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Iuraszombatés Vidéke
Laptulajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség

ELŐFIZETÉSI ÁR:

r.. fél évre 3 kor., egyes szám 20 fillér, 
hirdetési pénzek és reklamácziók :

RNO címére Muraszombat küldendők.

.aszombati járás hősei
nek emléke.

■ , a lelkes mozgalom, mely járásunk 
L hősei emlékének méltó megöröki- 
lés> iránt megindult, lelkes visszhangra 
tál; a járás lakossága körében élénk i 
híz vságául annak, hogy a háború vér- ; 
ziva::ira a vend népe híven megőrzött 
ház s érzését a legmagasabbra hevitette 
s a nép ezt a kegyeletes mozgalmat he
lyesnek és időszerűnek ismerte fel.

A járás lakosságának hazafias és ke
gyeletes érzésére appellálnak a mozgalom 
megindítói, amikor adakozásra szólítják fel 
a járás egész lakosságát.

Ismerje hazafias kötelességének e járás 
lakossága, hogy koronáival és fillérjeivel a 
felállítandó emlékhez hozzá járuljon, mert 
arnilv szépen fogja elesett véreink dicsőséges 
emlőkét a felállítandó emlék megörökíteni,

1 szégyen kiséri egész életén át azt, 
, mozgalomból kivonja magát.

X .-:: csak a jelennek ép tünk, de a, 
. inek is. Emléket akarunk állítani, fé

nyes és méltó emléket járásunk azon hősei 
emlékezetére, akik éltöket adták oda a 
hazáért, hogy ez az emlék kegyeletes di
csérete legyen nemes életüknek és haláluk
nak hogy egyben bucsujáróhelye legyen 
e i írás lakosságának, hogy késő utódok 
számára is hirdesse a vend nép hazafisá- 
gát. Az emlékszobor ügyének megbeszé
lésen julius 29-én ifj. Horváth Pál fő
sz, rabirónál megtartott értekezleten meg
jelentek:

iij. Horváth Pál főszolgabíró, Hartner Géza 
cpviselö, Pósfay Pongrác nyugalmazott fö- 

'/• :ró. Szlepecz János esperes-plébános, dr. 
ti- Vilmos járásorvos, Árvái Henrik keres- 
L- dr. Ritscher Samu. dr. Vályi Sándor és dr. 
I' Miklós ügyvédek.

Horváth Pál a megjelenteket üdvözli és 
az értekezlet tárgyát, mely szerint a mu- 
ati járásból a jelen háborúban elesett 
miéke az országos mozgalommal karöltve 

11 kifessék.
ülés jegyzőkönyvének vezetésére dr. Pin- 

klóst, hitelesítésére pedig Pósfay Pongrác 
*s pecz János urakat kéri fel.

liat<> eszmecsere után az értekezlet elha
tároz hogy a jáiásból elesett hősök emléke a 
Mura -mbatban felállítandó emlékművel méltóan 

kifessék, e végből a mozgalmat megindítja, 
cbbe egész járást belevonja, a gyűjtést meg- 
indn , felkéri az Erzsébet-szoboralap bizottságát 
ílz- ál Ja kezelt összegnek a jelen célra leendő 
álén -désére.

A mozgalom szervezésére és a szükséges 
’zes teendők ellátására az értekezlet egy köz

ponti bizottság megalakítását tartja szükségesnek, 
amely hivatva lesz egy járási bizottság táinoga- 
líl-,á\al a nemes és kegyeletes eszmét meg
valósítani.

Felelős szerkesztő: Dr. CZIFRÁK JÁNOS. 
Főmunkatárs: STERN HUGÓ.

Kiadó:
A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület. 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

A központi bizottság tagjaiul felkérettek :
1. Védnökül : gróf Szápáry László és gróf 

Batthyány Zsigmond urak.
2. Elnökül: ifj. Horváth Pál főszolgabíró.
3. Társelnökül : Pósfay Pongrácz, Szlepecz 

János és Hartner Géza urak.
4. Jegyzőül: dr. Vályi Sándor ügyvéd ur.
5. Pénztárosul : dr. Pintér Miklós ügyvéd ur.
6. Tagokul: Antauer József, Árvái Henrik, 

Czipott József, Dobrai János, dr. Geiger Vilmos, 
dr. Czipott Zoltán, Horváth László, dr. Kiss Hen
rik, Kováts István, Lainscsek József, Nemecz 
János, Olajos Sándor, Schnell János, dr. Radu 
Romulus és dr. Ritscher Samu.

