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Társadalmi, gazdasági és 
politikai hetilap

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Tanácsköztársaság.
A márciusi forradalom logikus követ

kezménye az októbervégi eseményeknek, a 
szociális forradalom kiteljesedése az őszi 
politikai forradalomnak, amelynek csekély ; 
vívmányait nem tarthatta meg az a fele
más rendszer, amelynek az úgynevezett 
magyar „népköztársaság8 kiélte, egyúttal 
le is élte önmagát. Október végén és az 
azóta eltelt időben végleg tehetetlennek 
bizonyult nálunk a tőkés termelési rend 
anarchiája, amely produkcióban és áta aku- 
Iásban nem hogy nem vetett véget a há
ború irtó lehetetlenségeinek, hanem — tehe
tetlenségből — még fokozta is azt. Egy
formán gazdasági és politikai szükségesség ' 
volt, hogy a márciusi eredményekhez ér
kezzünk. A háborúban leromlott tőkés I 
termelési módszer teljes feloszlása, mint a 
produkció egyetlen megmentőjére, a koilek- ‘ 
tiv termelés szervezettségére és fegyelmére 
utait, a felemás burzsoákóztársaság át kel- ' 
lett, hogy adja bizonytalan helyét a szoci
alizmus egyeiten iehetö államformájának.

Oroszországban az volt közvetlen oka 
a bolsevizmus győzelmének, hogy az áruló 
Kerenszki a fiatal orosz köztársaságot to 
vábbra is az ántánt zsoldjáb- i akarta vérez- 
tetni. A moszkvai szovjet ■ yőzefme a há- ; 
ború folytatása élleni diadalmas folracalom . 
volt. A budapesti szovjet győzelmét kül
politikailag talán megmagyarázza az a lehe
tetlen és megalázó fegyverszüneti állapot, 
melybe az ántánt Magyarországot kény- 
szeritette, a Károlyi köztársaságra Nyugat1 
felöl meredt sötét reménytelenség. De ez t 
csak külpolitika magyarázat és ha, mint j 
hisszük, helyes is, távolról sem teljes ma
gyarázat. Az események igazi oka, mint ' 
már mondtuk, az volt, hogy az októberi 
felemás köztársaság gazdaságilag teljesen 
csődöt mondott. Nem éppen mindenben 
saját hibájából, — de képtelen volt a há
borúban nyomorékká vált termelést helyre
hozni. Képtelen volt a legyőzött ország

haditerheit is valamiképpen fedezni, kép
telen volt rá azért, mert a magántulajdon 
félénk tiszteletben élve, nem akart radiká
lisan szakítani sem az ántánt-kapitalizmus- 
sal és’ nem tudott teljes forradalmi eréilyel 
fellépni a magyar burzsoáziával sem.

A proletárdiktatúrát Oroszországtól, az 
első igazán győzelmes szocialista forrada
lom hazájától tanultuk. A proletáruralom 
nem elméleti termék, hanem élet és gya
korlat természetes és szükségszerű követ
kezménye, elháríthatatlan átmenet, amelyben 
hittel és lelkesedéssel — ennél többel: a 
tudományos megősmerésből következő okos 
elszántsággal kell kitartani mindaddig, amig 
elérkezik az osztálynélküli állam, amelyben 
már teljesen megsemmisült a burzsoá anyagi 
cs politikai hatalma az értelmiség pedig 
— hogy Radek kitételével éljünk: a polgár
ság szakmunkásai — teljesen felolvadtak 
az egyedül való munkástársadalomban. Ez 
históriai értelme a proietáruraiomnak, amit 
mi szerencsére már legfejlettebb kész for
májában kaptunk meg Oroszországból, úgy 
hogy megkímélhettük magunkat a kezdet 
megrázkódtatásaitól és izgalmas nehéz
ségeitől.

A történelmi fejlődésnek nem visszája, 
ellenkezően: természetes velejárója a szo
cializmus legfejlettebb formája — a kor
mányzó kommunizmus — nem Nyugatról 
indul Keletre, hanem a Voiga völgyéből 
kezdi Nyugat felé terjedő diadalmas terje
dését, ami nem állhat meg az Atlanti tceán 
európai partjainál. A fejlettebb kapitalista 
társadalmak tőkés osztálya a hataimi esz
közöknek sokkai bőségesebb és sokkal 
bonyolultabb rendszerével diszponál, sem- 
minthogy a proletariátus ott nyerhetné meg 
első döntő győzelmét. Keleteurópaban a 
léiig kapitalista, félig agrárius burzsoázia 
gyengébb és műveletlenebb a nyugati tár
sadalomnál, amelynek ő egyformán adósa 
pénzügyileg és szellemileg is. Azonkívül 
Kelet-Európát inkább kiélte a háború, mint 
a nyugati országokat. Oroszország, Romá

