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A tűzoltók ünnepe.

A mai világ az órdek harczok csata
mezeje. Önzetlenséget csak keveset, de 
önérdeket annál többet látunk. Sivár és 
kietlen világ ez, és egészen el kellene kese
redünk ha néha-néha nem észiclnök az 
emben szív és szeretet megnyilvánulását is. 
Mintha visszahatása volna olykor az egois- 
inusnak, mintha nyugvó pontra kerülne j 
néha a tülekedő ember, s megkívánná a jót 
cselekedni. Ilyen nyugvó pontokon azután 
rendesen a humanismus gondolata szállja 
meg a lelkeket.

• Az általános és elkeseredett érdek 
harczhan igazán feltűnő jelenség a tűzoltó
ság eszméje, amelynek mozgató ereje 
ugyan a leggyakrabban a parádé és a hiúság, 
mégis a humanismus és az emberszeretet 
jegyében el. Egy gyönyörű jelszót váltott 
ki ez a himianismiis az egyébként önző 
emberből: „Egyesült erővel a vész idején." 
Mikor lángba borul lejünk felelt a hajlék, 
veszendőben van életünk és vagyuiiuiik, 
akkor egyesülnek az erők, hogy elhárítsák 
rólunk a veszedelmet, csendes foglalkozású 
polgárok ott hagyják minden dolgukat s az 
önkényt vállalt hivatás parancsából segé
lyünkre sietnek a saját életük és testi 
e |>ségii k koczkáztalásával.

Annak az intézménynek, mely humanis- 
inus élő megtestesülése, a tűzoltóságnak 
szép ünnepe volt Péter Pál napján Mura- 
szombathan. \ Vasvármegyei Tűzoltó Szö
vetség tartotta itt évi rendes közgyűlését. , 
Eljöttek hozzánk a tűzoltó ügy lelkes ka
tonái, ügy buzgó és nagy szakértelemmel 
biró vezérei, hogy ismét előbbre vigyék és 
tökéletesítsék e nemes ügyet.

Üdvözlet a Vármegyei Tűzoltó Szövet
ségnek !

A megérkezés és fogadtatás.
A Vasvármogyci Tűzoltó Szövetség még a 

i,unt i‘vbcn tartott közgyűlésén elhatározta, hogy ; 
idei közgyűlései Muraszomhalban fogja inogtar- : 
tani. Varosunk i i j  erőre kapott tűzoltó egyesülete ; 
és közönsége mar hetek óla készült, hogy ez az 
ünnepély mentöl jobban és fényesebben sikerül
jön. A tűzoltó csapat lázas munkát végzett. Na
ponként gyakorlatokat tarlót lak, szorgalmasan í 
tanullak és próbállak.

A Szövetség elnöke llcrhsl (Jéza alispán 
lörzskarával hétfőn este érkezett. A fogadtatás 
impozáns volt. Kivonult az állomásra a teljesen 
újonnan felszerelt csapul dr. Sünien Lajos föpa- i 
rancsnok vezetése alatt. Nagyszámú közönség is I 
piti ki a pályaudvarra, amelynek soraiban ott 
láttuk Pósfay Pongrácz főszolgabírót, dr. Geigcr 
Vilmos járásorvost, dr. Skrilecz Mihály körorvost, 
dr. Vratarits Iván, dr. Geiger Arthur és dr. Kitscher > 
Samu ügyvédeket és társadalmunk vezető egyéni
ségei közül még többet.

Mikor a vonat a váltónál berobogotl az 
állomásba, felhangzott dr. Sómén Lajos főparancs
nok harsány vezény szava, mire a teljes díszben 
kivonult csapat merev tisztelgő állásba helyez
kedve fogadta a szövetség elnökét Herbst Géza
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alispánt, akibe: midőn a kocsiból kiszállott dr. 
Czifrák János a tűzoltó egyesület elnöke a követ- ' 
kezű beszédet intézte.
Nagyságos Alispán, Vármegyei Tűzoltó Szövetségi í 

KI nők U r!
A muraszombati Önkénytes Tűzoltó Egye- ; 

süléinek és Muraszombat község hazafias közön
ségének régi vágya és Óhaja teljesült e pillanat- . 
hun, midőn a Vármegyei Tűzoltó Szövetségei, 
és annak élén Nagyságodat városunk falai kö
zött üdvözölheti. Régi vágyunk volt közöttünk 
üdvözölheti azon Szövetséget, amelynek kere
tében a tűzoltóságok, eme humánus intézmények 
működnek. Mint a Muraszombati Önkényles 
Tűzoltó Egyesület elnöke szive.u mélyéből kö
szöntőm Nagyságodat, és a Szövetséget. Őszin
tén kívánom, hogy az itt elvégzendő munkáju
kon Isten áldása legyen, abból a köznek csak 
üdve és baszna fakadjon! Isten hozta a Szö
vetséget Miira-zombatha !

A beszéd elhangzása után a nagyszámú 
közönség harsányan éljenezte az alispánt és a 
Szövetséget, mire Herbst Géza meghallgatván a 
parancsnok jelentését, megköszönte a szives 
fogadtatást és örömének adott kifejezést a fölött, 
hogy a Szövetség Muraszombat vendégszerető 
falai közöli tarthatja közgyűlését.

Ezután megkezdődött a bevonulás. A tűzoltó 
csapat, amelyhez a vendég tűzoltók is csatlakoz
lak vig zeneszóval vonult he a városba, kisérve 
közönség százaitól. Az el száll ásol ás után vacsorára 
gyűllek össze a vendégek a Bohrai féle étteremben 
s vig poharazás közben töltőitek az estél.

A közgyűlés.
Péter Pál napjun a reggel és délelöit érkező 

vonalokkal jöttek az egyes tüzollóesapatok. Egy- i 
más után érkeztek a márlonhciyi, a esekefai, a 
fercnezfalvi, a hidegkuli, a zollánházi, a kerkás 
kápolnai, a szombathelyi, körmendi, kőszegi, ( 
ezelldömölki, öriszigeli, vörösvári, szentgotthárdi, 
sárvári, vasvári, répczel.aki, iiémeliíjvári, csánigi 
tűzoltók küldöttjei.

