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Muraszombat ünnepi díszben.
Május elsején vörös forradalmi diszt ölt majd Muraszombat, a fölszabadult prole- 

társág piros lelke lángol majd a házak fölött, az utakon, utcákon, tereken az ünneplő ezrek 
ujjongóan ünnepelnek majd. A nagy ünnep politikai jelentősége mellett nem feledkeznek meg 
a proletárok mulattatásáról sem.

Az ünnepi programmot, mely elsőrangú élvezetet nyújt a proletár tömegnek, a 
rendező bizottság a következőkép állította össze:

1. Hét órakor reggel ébresztő.
2. Nyolc órakor reggel gyülekezés a Dobrai előtt.

3. Kilenc órakor délelőtt zene, dalárda, szónoki beszéd, 

ifjúsági szavalatok.
4. Tizenkét órakor délben proletárebéd Benkó, Dobrai, 

Turk éttermeiben.
5. Négy órakor d. u. football verseny a vásártéren. Sör,

• kifli kiszolgálás.
6. Nyolc órakor este nagy vörös kabaré a Dittrich-féle 

moziban.

Elvtársak! Munkások! jöjjetek el mindannyian!

Szocialista Párt vezetősége
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A Tanácsköztársaság a vallást magánügynek tekinti; aljas rágalmazó az, aki a 
templomok elvételét hireszteli

A főváros proletárságának 
élelmezéséért.

A vidéki munkástanácsok megakadá
lyozzák az élelmi szereknek a fővárosba 
való szállítását. A proletarság ellensége az 
aki megakadályozza a fővárosi proletárság 
ellátását. Azok kjjzött a teendők között, 
amelyek a proletárdiktatúra megerősítésére 
és a munkásság hatalmának megalapozására 
elengedhetlenül szükségesek első helyen áll 
az élelmezési kérdésnek megoldása, külö
nösen pedig a fővárosi proletáriátus el
látásának minél tökéletesebb biztosítása. 
Budapest munkásságának zavartalan élei- 
rtiezése ma nemcsak azért rendkívül fontos, 
mert ezen múlik, hogy eitudjuk e látni a 
falu népét ipari és gazdasági cikkekkel, ha
nem azért is, mert ma minden városban 
gyárban, minden proletárkéz a frontnak 
dolgozik és a proletarság ellensége az. aki 
az izmos karok serény munkáját renynévé 
és ellankadóvá teszi. A főváros eleinte, ésé- 
nek ez óriási fontossága ellenére még ma 
is megtörténik, sajnos gyakrabban a kelle
ténél, hogy egyes vidéki munkástanácsok 
önhatalmúlag vissza tartják a Budap stre 
irányított élelmiszer küldeményeket és azo
kat a helyi fogyasztás czéljaira foglalja k le. 
A munkás tanácsoknak ennél a kérd- síiéi 
elsősorban figyelembe kel! vcnniők, hogy 
lehetetlen helyi érdekeket elébe helyez.n az 
országos érdeknek.

Nem szabad a közellátási népb't.tos- 
ság határozott felhívásainak és rendelkezé
seinek semmibe-vevése, csupán a helyikör
zetek szempontjainak megfelelően cselekedni 
és igen súlyos következményekkel járhat, ha 
egyes helyi szervek a lokális érdekeknek 
kedvezően egyenesen megakadályozzák a 
főváros proletárságának emberi ellátását. A 
közellátási népbiztosságnak az az intenciója, 
hogy a proletárság ellátása igazságos, 
arányos, egyenletes és kielégítő legyen. 
Ennek a célnak keresztülvitele azonban 
teljesen lehetetlen, ha azokat az élelmiszer 
küldeményeket, amelyeket a népbiztossag 
utasításai Budapestre irányítanak, egyes helyi 
szervek önhatalmúan vissza tartanak és 
ezzel súlyosan sértik a fővárosi munkásság 
lét érdekeit, csorbítják energiájukat, munka 
kézségüket. Az összes vidéki szervek a 
proletár-összeség érdekében járnak el, ha 
ilyen önhatalmú eljárástól tartózkodnak és 
minden emberileg lehetőt elkövetnek, hogy 
minél több élelmiszer, élő állat, zsír, zöld
ség féle stb. kerüljön a fővárosba a buda
pesti munkásság részére. Hassanak oda a 
vidéki munkás tanácsok és direktóriumok, 
hogy Budapestre szánt élelmiszer küldemé
nyeket senki semmi féle jogcímen ne tar
tóztasson fel, sőt az erre illetékes ténye- j

zőknek kötelességük azon lenni, hogy a 
fővárosba szánt élelmi cikkek minnél 
gyorsabban és akadálytalanul kerüljenek az 
ország szivébe.

