
Világ proletárjai egyesüljetek!
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ELŐFIZETÉSI ÁR:
Egész évre 20 kor., iél évre 10 kor., negyedévre 5 kor., 

egyes szám 40 fillér.

Kéziratok, előfizetési és hirdetés: pénzek és reklamácziók : 

a ip szerkesztősége, illetve kiadóhivatala czimére 

küldendők.

A vtiágszabadság felé.
Táncra kelt a véres kaszáju halál s 

learatta a népek szine-javából a sok millió 
áldozatait Kegyetlen, gőgös fejedelmektől 
félrevezetett népek egymásra csaptak és 
zúdították a pusztítást ország-világra. Ten
ger válhatna az ömlött vérből, özön a 
könnyekből, melyet hullasztott a világhábo
rúban résztvevő minden nép.

S öt keserves, irgalmatlan háborús év 
után, mikor már a halál is megunta mes
terségét, láthatjuk csak, hogy mily iszonyú 
nagy csapás volt, melyet a harcoló népek 
egymásra mértek.

Aggastyán apáknak fénytelen szemei
ben ott forr a megtörtség izzó könnye 
Egyetlen fiaikat, íentartójukat siratják. Sok 
fiatal és bájos női atcot gyászfátyol fed. 
Gyászolják a háborúban elesett férjeiket. 
S jaj! nézzetek csak körül a sok-sok árvákra, 
kik néma fájdalommal kérdően tekintenek 
az égre, hogy miért kellett apjukat elve
szíteni!?

Háború volt, még pedig irtózatos, s 
a világtörténelem fekete, gyászos lapokon 
fog beszámolni az embereknek embertelen 
hadakozásukról.

S mégis jót tett a háború !
A halál angyala változott, kultúra ki

tombolta magát s amit próféták zengő 
hangja, messiások tüzes szava nem bírt 
életre kelteni, azt a kard vívta ki — a fel
ébredést.

A vérbe fuldokló világ megrázkódott.
A letiport, keresztülgázolt milliók tö

mege öntudatra ébredt s a népzsaroló, 
népnyuzó fejedelmek és hatalmasok paran
csára kivont kardot azok ellen fordítják, 
kik gyilkolásra tanítottak és kényszeritettek.

A leigázott néptömeg elfojtott sóhaja 
viharra tört.

A csak nyögni tudó proletár egetrom- ■ 
boló hangon követeli vérének árát.

Elnyomott érzelmek életre keltek, le- ; 
bilincselt akaratok felszabadultak és a világ j 
proletárjai egyesülve, vasöklöt alkotva, ha
talmasan csapnak lesujtóikra.

Lehullottak a rabláncok a dolgozó | 
milliók kezeiről és proletár szabad kezek | 
építik a világszabadság szent bástyáját.

Kínszenvedés szülte a világszabadságot, I

Társadalmi, gazdasági és 
politikai Hetilap

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

de sajnos, még mindig tövises az ut. Még I 
mindig, és nem csoda -- trónjukat vesz
tett fejedelmek, milliókat vesztett zsarolók 
és hatalmaktól megfosztott becstelen nép- 
nyuzók aknákat raknak a szabadság útjára 
tért proletáriátusnak.

Útra kelt a világ proletariátusa és ha 
ezer vész, millió halál és számtalan kisértet 
állja útját, akkor is előre megy, előre halad.

Hátunk mögött ásít a szegénység, sir 
a szabadság és tombol a halál, vissza nem 
fordulhatunk. Kettő "között választhatunk: 
szabadság vagy hősi halál — férfiúm non 
datur.

De nem! Ezerszer nem I Nem félünk 
a haláltól, mert már farkasszemet néztünk 
vele. Nem félünk a haláltól, mert kerüli 
azt, ki nem fél tőle. Nem félünk a haláltól, | 
mert . . . mert a győzelem napjai jönnek.

Kelet felöl, mely felől messiások esz
méje-szárnyakra kelt, mely felől próféták 
hirdetik a szabadság és szeretet igéjét 
Kelet felől, hol a háborús nap kél és öleli 
a világot sugaraival, onnan kelt útjára a 
világot átalkotó is dicső szabadságharc.

Keleten kelt és már Nyugateurópa 
megrendült a harc súlya alatt, julius 21-én 
a világ proletárja, a viiág dolgozó tömeg
jei a világ oszlopait megrázó erővel fel
léptek és- követelik jogos szabadságukat.

Előre! Előre Testvérek!
Ha rombolni is szükséges, rombolunk, 

hogy építsünk és a lerombolt zsarnok rend
szert börtön romjain még magasabb lesz 
a szabadság hatalmas vára.

A szabadság órája már nem költemény 
többé, melyet csak lángeszű és lángszivü 
költők zengik, hanem már ütötte is a ter
mészet órája.

Vörös forradalmi zászló, mert vérünk
kel festettük, de majd békés fehérre mos
suk örömkönnyekkel, mikor szabad és bol
dog a világ minden embere.

Óh szabadság, érted élek, halok.
Dr. Stein Emánuei.

Közoktatási népbiztosság szedetni 
termékeinek muraszombati

ELOSZTÓ HELYE: 
„Vendvidéki Könyvnyomda".

Tanítók és jegyzők részére egész évre 15 korona.