A járási bizottság tagjaiul felkéretnek az 
alább felsorolt vidéki urak.

Kimondja az értekezlet, hogy a befolyó ado
mányokat a pénztáros utján két helybeli pénz
intézeteknél gyümölcsözteti.

Ifj. Horváth Pál a kedden megtartott 
jegyzői értekezleten a járás jegyzői kará
val ismertette a mozgalom célját s a haza
fias jegyzői kar a legnagyobb készséggel 
ajánlotta fel odaadó szolgálatait a mozga
lom eredményessége érdekében. A jegy
zőkkel folztatott eszmecsere eredményéhez 
képest a végrehajtó bizottság tagjaiul fel
kérettek: Csendlak: Wadovits Rezső. An
tauer Jenő, Völgyi Ferenc. Murafüzes: 
Eigner Mariska, Varga Alajos. Muravár- 
hely: Skrilecz Iván, Kühár József. Széchény- 
kut: gróf Batthyány Zsigmond, Kreft Iván, 
Hegedűs Antal. Murapetróc: Dsubán Má
tyás, Sbül István. Birószék: Hegedűs 
Mátyás, Dómján József. Kőhida: Sinkó 
Lipót, Máár Károly, Kondor Gizella. Vég
hely: Sostarecz Mátyás, Sostarecz István 
Ferenclak: Kovács István, Sohár István. 
Borhida: Stevanec Iván, Kolmanics Ferenc 
Ivánfalva: Vogrincsics Mátyás, Horváth 
Mátyás Muraszombat: Horváth László, 
Lainscsek József. Pártosfalva: Fülöp János. 
Alsójánosfa: Varga Adáin. Berkeháza: 
Koltai Adám Csekefa: Pálfi István, Brün- 
ner Sári. Gödörháza.- Varga József. Kis
falu: Kolossá János. Kisszerdahely: Papp 
György. Szombatfa: Kovács Sándor, Papp 
Béla. Velemér: Tóth Elek.

Perestói körjegyzőségből : Bagáry N. János 
plébános Perestó. Kollárs Lipót taniló Perestő, 
Kollát Adolf ig. tanító Görhegy, Ruzics János 
körjegyző Perestó.

Bodóhegy ; Siftár Károly ev. lelkész Bodó- 
hegy, Vukán Kálmán tanító Bodóhegy, Káply 
Elemér Bodóhegy. Bakó János ny. tanító Sürii- 
ház, Szinicz Emma postamester Bodóhegy, Siftár 
István Pálmafa. Skrilecz Mihály biró Buzahely, 
Mácsek István Bodóhegy, Benkics Ferenc Boros
tyán, Bánfi István Pálmafa, Vrecsics István Sürü- 
ház. Vlaj József Tiborfa, Vlaj István Zoltánháza.

Urdomb : Ferenczv József áll. tanító Zsida
hegy, Düjh József biró Zsidahegy. Zakócs József 
biró Nagytótlak, Nemsits Ádám biró Alsószent- 
benedek. Lepossa Iván biró Rátkalak, Surányi 

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij : 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 fill. 
többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.

Nyilttér sora 50 fillér.

Hermin tanitónő Urdomb, Vörös Péter biró Ur- 
domb. Nagy István körjegyző Urdomb.

Péterhegy ; Terplán Jenő ev. lelkész, Kühár 
Alajos plébános, Varga Endre tanító, Sárkány 
Ádám körjegyző, Kercsmár Sándor pénztárnok, 
Luczu Sándor biró Péterhegy, Kozár János biró, 
Ficzkó Antal kisbirtokos Borháza, Darvas Ferencz 
tanító, Ballek Miklós h. biró Gyanafa, Ziskó 
Tamás biró, Pondelek István munkavállalkozó 
Lakháza, Ballek József biró Nádorfa, Horváth 
Mátyás biró, Makári Aladár tanító Ottóháza, 
Sebjanics Ferencz biró, Pajty Gizella tanitónő 
Sándorvölgy, Zakocs Ádám biró, Kurcz Sándor 
tanító Kerkaszabadhegy.

