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vagy kereskedelmi pályára lépne, úgy biztos 
jövőt és gondtalan megélhetést biztosíthatna 
magának és lassankint megváltoztathatná a 
társadalom balga fellogását, mely igazi 
munkát nem tartja ezidöszerint úri ember
hez méltó foglalkozásnak.

Ha a szülő és az ifjúság le fogja küz
deni ezen ostoba előítéletet, úgy (“lérjük 
végre azt is, hogy mind kevesebben fognak 
rohanni az egyetemekre, ami által a diplo
más proletárok száma alaposan redukálódna, 
ellenben az iparos pályára lépő müveit 
elem szaparodna és kivívná magának azt a 
társadalmi állást, melyet Magyarországon az 
úri fogalomhoz fűznek az emberek.

Az uraskodás utáni vágy igy lesz a 
magyar társadalom és a társadalom keretén 
belül főleg a középosztály megölöje.

Nemzeti romlásunk egyik indító oka, 
hogy a börkölénynek nincs meg az a becse, 
ami megilletné!

A m uraszom bati kir. járásbíróság uj 
épületének alapkőletétele.

Nevezetes napja volt a muraszombati kir. 
járásbíróságnak 17-én, kedden. 17 napon helyezték 
cl ugyanis a járásbíróság uj épületének alapkövét, 
Eddig a kir. jáiásbiróság bérházban volt elhe
lyezve, most azonban nincs már messze azon 
idő, midőn az Igazság saját itnpoz ms h ijlékában 
várja a hozzá fordulókat.

Az ünnepélyre' a kir. járásbíróság vezető 
járásbirája Saáry József a bírósági kézbesítők

Hibás ku ltú rpo litika
Nagy és végzetes hibája a "'agyar 

társadalomnak az a felfogása, hogy csak 
urat akar nevelni a gyermekeiből Meggyö- 
ki-resüdett, szinte kiirthatatlan balhit, hogy 
csak a diplomás palva minősítheti az em
bert igazi úrrá, míg a kereskedelmi^ ipari 
pályát csak alsóbbrendű foglalkozásnak 
tekintik hazánkban. Il i végig tekintünk a 
túlzsúfolt iskolákon, megdöbbenve látjuk, 
mennyien szoronganak az iskola padjain. 
Sokkal többen, mint amennyinek a tudo
mányos pálya kenyérkeresetet ígér. Pedig 
mar most is többen vannak a tudo
mányos pályán, mint amennyi szükséges. 
Hány olyan diplomás ember van, aki dip
lomájával a zsebében napidijaskodni kény- 
telei. s jó szerencséje, ha ilyen állást kap.

Az ilyen tanult embernek azonban nem 
jut eszébe az iparos pályára menni. Inkább 
körmöt napestig a sovány napidijért, de a 
világért se venne szerszámot a kezébe, mert 
ezt még legnagyobb nyomorában is méltó
ságán alulinak tartja.

Pedig ha a diplomát szerzett fiatal
embereknek c-ak egynegyed része nem 
tartaná szégyennek az iparos pályára lépni, 
milyen lendül; let venne nálunk az ipar. 
Ha az ■ tudományt, melyet az ifjúság a 
középiskola nyolc osztályában zzerzett, 
belevinné az iparba, kereskedelembe, ma 
mi is versenyre tudnánk bocsátkozni a 
nag' iparállamokkal, melyekben az. iparosok

lulyomó része tanult, müveit emberekből 
áll. Kz a magyarázata annak, hogy az ilyen 
országokban oly nagy tiszteletnek örvende
nek az iparosok.

Nálunk a müveit ifjúság még a gondo
latától is irtózik annak, hogy az iparos 
pályára lépjen. De első sorban maguk a 
szülök riasztják el fiaikat ettől a tisztes 
foglalkozástól. A szülök nagy része diplo
más pályára neveli a (iát, úgy gondolkodván, 
hogy eleget dolgoztam én, a fiamból tehát 
most ural nevelek. Az ilyen szülő minden 
garast összekuporgai. hogy lia az egyetemet 
elvégezze, a hol csinálnak belőle ügyvédet, 
orvost, mérnököt, esetleg hivatalnokot.

Ezek a fiatal emberek aztán, kik 
24 2(> évig az iskola padjai között éltek,
szájlátva csodálkoznak, ha kikerültek az 
életbe, hogyan tülekednek, marakodnak az 
emberek a mindennapi kenyérért. S mivel 
legtöbbje az életismeret hiányában teljesen 
élhetetlen, elmerül az élet forgatagában s 
lassanként elkapkodnak előle minden állást, 
minden jobb hivatalt. S a szegény ifjú, aki 
a legszebb reményekkel és nagy igényekkel 
indult a rózsásnak latsző diplomás pályára, 

-  mindennap szegényebb lesz egy remény
nyel s egy csalódással gazdagabb. S ha az 
évek elröppennek feje fölött, lemond minden 
reményéről s igényeiből is mindig többet 
engedve, végre megelégszik, ha egy akár
milyen szerény kis állásba bejuthat.

Pedig ha az iskolából kikerült ifjú az 
ott szerzett tudásával nyomban az ipari

TARCZA

Petőfi és a censor.
Feleki Miklósnak, a magyar színművészei 

immár porladó jelesének hátrahagyott írásaiból 
közöljük az alábbi epizódot, amely irodalom törté- , 
neli érdekű már csak azért is, mert hőse — Petőfi j
Sándor.

Nem nagyfontosságu epizód az, írja 
K.áeki. a mit itt leírok emlékeim tárházából, 
de mindenesetre érdekes vonásokat tartalmaz 
Iá ••di jellemének megítéléséhez.