Hirdetési díj: minden szó ára 80 fillér.
Ennek megfeleltjén számítjuk a terület hirdetést. A vastagbetüs 
és aláhúzott szavak kétszeresen számíttatnak A korlátozás

hoz való jogunkat fenntartjuk.

.Nyilttér soré 4 korona.

i
i

Tanácskozások.
Szocialista-Kommunista Párttitkárság Mura

szombaton f. év 20-án nagy népgy ülést tartott. A 
gyűlés programmja a kővetkező volt:

1. A magyar tanácsköztársaság belpolitikája. 
Előadta : dr. Stein elvtárs.

2. Politikai állapot és a világsztrájk. Előadta : 
Hetzel elvtárs.

Muraszombatban f. év julius hó 20-án d. e. 
11 órakor nagy néptömeg gyűlt össze a Dobrai 
szálloda előtt. A gyűlést megnyitotta Halász elv- 
iárs, akinek megnyitó beszéde után szóláshoz fogott 
dr Stein elvtárs. Dr. Stein beszéde során lelep
lezte s egyúttal ostorozta a régi rendszer bűneit, 
rtiajd annak léhaságait éles pellengére állította.

Elősorolta a régi rendszer proletárokon oko
zott sebeit, bajait s felhívja a népet, hogy közös 
erővel szálltának a tettek mezejére, hogy egyesülve 
vegyék ki a részüket a zsarnok burzsoa elleni 
har^pan.

Kiemeli a julius 21-t s annak a világ külö
nösen a magyar s orosz proletáriátusra leírhatat
lan nagy jelentőségét. Lelket felemelő hangon 
mondja, hogy nincs az az erő, amely el tudná 
fojtani a proletárok addigi küzdelmét.

Beszédjét dörgő éljanzéssel viszonozta a nép. 
Steini követi Hetzel párttitkár elvtárs horvát 

nyelvű beszéde. Rövig de velős beszédjében hogy 
a nép ugyanazon forró lelkesedéssel s hévvel 
szálljon síkra a proletárok oldalára a gigászi, a 
mindentelnyomó kapitalizmus elleni harcában Be
bizonyítja, hogy csakis egy erő, hatalom van, 
amely a rendet fenntartja és munkát teljesít az egész 
világon s ez maga a munkás, a Proletár. Holnap

- mondja — megáll a munka az összes kapita
lista államokban : Angol-, Francia-, Norvégiában 
s Olaszországban stb. Ennek a jelentősége óriási, 
közeledik a rég várt,, de el nem maradható vég
leszámolás. A munkásság hatalmas ökle, végképp 
lecsapni készül, hogy széttörje a több ezer éves 
kapitalista gyáros s gyalázatos rabszolgaság békóit 
a nyakáról. Hogy a munkásság megalapozza 
mindenhol a proletárdiktatúrái $ valósuljanak meg 
a kommunizmus elvei.

Hetzel elvtárs beszédjét követte Gaber István 
elvtárs vend nyelvű beszédje Üdvözölvén a 
népet anyanyeivéo s azután rövidesen döntő 
bizonyítékokkal az ellenforradalmároktói félreveze
tett nép balhiedelmét a kommunizmusról egy 
csapásra eloszlatta.

Ezután eiötérbe lépett Halász elvtárs, aki 
szép záró szavakban a gyűlést szétoszlatta. (p.)

** *
Julius 21-én este 8 órakor a Dobrai szálló 

nagy termében szintén lelkes tömeg ünnepelte a 
világ proletárjainak napját. Csuxara Mihály elv
társ szólott a jelenlevőkhöz, megkapó szavakkal 
ecsetelte a mai nap jelentősegét, a keleti hajnal
hasadás nappá változását, az eszme terjedését s 
annak diadalra jutását. Utána dr. Stein Emánuei 
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elvtárs állította párhuzamba lelkes, szívhez szóló 
beszédben a régi és a bekövetkezendő uj világot.

Mindkét elvtárs szavait a hallgatóság éber 
figyelemmel hallgatta $ kitörő éljenzéssel fogadta.

* « *
A gyűlés után emelkedett ünnepi hangulat

ban ült össze a régi szociáilista és a újonnan 
alakított szociálista-kommunisla párt vezetősége, 
hogy egy, a proletár- és munkásiegyelemről meg
feledkezett elvtárs állal előidézett személyeskedé
seket, félreértéseket kimagyarázzák, a kettészakadt 
párt egyesítését kérészül vigyék. A párt egyesíté
sét több elvtárs hozzászólása után, a felidézett 
bajok, személyeskedések kiküszöbölése után, a 
jelenlevők kimondották s a párt ideiglenes veze
tésére egv 10 tagú végrehajtó bizottságot válasz
tottak.

Szükséges-e a kereskedelem ?
A kommunista társadalomban a javak

nak a termelőtői a fogyasztóhoz való 
jutását csakis a kereskedelem képes simán 
lebonyolítani. Ezt hangoztatják a mai be
rendezkedésünk ellenzői. A kereskedeiem 
mozgató rugója az egyéni nyereségi vágy 
Ennél fogva szerintük nem lehet oly gazda
sági rendszert elképzelni, hogy a nyereség 
vágyat kihagyna számításból. Ha egy kissé 
közelebbről vizsgáljuk a dolgott, hamarosan 
rájövünk, hogy ez az érv éppen úgy nem 
állja meg a helyét, mint a kapitalizmus 
védelmezőjének többi érve.