Battyánd : Luthár Ádám, Herczeg Ede, Hor
váth Lajos, Kühár János, Kühár Sándor Jákob, 
Osvald Sándor Battyánd, Csaplovits Ferencz, 
Frankó Miklós Márkusháza, Pálfi Lajos, Külics 
Mihály biró, Dómján István Vasnyires, Vlaj Ferencz, 
Podlaiszek István, Fricskics Ferencz Rónafő, Vlaj 
István, Bertalanics Ferencz Lehomér, Gorcsán 
Károly biró, Péntek Ferencz, Zsibrik Sándor Vas- 
polony. Berke Mihály biró Vasiak.

Tótkeresztur : Darvas Aladár lelkész, Kiss 
Kálmán plébános, Csahuk Sándor biró, Szeredy 
Viktor körjegyző Tótkeresztur, Bauer Endre, Ma- 
lacsics István Felsöszentbenedek, Füredi Ádám 
biró Gesztenyés, Koltai István biró Geröháza, 
Gorcsán Pál biró Ujkökényes, Ruzsics Adám biró 
Petöfa, Hári János biró Uriszéc, Fiiszár Pál biró 
Kosárháza.

Musznya : Tegyey János, Rituper Mátyás 
Bokrács, Fuisz István Kölesvölgy, Kupién István 
Kölesvölgy, Beznecz János Mátyásdomb, Bánfi 
József Musznya, Czug József örfalu, Beznecz József 
Pálhegy, Zsibrik István Salamon, Kovács Mátyás 
Szentsebestyén, Plébános Szentsebestyén, Parték 
Ádám Völgyes.

Szarvasiak : Csárics József plébános, Tuba 
Leó káplán, Kollars István tanító Seregháza, 
Kuppan Ferencz Határfalva, Weisz Dávid Szarvas
iak, Laposa János Dioslak, Bücsek Mihály Sereg
háza, Gyécsek György Hegyszoros, Horváth Károly 
körjegyző.

Vidéki körjegyzőség : Kovács István, Spitczer 
Izidor, Lázár Ilonka óvónő Barkócz, Schweinham- 
mer János, Wutskits János, Györék .Mihály ifj. 
Baltyánfalva. Tóth Karolina tanítónő Fuisz János 
kereskedő Kovácsics Mihály Korong, Michels Ádám 
tanító Szerecz Ferencz Maraszentes, Mátaj János 
biro Muracsermely.

Felsőlendva : Sinkovich Dénes, Zalai Mátyás, 
Bazsányi Mihály, Bednárik Rezső plébános, Ficzkó 
Károly káplán, Ádám János tanító, Saruga Frigyes 
körjegyző, Roposa Ferencz biró Felsöcsalogány.

Mártonhely: Keresztúri Kálmán körjegyző, 
Horváth József plébános, Pusztai József tanító, 
Mesnárk József tanító, Polgár Sándor tanító, Rátkai 
Ödön tanító, Kolosvári Ferencz tanító, Rátkai Lajos 
tanító, Hima Sándor ev. lelkész, Bencsik János 
Alsómarácz, ifj. Kühár József Mártonhely, Vezér 
József Mártonhely, Czör József Újtölgyes, Luthár 
István Szentbibor.

“isztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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Falud Kamin Iván. Kisszombat Savéi János. 
Lendvanemesd Horváth Iván, Murahalmos Özv. 
Kondor Ferenczné. Kondor íren

Vashidegkut: Keresztury Vince plébános, 
Obál Mihály ny. körjegyző. Huszárik Róza tanítónő. 
Vogler György, Vogler Karoly. Reiser Boda Hen
rik h. körjegyző \ashidegkut, Pitz János Jege
nyéi, Benkó József Károly fa, Jank Károly 
Szécbenyfa.

A központi vezetőség felhívását a na
pokban fogja kibocsátani s ezzel megindul 
a mozgalom a maga dicsőséges útja felé!