Petőfi 1848-ik év szeptember vagy október 
everten érkezett Értődről Dfibreczenbe 

s engem még az este felperesen. Feljött a .szín
padra. megölelt mim régi barátját s első szava 
volt hozzám :

— Te! Én holnap szavalni akarok!
— Nagyon ürülök — mondám, kapva az 

alkalmon — de hát mit?
Majd reggel megmondom, csak tétesd ki 

a szinlapra :
Petőfi szaval.
Kijgtöu nyomdába küldtem a a már kiszeded 

szinlap tetejére nagy belükkel rányomattam : 
Petőfi Sándor a felvonások között szaval.

heggel korán széthordták a sziníapot s a 
közönség mohón kapkodta a  jegyeket.

Én a színház, épületében lakiam s vártam 
Petőfit. A költő nemsokára meg is jött s látva a 
közönség todulását, igy kiáltott fel!

Jérték csak, majd szavalok nektek, olyat, 
hogy szétszeditek a Nánásy színházát!

Én elmosolyodtam az önbizalom e merész j 
kifejezésére s újra kérdezem tőle: mit fog 
szavalni ?

— Az nem tartozik reád.
— Nem tartozik ? Hát hogy a menyköbe ne 

tartoznék, hisz én vagyok az igazgató.
— Én besöpörni a publikumot, te besöpröd 

u pénzt, aztán nagyot vaesorálunk, punktum.
— Jó, jó, de nálunk cenzúra is van és én 

bizonyos körülmény következtében nem a legjobb 
lábon állok a ccnsorral. Az öreg pedáns ember s 
újra megteheti velem, amit már egyszer megtett.

— A censor kéreti az igazgató urat, tessék 
hozzá jönni, — szakilá félbe egy hang társalgá
sunkat.

— Ahá, itt a farkas! szólott Petőfi.
— Azonnal. Ez bizonyára a szavalatért 

lesz — mondám én.
— Menj csuk — biztatott Petőfi — ha 

szükség lesz rá, majd magam is elmegyek.
Nehány perez múlva már otthon voltam.
— A censor okvctletlen akarja a szavalat 

leadását, máskép meg nem engedi.
Micsoda ? Jerüuk ! ügy is régóta éhezem 

a censorokra.
A szent Anna utezni conviktus hosszú folyo

sóján végig menve, csakhamar K. . . .  cellája 
előtt állottunk. Kopogni akarok.

— Ej m it! — szólt dühösen Petőfi — 
sohase kopogtass.

Az ajtó robajjal föl tárult s mi a szoba 
közepén állottunk.

— Uraságod a censor?
— Igen is. kihez van szerencsém ?
— Szerencséje van Petőfi Sándorhoz, ki a 

mai előadáson szavalni akar.
A jó öreg K. . . . késsé fölingerült a „sze

rencséje van“ kitételre, de elnyomva neheztelését, 
lehetőleg nyájas mosolylyal kérdezte:

— És mit akar szavalni uraságod, ha kér
deznem szabad ?

— Kérdezni szabad, de nem mondom meg.
— Nem mondja meg? Akkor nem szavalhat. 

Igazgató ur folvlatú felem fordulva — én a sza
valatot jogomnál fogva betiltom.

— Tilt bizony az ur . . . majd megmondom 
mit! — szólt a heves költő.

— Ej. ej kissé csendesebben, ha kérnem 
szabad, hát akkor miért tetszett hozzám fáradni, 
ha nem akarja megmondani ?

— Miért ? hogy elmondjam önnek s önben 
minden ceusornak egyenkint és összesen, hogy 
mennyire gyűlölöm önöket a szabad gondolatatok 
hóhérjait, s mennyire óhajtom, hogy mindannyian 
egy sorban függjenek.

— Miféle irnpertinens beszéd ez ? — vág 
közbe az öreg ur — függjenek?
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utján értesítette a város egész közönségét, kik 
nagy számmal sereglettek össze az ünnepélyes 
actushoz. Az ünnepély délután öt érakor kezdő
dött. s az ünneplő közönség soraiban olt volt az 
egész bírósági személyzet, az összes ügyvédek, 
a közigazgatási tisztviselők, szóval az egész jogász 
közönség, s városunk sok notabilitása.

Már délután két órakor sürü tarac-zklövések 
hirdették a készülő ünnepélyt s a mozsarak durro
gása folyton tartott az ünnepély kezdetéig. Az 
alapkőletételnél Saáry József kir. vezető járásbiró 
felolvasta az alapkőbe helyezendő emlékiratot, 
melynek szövege a következő :

Épült a muraszombati kir. járásbíróság 
ezen palotája 1909 és 1910 években. I. Ferenc 
Józsel, Magyarország apostoli Királyának ural
kodása, dr, Wekerle Sándor miniszterelnöksége, 
Günther Antal igazságügyminisztersége, dr. 
Bernáth Géza curini másodelnöksége, Horváth j 
Jenő győri kir. ítélőtáblái elnöksége és dr. Laky 
Kristóf, cs. és kir. kamarás, kir. curiai bíró, 
szombathelyi kir. törvényszéki elnöksége alutt. 
Hivatali személyzet: Saáry József vezető kir. 
járásbiró, dr. Schick Ferencz Sándor és Aczél 
József kir. járásbirák. Szentkirályi Sándor, kir. 
járásbirósági jegyző. Szabadlly József végrehajtó. 
Horovits Adolf és Szakouyi Jenő telekkönyv- 
vezetök. Horváth Béla irodaliszt. Kiss György. 
Sokál Rezső és Novák Alajos írnokok. Scliedl 
Nándor, Gombossy István és Maár Sándor 
dijnokok. Titán Ignácz és Podlészek Ferencz 
hivatalszolgák. Behek Miklós és Kardos Iván 
börtönörök. (A harmadik bírói állás üresedésben.) , 