A vidéki tanácsok nem csak a fővárosi 
proletarság éidekében de a saját existenci- 
ális érdekükben is járnak el, ha az egyes 
központoknak lehetővé teszik, hogy a nép
biztosság utasításai értelmében a főváros
nak szükséges élelmi cikkeket össze szedik 
és Budapestre küldik. A központi népbiz
tosság hivatalos szerveinek munkásságát 
tehát minden erővel támogatni kell. Gön- 
dolja meg a vidék, hogy ha a fővárosi 
munkásságnak nincsen elegendő élelfiie, 
nem tud ipari és gazdasági cikkeket ter
melni. sem muníciót a frontra és ilyképpen 
meginog a proletárság hataima. Senki ne 
merje tehát meg akadályozni a Budapestre 
irányított élelmiszer küldeményeknek elszál
lítását vagy tovább szállítását, mert aki ezt 
teszi az nem csak a proletárságuknak de 
önmagának is ellensége.

Leikiátaíakuíás.
Az események árjában állunk és oly annyira 

rohamosan vonulnak fel momentán azok a kép.'k 
és tények, melyük felett a legkomolyabban gondol
kodunk és amelyekhez igazodnunk kell. A belső 
állami — mert a tanácsköztársaság is álla. 1 — 
és a társadalmi, meg a kívülről, az ugyne\«zett 
entente coníerentiáről kiszivárgott világi emotiők 
és az utóbbiak által alkotni óhajtott uj nemzeti 
aspiratiók mind egyszerre vulkáaszerüen törnek fel 
és elő a nemzeti forradalom óta letelt 6 hónap 
után már, hogy agyaink szinte nem képesek kö
vetni azokat a hirtelen rángatásokat, melyek most 
ránk 'nyúlnak. Egy kéz: a végzetszerü sors keze 
markolt most lelkűnkbe, de rettenetes erővel. Félő, 
hogy a markolás talán olyan erős, hogy attól 
sokaknak a lelke nem megerősödni, hanem meg
gyengülni, elveszni fog.

A legnagyobb józanságra, a legszilárdabb 
komolyságra, a legbölcsebb higgadtságra van 
szükség most, mikor világnézetek és világrend
szerek állanak egymással szemben immáron harc
ban is. Ebben áll a mi lelkünk, ebben kell a mi 
lelkűnknek átalakulnia és uj jobb életet élnie. Mert 
itt e rögön mi már az új vágányon vagyunk, 
melyről hisszük és reméljük, hogy jobb lesz mind
annál, mi<eddig láttunk. Sorsunkat, osztályrészün
ket még nem ismerjük, legfeljebb sejtjük, de igen 
erőseknek kell lennünk, hogy a rendet és rend
szert megteremthessük és megálljuk. Bírálatnak 
most talán helye sincsen, mert bírálni ma igazán 
nem lehet, nem is szabad és ha mégis valakinek 
nagyon megváltó eszméje támadt vagy van, avval 
áiljon elő az illetékes hatóságnál, mely a végső 
fokon mégis csak mindnyájunkért él és dolgozik 
és ideálisan a lehető legjobbat akarja. A múltak
kal előhozakodni szintén oktalan dolog, meri a 
múltak gáncsolásával és lecsépülésével előre nem 
jutunk, hiszen igazán a teltek korát érjük, annak 
is tetőfokán, zenitjén vagyunk és minden tekinte
tünk immáron a jövőn és derűs egén csüng.

