.

Az elemi iskolákban a slovén nyelv 
mellett a magyar, illetőleg a német nyelv 
mint tantárgy csak ott tanítható, ahol a 
slovén tannyelvű iskola mellett magyar, 
illetőleg német tannyelvű iskola is működik. 
Ez esetben azonban kötelező tantárgy a 
slovén nyelv a nem slovén tannyelvű isko
lákban. A középiskolákban a magyar nyelv 
taníttatása kőtelező tantárgy és inellette

joga van a nemzetgyűlésnek szükség sze
rint mást, például német nyelv tanítását is
előírni.

A kormányzósági területen kötelezőleg 
csak a slovén helységnevek használandók. 
Megmarad a slovén név mellett azonban a 
magyar helységnév ott, ahol a magyarság 
többségben van, például Alsólendva, Szent
gotthárd stb. Igy használandó postán és 
minden hivatalban. A posta cikkek felírása * 
szintén csak slovén, illetőleg slovén-magyar 
(német) a vegyes nemzetiségi vidéken.

A kormányzósági területen tisztviselő fel a 
miniszterig csak »lóvén anyanyelvű, vagy ilyen 
hiányában slovénul is tudó egyén lehet és pedig 
a két slovén felekezet számarányának megfelelő
arányban.

A kerület hadkötelesei egy ezredben slovén 
ezred nyelvvel tömöritendök és hazafias nevelésük 
mellett vallásuk is kielégítő módon ápoltassék. Az 
ezred felerészben Alsólendván, felerészben meg 
SzentgoUhárdon kell, hogy állomásozzék.

Az autonóm terület nagy birtokai kisatjátitan- 
dók és csakis a területi lakosok között osztan- 
dok fel.

A slovenska krajina képviseletének kiadandó 
a vallás és tanalap aránylagos része. A vallás 
alap köteles rövid Időn belül szervezni Alsólend
ván, a város és hegyvidék slovénjeinek számára 
slovén plébániát és slovén elemi népiskolát, nem
különben Kapcza, Kót, Hoticzn községek slovénjei 
számára elovén plébániát. Ugyanilyen Kobilje 
Kebelszentmárton számára, Dobrovnik 
vásárhelyre slovén kápláni állást sí 
Alsólendván és Kebelszentmártonban 
nem á'.littatik. haladéktalanul szerv 
helyen a slovén kápláni állás. Sk  
vidéke slovénjei számára szintén felál« -o egy 
slovén plébánia és slovén elemi iskola.

Az állam köteles felépiteni akár újon
nan kell, akár csak fejleszteni minden tan
intézetet és hivatalos épületet, amire a vi
déknek szüksége van és leend 10 év alatt, 
nemkülömben két hidat a Murán át, ahol 
mind a két pont magyar terület. Igy Szé- 
csénykuton és Beszterczén, Alsólendva és 
Regede és Szentgotthárd között vasutat. 
Az egyházi kegyuraságok prestatiói állandó 
fedezésére megfelelő erdő és földterület 
hasítandó ki a kegyuraságok birtokából.

Az összes állami iskolák a slovén hit
községek tulajdonába mennek át. A tan
erőket és minden tisztviselőt az állami 
tisztviselőt a kormányzóság! területen a 
miniszter nevezi ki. A puigári házas
ság az autonómia elfogadásakor azon- 

| nal megszűnik, megmarad azonban az 
i állami anyakönyvvezetés. Az esketést 

úgy kell bejelenteni, mint a születésű
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A magyar népköztársaság igyekezzék szabad 
vámmentes kereskedelmet biztosítani Austria és 
Stáyer ország irányában., A magyar népköztársa
ság nyisson tanfolyamot, hogy a tisztviselők a 
slovén nyelvet elsajátíthassák és gondoskodjék az 
egyházi hatósággal egyetértőleg tankönyvek kiadá
sáról, melyeket mind a két felekezet iskoláiban 
használni kellene és pedig kizárólag.

A slovén nép azon legalázatosabb kérelem
mel járul a magyar népköztársasághoz, kegyes
kedjék megbízottai utján a békekonferentiája utján

1. garantáltatni a slovén nép ezen pontok
ban egybefoglalt autonómiáját, a békekonferentián 
képviselt hatalmaknál nemcsak arra az esetre, ha 
a békekonferentia vidékünket Magyarország hatá
rain belül meghagyni, hanem arra az esetre is, 
ha Jugoszlávia slovének lakta részeihez csatoltat- 
nék, hogy Jugoszláviában a többi slovenekkel 
együtt egy slovén kantonban a legmesszebbmenő 
autonómiát élvezhesse;

2. a jugoszláv kormánynál oda hatni, hogy 
a vidék átcsatolása esetén az itt működő tisztvi
selők megélhetését biztosítsa, ha mindjárt magyar 
anyanyelvűek is.

Slovenska Krajina autonóm területe végérvé
nyesen csak a békekonferentia után alakul meg, 
ha a slovén nép többsége minden hivatalos be
avatkozás nélkül a békekonferentia határozatainak 
megfelelőleg igy határoz.

E törvényt slovenska krajinai miniszterrel 
egyetértve a magyarországi népkormány hajtja 
végre, ugyanez teszi nteg a slovenska krajinai 
miniszterrel egyetértve a szükséges átmeneti intéz
kedéseket.

A jelen törvény végrehajtásával kapcsolatos 
pénzügyi fedezetről addig is, míg erre nézve állami 
és autonóm költségvetési törvény nem rendelkezik, 
amely kell, hogy a legmesszebb anyagi támogatást 
biztosítsa az állam részéről, a legelhagyottabb 
vidéknek, a pénzügyminiszter gondoskodik, aki a 
slovenska krajinai miniszterrel egyetértve költség- 
előirányzatot állapit meg.

Novinében közléskor hozzáadandó :
Ezt határoztuk mi zalamegyei slovén papok, 

belatinczi, bagonyai, cserföldi, bántornyai, a nép 
érzelmeit kifejezendő, melyeket a mi slovén népünk 
kifejezetten a szivében hord. Alulírott zalai összes
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paptársaim nevében az összes katholikus és evan- j  
gelikus Vasvármegyében lakó lelkészeket felkérem, 
hogy csatlakozzanak ehhez. Ha ezt aláírva vissza
kapom, akkor megyünk a nép elé megkérdezni, 
hogy a fentiek értelmében akar-e határozni.

Cserföld, 1919. január 26.
K lekl Jó z se f , I

nyug. plebáiuis.

