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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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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,
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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.
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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
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okoznak,
kormáin

isagi
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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.
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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.
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,A vendek követelései."
A »Szombathelyi Ujsdg« f. hó 22-iki szíímíl- 

fi fenti czim alatt részletesen foglalkozik i 
r nép »igazi« követeléseivel. Mindjárt etöljdrő- 
leszögezi, bogy akik eddig nyilatkoztak, mind 

i 'gosulatlanok voltak, a vend nép nevében beszélni 
egyben egy példátlan könnyelműséggel helyet 
I lapjában olyan megtévesztő megállapításoknak, 

-*lyek a vond nép óhajától, kívánságától teljesen 
r/ol állanak. Lehetséges, hogy éppen a »Novine« 
utmérgezö mesterkedéseinek annyira gyászos 

eredménye népünk körében itt-ott az általa szól
alni kívánt célt elérte, de a jelen idők veres 
(omolyságának komoly tudatában a legbensőbb meg- 

ződésével állítjuk, hogy a vend nép nagy tömege 
ii sem akar a »Novine« apostoloskodásairól! 
Czélzatosan rosszindulatú az a beállítás 
a a vend népnek csak valamikor is oka lett 
arra, hogy nyelvét féltse a templomokban, 
ízság az, hogy a már jelent-. ínnyé szaporo- 
nagyar ajkú bevándorlótoknak csak a leg- 
h esetben van alkalmuk és az is csupán 
zombatban — hogy magyar nyelvű is te n

etet hallgassanak. Szószerint idézem a hivat- 
t czikböl : »Újabb időben itt is ott is egy-egy 

szabadságot vett magának, hogy a szent 
. alatt magyarul énekeljen « Hát nem a farkas 

rdit itt a bárányra, hogy fel akarja falni ! ?
Az iskolák tanítási nyelve eddig a magyar 

olt Á változott viszonyokhoz képest szabadsagá
ban áll minden iskolának, hogy maga határozza 
teg a tanítási nyelvét. Tömegesen hadunk pana- 
.U'kat arról, ezentúl máskép legyei.. Vendjeink úgy 
koskodnak, hogy gyermekeik a magyar nyelvű 

!Zolákban játizva sajáti-ják cl a magyat nyelvet,
' korábban ezért magyar vidékre kellett küldeni 
-mekeiket. A mennél több nyelv elsajátítása 
1 sehol sincs úgy kifejlődve mint ezen a vidé- 
+10I az okosan, józanul gondolkozó vend 

i igyekszik, hogy anyanyelvén kívül bírja még 
tagyar és német nyelvet is. Komoly szó itt 
is esett arról, hogy miért ne n tanítanak az 
ákban vend nyelven és fél re ve tettet i magát az 
a Novine uszításainak felül. Tudni kell azt 

a mi vidékünk népének nyelve teljesen elül 
(ól a nyelvtől mit általában szlovén nyelv alatt 
tünk. És itt kezdődik tulajdónképpen a Novine 

^egyenletes szerepe, hogy ö tulajdonképpen nem 
l á i  e vidéki nép nyelvének cultuszáért lelkese 
ti, hanem sz ív ó s  következetességgel dolgozik 
■■ön, hogy ezt az oly értékes, dolgos, értelmes 
i;*et áíjátsza a tulajdonképpeni szlovénekhez. A 

* át Szombathelyről támogatják mig ő Mar- 
es Laibachnak dolgozik, llát áilitja-e a 

'v  hogy lapja a magyarországi vendek nycl- 
^Itn ik  meg?! Lassan, fokozatosan de minJ- 

o beleviszi gyanútlan olvasóközönségét abba.
egy más, talán fejlettebb cuhuráju szláv 

A  vele elsajátítson, hogy aztán végül a lég 
ibb könnyedséggel kédveltesse meg vele az 
fv irodalmat, mely eddig részére idegen volt.

ez végeredményben mit jelent azt a mai 
-égek után ugyan nem nehéz előrelátni.
Nrnig természetes kívánságnak tartjuk, hogy

Í
 Óságoknál a nép mindenütt anyanyelvén meg- 

* magát, épp oly képtelenség volna e-onu: 
egy bármely ' áiíalat vagy pénzintézet mii ven 
;n legyen köteles üzleti könyveit ve/.etn 
re (alán még sem vagyunk ! I;s tahin nem 
<zu ív, miig akkor sein, bogv ha a több: 

jselyü közé sikerül odakerülni a Novinének 
y iy  n most letört magyar állr.m még eleven 
aól lakmározhassék !
vihtel, meggyőződéssel valljuk, hogy igenis a 

* vánságai teljesüljenek ! De csakis a népé cs 
• l  igaz kívánságai, nem pedig az amiért itt 
■ .1 a Novine lelkesedik s mik végeredmény
eink elszakadásra vezethetnek. Jelenleg ezek-

¥

hez az üzelmekhez a népnek van a legkevesebb 
1 öze, itt ezidő szerint még csupán a Novine unit 
s ami nekünk a legfájdalmasabb, egy gróf Mii es
János és egy magyar lap, a Szombathelyi Újság 
védelme a la tt!