Ezért erősödjék meg lelkünk a szocializmus 
szentnek elismert és kipróbált tanaival, hogy azok
nak a mindnyájunkra előnyös gyakorlati érvénye

sülésében az erős lélek a maga munkáját /kive- 
; hcsse és állja. A tanoknak nemcsak odavetett 

frázisait kell ismerni, hanem azok tartalmát komoly 
lelki megfontolással megismerni és biztos hatékony 
beszivódással ott vérré és vérsejtekké tenni. Az 
önmagábaszállás lelki processusának oly mélyre- 
hatónak kell lenni, hogy ahhoz az utcai, a tömeg- 

; gondolkozás egymagában nem elegendő, hanem 
ahhoz eltökélt tartós magányos munkára, belső 
megfúrásra van szükség, iniensiv átalakulásra és 
ezért kell kissé hosszabb folyamat, át- és meg
gondolt ideák, amelyek a hirtelen sütet meséjét 
nem táplálják, hanem azt az általános nagy jót 

| szolgálják, melynek mindnyájan egyenlően osztá
lyosai vagyunk. Szálljon tehát önmagába mindenki 
és a legkomolyabban gondolkozzék szavai és tettei 
felöl, amelyekről egykor, talán az őserö itéiöszéke 
előtt mégis számolnia kell a lélek szavával, sú
lyával és tisztaságával.

Gyarlóságunk határait be kell látnunk, abso- 
lut jót ezért lelkünk bár ismer, de ezen a földön 
aixotni nem tud, igen azonban relatív jót, amely
nek foka mégis minden ember emberi méltóság 
szerinti elismerése, boldogulása és a munkás fel
tétlen megbecsülése, legyen az szellemi vagy fizi
kai, mert valamennyire szükség van és lesz abban 
a hosszú útban, melyet a végcélig a megutált 
háború lezajlása után még megtennünk kell. Sor
sunk pillanatnyilag csak azért nehéz, mert a le
győzött áldástalan lejtőjén a válaszponton állunk, 
de a gyeplőnket erős munkáskezek tartják, ame
lyek a további bukástól megmenteni fognak. A 
csodák és jóslások igézete nem eledel ma, egyedül 
az önmagunkba vetett erős és tudatos önbizalom 
lehet megmentőok, de ebben könnyelműség szere
pét ne játssza még csak gondolatban sem, külön
ben elvesztünk. A ködfátyol is ott ül meg a lelke
ken, mintha nem abba belekötve volna, mit biza
lomnak ismerük. Az emberek nem hisznek egy
másnak, olyan különös a tekintetük is, mely 
mintha nem emberi, nem emberbaráti, nem elvtársi 
volna! Miért ? A lélek átalakulása még folyik és 
ezt a munkát végezzük megértéssel, közeledéssel, 
szeretetettel.

Tisztaság.
Lehetetlen észre nem azt a jelenséget, 

mely mindig kirívóbban tárul fel figyelmünk 
előtt. A városokban, a falvakban, de külö
nösen a nagyobb gócpontokon, a közleke
dési eszközökben, majdnem mindenütt, ahol 
az embernek sűrűbben és foglalkozása, 
munkája miatt majdnem állandóan meg
fordulnia és élnie kell, az emberi élet, az 
egészség fenntartására és Így a munkaerő 
biztosítására szükségeit alaptisztaság hiány
zik. Ez a lehelő legrosszabb, de az emberi 
életre a legveszélyesebb jelenség is. Az 
utcákon, a köztereken, a köz- és magán
helyeken bizonyos oly tényeket kell észlel
nünk, melyek nemtörődömségből, avagy 
falán munkátlanságból származnak. Szinte 
jeiszó lett: lesz, ahogy lesz. Embertársaink
nak és önmagunknak tartozunk avval, de 
az életnek, a jövőnek, a nemzetnek, az 
Alkotónak is avval, hogy a már annyira 
meggyerült emberi munkaerőt megbecsüljük 
és annak az egészségét alkoto, képes álla
potát fenntartsuk

Sokszorosan határozott figyelmet kell 
ma fordítani a tisztaság fenntartására, a
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Aki lop, rabol vagy hazug nyugtalanító híreket terjeszt, az meggyalázza a proletár
diktatúrát és ezért jialállai bűnhődik