Délelőtt V* 12 órakor a közgyűlést előkészítő 
választmányi ülés volt. Majd ebéd után d. u. 2 I 
órakor megkezdődött a közgyűlés az óvoda árnyas 
udvarán. A veranda alatt díszes elnöki emelvény 
volt, amelyen Herbst Géza szövetségi elnök, dr. 
Czifrák János helybeli tűzoltó elnök mini társelnök, 
Barabás István és Horcczky Gyula titkárok és ■ 
Zrínyi József pénztáros foglallak helyet.

Herbst Géza elnök tartalmas beszéddel nyi
totta meg a közgyűlést, üdvözölte a megjelenteket, 
a jegyzőkönyv vezetésére lloreczky Gyula titkárt, 
hitelesítésére pedig dr. Ajkay Béla és dr. Czifrák 
Jánost kérte lel. Sajnálattal emlékezett meg arról, 
hogy Ajkay Zoltán szövetségi alelnök betegsége 
folytán távol maradni volt kénytelen, s indítvá
nyozta, hogy úgy Ajkay Zoltánt, mini Bczcrédy 
István főispánt a közgyűlés táviratilag üdvözölje.

Ezután Barabás István I. titkár olvasta fel : 
hatalmas évi jelentését. Ez a jelentés valóságos i 
tanulmány volt. Nagy gonddal összehordott sta
tisztikai adatokkal jellemezte az elmúlt év tűzren
dészetét, és a jelentés keretében előadási is tar
tott a községi kötelező tüzörségröl. Nagy érdeklő
déssel hallgatta a közgyűlés u tartalmas titkári 
jelentést, és Horoezky Gyula indítványára köszö
netét szavazott Barabásnak kiváló munkájáért és , 
egyben elhatározta, hogy azt a hivatalos lapban 1 
kinyomatja.

A titkári jelentés után a számvizsgáló bi
zottság jelentését olvasta fel lloreczky Gyula 
u bizottság elnöke, majd Zrínyi József pénztáros
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a jövő évi költségvetést terjesztette elő. Zrínyi 
Józsefnek is köszönetét szavazott a közgyűlés.

Ezután dr. Skrilecz Mihály tartott igen ta
nulságos is szemléltető előadást a tüzesetek alkal
mával leggyakrabban előfordulni szokott balese
tekről, s az első segélynyújtásról. A tűzoltók 
élénk érdeklődéssel hallgatták dr. Skrilecz előadá
sát, amelyért az elnöklő alispán indítványára a 
közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetét szavazott neki.

Az indítványok során gróf Batthyány Zsig
ám időt. kerületünk országgyűlési képviselőjét és 
Pósfay Pongrácz főszolgabírót a közgyűlés a 
SzöveLség választmányának tagjává választotta.

Ezután dr. Czifrák János emelkedett szó
lásra s megköszönte a Szövetségnek, hagy a köz
gyűlés színhelyéül Muraszombatot választotta. 
Herbst Géza alispán pedig Muraszombat közön
ségének fejezte ki háláját és köszönetét s ezzel a 
közgyűlés az ehlök éltetésével véget ért.

A gyakorlat.
A közgyűlés után d. u. 4 órakor a tűzoltó 

csapatok kivonultak a muraszombati tűzoltóság 
szertárához és gyakorló terére, ahova megérke
zett nemsokára Herbst Géza alispán szövetségi 
elnök a szövetség tisztikarával. Az alispán meg
hallgatta Kuzsa Ferencz alparancsnok jelentését 
és egy fecskendő iskola szerelését kívánta látni. 
Rúzsa Ferencz erre bemutatta az ujonan beszer
zett fecskendő iskolaés gyors szerelését, amely pro- 
duklio oly kitünően sikerült, hogy az egy begy ült 
szakférfiak teljes elismerésüket fejezték ki a csa
pat magatartása felett.

Ezután a 25, 20, 15 és 10 éves tűzoltóknak 
osztották ki a szolgálati érmeket. Herbst alispán 
lelkes szavakat intézett a csapathoz és ezután át 
adta a szolgálati érmeket a következő tűzoltóknak :

25 éves érmet kaplak Mcixncr Mályás tűz
oltó felügyelő, Antaucr József, id. Barbarics Ist
ván, Baucr János. Bodanccz Ferencz, Gumilár 
Mihály. Lejkó Ferencz, Pecsics József, Stefanecz 
András, Stcvancsecz Antal, Szlcpccz György, 
Szlepccz János, Vogrincsics György, Vratarics Iván.

20 éves érmet kaptak Fnllik Károly, Holcz- 
mann Ferencz, Meolicz Mihály, Szccskó József, 
Zelkó József.

15 éves érmet kaptak Baradics István, Csc 
nár János.

10 éves érmet kapott ifj. Noresics Ferencz.
Az érmek kiosztása uláa Antaucr József 

szép szavakban köszönetül mondott az alispánnak 
azért a kegyességéért, hogy az érmeket saját 
kezével volt szives a kihintetteknek átadni.

A dekorálás után diszmenet következett. Az 
ünnepélyre egybe seregiéit tűzoltók valamennyien 
elvonultak Herbst Géza alispán előtt. A dcfíilicrung 
kitünően sikerült. Ezután a támadó gyakorlat 
következett, Ezt megelőzőleg Barabás István I. 
titkár közölte a tűzoltó csapattal a megoldandó 
feladatot. Kg a Lcndva-ulczában a városbiró szal
mával fedett pajtája. Délnyugati szél fuj, tehát a 
legkedvezőtlenebb szituáczió.

Az alispán és a szövetség tisztikara, vala
mint a vidéki tűzoltók elvonultak a Lendva-utczáha, 
ahol óriási közönség verődött össze, hogy tanúja 
legyen a látványosság számba menő gyakorlatnak. 
Egyszerre megharsant a trombita vészjele. A tűz
oltók egymásután adták át a jelet s pár perez 
alatt már hallaltszott a nehéz tűzoltó szerek robo- 
gása. Vágtatva közeledtek a szerház felöl. Elöl 
egy targoncza fecskendővel szaladt nehány tűz
oltó, majd a nagy fecskendők következtek hangos 
trombitaszóval. Kivonult a szerkocsi is nehány 
lajt vízzel.
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A támadást vezető al|>arancsnok rögtön tisz
tában volt a helyzettel. A lánghun állónak jelzett 
épületet megmenteni már nem lehet, azért a fö 
erőt a szomszéd ház udvarán levő szalmafedeles 
pajta megmentésére irányította. Pár perez alatt 
két hatalmas vizsugár öntötte itt a vizet. A tar- 
goncza fecskendőt az ovoda udvarán levő kút 
mellett szerelték és igen hamar kaptak vizet. 
A támadás jól sikerült. A leghevesebb munka- 
kö/.ben az alispán „állj“-t fuvatott s a tüzrendé- 
szeti felügyelők megnézték a védelmi és oltási 
munkákat. Minden tűzoltót és esövezelöt meg
kérdeztek, hogy az adott helyzetben mi a teendő
jük s elismeréssel vették tudomásul, hogy a fel
adatot jól oldották meg. Kzulán a gyakorlatot 
lefújtáé s a tűzoltók a szerekkel haza vonultak.