Csuk igy tovább! Az eredmény nem lehet 
kétséges . . .  rr

h í r e  k

Karácsonykor . . . most.
A világ, az emberiség, mindnyájunk meg

váltásának ünnepén: egykor, Betlehemnek 
jászolában. . .Jézus Krisztus született, örvt n- 
dezzünk Néki ürötnéneket zengedezzünk.

Az Isten lejött a földre és a legtöké
letesebb ember képében mutatta meg és 
tanította, mint kell a bűnben fogant, gyarló
ságaival tengődő embernek gondolkozni, 
beszélni, Cselekedni es i ni, hogy a ki
múláskor, az elkopás titán, a végítélet in p- 
■ in az örökház méltó helyére eljuthasson.

A mai karácsonykor, a legmagasztosabb,
. iegje'entőségteljeseítb iirnepn ipon szállj 
nagadba ember, bárki vagy, bárhol ringott 

Bölcsöd, bátr iicrre van megjelölve ímdi 
életed becsült röge és gondolkozzál, nagyon 
•gondolkozzál.

A mintaembcM'íöl, örö (értékű tanításai
tól valami szerencsétlen végzet ezt a jelen 
embert nagyon messze r itaszította E! a 
sötétségbe el a szomorú bizonytalanságba. 
Ez1 nem isten művelte. Az ember önma
gán tette ezt a karakirit. a rossz, a gonosz, 
az ördög szelleme lett rajta úrrá.

A mióta a krisztusi tanok karácsonyi 
symbolumai a nyilvánosságban cinek es a 
családi tűzhelyeket, az isU tintásra aikototi 
embernek a lelkét melegítik, soha ily sivár,
ily kietlen, ily zordon, ily vigasztalan kép 
nem tárult elénk. Megvadult az ember tel 
jesen es mintha nem akarna íelhagyu a 
pusztító orgiákkal ! Mert semmi egyéb az, 
ni szemeink előtt lefolyik. Mintha nem 

akarna felocsúdni az emberben, vbber a 
földi létben működő porszemben az isteni, 
a nemes, a bölcs fogalma es rohanva vAzi, 
tolja, dobja m; gát előre a végítéletre, a meg- 
j emmisiiles fele A születés és halál, az al at- 
tas es pusztulás terrénumai oly közelségbe 
jutottak, hogy valaitogy felkeli lepnie az Is
tennek, a karácsony lairszü etett Krisztusnak 

A telten ö háitotus múlt után annak 
lomjai feleit összeültek a bekekövetek :
mg bölcsek . . de most a messze francia

földön látszó nyugaton, hogy mint egvlcor 
a keletim a pásztorok, a napkeleti bölcsek 
nekünk beket adjanak, a béke’, hirdessék, 
'lem tudunk, nem ai arunk |)árlmzai;iot 
unni. De hogy béke legyen, ahhoz neki nk 

s luzzajáiuhuiiik kei! és békéseknek let ni 
Jjra magunk! a kell szívni azt a levegőt 

mehet J. / 1;s adott a világnak, mikor 
negszüleíe: . Es ha a betlehemi jászol
nál kiaradé) áldf.sos levegőtöi mt'g- 
Itasodunk újra, még egys/cr megtelit- 
nk egész t niin-et a krisztusi etilbe; es 
tzent tanainak szeiiem-uvel, ttgv a napkelet 
esu'aga újra felragyog itt a muramenti ta
lkini is, meg az egész világon. A rétinny 
lem vesz tt ki meg belőlünk. S/ent a; a 
íeggyözödésünk. hogy mikor a karáeso tyi 
miepek magasztos meiegénel mim.en 

embertársunk mrgába szál!. beletekint s.- jót 
síkébe, önmagával számot vet, akkor jelent 
<ezik benne a legnagyobb jézus Krisztus 
istensége, embersége, minden j<» vonás, és 
ttja felragyog, ceniš lesz egűn!.

