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A világnyelv.
Irta : Dr. Czipott Zoltán tb. in. főorvos.

Az emberi élet minden vonatkozásá
ban - társadalmi, nemzeti, állami alaku
lásában — a centralizmus mellett az indi- 
vidualisztikus törekvéseket látjuk harcba 
lépni.

A nyelvi élet fejlődésének is meg van 
ez a kettős útja.

A nemzeti nyelv-önállóságát, függet
lenségét, szabad fejlődési jogát óhajtja 
mindenütt biztosítani. Egy nemzet sem adja 
fel a nyelvét, mert megőrzésének joga, 
egyike a legértékesebb nemzeti kincseknek. 
A legkisebb — alig számottevő nép is — 
a legnagyobb szívóssággal ragaszkodik az 
őseitől öröklött nyelvéhez, mert általa saját 
irodalmát, nemzeti alkotásokat, önalkotta 
értékeket igyekszik megteremteni.

Korunk a nemzeti individualitás elis
merésének a jogát propagálja mind heve
sebben és igy lehetetlennek — szinte 
abszurdumnak látszik egy nemzeti világ
nyelv gondolata. Az angolok, a franciák, 
az ó-németek álma tehát, hogy nemzeti 
nyelvük világnyelvvé legyen, — a gyermek
ded népfantázia birodalmába tartozik.

A világnyelvek munkamegosztásának 
az eszméje is olyan formán, hogy pl. a 
német a tudomány, — az angol a keres
kedelem, a francia a diplomácia szol
gálatára soroztassék be, hova-tovább illú
ziónak bizonyul. Az angol-amerikai tudo
mány sokkal rátartósabb, semhogy németül 
Írjon, a német kereskedő sem hajlandó az 

ö kedves német nyelvét mással felcserélni, 
a diplomácia francia nyelve pedig nyilván
valóan csak korunkba nyúló maradványa 
az elmúlt századoknak, a midőn a francia 
uralta az udvarokat. A nemzetközi érint
kezéseknél, a kongresszusokon gyakran 
olyképen segítenek, hogy a benszülött 
nyelv mellett az angol, a francia, a német 
nyelv alkalmazását is megengedik, de az 
Írott termékek és a szóbeli előadások több 
nyelven való megismétlése nagy munka
többlet és idegbénító dolog. De tovább 
menve, joggal követelhetné a magyar, a 
szláv, a spanyol, hogy nyelve hasonló elő
léptetésben részesüljön, szóval lassacs
kán egyik a másik után jelentkeznék igény
jogosultságával.

— Nyelvében él a nemzet, — ha te
hát ehhez az igazsághoz ragaszkodik min
den nép és ennek alapján a kulturnyelvek 
szaporodására számíthatunk, mi történ
jék a tudománnyal, a kereskedelemmel, az 
általános érintkezéssel?

A nemzetközileg tevékeny üzletember, 
az utazó, a tudós üres, pihenő óráit nyel
vek tanulásával töltse el? Lesz-e hozzá 
elég ideje és kedve? Hivatásbeli foglalko
zását eléggé nyögi már a mai ember, isme
retes idegeinek megroppanása. E mellett 
a szellemi, szociális, művészi kérdések mind 
nagyobb követeléssel tágítják érdeklődési 
körünket. Újabb és újabb könyveket óhaj
tunk forgatni, uj művészi alkotásokat él
vezni. uj eszméket kicserélni. Az uj szoci
ális és kulturális törekvések munkatársakat, 
együttküzdőket keresnek.

Némelyek, a célt tartva szemelőtt, ezt 
a munkát az iskolára szeretnék hárítani, de 
hát ez is túlterhelésről panaszkodik. A 
modern pedagógia a gyermeki természet 
sajátosságával számit tanítási, nevelési mód
szerében, a melynél a játék, a mozgási 
szabadság, a fesztelenség keli, hogy érvé
nyesüljön. E mellett újabb és újabb tan
tárgyak kopogtatnak az ajtaján. Az orvos 
az egészségtudománynak, a természettudós 
a kémiának, a biológiának óhajtana nagyobb 
és nagyobb szerepet juttatni; művészet 
barátai a művészet iránti érzéket szeretnék 
a fiatalságban fejleszteni, mélyíteni. Szóval 
az amugyis túlterhelt és idegrendszerében 
már is beteges hajlamú fiatalkorra még 
súlyosabb teher nehezednék, ha a külön
féle idegen nyelvek tanulását is szorgal
mazzuk.