A lakoma.

Este 8 órakor 80 leritékü lakoma volt a 
Dohrai étteremben. Az asztalfön Hcrbst Géza al
ispán ült, tőle jobbra IVisfay Pongrácz főbíró és 
Zrínyi József szövetségi pénztáros, balra dr. Czif- 
rák János helyi elnök, Barabás István és Horeczky 
Gyula titkárok ültek. Az első felköszöntöt Hcrbst ; 
Géza alispán a királyra mondotta, amelyet a 
lakoma résztvevői állva hallgatlak végig. Majd j 
ugyancsak Hcrbst Géza mondott lelkes felköszön
töt Muraszombat közönségére. Ur. Czifrák János 1 
a következő szónok a szövetségre, annak elnökére J 
és tisztikarára, Pósfay Pongrácz pedig az alispánra ! 
és a vendégekre mondott toasztot. Barabás István ! 
dr. Czifrák János elnököt, Zrínyi József dr. Sómén 
Lajos főparancsnokot és a tűzoltó egyesületet, , 
Horeczky Gyula a beteg Ajkay Zoltán alelnökül 
éltette, akinek üdvözlő sürgönyét i* felolvasta. 
Kclköszöntöket mondtak még Rólh Kálmán fel- j 
ügyelő, Takáts R. István és Wilfingcr Károly.
A társaság kitűnő hangulatban maradt együtt a 
késői éjjeli órákig. Dolmii Jánost a banquet elö- 
állitásáért és a jó borokért dicséret illeti.

Véget ért a nagy és örökké emlékeze- ! 
tes ünnepség, A muraszombati tűzoltóság ! 
büszke önérzettel mondhatja el, hogy jól I 
végezte kötelességét. A rövid idő daczára j  
amely a csapatnak rendelkezésére állott, , 
kitűnő kiképeztetést kapott a testület, amely j 
első sorban dr. Somén Lajos főparancsnok ; 
és Rúzsa Ferencz alparancsnok nagy szor
galmának az eredménye, másrészt arról j 
tesz tanúságot, hogy az egyesület tagjai 
nemes hivatásukat átérezve, példás buzgó- 
sággal teljesítették az önként vállalt kötele
zettséget s emberül megdolgoztak a siker 
érdekében. Őszintén óhajtjuk, hogy ez a 
buzgalom és lelkesedés meg is maradjon a , 
testületben.

A város közönségének pedig volt al
kalma látni, hogy immár megbízható tűz
oltósága van, amelyre a vész idején szá
míthat. Nagy megnyugvással tölthet el
mindenkit az a tudat, hogy 40 jól kipróbált 
tűzoltó őrködik vagyonunk és életünk biz
tonsága felett. Ez a megnyugvás megérdemli, 
hogy ezt az életre való intézményt Mura
szombat minden polgára, de különösen a 
háztulajdonosok pártolják. Anyagi erő nél
kül az egyesület semmit sem tud tenni s 
a háztulajdonosok csak önmaguk jól fel
fogott érdekeit szolgálják, ha azon csekély 
tagdíj ellenében az egyesület pártoló tag
jainak sorába belépnek.

Bucsulakoma dr. Szász Ferencz 
tiszteletére.

Bensöséggel teljes és meleg ünneplés
ben részesítette Muraszombat intelligens 
közönsége dr. Szász Ferenczet, akit Ö Fel
sége a Király a szombathelyi kir. törvény
székhez bíróvá nevezett ki. Dr. Szász 
Ferenczet Muraszombatban mindenki sze
rette, és ennek az őszinte rokonérzésnek 
volt a következménye, hogy búcsú estélyén

melyet a muraszombati jogászvilág rende
zett, szokatlanul nagy számban jelent meg 
városunk intelligcntiája. 65-en ülték körül 
a patkó alakú asztalt, amely a Dohrai étter
mében volt terítve, s e magas számból 
mindenki megtudhatja, hogy Muraszombat 
intelligentiájából alig hiányzott valaki, s aki 
nem jött cl, azt is fontos okok késztették 
a távolmaradásra. Ezek az urak ki is men
tették magukat s igy bátran ideírhatjuk, 
hogy az ünneplés a bucsuzkodás a lehető 
legáltalánosabb volt. De nem is lehetett 
máskép. Dr. Szász Ferencz három évi itt 
tartózkodása alatt csak barátokat szerzett 
magának. Mindenkit megbecsült, tehát öt is 
megbecsülte mindenki. Nem csoda tehát, 
hogy egész Muraszombat őszintén sajnálja 
távozását.

Szombaton este 8 óra tájban már gyü
lekeztek a részt vevők a Casinoban. Már 
majd az egész társaság együtt volt, amikor 
a terembe lépett az ünnepelt akit harsány 
éljenzés fogadott. Nemsokára azután elhe
lyezkedett a társaság a terített asztaloknál 
és kezdetét vette a búcsú lakoma. Az asz
talfön az ünnepelt törvényszéki biró dr. 
Szász Ferencz ült. Jobbján Saáry József; 
vezető járásbiró balján pedig Pósfay Pon
grácz főszolgabíró ültek.

A pecsenyénél felállott Saáry József 
vezető járásbiró és a következőket mondotta.

