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j 1; a kiben mi teljes mértékben meg is bízunk.
i] Sürgősen kérjük a magyar kormányt, hogy őt 

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

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

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

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

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

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

I  JEL U  Jf£.
— Kormánybiztos Lapunk más 

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

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

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

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

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

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

in igy rendelte el.

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

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

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

Megvonják a zavargók es fosztogaiók

r DECEMBER 15.

Nyilttór.*),

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

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

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

én papirkereskedésében Muraszombat.

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

10 hl.-en felüli

Nyilatkozat.
A legnagyobb megütközéssel értesülök arról, 

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

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

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

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

Vashidegkut, 1918. november 3.
V ogler Károly.

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

Értesítem 
a t. l iri - és 

Hölgy-közönséget, 
hogy sikerrel befejeztem 

a budapesti kozmetikai inté
zel haj és kézápoiási tanfolya

mul. miért is ily irányú szükség
letük kielégítésére fölajánlom szolgála

taimat és kérem becses pártfogásukat.

Tisztelet el Kotin Rózsi.

Szolid és megbízható

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

Vendvidéki Könyvnyomda
könyv- és papirkereskedésében 

M uraszom bat,

hordók s kádak, 
valamint szilvalekvár 
és aszalt szilva eladó.

Nvnm atntt n VpnHv/iflpLi UVkil

Érdeklődők forduljanak a 
Muraszombati 

Mezőgazdasági Bankhoz.
w i r m r A r

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

batés Vidéke
T ársad alm i és  gazdasági hetilap

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

egyes szám 40 fillér.

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

küldendők.

l.aptulajdonos és kiadó: Muraszombatiárási Gazdaszövetség. 

Főszerkesztő:
Dr. SÓMÉN LAJOS.

MF.GJEI F.N1K MINDEN VASAKNAK.

Készül: Vendvidéki Könyvnyomda Muraszombat, ahol egyes 
számok kaphatók,

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

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

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

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

Propaganda.
Hatalmas, méreteiben még szinte meg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

r|
Vend kormánybiztos.

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

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

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

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

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

t?

liid.gkutnak szülöttje, ki a vend nyelvet is teljesei 
birja ép úgy mint a magyar és német nyelvet é p  
igy a közvetlenség jegyében tud majd dolgoznia 
érintkezni, rendelkezni az uj Muramegye és össszel 
lakói érdekében. Mindnyájunkon múlik, — meiB 
határozottan tudiutat. hogy a kormánybiztosban ■
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legjobb szándék, a tudds és munkabírás meg 
tellrekészség meg van, — hogy a magunk elé 
kitűzött, már közismert czélok meg is valósuljanak.

Jövetele minden nap várható. A mint a 
biztossági személyzet együtt lesz. mi egy-két nap 
munkája, itt is lesz.

ha inár eleve többet osztanak fel, mint 
amennyire tényleges igényjogosu't fog je- 
lelnkezni, vagy megfordítva, ha kevesebbet 
mint amennyi arra érdemes jelentkező lesz!? 
Megái hat e az az eset, hogy 100 jelent
kezőből, kik egyformán érdemesek, csak

És akkor a numkaprogrammot is közreadjuk, ' 99 lick jUSSOtl ! ? Leltet-e ezt a kerd-St
i híven az uj idők szelleméhez, annak nyilvános- 
| ságához.

Nem szabad aztán tétlenkedni tovább senki
nek, hanem dolgozni, dolgozni mindenkinek minden 

t kézzel. De csak alkotni! A rombolásból elég volt. 
Sem másnak a személyét, sem másnak a vagyonát 
még csak megérinteni sem szabad, itt rendnek 
kell lenni és a kormánybiztos vezetése alatt ható 

• ságaink a rendet meg is teremtik. Ha kell, kar
ti hatalommal is. De erre a sor ne kerüljön. Népünk 

mindig józan, dolgos és rendszereid volt. Jó 
sajátossága, ez a jellemvonása nvilvánnlioii meg 

'most is, mikor uj jövőjének megalapozásához 
, • hozzáfoghat.