Török Ernő kir. közjegyző, 
ügyvédek: Horváth Pál, Olajos Sándor, 

dr. Ritscher Sámuel, dr. Czifrák János, dr. 
Vratarits Iván, dr. Sömen Lajos, dr. Geiger 
Artliur és dr. Pintér Miklós. Ügyvédjelölt: dr. 
Vosits Zoltán. Főszolgabíró: Pósfay Pongrácz, 
Tiszteletbeli főszolgabíró: ifj. Horváth Pál, 
szolgabiró: Döbrenley Antal, közigazgatási gya
kornok : dr. Krenner István, járási számvevő : 
Bodnár András. Orvosok: dr. Geiger Vilmos 
járásorvos, dr. Skrilecz Mihály körorvos, dr. 
Brandieu Sylvius és Mintsek Gáspár. Gyógysze
rész : Bölcs Béla. Szlepecz János róni. kath. 
plébános, Horváth Lőrincz káplán. Kováts 
István ág. ev. lelkész cs dr. Schweiger Albert 
izraelita rabbi. Laim.csák József községbiró, 
Horváth László és Győri Kálmán körjegyzők. 
Simon József adópénztárnok, Schnell János 
adóhivatali ellenőr, Kardos Jenő. Terplán Sán
dor és Grünzweig László, adótisztek. Takáls R. 
István, állami iskolai igazgató, Kichtcr József, 
Molitorisz Jenő, Csiszárné Olaszy Torka és Sch. 
Fehér Ilona állami iskolai tanítók. Rúzsa Ferenc

— Igen, függjenek. A mi nemsokára be is 
következik Magyarország minden censorával.

Ejnye de goromba ember ön - szólt mél
tatlankodva a páter — most tessék távozni, nincs 
több szavam.

— L)e nem távozom! Válaszolt Petőfi szé
ket ragadva, s leült a szoba közepére.

Az öreg ur, ki e percben minden lélekjelen
létet el veszítette, hol piksziséhez, hol zsebkendő
jéhez kapkodott.

A felbőszített censor és az elölte gunymo- 
solylyal ülő Petőfi méltó tárgy lett volna akár- 
mely művész ecsetére.

— De .Sándor — szőlek csillapitólag — 
jere menjünk.

— Vigye, vigye barátom — vágott közbe 
az öreg — vigye, mert nem állok jót magamról !

— De nem visz ; megyek ha nekem tetszik, 
de nem megyek csak azért, mert önnek úgy tet
szik. Szólítsa kollegáit, de az egész konviktus se 
visz ki innen.

— Soha ilyen rabiatus emberi!
A pap mérgében egy másik széket vett elő, 

leült szemben vele s szikrázó szemekkel néztek 
egymásra. Én nevettem s a fölött tanakodtam 
magamban, hogy melyik fogja a másikat ki- 
böjtölni

Egyszerre csak Petőfi sebesen felemelkedett 
székéről:

— Csak azért is szavalni fogoki

ag. pv. lanitú, Csiszár János és Füliip Jon« r. j 
katli. tanítók. Takátsnó Kamerinayer Inna es 
Nagy Rózsika áll. óvónők, özv. Imrey Györgyire 
postamester, Rutkay Ignácz állomásfőnök.

A körmend—muraszombati vasút megépí
tésének harmadik évében. Gróf Batthyány Zsig- 
mond járási orszgy. képviselősége idején. Grot 
Szápáry László v. b. t. t. Muraszombat közsé
gének nagybirtokosa és a r. kath. templom 
kegy ura.

Záborszky István miniszteri osztálytaná
csos vezetésével és Jablonszky Ferencz műépí
tész tervezte alapján, Láng Ignácz építési 
vállalkozó megbízásából építette Mészáros István 
muraszombati építőmester.

Kelt Muraszombatban, az Ur 1909 (ezer- 
kilenozszázkilenczedik) évének augusztus havir 
17 (tizenhetedik) napján.

Saáry Jó z s e f  s. k.
kir. vezető járásbiró

Az emlékiratra rá volt Írva azon jelmondat 
is, mely az alapkőletételénél a szokásos kalapács
ülés megtételekor Saáry József kir. vezető járás
biró ajkairól elhangzott. Saáry József a következő 
szavakkal avatta fel az igazságszolgáltatás készü
lődő palotáját: .Justitia est regnorum fundeinen- 
tum. Mint a világ alkotó legfőbb erkölcsi erőnek, 
az igazságnak temploma: állj! fényeskedjél és 
uralkodjál aere peronnis! Légy e nagy járás népe 
igazainak kivétel nélkül mindenkori biztos tnen- 
helye, erőssége, megnyugtatója. A magyarosodás
nak elöharczosa, zászlóvivője, Édes hazánk anyagi 
és erkölcsi jóllétének egyik leghívebb hivatott őre, 
oltalmazója. Fial justitia! Éljen a haza !“

Az építkezés történetének leírását egy üveg 
hengerbe helyezték el s egypár érvényben levő 
magyar pénzdarabbal együtt befalazták az alap
kőbe. Az első kulapácsiitcst Saáry József kir. 
járásbiró tette az alapköre. Ulánna a bírósági 
hivatali személyzet, majd az összes ügyvédek, s 
még számosán a megjelentek közül vették kezükbe 
a kalapácsot s néhány szó kíséretében megtették j 
jelképes ütéseiket. Ez után a kőműves munkája 
következett, a közönség oszladozni kezdett s folyto
nos taraczklövések jelezték, hogy az ünnepély 
véget ért.