Tisztelt Uraim!
Akinek novében a mi kedves ünnepelt 

barátunk oly híven, sikerdusan és annyiszor hir- j 
dette és mondta ki az igazságot, az a fölkent ! 
Uralkodó imc részére is kiszolgáltatta azt \ 
fényesen. Arra a fenkőlt gondolkozásu, bölcs és 
igazságszeretö nagy aggastyánra (a jelenlevők 
felállanak) ürítem poharamat, kit eme kiváló 
tulajdonságaiért tisztel, becsül a félvilág s ra
jongva szeretnek az ö népei. És akitől várják 
úgy az egyesek, mint várja sokat szenvedett 
édes hazánk is az igazságot, várja a maga 
ezredéves igazságát, a reményt és vigasztalást 
mindenha; s hiszem a magyarok hatalmas ! 
Istenét, hogy nem is várja azt hiába! - 
A mi dicsőségesen uralkodó apostoli Királyunkra 
emeljük poharunk es egy szívvel lélekkel kér
jük a Mindenhatót, hogy fordítsa felénk, bü 
magyar népe felé az ö nagy szivét s hogy 
árassza reánk jósága minden áldását. S ben 
nünket boldogítva, Ü maga is boldoguljon. 
Éljen a király!

Most pedig hozzád fordulok kedves bará
tom és biró társam, hogy járásbíróságunk ne
vében is rövid néhány szóval szívélyes búcsút 
vegyek tőled. De ne várj tőlem a meghatott
ság ez ünnepélyes pillanatában hosszú, áradozó 
beszedet, annál kevésbé sablonszerű üres frá
zisokat, mert az nem komoly bíróhoz illő dolog 
és én erre nem is volnék képes. Sok szó, 
kevés igazság. S úgy vagyok meggyőződve, és 1 
kivált a büntető bírói székből azt hiszem, velem 
együtt te is, hogy az átérzeti igazság nem 
szorul sok szóra, mig a hazugság alig győz 
elegei találni. Oh pedig: „nincs keserűbb dolog 
a földön, mint az igazság parancsainak a meg
sértése1'. De nincs édesebb, felemelöbb érzés 
sem. mint az igazság diadala, elismerése. Sulisé , 
érjen léged az előbbi s az utóbbi mindig ! És 
mert néma ott a nyelv, hol dúsak az. érzelmek; 
és mert mélységesen dúsak a mi érzelmeink te 
irántad, azért engedd meg édes jó Ferim, hogy 
a nehéz hucsu-istenhozzádot csak pár rövid I 
szóval fejezhessem ki irántad. Hisz a te ritka ; 
szerény, kedves egyéniségedhez is ez illik lég 
jobban. 8 hiszen a tettek és nem a puszta 
szavak embere vagy te is. Már pedig a tettek 
önmagukat dicsérik legjobban, mert „minden 
Demosthenesnél szebben beszél a tett14. Erről 
az oldalról tanultunk téged megismerni, tisztelni, 
becsülni, szeretni legjobban. S ezen legszebb 
tulajdonságodnak,kiváló ügybuzgalmad, sikerdus, 
szakavatott munkásságodnak méltó jutalma eme 
szokatlan gyors, szép előmeneteled is . . . Bizo
nyára nincs senki közülünk, aki igaz szívből 
nem örülne ennek. De viszont nincs közülünk

egy is, aki mindamellett fájó szívvel ne válnék 
meg tőled. Nagy a mi örömünk a te örömed 
felett, hogy e rögös pályán már is oly szép 
jövőnek nézesz elébe. De hiába, önző az ember, 
épp oly nagy a mi bánatunk is a fölött, hogy 
ily igen hamar elveszítünk Téged. És hogy is ne ! ? 
Hisz ez önző, anyagias, sivár, rideg korban 
úgy is olyan ritka fehér holló már a hűséges, 
önzetlen jó barát. De hát még az önzetlen igaz 
karlárs ! kivel gyönyörűség együtt szolgálni s aki 
rokonszenves és jóban-rósszban egyiráni részt
vevő, nyájas, kedves modorával a legtcrheschh 
szolgálatot is megkönnyíti, elviselhetővé teszi 
ránk nézve.

Oh az ilyen jó baráttól, hü bajtárstól igen 
nehéz a megválás s talán a végleges bucsuzás. 
Azért nem is folytatom a nehéz feladatot 
tovább, mert elszorul a mellem, fojtogat és 
elcsuklik a hangom, sírni szeretnék a kebleden 
fiam, „kiben nekem kedvem telt“. Ezért pedig 
— odi profanum vulgus - hátha ki is nevet
nének sokan. 8 ez még jobban fájna. Engedd 
meg azért végül csak azt az egyet hinnünk, 
reménylenünk, hogy ha itt hagysz is bennünket, 
de a szived, lelked, gondolatod nálunk marad. 
Valamint arról mi is biztosítunk téged drága 
jó barátunk, hogy emlékedet szivünkbe zárva, 
mindig híven megőrizzük. Jó és bal szerencse 
közölt mindig vissza gondolunk rád igaz szere
tettel. Ez az egyedüli kincsünk, mit neked em
lékül nyújthatunk. Fogadd el és ne vesd meg 
azt Őrizd meg ha lehet a sírig, mint mi is 
megörizzük a te kedves emlékedet. Az Isten 
áldjon! az lsen tartson! az Isten vezéreljen 
sok szerencsével. Tieiddel együtt az Isten él
tessen !

Ezután P ósfay Pongrácz  főszolgabíró 
mint a Casino elnöke, a helyi társadalom 
nevében búcsúztatta cl dr. Szász Ferenczet 
a következőképen :

Mélyen tisztelt Társaság!
(Abban a pillanatban amikor a szónok 

beszédébe kezdett, tüzet fújtak. Nagy ijedség 
lett úrrá a lelkűken, az emberek felugráltak 
székeikről és az ablakokhoz tódultak. A csend 
csak pár perez múlva állott helyre, mire Pósfay 
ekkép beszélt:)

Ennek a tűzoltó kürtnek riadója, amely 
ebben a társaságban ilyen zavart csinált, nem 
okozott akkora ijedtséget mint az a hir, hogy 
dr. Szász Ferencz, ami kedves barátunk, aki 
nek a tiszteletére ma összejöttünk, — eltávozik 
körünkből, s ijedelmünket kevéssé tudta ellen
súlyozni az az őröm, hogy távozásának oka a 
jól megérdemelt előléptetés. A mai alkalomra, 
a bucsupohárra nem a convenlionalis szokás, 
hanem azon őszinte tisztelet és szeretet hozott 
bennünket össze, amelylycl dr. Szász Ferencz 
törvényszéki biró ur, nagyrabecsült személye 
iránt viseltetünk.