A felvetett kérdést egy semleges, ki
segítő nyelv oldhatná meg a legcélszerűb
ben. Csakis egy semleges, a hagyományoktól 
mentes nyelvrendszer óvhat a nemzeti pri
vilégiumoktól. A műnyelv mindenkié és 
senkié, egyik félnek sem juttat előnyöket 
a gazdasági, a politikai és a szellemi téren. 
Ebben rejlik, véleményünk szerint, az új
kori mozgalom gyökere, a melyből egy 
semleges világnyelvet igyekszik életre kel
teni és ez a titka az »Esperanto« gyors 
elterjedésének is, a melyről egy európai 
nevű nyelvtudós a következőleg nyilatkozik: 

Az Esperanto nem eltévelyedés sem játék
szer, amint ezt némelyek gondolják. Legjob
ban igazolja ezt az a körülmény, hogy a 
földkerekségen mindenütt a legnagyobb

TÁRCA.

A 48-asok véres karácsonya.
Rossz sejtelmünk nem csalt. Talán éjfélután 

egy óra lehetett, december 23-ának első órája, 
amikor hirtelen puskaropogás, majd hamarosan 
zűrzavaros, értelmetlen kiabálás riasztott fel ben
nünket álmatlan szunnyadásunkból. Tehát csak
ugyan jöttek az oroszok, hogy a falut, Sempi- 
howot, visszavegyék tőlünk. A vitéz és oly nemes
lelkű Pósfay főhadnagy századát, ennek első sza
kaszát támadták meg először a muszkák a korom
sötét éjszakában. Kétszer visszaverte őket a hős 
ötödik század, de az oroszok nem tágítottak, most 
már sokkal szélesebb vonalon újították meg a 
támadást és az öreg népfelkelők állásait is mun
kába vették, azokat a faluszéli lövészárkokat, 
melyekben előző este bennünket, a 7-ik századot, 
váltottak fel az öreg zalai landstiirmerek. Most 
már a fél falu körül ropogott ezer és ezer puska, 
amiknek hangját csak néha-néha nyomta el az 
orosz rohamokat kisérő zagyva orditozás. Alig 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.

félóra múlva tetőpontját érte el a harc, mert az 
oroszok minden erejüket megfeszítve vetették ma
gukat a népfelkelők állásaira. Leírhatatlan zűr
zavar keletkezett a lövészárkok fölött a korom
sötét éjszakában. Az oroszok náluk szinte soha 
nem tapasztalt hősiességgel jöttek szuronyszegezve, 
de a mi drága öreg bajtársaink egy tapodtat sem 
tágítottak. Egy lépés távolságról szúrták, vágták, 
lőtték a kifogyhatatlan orosz tömeget, miközben 
folyton hangzottak Pósfay főhadnagynak mindent 
tulharsogó vezényszavai. Legalább huszonöt sor- 
tüzet lövetett a vitéz főhadnagy századával, de 
mindhiába. Nem használt a legnagyobb erőfeszítés 
sem, a túlnyomó orosz erőnek sikerült áttörni 
védelmi vonalunkat.

Ekkor az 5. század oldalról vetette magát az 
előretörő ellenségre, melyet minden emberünk mint 
egy-egy oroszlán rohant meg. Rövid pár perc 
múlva úgy összegabalyodott e század az oroszok
kal, hogy senki sem tudta, ki merre van és hova 
tartozik. A század tiszjei jártak elől jó példával és 
örökké emlékezetes lesz előttünk, mint küzdöttek 
a legénység élén Pósfay főhadnagy, Becker had

nagy, Adler. Kerekes és Wéber zászlósok. Felejt
hetetlen lesz Eerenczy törzsőrmester is, aki egy
maga legalább 15 oroszt küldött a másvilágra. 
Ember ember hátán kavargott e rémes zűrzavar
ban, mely fölött vészesen rikoltoztak az orosz 
kürtjelek. Éppen már egy kis utat nyertek az 
előretörő oroszok a falu irányában, amikor mi, 
a 7-ik század laufschrittben, szuronyszegezve oda
érkeztünk az ádáz küzdelem színhelyére. Pár száz 
lépésre követett bennünket az ezred harmadik 
zászlóalja is.