szépitészeti érzék kifejtésére. Ezek e'len 
kezöje a tisztátlanság, a piszok, a szeny, 
a bílz és összes kisérő tünetei. Ezek fel
tűnése, felhalmozása, összegyülemlése — 
ami most előttünk jelentkezik, úgy látjuk, 
niunkakerülésböl - előjele és biztos fii lete 
az összes emberpusztitó nyavalyáknak, dög
vészeknek. karhozatos betegségeknek. Ha 
ezek a mostani tünetek tovább tartanak, 
úgy szinte kikerülhetetlen lesz egy ember 
pusztító kór vagy betegség biztos beköszö 
nése Hogy ez mit jelent, avval mindegyikünk 
tisztában keil hogy legyen. A mai és a 
közvetlen jelent követő hiányos táplálkozás 
mellett ha fellépett egy ilyen dögvészes 
betegség, az végiiéietszerüen pusztít közöt
tünk. Csak emlékezzünk vissza a múlt évre, 
amikor járásunkban végig pusztított a 
spanyol nátha. Naponként és községenként 
3-4 temetés volt miatta. A muitiiéter, történt, 
hogy egy spanyol városban 37000 lakója 
között egy napon 8300 hall meg szintén 
spanyol náthában. A vízözön óta ember
ben nagyobb pusztulás nem esett.

A tisztaság .fenntartására is igen nagy 
gondot kell fordítani a mai szociális átala
kulásban. Mindenki háza és lakása tájékán, ' 
de annak minden odújában is a legnagyobb 
tisztaságot tartsa fenn és ehhez keli munka
időt és munkaalkalmat találnia. Ugyanilyen 
tisztaságot kell aztán megkövetelni minde
nütt. A betegségeknek egyik legbiztosabb 
ellen- és orvosszere a tisztaság, ahol a 
kőrosbacillusok fel nem léphetnek Az ilyen 
munkának, mmikakcdvnek ösziönszerüeu 
kell fellépnie mindenki Jelküleiében és én
jében. Ezt a munkát kerülni nem szabad, 
nem lehet, mert emberi alapkövetelmény. 
Ennek a munkának a rendiét és tartalmát 
szintén ismerni kel! mindenkinek. Az egész 
állatvilágon keresztül látjuk a fészek tiszta
ságának követelményét ösztönszerüen ki 
építve. Mennyivel magasabb és tökélete
sebbnek kell lennie annak az embernél, 
mint magasabb és ésszel megáldod termé
szeti lénynél!

Nem akarunk most még itt concrét 
tényeket és helyeket is megemlítem abban 
a biztos tudatban, hogy ezen általánosan 
tartott figyelmeztetésünk a kívánt eredményt 
meghozza és biztosítja. Az etnbeii cél nem 
azt parancsolja, hogy a mi tisztát, szépet 
és jót megaikoitunkí azt egyszerűen leső 
lyesszük, hanem ellenkezőleg, azt követeli 
meg, hogy mindent felemeljünk, tisztává és 
széppé tegyünk. Felfelé száll a borban a 
gyöngy is, deklink is az emberi tökély fel
felé való fokára kell törekedni, alkotni, de 
mindig szépet, jót és .tisztát. A szocializ
mus az anyagi és tökebc-li javak igazsá
gos elosztásában nemcsak a termelésnél, 
de a fenntartásnál is az embert és munká
ját delejtiinek veszi. Ezért elitélnünk keil 
azt az akárhányszor látott jelenséget, mikor 
egyik-másik emberbarátunk és e-vtársunK 
szemeink előtt tobzódott a piszok meg
teremtésében és a szépitészeti, meg tiszta
sági érzékek kifejiésére alkotott hatósági 
és társadalmi, meg magán munkálatok 
megsemmisítésében Ez bűn, amely bűn 
tetését kell hogy elvegye, bármely formá
jában.

Legyen tisztaság mindenütt, ezt tartsa 
is fenn mindenki és akkor nyugodtabban 
látjuk jövőnket némi időleges nélkülözések 
közepette is.

A falu dolgozik ...
Akik abban reménykedtek, hogy a falu és 

város régi ellentéte fogja megnehezíteni a Tanács
köztársaság alapépítményének megszilárdítását, 
azok bizonyára nem szívesen hallják majd, hogy 
a falu doigoz'k, még pedig épen olyan lelkesedés
sel, mint a városi proletariátus, amely lerázta a 
kizsákmányoló kapitalizmus bilincseit.