Akinek a sorsa akkép fordul, hogy életet 
egy ilyen kis városban kell eltöltenie, az kellő
leg tudja értékelni azt a társadalmi kört, ame
lyet az értelmiséghez tartozó feríiak azért 
alkotnak, hogy az egyébként sivár kisvárosi 
élet egyhangúságát elviselhetővé tegyék. Ez a 
társadalmi kör azonban esak akkor szolgálja 
igazában ezélját, ha tagjai a kölcsönös tiszte 
let és megbecsülés erényeivel jeleskednek, ha 
egyéniségükkel es felfogásukkal szivesen illesz
kednek be azokba a keretekbe, amelyekben az 
ilyen társadalmi szervezet működik, ha megje
lenésük nyomában sympathia kel, és ha mint 
igazi lérfiak állanak meg azon a helyen ahová 
őket végzetük küldte. A társadalmi életet élő 
embernek, ilyen valóságos iskolai példája volt 
dr. Szász Ferencz. Önök előtt uraim, az ö ki
váló qulitásait nem kell méltatnom hisz az alatt 
a három év alatt amit ö körünkben eltöltött, meg
győződhettünk arról, hogy dr. Szász Ferencz, 
a hivatalában is kitűnő biró, mennyi szeretetre
méltó tulajdonsággal felruházott kedves ember, 
akit mi mindnyájan tiszteltünk, akit mi valameny- 
nyion szerettünk, s akinek eltávozása itt minden 
kinek fáj. Ö azaz ember, amilyenekből alakul 
meg az ideális társadalmi élet, az ö és hozzá 
hasonló férfiak társasága teszi kellemessé a mü
veit emberek együtllétét. A Muraszombati 
Casino, * a társadalom nevében ürítem dr. 
Szász Ferencz egészségére poharamat. Az 
Isten öt kedves családjával együtt, a magyar 
igazság szolgáltatás díszére, és a mi örömünkre 
sokáig éltesse!!!
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titánná dr. C z ifrá k  Já n o s  az ügyvédi 
kar nevében ekképen szóllott:
Mclyi’ii tisztelt ünneplő és szoinorkodn társaság !

Hz a furcsa és merőben szokatlan meg
szólítás méltán csodálkozást kellhet Önökben 
uraim, -öt azon som ütközöm meg. ha mosolyt , 
csal ajkaikra, de bármennyire csodálkozzanak, 
és akár hogyan mosolyogjanak is uraim kény
telenek bevallani mikor most ünnepiünk akkor 
szomorkodunk mikor vigadunk egyben busuluuk 
is ! Ünnepiünk egy férfiút dr. Szász Fercncz 
kedves barátom személyében, aki jól megérde
melt előléptetésben részesült, és busuluuk, mert 
ezen előléptetés következményekép meg vá
lunk tőle.

A jelen alkalommal búcsúzni jöttünk össze, 
s nem csoda uraim, hogy az elválás gondolatá
nak hatása alatt bánatos n mi örömünknek az 
arczulatja.

Engem az a megtiszteltetes ért, hogy 
fiskális collegaim nevében mondjak isten hozzá- 
dot dr. Szász Forencznck. Ez a megbízatás 
nehézzé teszi a nyelvemet, mert nekünk ügyvé
deknek kétszeresen fáj az ö távozása. Mi mint 
vele hivatalosan érintkező ügyvédek, s mint o 
varos társadalmának tagjai kétszeresen veszí
tünk. Mi hivatásunkat a bíróság csarnokában 
gyakoroljuk. Keressük azt az igazságot, amelyet 
a biró oszt. Ez az igazság keresés dr. Szász 
Forenez bírói széke elölt valóban kellemes 
kötelesség teljesítés volt. Azokba a száraz, és 
rideg hivatalos funkliokba ha szabad maga
mat igy kifejezni dr. Szász Ferenc annyi kedves
séget tudott vegyíteni és oly lebilincselő modor
ban kezelt bennünket, hogy nála élvezet volt 
még pert veszíteni is. Es amikor letettük a 
hivatalos gondokat, s mint a társadalom embe- 
tei találkoztunk egymással baráti körben, akkor 
, ■ * szoretetre méltó egyéniségében olyan ked
ves barátot és ezimborál találtunk, akit nélkü i 
loznünk igen nehéz dolog lesz.

Kedves Feri barátom, ügyved collegáid 
nevűben köszönitek és búcsúzom tőled. Szivünk 
szerint örvendünk sikerednek, amely bizonyára 
első lépése annak a szép pályának, amelyet 
kiváló qualitásaid révén befutni fogsz. Adjon 
ehhez neked a jó Isten erőt és egészséget, j 
Kívánságaink fejében a te változatlan szerető
iedet kérjük tőled. Légy nekünk czentnl is jó 
barátunk, ne feledkezzél meg rólunk, kik teged 
igazán a szivünkbe zártunk, az együtt eltöltött ! 
kellemes órák emléke éljen benned ! Vidd el a 
le szerető családodnak a mi még tiszteletünket! 
Az Isten éltessen sokáig!

A község közönsége nevében H o rvá th  . 
L á sz ló  körjegyző a kővetkezőket mondotta: •

Mélyen tisztelt l'ruiin!
Hálás köszönetét mnndok az ünnepély ; 

rendezőségének, hogy alkalmat adott nekem 
arra. hogy a távozó kir. törvényszéki biró urat 
Muraszombat község közönsége nevében mély j  
tisztelettel üdvözölhessem. Bármennyire szívesen j 
is teszek eleget a megbízásnak, mégis fájdul- ' 
másán cselekszem azt, mert községünket súlyos 
veszteség éri a ni t. biró ur eltávozásával. 
Mm! a község jegyzője, közvetlenül érintkezvén 
a néppel és a jogkereső közönséggel, bőséges 
alkalmam volt tapasztalni, hogy ez a nép mi
lyen szeretettel, milyen odaadó ragaszkodással 
viseltetett a távozó biró ur személye iránt. 
Tudom azt is, hogy az a társadalmi kör, amely
ben élt s a mely községem intclligentiáját alkotja, 
mennyire szerette és megbecsülte dr. Szász 
Fercncz urat. Ilyen férfin büszkesége annak a 
községnek, amelynek lakója és ilyen kiváló 
embert elveszíteni fájdalmas gondolat. Mura
szombat község közönsége nevében azon kére
lemmel emelem poharamat dr. Szász Fercncz 
kir. törvényszéki biró urra és nagyrabecsült 
családjára, hogy községünket, szépen induló 
pályájának első állomását, unnak minden lakó
jával együtt zárja emlékezetébe, gondoljon rá
juk szeretettel vissza. Az Isten éltesse!!!