Még csak most kezdődött el az igazi haddel- 
hadd. Szurony szurony ellen döfött, működött a 
zalai gyerekek kezében a puskatus, melyek ütése 
nyomán rémes orditás tört fel a fejbe kólintott 
muszkák ziháló melléből, ha ugyan rögtön beléjük 
nem szorult az utolsó lélegzétük is, amint agy
velejük szétloccsant a Manlicher boldogabb végén. 
Amint egy-egy pillanatnyi rés támadt e pokoli 
koncertben, messziről hallhatóvá vált a gépfegy
verek berregése. Talán percek, de lehet, hogy 
órák teltek bele ebbe a rémséges öldöklésbe, egy
szerre csak azt vettük észre, hogy a magyar szó, 
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lelkesedéssel fogadják s hívei nagy ará
nyokban szaporodnak. Különösen a kicsiny 
népek, de a nagyobb, kulturnépek is kiváló 
érdeklődést tanúsítanak az uj eszme iránt. 
A mi ily elemi erővel tért hódit, annak az 
alapja nem lehet a véletlen, hanem a kor 
szellem által megérlelt szükséglet. A ,Vo- 
lapuk* annak idején fiaskót mondott, oka 
abban rejlik, hogy ideje nem volt itt és 
hogy nyelvrendszere tökéletlen. Az Espe- 
ranto nyelvtechnikai szempontból valóságos 
remekmű: ismeretes szógyökök, egy szó
nak sincs kettős értelme, egy betűnek sincs 
kettős kiejtése, nincs fölösleges nyelvtani 
szabálya, nincs rendkívüli iró- vagy alak
képzése, szigorúan kizárólag a célt szol
gálta, a melyet mindenki elsajátíthat külö
nös nyelvtehetség nélkül.«

A jelekből Ítélve, remélhető, hogy ez 
a műnyelv a nemzetközi érintkezés jövendő 
nyelve, a mely a népek gazdasági verse
nyében a legésszerűbb élettámogató lesz 
és mindenek fölött az a Médium, a mely 
a néplélek összekapcsoló szerepét vállalja 
magára, anélkül, hogy ez a népiélek a türel
metlenség, az erőszakos elhatalmasodás 
útjára tévedne

HÍREK.
— Kitüntetés. Fényes katonai kitün

tetés érte Saáry Jenő 83. gyalogezredbeli 
főhadnagyot, Saáry József ny. kir. Ítélő
táblái biró fiát. Ö felsége az ellenséggel 
szemben tanúsított vitéz magatartása elis
meréséül a katonai érdemkereszt 3-ik osz
tályát a hadiékitménnyel adományozta neki. 
November 1-én, mint századparancsnok 
küzdött az ivangorodi nagy csata arcélén. 
Csapatával szembeszállt a Visztulán átkelt 
tengernyi orosz haddal, hogy födözze a 
mi seregünk állását. Sebesülten hazakerülő 
hű katonáink egyhangú előadásaként lelőtte 
a muszka vezénylő tisztet, aki öt felhívta 
a megadásra. Ekkor zudult rájuk a golyó
zápor és Saáryt arcán lőtték keresztül. 
Utolsó öntudatos szavával még megnevezi, 
ki vezesse a hős csapatot és félholtan ke
rül az oroszok fogságába. December 18-án 
ad először életjelt magáról, hogy útban van 
Vladivostok felé. A boldog szülőket sokan 
halmozták el gratulátiójukkal, melyhez la-

a jö zalai káromkodás lett uralkodóvá a vértől 
csuszósá vált csatatéren s magunk is alig hittük 
el a mind bizonyosabbá váló valóságot, hogy mi 
gyöztönk. Amikor aztán az utolsó orosz is elné
mult körülöttünk, szomorú szívvel állapítottuk meg, 
hogy közölünk is sokan hiányzanak. Sok derék 
48-as baka feküdt vérző sebbel a nagy garmada 
erosz halott és sebesült között. Azonnal munkába 
léptek a szanitészek. akik alig tudták kiválogatni 
a mi szegény sebesüljeinket. Az orosz sebesültekre 
csak ezután került a sor. Soká kerestük Toncs 
kapitányi és Gebauer főhadnagyot, akik ugylátszfk 
fogságba kerültek.