Ősszel a rossz időjárás következtében a 
gazdasági munkálatok nem voltak teljesen befejez
hetek és igy ősziekben az előző évinél kisebb 
terület került bevetésre. Minthogy azonban az 
egész jövőévi ellátás attól függ, hogy minél nagyobb 
területek legyének bevetve, ebben az esztendőben ' 
a tavaszi mezőgazdasági munkálatoknak fokozott i 
jelentőségük van, és a földművelő testvéreknek 
nemcsak abban az irányban kell mindent elkövet
niük, hogy a tavasziakat a multévi mértekben 
vessék el, hanem ugyanebben az időben ki keli , 
pótolniók azt a hiányt is, amely az őszi vetésnél 
keletkezett a rossz időjárás következtében. A be
érkezett információk szerint a felhívásnak, hogy 
mindenki minél nagyobb területet vessen be, meg- ' 
van a foganatja és a tavaszi munkálatok az egész 
országban a legintenzívebben folynak, elősegítve j 
a kedvező időjárás álal is. Hogy pedig a kor
mányzó tanács a helyenként mutatkozó vetőmag 
hiányon is segíthessen, a vetőmag szétosztásáról 
minden bürokratikus lassúságtól mentesen egy 
külön bizottság gondoskodik és mivel ez a bizott
ság gyorsan intézkedik, biztosra vehető, hogy 
vetőmagban nem lesz hiány. A kormányzó tanács 
ezzel is megteremtette egyik alapfeltételét a jövő 
évi termés sikerének és igy magunk is, akik a 
viddékkel állandó összeköttetésben állunk, joggal 
reméljük, hogy a tavasziak elvetése a legintenzí
vebben fog folytatódni.

A régi közigazgatási hatóságok működési 
körét a vidéki direktóriumok vették át, amelyek 
természetesen mindent elkövettek az ország el
látása érdekében. A magunk részéről minden vár
megyébe tisztviselő elvtársak a í küldtünk ki, akik a 
közellátási népbiztosság, illetve a helyi direktóri
umok utasításai értelmében a készletek biztosítása 
és rendeltetési helyére való szállítása érdekében 
fejtenek ki munkásságot. A bizományosok szintén 
ti helvi direktóriumok ellenőrzése alá kerültek es 
igy számíthatunk arra, hogy az a bizalmatlanság, 
amely egyes helyeken a bizományosokkal szemben 
a régi rendszer alatt mutatkozott, elfog enyészni. 
A bizományosok részünkről is szigorú utasítást 
kaptak, hogy a rendelkezésre álló készleteket leg
sürgősebben vegyék át és juttassák el azokra a 
helyekre, amelyeket az erre illetékes tényezők ki
jelöltek. Ettől az akciótól is kedvező hatást remél
hetünk, mert bizományosaink át vannak hatva 
feladatuk fontosságától és a maguk hatáskörében 
is a legnagyobb igyekezettel azon vannak, hogy 
a kormányzó tanács által kitűzött célokat a maguk 
részéről is megvalósíthassák.

Ezek mindenkepen megnyugtathatják az ország 
dolgozó lakosságát, de azért múlhatatlanul szük
séges, hogy a vetésre alkalmas területek meg
művelésére vonatkozó felhívás mindenütt meg
hallgatásra találjon.

Vessetek be minden erre alkalmas területet, 
mert ettől függ jövő ellátásunk!

Milyen lesz az uj bíróság?
Az igazságügyi népbiztosságnál most folyik a 

bíróságok átszervezésének munkája. Ládái István 
igazságügyi népbiztos az uj bírósági szervezetek 
megalakításáról a következő nyilatkozatot tette-:

A Tanácsköztársaság bírósági szervezetének 
kiépítése már adva van a Tanácsköztársaság 
alkotmányával. Mindén hatalom a dolgozó nép 
kezébe kerül, oda kell tehát jutni a bíráskodás 
közhatalmának is. igy lesz élő valósággá a tör
ténelmi iskolának az a célja, hogy a nép ítélkez
zek. Nagy vonalakban előreláthatóan a követ
kezőképen alakult kj első fokon a bíráskodás 
rendszere :

Polgári ügyekben minden faluban, minden 
városban, s továbbá 'minden járási székhelyen az 
ottmüködő munkás, katona és földmüvestanácsok 
kereteben községi (falusi) illetve város és járási 
tanácsbiróságok alakulnak. A hatáskört értékhatár 
nem befolyásolja, az illetékesség pedig ugv alakul, 
hogy a falusi tanácsbiróság Ítélkezik azokban az 
ügyekben, melyek ugyanannak a falunak lakosai 
között merülnek fel, a városi tanácsbiróság jár el 
minden olyan perben, melynek alperese a város 
területén lakik. Végül a járási tanácsbirósághoz 
vannak utalva azok a perek, melyek a külömböző 
falvakban lakók közölt folynak, továbbá a faluban 
és városban lakó felek között folyó perek, ha a 
felperes városban lakik. Fordított esetben ugyanis 
a városi tanácsbiróság jár el.