Ez volna tehát azon autonómia terve- j 
zet, melyet Klekl József kigondolt és mely- 
lyel a vend népet a Jugoszláviának meg
menteni akarja és mely törekvésében, mint 
a tervezet utóiratában látható, Kühár József 
belatinci, Hassa Iván bagonyai, Csárics 
József cserföldi és Szakovics József bán
tornyai plébánosok támogatják.

A tárgyi igazság kedvéért meg kell 
jegyeznünk, hogy a muraszombat-járási 
katholikus papság február hó 3-án meg
tartott értekezletén egyhangú határozattal 
visszautasította a tervezet összes pontjait 
és az egész mestermüvet egy megtévedt 
tunbcr munkájának tartja, akinek, sajnos, 
a papság körében négy követője akadt. 
Mi mindig tisztában voltunk a muraszom
bat-járási katholikus papság hazafias irá
nyával és c meghozott határozat minké 
egy cseppet sem lep meg és vártuk, hittii 
és reméltük, hogy a nép érdekét kitartóan 
szolgáló és a nép bizalmát élvező papság 
erre a tervezetre más feleletet nem adhat, 
mert hazafias múltjánál fogva más feleletet 
nem is adhatott.

A tervezethez egyelőre nincs szavunk. 
Ez a tervezet minden kommentár nélkül 
élénken megvilágítja azt a célt, amelyet a 
tervezet szolgál és amelynek szolgálatában 
azok állnak, kik ezt a tervezetet megcsinál
ták és akik benne a nép érzelmeire hivat
koznak, ahelyett, hogy bevallanák, hogy 
ezeket az érzelmeket ők akarjak a népbe 
csempészni. Lesz még alkalmunk, hogy a 
tervezetre visszatérjünk és lesz még alkalma 
a muraszombati járás egész lakósságának, 
hogy e tervezet szerzőivel szemben kifejtse 
álláspontját, ha ugyan még szükség van 
arra, hogy megnyilatkozzék érzelmei mellett
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e járás lakóssága, mely élénken megfelti 
e tervezet tendentiájára akkor, mikor 
jugoszlávokat a vidékről fegyverrel verte ki

Mi az autonómia tervezet leközlésével 
bízva a járás lakósságának józan gondol, 
kodásában csak módot akartunk arra adni 
hogy meg tudja a járás lakóssága, hon 
mit akarnak ebben a járásban Klekl Jóẑ j 
és megtévedt társai, de viszont az általunk 
most bebizonyított loyalitás alapján elvártuk 
Klekl József és társaitól, hogy az ő szlovén 
szellemben szerkesztett lapjukban, a Növi- 
nében is alkalmat fognak nekünk adni arra 
hogy kifejthessük, hogy az ő hazafiatian 
törekvéseikkel szemben mi a járás lakos
ságának az álláspontja.

Egyelőre tehát hangfogót teszünk a 
hegedűre, visszafojtjuk jogos indulatainkat 
és csititjuk e járás hazafias népét, de rövi
desen módot és alkalmat fog e járás népe 
találni arra, hogy e rendbontó törekvések 
ellen méltó módon megfeleljen és rövid 
idő alatt be fog következni az, hogy Klekl 
József és társai ha arról beszélnek, hogy 
a nép érzelmeinek ők a kifejezői, akkor 
kénytelenek lesznek más hangon és más 
vertemben beszélni.

Narodni Svet.
Soh:. m gondoltunk arra, hogy a vajúdó 

Jugoszlávia kenegető bábái közül Mirkó Lenarsiá 
szolnoki plébános hiányozni fog. Ismerjük a jel« 
pap jugoszláv érzelmeit, mikor még a viszonyok
kal számolva Imre nevet viselte és cseppet sem 
lep ineg minket, hogy a jugoszláv ábrándok közitt 
ö is meg Mirkósodott. A »Novinéc-ból olvassuk 
hogy Lenarsich Mirkó szlovén nemzeti tanácsol 
alakított Szakonyfalun. Ezt a hirt el hisszük « 
nem csodálkozunk rajta, egy cseppet sem. De nem 
hisszük el a Novinének azt a híradását, hog> 
Murapetröcon, Birós/.éken, Köhidán és Véghelyei 
január 18-án Slovén Tanács alakult volna, mer! 
erről e kérdésben mindenesetre legilletékesebi 
lakosság mit sem tud, csupán Sbül nevű meg
ugrott hazaáruló páter agyában születtek mtj 
ezek a nemzeti tanácsok. E jeles ur azonban jé-

t A r g a .

Köszöntő.
I alantikor régen úgy álmodtuk, betöltöttük 

vale fantáziánkat, tele diszitettük vele történelmün
ket, költészetünket, irodalmunkat, hogy ott fenn 
magas csillagos égben, külön magyar Isten vigyáz 
erre az ezer éves véráztatta hazára. Ebben a , 
világduló rettenetes 4 esztendőben is sokszor 
fohászkodtunk hozzád magyarok kiválasztott Istene. 
De most a végin úgy jártunk vele, mint a köz
társaság eszméit félreértő némely népek, kik 1 
őrült pusztító dühükben azt mondották, nincs tör- , 
vény, nincs Isten. Pedig emberek, húsból vérből ' 
való emberek van Isten, él a magyarok Istene j 
Most még köd és homály takarja fényes trónusát, 
még nem tűz le reánk acélos búzát érlelő magyar 
nap, de úgy érezzük már megmozdult ott fennt az 
égen valami, felemeli lehorgasztott fejét, a siró, 
sokogó magyar Isten, dörzsöH szemét, lenéz népere 
és már-már letévedt egy-egy pirosló napsugár, 
halavány reménysugár, erre a véráztatta magvar 
ugarra. Már süt a nap, csak nem érezzük még 
melegét, már pirkad, csak nem látjuk, mert el- 
szoktunk a magyar fénytől.