A 'rendszert a kormánybiztos meghozza, 
•Abban mindnyájunknak kell a dolgos és gvujio 
méhek szerepét átvállalni és teljesíteni, mert a 
mennyit érünk önmagunknak, annyira becsülnek

I meg mások is, a világ, ember társaink, a beke.
Mily sóvárogva vártuk az. időt, hogv n.ra 

' együtt lökhessük itt a szent karác-onvi ünnepeket
II hogy aztán annak melegével. Krisztusi szeretettel 
íj újra építeni kezdhessünk. íme ez az idő megérkezett.
' j Itt van. És vele megadódlak a lehelősegek is. 
I,Ezeket hozza a kormánybiztos. Együtt vagyunk
í Fájlaljuk a nagy-nagy veszteséget. De gondoljunk 
1 a nagy jövőre, nagy hivatotlságuukra, szabad 

fejlődésünkre, független érvényesülésünkre, nund- 
, nyájunkban Isten alkotására, a .Muramegye boldog

ságára.
Munkás, rend- és békeszeretö jobbunkat 

Inyujtjuk a kormánybiztosnak S

althoz kötni, hogy mindenik 10 holdat fog 
kapni!? És ha nem jut 10 hold, akkor 
talán az ;i századik már semmit sem kap? 
Mind-mind olyan kérdés, melyet semmi
képen sem látunk megoldva azá.tal, h i 
nagy jő uraink odafönn határoznak csupán 
anélkül, hogy legpontosabban ismernek 
minden vidék speciális viszonyait De vaj 
jón Ibiién! e eddig intézkedés arra vonat
kozólag. hogy az igényjogosultak a v dó
ságnak megfelelően öss/rirassatiak, az oly 
nagy jelentőségű kérdés pedig csak az 
egyedül helyesnek elfogadható módon de
centralizálva es gyakorlatilag is megoldva 
vitessék keresztül?

A/t látjuk, hogy nagy s/óesatakat 
vívnak csupán, liogv utáni küzdelmeket 
vívnak elvi álláspontok érdekében. De vájjon 
ebből sziilclhetik e egy o yen mejo'das, 
mely üdvére lesz az ois/agnal 
neki ?  Mi, sajnos, azt hisszük,

sem bújhat ki és a kár hatóságilag, karhalatu
segédlettel is felbecsültetik,

v  Karácsonyi délutni ünnepély. Az ág. hitv
evting. nőegylet decz. 24-én délután 2 órakor 
evangélikus iskolában karácsonyi ünnepélyt rené^ 
nz iskola növendékei részére, hogy ez riltj|.j, 
ápolja az emberi szereletet és terjessze a inéit« 
séget, a megértést, a melyre ma oly nagy szüksL 
van kiizködésiinkben. Arra ez utón hívja meg* 
szülőket és örömmel látja az összes érdeklődőket 

Kívánalmak Különböző irányokból, szinte 
meg nem engedett és tiltott utakon, fenyegetés, 
szerűen, névtelenek által, követelések terjesztettek 
elő. hogv az élelmezési cikkek olcsóbban adassa, 
nul; 1 ná.ia jártunk a dolgoknak, hogy némileg » 
lllJi""k tájékozódni. Kö/megnyugvísra adjuk közre, 
hogv a jelen időkben hatóságaink mindent 
tesznek a ko/ál apotos es élelmezési

mindenki
hogy m m ! 

rr
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( )liái Méi.t 
közeli na

Földosztás.
A szerencsétlen vége' rt háborúI - - ----------------  ---e,- .......... *•*• ">'<>

mán bekövetkezett nagy átalakulás talán
|itlig vetett fel nagyobb horderejű kérdési, 
mint a földmunkásoknak földhöz juttatását. 
I Aki figyelemmel ktsm, a napilapok 
idevonatkozó értesítéseit, megállapíthatja, 
}iogy a dolog lényegére vonatkozólag a:tg 
van nézeteltérés, mert hisz ma már min- 
ffenki vallja, hogy földet kell adni a nép 
pék! Hamég a felfogásokban itt-uti vannak 
is némi különbségek, biztosra vehető, hogy 
fizok áthidalhatók lesznek. S ha bennünket 
mégis bizonyos fokú aggodalom fog el, 
jgy az első sorban az, hogy egy ilyen 
Végtelen fontosságú kérdés a politikai fel 
fogasok ütköző pontjává leheteti Úgy 
hisszük, hogy a földosztást csak egyféle 
ícépen és pedig csupán nagyon jól lehel 
'negcsinálni, vagy pedig orosz mintára, 
nely összeomláshoz vezel. S .umg az 
i-'gyes politikai pártok elvi harcot vívnak, 
tlig hallunk arról, hogy hat hogyan is fog 
íz kinézni a gyakorlatban. Egy ilyen kel
tésben, hol az ország léte forog kockán, 
|iem lehet kísérletezni; ezt az annyira gya

korlati kérdést nem lehet pártsze’mpontok 
»zerint kezelni.