Legyen áldás, legyen béke mindnyá
junkon és mindenünkön! <

— K orm ánybiztos. Obál Béla 
kormánybiztosunk még nem érkezet
közénk. Vett értesülésünk szerint lejöv 
azért késik, mert a szükséges tárgyaié: 
az egyes minisztériumokban még nem 
jezte be és a közszükségleti cikkek, mely
i. t népünknek elemi szüksége van, nini: 
nek még együtt Tele vett sürgönyt' 
sütés alapján azonban fel vagyunk ha 
tnazva annak közlésére, hogy k vánsá 
követelései ik mind teljesítve lesznek,á 
jes autonoi íikus szabad önrendelkezés .ai
j. in \  kormánybiztossághoz ide érkezett 
levéibeli megkeresések elintézése ezért rövid 
udore még késik.

Vonatközlakedés. A ütöanyagban, külö
nösen a szeriben beállóit hiány folytán a vonat- 
1 özlekedés az egesz országban redukálva van, 
i g v Mnraszo nbat és Kör nenJ közöt csak hétfőn, 
‘ edden, csütörtökön és pénteken közlekedik I —J 
> onatpár, nevezetesen Muraszombatból e napokon 
.i hajnali 2 ira áll perckor induló vona. megy 
Körmeidre cs Muraszombatba a Körmendről 4 óra 
i) perckor induló vonat érkezik. Tekintettel a 
asuti általa ros szomorít viszonyokra, a közönség 

a sajti érdekében cselekszik, ha utazásait t, leg
nagyobb fokra korlátozza.

Rendezkedési hangulat. Talán inkább puli
mat hangulat, de szeretők a politika szót kerülni, 
liszen ez a múltak átkát képviseli . . .  A nemzet- 

gyűlés lek összejönnie keik azt kíván a a külföldön, 
leiföldön mindenki, ez is a uolgok és a történet 
endje. Jelenlegi kormanyelnókiink nyilat!ozatai 
■ /.érint annak megválasztása, összehívása ianuár 
nasod k felében várható. Ezt a sürgősséggel meg- 
iövete i a korinán, helyzete, melyet mégis kivé- 
eles ; llapoi.ik állítottak az állami menetv tel és 
lépkorHiányzás élére, er.nek a kivételes állapotnak 
vedig sürgősen megszűnnie kell és megállapítani, 
nvgtudni kell a mostani nemzet mai többségét, 
íert t nagy horderejű es gyökeres átalakulásokat 

néhében rójiö állami intézkedések tételére a mai 
.lökben már csak a nemzet valódi nagy többsége 
js egy erre támaszkodó népkormán,’ illetékes. — 
-\ párok már készülődnek is a vá asztásokra. A 
4S-as függetlenségi párt 22-én Budapestén zászlót 
nontolt, elnöke, Károlyi Mihály programját kifej 
ette, egyben a köztái sasági függetlenségi párt 
tevét vette fel és a polgári pártokat tömörülésre, 
isszm ikodesre hívta es kérte el. A gazdapárt, 
nelyból mégis a nemzet zöme áll es melynek 
»rograinján épül az ezredéves nemzet, szintén 
szeivezkedik a vidékeken. A nagyobb gócpon* 
okon e'ios akcióba lepett a keresztény szociálist« 
-.art. mely n  összes ke es/ieny felekezetek meg
egyezése vei és ossz működésé' el indel hódító útjára 
•s a mélyé a nemzet többsége. A s/ociáide- 
ittokraia part inár szervozottsigével terjeszkedik a 
.'.vári, ipari es kereskedelmi kü/po ltokból, de a 

idékei a nagy ellentetek miatt alig lesz talaja. —— 
v mi járási es murainegyei ; llapot tmk és viszo- 

nyaink közelette mindet tilt egységes megállapo- 
Jasnal es áliásiogialásm k kell megnvilvánulnia és 
lep int hangulata a megegyezésre is liajlik. olyanra, 
nelvben aztán mindenki benne lesz. A pár ba való 
omorűlcs a.’ első bárom felé hajlik. Ugv értesül- 
űiu, rogy a s/ervezkedésre vonatkozó elömunká- 
atok o!vna< és ; /. állásfoglalás érdekében a nagy 

alkalmas időben egybehív«jviilés a közelbei 
vend Muras/omb. Iban.