__ .MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*___

A tűzoltók mulatsága.
Kiválóan szépen és jól sikerült nyári mulat

ságot rendezett a muraszombati önkényles tűzoltó 
egyesület Szent István napján. A várkert előtti
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sétateret, a Gesztenyést alakították át derék 
tűzoltóink a mulatság c/.éljaira. Meglehetősen 
„agy területet bekeritettek, sátrakat ütöttek, csi
náltak hatalmas tánezteret, bevezették az acetelin 
világítást, szóval olyan szépen eligazították *a 
mulatság szinterét, hogy már ezért is megérde
melték azt a nagy látogatottságot, amelyben Mu
raszombat és a vidék közönsége őket részesítette. 
Délután 5 órakor kezdett a közönség gyülekezni, 
s ugyanakkor vette kezdetét az élvezetes programul, 
amelylyel a publikumot szórakoztatták;. Volt pózna 
mászás, fazék törés, kötélhúzás, lepényevés, zsák- 
íutás, versenyfutás, tombola és végül igen siksrült 
tűzijáték. A kigyuladt lampionok alatt pedig (nő
sen folyt a táncz, és eközben párját ritkító confetli 
csata fejlődött ki, amelynek nyomait sokáig fog
ják viselni a hölgyek — a hajukban. Millió számra 
repültek az apró papír szeletek, s nem egyszer 
lehetett látni prüszkölő, köhögő és krákogó dá
mákat, akiket egy-egy ügyes löveg épen abban a 
pillanatban ért, amikor mindenesetre bájos szá- 
jacskájukat mosolyra vagy kaczagásra nyitották 
ki. De persze a hölgyek sem hagyták magukat 
és derekasan visszadobálták. A legharcziasabb 
amazonok közül is — amint megfigyelnünk sikerült 
— özv. Horváth Györgyné küzdött legtüzesebben 
s mint már tapasztalt harezos, még a küzdelem 
folytatását is beígérte támadóinak. Ezt a beígért 
jövőbeli küzdelmet akkép akarja önagysága meg
valósítani, hogy még a mulatság folyamán, összes 
anyósi energiájának latba vételével felszólította 
vejét, hogy neki nyomban egy confetli ágyút ren
deljen, amely ezentúl lakásának ablakában mindig 
megtöltve készen fog állani és jaj annak aki arra 
halad! Egyszóval a mulatság kitünően sikerült. 
Dr. Sömen Lajos főparancsnok megmutatta, hogy 
nemcsak a gyakorló téren tudja inegizzaszlani 
tűzoltóit, hanem a rendezés munkájában is. A 
sok körültekintéssel járó előkészületeket mind 
személyes vezénylete alatt végezték a lelkes tűzol
tók, s ö maga legeiül járt mindenütt. Meg zsák
ban is futott, a mi nem kis derültséget keltett. A 
mulatság anyagi eredménye is igen szép.

Szomjazott a lelkem...
(Ezt is Neked írom.)

Szomjazott a lelkem !
S babonás kútfőnél enyhülőiét nyertem
Tikkasztó melegben.

I
— De nem fog!
— De megmutatom én!
— De én is megmutatom! — szólt az öreg 

székéről fölkelve, s két kezével az asztalra 
támaszkodva.

— Jer Sándor, jer — mondám én az ajtót i 
kinyitva s Felőlit karonfogva.

— De azért is fogok!
— De nem fog!
— Hóhér!
— Hóhér vagy magad !
A legválogatoltabb címzések váltakozása 

közben haladtunk végig a hosszú folyosón, elöl 
Felöli, nyomban titánná a pap, njrázva és dup
lázva a költő nyájaskodásait.

Hazaérve, Petőfi a divánon végig vágta 
magát és nagyot nevetett.

— De mit csinálunk most?
— Mit? Hát szuvalni fogok.
— No már engedj meg, édes barátom, én 

nem tehetem ki társulatomat annak a eshetőség
nek, hogy beszüntessék az előadásait.

— Jó, jó, majd estére beszélünk — szólt 
Petőfi és ezzel egy külön szobába vonult dolgozni.

Este tele színház volt. Az öreg censor az 
első zártszéksor végén, rendes helyén ült.

A közönség közt mindenki Petőfi után tuda
kozódott, ki nemsokára meg is érkezék, de már 
egy kissé lehangoltál).

,l‘jra fértem : tartózkodjék minden de
monstrációtól. a függönyfelhuzónak pedig meg
parancsoltam, hogy rendeletem nélkül a függönyt

föl ne húzza. Az elő felvonás után öltözködnöm 
kellvén, az öltöző szobába mentein. Egyszerre 
csak rengeteg taps és kiabálás üti meg Kilóiméi. 
Felig öltözve futok a színpadra, s mit látok : a 
függönyt csakugyan nem húzták fel, hanem Petőfi, 
távollétemet felhasználva, az előfüggöny elölt a 
mécsek köze állott s irlóztato tapsvihar közt 
engedőimet kér a közönségtől, hogy nem szaval
hat, mert ez az ur — s e  szónál a zártszékben 
ülő eensorra mutatott - nem engedi meg ; tévé 
hozzá vigaszlalólag, majd eljön még ezen urak
nak is a napja !

A közönség hahotázolt, a censor pedig majd
nem eszméletlenül támolygott ki a zárt székéből.

így szavalt Petőfi Debreczenbon.
Játék után művészek és közönség nagy 

lakomát csaptunk, pohárköszönlések egymást 
érték, éltették Petőfit, a debrcc/.cui publikumot, a 
színészeket.