Toncs kapitányról szemtanuktól azt hallot
tam, hogy négy oroszt terített le, mielőtt elfogták 
és elhurcolták volna. A véres harc után a hős 
48. ezred századai pontos rendben visszavonultak 
a Nida folyó partjára a ll-eséc 19-es vadászok
tól jól megvédett pozíciókba, hogy reggel har
madszor is folytassuk a harcot, melyet az imént 
hajnali négy órakor hagytunk abba.

Knpoli Púi. 

púnk annál szívesebben járul, mert Saáry 
Jenőben egy buzgó munkatársunkat tisztel
jük, kinek egy hangulatos költeményét 
lapunk közelebbi számában hozzuk.

Áthelyezés. Thiry Lajos muraszombati 
határrendőrségi fogalmazó ideiglenes szolgálatra 
Sopronba helyeztetett át, itt hivatalát addig Rácz 
Kázmér szentgotthárdi határrendőrségi fogalmazó 
tölti be.

— Kinevezés. A Muraszombaton 
állomásozó 7. ulánus ezredből Fabritius 
Frigyes főhadnagy, ki a harctéren szerzett 
érdemei elismeréséül már signum laudis 
kitüntetésben részesült, valamint Molinacky 
Marius főhadnagy, kapitányokká léptek elő

A muraszombati és muraszombatvid ?ki 
gazdasági bizottság megalakulása. Az értekezleten 
megjelentek: Horváth Pál főszolgabíró elnöklete 
alatt gróf Szápáry László, Hartner Géza, dr. Radu 
Romulusz, Schweinhammer János, Nemes Miklós, 
Szentkirályi Sándor, Győri Kálmán vidéki, Horváth 
László központi körjegyzők, a községek bírái, 
elöljárói és képviselőtestületi tagjai, nemkülönben 
az érdeklődök nagy számmal. Horváth Pál fő
szolgabíró üdvözli a megjelenteket és a meg
jelenésért köszönetét tolmácsolja úgy gróf Szápáry 
László nagybirtokosnak, valamint a többi meg
jelenteknek is és a közgyűlés egybehivásának cél
ját a következőkben ismertette : A mostani nagy 
időkben, amikor a hadkötelezettség és hadiszol
gáltatások igénybe vétele következtében mezőgaz
daságunkban nagyon sok munkaerő hiányzik, a 
legelső és legfontosabb feladat, hogy minden ren
delkezésre álló eszközzel mégis biztosittassék, hogy 
egy talpalatnyi termő föld se maradjon megmű
velés és termés nélkül. Ezt a nagy, nehéz és a 
hadviselés szempontjából is első rangú fontos
sággal biró feladatot a közigazgatási hatóságok 
és az értelmiség vezetésével és támogatásával a 
gazdálkodó közönségnek a maga erejéből kell 
megoldania, mert idegen munka erőre nem lehet 
számítani s csak végső esetben vehető igénybe a 
közmunkaerő. A feladat nehézsége miatt senkinek 
sem szabad se elcsüggedni, se tétovázni, se félre- 
állani, mert ha a még nehezebb viszonyok között 
a legutóbbi években a balkáni államok földmivelő 
népe összetartással, fokozott munkával, okos be
osztással az akkori háború dacára is eltudta vé
gezni minden mezőgazdasági munkáját, úgy bizo
nyára a helyes vezetés és szervezés, az érdekeltek 
józan felfogása és a hazai föld szereidének buz
galma, nálunk még inkább biztosíthatja a kívána
tos eredményt. Abban a meggyőződésben, hogy a 
mai közgyűlésen megjelentek, sőt szeretett Magyar 
hazánk minden egyes honpolgára kivétel nélkül 
mélyen átérzi azt a nagy kötelességet, melynek 
teljesítése a legszebb hazafias cselekedet is, fel
kérem a közgyűlést, hogy a ‘Gazdasági Bizott
ságot , melynek feladatit lesz a főszolgabíróval 
való állandó összeköttetésben a gazdasági mun
kák végzését biztosítani meg alakítani szíveskedjék. 
Mire a közgyűlés a gazdasági bizottságot az alábbi 
módon megalakította : A muraszombati központi 
körjegyzőséghez tartozó Palud, Kisszombat, Lendva- 
nemesd, Murahalmos, muraszombati községekre 
kiterjedő működési körrel : Gróf Szápáry László, 
ifj. Horváth Pál, Hartner Géza, Csiszár János, 
dr. Radu Romulusz; Szentkirályi Sándor, Saáry 
József, dr. Vályi Sándor, Döbrentei Antal, Bácz 
János valamint az illető község bírája, körjegy
zője és lelkészei. - A muraszombatvidéki kör
jegyzőséghez tartozó: Battyánfalva, Barkócz, Ko
rong, Muracsermely, Muraszentes községekre ki
terjedő működési körrel : Gróf Batthyány Zsigmond, 
ifj. Horváth Pál, Pósfay Pongrác, Olajos Sándor, 
Michels Adárn, dr. Ritscher Samu. Fülöp Jenő, 
Schweinhammer János, Ratkol Tivadar, Krancz 
József úgy a község bírája, jegyzője és lelkészei. 
A gazdazági bizottság ekként megalakulván, annak 
feladatát a főszolgabíró az alábbiakban ismertette : 
A gazdasági bizottság feladatát képezi, hogy szük
ség esetén javaslatot tegyen a szolgabirói hivatal
hoz: I. az igás állatok beszerzése iránt, 2. a 
közmunkaerő kirendelése iránt, 3. a vetőmag meg
rendelése iránt, 4. a kaszáló, arató vagy más 
mezőgazdasági gépek községeknek vagy egyesek* 
részére leendő beszerzése iránt, 5. hadi foglyok 
mint munkaerő megszerzése iránt, 6. összeírván 
azokat, kik köztudomás szerint minden évben ara
tási munkát szoktak végezni és figyelmeztetni őket, 
hogy vállaljanak aratási és egyéb szerződéses 