Végzetesen szerencsétlen dolognak 
artanók, ha itt egységes, központosított 
ervek szerint intézkednének Helyesen, 
•kosán ennél sokkalta kisebb jelentőségű 

dolgokat is csupán decentralizálva 'ehet 
sak jól megoldani, hogy az minden vidék, 
•rszágrész speciális viszonyaihoz alkalmaz 
jssék Mert vájjon mi fog következni abból,

K -t n ■ • m i «i—i -

Kormánybiztos. I)i 
kormánvbiztosimk érke/ését a 
pokra jelezte, ngy, hogy a mostani nehéz 
kö/lekedési viszonyokra is  a jegfontosabb 
közszükségleti cikkek les/álliihatására való 
tekintettel megérkezése a karácsonyi ütnie 
pékre mégis várható.

Rablóvilay Szarvasiak viilekeu Napokkal 
tömegesen érkeztek a panaszok hatóságainkhoz, 
hogy Szarvasiak vidékén katonák leiül-/eresen 
fos / topa ti a k a kocsin, vagv gvalogs/errel arra 
vetődő embereket. Rejtekhelyeken elbújt gonosz 
tevők csak váltságdíj elenelu-n engedlek szaluidon 
a karmaik kó/é került s/erencsetlenekel. A kör
jegyző jelentése alapján a határrendórseg mintegy 
.10 tagból álló kiilőnilmenye e ho 17 en 
razziát tartott a veszélyeztelelt vidéken 
a legjobbkor. A megejtett házkutatások es nyomo
zások alapján megállapítást nyert, hogv 17-mu-k 
éjszakájára az összes alvidtki kereskedők kirab
lása volt programúiba véve. lobh btinies.es 
egybehangzó vallomása folytán megállapította a 
nyomozó hatóság, hogy ezeknek a gonoszle:lek
nek l'ic/kó Mihály sereghá/.i igen jómódú vendég
lős az. értelmi szerzője, kit megvasalva s/álitottak 
az itteni járásbíróság börtönébe, l u/ko ad:.i a, 
utasításokat a különböző csoportokb i osztóit 
társainak s ö állapította meg. hogv km 
követeljenek s ha kell raboljanak ISonli 
hogy annál súlyosabb legyen, meit a I, 
leiben olt, vagyonát mintegy .100,(100. 
értékelik.

ineR.
viszonyok

jjvu'ása e idekéb .-a De általános es névtelen pa- 
naszokk.il szemtien mindenki lehetetlen. Címerét 
es tényleges adatokka álljanak elő azonban a 
panaszosok es nyílt nevekkel nem pedig állarc/al 
es névtelenségben. Vegyék figyelembe az. érdekel
tek más li ml helyekkel szemben a mi határszéli 
hely,'.elun!;.-t, b > áru az itteni piac/ra alig kerül, 
meit azt a termelők átviszik és álcsempészik a 
haláron, hol sokkal magasabb árt kapnak porté
káin sert, azt a szükséget, hogy áru itt legyen, 

azt a bely/etel, liogv sok áru bizony, sajnos, 
nincsen es a nmcsielensegböl létezést teremteni 
nem lehet, lehal munka1) i kell áilani, hog, újra 
árut teremteni, létesíteni lehessen. Aztán az ár 
olcsóbbá teleiére csak ugv lehel gondolái, hogy a 
munkás bérével, a termelő áruja értékével es így 
az iparos, kereskedő az áru eladási árával, a szel
lemi munkás munkája honorálásával egyszerre es 
láncolalosan lejebb száll, vagyis az igények érté
kelések minden vonalon es minden helyen, nem
csak nálunk, hanem mindenütt következetesen és 
ideaüs szellemben redukáitalnak és mérsékelteinek. 
Csak igv lehelseges a rendcsinálás.