A dinom-dánom akkor ért véget, mikor 
jelentették, hogy Petőfi kocsija készen áll az 
indulásra.

Felöli végül meg egy lelköszüulést mondott 
a 'Címsorokra. MTTyen toaszt volt az! Beszéde 
végén azonban mégis kicngeszlelödött s igy szólt: 

Szegény öreg, ennek ugyan megkeserí
tettem a mai napját: kérlek — folytaié hozzám 
fordulva, menj be hozzá még ma s mond meg 
neki. hogy tisztelem s nemsokára visszajövök.
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Akkor még deleltem!
Most a déli verő bns borúra válik.
Alkonyodon! váltig.

Temetésen voltam !
Almokat temettem, sok csalfa lidércet.
Mindnyája elvér/.elt.

Bosszul temetkeztem!
Idé/.otlen manók .áldozati torra
Vi.-szuszöklek sorra.

Alkonyodon! váltig!
Nemsokára — érzem — beborul egészon,
S uj temetés lészen.

Az uj torozáson
KlbucSuzom végleg a gyáva könynyeklől.
Ama szegfikszálról álmodó szivemtől.

Yashidegkut P á v e l Á goston

h í r e s .
A király születés napja . Augusz

tus hó 18-át, Ö felsége apostoli királyunk 
születés napját mint minden évben, az idén 
is loyalis kegyelettel ültük meg. A róm. 
kath. plébánia templomban ünnepélyes 
szent mise volt. melyen Szlepecz János 
plébános celebrált s melyen a hivatalok 
képviselőin kívül nagy számú közönség 
vett részt.

D r. G e ig e r V ilm o s járásorvos, a mura
szombati közkúrliáz igazgató főorvosa szabadsá
gáról - melyet családjával együtt Gradólmn töl
tött el — vissza érkezett s újból inegkezete 
orvosi működését.

Ifj P o sfa y  P o n g r á c z  h a d n ag y, ü  felsége 
a király augusztus 18-iki születés napján szokták 
a bécsújhelyi katonai akadémia végzett növendé
keit tisztekké felavatni. Nagy diszszel és fénynyel 
megy végbe ez az ünnepség, amely mireánk nézve 
azért birl az idén kiváló érdekkel, mert köz- 
hcesü lésben álló föbiránk legifjabb fia, Pósfuy 
D.iczy is ez alkalommal kapta meg az arany 
kardbojtot. Az ifjú hadnagy a cs. és kir. 48-ik 
gyalogezredhez lelt beosztva. A felavatási ünne
pélyén részt vett az egész Pósfay család.

K in e v e zé s. Járásunkban sokan ismerték 
dr. Koesár Józsefet, dr Vratarits Iván volt 
patvaristáját. Mint örömmel értesülünk dr. Koesár 
József a szerujevöi kir. törvényszékhez neveztetett 
ki jegyzővé.

N é v m a g y a ro sítá s. A muraszombati járás
bíróság alapköleteteleröl közölt fentebbi hírünkben 
olvasóink bizonyára csodálkozással olvasták, hogy 
az alapkőbe helyezett, az építkezés történetét 
magában foglaló iratban az foglaltatik, hogy a 
járásbirosag uj palotájának építkezését Mészáros : 
István, muraszombati építőmester vezeti. A do
lognak a története az, hogy Saáry József kir. 
járásbiró, a hazaszeretet lunglulkii bajnoka, s a 
magyarosodás farudhatatlun elöharczosa lelkes 
szavakkal rábeszélte az építkezést vezető Mesza- 
rics István építőmestert, hogy annak emiekére, 
miszerint a járásbíróság uj palotájának, mint 
amely hely nemcsak az igazság temploma, hanem 
a magyarosodásnak is legfőbb terjesztője, alap
kövét ü rakhatja le, magyarosítsa meg nevét 
Meszaricsról Mészárosra. A derék magyar érzelmű 
építőmester ezen kérelemnek teljesítéséi u legna
gyol) örömmel megígérte, s igy került azután a 
lentebb említett iratba Meszaries Istvánnak neve 
inegmagyarositva. Saáry József járásbiráukuak 
ezen hazafias tette például szolgálhat a haza 
minden polgárának, s édes hazánknak azt kívánjuk, 
bár minden fia szivében ennyire lángolna a haza- 
szeretet szent tüze.

—  A m u ra s zo m b a ti uj C a s in ó  m e g n yitá sa. A
Casino uj helyisége, melynek átadását a késedel
mes építkezés hátráltatta, már teljesen készen áll. 
A budapesti asztalos ipartestület védnöksége alatt

. m u r a s z o m b a t  é s  v i d é k e -

álló Butoresarnok és Hitelszövetkezet már értesí
tette a berendező bizottságot, hogy a Casino uj 
bútorait f. hó 19 én útnak indította. így a telje
sen kész casinói uj helyiségek bebútorozása is 
már csak rövid idő kérdése, s reméljük, hogy 
most már a megnyitás is mihamarább megtörténik.