Minden egyes felköszöntö után össze
csengtek a poharak, s harsány éljenzés tört 
ki a részt vevők ajakán. Mindenki sietett 
búcsú poharat üríteni a távozóval, aki a 
felköszöntök elhangzása után szintén szó
lásra emelkedett. A meghatottságtól remegő 
hangon mondotta el beszédjét, amelyben

hála telt szívvel emlékezett meg elsősorban I 
Saáry Józsefről, aki öt atyai indulattal támo
gatta, kartársairól, a társhatóságokról az j 
ügyvédekről és barátairól. Azután elbúcsú
zott tőlük. Hangja itt meg-meg csuklóit, az 
érzelemtől alig tudott szóhoz jutni. De mély 
megilletödés vett erőt barátain is, s őszinte | 
szívhez szóló szavainak hatása alatt sokak
nak szemében könnyek csillogtak.

Felköszöntöt ^mondottak még Takáts 
R. István, aki az ünnepelt édes atyját, a 
népnevelés egy öreg bajnokát éltette és 
Aczél József járásbiró, aki a távozó jóba
rát egészségére ürítette poharát. A társaság i 
azután a legjobb hangulatban maradt 
együtt és végezetül, búcsúzóul szerenádot 
adtak a távozó biró szeretett nejének.

H Í R E K .

B atth y án y  g r ó f  fö isp a n je lö lt .
Legilletékesebb helyről kaptuk a hirt, hogy 
a Bezerédj István dr. lemondásával meg
üresedett föispáni székre kerületünk nagy- ; 
érdemű képviselője, Batthyány Zsigmond gr. , 
a függetlenségi kormány legkomolyabb je
löltje. Bennünket, muraszombatiakat, ez a 
hír a lehelő legközelebbről érint. Nemcsak 
azért, mert gróf Batthyány Zsigmond a mi 
kerületűnk képviselője, hanem mert minden 
izében a mienk. Kora ifjúságától fogva já
rásunk lakója annak minden mozgalmá
ban vezérszerepet vili. Általános tisztelet és 
közbecsülés őrizi népszerű személyét s mi 
bizonyára a legnagyobb örömmel látnók az 
ö hivatott kezében vármegyénk kormány
zását.

—  Döbrentey Antal szolgabiró visszatért 
szabadságáról és újból elfoglalta hivatalát.

Aczél József kir. járásbiró c lm 2-án 0 
heti szabadságra megy. Szabadságát Máramaros- 
szigeten és Beregszászon fogja eltölteni.

Saáry Jenő. Saáry József kir, vezetö- 
járásbiró szép tehetségű fia. a morva-fehcrtein- 
plomi katonai reáliskola növendéke kettős kitün
tetéssel telte le az évzáró vizsgát.

E sk ü v ő  Dr. Pintér Miklós ügyvédi 
karunk e jeles tagja június 30-án vezette 
oltárhoz szépséges aráját Weidlich Miczi 
kisasszonyt, dr. Weidlich Lajos szentgott
hárdi ügyvéd leányát. Az esküvő a szent
gotthárdi ciszterciták templomában lolyt le. 
Tanuk voltak a vőlegény részéről Pósfay 
Pongrácz főszolgabíró, a menyasszony ré
széről Weidlich Pál miskolci nagykereskedő. 
Koszorusleányok voltak: Weidlich Böske, ■ 
Gruber Mici, Szeisz Irma, Lipp Margit, Pin
tér Ilona, Grabler Iltts, vőfélyek: Pósfay 
Gusztáv szentgotthárdi szolgabiró, Kónig 
Sándor dr. szentgotthárdi ügyvéd. Pintér 
Lajos dr. szombathelyi ügyvéd, Lipp Károly 
orvostanhallgató. Olajos József egyetemi 
hallgató és Gerlics Elek körmendi tb. szol
gabiró. Esküvő után fényes lakoma volt az , 
örömszülök házánál.

Rúzsa Ferencz előléptetése. A mura
szombati tűzoltók fényesen sikerült gyakorlatát 
Hu/.sa Fercncz alparancsnok vezette. A kiváló 
eredményt megjutalmazandó, dr. Sömen Lajos 
főparancsnok nyomban a gyakorlat befejezése 
után főparancsnok helyettessé nevezte ki s a 
tűzoltóságra kötelező egyenruházati szabályzat 
szerint átadta neki a harmadik aranyrózsát is. 
Itt említjük meg, hogy a Szövetség Rúzsa Fercn- 
ezet, 140 korona ösztöndíjjal az augusztusban 
Budapesten tartandó tűzoltó tiszti tanfolyamra 
küldötte ki.

— T ü z re n d é s z e t i  fe lü g y e lő k  a  
m u r a s z o m b a t i  tű z o ltó  ü n n e p é ly e n . A
Vasvármegyei Tűzoltó Szövetség muraszom
bati közgyűlésen a következő tüzrendészeti

felügyelők vettek részt. Barabás István, 
Horeczky Gyula, Zrínyi József, Róth Kál
mán, Kirchnopf Mihály, Szigethv Dénes, 
Palovits József, Gager Samu, Gócán Sán
dor, Hartelendy Miklós, Lcgner János, 
Fischl Gyula, Vurz Sándor, Kaiser Károly, 
Dávid Mihály, Vellisch Béla, Csaplovits Fe
rencz, Meixner Mátyás, Keresztury Kálmán, 
Soliár Ferencz, dr. Ajkay Béla vál. tag és 
dr. Sömen Lajos.

Bagári János kárpitos. Bagári József 
márlotibelyi plébános testvérbátyja kedden este a 
Fliszár-féle vendéglő egyik asztalánál hirtelen 
rosszul lett, végig feküdt a pádon s mire oda
mentek hozzá, már meg volt halva. Szivszél- 
iité.s érte.

A kath. Templom gipsz modellje Takáts 
László műépítész, a muraszombati uj kath. tem 
plom tervezője elkészítette az építendő templom 
gipszmodelljét, s azt a plébániaiak egyik termében 
kiállította. A templom kisebbített modellje igen 
szép, s naponkint a hívők közül sokan nézik meg. 
Bírjuk a jeles épitö művész Ígéretét, hogy legkö
zelebb a templom egész műszaki leírását lógja 
adui, amelyet annak idején közölni fogunk 
lapunkban.