150 hl. 1918. évi jó m in ő sé g ű
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A jövő feladatat.
Ha az egész világ legyőzötten hevert 

v0jna lábunk előtt, tnég akkor is véget 
tellett volna vetni annak a lakodalmas tét- 
enségnek és tivornyának, üres politizálás
ok amely ebben az országban most folyik. 
Mintha megállóit volna minden A munkás 
letette szerszámát, a főldmives ott hagyta 
ekéjét, senki sem dolgozik ebben az or
szágban, úrrá lett a munkátlanság és a 
kötségbeesés szomorúan sötét napjaiban 
még mindig kicsinyes politikai és társa
dalmi jelszavak alá sorakoznak az emberek 
és tobzódik a magyar közélet régi atka, a 
politika.

Pártok meddő vitája, politikai strébe
rek feltörekvő üres lármája tölti be az 
országot. Soha Magyarország kérségbe- 
ejtőbb és sorsdöntőbb fordulat előtt nem 
állott, mint most és azt hittük, hogy az 
ország egész lakóssága lélekzetet vissza
fojtva öntudatos szorgalommal és céltuda
tos munkával várja a jövendőt, ehelyett 
azonban feneketlen felfordulás, munkané - 
küli élni akarás, üres jelszavakon való nyár 
galás uralkodik minden téren.

Emberek! ha valaha szüksége volt e 
hazának dolgos munkáskezekre, úgy most 
szüksége van. Ebben az országban nincs 
helyt más törekvésnek, ninca helye m^s 
tnozgalomr.ak, mint cmely a bécét, a mur- 
kát, a kitar tast lirdeti. Elég veit a ’.osztc- 
patásból, elég volt a fegyelinezettien .égbcl, 
elég volt a h a n d a  bandázásból, <apjon 
végre észbe minden ember, ski a haza 
sorsát és a maga érdekét szivén viieii és 
fogja meg a szerszámot, lásson mur ki j«u«Gz.

/. muraszombati járás derék népe mint 
{. békés időkben, most a forradalom nap
jaiban is, mintegy kivételes helyzetet te
remtett magának. A vend vidéken meg
értették a forradalom vívmányait, az eszmét, 
szent komolyságával és ha ideig-ó-ag tát- 
sadalmi szempontból gyanutkelrő ferzkeio- 
dések fel-fel villantak, leszögezhetjük azt 
a komoly tényt, hogy e v^ ku teru 3t.enh, , 

forradalom utáni zavaros -dőkben a Tépból 
• kiinduló semmiféle olyan mozgalom nem. 
ftámadt, amelynek célja a közrend felbon
tása lett volna. Ez a nép a maga komoly

ságával visszautasított minden idegen s 
zrocszakaratu pusztitó törekvést, ameiy ak«»r 
egyes emberek, akár a vagyon ellen akar 

llázitani. Ez a nép n maga dolgos komoly
ságával rendet teremtett az egesz üdéken 
lés az öntudatra ébred nép amikor hata 
lmával él és erejét megmutatja egyutta 
I parancsolólag állott útjába mmder ren 

zavaró törekvésnek. Büszkén jegyezzük föl,

hogy a muraszombati járás területén rend
zavarás, örült vagyonrongálás, anarchia 
fejét felütni nem tudta. Ez a nép érett, 
komoly, kötelességtudó és hazához hű 
Amennyire erősen tartotta fenn ez a nép 
bölcs mérséklettel a belső rendet, épen 
olyan erővel és hazaszeretettel utasított 
vissza minden államellenes izgatást, amely 
idegenből akart ide betörni és az öntudatra 
ebiedt lakosság értelmes gondolkodása, az 
erélytő! sem riadt vissza akkor, amikor 
megrészegedett idegen nemzetiségű agitáció 
leveréséről volt szó.

Amilyen nemtörődömség nyilvánult 
meg a múltakban e vidék népe irányában, 
az intéző kormánykörök részéről, oly nagy 
szeretettel és érdeklődéssel fordult a ma 
gyár népköztársaság kormánya a vend vi
dék népe felé.

A kormány látnoki erőve! ismerte fel 
e nép józanságát és államhüségét és a 
vend nép öntudatát nagy erővel ébresztette 
fel akkor, amikor a vidék népének ba ai, 
óhajai és kívánságai megvizsgálására kor
mánybiztost küldött dr. Obal Béla szemé
lyében. A kormánybiztos, ki időközben 
főispáni hatáskörrel az egész vármegye 
kormánybiztosa lett, ismeri a vidék népét, 
itt született, összeköttetést tartott fenn a 
vidék népével és alkalmas egyénisége hi- 

i vatottá tette öt arra, hogy a nép jogos 
törekvéseinek szószólója és megvalósítója 

i legyen.
Dr Obál Béla kormánybiztos elvé

gezve illetékes helyen a legsürgősebb teen
dőket, ieljes erővel látott hozzá, itogy a 
járás az elsőrendű szükségleti cikkeket 
megkapja Ez irányú jóindulatú törekvései 
és fáradtságot nem ismerő buzgalma tették 
lehetővé, hogy mindaz, amit a vidék népé
nek megígért, valóra is vallott.