Pel a fejjel magyarok, fel a szivekkel. Néz
őitek az egek felé. Itt lent a földön ne keressétek

az Istent, a javulást, a megújhodást, itt meg min- 
i dig fosztogatnak, itt még mindig pártoskodnak, 

gyarló, sárból gyúrt emberek, itt még mindig 
osztályozzák az embert, hite. születése, rangja 
szerint, itt még mindig pártokat, politikát csinál
nak, pedig ebben az országban csak egy politika 
lehel; Magyarország területi épségének megvédése. 
Aki ezt akarja, az testvér, aki nem akarja, az 
ellenség. Nézzetek fel a magas égbe. ott csudát 
láttok. Ott ül trónusán magyarok Istene, körötte 
vitéz huszárok, u/soki hősök, csukaszürke bakák, 
talán 83-asok. talán l()ö-sok, magyarok, lótok. 1 
románok, \endek. horválok, egvütt testvéri meg- j 
értésben. Ott állnak a várián. Ott áll az őrség. 
Híven, kitartón állnak ott, szolgálatban 8 krajezá- 
ros zsoldért. Ott állnak, halkan dúdolják a dalt : 
»Megállj, megállj, kutya . . . »  Azután leülnek, 
pipálnak, mesélnek, magyar katonáról, magyar 
vitézségről, a hadnagy úrról, a kapitányról, aki 
rohamra vitte őket es meg sem állt velük a meny- 
ország kapujáig. Azután szó esik a nagy bajusza 
oroszról, kit a vasi huszár gyerek vágott kupán, 
azután beszélgetnek az asszonyról, aki otthon 
sóvárogva vár. a gyerekről, aki azóta nagyra nőtt. 
a hadisegélyról, amely .sohsem elég. Eolytatják a 
mesét, hogy nem sokára vége lesz a háborúnak, 
már legyőztük a szerbet, románt, megvertük az 
olaszt, legyűrtük az oroszt, lábunknál hever a 
világ. Most egy kicsit megpihenünk, azután me

gyünk a német sógor ellen, akkor azután magyw 
lesz az egész világ, elmehet haza minden magyar 
katona, békességben.

Igy álmodják ott fent a magas égbe# * 
magyar jövöt, a vitéz magyar katonák, kiket el
vitt a gyilkos háború sodra, a halálba, a M’ 
hatatlanságba.

S itt lenni e lucskos, sáros földön rnár ae* 
besz.élünk háborúról, csak pártoskodásról, í*** 
hitvány emberrontó politikáról.

össze jöttünk sírva vigadó magyarok mulatni- 
táncolni. Ha észre veszitek majd, hogy keserű • 
boros pohár, ne panaszkodjatok, magyar M*í 
sózta meg azt, ha megroppan néha tánc közbe« 
a láb, ne ijjedezzetek, járjatok csak tovább t  M* 
col, sírva vigadó magyarok. § mikor a lagi^l 
pohárt ürítitek, a legszebb leányt, asszonyt karol' 
játok át, szálljon fel lelketek a magas égbe. Oo*' 
doljatok azokra a félistenekre, akik már boldogot 
mert elmentek, akik nem érték meg tt végét, atí 
nem lehettek itt. Gondoljatok legelőször reá}*̂  
köszontsük őket a magyar haza halhatatlan balo1' 
iáit. a hősöket, a félisteneket. Gondoljatok arr* 1 
kis vitéz, csapatra, mely Muraszombatot visszaad* 
a magyarságnak, akiknek itt maradt özvegy«^ 
és árváiért van ez a mai estély, hogy megtudj  ̂
hogy nem halt meg az, ki a hazáért adta oda az éW* 
hogy a hálás utókor nem feledi el a hősi haló®*1 
hogy magyaros szivei gondol az özvegyre és ártíf*
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oak látta, hogy e vidékről megugorjék és vala- 
honnét Jugoszláviából üldözi szerelmes sürgönyei
vel a magyar népköztársaság kormányát, mely 
hihetőleg nem fog bedőlni a jeles ur stréber- 
kedéseinek.

Klekl József haragszik az 
urdombi nemzetőrökre.

Lapunk legutóbbi számában hirt adtunk arról 
a szerencsétlen balesetről, melynek áldozata Bar 
kócz község köztiszteletben álló bírája volt. A vitéz 
urdombi nemzetőrök, kiknek Muraszombat felsza
badításában és a határ megvédésében nagy részük ' 
van. mert az első hivó szóra hagyták ott faluju
kat es jöttek le szükebb hazájukat megvédeni, az 
elmúlt napokban Barkócz községben teljesítettek 
határvédelmi szolgálatot. Megtörtént, hogy szol
gálat közben a/, egyik urdombi nemzetőr fegyvere 
elsült és az eltévedt golyó a szerencsétlen községi 
bírói találta, aki a muraszombati kórházban csak
hamar meghalt. Az ügyben a legszigorúbb vizs
gálat megindult és ez hivatva lesz kideríteni az 
eset részleteit, bár az eddigi adatok mind a mellett 
szólnak, hogy a községi biró szerencsétlen vélet
len áldozata lett.

Mi az esetet lapunkban megírtuk és egyben 
óvatosságra is intettük a katonaságot a fegyver- 
használatánál és felhívtuk a figyelmet arra, hogy 
vigyázzon mindenki, akinél fegyver van, mert ime 
sokszor ártatlan ember e-ák áldozatul egy eltévedt | 
golyónak. A szombathelyi Martinemu nyomdában 
megjelenő Novine cimii lapban Klekl József cser
földi nv. plébános szerkesztő szintén liirt ad erről 
a kis esetről és soraiban erősen ledorongolja az 
urdombi nemzetőröket, hogy hát azok csak akkor 
vitéz legények, ha békés- polgárt kell lepuskázni 
és máshol nem merik bátorságukat megmu'alni.

V'.i ismerjük a derék urdombi nemzetőröket 
és tudjuk, hogv a háborúban vitézül állta meg 
e derék csapat helyét és kemény szolgálat után 
haza érkezve önként ajánlotta az urdombi nemzet
őrség magát a határvédelemre. Persze, hogy ez a 
határvédelem erősen fáj Klekl József szivének, 
mert ö jobb szeretné, ha a határt védő vitéz 
urdombi katonák helvett már az a -kél Ilid- állana

ott a Murán, melyen a Klekl József által félre
vezetett népet Jugoszláviába, az ígéretek országába 
lehelne bevezetni.

Meglep minket Klekl József szigorú hangja 
az urdombi nemzetőrséggel szemben, mert a 
Novine egy korábbi számában sokkal kevésbé volt 
szigorú a Belatinczot megszállt jugoszláv kato
nákkal szemben, akiket ügyetlenül igyekezett vé
deni, hogy hiszen azok a jugoszláv katonák jó 
fiuk voltak és nem igaz az, hogy a cserföldi plé
bános lovait elvitték. Hát rendben van a dolog. 
Leszögezzük, hogy Klekl József urnák a jugoszláv 
katonák a legkedvesebbek és hisszük, hogy az 
urdombi derék nemzetőrök is szivükbe vésik Klekl 
József e megkülömbözteteit s/eretetét és alkalom 
adtán eszükbe jut az. hogy ki e vidéken az igazi 
katona, a Klekl Józsefeknek nagyon kedves jugo
szláv társaság, vagy pedig a vitéz és kötelességét 
teljesítő urdombi nemzetőrség?!