uagv
eppen

A ..Uj Nemzedék" cimii politikai, közgaz
dasági es szépirodalmi hetilap legújabb száma 
nemesen egyszerű köntösben, teljesen újjáalakítva, 
még elevenebb szerkesztéssel jeleni meg. Az „Uj 
Nemzedék" nme y eddig is a demokratikus eszmék 
szókimondó, bálorlollu harcosa volt, jelszavával: 
,,annyi erői, befolyást es becsületet minden gazda
sági osztálynak, amenn, it tisztes munkájával meg- 
erdemel" nagy es széleskörű lábúit biztosit magá
nak \ fiatal magyar újságírás publicisztika és 
szaktudás e legelőkelőbb közlönye minden újság
ául -itonál es doliánvló/sdéhe'n kapható. Ára 
peldányoiiKint I korona. Szerkesztőség es kiadó- 
hivatal: Budapest. I\ Dima-u. b.

A s/erkesz.téserl felelős
^ -------̂ 3̂ 1
Seheibner Aladár.

merinvil
es - kell

150 hl. 1918. evi jó m in ő ség fl

Kar nieiifizeiesti. Mindazok u u r 
melyeket lelketlen íoszlogutok, rablók, u,l,ui 
értegetök embertársaik vagyonában vagy el. tel 

megtel iletnlok Ezt a nepkoztár 
kifejezetten is kimondotta. Es pe 

sorban a lettesek, a bűnösök állal, kiktől

rizl ingbor
OS

okoznak,
kormáin

isagi
'X

egész vagyonuk cl vétetik ig -nvb vetetik \ d\ ( 
óságnak köti
‘kel ki is szol

Nyomatott a .Vendvidéki könvvnvomdn ovnr«fiait<Má>

mozásban a községi lakosok a h 
lesek segédkezésére lenni, a telt 
gáltatm, mert elleneseiben a koz ■ egvelemlege, 
leges felelősségére kerülhet a sor. I /I m i n J j  
nek különös figyelmébe ajánljuk, mert ., h intető 
jogi es vagyonjogi felelősség alól immár senki

50 lil. 1918. évi jó m in ő ség fl

oporíobor
eladó. Boncódföldi gazdaság?
n. p. Alsóbagod, Zalalövő Zala

egerszegi vonalon.
Zl.,1., .i .w.—  . II

yi.iWurasitombat, 1918. 40 fillér. Harmincznegyedlk évfolyam 48. ssátn.

■0MK1 *
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Vasárnap, deczem ber hó

Társadalmi, gazdasági és politikai hetilap
-jr-

B lp E L Ő F I Z R T f i S I  AR:
faH *  évre 20 kor., fi'l évre 10 kor., negyedévre 5 kor..

, -Iái egyes szám 40 füléi.

‘Wfni 'nk, cliStizetési és hirdetési pénzek és reklaii'Acziök : 
Muraszombati A\ezög;izdasilgi Bank r.-t. Muraszombat 

küldendők.

Laptulajdonos és kiadó: Muraszombatiifriisi Gazdaszövetség, 

b'öíterkcszlö;
Dr. SÓMÉN LAJOS.

MPGJRt.r.NIK MINŐÉN VASÁRNAP.

Készül : Vendvidéki Könyvnyomda Muraszombat, ahol egyes 
számok kaphatok.

liazdaszövetségi tagok, lanitök és jegyzők részére tg 
évre 15 korona.

Hirdetési díj : minden sző éra 80 fillér.
Knne\ megfelelően szifniitjuk a terület hirdetést. A vastagbél 
és aláhúzott szavak kétszeresen számíttatnak A köriétől 

hoz vnlő jogunkat fenntartjuk.
Nyllttér sora 4 korona.

Karácsony ünnepén.
Rázzuk le ruhánkról a föld porát, tisz 

titsuk meg szivimket a köznapias gondo
latuktól. Az en lékezet ihletett szárnyain 
emelkedjünk fel az égiekhez.

Templomba,i vagyunk.
Gyertyák lobogó fényénél, ünnepi ma

gasztos érzéssé, a kebelben, itt vagyunk, 
itt állunk.