Rezet a hadseregnek I

6190. 1915. szám.
Árszabály eleimi cikkek hatósági megallapitasaról.

Borjuszelel 4 kor 
Sertés hús 

Burgonya kilogramonként 10 fill. 
darabja 02 fill. Foghagyma 

Kelkáposzta egy fej 8 10 fill.
egy fej 10—15 fill. Csirke 

~ • való
kor.
darabja 

Tej 
fill. 
darabja 

Szárított vargánya literje

Marhahús 4 kor.
Borjú többi része 3 kor. 60 fill. 

kor. fill.
Vörös hagyma 
darabja 04 fill. 
Fejes káposzta 
rántani való párja 2 kor. Csirke sülni 
pária 3 kor. Tyuk darabja 2.
Kacsa darabja 2. 2.50 kor.
3.— 3.50 kor.
literje 24 fill. 
Vaj kilogramja 
(egész évre) 10 
48 fillér.

3 l 
fill.

Fent felsorolt cikkek árai a belügyminiszter 
ur 5600. 1914. eln, számú rendeletén alapulnak. 
Magasubb árakat követelni vagy ígérni 15 napig 
terjedhető elzárással és 200 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel fenyilhelö kihágást képez. Az árak 
a muraszombati járás területén felebbezésre való 
tekintet nélkül azonnal életbe lépnek.

Muraszombat, 1915. augusztus hő 6-án.
ifj Horváth Pál. 

főszolgabíró.

ADAKOZZUNK

a „VÖRÖS KERESZT“-nek!

HÍREK.
Olvasóinkhoz. A leggondosabb 

fáradozás dacára se sikerült ez ideig kiadó
hivatalunknak még alkalmas munkaerőt 
találni. Állandó és folytonos levelezésben 
van kiadóhivatalunk s minden erejével 
azon van, hogy nyomdánkban még egy 
alkalmas munkaerőt kapjon, ez a fárado
zása azonban legjobb igyekezete dacára 
eddig nem sikerült, kénytelenek vagyunk 
tehát egyelőre még lapunkat kisebb terje
delemben megjelentetni. Törekvésünk azon
ban oda irányul, hogy e sziik keretben is 
a magyarság és e járás lakosságának ér
dekét képviseljük addig is, inig nyomdánk 
alkalmas személyzete ismét lehetővé teszi, 
hogy lapunk a régi terjedelmében legyen 
képes megjelenni.

Gróf Szápaiy László a hadügyminiszté
riumban. Lapunk nemrégiben közölte, hogy Mura
szombat nemeslelkii főura, gróf Szapáry László 
volt fiumei kormányzó belső titkos tanácsos, önként 
jelentkezett harctéri szolgálatra. A hadvezetőség, 
mint most közük velünk, a köztiszteletben álló 
főurat korára való tekintettel a közös hadügy
miniszter cenzúra osztályába osztotta be szolgá
lattételre.

Szabadságon. Dr. Geiger Vil
mos tb. megyei főorvos 10 napi szabad
ságra távozott. A közkórházban a helyette
sítést dr. Czipott Zoltán, járási orvosi teen
dőiben pedig dr Brandieu Sylvius látja el.

— Varsó, Ivangorod. A magyar 
nemzet lelkesedéssel ünnepelte meg a két 
vár eh stét s hálát lebegve a magyarok 
Istenének, imádkozott a magyar fegyverek 
dicső .égéért A nemzet ünnepéből Mura 
szombat is méltó n vette ki részét A varos 
összes házai lobogódiszt öltöttek s este 
fényes lampionos menet hazafias dalokat 
énekelve járta be a várost s a várkertbe 
vonult, hol Horváth László körjegyző szép 
szavakkal emlékezett meg a nap jelentősé
géről. A jegyző szavaira gróf Szápáry 
László vbtt. hatalmas beszédet mondott, 
megköszönte az ünneplést s figyelmezte
tett, hogy a szerencse forgandó s a mily 
egyetértéssel vesszük ki az örömből ré
szünket, ép oly vállvetve maradjunk egy
más mellett, ha ideig-óráig a szerencse el 
fordulna tőlünk.