Tapasztalhattuk, hogy a szövetkezeti k 
egészen jól inegállotiák a helyüket a leg
nehezebb viszonyok között is, annak 
ellenére, hogy semmiféle nyereség vágy 
nem sarkalta őket.

Annál kevésbé szükséges a nyereségi 
vágy mozgató rugója akkor, amikor a ter
melés rendes mederben terelődik. A termelt 
és külföldről behozó árukat, az elosztó 
üzemek, éppen úgy eltudják juttatni a 
fogyasztóhoz, mint a kereskedelem. Nem 
szükséges a kereskedők rafináitságá, nem

TÁI^CA
Tavasz.

Irta . Matisr Oszkár.

Csúnya volt. Vörös is meg szeplős. És min
denki a szemébe mondta, hogy rut, az arcába 
vágta a csúnyaságát . . . Már gyermek korában 
csúfolták a vörös hajáéit, mag a rozsda f oltos 
arcáért.

Ö pedig zugolodás nélkül tűrte a csúfoló
dásokat, mert nem tudta megérteni, hogy milyen 
emberi fogyatkozás a rútság, csak azt érezte, hogy 
ha igaz is, amit az emberek róla mondanak, az 
nem lehet bűn és e mellett semmi oka sem lehet 
arra, hogy boldognak ne érezze magát.

Nem zúgolódott, ha éretlen esetben gyermek
tréfákkal gnnyolták, hanem szótlanul odébb állott 
az utjokből. Jaiszó nélkül viselte el azt is, mikor 
részeg apja durván rúgott rajta egyet-egyet s nem ' 
mulasztotta el, hogy utána ne kiáltsa :

Te béka!
De később mégis megvillant a lelkében vala

melyes tisztább fogalom a rútságáról . . Akkor 
fájl először szegény lelkének a testi rútsága . . . 
És akkor sirt és a szivét keserű érzések szoron
gatták.

Nagyobbacska leány volt már akkor. Az 
iskolás gyermekeket maiálisozni vitte az erdőbe a 
tanító. Hosszú, rendes, katonás sorokba állította ; 

szükséges az sem, hogy a javaknak a terme
lőtől a fogyasztókhoz való juttatása által 
egész társadalmi rétegek gazdagodjanak 
meg. E tényeket a világ legnagyobb államai 
kezdik már felismerni és a fogyasztási 
szövetkezeteket bevezetni.

Rövididő kérdése, hogy nálunk Mura
szombaton s állatában az egész járásban a 
szövetkezetek felfognak állítatni s ez által 
megfognak szűnni mindazok mizériák, melyek 
még jelenleg a járásban fcnnállanak.

Felhívás a tanítókhoz!
A nem állami iskolák átvételére vonatkozó

lag utólagosan jött a megyei művelődési nieg- 
bizottól egv rendelet, mely szerint a leltárban 
felveendő ingatlanok területi meghatározásánál 
nem a telekkönyv, hanem a kataszteri birtok iv 
veendő alapul ; és hogy az ingók leltárában a/ 
átvett iskolák utolsó költségvetése minden egyes 
esetben feltüntetendő. Ahol költségvetés nem volt 
ott most állítsanak össze egy utólagos, de azért a 
valóságnak lehetőleg megfelelő költségvetést és 
ezt csatolják.

** «
Az átképző tanfolyamok tárgyában Kováts 

György szakszervezeti elnök f. hó. 22-én Szombat
helyen volt és tárgyalt a művelődési megbízottak
kal. Feltárta az élelmezés és beszállásolás nehéz
ségeit s odahatott, hogy a tanfolyamok több helyen 
tartassanak meg. úgy hogy a környékbeli tanítók 
naponta gyalog bejárhassanak a tanfolyamra. A 
tárgyalásnak megfelelően a művelődési megbízott 
javaslatait tett a Közoktatásügyi Népbiztosságnak, 
hogy a járási tanítók részére Muraszombaton, 
Tótkereszturon és Vizlendván tartassék meg a 
tanfolyam. Minden tanító el.társ külön-külön érte
sítést kap arról, hogy melyik tanfolyamon tarto
zik részt venni.

** »
Felkérem valamenyi tanító elvtársat, hogy 

a propaganda iratok átvétele és terjesztése*  végett 
szíveskedjenek a községi direktórium egy tagiának 
a nevét - akit erre legalkalmasabbnak tartanak 

fel a lányokat, olyan sorrendben, mint-ahogyan az 
az iskolai padokban ültek.

A veres leány — akit Mtlkának hívtak, — 
jó tanuló volt és az első padban ült az iskolában. 
Most is oJa állott a négyes sor élére.

A tanító derűs, önlelt arccal tekintett végig 
a gondosan kiöitöztelett leánykákon, de mikor 
Milkára tévedi a tekintete, bosszankodás árnyé
kolta be egy futó pillanatra homlokát. Kissé dur
ván markolta meg a leány szögletes vállát s 
mikor hátrább taszította, a fogai közt mondta a 
gyilkos szavakat:

Na te szépség neked ott hátul a helyed :
A leány tekintete először bambán meredt 

tanítójára, a másik pillanatban pedig egy kínzó 
gondolat furakodott a szive kellős közepébe. Két 
leány villogva súgott össze a háta mögött, A rút
ságáról beszéltek.