A D A K O Z Z U N K
h M u raszo m b at v éd elm éb en  hősi 
h a lá lt ha lt B ednyák Vince é s  tá rsa i

A R V A I N A K !

H Í R E K .

P ü s p ö k l á t o g a t á s .

Gróf Mikes János szombathelyi megyés- 
püspök, mint már jeleztük, a f. hó l ón 
városunkba érkezett, hogy bizonyságot te
gyen arról, hogy ilyen mozgalmas időkben 
még fokozottabban gondoskodik híveiről. 
Vasárnap délelőtt 10 órákkor ünnepélyes 
misét celebrált, minek végeztével Szlepecz 
János esperes-plebános tartott szent beszé
det. Majd az alája rendelt rom. kath. iskola
székek együttes küldöftségét fogadta. E 
küldöttségek nevében dr Skrilecz Mihály 
orvos üdvözölte a főpásziort, kifejezést 
adva azon meggyőződésének, hogy járá
sunk területén alig akad olyan egyén, akit 
elszakadási törekvések vezetnének. Kívánja

t.isát tejesen elejtette. Kühár József ottani 
plébános, ugyanis úgy nyilatkozott, hogy _  
híveinek jelentékeny része Jugoszláviával |;  
tart s igy nincs abban a helyzetben, hogy 
a szükséges rendet garantálni tudja. íme 
az egyik újabb Klekl-hajtás! Hogy azon
ban ezek az emberek ilyen nyíltan mernek 
szint vallani, ezt mégse hittük, de most 
már annál jobban megjegyezzük magunk
nak ! De aztán tovább semmi alakoskodás! 
Abból elég volt csordultig telt a pohár.

Vashidegkut község küldöttsége tisz- Sj 
telgett még a püspök előtt és kérte, hogy *  
tisztelné meg látogatásával községüket is. W 
A püspök eleget óhajtott lenni a vashideg- m  
kutiak óhajának és 5-én reggel kiment Vas- 9  
hidegkulra, hol szintén a legközvetlenebbül :ij 
elbeszélgetett híveivel s a leghatározottab- i 
han megígérte híveinek, hogy az oktatást 
illető szerény és indokolt kívánságaikat '||j 
respektálni fogja. A püspök vashidegkuti I  
tartózkodásának egész ideje a radkersburgi ifi 
szlovének és az azok ki verésére csoporto- |  
sitit német-osztrák csapatok gépfegyver és Sj 
ágyutilzelése közben folyt le.

Itt tartózkodásának ideje alatt meglátó- 111 
gáttá még a helybeli hatóságokat, a gon -ii 
hozására bízott kórházi apáczákat. Látoga-'| 
tast tett továbbá dr. Radu Romulus járás-1  
bírónál, Horváth Pál főszolgabírónál, drJS 
Pintér Miklós és dr, Sőmen Lajos ügyvédek- I 
nél, dr. Skrilecz Mihály orvosnál és Kováts |  
István ág. ev lelkésznél. Csütörtökön reggel I 
a hajnali vonattal híveinek őszinte jókiván- |  
ságaitól kisérve elutazott.

a nép, hogy nyelvét használhassa, hogy

Mindig akadnak bölcs kritikusok, kik ólbe 
:tt kelekkel nézik az eseményeket és félisteni 
ózban birálgatnak. Most is lesz majd hang, mely 
zt mondja, hogy nem illő most a mulatság, a 
Inc. Igazuk van. mert Magyarország sorsa a négv 
s/.tendő vérzivatarában sohsem volt egy pillana- 
g oly reménytelen, oly ketségbeesett, mint most. 
élekzetel visszafojtva várjuk az Ítéletet, mit ide
in nemzetek reánk szabqak azért, mert hősök 
oltunk, mert vitézek voltunk, mert élni mertünk, 
tégis azt mondom, feledjétek el egy éjszakára e 
üt, • bánatot, e keserűséget, ti vitéz katonák, kik 
égy esztendeig nem táncoltatok, mulassatok a 
iái éjszakán, mert megérdemlilek a nyirkos lövész- 
rok után a meleg szobát, a zord ellenséges le
intet után a baráti szempillantást, merj nem du- 
lajság, nemcsak nuilatság hozott ide bennetek, 
tanéin melegénér/ö magyar szivetek, amikor első 
[ondolatotok az elesett hős társaitok ielsegi- 
ése volt.

Legyen tehát tietek ina ez a jókedvű éjszaka 
ele gyönyörrel, növel', borral, muzsikával, holnap 
Hután munkához emberek, valóra váljon hitűnk, 
eményünk, hogy lesz még e hazában egyszer 
[ondtalan magyar mulatság is. mikor nem hull 
töny a boros pohárba, mikor nem félünk a jelen
ői, nem riadunk fel álmainkból, hogy milyen lesz 
i magyar jövő, mikor újra boldogok, szabadok,

... .«i__ i. .z.. ...___ _.ó l Udiiink

anyanyelvén érintkezhessek a hatóságokkal, 
azonban semmiképpen sem gondol arra, 
hogy az ezer éves köteléket, mely kulturá
lis és gazdasági teren a magyar hazához 
fűzi meglazítsa. A püspök meghatva inon 
dott köszönetét és felhívta a megjelenteket, 
hogy nyilatkozzék mindenki szive szerint, 
tárja fel ha valahol sérelmet lát. mert ő 
azzal a céllal jött, hogy közvetlenül és a 
nép szájából is hallgasson meg minden 
kívánságot. Élénk és közvetlen eszmecsere 
indult meg az iskolák tanítási rendjéről és 
örömmel állapítjuk meg. hogy nem volt 
vélemény, mely a tisztán vend nyelvit 
tanítást kívánta volna, ellenben kifejezésre 
jutott í\z a kívánság, hogy az elemi iskolák 
első és második osztályában kisegítő nyelv
ként a vend nyelv is használtassák. Derék 
vend népünk józan gondolkozását mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy általában örö
müknek adtak kifejezést a felett, hogy 
gyermekeik magyarul is megtanulnak és 
hozzáfűzték még azon kívánságukat is, hogy 
az elemi iskola felsőbb osztályaiban köte
lező tantárgyként tanitassék a német irás 
és olvasás is.

Folyó hó 3-án Bántornyán aa alsó- 
lendvai esperesi kerület vend papságával 
és az ottani hívekkel keresett érintkezést, 
inig a 4-ére Belalinczra tervezett látoga-

Uj vármegyei aljegyző. Gyulai Emil kor
mánybiztosi titkiírt Vasvármegye területért köz- |  
igazgatási gyakornoknak nevezte ki dr. Obál Béla 
kormánybiztos s egyúttal a Ib. vármegyei aljegyzői 
cimet is adományozta neki.