nia, Lengyelország, Magyarország, de Olasz
ország is - mely bizton egyik legköze
lebbi állomása a bolsevizmus diadalának — 
a szó legszorosabb értelmében testén érezte 
a háborút. És az mindegy, hogy utólag — 
a chtmpagnt-i végső nagy harc után — 
hogyan csoportosultak ezek a társadalmak 
(illetve azok uralkodó osztályai) a győzők 
és legyőzőitek táboraiban. A valóságban 
Oroszország, Románia, Lengyelország, 
Magyarország, Olasz- és Csehország egy
formán legyőzőitek, mert a háború gazda
ságilag rettentő pusztítást vitt bennük végbe, 
meglazította a régi monarchikus hadseregek 
fegyelmét' és valamennyi ország legalább 
is terűidének egyik részében ellenséges 
megszállás alatt volt, még Csehország is, 
ahol a habsburgi rémuralmat másnak, mint 
ellenséges okkupációnak nem lehet szá
mítani.

A háború által oly súlyosan megviselt 
ez országokban szerencsére a legminimá
lisabbra csökkent az uralkodó osztályok 
ellentálló képessége. Viszont a háború mér
hetetlen szenvedései végkép forradalmosi- 
tóttá azt az osztályt, amely a háborúban 

■ a legtöbbet szenvedte, a proletariátust. A 
háború forradalmositotta a dolgozó töme
gek gondolkozását és akarását. Ez a pár 
véres esztendő felejthetetlen tanulsággal 
szolgált a munkásosztálynak, viszont a 
császári és királyi tábornokok szédületes 
vereségei által az uralkodó osztály foszta- 

i tott meg leghatalmasabb elnyomó szerve
zetétől, az imperialista-kapitalista hadsereg
től. Békében a kapitalista állam ráért, hogy 
éjjel-nappal, szakadatlanul és szempillan- 
tásnyi szünet nélkül hadat viseljen saját 
dolgozó népe ellen. A világháborúban — 
a kapitalizmus ez óriási és öntudatlan ön
gyilkosságában, amelybe termelési anar
chiája kényszeritette bele — a monstre 

. hadseregeket azonban mozgósítani kellett 
az üzleti konkurrencia, a szomszédos ellen
séges állam ellen.

Ebbe bukott bele valamennyi: győző 

A Tanácsköztársaság a vallást magánügynek tekinti; aljas rágalmazó az, aki a 
templomok elvételét hireszteli.
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és legyőzött egyformán. Az igazi legyőzött 
nem egyik vagy másik ország, hanem a 
kapitalista társadalmak összesége, a győző 
pedig a világ nemzetközi proletáriátusa, 
mely eleddig békében verejtékkel, háború
ban vérrel szolgálta egyetlen igazi — immár 
jórészt megsemmisített ellenségét, a 
nemzetközi kizsákmányolást, a hói egymást 
fegyveres békében kipaktáló, hol egymást 
fegyveres háborúban üzletileg marcangoló 
nagyhatalmi kartelt.

Május elseje Muraszombaton.
Friss, derült idővel' köszöntött be a május- 

1-je. Reggel 5 órakor megszólalt a zene. A kis- 
szombati Baranyai banda bejárta az utcákat, fúvó 
hangszereikkel hirdették az ünnepnap jelentőségét, 
7 órakor Schöck elvtárs fújta az ébresztőt. A város 
a sok lobogótól vörösszint öltött.

Nyolc órakor gyülekeztek az összes iskolák 
növendékei. A piactéren szép sorba felmassiroztak 
a vörös katonák, a nyalka huszárok, a bátor 
tengerészek, a tűzoltók. A nép is ünnepi díszben 
sietett a piacra. Soha Muraszombat ekkora tömeg
gel nem ünnepelt még. Vagy 5000 ember szoron
gott a piactéren.

Kilenc órakor >Marseilles«-sel kezdődött az 
ünnepély. A nép áhítattal hallgatta a lelkesítő 
akordokat.