Milka kiált a sorhói és haza ment. A tanító 
nagyon de nagyon megbánva hirtelenkedő 

cselekedetét, — hiába igyekezett megbékíteni, el
futott tőle és szaladva telte meg a hosszú utat 
az iskolától hazáig. Otlhön levetette magáról a 
frissen vasalt karton szoknyát, íélreüll az udvaron 
az orgonabokrok alá és csöndesen sirdogált.

^||iába faggatta az anyja szép szóval, hogy 
mi történt vele? Csak összeszoritotla a fogait. És 
nem hagyta cl ajkát egyetlen panaszkodó hang 
akkor sem, mikor az apja végig vert rajta . . .

(Folytatjuk.) 

s azt vállalja — a saját nevével együtt, a szak
szervezet elnökének bejelenteni. A propaganda 
iratok teerjesztéséből befolyó jövedelemnek 15% 
a tanítót illeti. A direktórium egy tagjának és a 
tanítóknak feltétlen vállalni kell a megbízást.

A propaganda könyvek átvehetők: Vend
vidéki Könyvnyomda Muraszombat. A Közoktatási 
Népbiztosság megbízásából kezelője Erdős v 
Barnabás.

*
* *

Felkérem valamenyi tanító elvtársat, a*ik  
még nem vették át a heti íizetésrendezéshez szük
séges Bejelentő Lapokat, hogy azokat azonnal 
vegyék át Csiszár János tanító elvtárstól.

Tanulmány.
(Cikkem minden kritikától és tendenciától 

mentes, kriminálpszűhoJógiai tanulmány akar lenni. 
Nehogy a közvéleményt befolyásolhassa, csak post 
festa hozom nyilvánosságra.)

Minden jogos és emberi lehetőség szerint 
objektív Ítélettől két dolgot kell elvárnunk: elő
ször is védje meg a társadalmat közvetlen káros 
behatásoktól, másodszor pedig statuáljon példát és 
ezáltal az akaratokat helye- irányba determináló 
faktorrá válljon. A társadalmat veszélyeztető be
hatások vagy örök morális törvények, vagy pedig 
az adott körülmények között opporlunus társadalmi 
berendezkedések ellen irányulnak.

Rágalmazások mindkét követelmények meg
felelnek: sértik az örök morális törvények által 
meghatározott és védett egyéni becsületet, másrészt 
pedig a jelenleg különösképp kívánatos őszinte 
együttélést veszélyeztelik.

Hogy az ismételt rágalmazásokon irt egyé
nek felett hozott Ítélet a fennti követelmények el
sejének megfeleljen, a vétkest o>y külső körülmé
nyek közzé kell elhelyeznie, hogy további műkö
dése a társadalmat ne veszélyeztethesse: a társa
dalomból egyszerűen kiközösíteni, a legprimitívebb 
létfeltételektől megfosztanunk azonban úgy sem 
szabad öt, — munkalehetőség megvonásával csak 
a közt érné újabb k^r. Elméletem könnyebb meg- 
érihetése céljából azt egy minden célzatosságá
tól menten választott példán akarom alkalmazni:

Tanítót, ki ellen ismételt rágalmazás vádja 
bizonyult be, nem hagyhatjuk meg eddigi miikö- 

: déskörében. El kell fogadnunk, hogy vétke egy 
psziihikai, konslitucionális anomália (morális iníe- 

i rioritás) következménye és igy nem bízhatjuk rá a 
jövő társadalom egy csoportjának a nevelését, sőt 
— hogy tovább menjek — még saját gyermekeit 
is meg kell mentenünk nevelése káros következ
ményeitől. Mivel azonban a köznek minden pro
duktív munkásra szüksége van és minden munkást 
tudásásának megfelelő munkakörben tud legjobban 
értékesíteni, ne kényszeritsük a vétkest diplomája 

j megvonásával, például favágásra, hanem igenis 
1 történjék gondoskodás arról, hogy a jövőben 

mondjuk — irodai, adminisztratív munkával érté
kesíthesse tudását és különben talán hasznos ké
pességeit.

A második követelménynek megfelelöleg bé
lyegezzük meg a vétkest a rendelkezésünkre álló 
eszközökkel. Ne hagyjuk a >megbocsájtás«, >hu
manizálást s husunlő jelszavak szuggesztiv erejét 
hatalomra jutni, tekintsük a dolgot az egész, a 
társadalom nézőpontjából: értsük meg, hogy a 
többi emberre nézve elsőrendű nevelőinktől', mely, 
a morálisan alacsonyabb nívón álló egyéneket — 
hasonló bűntetteknek hasonló büntetésekkel való 
megtorlását helyezve kilátásba — megfélemlíti, s 
mint ilyen a káros cselekvések akarását öntudat
lanul is gátló belső deternináns tényezővé válik.

G.