Áthelyezések a tanfelügyelőséghez. A i 
vallás- és közoktatásügyi miniszter Iftene G yula1 
szebenmegyei segédtanfelügyelöt és Szabó Géza 
sárosmegyei tanfelügyelőségi tollnokot a hasonló 
minőségben a vasvármegyei tanfelügyelöséghez'| 
helyezte át. Szabó Géza tollnok dr. Török József i 
vendvidéki tanfelügyelő mellé lett beosztva.

Iskolaszéki ülés. A muraszombati polgárig
iskola gondnoksága kedden d. u. 5 órakor Horváth j  
Pál elnöklete alatt ülést tartott. Az ülés kiemel-H 
kedö pontja volt Kovács György igazgató jelen-,] 
lese arról, hogy dr. Obál Béla főispán kormány-j 
biztos eredményes fáradozása folytán sikerült 
polgári leányiskolát Muraszombatban felállitani.|| 
Az iskola gondnokság kitörő örömmel vette tudo-|] 
másul a bejelentést és örömének és hálájának,!
jegyzőkönyvben is kifejezést adva, elhatározta,!; 
hogy küldöttség utján fogja megköszönni a fő
ispánnak az iskola létesítése érdekében kifejtett 
eredményes működését. A polgári leányiskola nö
vendékeinek száma már egyre emelkedőben van 
és ezen uj intézmény is hivatva lesz a vidék né- 
pességének kultúráját emelni, mert épen a n ő j  
képzés bir nagy fontossággal különösen akkorái 
mikor az országnak okos és a hazához hü nőkre 
van szüksége, akik nyert politikai jogaikkal azután* 
józanul és okosan élni is tudaak. Ezután a gond
nokság több folyó ügyet intézett el.

A határvédelmi adományt kamatmentes
kölcsönnek tekinti az állam. A határvédelmi bUott-| 
ság legutóbbi ülésén merült föl az indítvány, hogy š 
a halárvédelemre adott Összegeket a kormány j 
számítsa be a kivetendő vagyonadóba. Dr. ObáfJ 
Béla kormánybiztos a kívánságot előterjesztette 
pénzügyminiszternek. Ilyen formában a minisztei' 
a kérést n«u> teljesítheti, mert ma még a vagyon-



MURASZOMBAT, 1919. »MURASZOMBAT ÉS VIDÉKÉ« FEBRUAR 9.

adó Ismereti«. De hajlandónak nyilatkozott, hogy 
as adományokat az államnak adott kamatmentes 
kölcsóaóklil tekinti.

— M egérk eztet a ruhák. Dr. Obál 
Béla kormánybiztos sikeresen járt el ismét 
Budapesten, amikor a vend vidék egész 
lakosságának nagy mennyiségű dohányt, 
élesztőt és különösen nagy mennyiségű 
értékes férfi, női és gyermek ruhákat, vala
mint fehérneműt szerzett. Az áruk nagy 
része már megérkezett Muraszombatba és 
egy részük most van szállítás alatt. Mihelyt 
az áru teljesen megérkezik a Kormánybiz
tosság az egész vend vidék lakossága 
részére, akiknek tényleg igazoltan szükségük 
van a ruhára, kifogja állítani a jegyeket, 
megfogja szabni a ruhák árát és a kor
mánybiztosság által megállapított árakon 
azután a kereskedők e czikkeket ki fogják 
árusítani. A kormánybiztosság a vidék 
kereskedőivel egyetértve az árakat méltá
nyosan fogja megállapítani, ugy hogy a 
vidék lakossága ugy az érkezett ruhák 
minőségével, mint az árakkal a legnagyobb 
mértékben meg lesz elégedve. Gondosko
dás történt arról, hogy jó minőségű áruk 
normális áron kerüljenek forgalomba. A 
szükségletet vidékenkint fogják összeírni és 
a vidék közönségének a bevásárlás idő
pontja alkalmas modou tudtnl lesz adva

— A hadból megtért katonák estelye Három 
-sápon át vigadtak a hadból megtéri derék kalo
dáink, kik 4 esztendőn át kemény csatákban száz
szor néztek halállal szembe, örömmel ragadták 
meg az első alkalmat, hogy a boldog családi fé
szekben az édes .szülőföldbe hazatérve jőbarátok- 
kal egy hangulatos estélyt csináljanak. Szombat 
este kezdődött a hadból visszatért katonák mulat
sága. Az első este a leszerelt katonáké volt. Az 
agilis rendezőség mindent elkövetett a siker érde
kében és a fényes erkölcsi és anyagi siker méltó 
jutalma volt a rendezőség fáradozásának. Az esté
lyen Darvas Pál jókedvű elöladásával kacagtatta 
meg a közönséget, inig Tóth Kálmán tanár Kiss 
József két komoly költeményének előadásával 
szerzett sok élvezetet. Az estélyt dr. Vályi Sándor 
megnyitó szavaival kezdődött, mely előadást lapunk 
tárca rovatában közöljük A programot szépség
verseny követte, mely után megkezdődött a tánc, 
melynek csak a kora reggel vetett véget. Vasárnap 
este a határvédelmi katonaság és a nemzetőrség 
tartotta meg nagysikerű mulatságát, hétfőn pedig 
a katonaság vasárnap szolgálatot teljesítő része 
mulatott jókedvöen és sokáig. Az estély jövedel
mét a rendezőség a Muraszombat védelmében el
esett hősi halottak özvegyei és árvái javára for
dította.

- -  K inevezés. A postaigazgatóság 
Wojacsek Irma muraszombati postakiadót 
a győri postahivatalba segédtisztté nevezte 
ki. Sajnálattal adunk hirt a derék kiadónő 
távozásáról, aki működése alatt tanúsított 
előzékenységével a nagy közönség elisme
rését érdemelte ki.

— Elmarad a betét kamatlább leszállítása 
Lapunk mull heti számában közölt azon hirdetméi v, 
mely szerint a helybeli pénzintézetek a betétek 
után fizetendő kamatlábat leszálitják tévedésen 
alapult • igy továbbra is az eddig érvényben volt 
kamatot kapják a betétesek.