Budapesten a kerületi tanácsok keretében 
kerületi tanácsbiróságok alakulnak. Ezek Ítélnek 
azokban a perekben, melyekben az alperes buda
pesti lakos. Iti nem mértékadó az, hogy az alperes 
melyik kerületben lakik.

Mindezek a bíróságok háromtagú tanácsban 
Ítélkeznek. A tanács tagjait az intézöbizot.ságok az 
egész dolgozó lakosságból jelölik ki és úgy oszt
ják be őket, hogy egv-egy bíróra minél ritkábban 
kerüljön sor. Mindenkit, aki 18-iki életévét betöl
tötte, nemre való tekintet nélkül kilehet jelölni, ha 
egyébként választójoga van. Az elv az, hogy a 
bíráskodás nemcsak jog, hanem kötelesség is. 
Állandóbb jellegű lesz az elnök, de az ö állását 
sem szervezik meg hivatalszerüen.

A falusi (község) tanácsbiróságok kivételével 
minden más bírósághoz szakelőadót jelöl ki az 
igazságügyi népbiztos. Ez készíti elő az ügyeket 
a szóbeli előadásra, jelen van a tárgyaláson, joga 
van kérdéseket indítványozni, elkészíti a határoza
tok tervezetét és részt vesz a tanácskozásokon 
is, de nincsen szavazati joga. Az adminisztratív 
munkákban, mint jogi szakértő szerepel. Így alakul 
ki az elsőfolyamodásu bíróságok szervezete. A 
felebbvitel kérdésé és a felebbviteli bíróságok szer
vezete még nincs véglegesen megoldva.

Büntető ügyekben irányadó elv az, hogy a 
politikai természetű bűncselekményeket a forradalmi 
törvényszék bírálja el, minden más esetben pedig 
a büntető igazságszolgáltatást ugyanaz a bírósági 
szerv végzi, mint a polgári igazságszolgáltatást.

Közigazgatási ügyekben elvileg nincs helye 
védelemnek, minthogy az igazgatás és bíráskodás 
egykézbe egyesül. Választolt bíróságok eljárhatnak 
egyes konkrét jogviták elintézésénél, de egész jog
viszonyoknak választott-bíróság elé terjesztésében 
nem egyezhetnek meg a felek.

Ami az egyes speciális jogterületeket illeti, 
a hagyatéki ügyeket — bele nem értve az örökösö
dési pereket — a közjegyzőkre lehet bízni. A 
csődügyeket a szociális-termelés népbiztosa veszi 
át. Meghagyásos eljárást, váltó, kötelezőjegy, csekk
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stb. alapján csak a kerületi tanácsbiróságok előtt pitotta meg a tisztviselők és alkalmazottak fizetését 
lehet folytatni. Ide tartozik még az okiratok neg- 
semmisitése iránti eljárás is. A bányaügy k a 
szociális-termelésekkel következtében megszv inek.
A telekkönyvi ügyekben a népbiztos rendel ki 
szakembereket. A betétszerkesztést folytatni keli. 
A végrehajtást az eddigi szabály szerint tovább 
folyik, a munkabérek és vagyon lefoglald ának 
revidálása mellett. Cégügyekben a népbiztos rendel 
ki szakembert. A holttány:‘vánitást egyszerű sza
bályok mellett közigazgatasi utón intézik.

Az uj birőságok szervezésével párhuzamosan 
folyik a régi osztálybiróságok likvidálása. A jog
erősen még el nem intézett ügyeket az uj bírósá
gok veszik át

Vörös Kabaré.
Fényesen sikerült vörös kabaréestélyt íende- 

zett a helybeli ifjúság a mozi helyiségében cfütör- 
tökön és pénteken. A közönség zsúfolásig meg
töltötte a mozit, s jól mulatott Ekker Ferencz és 
Vörös Jenő szellemes konferálásán. Az összes 
közreműködő műkedvelők fényesen állták meg 
helyüket, s rátermett művészi készségükkel ’eled- 
hetlen estélyt szereztek a közönségnek. Az estély 
műsora részletesen a következő volt:

Nemes Miklósné, hajlékony, koloratur szoprán 
és Kováts György, érces, magas bariton, kél dalt 
énekellek hangversenynivóra emlékeztető finom 
kidolgozással, dr. Brandieu Sylviusné diszkrét és 
stílusos zongorakiséretével. A »Végjelenet< cimii 
színműben Saáry Gyula játszotta fiatalos tempra- 
mentummal az írót és Czipott Bandi — akit az 
egész est szervezésének és rendezésének nehéz 
munkájáért külön dicséret illet — sokat ígérő, 
igazi színész-tehetséggel a neki pompásan illő 
szerepét a színésznek. Sz. Imreh István a magyar
ság régi, kedves hangszerén : a tárogatón játszott 
néhány dalt tiszta magyar érzéssel. A közönség 
szélesebb rétegeinek szóló humort Schwarcz Dezső 
képviselte két kupiéval, mint tűzoltó és mint zöld
ség-árus váltva ki hangos kacajt. Rövid szünet 
után a > Legénylakás*  cimü vígjáték következett. 
Kováts Györgyné biztos, rutinos mozgásával árulta 
el, hogy nem először lépett a >világot jelentő*  
deszkákra, s valóban kedves és kellemes színpadi 
jelenség. Partnerei voltak Czipott Bandi, aki ezúttal 
humoros szerepben mutatta meg, hogy annak is 
mestere, Árvái Vincze, mint daliás atléta vívott ki 
még jelenés közben is tapsokat és Szívós József 
az orvos szerepében. Vörös Jenő Jugoszlávia 
részére kémkedett a színpadon s bizonyos, hogy 
csak derűről és kacajról referálhat. Végül Pollák 
Károlyról emlékezünk még meg. Tisztán csengő 
magas tenorja predesztinálja a hivatásos énekes
pályára. Zongorakisérője dr. Brandieu Sylviusné 
volt simuló alkalmazkodással. A felfokozott hangu
lat és jókedv méltó befejezéseképen tánc volt az 
éjféli órákig.

HÍREK.
— Halálozás. A muraszombati pol

gárság nesztora, Ratkol Mihály folyó hó 
25-én 85 éves korában elhalt. Temetése 
folyó hó 27-én (vasárnap) délután 3 óra
kor tesz megtartva. A boldogultban Ratkol 
Tivadar édesatyját gyászolja.

— A Községi Tanács gyűlése. A Községi 
Tanács különböző alosztályainak létesítése czéljá- 
ből tartott értekezletén a Közművelődési Tanács 
tagjaivá választotta: Csernovits Sándor, Czvetkó 
Lajos, Czipoth János, Jug József, dr. Czipoí Zol
tán és Tóth Kálmán elvtársakat. Az Iskola Tanács 
tagjai lettek: Sostarics Elek, Malacsics kíván, 
Horváth János, Csiszár Lajos, Vámos Józ-ef és 
Végh József elvtársak. Ugyanezen értekezlet álla- 

is általános megelégedésre.
— A Magyar Szt*ialisia  Pari helyi szerve

zete tisztújító gyűlést tartott, melyen egyúttal az 
aktuális kérdések egész sora nyert elintézési. Az 
értekezlet a köztiszteletben álló eddigi elnököt, 
Csernovits Sándor elvtársat egyhangú lelkesedés
sel ismét elnökké választotta.

A Szépítő Egylet gyűlése. A Muraszom
bati Szépitö Egylet f. hó 17-én dr. Obál Béla 
elnöklete alatt választmányi gyűlést tartott, melyen 
az eddig folyamaiba tett munkálatok, valamint a 
további prograinm megbeszélése s ezek között első 
helyen a polgári iskolához vezető gyalogút léte
sítése képezték az értekezlet tárgyát. Obál elvtárs 
kilátásba helyezte, hogy a polgári iskolához vezető 
gyalogút íöldmunkálatainak költségeit a határ
védelmi alap fogja viselni, mit az értekezlet lel
kesedéssel vett tudomásul.

Hajós község egy waggon élelmiszert kül
dött ingyen Budapest proletárjainak. A faiu prole- 
társága nap-nap után mindjobban érzi azt a fontos 
missziót, amelyet a városi munkásság, különösen 
pedig a főváros proleíárainak érdekében teljesíte
nie kell. A falj tudja már. hogy saját ipari és | 
gazdasági szükségletét csak úgy biztosíthatja, ha 
proletáregyüttérzéssel lehetővé teszi a városi mun
kásság ellátását és ezzel az ipari termelés folyto
nosságát is. Mindennapra esik egy-egy olyan kö- i 
vetésre méltó példa, mely azt bizonyítja, hogy a ' 
falu szive együ.t dobban a városéval és hogy a 
gazda-proletárság mindenkor készen áll arra, hogy ! 
élelmicikkekkel enyhítse a fővárosi munkásság ‘ 
nélkülözését. A napokban felkereste a Közellátási 
Népbiztosságot Hajós pestmegyei község munkás
tanácsának két kiküldöttje, Kovács Kálmán és 
Munding Káról’, akik bejelentették, hogy a község 
földművesei egy waggon élelmiszert gyűjtöttek 
össze és küldötiek el minden anyagi ellenszolgál
tatás nélkül Budapest proletárjainak. Az adakozás
ban a község minden lakosa részt vett, ki szalon
nával, ki zsírral, ki liszttel, burgonyával, amije 
volt. A népbiztosok hálásan megköszönték a pro
letár szolidaritásnak ezt a felemelő példáját és 
elhatározták, hogy Hajós község földműves szegé
nyeinek értékes ajándékát viszonozni fogják ház
tartási cikkekkel, sóval, petróleummal. Kívánatos 
volna, hogy a falu és a város testvéri együttér
zésnek ez a példája sok követőre találjon az or

Világosítsuk fel és győzzük meg 
érvekkel minden félrevezetett proletártestvérünket! Vegyük meg: 

Bucharin Nikolaj: A kommunisták (bolsevikiek) programmja, Lomov A.: 
apitalizmus pusztulása és a kommunizmus szervezése, Bucharin 

Nikolaj: Le a nemzetközi rablókkal!, Faragó Miklós: Ki a proletár?, 
K. Kadek: A szociálizmus fejlődése a tudománytól a valóságig, Mi a 
tanacskoztarsaság ?, Parlamenti köztársaság vagy tanácsköztársaság 
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Muraszombaton.

szágban, mert ez nemcsak a városi lakosság érde
keit szolgálná, hanem elsősorban a földműves 
szegényekét is, akik ilymódon hozzájutnának a leg
fontosabb fogyasztási cikkekhez.

— Rendelet. A Direktórium elrendeli, hogy a 
közigazgatási bizottság megszűnése folytán ezen 
bizottság hatáskörébe tartozó összes ügyek jövő 
ben nem a vármegye közigazgatási bizottságához, 
hanem Vasvármegye Direktóriumához címezve 
küldendők be.

— Hivatalos órák az állampénztárnál. A 
muraszombati állampénztárnál vasár- és ünnep
napokon hivatalos órák nincsenek. Ha a hó elseje 
ilyen napra esik, a fizetések egy nappal előbb s 
a hó 2-ika esik ilyen napra, a nyugdijah egy nap
pal később lesznek kifizetve.

— Tagdíj befizetés. A magyarországi mun
kások rokkant és nytigdijegyesülete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez utón kéri fel tagjait, 
hogy nyugdíj járulékaikat minden hónap

első vasárnapján délután 2—3 óra között 
az állami elemi népiskola osztálytermében 
fizessék be. Minden tagnak felebaráti kötelessége 
ösmerősei .-tőrében ezen humánus egyletnek messze 
kiható jótékony működését ismertetni.

HIRDETMÉNY. A katonai 
fürdőt (izraelita templom kertjében) polgári 
egyének is igénybe vehetik. Jegyek 
a nemzetőri zászlóalj irodában vált
hatók 2 — K elleneben, d. e. 9—10 
A fürdő vasár- és ünnepnap kivéte
levei d. e. 8-—12, d. u. 2—5 van nyitva. 
Szappan, fürdőruha nem áll a fürdő

vendégek rendelkezésére.

NOVINE
kitünően szerkesztett egyedüli 
vend újság. Megjelenik min
den vasárnap. Kapható Vend
vidéki Könyvnyomdában és

az utcai lapkihordónál.