—  C o ro n a  így hívják az évenként tartani 
szokott róm. knUi. lelkészek közgyűlését. Az idén 
járásunk rom. kath. papsága Muraszombatban 
tartotta közgyűlését, amelyen dr. Ivanóczy Ferencz 
kanonok, esperes-plébános elnökölt s amelyen az 
egyház körébe tartozó ügyek kerültek tárgyalás 
alá. A közgyűlést ünnepélyes szent mise előzte 
meg minek után a deli órákban a gyűlés tarta
tott meg. A gyűlésen jelen voltak dr. Ivanóczy 
Ferencz kanonok csendlaki, Bagáry József tnár- 
lonhelyi. Basa József bagonyai, Klekl József 
szentbencdeki, Bednarik Kezsö felsölendvai, Csárics , 
József vizlendvai. Bagáry N. János perestói, 
Kiihár Alajos péterhegyi, Vadovits Bczsö alsó- j 
szentbencdeki, Szlepecz János muraszombati ple- ! 
bánosok, dr. Lenarcsics Imre csendlaki, Neubauer ; 
János felsölendvai, Tüll Géza szentsebestyéni és ; 
ilorválli Lörincz muraszombati káplánok. Gyűlés 
után a plébánia háznál ebédre gyűlt össze a tár
saság, a hol Szlepecz János plébános ismert ven- j 
dégszerető szívességével pazarul megvendégelte ; 
kedves vendégeit. A társaság a legjobb hangulat
ban a késő délután órákig maradt együtt.

—  N ag y tű z  T o tk e re sztu ro n . Ballér Ádám 
lólkereszturi lakos már pár hete Somogy megyé
ben tartózkodik gazdasági munkálaton. Távollété
ben anyósára, Kercsmár Terézre és feleségére 
Kolossá ürzsére hagyta itthon kis gazdasága ve
zetését. F. hó 7-én Ballér Ádám anyósa. Keres- | 
már Teréz úgy éjjel 10—11 óra tájban égő lám
pával az istálóba ment azért, hogy a teheneket 
megnézze. A lámpából kiugró szikra felgyújtotta 
az islálóban felhalmozott szalmát úgy, hogy az 
épület rögtön lángba borult s a zsúppal fedett 
lakóház, istálló pajta, sertésól és a padláson lévő 
mintegy 2ö métermázsa széna, az összes gazda
sági eszközökkel együtt elégett. A tűzvésznél 
emberéletben kár nem esett és sikerült az összes 
állatokul is megmenteni. Ballér Adum összes kúra 
1200 koronára tehető. Az' épületek biztosítva 
voltak. A csendőrség Kercsmár Terézt gondatlan
ságból okozott tűzvész okozás vétsége miatt fel
jelentette a muraszombati kir. járásbíróságnál.

—  G y ilk o ssá g  A lsó le n d v á n . Megrendítő és a 
maga nemében páratlan brutalitással véghezvitt . 
gyilkosságnak volt a színhelye f hó 8-án vasárnap 
éjjel az alsö'endvai Korona szálloda udvara. Egy 
Benézik Lajos nevű 26 éves baksai születésű 
pinezér, aki a Korona vendéglő éttermében állott 
alkalmazásban leszúrta egyik kollegáját és barát- j 
ját. Kardos Józsefet, a Ferenczy vendéglő fö- 
pinezéret. Záróra után Benézik át ment a Ferenczy 
vendéglőbe s ott Kardossal, annak öcscsével s 
még egy fiatal emberrel idogált. Egyszerre duhaj
kodni kezdett s az asztalon levő poharak közül : 
cgvet a földhöz vágott, majd mikor Kardos rendre 
utasította, éktelen dühbe jött, felhordottá az asz
talt s kiszaladt az utazóra. A föpinezér öcscse 
utána ment s kérte, hogy menjen haza s ne esi- ; 
naljon botrányt s karon fogva haza akarta vezetni. I 
Benézik erre kést rántott s Kardos Jánost meg- j 
szúrta az arczán. Az esetnek egy járókelő szem- : 
tanúja volt, az elszaladt Kardos Józsefhez s el- ; 
mondta neki, hogy az öescsét inegszurták. Kardos j 
erre elment a Korona vendéglőbe, hogy Bencziket i 
felelőségre vonja vonja. Benézik időközben bezár
kózott szobájába, eleinte Benézik Kardos hívására j 
néni adott feleletet, de midőn a szomszéd szó- \ 
bábán időző katonák a lármára kijöttek a folyosóra, 
ö is bátorságot kapott s kijött az udvarra. Kar
dos hangos szidalmakkal fogadta s majd kérdőre 
vonta, miért szúrta meg öescsét. Szót szót köve
tett s a veszekedés hevében Kardos egy nála 
levő pálczával Benézik felé sújtott, Benézik erre 
fellökte a lámadóját, ráugrott s a nála levő. 
hosszú pengéjű kést markolatig a fejébe szúrta 
Kardos az irtózatos fájdalom következtében elte
rült a földön, a fejéhez kapott és ahogyan az 
egyre gyengülő erejéből tellett, a kést kiakarta a 
fejéből csavarni. Rövid időn belül elvesztette 
eszméletét s egy jelenlevő húzta ki a mély sebből 
a kési. A gyilkosság elkövetése után Benézik 
ismét szobájába zárkózott, ahonnan csuk az idő
közben értesített csendörség felszólítására jött ki, 
a kik letartóztatták s bekísérték a járásbíróság 
börtönébe. A súlyosan sérült Kardost lakf sára

AUGUSZTUS 22.

szállították, a ki daczá-a a gondos orvosi keze
lésnek. másnap délutá í ! szenvedett. Temetése 
óriási részvét melleit ment végbe. A gyilkos 
nagyon megtörj a fogházban áMandóan sir. 
A zalaegerszegi ügyészség indítványa-a az ügyész

ség indítványára a vád tanács szabadlábra helyezte, 
az eljárást azonban halált okozó súlyos testi sér
tésért folytatják e 'ene.