A kormánybiztos nem ígéretekkel, ha
nem tettekkel jött ide. Feladatok sokasága 
mellett, term és-csen a legnagyobb mun- 

1 kát és a gondot a szervezés okozza. A 
kormánybiztosság Muraszombaton már meg- 
a'akult. hatásköre kiterjed Vas- é1- Zala- 
megye vend lakta egész vidékére. A vend 
nép közigazgatási egységének megszerve
zése most folyik Az érdekelt lakosság a 
kormánybiztossággal élénk tárgya ásókat 
folytat úgy hogy a létesítendő szervezet 
népakaraton fog felépülni E fontos kérdés
ben meghallgatásra talál mindenki. A kor
mánybiztosság a reá hárult nagy hatáskör
nél és feladatoknál fogva osztályokat léte
sített. A kormánybiztosság elnöki osztálya 
intézi a kormánybiztosság elnöki ügyeit, 
amelyen keresztül történik minden intéz
kedés.

A kormánybiztosság határvédelmi ősz- 
tálya gondoskodik arról, hogy a vidék ha- j 
tárai idegen hordák betöréseitől megvédve i 
legyenek. E célból a kormánybiztosság lel- ’ 
kés buzgalmára egy határvédelmi alap léte- -| 
sült és a járás lelkes lakossága felismerte ' 
e kérdés fontosságát és nagy áldozatkész
séggel adózik a nemes célra. A gyűjtés 
nemcsak a szorosan vett vendvidéken fo- 
lvik, hanem a vármegye egész területén, 9 
mert hisz varmegyei és országos érdeket ’ 
képez, ’-ogy a vidék megvédve legyen.

A kormánybiztosság népjóléti osztálya f 
a nép jóléte érdekében teendő intézkedő- _ 
sekre vonatkozó javaslatokat készíti elö és 1 
egyben felveszi a nép panaszait és azokat > 
gyors sürgős elintézés végett illetékes helyre 
juttatja.

A sajtó és propaganda osztály hiva
tása az átalakult Magyarország komoly esz
méinek iiirdetése, a népkörében való ter
jesztése és a nép minden knltur törekvésé
nek vezetése, irányítása.

A létesített tanfelügyelőség a vidék 
tanügyeit intézi, úgy hogy az Iskolák erő
teljes ellenőrzésével a nép kulturális fel
virágoztatása biztosítva van.

A gazdasági osztály végzi a kormány- 
biztosság gazdasági teendőit és az egész 
pénzügyi közigazgatást.

Ez a hatalmes és öntudatos szervezet 
i vette a kezébe a járás sorsának intézését.

A kormánybiztosság az összes hatóságok 
főtt állván, ezekkel állandó érintkezésben 
van, ellenőrzi működésüket és irányítja 
azokat hatósági intézkedéseik megtételében.

Gondoskodás történt a kormánybiztos
ság részéről, hogy Budapesten a kormány
nál a vend vidék ügyeinek intézésére külön 
e célra létesített és szervezett referensi 
állás legyen és gondoskodás történt, hogy 
Vasvármegye központi igazgatásában is a 
vend vidék képviselője ott legyen a köz
pontban, hogy e vidék közérdekű ügyei 
gyorsan és erélyesen idéztessenek el.

E fentebb vázolt szervek létesítése 
mind egy magas nemes cél szolgálatában 
áll E vidék hazafias népe a híven teljesí
tett kötelességérzet tudatában joggal várt a 
múltakkal szemben jobb időket és hogy 
ezen reményei valóra váljanak, az képezi 
most a kormánybiztosság minden feladatát. 
A nép józan akaratának és becsületes 
törekvésének érvényesülnie kell minden 
vonalon Le kell dőlnie a társadilmi, 
politikai, felekezeti ellentéteknek és a cél
kitűzésben nem lehet más programm, mint 
a vidék népe helyzetének megjavítása, ön
tudatos nemzeti érzésének fokozása, kulturá
lis felemelése és anyagi megerősítése.
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