— Gyógytanfolyam a beszédhibában szenve
dók részére. A beszédhibások részére itt helyben 
kezelés tanfolyamát óhajtván létesíteni, felhívom 
a beszédhibában szenvedő gyermekek szülőit, 
valamint felnőtteket, hogy a tanfolyamon való 
részvételi szándékukat további intézkedésemnek 
leendő megtétele céljából velem 11-ig közölni 
szíveskedjenek. Eredményesen gyógykezelhetnek 
általában mindennemű beszédhibák a fok minő
sége szerint rövidebi), vagy hosszabb idő alatt. 
Dadogás, hebegés, a pöszebeszéd minden faja, 
hadarás, beszéd nehézség, hijsteriás-, nenraszteriás-, 
traumás neurasis s a nehéz hallás kapcsán jelent
kező beszédzavarok stb. Nemesdfalvi József 
beszédh. szaktanára.

Tüzilárma. Szombaton este 9 óra tájban 
félelmetesen harsogott végig a város ulczáin a 
tűzoltók vésztjelzö kürtje. Az északi égbolton ha
talmas piros fény mulatta a tüzel, még pedig 
oly közelről, hogy a tűzoltóságot riasztani kellett. 
Ki is vonultak egy fecskendővel, de a község 
határába érve látták, hogy a vésztüz messze lehet, 
tehát visszafordultak, mert a nagytávolságra való 
kivonulásnak semmi czélja sincsen. A legnagyobb 
riadalmat a vészjel a Szász Ferencz dr. tisztele
tére egybegyült társaságban okozott, ahol fel 
ugrállak az asztalok mellől s csak akkor nyugod
tak meg, amikor kiderült, hogy nem Muraszom
batban. hanem valahol messzebb vau a tűz. 
Értesülésünk szerint a csendőrök „erélyesen" 
nyomoznak, kogy ki csinálta a vak lüzilárinát, 
felakarván jelenteni az illetőt kihágás miatt. Ez a 
hebehurgya túlbuzgóság bosszantó volna, ha nem 
lenne nevetséges. A riasztást Ditrich Ágoston, a 
tűzoltó egyesület szertárosa csinálta, aki udvará
ból többekkel együtt látta az ijesztő vésztüzel. 
Nem kihágást követett el tehát, hanem kötelessé
gét teljesitette. A csendőrségnek meg kellene 
köszönni, hogy hu valaki tüzjelet ád, nem pedig 
feljelenteni az illetőt azért, mert talán egy pár 
ember megijedt a trombita szótól. Hát persze 
hogy megijedtek, de ez nem tesz semmit. A 
gyönge idegzetű emberek kedvéért a tüzriasztöt 
nem fogják ezentúl sem clsuttogni vagy pikulázni, 
hanem annak rendje és módja szerint harsány 
kürt szóval tudtára adni mindenkinek. Ha a 
csendőrök a megijedt embereket akarják pártul 
fogni, akkor rendezzenek be maguknak mosó és 
vasaló intézetet. Egyébiránt a tűzoltó-egyesület 
elnöksége tudomására hozta ezt a tulbuzgalmat a 
Szövetség itt időző elnökének, Herbst Géza al
ispánnak és a Szövetség fölisztviselöinck, akik 
mind megütközve vették tudomásul a dolgot. 
Reméljük, hogy a szolgahirúság egyszerűen ad 
akta teszi ezt u tökéletlen feljelentést, ha ilyen 
tényleg adatott be és azt a kötelességét teljesítő 
tűzoltót nem fogja idézésekkel zaklatni.

— Egy furfangos lakat. Zsitek Iván battyán- 
falvi illetőségű lakatos tanouc, aki Ritupcr József 
helybeli lakatosmesternél inaskodik, a tanonciskola 
évzáró vizsgájára egy rendkívüli wertheim lakatot 
csinált. Aki nem tud hozzá, ítélet napig sem bírja 
kinyi tani. A munka nem közönséges tehetségre 
vall, s felhívjuk az ügyes fiúra, aki mindössze 
csak 2 év óta tanulja mesterségét, az illetékes 
körök figyelmét.
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Gyermekszáj: T mi i t  ó : „Hol fordul elő 
a szarvasV* K is t a n u l ó :  „Az erdőben'* - 
T a n í t ó :  „É- a* — — T a n u l ó :  „És a Schicht 
szappanon.n T a n í t ó  (mosolyogva): „Helyes! Di
ón a begyeket gondoltam. Tehát a szarvas he
gyeken és az erdőben fordul elő" -- - „És a
Seliichtszappanon", kiáltotta a kis társaság egy
hangúan és vidám nevetéssel. Ékkor már a taní
tónak is kellett nevelni.

A ki legjobban szerkesztett, teljesen füg
getlen nagy napilapot járatni óhajt, fizesse elő Az 
Ujság-ot! Előfizetési árak : Égy évre 28 K. Kel- 
évre 14 K. Negyedévre 7 K. Egy hónapra 2.40 K. 
Az Újság terjedelme rendesen 2S -32--3B oldal. 
Vasárnap és ünnepnapokon (iO—100 oldal. Meg
rendelési cziin: Az l ’jság kiadóhivatala Budapest, 
VII. kerület, Hákóezi-ut Ö4 szám.

Vendéglősöknek nélkülözhetetlen könyv 
„Az uj bortörvény** és az uj bortörvény értelmé
ben kiadott bejelentési lapok. Kapható: Balkányi 
Ernő könyv- és papirkerkedésében Muraszombat.

„Tolnai Világláp tisztelt Olvasóihoz! Szi
ves tudomásukra hozom, hogy a „Tolnai Világlap* 
nagyszerű kedvezményének, a „V i I á g t ö r t é n e- 
I e nr-nek III-ik kötele is megjelent a szokott 
művészi keretben, akik ezt megrendelni óhatják, 
legyenek szívesek Balkányi E. könyvkereskedésében, 
akár levelezőlapon, akár személyesen jelentkezni. 
Ré g i  o l v a s ó j a  a „Tolnai Világlapénak, kik
nek talán kedvük volna a még meg nem rendelt 
„Világtörténelmet* után rendelni, meghozatom 
egyszerre mind a h á ro m  k ö t e t e t .  Úgyszintén 
a ki ígéretet tesz arra, hogy ezután szántónkul! 
fogják venni minden héten a „Tolnai Világ*-lapját, 
szintén a fenti kedvezményben részesül. A fent 
érintett tisztelt Olvasók megrendelhetik esetleg a 
„Kelet Csudáit". „Séta a világkörül* díszes albu
mokat is.