I Iratkozzunk be a Sociálista Kommunista Pártba!
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Az idei gabona és liszt árai.
A >Tanácsköztársaság< minapi száma közli 

az ide*  termésű gabona és liszt árakat. E szerint 
a búza ára intterinázsánként a múlt évi 75 
koronával szemben, (melyhez a korai szállításért 
,-’ég kálón 5 15 korona szállítási prémium járult,)
200 korona, rozs kétszeres, árpa köles és zab 
ára a tavalyi 62 koronával szemben 170 korona. 
Ezek az árak a tavalyinak valamivel több mint két- 
- .re'.t teszik ki. mégis alatta maradnak annak 
az aránytalan emelkedésnek, amely a múlt év 
februárja óta. amikor a mull évi gabonaárakat 
megállapították, ugv a2 élelmezési cikkek, mint az 
iparcikkek terén mutatkoznak. Ennél alacsonyab
ban z z árakat megállapítani a jövő termelés koc
káztatása nélkül már nem lehetett.

Még az ui, aránylag nagy áremelkedés mellett 
is a nyugati kapitalista államokhoz viszonyítva, 
nálunk a legalacsonyabb a gabonaár. A győztesek 
országában rosszabbak a viszonyok. Franciaország
ban például még a mull évi termésű búza maxi
mális ára az Osztrák Magyar Bank bankjegyeire 
átszámítva, mintegy 450 korona. Az amerikai 
Egyesült Államokban a búza átlag ára 300 -320 
kor >a. sőt Delamerika nagy búzatermelő vidé
kein is 200 250 koronát fizetnek egy métermázsa 
búzáért. Az esetleg külföldről behozandó búza 
tehát mindenképen drágább volna, mint a hazai 
termés.

Arra való tekintettel azonban, hogy a leg
élesebb prolatárrétcg fő táplálaléka a kenyér, 

a lisztárak megállapításánál nem lett számításba 
véve annak teljes termelési költsége, vagyis a 
gabonaára'., az összegyűjtés, az őrlés teljes költ
sége stb. hanem ezeknek a költségeknek egy jelen
tékeny részét a tanácsköztársaság vállalta magára. 
A buza-fehérliszt árát métermázsánkiní 500, a 
kenyérliszt árát pedig, — úgy a búza, mint a rozs, 
árpaliszt árát 105 koronában állapították meg, 
a mi az ország proletárlakosságának évi fogyasz
tását tekintve, mintegy egy milliárd korona ráfize
tést jelent.

Védjük meg a termést!
(Tűzrendészet! utasítás.)

Vasvármegye Tüzrendészeti Biztossága a 
Belügyi népbiztosnak a Tanácsköztársaság 79. 
számában megjelent rendelete alapjan a községek
nek é a szocializált gazdaságoknak a következő 
utasítást adja ki:

A betakarított terményeket a tiisvésztől min
den eszközzel és minden körülmények közölt 
biztosítani kell.

iyelló időben gondoskodni kell tehál arról, 
hogy a szükséges tűzvédelmi intézkedések pontosan 
megté'essenek.

1. A takarmány, gabona és egyéb termeszt- 
mények összehalmozása a beiHkeken házak között 
annvira mindenesetre korlátozandó, hogy a kaza
lok egymástól legalább 8 méternyire, épületektől 
legalább 15 méternyire, lakóházaktól pedig leg- 
aláb 40 méternyire álljanak.

Ahol ezek a követelmények be nem tarthatók, 
olt közös rakodók létesítendők.

Belterületeken közös rakodó egyáltalában 
nem engedélyezhető, Gőz, benzin, petróleum vagy 
egyéb géppel csépelni vagy más munkát végezni 
a község belterületén csak szélmentes időben és 
ekkor is csak abban hz esetben szabad, ha a gép 
az épületektől legalább 40 méter távolságban áll
hat. A gépek mellett legalább 300 liter vízkészlet 
és egv — legalább 10 méteres sugarai adó — 
fecskendő állandóan készen tartandó teljes szere
lésben.

Gőzgépek és motorok felállítása csak a ható
ság előzetes engedélye mellett eszközölhető.

2. Mindazokban a községekben (városokban)

melyeknek határában főleg gabonát termelnek, 
illetőleg ahol a termésnek a beltelkeken való 
elhelyezése tűzbiztonsági okokból aggályosnak lát
szik, a gazdák (gazdasági szövetkezetek) termésü
ket cséplés céljából közös szérűre összehordani 
kötelesek. A közös szérűket a munkás-, katona- és 
íöldmivestanács községi (városi) intézőbizottsága 
az érdekelt gazdák meghallgatása után jelöli ki, 
oly számban, a hogy azt a várható termés meny- 
nyiség megkívánja. Több szérű létesítése esetén 
azok helyét a község (város) lehetőleg ellentétes 
oldalán, őe mindenesetre egymástól legalább 200 
méter távolságban kell kijelölni.

Mindezek figyelembe vételével mindenki köte- 
es a részére kijelölt szérűt igénybe venni és 
gabonáját cséplés végett más szérűre nem hord
hatja.

3. A közös szérühely kijelölésénél figyelmet 
kell fordítani arra, hogy a szérű lehetőleg víz
folyás vagy kút melleit, továbbá hogy az épületek
től valamint a vasútvonalaktól legalább 100 méter 
távolságra legyen.

A közös szérűn az osztagokat illetőleg kaza
lokat úgy kell elhelyezni, hogy az uralkodó szél 
irányába azok szélessége és ne hosszúsága jusson 
és hogy tűz esetén az uralkodó szél iránya a 
szikrákat lehetőleg ne a község felé vigye.

4. A kijelölt közös szérűt a hordás meg
kezdésétől a cséplés befejezléig állandó felügyelet 
alatt kell tartani. E célból az intéző bizottság 
megfelelő nappali és éjjeli őrt alkalmaz.

A szérűn állandó nagyobb mennyiségű és 
több helyen elosztott homokot, illetve porhanyitott . 
földei, valamint megfelelő számú ásót, kapát, 
gereblyét és vizhordásra alkalmas vedret kell 
készenlétben tartani.

Ott, ahol a szérűk vízfolyása vagy kutak 
mentén nem jelölhetők ki, a szérű nagyságához 
képesl megfelelő számú víztartó edényeket (káda
kat, lajtokat) kell elhelyezni s állandóan vízzel 
megtöltve tartani.

5. Az intézőbizottság a községi tüzoltószerek 
és eszközök, különösen a tüzfecskendő használ
hatóságáról köteles meggyőződni és a mutatkozó 
szükséghez képest e megfelelő intézkedéseket oly 
időben köteles megtenni, hogy a hordás alkal- ; 
mával teljesen használható tüzfecskendő álljon 
rendelkezésre.

Az intézőbizottság arról is kötelesek gondos
kodni, hogy a cséplés befejezéséig a tüzfecskendő 
a közös szérűkön könnyen igénybe vehető legyen.

6 A közös szérűkön használandó gőzcséplő
gép a szérűn csak akkor helyezhető üzembe, ha 
annak tüzelő és szikrafogó szerkezete a tűzbizton
sági követelményeknek megfelel.

Azoknál a gőzcsépeknél, a melyeknek hamu
ládája nem úgy van szerkesztve, hogy a kihulló 
salak vizbekerüivén, azonnal elaludjék, a cséplés 
tartama alatt a hamuláda alá megjelelő nagyságú 
gödröt kell ásni és azt idökial vízzel megtölteni.

Nagy szél esetén a cséplőgép működését 
szüneteltetni kell.

Robbrnó anyagokkal (benzin, petróleum stb.) 
hajlott motorokkal \aló cséplés esetén a robbanó 
anyagok tartása és elhasználására nézve előirt 
óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani.

7. A szérűn dohányozni tilos.
A szérűn foglalkozóknak csak az arra kije

lölt helyen és időben szabad dohányozni..
A szérűn csakis a hordással és csépléssel 

foglalkozó egyének tartózkodhatnak.
Szükséges továbbá, hogy a mozdonyszikrák 

állal okozható terméskárok megelőzésére vonat
kozó szabályok pontosan megtartassanak, vagyis.

a) a vasúti vonalak mentén behordásra kész 
mezei termények el nem helyezhetők, csakis 100 
méteren túl,

b) a tarlót a vasul felől mindjárt tisztogas- 
. sák fel és a pályával párhuzamosan haladéktalanul

legalábp 5 méter védőbarázdákat szántsanak.
8. Az ezen rendeletben előirt tűzvédelmi 

óvóintézkedéseket az összes községi (városi) taná
csok és az összes gazdaságok betartani kötelesek.

HÍREK
—

— Erélyes kezekben van a mura
szombati közigazgatas. A napokban 
Muraszombatba érkezett Csuvara Mihály, 
a forradalmi kormányzótanács teljhatalmú 
megbízottja és nagy körültekintéssel, éles
látással párosult eréllyel látott hozzá az 
ügyek .vezetéséhez. Benkó elvtárs kísére
tében bejárja az egész muraszombati járás 
területén levő összes falvakat és részletesen 
meghallgatja a szegény nép panaszait és 
azokat a lehetőség határáig orvosolni igyek
szik. A járás ügye most a legjobb kezek
ben van és a teljes rend kiépítése és meg
szilárdulása már csak napok kérdése.

— A muraszombati ellenforradalom epilógusa. 
A muraszombati ellenforradalomban való részvétel 
vádja miatt került a szombathelyi forradalmi tör
vényszék elé a kedden megtartott tárgyaláson 
Gergulec Sándor és Fiiszár Győző ügye. A forra
dalmi törvényszék a megtartott tárgyaláson dr. 
Vályi Sándor és dr. Gránitz Géza elvtársak védő
beszédeinek meghallgatása után magáévá tstte 
vádlottak azon védekezését, hogy ők csak kény
szer folytán foglak fegyvert s ezért őket a vád 
alól felmentette.

— A községi tanács ülése. A muraszombati 
községi tanács vasárnap délután gyűlést tartott, 
amelyen rendezték a függő kérdéseket, valamint 
az újjászervezendő szocialista -kommunista párt 
ügyeit. A közügyek továbbvezetésére ideiglenes 
direktóriumot választottak, amelynek tagjai Révész 
Nándor, Kováts György és Nagy Kálmán elvtársak.

Eljegyzés. Heimer Jenő eljegyezte Koch 
Elzát, Szombathelyről.

— Az egyéni élelmiezerbeszerzéeek ellen. A 
celldömölki járási tanács tudatja a közönséggel, 
hogy élelmiszerbeszerzés céljából oda senki ne 
utazzék, mert a vasútállomáson minden élelmiszert 
elkoboznak. Hasonlóan intézkedett az aszódi járás 
direktóriuma is.

— A monori forradalmi törvényszék Ítéletei.
A monori járás forradalmi törvényszéke ez évi 

i julius hó 15-őn tartott ülésén a következő Ítéle
teket hozta : Kaldenekker te vánné monori hentest 
sertéseladás alkalmával fehér pénz el nem fogadása 
miatt 3000 korona pénzbüntetésre, valamint a 
sertés elkobzására Ítélte. Kulcsár Pál pusztapót- 
haraszti lakost borjú eladása alkalmával fehér 
pénz el nem fogadása miatt egy havi kényszer
munkára és a borjú elkobzására ítélte. Az ítélet 
első részét hat hónapra felfüggesztették.

A ruszin vörös gárda hadosztály létszámá
nak a kiegészítése. Győri kerületi parancsnokság 

■ közli • A hadügyi népbiztosság 45593 sz. rendelete 
teljhatalmúig kozöltetett ruszin vörös gárda had- 

I osztály létszáknak kiegészítésére elrendelte, hogy 
az összes mögöttes országrészben alakulásoknál 

1 póttesteknél kórházaknál stb. lévő ruszin nemzeti
ségű egyének és Ruszka-Krajna területről azaz 

I Máramaros, Ugocsa és Bereg, valamint, Ungvár- 
, megyék ruszin lakta részéből vagyis Máramaros 
1 megyének a Tiszavöigy szigeti tarackvizi, tecsöi, 

huszti, dölhai és ökörmezői járásból Havasmező, 
[ Oroszkó Visoroszi, Petrobakiaszna községekből, 

Máramarossziget városból, Ugocsa megyéből a 
nagyszöilösi és királyházai járás községeiből, 
Bereg vármegyében alsóvereckei, solyvai, latorcai, 

' inunkácsé és felvidéki járás községeiből és mun- 
' kács városból, továbbá tiszaháti járásból és Alsó-
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Felső- remete, Kovászna, Makkosjámosi. Mező
homok és Tiszacsoma községekből. IJng vármegyé
ben a nagybereznai, perecséoyí, ungvári, szerednyai 
és szobránci járás községeiből, valamint Ungvár 
városból, továbbá Zempléni, Sáros, Szepes, Abauj. 
Gömörvármegyék ruszinlakta községeiből szár
mazó egyének haladékíalánul (kórház kezelésben 
lévők felgyógyulás után) Tordásra (vasúti állomás 
Martonvassas Ruszina) pőlzászlőaljhoz utbaindi- 
tandók.

Nyilttér.)

I
 Köszönetnyilvánítás.

Mindazok, kik szeretett nőm elhunyta 
alkalmával akár személyes megjelenésükkel, 
akár irásbani részvétüket kifejezve fájdalmun
kat enyhíteni szívesek voltak, fogadják ez 
utón is hálás köszönetünket.

Heuberger Simon 
és családja.

*) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget 
nem vállal.

PARTÜGYEK.

Szerdán, julius 30-án este 6 órakor a 
Dobrai szálló nagytermében

nögy ülést
tartunk, a következő programmal: .1 Ta
nácsköztársaság1 és a proletár nők. Elő
adó: Pollák Károly.

Proletárasszonyok! Megjelenésiekkel 
igazolnotok kell, hogy eddig Ti a legna
gyobb elnyomatásban szenvedtetek és csak 
a Tanácsköztársaság kereteiben történhetik 
meg a proletárasszonyok általános felsza 
badulása.

Elvtársi üdvözlettel:
a muraszombati szocialista-kommunista 

munkások />< rttitkársága.

Szakszervezeti ügyek.
A muraszombati kereskedelmi alkalmazottak 

julius 22-én délután Tórakor megalakították itteni 
szakcsoportjukat és saját kebelükből a kövei! ezö 
vezetőséget választotották meg: elnök: Hirschl 
Kálmán; titkár: Hoffmann Manó; pénztáros: Vályi 
Zsigmond. tizen szakcsoport vezetősége ezennel 
telhivja a Muraszombaton lakó és foglalkoztatott 
kereskedelmi alkalmazottakat, akik még szervezve 
nincsenek, hogy julius 29-én este 6 és 8 óra kö
zött a szakcsoport helységében (Péterka vendéglő) 
Vályi elvtársnál jelentkezzenek.

Az ifjúmunkások muraszombati szakszer
vezete ezennel felhívja a Muraszombaton lakó és 
foglalkoztatott ifjúmunkásokat, akik még szervezve 
nincsenek, hogy julius 30 án este 7 és 9 óra kö
zött az Ifjúmunkások szakszervezetének helyiségé
ben (Péterka vendéglő) Norcsics elvtársnál jelent
kezzenek.

.1 mii ras zom buti szociálist a-kommun is t u 
munkások párt-titkársága.

Felhívás.
Felhiv.’tnak a Muraszombaton és kör

nyékén foglalkoztatott, még szervezetien 
földmunkások, földmunkásnők, napszámosok | 
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és napszáinosnök, mező- és erdőőrök, hogy 
julius 31-én délután 6 órakor Hetzel elv
társnál (Pártiitkárság, Dobrai szálló) okvet
len jelentkezzenek.

. I m uraszom buti szociálist a - kom m u- 
nista munkások párttitkársága.

RENDELETEK
18—45 évesek lajstromo

zása.
A Forradalmi Kormányzótanács CIX. számú 

rendeleté értelmében minden magyar honos dol
gozó férfi annak az évnek január 1-től, melyben 
18-dik életévet eléri s annak az évnek végéig, 
melyben 45-dik életévet betöltötte, védkölelezettség 
alá esik.

A rendelet alapján a Hadügyi Népbiztosság 
a vármegye területén a védkötelesek lajstromozását 
10729 Eln. 6—1919. sz. rendeletével elrendelte.

A lajstromozásra való jelentkezésre 
kötelezve van: minden dolgozó férfi, ha magyar 
állampolgár.

A lajstromozás Muraszombatban, a községház 
tanácstermében d. e. 8' 12 óra közt az alábbi 
terv szerint fog végrehajtatni.

1919. julius 31-én Muraszombat község. 
Muraszombat vidéki, mártonhelyi, urdombi és 
pártosfalvai;

1919. augusztus 1-én bodóhegyi, battyándi, 
inusznyai, péterhegyi és tótkereszturi;

1919. augusztus 2-án a csendlaki, vasliideg- 
kuli, perestői, szarvaslaki és felsőlendvai körök 
községei ;

Ezen rendelet a községekben legelterjedtebb 
módon azonnal közhiréteendő s külön nyomaték
ka! figyelmeztetendők a megjelenésre kötelezettek 
az elmaradásból reájuk háramló súlyos követ
kezményekre.

Községi Direktóriumok a lajstromozás' alá 
kerülőket jelentkezésre hivi'ák fel, írják össze, s az 
összeiiást a községi direktóriumok egyik tagja a 
lajstromozd, napján hozza magával.

A lajstromozandók személyazonosságát a 
községi direktóriumi tagok igazolják ez okból ki
zárólag azon községekből, honnan lajstromozandók 
fognak megjelenni, a direktórium egy tagja feltét
lenül megjeleni köteles.

A közétételi elisinervényeket a lajstromozás 
alá kerülők számáról szőlő jelentések kapcsán 
határidőié okvetlen terjesszék be.

Muraszombat, 1919. julius hő 25-én.

Kovács György s. k. Bcnkó István s. k.
direktóriumi tag. belügyi megbízóit.

Ku.aBzombat tehernmte- 
sításe.

Hogy megakadáiyoztassék az ingyen
élőknek a muraszombati tartózkodásuk, el
rendeljük, hogy mindenki, ki Muraszombatra 
érkezik 24 órán beiül a vörösőrség járás
parancsnokságánál jelentkezzen és igazolja 
az itt tartózkodásának alapját és célját.

Muraszombaton csakis igazolt idege
nek tartózkodhatnak, kik megbízatással vagy 
riás igazolt okból kifolyólag avagy az 
Országos Lakáshivafaltói Budapest teher
mentesítése végett ide lettek irányítva és 
ezt igazolni tudják.

A hivatalos küldetésben lévők élelme
zési jegyükért a direktórium gazdasági hi
vatalában jelentkezzenek.

_____________ JULIUS 27.

Akik jelen rendeletnek eleget nem 
tesznek, karhatalommal lesznek a várqsbói 
éltávolitva.

Muraszombat, 1919. julius hó 23-án. 
Csuvora Mihály sk. Dr. Stein Emánuei l. 
a belügyi népbiztosság a vörösőrség on-z. főparu 
teljhatalmú nicgbizotiia. nokság megbízottja.

Benkő István sk.
politikai megbízott.

Kováts György sk. Nagy Kálmán sk.
dir. tag. dir. tag.

Parancs.
Elrendelem, hogy akinek birtokában 

kerékpár vagy kerékpárfelszerelés van, hogy 
azt 48 órán belül a vörösőrség járás
parancsnokságnál (Szápáry kastály II. em ) 
haladéktalanul jelentse be, mert ellenkező 
esetben a forradalmi törvényszék elé lesz 
állítva.

A környékbeliek pedig jelen parancs 
megjelenésétől számított 14 napon beiül 
kötelesek kerékpárjaikat és felszerelésüket 
bejelenteni.

Muraszombat, 1919. julius 18.
Dr. Stein Emánuei s. k Némethy Béla s. k. 

nz orsz. főparancsnokság vörösőr járásparancsnok.

LEGÚJABB
(M. T. I. sürgönyjelentése, julius 25) 

A mai párisi és angol lapokat nagy részt 
a komoly fordulatot vett angol bányamun
kás sztrájkról szóló jelentések töltik be. 
Jorkshierben azon a 200.000 emberen kívül, 
akiket a tegnapi jelentések említettek, további 
50.000 munkás sztrájkol, akik a bányák 
fentartása körül szükséges szivattyú munkát 
látták el. Lóidé George az alsóházban ki
jelentette, hogy 85 bányaműnek a szivattyú 
tciepje üzemen kívül van, 35-ben pedig a 
tisztviselők látják el a szolgálatot, 22-ben 
sikerült többé kevésbbé megegyezést létesí
teni. Három bányát elöntött az ár, továbbá 
tizenkettőt pedig egy-két nap alatt víz alá 
kerül. A miniszterelnök kijelentette továbbá, 
hogy a kormány a szivattyúk mellett szol
gálattételre tengerészeket küldött ki.