Majd a Dobrai erkélyén megszólalt Kováts 
György polg. isk. igazgató. Érces hangjával hir
dette a nap jelentőségét. Magvas beszédében pár- 
huzzamot vont .a múlt, a jelen és jövő között. 
Utána Zrínyi*  Győző áll. isk. tanuló elszavalta a 
>Vörös nap*  cimü verset Ady Endrétől. A nép 
tapssal honorálta a bátor szavalatot. Majd Boros 1 
Margit elszavalta a >Csillagok csillagát Öt 
követte Virágh Gyula, »Dózsa György lakomáján*  
cimü szavalata. Mindkettő fényesen sikerült.

Ezután Csiszár János szakavatott vezetése 
mellett a helybeli dalálrda négy hangon elénekelte 
a >Marseilles«-t. A nép tomboló lelkesedéssel 
honorálta a preciz előadást.

A magasztos dal elhangzása után kilé ett az 
erkélyre Glöckner elvtárs, aki ékes beszedjével 
lelkesítette a népet a mai régimé mellett. S ónoki 
tehetségével mély hatást keltett az összejöf nép
tömegben.

Tivadar János polg. isk. növendék elszavalta: 
>Egy gondolat bánt engemet*  cimü Petőfy • ersét. 
A nagyszerű szavalatot élénk tapsvi tarral 
jutalmazták.

Katona Károly vörös katona vendnyelven 
buzdította a népet a szocializmus

Majd Scweitzer Olga áll. el. 
nyörüen elszavalta Ady Endrének 
cimü versét.

Utána Vályi Imre II. oszt, 
unokáját*  szavalta el szépen, Ady Endrétől.

Ezt követte Ritscher Lívia II. oszt, tanuló 
»Béke jön*  Gyóni Gézától cimü talpraesett 
szavalattá.

Majda a kis Cvetkó lluska nagy tetszést 
aratott Ady Endrének >Jóság síró vágya*  cimü 
versének az elszavalásával.

Bacsics Károly polg. isk. tanuló > Leteszem 
a fegyvert*  cimü vers elszavalásával élénk tetszést 
aratott.

A szavalatok sorát Fiiszár Géza polg. isk. 
tanuló fejezte be, aki .Székely katonákhoz, cimü 
verset oly művésziesen adta elő, hogy a nép a 
szerzett élvezetet tomboló tapsviharral köszönte meg.

Ezután következett a tüntető felvonulás. A 
nagy néptömeget, elől a szép, nyalka huszárok 
vezették. Uttánok jött a rezes banda. Ezt követte __________________ _____ „_

Nyomatott a Vendvidéki Könyvnyomda gyorssajtóján (tulajdonos: Muraszombati Takarékpénztár) Muraszombatban^ '"

érdekében, 
isk. tanuló gyö- 
>Holnap elébe*  

tanuló > Dózsa

az iskolák ifjúsága. Majd a vörös katonák és a 
diszrahás tengerészek s végül a néptötneg ezrei 
következtek.

Az inpozáns tömeg bejárta az egész várost, 
menetközben szólt a zene és a dal.

Muraszombat és vidéke társadalmában oly 
é énk és eddig még nem tapasztalt nyomokat ha
gyott ez az ünnepély, hogy hosszú évek múlva is 
mély meghatói.sággai fog gondolni az első május 
elsejére.

Délben volt a vörös proletár ebéd.
Három órakor zene mellett kivonultak a 

vásártérre, ahcl football mérkőzés volt. Két csapat 
állt egymással szemben. A mérkőzés élénk érdek
lődés mellett folyt le, a mely végre a feketék 
győzelmével végződött.

Este nyolc órakor >Vörös Kabaréival fejező
dött be a nagy nap.

A Vendvidéki Direktórium 
rendeletéi:

i.
A szomszédos Zalavármegyéber. itt-ott fel

ütötte a fejét az ellenforradalom. Rövid életű volt. 
Néhány órai próbálkozás után gyökerestül kiirtották.

A meggondolatlan és felelőtlen elemeknek 
nem lesz több alkalma hasonló merényletre.

Vérrel, vassal fogunk minden pró
bálkozást elfojtani.

De biztosítékot akarunk, hogy hasonló ellen
forradalmi mozgalmak a vendvidéken ne történ
hessenek.

Evégből a nyugalom és a proletárdiktatúra 
biztosítéka képpen a vendvidék polgárai közül 
huszonnégy túszt jelöltünk ki, kik élettükkel fejel
nek minden legcsekélyebb ellenforradalmi mozgok)-, 
óásért. Senkinek és a túszoknak sem lesz semmi 
bántódásuk, ha a proletárdiktatúra parancsait 
mindenki hiven teljesiti. De az elleoforradalmárok- 
nak pusztulniok kell.

11.
Halálbüntetés terhe mellett elren

deljük a következőket:
Mindennemű lőfegyver (gépfegyver, vadász

fegyver, forgópisztoly, kézibomba stb.) fegyver
alkatrészek, lőszer, katonai felszerelési tárgy, 
katonai egyenruha (kivételt képeznek azok, akik
nek csak egy rend öltözékük, illetve lábbelijük 
van) í. évi május l-ig beszolgáltatandó és pedig: 

Belatinci járásban a belatinci já- ás 
főszolgabírójához, muraszombati járás
ban a vend politikai biztosság (volt 
kormánybiztosság) gazdasági hivatalához.

Az összes eddig kiadott fegyvertartási igazol
ványok f. évi május hó 30-val érvényüket veszítik. 
Tehát a vend népbiztosság által kiállított igazol
ványok is.

Jelen rendelet alól kivételt képeznek :
1. Az összes karhatalmi alakulatok.
2. Az összes erdő- és mezőőrök, valamint 

falusi tanácsok intéző bizottságának tagjai.
3. Az egyes községekben lévő szociálista 

párt elnöke.
A 2. és 3. pont alattiak azonban kötelesek 

f. évi május hó 2-tól 4 ig bezárólag a vend politi
kai biztosságnál fegyverüket magukkal hozva 
személyesen megjelenni és a pontokban foglalt 
mivoltukat hiteles írással igazolni. Ez utóbbiaknál 
egy darab fegyver meghagvatik. Részükre uj 
igazolvány lesz kiállítva.

Jelen rendelet ellen vétők a forradalmi tör
vényszék elé állíttatnak és halállal büntettetnek.

III.
Szeszes italoknak kismértékben való fogyasz

tására kiadott összes igazolványok 

a

I

április hó 30-tól érvényüket veszítik. 
Szeszes italt kimérni vagy fogyasztani 
még magánlakásban sem szabad.

Szeszfogyasztásra szóló újabb igazolványok 
csakis súlyos betegek részére állíttatnak ki a 
kezelőorvos által. Ezen igazolványokat a mura- 
szombe i járás területén a vend politikai biztos 
ságiak, a belatinci járás területén a járási fő
szolgabírónak láttamoznia kell. ^Csakis az igy 
láitamozott igazolványokra szabad szeszes italt ki
szolgáltatni.

Jelen rendelet ellen vétők — akár katonai, 
akár polgári személyek legyenek azok — forradalmi 
törvényszék elé állíttatnak és súlyos börtönnel és 
pénzbírsággal büntettetnek.

Vendvidéki Direktórium.

H I 2EI E K.
— Olvasóinkhoz I Lapunk mai száma 

tekintette! a nyomda nagy elfoglaltságára, 
valamint a hétköznapi munkaszünetre, csupán 
félterjedelemben jelenhetett meg, miért szi
ves elnézést kérünk.

— Névváltoztatás. Kolossá József a >Novine< 
szerkesztője nevét Kolozsva'ry-ra változtatta át.

— Hal-Hozás. Mély részvéttel vettünk hirt 
Orosz Samuné elhunytéról. Az elhunytban Orosz 
Samu urdombi kereskedő hitvesét gyászolja. A 
közbecsülésben álló kereskedő a háborúban egyet
len fiát veszítette el, s felesége halála most az 
egész vidéken mély részvétet kelt. Temetése pén
teken détután volt Muraszombatban.

— Minden kis embernek megmarad az érték
papírokban levő kisvagyona. A pénzügyi népbiztos
ság a következőket közli: A népbiztossághoz nap
ról-napra érkeznek oly értelmű levelek és meg
keresések, (^melyekben a kisvagyon tulajdonosai 
azt kérik, hogy a hadikölcsönökben és egyéb 
értékekben levő kisvagyonukat megkapják. Miután 
a pénzügyi népbiztosság minden egyes ilyen levélre, 
illetve megkeresésre nem válaszolhat, ezúton hozza 
az érdekeltek tudomására, hogy minden kisvagyon, 
kistőke meg fog maradni a tulajdonosok birtoká
ban. Természetes, hogy a pénzügyi népbiztosság 
szigorúan fogja ellenőrizni, hogy mely értékpapí
rok származtak kis vagyonokból, nehogy olyanok 
részesüljenek ebben a kedvezményben, akiknek 
vagyona nem tekinthető proletárvagyonnak.

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

vendegek rendelkezésére.

FIZESSEN ELŐ A

MURASZOMBAT és VIDÉKÉ-re!

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

az utcai lapkihordónál.