mezőgazdasági munkát, mert ellen esetben mint 
közmunkaerő lesznek erre kirendelve. Különösen 
figyelmeztetni azokat, kik államsegélyben része
sülnek. hogy a gazdasági munkák elvégzésében 
feltétlenül segédkezni tartoznak, mert ha a segéd- 
kezést indokolatlanul megtagadják, úgy a 130000. 
sz. pénzügyminiszteri rendelet 10. §. alapián a 
segély beszüntethető stb. Szóval a gazdasági bi
zottság feladata az. hogy egy talpalatnyi termő
föld üresen ne hagyassék és annak termővételét 
tanácsai és kieszközlendő v»tőmag és munkaerő 
rendelkezésre bocsájtásával elősegítse.

Vörös Kereszt közgyűlése. A 
muraszombati Vörös Kereszt egyesület évi 
rendes közgyűlését február 27 én fogja 
megtartani, melyre az egyesület tagjait kü
lön meghívóval fogják meghívni.

Szerkesztőség köréből. A Vendvidéki 
Magyarositő Közművelődési Egyesület szerkesz
tésében megjelent ‘Muraszombat és Vidéket 
czimü lap választott szerkesztője, dr. Czifrák 
János ügyvéd a háború folytán hadba vonult, 
a lap vezetésével dr. Vályi Sándor ügyvéd 
urat bízta meg, aki azonban a lap 1915. február 
7-ki számában közzétett, velem levélben is közölt 
népfelkelői szolgálatra történt behívása folytán 
megbízatásáról, a lap szerkesztéséről lemondott. 
Habár az én és a tisztikar mandátuma lejárt 
és a kérdésben az egyesület közgyűlése van hi
vatva intézkedni, mindazonáltal, mivel a mostani 
háborús állapotok miatt a közgyűlés össze nem 
hívható, a lap fentartására pedig fontos magya- 
rositási közérdek szempontjából szükség van. a 
lap vezetését február hó 14-én közzétett nyilatko
zatom szerint ideiglenesen magamra vállaltam, de 
kijelentettem, hogy ebbeli működésem csak azon 
időre terjed ki, amig a választott szerkesztő alkal
mas helyettest nem talál, vagy a mig az arra 
illetékes közgyűlés e kérdésben nem intézkedik. 
Mivel a lap vezetésére 1911. október hó 12-én 
megválasztott és hadba vonult szerkesztő a viszo
nyok változtával lapunk szerkesztésével ismét dr. 
Vályi Sándor ügyvéd urat bízta meg, az én ideig
lenes működésem megszűnt és a lap további szer
kesztését dr. Vályi Sándor ügyvéd urnák ezennel 
visszaadom, erről az egyesületet és a nagyérdemű 
közönséget tiszteletteljesen értesítem. Muraszombat, 
1915. február hó 18. Pósfay Pongrác egyesületi 
elnök.

Vendjeink köszöneté. A muraszombati 
Vörös Kereszt a hozzá beküldött téli ruhanemüek- 
ből ismét egy nagyobb küldeményt küldött Stern 
Hugó népfelkelő hadnagy címére, aki a soproni 
18. honvéd gyalogezred járásunkból bevonult le
génysége között osztotta szét a meleg ruhanemüe- 
ket. A megajándékozottak : Groza Károly Ujköké- 
nyes, Grah Antal Vidorlak. Hári Mihály Nagy- 
tótlak, Sebjanics Ádám Kerkaszabadhegy, Kercs- 
már József Szentbibor. Pécsek Lajos Nagytótlak, 
Pollák Nándor Németujvár, Kovács Lajos Rátkalak. 
Dávid Ferenc Hegyhátmarác, Czvetkó János Mura
szombat, Luczu Ferenc Péterhegy, Kumin István 
Márkusháza, Fiiszár Ferenc Mottolyád, Skrabán 
Ferenc Sürüháza, Antalics József Újtölgyes, 
Krzsankó István Zsidahegy, Horváth József Iván- 
falva, Vogrincsics Mihály Királyfa, Idics Péter 
Muraszombat, Közel Ágost Vasvecsés, Lukács 
János és Molnár János hálásan köszönték meg 
az ajándékot. A Vörös Kereszt és szerkesztőségünk 
úgy véli, hogy csak az adakozók intentióit becsül
jük meg akkor, ha elsősorban a mi derék haza
fias vend katonáink felruházásra gondolunk. Hála 
a közönség jóakaratának tudunk igy juttatni a 
lehetőség szerint mindenkinek.

— A vasmegyei katonákért. Szombathelyi 
tudósitőnk írja : Érdekes és lelkes határozati ja
vaslaton fogadott el Herbst Géza alispán előadá
sában a vármegyei állandó választmány. A javas
lat ez: A vármegye közön ;ége elismerését és 
szeretetét nyilvánítja a 83. gyalogezred. 11. huszár
ezred, 18. 20. honvéd és népfölkelö gvalogezre- 
ezredeknek, a melyekben Vasvármegye fiai haza
fias kötelességeiket ezredéves múltúnk dicsőségben 
ragyogó példái után teljesitik. Üdvözli ezen ezred
nek tisztikarát és legénységét, háláját fejezi ki
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előttük nem csüggedő lelkesedésük, minden fárad- 
ság.,t lekiizdő. halált megvető vitézségükért, mely- 
Ivel érettünk küzdenek. A törvényhatósági bizott
ság éreztetni kívánja ezen szeretetet Vasvármegye 
hö> iiai iránt akképp is. hogy gondoskodik róluk, 
ha a háborúban munkaképtelenekké válnak, 
csa'áJiaikról. ha a hazáért elvérzenek. Elhatározza 
tehát, hogy mindazon hadbavonult vármegyei alkal
mazottaknak a nyugdíjügyét, kik a háború folya
mán szerzett betegségük, vagy sebeik következté
ben munkaképtelenekké válnak, valamint az ily- 
kép elhaltak özvegyeinek és árváinak nyugdiját, 
illetőleg nevelési járulékát, hacsak az illetők, vi
szonyaikhoz képest, nagyobb jövedelmet biztositó 
vagyonnal nem rendelkeznek, a vármegye szol
gálatában elhaltakra, vagy munkaképtelenekké 
váltakra érvényes, kedvezőbb szabályok szerint 
fogja elintézni. Eelhivja a törvényhatóság a vár
megye vármegye városait és községeit oly hatá
rozatok meghozatalára, melyekben kimondják, hogy 
a háború következtében munkaképtelenné vált, de 
az illető város vagy község kötelékébe tartozó 
egyénről és családjairól, ugy a katonák hozzá
tartozóiról ha az állami gondoskodás azoknak 
szerény megélhetését nem biztosítaná s a saját 
munkáinkkal vagy vagyonukkal sem biztosítható 

a város (község) maga gondoskodik, hogy a 
másokért is küzdők és szenvedők s azok családjai 
, nvomortól mentesítve legyenek. Ezen határozat 
a honvédelmi miniszter utján a vasmegyei ezredek 
tisztikarának és legénységének is megküldetik.

Az Est es a háború. Az újság hírszolgá
latát a háború állítja a legnehezebb, a legfárasz
tóbb és a legköltségesebb feladatok elé. Százszo
rosán nehéz a feladat, amikor a magunk háborúját 
vívjuk, amikor a mi tűzhelyünk nyugalmáért har
colnak a katonáink. Hisszük, hogy minden újság
olvasó megtanulta már és tudja, hogy a hírszol
gálat pontossága és gyorsasága előtt más. nagy
érdekekre kell tekintettel lennünk, mert amikor a 
hadseregünk harcol és vérzik mindnyájunkért, mi 
fáradunk és nélkülözünk velük együtt, de a nagy 
cél érdekében a mi munkánk is beilleszkedik a 
haditervbe és a katonai szempontokhoz simul. 
Az Est munkatársai, akik a magyar irodalom és 
újságírás legelőkelőbb képviselői, ott vannak min
den harctéren, s a tákorokból küldik lelkiismeretes, 
hű tudósításaikat és ismertető, színes cikkeiket, 

ahogyan ők maguk tapasztalják. S boldogan 
link, hogy nemcsak itthoni közönségünk, hanem 

a velünk szövetséges és barátságos viszonyban 
lévő külföld sajtója is a legnagyobb elismeréssel 
sorozza Az Estet a világ első hírlapjai közé. Hogy 
pedig még szorosabb legyen a kapcsolat Az Est 
és a hadsereg között, a háború kitörése óta ezer
számra küldi ennek az újságnak a kiadója Az Estet 

tábori postákon és a kórházakba, s örömmel 
gondolunk arra, hogy a hónapok óta meszi har
colt). vagy idegen kórházakban gyógyuló katonáink 
naponta hallhatják a mi szavunkat, a hazai hangolt 
Az Est kiadóhivatala Budapesten, VII., Erzsébet- 
körut 20. szám alatt van.

Tagdíj befizetés A magyarországi mun
kások rokkant és nyugdijegyesfilete muraszombati 
íiókjának vezetősége ez utón is figyelmezteti 
tagjait, hogy nyugdíj járulékjaikat minden hónap 
első vasárnapján délután 2 és 3 óra között a 
I urk József Magyar király< vendéglő e célra 
fentartott helyiségben fizessék be. Különösen figyel
meztetnek ama hátralékosok, kik külön felszólítást 
is kaptak már. hogy annál is inkább tegyenek e 
felhívásnak eleget, mert mulasztás esetében meg
szűnik tagsági igényük és eddigi befizetéseiket is 
elveszik.

A mi veszteségeink.
Járásunkból az alábbiak haltak hősi 

halált, illetve megsebesültek:
A 83. gyalogezredből elestek: Bokán Lipót 

Széchényfa, Gasparics Lajos Nagytótlak, Horváth 
József Muraszombat, Krányec Mátyás L’riszik, 
Leposa István Vaspolony, Sparas Kálmán Zoltán- 
háza, Zonik Miklós Tótlak, Zsilavecz Ferencz 
Szécsényfa.

Sebesültek, betegek: Bánfi János 1887., 
Bertalanics András 1888., Brtalanics Ferenc 1893., 
Bokán Mihály Felsőcsalogány, Borovnyák József 
1889., Cságrán Ferenc Vasnyires, Dervarics János 
Márkusháza, Gombócz Antal Görhegy, Gombócz 
Mihály Vasvecsés, Hajdinyák János Csalogány, 
Halsedl Ágoston gyalogos 1884., Horváth Ferenc 
Mártonhely, Kolossá Iván Mártonhelv, Krancsics 
Ferenc Borhida, Kreun János 1891., Lukács István 
Battyánd, Maitz József Szarvasiak, Porédos Józse, 
Salamon, Santavec József 1891., Zsupánek János 
Petőfa, Vratosa Antal Lendvakirályfa, Zsöks Fe
renc Muraszombat, Zrim Ferenc Völgyköz.

A 18. honvédek sorából elestek : Bankó 
József, Czár György, Czipott János, Josár István, 
Kozár Ferenc, Marics István Muracsermely. Novák 
Sándor. Szever József, Zonik József, Zrim István.

Sebesültek, betegek : Andreics Imre, Balaskó 
József, Balek János, Barbarics Ferenc, Basa Ká
roly, Bencik Péter, Bencsics Ferenc, Bencik Lipót, 
Benkics Ferenc, Benkő Lipót, Czvörnyek Antal, 
Czár István, Czipott János, Dómján Ferenc, Géder 
Alajos, Gombóc József, Gombóc József, Gyergyék 
Mátyás. Halb Pál, Hauzsár Mátyás, Heklics Lajos, 
Hericz József, Kardos Pál. Kercsmár József, Ko 
szednár Ferenc, Krányecz István, Kühár Ferenc, 
Küplen József, Kutos József, Küzmics János, Lut- 
hár József, Malacsics Károly, Malacsics Péter, 
Perkics Sándor, Petkovics Mátyás, Poucsics Má
tyás, Porédos István, Pozvék József, Réczeg Antal, 
Scsavnicsár Vince, Sebjanics Mihály, Sinkécz Ká
roly, Sinkó Alajos, Skrabán Mátyás, Szukics Mi
hály, Vertics Alajos, Zonik Mihály Zrinszki Mihály.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

T. Előfizetőink. Ha esetleg a lap nem 
érkezik meg, kérjük postahivataluknál szóval vagy 
írásban bejelenteni:

„Muraszombat és Vidéke" .... számát 
nem kaptam meg, kérem megreklamálni. 

Névaláírás lakás címmel.
Más reklamációt nem fogadunk el.

Tisztelettel a Kiadóhivatal.

Széna 25 30
métermázsa,

kitűnő minőségű, eladó. Bőveb
bet a kiadóhivatalban.

(I

MILLIÓK

PLACSEK VENCEL
órás és aranyműves Muraszombat 
az ág. evangélikus templom szomszédságában*

Horgony-thymol-kenöcs.
Könnyebb sérüléseknél, nyitott és égést 

sebeknél. Adag: kor. —.80.

y
Horgony-vas-albuminat-festvény.

Vérszegénységnél és s&pkórn&l. 
Üvegje: kor. 1.40.

a Horgony-Paln-Expeller pótlékai
F'i\jd ólommentes bedörzsöléa hilléseknél, rbeamán&f, 

köszvénynél stb.
Üvegje: kor. —.80. 1.40, 2.—.

Kapható a legtöbb gyógy szertárban vagy kösvet- 
, lenül beszerezhető

.> Or. Rlchtar „Hz arany urgnliDhz", ciazelt, sün- . 
zzsrtárábál, ff<< I, Elluhetlistfme5-

A vasúthoz járó 
ut világítási 

ügye — sajnos — még 
máig sincs megoldva, 
de azért ön pompásan 
világíthat, ha vesz egy 
.Heliophor Gold-Export 
jól világitó villamos

zseblámpát!
Vakító fényt adó zseblámpák a 
legtartósabb s legelegánsabb kivi
telben! Alkatrészek egyenkint 
is kaphatók. A legjobbnak elis
mert a 'Heliophor elemek leg
olcsóbb árbani elárusitása:

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

VIGYÁZZON
----- egészségére I
Megbízható és jóminőségü nikotinmentes 

c igaretta-hüvely eket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

Használjunk
HADIPÓSTABÉLYEGETI

Prémet a katonáknak. A téli háború borzal- 
mai elten katonáinknak prémre van szükségük. 
Akinek van, küldje azt e címre : Hadsereg segélyző 
hivatal Budapest, Váci-utca 38. A küldeményt a 
posta ingyen szállítja. 

használják a Kaiser-féle Mell-Karamel
lák három fenyővel. 6100 közj. hit. I 
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

igazolja biztos hatásukat.
Kellemes izii ezukorkák csomagonként 20 
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért 
kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula 

gyógyszertárában.

-J

Ima a hadbavonultakért!
Ára 20 fillér. A tiszta jövedelem a 
Vörös Kereszt Egyleté. A csinos kis füzet 
huszonnégy imát tartalmaz. Kapható: 
BALKÁNYI ERNŐNÉL Muraszombatban.

BUDAPEST es KIS ÚJSÁG
apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.
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