A bensőkben élő vallássoság, mit 
őseinktől Öröklői tünk, az isteni kisded iránt 
érzett lobogó szeretet nemes, édes tüze 
szórt lényt arra az. útra, amelyen mi öröm
mel és keserűséggel, hálával és elismerés i 
sel ide értünk.

hatalmas Isten, tekints alá imádkozó, 
könyörgő gyermekeidre!

A templom hajóját, a békének eme 
fölszentelt helyét buzgó híveid lepik el. 
S/ebb érzelmeik vezérelték ide. Nem a 
számító e?/ szavaira figyel most, hanem a j 
szive dobbanásait hallgatja.

Megtört szívvel, kimondhatatlan mély 
fajdalomban élünk, megszűnt minden örö
münk !

Egv percre kételkedve állunk meg az 
isteni gondviselés előtt.

Hazánk füstölgő romokban hever, sze 
retteink tőlünk messze eltemetve, vagy 
börtönökben, fogságban sínylődnek Ide
haza elkeseredés, nyomor, szenve lés, halál- 
félelem, gi’ász mindenfele. A végsőig sa 
nyargatott' kinzott katona félrevezetve, lel
ketlen izgatóktól felbujtóvá, szétrepeszte 
gyűlölt abiáncait, ionnoló, iszapos árként 
elöntötte a társadalom minden rétegét, 
rontva, bontva, zúzva, tűrve, rabolva, égetve, 
ölve mindent, ami bosszújának útját a.ita. 
bűnöst és ártatlant, rosszat és jót, rútat «  
szépét, alávalót és szentet válogatás tu-Uül 
láb alá tiporva. Az önzés, a pártoskodas, 
a pénz és hatalomvágy, a törvény és te
kintély megvetése elzsibbasztják a haza 
iránti kötclességérzctet. Nemzetiségeink ha- 
raggal fordullak el egymástól. Hősies küz
delmünket kigunyolják, nemzetünket eltipor
ják, jegeinktől megfosztanak, szabadsagun
kat. nemzetiségünket kiirtani akarják. A 
nemzet zokogó, kínos fájdalommal néz a 
csatamezőkre és sirhalmokra hol elhulltak 
és eltemetve fekszenek hős fiai. A fegyver 
dcsavarva kezünkből, reménytelenül bo
lyongunk: a megsemmisüléshez közel állunk.

Istenem, ennyi fájdaiom, ennyi meg
mérhetetlen csapás egy sokat szenvedett 
nemzetre. Bocsáss meg kétkedésünkért, 
mindannyian meghajtunk a te akaratod 
előtt. Te vagy teremtő, gondviselő atyánk, 
te vai»v a mindenható, mindenlátó hatal

masság, maga a jóság. Ebben lelünk mi 
vigaszt, ebben lel megnyugvást és reményt 
a zokogó nemzet Csak a benned helyezett 
hit, szeretet és remény enyhíti szívből fel- 
fakadó fájdalmunkat.

Isten, ki virágot adtál a mezőnek, 
amelynek illata szabadon égbe száll, 
könnyű sebes szárnyat a dalos madárnak, 
hogy szabadságvágya büszke érzetében 
hozzád emelkedjék!

Ki feltártad előttünk a természet mély
séges titkait, s az emberi szívnek oly cso
dás rejtekét!

Ki megváltót küldtél az embernek !
Esdve kérünk, küld el a mi megvál- . 

tónkat, ki hirdesse a reményt és szeretetet, ; 
hazafias érzést és egyetértést; a magasztos 
eszméket, melyek világítanak s fölérnek az 
égig: Hogy egy istenünk van, testvér min
den ember, mert egyenlőnek és szabadnak 
született.

Ki erőt ad a küzdelemre és kitartásra I i
Csatakat kell vívnunk az értelem és 

érzelmek fegyverével: küzdenünk kel! a 
szellemi sötétség ellen; hódítanunk kell 
sziveket a hit, erkölcs és hazaszeretetnek; 
regenerálnunk k« II népeket, államot, egy
séges magyar államot kell teremtenütiK és 
megszilárdítanunk, hogy a haza valamennyi 
testvérként ismerje egymást, hogy hű, oda 
adó fia legyen azon földnek, mely éltető 
anyja, mely ápolja és eltakarja. Hogy ide- 
g-ii elnyomóink felismerjék a bennünk 
rejlő erőt s tisztelve szabadságunkat és 
j» gainkat távozzanak ó ságunkból.

Ki megérteti velünk, hogy a haza épp 
inv hazája a közönünk élő németnek, töl
ti ik, vendnek, románnak, szerbnek, mint a 
ti-rzsökös magyarnak. Hiszen ezeknek őse; 
csakúgy ontották vérüket a haza védelmé
ben, mint a törzsökös Magyarok. A magyar 
haza nem kivált tőlük egyebet, mint hű 
ragaszkodást az egységes t íagyar államhoz. 
Művelje ki-ki saját kultúráját. A magyar 
kultura nem veszít azzal fényéből, ha <• 
hazában több nyelven ápolják is a tudo
mányokat, csak a szeli :m legyen hazafias

A magyar haza és nemzet szeretek- 
alatt nem azt az exclus v magyarságot kell 
érteni, mely mindent megvet és kicsinyei, 
ami nem magyar. Nem épen az a legjobb 
magyar, akinek legjobban hangzó magyar 
neve van, és nem az a legjobb hazafi, aki 
türelmetlenségében az égig akarna mindent 
megmagyarositani. Valóságos átkai ezek a 
hazának, mert szűk látókörükkel sokkal 
többet ártanak, mint amennyit Használni 
akarnának.

Ki megtudja akadályozni, hogy az 
önzés, indulatok, szenvedélyek szabadon 

I lobogjanak. Ki megakadályozza a felszaba

dult tömegek törvényt tipró féktelei 
ki megérteti velünk, hogy a munka* 
megélhetést ne képzeljék a földi bolt 
netovábbjának.

A munka, a szabad munka, n 
fejlődés, haladás művelődés ős 
egyszersmind pedig a legtisztább bi 
ság forrása.

A szabadság, az egyenlőség 
fosztogatás és rablás, hanem az erktb- 
polgári törvények betartása.

Ne jöjjön az elnyomók szabadat 
heiyébe az elnyomottak szabatossága, •* 
elnyomók jogliprása helyett az elnyomott! 
törvényt'ínegvető féktelensége. Hisz mm 
kettő sárba tiporja az ember méltóság* 
amaz, mivei ezt a méltóságot másba alaz 
meg, emez, mivel azt maga-magában béé 
teleniti meg.

És lealacsonyítja mindkettő azt 
ami a helyesen fölfogott szabátá^ágté 
nem választható, ami az embernek- 
olyan nagy kincse, ékessége, dísze, 01 
szabadság : a munkát. Az egyik, m n 
erők szabad ervényésitését a rab"n 
kényszermunka színvonalára süllyes.*01 
másik, mivel megveti a munkát s j.n 
nélkül képzeli a földi boldogságot.

Hanem jöjjön egy uj korszak, mtjyb 
mindenki becsülje, szeresse, tisztelje 
mást. Mindenki munkában keresse önmag 
nak és övéinek boldogságát. Álljon hely 
alkotmányos életünk, függetlenségünk 
szabadságunk. A nehéz nyűg kötelékei 
hullottak, az önrendelkezési jog létesíts 
bölcs intézkedéseket, hogy ezzel J 
bűnei minél előbb eHensulyoztassanal 
a nemzet dicső múltjának méUódSS 
felelő, áldást hozó állapotban felvirá^

A mindenható Istenben való j; 
ad nekünk reményt, ha rövid idők 
igáztak, hogy tneg nem semmisített^

Hozzád fohászkodom te ég i,, 
Teremtő! Tedd áldott kezedet d, 
álmunkban hideg verejtéktől gyöt 
homlokunkra. Szabadíts meg miit« 
lidérctöl, hogy egy szempilantás alf,., 
talpra állítasson c nemzet. Engedj
Magyarország összes polgárai, roinst 
tót, liorvát, vend és szász egyesi 
haza, a magyarok és egymás iránti,̂  
tetben.

Engedd meg, hogy tiszta 
sugárzó arccal állhassunk isteni 
mellett. _

Esdve kérünk Téged: tartsd mcfe\ 
hazánkat. Áld meg e nemzetet, hogy k  
hazának szabad gyermekei lángoló tv, 
ben ott tündökölhessen istent szent 11 
örökös fényében.