Kitüntetés. Fényes kitüntetés érte Révész 
Zsigmond középiskolai tanárt, tartalékos zászlóst, 
dr. Ritscher Samu ügyvéd unokaöccsél. ki a háboru 
kezdete óta orosz harctéren harcol. Amint rokonai
hoz irott levelében örömmel jelenti, Ö felsége a 
király az ellenséggel szemben tanúsított vitéz 
magatartása elismeréséül a nagy ezüst vitézségi 
éremmel tüntette ki

Tanitói kinevezések és áthelyezések A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter állami elemi 
iskolai tanilőkká, illetve tanítónőkké kinevezte: 
Luibersbeck Vilmát Vaskorpádra és Ébner Jolánt 
Vaskorpádról Gyanafára, Német István Sereg
házáról Sándorvölgyre.

Bevonulási hirdetmény. Azok az alkalmas
nak talált népfölkelök, akik 1876. és 1877. évben, 
valamint az 1878. évtől 1890. évig bezárólag szü
lettek, továbbá azok, akik 1892., 1893. és 1894. 
évben születtek mint a hivatalos lap mai száma 
íelenti augusztus 16-án az igazolványi lapon 
feltüntetett kiegészítő parancsnokság székhelyére 
- amennyiben nincsenek név szerint fölmentve 

tényleges szolgálatra tartoznak bevonulni. Az 
önkéntes belépés folytán besorozottak, iekintet 
nélkül születési évfolyamukra, ugyancsak augusz
tus 16-án tartoznak bevonulni. A hadi szolgáltatást 
teljesítő népfölkelésre kötelezettek behivottatnak 
tekintetnek A szeptember 15-ikéig szabadságolt 
gépészek és fütök, továbbá az 1876-ban és 1877- 
ben született ama gépészek és fütök, a kik mező
gazdasági szolgálatban vannak alkalmazva, ké
relmükre az illetékes kiegészitö parancsnokság 
engedélyével szeptember 15-ikén vonulnak be.

A hatatlan kórház látogató. Horváth 
Markó logaroveci birtokos beállított a napokban 
a muraszombati kórházba, hogy az ott ápolt 
felesége 18 K 40 í ápolási diját megfizesse. Le is 
telte a pénzt az Íróasztalra, míg azonban Hunyadi 
Sándor gondnok az asztaltól eltávozott, hogy a 
fizetést a könyvbe beírja, Horváth a pénz eltulaj
donította Bűnéért feljelentették s a járásbíróság 
8 napi fogházra Ítélte.

— Pénzküldés a hadifoglyoknak 
Ez ideig Muraszombatból csak utalványon 
lehetett pénzt küldeni a hadifoglyoknak, 
most azonban a magyar általános hitel
bank elvállalta, hogy távirati utón is köz 
vetíti a pénzküldést és e tárgyban az 
alábbi levelet intézte a Muraszombati 
Takarékpénztárhoz:

Van szerencsénk értesíteni, hogy intézetünk 
hadifoglyoknak szánt átutalásoknak távirati utón 
való továbbítását szívesen vállalja s a hazafias és 
humánus célra való tekintettel ezen átutalások 
után a napi árfolyam alkalmazása mellett kizáró
lag a tényleges készkiadásokat számítja fel.

Az átutalási megbízásokban a hadifoglyok 
neve, katonai rendfokozata és jelenlegi tartózko
dási helye magyar betűkkel írva, pontosan fel
tüntetendő. Minden ezirányu egyéb felvilágosítás
sal is szívesen állunk rendelkezésre. Magvar 
Általános Hitelbank (Budapest, V., Dorottya-u. 5.) 