— H a lá l a z  utón. Ozsvatics Ferencz 38 éves 
kocsis a muraszombati Ascher B. és Fia czógnél 
állott pár év óta szolgálatban. F. hó 16-án Alsó- 
Lendvárúl árut fuvarozott Muraszombatba, midőn 
az Adriáncz—Be lutincz közötti utón a nagy hő
ségtől elalélva, lebukott a teherkocsiról s a kere
kek alá került. Az utón járó-kelök találták meg 
az eszméletlenül fekvő embert s bevitték Be'la- 
linczra, aho! az előhivotl. orvos, dr. Messer Samu 
már a beállott halált konstatálta. A szerencsét
lenül járt embernek a kerekek bezúzták a mell
kasát, ami rögtöni halált okozott. Szerdán temet
ték el nagy részvét mellett.

—  Hit le ie n  h a lá l. Pár nap óta már ismét 
teljes forróságában köszöntött be a kánikula. A 
rekkenö hőségnek számos áldozata van. Borzasztó 
hőség volt f. hó 16-án is, mikor Legény Mihá'y, 
tölgyesi lakos délután a Mártonhelyröl Tölgyesre 
vezető utón hazafelé igyekezett. Épen amikor a 
két ut kereszteződéséhez ért, hirtelen összeesett, 
s azonnal meghalt. Dr. Skrilecz Mihály, kit azon
nal kihívtak a hirtelen elhalt emberhez, a halál 
okául szivszélhüdést állapított meg.

A vasú t halottja. Megemlékeztünk arról, 
hogy Tolvaj Eercncz sáli gazdát a körmend- 
muraszombati vonal egyik vonata a napokban 
elütötte. A megsérült emberi behoziák a kórházba, 
ahol folyó hó 16-án délután 2 ómkor kiszenvedett. 
Halálát koponyatörés okozta, szegény ember siket 
volt s nem hallotta a vonat vészjelzését s igy 
került a robogó vonat alá.

—  R é sze g  az á llo m áso n . Kollár János vas
laki legény a hét egyik délutánján hatalmasan 
berúgva ment ki a muraszombati állomásra, ahol 
az éppen induló vonalra jegy nélkül akart-fel
szál tani. A vonat személyzete persze megakadá
lyozta, mire éktelen szidalomba tört ki. Az állo
más vezetősége erre rendőrrel távolittattta el a 
garázda embert, aki most meg a kötelességét tel
jesítő rendőrnek támadt s szemenszedett titulo- 
sokkal halmozta el. Nagynehezen sikerült az atyafit 
a városi kóterbe bekísérni, ahonnan miután má
morát kialudta, útnak eresztették, ellenben köz
csend elleni kihágásért feljelentették.

V illá m c s a p á s . A tót keresztúri csendörörs 
jelentése szerint a múltkori zivatar alkalmával 
becsapott a villám gróf Mat/.enauer pártosfalvai 
kastélyába, ahol a távbeszélőt és a villanyos 
csengő hálózatot teljesen szétrombolta s a kastély 
tetején is circa 1000 korona kárt okozott.

—  T ű z . Folyó hó 17 én délután 5 óra táj
ban nagy tűz pusztított a szomszédos Bellatincon, 
a melynek három lakóház és számos gazdasági 
épidet esett áldozatul. A tüzet, mint a vizsgálat 
kidéi itette, felügyelet nélkül játszadozó gyermekek 
okozták, a kár nagy. melyből csak igen kis rész 
volt biztosítva.

Gyujtoyató v illá m . A járásunk felett el
húzódott éjjeli vihar alkalmával a villám Radúfa 
községben lesújtott s ott Zselezcn Mihály gazda- 
zsúppal fedett házát felgyújtotta ; dacára a zápor 
ként szakadó esőnek, a gyúlékony anyagból épített 
lakóház s a tőle nem messze fekvő fából készült 
gazdasági épületek porrá égtek. Szerencsére ember 
életben kárt nem okozott.

—  T o lv a j c z ig á n y . Baranya László tiborfai 
fiatal ezigányuak úri passziói vannak, de mivel 
erre pénze nem volt, gondolt egy nagyot és me
részet, az egyik tiborfai gazdától ellopta az ün
neplő ruháját, 90 koronával terhelt pénztárczáját 
és ezüst zsebóráját s igy felszerelve, átment 
Bodóhegyre, ahonnan egy kerékpárt emelt cl s 
vígan indult hódiló körútra a szomszéd Stájer 
felé. A kéjutazás azonban nem sokáig tartott, 
mert a károsultak feljelentésére a vashidegkuti 
csendörjárör lefülelte a turistát s átadta megbün
tetés végett a helybeli járásbíróságnak.

—  Fe lü lfize tó s. A már.onhelyi önkéntes 
tűzoltó mulatság alkalmával felülfizettek meg 
Zsitek Ferencz ö kor., Norcsies János 1 kor., 
Golub István 2 kor., Külits István pedig 2 K 40 
fillért, miért is fogadják a rendezőség hálás kö
szönetét.
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Minden egyes

P F A  F F  v a r r ó g é p
valódiságának j- léul a/, iit ábrázolt

DFAFF
név nagy arany 

betűkkel van kiírva.

Kgv varrógép beszerzésénél ne figyel
jünk kizárólag az árra. mert egy silányabb 

varrógép sokszor 
zavaroknak van 
kitéve, bizonyta
lanul dolgozik és 
csekély működés
nél több költ-éget 
okoz, mint a be

vásárlásnál a 
megtakarítás ki
tesz

Ki igazán ol
csón vásáro ln i 
szándékszik, vá- 
laszszon egyV  *■

P fafF  v a r r ó g é p é t
mely a legtökéletesebben van kiállítva.

A PfafF varrógépek elösmert kitűnősé
gük mellett könnyű es csöndes járassa! egye
sülve. rendkívüli tartósággal bírnak.

Minden részek a legjobb nyersanyagból ké
szülnék és legpontosabban lesznek kidolgozva.

A PfalT varrógépek sokoldalú haszná
latban állanak, varrnak, foltoznak és hi 
meznek szállíttatnak mindenféle kivitelben 
családok, varrónők, iparosok es gyárosok 
részére.

A kerületi mintaraktár Postl János órás 
házában van Muraszombat, ahol i venni 
szándékozóknak minden további felvilágosí
tást szívesen adnak.
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Balkányi Ernő papirkereskedésé- 
ben Muraszombat.

Vasvármegye leírása
népszerű íüzetecske iskola és magán célra. 
Ára 20  fillér. Kapható Balkányi F.rnő könyv

es papirkereskedésében Muraszombat.

Magyarorszag és Ausztria

v a s ú t i  té r k é p e
a legkisebb állomás is fel van tüntetve, magán- 
és hivatalnokok, különösen vendéglősök számára. 

Kapható Balkányi Ernőnél Muraszombat.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők

A iiiosrto akár u tűin-./., 
Fáradságba nem kerül, 
B chloht sza p p a n t lift has/m l 
Még szived i-> ü

S c h ic h t s z a 'v a s s z a p p a n a
csudálatos. h a th a tó s  
na iát szerű el.i/iüi'ásának !l b'g- 
jobl> nversauvagok loggondosahb 
Kiválasztásának köszöni.

S c h ic h t  s z a r v a s s z a p p a n a
kinn li a kezeket én i 
„M. gt a kari t fa radságot és voszódségot 
kiinéli eiintllógva az égé.-zséget! 
Megtakarít pénzt, időt és munkát! 
Tisztasága 3 0 .0 0 0  koronával 

szavatoltunk.

7 7 ” ?~  a  sa-aw iT ~ T
—i.**'■

f i
j g T  Vedjegv. „Itergouyö

A Liuiment Capsici cump., 
(í iloryoüY'Fsin'íiXpBiiür

pótlék.
.-gv régiónak bizonyult háziszer, moly mar sok 
év óta leftjobb fájd alomcsillapító szőrnek bizonyult 
kCs.vénynél, osurnai és meghüleseknel, bedörz-
.............. sólésképpen használva. ...................

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt 
bevásárláskor óvatosak legyünk és oeak olyan üve
get fogadjunk el, mely a „Horgony*" vé^jegygycl 
os a Richter cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ara üvegekben K— .80, K 1.40és K2 — 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest.
DlRúliter gyógyszertára az „Arany aroszláa.;

P r á g á b a n .  EliRabethstrasse 5 n«u.
Mindennapi szétküldés.

N O V A K  J Ó Z S E F
o k l e v e l e s  k ő m ű v e s  m e s t e r

M u r a s z o m b a t .

Ajánlkozik bármely vidé
ken nagyobb és kisebb épít
kezésekre, úgy kívánatra mo
dern építkezések tervei és 
költsegvelések készítésével 
jutányos árak mellett szolgál.

! Nélkülözhetetlen útmutató
Körjegyzői, ügyvédi, j;ir 
és magán hivataloknak, községi 
hiriikiuik. vendéglősök es magáno
soknak nélkülözhetetlen útmutató
Muraszom batjárás községeinek

n é v je g yzé ke  =
Feltüntetve: a községek uj r|- 
nevezese ABC rendben, távolság 
Mu raszom hat tói oda és ■ d 
vissza kilométerekben, <1 ko/.srg 
melyik körjegyzőséghez tm: ik 
i-s annak utolsó postája, L kosit 1- 
nak száma. A birósági kiküldött 
és végrehajtó napi dija 11' 1

Ara

10 fillér

K apható: B a l k á n y i  E r n ő  könyv- és 
=  papirkereskedésében Muraszombat.

1909—10 iskolai év.
Mély tisztelettel felhívom a járás laniió 

urak figyelmet, hogy raktáron tartom az 
összes iskolai nyomtatványokat. Kivánntia 
iskolai tankönyveket megrendelek. Itó- es 
rajszereim a legjobbak. Balkányi Ernő.

Ki szép akar lenni Mintsoklélc

A p a n k a - C p é m e t .
kgy tégely ára 1 korona, nagyobb rózsa színben 2 korona. 
Aranka szappan 70 fillér, Aranka mozsdó víz 1 korona. • 
Aranka hőlgypor 1 korona, nagy 2 korona.

K inek őszül a haja Sssí'fcj
ifjitót 1 üveg utasítással 2 korona

Ki gyönyörű szőke hajat akar
használjon Aranka hajszökitöt 1 üveg 1 kor, n gv 2 kor 
Kapható: Muraszombatban Bölcs lé la  gyógyszertárában

“« * M i n t s e k  G é z akészítőnél tonuniában
Kecskemét.

6 korona értékű rendelésnél ingyen csomagolás és szállítás.

K ö n y v k ö té s z e t M u ra s z o m b a tb a n . 2
Mély tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel, hogy könyv- és papir- 

kereskedésemet, úgyszintén könyvnyomdámat helyi könyvkötészettel a kor 
igényeinek teljesen megfelelőié# Muraszombatban is

be ren dez tem .
kz állal e tekintetben is gyorsabban fogom mélyen tisztelt megrendelőimnek 
nagybecsű rendeléseit kielégíteni.

Elvállalok e szakmához tartozó mindenféle munkát, még a legfinomabb 
aranyozást és művészi mondirozást. dobozokat és passepartout is.

Midőn ezt a n. é. közönség szives tudomására hozom, továbbra is kérem 
nagybecsű pártfogását.

2 B a lk á n y i E rn ő .
2  !tulajdonos.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