— Ruha beszolgáltatás. A nagy közönség 
által beszolgáltatott ruhákat u bizottság a jelent
kezők között szét osztotta. Itt jegyezzük meg, hogy 
lapunk mull heti számában közölt névsorból téve
désből kimaradt dr. Sömen Lajos ügyvéd neve, 
amely tévedést ezennel helyreigazítjuk. A szép 
-számmal jelentkezett ruhátlan katonák igényeit

azonban teljesen kielégíteni nem lehetett, mert bár 
az összes jelentkezők el lettek látva ruhával, a 
kiosztás után azonban még mindig nagyszámú 
jelentkező akadt, kiknek igazán nagy szüksége 
van polgári ruhára és fehérneműre. A község la
kossága megtette kötelességet, mindenki beszolgál
tatta a törvény által előirt ruhát, azonban ismerve 
községünk közönségének nemes szivét, bizalommal 
és reménnyel fordulunk ezúton mindenkihez, aki
nek módjában áll, hogy adjon még nélkülözhető 
ruhájából amennyit tud, inért az igénylők között 
a legtöbb nagyon is reá szorul a támogatásra és 
viselkedésével ki is érdemelte azt. Az igénylők 
között többen vannak, akik a vidék határvédel
mében most is szolgálatot teljesítenek és már ez 
a tény is indokolja, hoj;v kérésük teljesítve legyen. 
•\ szives ruhaadományokat a muraszombati kör
jegyzőséghez kérjük juttatni, ahol azokról az el
ismervény kiadatik. Annál bizonyosabban merjük 
hinni, hogy a közönség meghallgatja kérő szavun
kat, mert a bizottság elfogadott minden adatot a 
bevallások szerint és bár jogában állott volna a 
bizottságnak, hogy házről-liázra menve, meggyő
ződjék az. adatok valóságáról, ezt a közönség iránt 
való előzékenységből a bizottság nem tette meg. 
Reméljük, hogy a bizottság e jogával nem is lesz 
kénytelen élni.

Honvédek a muraszombati hősök hátra 
hagyottaiorl A derék emberséges gondolkodás és 
áldozatkészség megkapó példáját nyújtja tizen
nyolcán honvédeink emberbarát cselekedete, .ami
vel a muraszombati hősi halottak hátrahagyotlain 
segíteni igyekeznek. Kéiezer koronát gyűjtöttek 
ösize és küldöttek erre a célra a következő levél 
kíséretében: Amikor a muraszombati betörés
keserve ökölbe szorította kezünk s szegény szomorú 
hazánk sorsa újabb könnyeket sajtolt ki pusztu
lásunkon zokogó szemünkből, tőlünk is elmentek 
sokan, hogy segítségre siessenek a nvomorgatott 
vidéknek s igaz, lelkes nekifeszüléssel álljanak 
ellent a jogtalanul betolakodó hordáknak. Becsü
letes, férfias, minden dicséretet megérdemlő el
határozásunk kivitelénél 3 bajtársunk, 3 derék 
magyar katona veszítette az életét, Fájó megdöb
benéssel vettük a hirt s egész szivünk melegével 
osztoztunk a család fájdalmában, akiket dúló csaták 
elcsettdülése után, siijtott a szumoru tragédia. A 
térjet, a szeretett gyermeket nem tudjuk többé 
visszaadni nekik, elragadta őket ennek a felfor
gatott világnak sújtó kegyetlensége, de ami tőlünk 
telik abban segítségére sietünk a gyászolóknak. 
Összegyűjtöttünk valami csekélséget, fogadják ezt 
a 2000 koronái tőlünk szívesen, hiszen vele küld
jük őszinte részvétünket, hajtársainkért kesergő 
hulló könnyeink és azt az elhatározást, hogy ezek
nek a derék, hős, bátor katonáknak emléke el
kísér bennünket a/, életünkben, hogy mint n köte
lesség teljesítés, a hazafiui önfeláldozás mintája 
lebegjen mindig szemeink előtt. 18. ezred I. és ||. 
zászlóalj tisztikara és katonái nevében : Maróthy 
alezredes, ezredparancinok.

Külföldi követelések behajtása. A soproni 
kereskedelmi és iparkamara ezúton hívja lel mind
azokat, kiknek volt osztrák vagy horvátszlavon 
honosokkal szemben követeléseik vannak, hogy 
ezekről a követelésekről kiilön-kulön 10 filléres 
bélyeggel, a múlt év végéig terjedő kamatszámí
tással és cégszerű aláírással ellátott folyószámla 
kivonatokat küldjenek be a kamarához. A kamara 
a bejelentéseket a budapesti »Külföldi magyar 
vagyonérdeket védő szervezethez« küldi be, mely 
a künnlevöségek behajtását vállalja.

— A barkóén fiatalság mulatsága. A had
ból hazatért barkőczi ifjúság örömmel ragadja meg 
az alkalmat, hogy a sokáig nélkülözött baráti 
körben adjon egymásnak ismét találkozót. A hadba- 
vonultak február Ih-án Barkóczon zenés estélyt 
rendeznek és a befolyó jövedelmet a Muraszombat

hősi védelmében elesett katonák özvegyei és árvái
javára fordítják.

— Adomány az elesettek hátramaradottjai
javára: Haán Miksa vasnyiresi kereskedő IOq 
koronát, Preisz Ödön péterhegyi kereskedő pedig 
30 koronát jutattak lapunk szerkesztőségéhez 
Szatlmayer Endre toronyi körjegyző pedig 600 
koronát küldött lapunkhoz a Muraszombatért el«, 
settek hátramaradottjai javára. Az adományokat 
illetékes helyre juttattuk.

-  Propaganda-képeslapok. Az Országot 
Propaganda Bizottság propaganda-képeslapokat hoz 
forgalomba. Az első már meg is jelent, a »Nem 1 
nem! soha !-plakát kisebbített formájában. Pelhiv- 
iuk a közönséget, küldje ezeketaa lapokat különö
sen Angliában, Franciaországban és a semleges 
államokban levő ismerőseihez, kérjük fel a meg- 
szálló csapatok katonáit is, küldjenek e lapokból 
haza. Legközelebb újabb levelező-lapok is jelen
nek meg. valamint propaganda-bélyegek is. A helyi 
propaganda bizottságok, egyletek, kereskedők, akik 
a levelezőlapokat árusítani óhajtják, forduljanak 
a/ Országos Propaganda Bizottsághoz (Budapest, 
IV., Muzeum-körut 1).

-  A dom ányok . A Muraszombat 
község védelmében hősi halált halt Bed- 
nyák Vince és társainak árvái részére a 
kővetkező adományok folytak be:

Muraszombatban adakoztak: gróf Szápáry
László 500 K, Dr. Czifrák János, Muraszom
bati Takarékpénztár, Árvái Henrich, Muraszombati 
Mezőgazdasági Bank 200—200 K, Lanscsák Fe- 
rencz, Netnecz János, Ratkol Tivadar, Dr. Sőmeo 
Lajos, Dr. Vályi Sándor, Fürst Ödön, Dr. Pintér 
Miklós, Dr. Skrilecz Mihály, Hartner Géza 100—100 
K, Dr. Bölcs Gyula, Benkó József, Dobrav Jáno*, 
Dr. Geiger Vilmos, Dr. Bandieu Sylviusz, Dobrav 
Jánosné 50 50 K. Náday József, Nemes Mikló«
40 -40 K, Wolí Jakab, özv. Bérkéné, Turk József, 
Czvetkó Lajos, Kirbisch Kerencz, Dr. Ristcher 
Samu 30 30 K, Janzsa Sándor 25,— K, Heiber- 
ger Simon, Kohn Lipót, Dr. Czipótt Zoltán, Sif- 
tár István, N. N., Scheibner Aladár, Neszményi N„ 
Fülöp Jenő, Kleinrath József, Kühár János, Boros 
Benő, Rozenberg Rezső, Czipott István, Horváth 
Pál, Antauar József, Barbarics János, Kemény, 
Czipott Zoltán, Fürst Lajos, Dittrich Gusztáv, 
Csacsinovis N., Norcsics János, Nemes Miklósné, 
Horváth Györgyné, Horváth N, 20—20 koronát

(Folytatjuk.)
A dohánytermelés rendszabályozása. A

minisztérium a dohányinség enyhítése céljából * 
dohánytermelést saját használatra csak a helysé
gek belterületén engedheti meg egységes földda
rabon. Engedélyt azok nyerhetnek, kik mezőgaz
dasági termeléssel hivatásszerűen foglalkoznak, 
vagy akik bizonyos területeket állásuknál va|y 
vagyonuknál fogva birtokolnak. A termált pipa
dohányt csak 18 éven felüliek fogyaszthatják. A 
termelést engedélyező okirat csak 1920. szeptem
beréig érvényes és kétszáz dohánypalántára szól, 
e.mél kevesebb nem ültethető. Az engedély-illeték 
palántánként egy korona. Az engedélyért a vároii 
fogyasztási hivatalnál kell jelentkezni.

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

VISZONTELADÓK
már most 
közelgő

szerezzék be szükségletüket i
ezonra ^C O R D E L IN *

SZŐLŐKÖTÖZŐ papír
c n ú r r Y ó K Á I  Legjobb minőség! Olcsóbb.

mint bármely papirspárga
..CORDELIN- G M B H. eladási irodája, 

B u d a p e s t ,  V , Zoltán-utca 10.
Nyomatott a Vendvidéki könyvnyomda gyorssajtóján (tulajdonos: Muraszombati Takarékpénztári Muntszombaíban”

Muraszombat, 1919. 40 fillér. évfolyam 5. szám. Vasárnap, február hó lé

T á r s a d a lm i ,  g a z d a s á g i  é s  p o li t ik a i  h e t i la p
E L Ő F IZ E T É S I  ÁR:

fte"s/ évre 20 koreCT,,é,v,7m140kí;é; neffy'dévre 5 ko'- murasszombatjárKsi gazdaszövetség

Kéziratai, előfizetési és hirdetési pénzek és reklamácziök 
a :ap szerkesztősége, Illetve k adóhivatala czimére 

küldendők.

Tanítók és jegyzók részére egész évre 15 korona.
Hirdetési dij : minden szó ára 80 fillér.

Ennek megfelelően számítjuk n terület hirdetést. A vastagba!
MECIJP.I EMIK MINDEN VASÁRNAP. és aláhúzott szavak kétszeresen számíttatnak A korlátosé

Készül : Vendvidék! Könyvnyomda Muraszombat, ahol egyes h“  vaUi fcnn,artÍok'
számok kaphatók, Nytlttér sora 4 korona.

Vend ügyek.
A »Szombathelyi Újsága február 9-iki 

számában megint a venci ügyekkel foglal
kozik. A cikk írója a vend ügyekben felette 
járatos, aki legközvetlenebb helyről szerez
hette inforinátiójat és ennél érthetetlenebb, 
hogy mint a sanda mészáros, máshova néz 
és üti Obál Béla kormánybiztost. Ez a 
cikk teljesen téves világításban állítja be a 
kérdést. A jugoszláv kérdést nem di. Obal 
Béla vetette fel, hanem sokkal azelő t, mi
előtt még dr. Obál Béla csak a vend vi
dékre gondolhatott volna is, működtek irt 
a vidéken lelkes, helyesebben lelketlen 
apostolok, kik a derék vend népet Jugo
szláviának akarták és akarják eladni. A 
vend kérdést tellát nem a nemzetiségi po
litika vetette fel, az felvetődött sokkal ko
rábban és nagyon természetes és érthető, 
hogy az a klerikális társaság, mely most a 
vendséget Jugoszláviának akarja szJlitauL, 
meg az általa annyiszor szidott Jászi irány
zattól is elfogad mindent azon régi elv
nél fogva, hogy a cél szentesíti az eszkö
zöket.

A vend nemzetiségi kérdést, vagyis 
helyesebben a vend kérdésnek slovén kér
déssé való elfajulását Kiéld József és társai 
idézték elő. Tisztelettel kérdezni bátorkod 
juk azt, hogy mi az oka annak, hogy Klekl 
József javakorban levő életerős pap. Cser
földön, ide s tova már egy évtized óta 
nyugalomban él?  Vagy beteg Klekl József, 
vagy egészséges. Ha egészséges, miért nem 
fejt ki papi működést, ha pedig beteg, 
akkor bog)' képzelhető el, hogy betegsége 
mellett a legszélesebb körit jugoszláv agi- 
tátori működést fejtheti ki.

Ismerjük Klekl József betegségét, ez a 
hazaárulási düh, mely tudtunk szerint azon 
bán nyugd jazfiatási okok között nem sze
repel. Talán ezen agitátori tevékenység 
teszi szükségessé, hogy Klekl József nyug
díjas állapotában paptársai es szegény 
emberek összeadott filléreiből hazaáruló 
írásokkal igyekezzék a népet Jugoszlávia 
karjaiba dönteni. Emlékszünk meg arra, 
mikor a derék pap uj miséjét mondta Vég- 
I elyen. Már ak.<or e rég letűnt időkben 
az uj mise alkalmából jugosz.áv zászlót 
t iztek ki az egyik véghelyi fára, a nelyet 
tgy n a is Muraszombatban tevéken) életet 
elő leikes magyar tanító tépett le.

Klekl József pappá avatása tehát egy 
úttal eskütétel volt Jugoszlávia mellett 
l állomásunk van róla és bizonyítékaink 
is vannak arra. hogy Klekl József Koro- 
secczel, Kukaniccsal és egyéb jugoszláv 
nagyságokkal állandó és rendszeres össze

köttetést tartott a nyíltakban, tart jelenleg 
is és ezek a jugosz av vezetők megfordul
tak ő nála és ő is : megfordult náluk.
I udomastnk van róla, hogy Szever Mura

szombat kiszemelt és azóta letartóztatott 
jugoszláv kormánybiztos-jelöltje épen az nap 
akarta Muraszombaton a * Narodni Svet et 
megalakítani, amikór Muraszombatból a 
derék társaságot a lelkes vend nép fegy
verrel kiverte. Erre az alakulásra Kühár 
József belatinci, Hassa Iván bagonyai, Csá- 
rics József cserföldi, Szakovics József bán- 
tornyai és Klekl József cserföldi plébáno
sok meghívókat is kaptak és Klekl írásban 
mentette ki magát, hogy nem jelenhetett 
meg.

Tudomásunk van róla, hogy Belatinc 
vidékén Lejkó káplán házról-házra járva 
igyekezett az embereket Jugoszláviához való 
csatlakozásra reábirni. Sbiil liorvát barát 
Murapetrócon, Birószéken, Kőhidán és 
Vegheiycn akait sülvén tanácsokat alaki
jain és e munkájában buzgóit járt át a 
radkersburgi jugoszlavokhoz és veiük ál
landó tanácskozásokat tartott.

Remélhetőleg nem tagadható az sem, 
hogy Kühár József belatinci és Szakovics 
József bántornyai plébánosokat Zichy Ágost 
gróf kegyur a plébániában épen gy anús 
jugoszláv érzelmeik miatt megerősíteni nem 
akarta és csak magasabb egyházi helyről 
megnyilvánult beavatkozás folytán sikerült 
nekik a jól jövedelmező plébániákat meg
szerezni, amit most hazafias jugoszláv 
magatartásukkal igyekeznek meg is hálái.li.

Klekl gárdáját képező Kühár József, 
Csárics József, Szakovits József plé
bánosok mikor a püspök őket hazafiat- 
lan magatartásuk miatt felelősségre vonta, 
azzal védekeztek, hogy ők csak tréfából 
írták alá a Klekl-féle tervezetet és azt ma
guk sem tartják komolynak. Ilyen tréfákat 
megengedhetnek maguknak ezek a jó urak 
csendes békés időben, de most ilyen tré
fákra idő és alkalom nincsen.

Ezekről a kis ügyekről a Szombat
helyi Újság nagyon jól informált cikk írója 
tudomással bir, és a csodálatos mégis csak 
az, hogy nem ezeken a jő urakon vág 
végig a cikk Író ur. hanem dr Obál Bélán. 
Ezek a papok a vallás szent űrügye alatt 
a legprofánabb hazafiatlan célokat szolgál
ják. ez által pedig csak a vailas szenved
het erkölcsi károkat. Mi sem jellemző job
ban e megtévedt papok működésére, mint 
az a tény, hogy Belatincon a jugoszláv 
eszméktől épen e jó urak által felizgatott 
nép még a kegyur kastélyát is kirabolta. 
Ugyláíszik ez szintén a hála lerovásának 
egy módja.
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Mindezek után ha bűnösöket keresün 
és valljuk meg, hogy elérkezett a bünösö 
keresésének, sőt megbüntetésének ideje i 
akkor ne keressük azokat másutt, hanei 
ott, ahol vannak. Klekl József és társai 
vend nép árulói, akiknek működését azor 
bán a Szombathelyi Újság cikk Írója bir*: 
lat tárgyává nem teszi, sőt odaállítja Klel 
Józsefet, mint a legnagyobb többségi csc| 
port vezérét. Nem tudjuk, micsoda statisz 
tikai adatok alapján nyerte el Klekl Józsi 
a »csoportvezetői* cimet, azonban leszí 
gezhetjük azt a tényt, hogy Klekl Józsi 
még a legkisebb csoportnak sem a veze 
tője, mert a muraszombati járás niinteg 
50.000 vend lakosból álló népe élén 
hazafias muraszombat-járási katholikus pap 
sagg;il a leghatározottabban tiltakozik Klek 
József hazafiatlan rtiesterkedései ellen é 
meg is fogja tenni ellene a megtorló lépt 
seket.

Klekl József és társai nagyon is ize 
láttán állanak ebben a küzdelemben és 
muraszombati járás hazafias vend lakós 
sága n.^g fogja ragadni az alkalmat, hog 
v hazaíiatlan társaság nemzetrontó munká 
jára reá süsse a hazaárulás bélyegét é 
hihetőleg rövidesen el fogja venni e dísze 
társaság méltó büntetését, mert nem érdi 
mcl kíméletet és elnézést az, aki a nu 
nehéz időkben egy állam elrontásán és eg 
nép eladásán és elárulásán töri fejét. -- 
Különösen megvetendő és inegbélyegzend 
ez az eljárás a zalamegyei hazafiatlan ps 
pókkal szemben, kiknek egyházi állásuknt 
fogva a népnek jóra és nemesre való ve 
zetése lenne a feladatuk, e helyett a népe 
árulásra, rombolásra izgatják és fanatizáljál

Ezeket a momentumokat a Szombat 
helyi Újság ugylátszik nem akarta meglátr 
és ezért kötelességünknek tartottuk, hog 
ezekre közfigyelmet reá tereljük és e kriti 
kus időkben résen leszünk és nem hagy 
juk e kérdést mellékvágányokra terelni.

iparoktatás.
Az iparoktatás, az ország iskotaügyi szerv« 

zetének eme legfiatalabb ága, az ipar helyzeténe 
és fejlődésének egyik fontos tényezőjévé vált ai 
által, hogy az iparoktatási intézmények tulajdor 
képeni ditaktikai feladataikon tulmenőleg, szőre 
kapcsolatot kell, hogy tartsanak tenn az ipari gyi 
korlattal. Jelentősége állandóan fokozódik, mei 
az iparososztály az ipariskolát többé egyáltalába 
néni nélkülözheti.

Az iparososztály művelődésének emelése ol 
i kivánalom, melytől többé eltekinteni nem teh« 

mert e nélkül a viszonyok mélyreható javulása 
nem gondolható. Az ipari életből uj feladatoké 

í egész sorozata bontakozik ki, amelyek szór«