E szerint tehát úgy a Muraszombati 
Takarékpénztár, mint a Mezőgazdasági 

Bank szívesen közvetíti a távirati pénz 1 
küldést. Egyébként ez ügyben is készség. s j 
felvilágosítással szolgál a muraszotnb; 
Vörös Kereszt titkári hivatala

Adományok a sebesülteknek Szlep-. 
János esperes emberszeretö buzgalommal ápol 
a Muraszombatba került sebesültek ügyét. Leik. I 
buzgalma adakozásra bírta a járás hazafias nép 
s ime már egy esztendőn át folyton jutott az 
bőséges éléskamarájából az itt ápolt sebesültek
nek. Legutóbb a következő adományok gyűltem 
be hozzá:

N’ovine c. hetilap gyűjtése 300 K. Zsöl - 
Mátyás Muraszentes 4 pint tej. 3 4 I. tejfel. 20 3 
drb tojás, Megics József kenyérliszt, Fliszár Antal | 
egy cipó kenvér. sajt, 19 szivar, Battyánfah .írói 1 
8 K 80 f. Czigüth István 3 kg. búzaliszt, 3 kg 
kása, 4 kg. kukoricaliszt, Csergöli Péter 1 
burgonya, kg. bab, 13 tojás, Marics Mili. 
10 K. Muraszenlesröl I pint olaj, Behek és Mái 
István Korong 5 1. lej. Mátaj Maliid 4 1. t« 
Bencák István 6 I. tej. 2 I tejfel, Wadovits Réz— 
2 cipő kenvér, I zsák burgonya, I zsák zöldség | 
id. Klekl József I kosár zöldbab. Puska Istvánne 
1 kosár alma

Az Erzsébet szobor alap es a járási em
lék. Évekkel ezelőtt lelkes hölgyek gárdája gyüi 
lést indított egy a Plesa nevű téren leállítandó s 
Erzsébet királyné emlékét hirdető szobor javára. 
A gyűjtés serényen folyt, pár száz korona össze 
is gyűlt, azonban az összegyűlt összeg semmi
esetre se elegendő egy szerény emlékmű felállítá
sára se. A háború által teremtett mostoha viszo
nyok folytán alig van remény arra, hogy az 
eszme testet öithessen. Most amikor járásunkban 
nagyarányú mozgalom indult meg arra, hogy a 
muraszombati járás háborúban elesett hőseinek 
emléke méltó módon Muraszombat egyik főterén 
megörökítve legyen, a mozgalom vezetői helyes
nek vélték, hogy azon nemeslelkii hölgyeket, akik 
az Erzsébet szobor gyűjtést eszközölték, felkérjék, 
hogy az Erzsébet szoborra gyűjtött pénzt bocsás
sák a végrehajtó bizottság rendelkezésére, hogy 
ebből a járási emlékmű alapja lerakható legyen. 
Úgy tudjuk, a kezdeményező lépések már meg
történtek s nem kételkedünk benne, hogy ered
ményre is fognak vezetni, mert megboldogult 
dicső királynénk emlékének nem adózhatunk szeb
ben, ha nevét és emlékezetét befoglaljuk abba t 
mozgalomba, mely a hazáért hősi halált haltak 
dicső emlékét van hivatva megörökíteni.

A regiment után. A regimentet áthelyez
ték . . Két gyermekkedélyü fiatal leányka sehogvs 
birt beletörődni a hadvezetöség renéelkezésébe s 
mivel a regimentet már visszahozni nem lehetett, 
egy szép napon otthagyva szülőket, állást, meg 
léptek s mentek a regiment után. A kemény szivü 
szülők feljelentették gyermekeiket a rendőrségné 
s igy hihető, hogy mihamar visszatérnek a daliás 
leányok . . .

A szerkesztésért felelős : Dr. Vályi Sándor.

Egy 4 lóerős, Nichoison-féle gyárt 
mányu, jó állapotban levő gőzcséplógé| 
eladó. Tivadar Ferencz vaskereskedo 
Alsőlendva.

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

sebeknél. Adag: kor. — .00

< Hirgony-Llilinent.>
• Horgony-Pala-Expeller pótlékai 

Féjdfioounentes bedarrsfllés h üléseknél. rhenmAnél 
■{(•■vénynél stb.

üvegje: kor. —.80, 1.40. V-.

Horgony-vas-albuminat-festvény.
Vérszegénységnél és sápkórnél.

Üvegje: kor. 1.40. fi

Kapható • legtöbb gyógyszertárban vagy kösvet- 
9 lenül beszerezhető

k. ír Hektár Jz irtay anuttakaT, cimzatt. jjífj . 
»nrtar*ati. Prága I, Elinhlbilrnn 5.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