Tisztasága 30.000 koronával
szavaloltatik.

A k o n y h á b a n  é s  h á z b a n
mindent, ami esyAltulában mosható és tis*- 
tithutó, csakis

schicht szarmszappaflával
tisstitsnnk. K »xi«| | m évtizedeken át folytatott 
helintü és lelkiismeretes tanulmányozásnak 
eredménye. Moséereje rendkívüli, szavatolt 
tiszta é* ment minden káros keveréktől. Uond 
lilikül linsziiáliiHtó teliát minden tisztítási 
célrii, mé|{ ott is, hol kiizüiiMáges szh|>|>hii 
felmondja u szolgálatot vagy különös gondosság 

sz ü k ségel t étik.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ a

1784 190'.' tkv. sz.

I ingatlanok a kikiáltási ár ‘Ved részén alól ela- 
! dutni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett ingat
lan kikiáltási árának 10"

Árverezni szándékozók tartoznak a bánni - 
I pénzt készpénzben vagy óvadékképos érlékpapimk- 
| bán a kiküldött kezeihez letenni avagy annak a 

bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított ö" 0 ka
matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 

i órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Újtölgyes község házánál megtekinthetők.

Az árverés a fenti tjkvekben feljegyzendö.
Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság 

mint tkkvi hatóságnál, 1909. május f>.
Aczél. kir. járásbiró.

Ki szép akar lenni
A r a n k a - C r é m e t .

Isgy tégely ára 1 korona, nagyobb rózsa sziliben 2 korona, 
Aranka szappan 70 fillér. Aranka mozsdó viz 1 korona. 
Aranka bőlgypor 1 korona, nagy 2 korona.

Kinek őszül a haja
ifjitót l üveg utasítással 2 korona.

Ki gyönyörű szőke hajat akar
használjon Aranka hajs/.őkiUíl 1 üveg 1 
Kapható: Muraszombatban Bölcs Béla
"» ■ M in tse k  G ézakészítőnél

K ecsk em ét.

kor, nagy 2 kor 
gyógyszertárában 
vegyészeti labora

tóriumában

G korona értékű rendelésnél ingyen csomagolás és szállítás.

A p ró  h ird etések .

A muraszombaljárási gazdakör ez utón is 
értesíti a u. é. közönséget, hogy háziipari tanfo
lyamán készített különféle kosárfonó munkait u. 
m. ruha, posta, burgonya kosarakat, fonott szé
kekét. virág állványukat, gyümölcs tartókat slb. 
seprőket jutányos olcsó áron árusít.

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 
könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11 — 12 
óráig a titkári hivatalban. — A Dunántúli Köz
művelődési Egylet könyvtára pedig szerdán d. ii. 
1 órakor áll a közönség rendelkezésére az állami 
óvodában.

I n V éd jegy: „11 o rifon yí*

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain Expeller
e«y régjónak bizonyult lúziszer, mely már sok 
év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek bizonyult 
köszvenynél, osuznal és meghűléseknél, l.ediirz-
.... ...............  sölá-képpen használva. ....................

f  igyetmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olvan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony** védjegy gyei 
es a Richter cégjegyzéssel ellátott dobazbá van 
csomagolva. Arm üvegekben K -.80, K 1,10 és K 2.- 
es úgyszólván minden gyógyszertárban kapható.— 
Főraktár: Török lózsef gyógyszerésznél. Budapest.
O l Richter gyógyszertára 12 „Arany orralántaz",

P r á g á b a n ,  Elisaiietlistrasse 5 neiL 
Mindennapi szétküldés.

Á rve ré s i h ird e tm é n y .
A muraszombati kir. jbirósag, mint tkkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy kir. Államkincstár 
végrehajtatnunk, Sándor Mályásné szül. Csűrni 
Teréz ujlölgycsi lakos végrehajtást szenvedett 
elleni 8B kor, 81 liller löké követelés, ennek 5" o 
kamatai. S kor. 40 fillér vigrelmjtási 1 kor. 00 
eszményi belveg és 1:í kor. 3D lill. árverés kér
vényezési költségek kielégítése iránti végrehajtási 
ügyében az ezen kir. járásbiróság, min telekkvi 
hatóság területén levő. uj tölgyesi 44 sz. tkvben 
A I. 2. 3. 11 sor, 48. 73/a 30 lirsz. 34 sz. ház 
ingatlanokra 1033 koronában megállapított kiki
áltási árban az árverés elrendeltetik s arra ha
tárnapul

1909. julius 23 (huszonharmadik) napjának
'I. o. 10 órájára Újtölgyes község házához 
kitűzőiéit azzal, hogy ezen határnapon a fenti

100 drb dohány megren
delési blanketta 70 mii,-r.

Kapható: Halkányi Ki nő papirkereskedésé- 
ben Muraszombat.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Magyarország és Ausztria

vasúti térképe
a legkisebb állomás is fel van tüntetve, mugáii- 
és hivatalnokok, különösen vendéglősök számára. 

Kapható Balkányi Ernőnél Muraszombat.

r ~ --------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------

Könyvkötészet Muraszombatban.

Mély tisztelettel tudatom a n. 6. közönséggel, hogy könyv- és papir- 
kereskedésemel. úgyszintén könyvnyomdámat helyi könyvkötészettel a kor 
igényeinek teljesen megfelelőkig Muraszombatban is

berendeztem.
Kx állal e tekintetben is gyorsabban fogom mélyen tisztelt megrendelőimnek 
nagybecsű rendeléseit kielégíteni.

Elvállalok e szakmához tartozó mindenféle munkát, még a legfinomabb

nélkülözhetetlen könyv „AZ UJ BORTÖR
VÉNY* és az uj bortörvény értelmében 

kiadott b e je le n té s i  lapok . 
Kapható: B alkányi E rn ő  könyv- és papír- 

kereskedésében Muraszombat.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.

aranyozást és művészi mondirozást. dobozokat és passepartout is.
Midül) ezt ;i n. (•. közönség szives tudomására hozom, továbbra is kérem 

nagybecsű pártfogását.

2
Mély tisztelettel

Balkányi Ernő. 2tulajdonos.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban


