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V árosszab ály o zás.
Magyarország, — a jogászvilág elismert 

h a z á ja  — forrongásban van: legkisebb ré- J 
Keiben is csak úgy pezseg a műszaki élet 
s nem túlzás, ha azt állítom, hogy a jelen
leg folyó különböző műszaki munkálatok, 
m int vasút-, ut-, hídépítések, árvíz ellen s 
hajózhatóvá tételt célzó folyamszabályozások, 
köz-, s magánlakó-ház építések, alagcsöve- j 
zések, rétöntözések, parcellázások, tagosítá
sok. vá ro s re n d ezé se k  stb. érdekszférájában 
m indenki bent van, a kinek valamelyes 
megmérhető tulajdona vau Árpád honában. 
Meg is szűnt jóformán a műegyetemi tulpro- j 
dikezió , mely néhány évvel ezelőtt kárté- ! 
kony hatását már a közéletben is éreztette, 
m ert a technikusok maguk teremtettek ma
guknak munkaiért.

Ezen műszaki munkaterek közül kira
gadtam a legaktuálisabbal: a városszabályo
zást, nemcsak azért, mert jeleideg száz és 
száz hihetetlenül kis község (mint pl. Mok- 
rin, Yinga, Tapolcza, Keszthely stb.) foglal
kozik belsőségének rendezésével, hanem 
azért, mert nemes városunkban is már 
lis z te s  k o r t  é r t  e l a ren d e zé s  ü g y e . Ha 
ennek per longum et latum húzódásának j 
okait keressük, első sorban azt látjuk, hogy í 
a közügyek terén való működés háládatlan 
voltában rejlik az ambiciózus férfiak hideg 
s kapkodó magatartása; másodsorban ez
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annyira szorosan m ű s z a k i és közgazdaság ig  
k é rd é s  (— tehát nem jogi, a melyhez 1 
nálunk tudvalevőleg mindenki ért — ), mely
hez s z a k é rte le m  szükséges még azok részé- I 
rőt is, kiknek ily ügyekben a döntés joga 
törvény szerint fentartatott: a képviselőtes
tületek részéröl; —  pedig ily hízelgő apos- 
trofálást alighanem ök maguk is elhárítanak 
magukról.

Általában azt lehet mondani, hogy a 
szótvivök túlnyomó része nálunk még a 
fo g a lo m m a l sincs tisztában I Mert mit is 
képzelnek azok városrendezés alatt? Azt, 
hogy egyik házat kissé kiljebb kell építeni, 
a másikat meg beljebb! Punktum. Az ilyen 
mozaikszerü telekkiegészitések természetesen 
annyira vannak az ideális városrendezés 
lényegétől, mint Makó Jeruzsálemtől!

A jó szabályozási terv az illető község 
beépített és közel jövőben beépítés alá ke
rülő részeire nézve évtizedekre kiható épí
tési programmját tartalmazza. Ez elejét 
veszi az egészségtelen telekspekulációnak ab
ban az értelemben, hogy a telektulajdonos
nak ki azon jóhiszeinben emel házat, hogy 
az előtte elvonuló utcát, mint közteret gon
dozza, rendben tartja a község, a szerzett jogait 
meg nem sérti azáltal, hogy időközben más 
felé terelve a közforgalmat: devaivatiót idéz 
elü. Ezen meglepetésszerü telekérték szűk 
kenések is ki vannak zárva. Ugyanis min
den telcktuladonos vagy épitetö, megtekint
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vén az á lta lá n o s  sza b á lyo zás  te rv e z e té t. 
tisztában lehet azzal, hogy háza mire lesz 
alkalmas? üzleti helyiségnek-e avagy lakás
nak, —  esetleg minő lakásnak stb. ? felöleli 
a szabályozási terv a közterek és sétányok 
képzését, elhelyezését, utca nyitásokat s 
szabályozásokat oly célból, hogy a közfor
galom akadálytalanul lebonyolítható legyen,
— vagy bizonyos szépészeti szempontok 
nyerjenek kielégítést; az útburkolás járda 
elhelyezés módját és sorrendjét, az általá
nos csatornázás és vizlevezetés tervezetét,
— a közvilágítási tervezetet, —  a beépítés 
alá kerülő telkeket szabályosokká alakítja 
figyelemmel a szerzett jogokra s a község 
anyagi viszonyaira. Közvetve előidézi a 
telkek érték emelkedését, mely szabályo
zottságuknál fogva önként jelentkezik egész, 
évtizedekre biztosítja a város egészséges s 
bizonyos generális elvektől függő fejlődését 
s kizárja, hogy szakszerűséget nélkülöző s 
ennélfogva szeszélyes idomokat (pl. zsák
utcát:) termelő mindenkori elöljáróságtól 
függő módon lehetetlené váljék a nagyobb 
forgalom s annak nyugodt lebonyolítása. 
Közgazdaságilag közvetett haszna s hatása, 
hogy ébreszti és serkenti az építkezési kedvet 
s végül elő mozdítja az esztétikai érzéket.

Látható mindebből, hogy egy jó sza
bályozási terv egy óriási elaboratum mely 
szaktudást és helyi ismereteket tételez fel!

S bámulatos dolog, hogy nálunk Ma-

TÁRCZA.

Az imakönyv titka.
Van nekem, türelmes olvasóm, egy öreg 

nngynénén — Lujza néni — aki úgy maradt 
ránk a múlt század közepéről, mint egy érintet
len. kapcsos imádságos könyv, amelyet sohasem 
nyitott ki senki, holott, ki tudja minő szép imá
kat nem taiált volna benne. De hát az embereket, 
úgy látszik, már a múlt században is jobban érde
keitek a regények és frivol olvasmányok, mint az 
imák, s szegény Lujza néni az oka, ha nem 
Boccació dekameronjának született. Noha már 
nyolcvan éves, a haja még ma is fekete, ami 
azonban nem gátolja meg abban, hogy úgyszól
ván egész nap ne aludjék. A világért nem incr- 
ném fölkelteni; ki tudja, nem a múltakról álmo- 
dik-e s ez oly terület, ahová avatatlan kézzel 
nyúlni, szentségtörés.

Nos, huszonnyolez esztendeje még nem 
aludt oly sokat a néni, s — én akkor ötéves, 
s/.ökefürtü liucska voltam (bocsánat, hogy ily 
gyöngéden írok magamról, de rendkívül nagy 
bennem az önszeretet) — megátalkodott fejemet 
ni egyszer, óh, sokszor, hajtottam ölébe Lujza 
nemnek, aki ilyenkor mindig cukorkát, dugott a 
szamba („Hunyd be a szemed, nyisd ki a — 
szád!4 ez a már nem ösmeretlen mondás előzte 
meg a cukrot.) Aztán mialatt én az édességet 
szopogattam, lassan, mint ahogy csurran a méz,

— Hol volt, hol ncin volt, volt egyszer egy ! 
hajas baba („Milyen baja volt? — szóltam közbe 
mindjárt kíváncsian. — Barna nem, fekete, — 
felelt ö habozva) és ö is ott volt a boltban, a 
kirakatban, ahol a többi babát csinálták. Csinos j 
baba volt, úri baba, de tudod, azért nem volt oly i 
cifra, mint a többi babák, mert nem akart olyan 
cifra lenni. Azt hitte, szebb, hogyha egyszerűbb. 
(Jé, csodálkoztam én, minthogy akkoriban nem 
nagy barátja voltam az egyszerűségnek.) Mit cső- í 
dálkozol kis csacsi, hiszen a babánál nem a j 
cifraság a fő, hanem az. hogy jő buba legyen. 
Látod, ez a narancs-cukor is ugye, jó volt! Pe
dig mikor megetted s jól esett, már semmiféle 
cifra selyempapir sem volt rajta. Hát ez a baba 
is ilyen jó baba volt. Még csak cl sem lehetett 
törni mert gumiéiból készült. Ha pedig megnyom
ták : sirt. (— Miért sirt? — Mert fájt neki, ha 
megbántották.) Nos tehát, ezt a gummi babát 
egyszer meglátta a kirakatban egy inci-pici kis 
gróf, egy kis huszár, — mert a mamája huszár- 
ruhában járatta, ha sétálni ment vele — és úgy 
megtetszett neki, hogy mindjárt megkérte a ma
máját, hogy vegye meg neki a babát. A baba 
(— Hogy hívták ? Nem volt neve ? — De volt 
neki neve. Juliska. Mondjuk, hogy Juliska,) belül
ről a kirakatból tüstént észrevette, hogy megtet
szett a fiúcskának s egyszeribe úgy megkedvelte 
a kis huszárt, hogy ha lehetett volna, szeretett 
volna a kirakatból kiugrani, hogy nyakába borul
jon a vőlegényének. Mert most már a vőlegénye 
volt; igen a vőlegénye. Hisz megakarta venni, 
hogy hazavigye. („Hát a/- il vőlegény?* „Az, 
csacsikám) Nos, a kis gróf („Hat azt hogy hív
ták?" „Azt, azt!* mondta akadozva „azt Gyuri

nak hívták fiam, Gyurinak!) vagyis a Gyuri nagy 
örömmel bejött a mamájával a boltba, hogy meg
vásárolják a Juliskát. Mamája, már mint a grófné 
szeme elé illesztette a lorgnonját és megmondta 
a kereskedőnek, hogy adják elő a kirakatból a 
Juliskát, s mikor ez megtörtént, akkor kezébe 
vette s nézegetni kezdte.

— Jaj, beh gyönyörű! — kiáltott a gró- 
focska.

A grófné azonban az ajkát bigyesztette.
— Nem elegáns baba. Nem neked való, 

Georges. A kirakatból azt hittem, hogy porcellán- 
ból van. A toilletje sem szép. Mutasson másikat.

— De nekem nem kell más baba: leli 
braucli nicht! ich will nich! — s kis kezével a 
gummibaba után kapott.

A grófné szigorúan ránézett.
— Georges, nem veszek babát, ha inakran- 

coskodol! Adjon egy porcellánbabát! Szépet!
A huszárocska dacosan félre fordult, mialatt 

szeméből a méltatlankodás könnyei peregtek.
Mamája pedig odatartott eléje egy selyem

ruhás, szőke, porcellánbabát:
— Kell ez a szép baba ? — Vagy semmit 

sem kapsz.
Gyuri gróf rásanditott a selyemruhásra és 

valamit dünnyögött. A grófné erre becsomagol- 
tatla a babát s hazaküldette. A gummibaba pedig, 
már mint Juliska, („Igen, mi történt Juliskával, 
néni ?„) Juliska ott maradt hoppon a boltban. De 
nem ment vissza többé a kirakatba, hanem azt 
mondt, hogy inkább dobják ki az utcára, de ö 
nem engedi mással megvétetni magát. Az egy gró- 
focska volt, akihez hozzáment volna, az elhagyta 
s ő nem lesz másé.Mesélni kezdett.

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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gyarhonban, hol a legegyszerűbb urbérren- 
dezési ügyekben ott gyámkodik a közbirto
kosság felett a kir. törvényszék, addig ez, 
t. i. a belsőség-szabályozás (pedig ez a leg
értékesebb telkek szabályozása!) antonom 
jogkörében hagyatott minden kisközségnek 
s csupán a tulajdonjogi vonatkozások 
rendezhetőségére intézkedik mindössze a 
70971/1896. I. M. sz. rendelet. Nem úgy 
Németország Poroszországban, — nol a 
kérdés fontosságát régebben felismerték mar 
—  egy pénzügyministeri rendelet intézkedik 
arról, hogy a belsőségszabályozás lehetősé
nek elvi eldöntésére bizonyos jogkör hagyas
sák fent az állami (kataszteri és kultur-) 
mérnöki hivataloknak, melyek abban az 
esetben is kérhetik közérdekből a rendezé
sét, ha a közbirtokosok többsége azt nem 
is kivánja. (pl. Gladbach Düsseldort mellett:)

Mesze vinne e szerény cikk keretén 
példákkal illustrálni, mily mélyreható válto
zások járnak egy jó városszabályozás nyo
mában s műszaki szempontból mily érde
kes, sokszor igen komplikált problémák meg
oldását igényelt a szakembertől (Bécs város 
rendezési tervének foganatosításán, tehát 
kitűzéseken s kiegészítő fölvételeken 14 
mérnök dolgozik állandóan!) hiszen csak 
az eszme és fogalom tisztulásához óhajtot
tam szerény soraimmal per tangentem ho- 
zájárulni. — de különben is, nagyon saj
nosán valószínű, inig minálunk raz eszme 
testet ölt“ —  addig még igen sokszor 
alkalmam leend erre is visszatérni!

Muraszombat, 1907. augusztus 22.
Stern Hugó

okleveles mérnök.

A szabadhegyi alagutról.
Irta : Bernstein Győző.

(Folytatás)

Az alagút tömegének mozgósítása nagyobb
részt dinamóval és esákánynyal történt, minthogy 
az a réteg, melyet az alagút alsó fele átszelt, 
majdnem kőkemény agyag volt. Mint már emlitém, 
azonban ez az alagutépitésnek könnyebb része.

Nehézség csak ott kezdett felmerülni, ahol 
v í z  nem mutatkozott. A 17-es gyűrű agyagrétegei 
nemcsak nyirkosak voltak, hanem egyes helyeken
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S ahogy a kereskedő a kezébe veszi, hogy 
oltegye valahová, szegény gummibaba keservesen 
sirt. Amire aztán megszánták és nem tették vissza 
a kirakatba, hanem belé fektették az üres skatu
lyába. ahol ma is ott van, ha meg nőm halt.

Itt Lujza néni rendesen — mivel hogy több 
ízben is elmondta volt nekem ezt a mesét, — 
sóhajtott egyet s megcirógatván arcomat, szeliden 
remegő hangon szólott:

— Mert kicsikém, a játékszereknek is van 
szivök néha.

Ötödik éve azonban már értem én is.
Azóta tudniillik, hogy ez-az aminek most 

ötödik esztendeje van, —  Lujza nénit egy alka
lommal uj imakönyvvel akartam meglepni, a regi 
kapcsos imádságos könyve helyett s mivel lehető
leg ugyanolyat szerettem volna vásárolni, mint a 
másik, emezt titokban kivettem a fiókjából, hogy 
megnézzem, ki a szerzője? Ahogy kinyitom a 
könyvet, kezembe csúszik egy régi módi, vékony, 
fényezett névjegy, rajta franciául — ezzel a névvel:

GRÓF N . . . GYÖRGY
huszárfőhadnagy.

Szó nélkül tettem vissza a névjegyet s a 
kapcsos imakönyvet, mert egyszeriben eszembe 
jutott az inci-pici Gyuri huszár s a Juliska (vilá
gos, hogy Lujza volt az igazi neve !) szomorú 
meséje.

—  Szegény gummibaba!
Zsoldos László.

belső forrás jelentkezett, melynek káros hatása 
az irtózatosan ropogó, sőt néhány teljesen össze
tört gerendában nyilvánult. Egy-egy 35—40 cm. 
vastag gerendának meglepődése hatalmas robaj
jal történik, mely a földalatti utakban mint egy 
ágyulövés hangzik. Magúnak a repedt gerendának 
a látása is félelemmel tölti cl azt, aki e Iold
alaid hatalmakkal megbarátkozni nem tudott, j

Érdekes, hogy az alaguti munkások között j 
magyar nem igen akad. S midőn egy ízben sze
gődi kömivesekkcl — kik egyébiránt kitűnő mun
kások — alagutban próbálkoztak, csak addig tar
tották ki, amíg a vastag gerendák jokszor egész 
halk, sokszor hangos kopogását észre nem vették. 
Még a káromkodásuk sem hangzott a szokott 
eréíylyel, mikor kanalukat a földhöz vágtak es 
szép óvatosan somfordái lak a nekik oly félelmes 
íoltivek közül, hogy többé vissza ne térjenek.

A küzdelem folyt tovább.
A 23-as gyűrű anyaga vízzel telitett homok 

volt s midőn a gyűrűnek feltárásához fogtak, ez 
a jiabarcsszerü anyag szüntelenül folyótt az alsó 
közlekedő tárnába. Már mintegy 150 köbméter 
anyagot kiszállítottunk a kis kutyáknak nevezett 
kocsikkal, még nyoma látszott. Ha ezt igy foly
tatjuk, akkor egy rengeteg mennyiségű ilyen 
folyós anyag kihordása után végre egy hatalmas 
üreget leltünk volna, mely a kihordott mennyiség 
arányában egész temploinszerü is lehetett volna.

Később egy szomszédos gyűrű kivágása 
alkalmával meg is találtuk a már is kihordott 
folyós anyagnak megfelelő űrt, melyet gondosan 
kitöltöttünk, miután az ilyen üreg, különösen ha 
nagyobb, a már kész alagutra is veszélyes lehet.

Ha ugyanis az üreg boltozata a viz vagy 
bármily más behatás folytán bedül, a robajszerü 
hirtelen ütés sokszorta jobban igénybe veszi a 
boltozatot, mint a bármily nagy de egyenletes 
nyomás.

Ezt tudva, a 20-as gyűrű kivágását beszün
tettük és a lÖ.gyürüből ki indulva, mindkét oldalt 
egy-egy viztelonitö tárnával felülről m> gkerültük, | 
a tápláló viz forrását megkerestük es összegyűjtve 
levezettük, úgy hogy a 20. gyűrű kél hónappal ! 
később már majdnem egészen száraz volt.

Üreg, a viz jelenléte folytán tudtunkkal ! 
három helyen is keletkezett, mely bedül ve ered
ményezte a hegy tetején azt az ugyancsak három 
helyen keletkezet 4 - 5  m. mély kerek süppedést, 
melyet azután fö'ddcl töltöttünk ki.

. Julius 12-én a 34 es gyűrű gerendája majd
nem ketté törött s a már kivájt boltozat 70 cin
re! lesülyedt. Újra kezdtük.

A 14 es gyűrűben a kivájt gerinc 50 cmrel 
lesülyedt. Újra kivájtuk.

És ez igy ment tovább midőn 1007. nov. 
28 án éjjel Va 3 órakor az ulolso gyűrű is 
zárva volt.

Az utolsó boltív bezárásnál magunk is ott 
voltunk, de azért nem menekültünk meg az 
üdvlövésoktöl, melyeket a mineürök a befejezés 
örömére eldurrogatlak. Megvárták m g elalszunk, 
s akkor zenditettek rá az ö dalukra, az ö diadal
énekükre. Hét faluba is elhalatlszott az emberi 
munka dicsőségének hymnusa. Igaz hogy melles
leg a hatalmas robbanásoktól az összes ablak 
táblák eltörlek, no de az igy szokott lenni ha a 
mineürök örülnek.

Vege köv.

Több világosságot
vagy sötét a hozzájáró ut.

Operett egy felvonásban.

Szövegét irta: V. Zenéjét szorzó: B.
(Tulajdonképen három felvonásosnak készült 

ez az operett, csakhogy a szereplő személyek 
már a sötét utón első felvonás után kitörték a 
lábukat s igy nem tudnak tovább lábatlankodni a 
színpadon.)

Színhely a muraszombati pályaudvar. A vasút, 
mint rendesen, egy órai késés után esti 10 óra
kor berobog. Sürü sötét az éj.

Ö : Ez Muraszombat?
Én : Nem, ez az állomásfönökhelyettcsjelölt.
Ö : S miért olyan mérges ez az ur ?
Én; Mert a „Muraszombat és Vidéke" nem 

cikkezett e héten a vasúti mizériákról!
ü : S mondd csak, mi is nálatok az a vasúti 

mizéri ?
Én: Egy hálás théma az ugorkaszezonban.
Ö : Ez Muraszombat? Jö jj, én látni akarom 

Muraszombatot!

Én: Barátom, látni? Micsoda nagyképűskö
dés. Látod, hogy milyen pokoli sötét van, vagyis 
nem látod, hogy világos volna.

Ö : Jö jj, kisérj be az állomásról a városba.
Én: Nem maradnánk inkább itt? (Bal- 

jóslatuan):
Mond kérlek barátom Samu 
Akarod, hogy testedből hamu 
Legyen, vagy karod kitörjed,
Ki látott ily sötét szörnyet!

Ö: Én már végrendelkeztem, megyek veled,
É n : Na jö jj, az ut sötét, de jól vigyázz! 

Most lépj kettőt balra, hármat hátra, négyet előre, 
most nézz rám !

Ö : Nézlek, nézlek, de hiába nézlek,
Nem látlak.

É n : Lépj tizenegy és felet. (Megteszi.) 
Nyújtsd ki kezed és nyomd meg a kilincset.

Nyomd, ki tudja meddig nyomhatod,
Vigyázz s be ne törd szegény orrod!

Ö: Kincs? Itt nincs kilincs.
Én : Muszáj, ha mondoni!
Ö : Nincs. Isten ucscse nincs.
Én : Akkor vissza kell mennünk, mert elté

vesztettük az utat.
(Egyszerre hatalmas villám cikkázik, melynek 

fényénél látom, hogy az utat totaliter eltévesz 
teltük s ahelyett, hogy a vasútról a város felé 
jöttünk volna, már Rakicsány irányában ballagunk.)

É n : Nesze itt egy cukorspárga. Kösd a 
lábadhoz, én is oda kötöm és induljunk.

(Rémes csend, felhúzott revolverekkel meg 
indulunk.)

0 : Ki az, mi az ? Megölnek! Félre gyilkosok!
Beléd lövök, hozzám ne nyúlj!
Én: Mit kiabálsz? Hiszen ezek nem gyilko

sok, ez a kórház kerítés, mibe a fejedet bele
vágtad.

Ö : Na jö jj tovább.
Én : Itt van egy árok.
0  : Én inkább várok.

(Utasok nyugodtan ballagnak, egyszerre csak 
zsupsz. Mindketten az árokba esnek. Ü agyrázkó
dást és nyakszirtmerevcdéssel vegyes gutaütést 
kap, én a bal bábomat töröm ki.)

Én: Ugy-e mondtam itt az árok!
Én inkább hajnalig várok.
Oly rémesen beleestem.
Ki nem jövök innen sebten.

(Az expedíció tovább folytatódik, miglon 
egy árok áthidalás ki nem üti balszememet, 
aminek én jobb szemet hunyok, csakhogy O meg 
ne ijedjen. () valamivel magasabb volt s igy 
csak kél fogát ütötte ki. Szerencsére nem lehetett 
sötétben látni, hogy három volt.

Ö : Ah mit látok? Fény, világosság!
(Elindulunk a világosság irányában s mikor 

odaértünk láttuk, hogy nem csillag pislákol, hanem 
egy háló szobából diskrét szerelem lángol ki az 
ablakon.)

Ö és Én : No most már otthon vagyunk !
Én : Te ott fenn, kire kezem mutat, 

Megmutatnád-e az utat ?
Égi kar: Várj kissé mig rímet lelek 

Kérdésedre megfelelek !
(A rímet még most is keresi.)
Ö és én végre haza érkeztünk. Ü agyrázkó

dásából agyát helyre próbálja rázni, én balszemc- 
I met reparálgatom.

Ö: Mond kérlek nem volna jobb, ha a 
i muraszombati kupaktanács a hozzájáró útra egy 

lámpát állítana, legalább nem kellene ennyi bal- 
: szerencse közt s oly sok viszály után az árkon 
| átgurulni.

Én : Tényleg mondasz valamit! De én azt 
hiszem a kupaktanács aligha teszi ezt meg. Mit 
is gondolsz ? Muraszombaton világítás ? Nem 
elég, hogy villanyvilágitási bizottság van és egy 
szellemesen sziporkázó kupaktanács. Ezeknek 
örök világossága úgyis fényt áraszt mindenfelé!

(Függöny legördül.)

D a l .
Ne sírjatok, hogy vége már a nyárnak, 
Hogy elmúlt a dal, tavasz, napsugár, 
Elmúlnak álmok, elmúlnak a vágyak, 
Lelkünk hozzájuk mégis visszajár.
A targalyakon bús, szomorú hangok, 
Arcodba csap a szél tar levelet,
Hidd meg mégis, nem tud az hervadásról, 
Aki álmodott, ki egyszer szeretett.
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Künn zúg a szél, az őszi harmat ázik,
A tarló!I táj oly bús, oly szomorú,
K gyász, e bú nem ér el szobámig, 
bit- nem jön a hervadás, a  bú, 
lit invn-z van, s szivein játszi kedve 
KI- elmereng édes szép álmokon,
Künn zug a szél, s én édes kis leányról 
A tavaszt újra visszaálmodom.

Vályi Sándor.

h í r e k .

Záró ünnepély az óvodában.
Szerdán 21-én volt a helybeli I-sö óvoda 

cv/ 1 vizsgái ünnepélye, Takácsné Kamermajer | 
Irma óvónő vezetése alatt. Az érdeklődő közönség j 
és a '/ülök zsúfolásig megtöltötték az óvoda tér- ! 
inéit a rósz idő daczára. A kicsi gyermekek leg
első nyilvános szereplése mindig vonzó ; az óvo
dában kezdi meg a 3 —4 éves gyermek előadási 
kepes-egét kifejteni, ezen első lelki megnyilatko- ; 
zása. helyesen pedig élénk tanúsága az óvónő : 
helyes irányú vezetésének, tanításának. Gyönyör
ködtünk is a kicsinyek szép énekében értelmes 
l, |. lek uben, a játékaik derültséget keltő előadá
siban. Meggyőződhetett mindenki, hogy itt meg
tanullak magyarul a tisztán vendgyermekek, szép 
kiejtéssel hangos feleletük lekötötte a figyelmet; 
ami nagyon szépen jellemzi minden alkalommal 
Takácsné Kamermajer Irma óvodáját.

Csütörtökön 22-én volt a 11-ik óvoda évzáró 
i ünnepélye Tóháty Ilona óvónő vezetése 

a lat! Itt is megtellek az óvoda helyiségei hallgató 
közönséggel úgy jumyira. hogy a kicsinyek is, na J 
■/vök is csak szoronkodva fértek meg a nem oly j 
ia»as, bérelt helyiségü szobákban. Fiatal, lelkes I

Belatinc mulat. Előző lapunkban meglehe- 1 
tös sentimentális örömmel számoltunk be a bela- 
tinczi aranyifjuság (lőre Gábor szerű s iparos if- ; 
jak altat rendezni szokott szüreti mulatságra invi- I 
tálni szokott plakáthoz hasonló meghívójáról. 
Szellemcskedn: nem muszáj, szellemesen csak ott . 
jrnak, ahol szellem van. S hogy e meghívó olva- ; 
sása után mint üdítő oázisra tekintettünk Belatinc | 
leié, ez nem a mi hibánk. Sőt, hogy mennyire ■ 
közfellünést és csudálattal vegyes bámulatot keltett ! 
a meghívó geniális ötletektől duzzadó hangja, mi ; 
sem jellemzi jobban, mint hogy distingváit ízlésű ■ 
laptársunk a Vasvármegye is átvette méltató sora- í 
inkát, s vármegyeszerte nagyokat nevetőnek e I 
szellemes fordulatokkal vegyes Íráson. De a mu
latság azért sikerült, fényesen sikerült. Ennyit felje- j 
győzünk, de nem azért, hogy jó  szomszédainktól j 
bocsánatot és kegyelmet kérjünk a cikk miatt, 1 
mert legyenek nyugodtak és elegánsak s haragúd- j 
janak és fenyegetődzenek tovább, mi nem ijedünk j 
meg, láttunk mi már nagyobb viharokat is s akkor I
is azt mondtuk a karaván halad, a k u ty a ..............j

—  Haragos szomszédok. Rég idők óta dúl 
a haragos háborúság Düh Fáni és Zrinszky Já 
nosáé nádorfai amazonok között. A legutóbbi 
napok egyikén is valami csekélység miatt hábo
rúba keveredtek s ékes szóvirágokkal illették egy
mást. A heves vita folyamán Zrinszky Jánosáé 
Düh Fánit békának és borházai lyuknak nevezte, 
sőt célzást tett arra is. hogy Düh Fáni felette 
bőbeszédű és nagy nyelvű. Düh Fáni nevéhez 
méltóan emiatt dühbe gurult s feljelentette Zrin
szky Jánosnét a bíróságnál. A járásbíróság azon 
bán a feljelentést hivatalból visszautasította, lévén 
a tyuk és béka becsületes állati társadalomban 
szereplő egyéniség, kikhez való hasonlítás senki
nek a becsületén csorbát nem üt. Az pedig már 
igazán nem becsületsértés, ha egyik asszony a 
másikat bőbeszédűnek, nagynyelvünek nevezi, mert 
többé kevésbbé a legtöbb asszony kissé bőbeszédű. ,

.veik méltó társa helybeli kollégájának. Sziinpa- j 
//Alis megjelenésével és a kicsi gyermekekhez illő : 
/undorával megnyerte mindenki tetszését. Szépen 
játszottak, énekeltek, szavaltak tiszta magyarsággal 

kicsikék. Örömmel ismerjük el, hogy Muraszom
bat mind két óvodájában a legjobb kezekre vannak 
bízva gyermekeink.

Meg kell inég emlékeznünk a mind két óvodá
ban a szorgalmas piczi kezek által készített, a 
gvermek kedély világából vett és fejlettségi foká
hoz mért apró kézimunkáikról. Minden darab csi
nos és az óvónők jőizléséröl tanúskodik; ezeket 
a gyermekek közt kiosztották.

Most két heti pihenőjük lesz óvónőinknek; 
kívánjuk, hogy azt u legjobban töltsék el. A vi
szontlátásra! Egy jelenvolt.

G r ó f  S z á p á ry  L ászló  v. b. t. t.
csütörtökön pár napi tartózkodásra mura
szombati kastélyába érkezett.

— Bezerédy István vármegyénk 
löispánja hétfőn városunkba érkezik és a 
szolgabirói hivatalt fogja megvizsgálni.

—  Családi öröm. Kedves családi öröm érte 
Horváth Pál tb. főszolgabírót, neje egy egézzséges 
fiúgyermeknek adott életet. Anya és újszülött jól 
érzik magukat.

_ Szabadságon. Pósfuy I’ongrácz
járásunk föszolgabirúja f. hó 18-áu meg
kezdte szeptember 1-ig terjedő szabadságát.

Szabadságon. Saáry József kir. 
j.irásbiró f. hó 21. kezdi meg szabadságát.

D r Geiger Vilmos járásorvos szabadságá
ról pénteken hazaérkezett s működését meg 
I- kezdte.

Állategészségügyi vizsgálat. Trombitás 
Igiiii.cz állategészségügyi felügyelő a muraszombati 
jani, állategészségügyi állapotának megvizsgálása 
végett a napokban Muraszombatban .tartózkodott.

Hivatalban. Horváth t ó d  tb. föszotgab.ro 
szerdán szabadságáról visszaérkezett s j 
elfoglalta hivatalát.

—  Diákmulatság Battyándon. Élénk érdek
lődés mutatkozik járásszerte a ma megtartandó 
battyándi mulatság iránt. A battyándi szép bakfisok 
reméljük oda vonzzák járásunk minden épkézláb 
fiatalembereit s hét országra szóló mutatás' törté
nik ott ma. A kellemes vasúti összeköttetés csak 
fokozni fogja a résztvevők nagy számát s igy ala
pos kilátásunk van egy sikerekben gazdag mulat
ságra és arra, hogy szép összeg jut majd a jó 
tékony czélokra is.

—  Vihar áldozata. A múlt napokban volt 
nagy vihar járásunkban helylyel közzel nagy káru
kat okozott. Durics István salamoni lakos éppen 
akkor, mikor a vihar a legjobban dúlt, hazafelé 
tartott szénával megrakott szekéren, egyszerre 
csak egy heves szélroham felfordilotta szekerét s 
a szekéren ülő Durics István oly szerencséi lenül 
esett az árokba, hogy nyakát szegte.

—  Betörés Battyándon. Szt. István éjjelén 
betörök jártak Ratkol Tivadar battyándi téglagyá
ros battyándi téglagyárában. A téglagyár tulajdo
nosa a csendörségnél jelentést tett a dologról. Alig 
kezdtek azonban a derék csendőrök munkához, az 
ép Muraszombatban időző Ratkol Tivadar sürgönyt 
kapott, melyben egyik téglavető munkásának fele
sége arról értesíti, hogy ö volt a betörő s meg
bánta tettét s az ellopott 5 koronát hajlandó 
megtéríteni. Ilyeténkép sikerült mihamar a bűn
bánó betörő nyomára akadni aki megbánva tettét, 
sietett gazdáját kiengesztelni.

—  Szives tudomásul a m. t. szülőknek ! A 
muraszombati állami elemi népiskola, iparos inas
iskola és óvodákban az 1907—8. tanévre a beira
tások szeptember 12-én kezdődnek s szeptember 
15-én végződnek. Ezen idő alatt minden 3 —5 éves 
óvodakötcles, 6 —12 éves'mindennapi és 13— 15 
éves ismétlő tanköteles gyermek, valamint a város 
területén tanuló kereskedő és iparos inasok mulhat- 
lanul beiratandók. A rendes tanulás a mindennapi 
iskolában és az óvodákban 1907. szeptember hó 
10-án az iparosiskolában 15-én, az ismétlő isko
lában pedig október hó 6-án kezdődik. A óvoda- 
és tankötelesek beiratása a kitűzött napokon 8 
órától 12 óráig, délután 2 órától 4 óráig tartat
nak az állami iskola egyik tantermében. Kérjük a 
m. t. szülőket, hogy a behatásokra az értesitö- 
künyvecskét, az első osztályba készülőknek pedig 
keresztlevelüket és oltási biz9nyitványukat maguk

kal hozni szíveskedjenek. A tandíj a mindennapi 
tanulók után 4 korona 80 fillér az óvodások után 
2 korona 40 fillér. Az ismétlősök tandijat nem 
fizetnek. Az iparostanuló tandíja 4  korona 50 fill. 
Mindazon tanulók, kik szegénységüket igazolják, a 
tandíj fizetése alól felmentést nyernek s csupán a 
beiratás költségeit fizetik, ezenkívül minden tanuló 
után 10 fillér jár tinta s tolira. Tekintettel a 
gondnokság azon határozatára, hogy az áll. isko
lába tantermenként 60—64 tanuló vehető fel, 
kérjük a in. t szülőket, igyekezzenek gyermekeiket 
minél előbb beíratni. A tantestület.

— Vizbefult arató. A napokban Kovács Ist
ván felsőlendvai születésű arató Drávalainási 
somogy megyei községnél társaival a Drávába 
ment fürödni. Fürdés közben elkapta a viz sodra, 
úgy, hogy rögtön elmerüli. Társai meg segítségeié 
sem siethetlek. Kovács holttestét a következő na
pon Tótujfalu község határában fogták i.' a Drá
vából. A hatóság tegnap értesítette hozzátartozóit 
a halálos balesetről.

—  Elmegyógyintézetben. Hartmann Frigyes 
derék törekvő órásmester még alig pár hónapja, 
hogy babarci Schwarcer Ottó szanatóriumából 
gyógyultan elbocsátást nyert s ekkor a l "i vény
szék is megszüntette ellene a gondnokságot, mi 
alá betegsége folytán jutott. Jókedvűen, igen vigau 
végezte boldog családja körében munkáját a szor
galmas ember s rajta az elmúlt uagy bajnak 
semmi nyoma se látszott. Egyszerre csak a múlt 
héten ismét a téboly jelei kezdtek rajta mutat
kozni, úgy hogy családja kénytelen volt a szeren 
esetlen embert elborult elmével a lipótmezei 
tébolydában elhelyezni.

— Brutális férj. Alig van família kerek e 
hazában, ahol néha napján férj és fi
ne koccannának. Vannak családok, hol a szó is 
elég argumentum, vannak bizony ideális helyek, 
hol a bot. Persa Ferencékncl Kisszombaton a 
nadrágszij látszott az egyedül üdvözítő szerszám
nak. Egy Kis vitaestély keretében Persa Ferencz 
uram hites párját egy profán nadrágszijjal úgy 
elintézte, hogy bizony szegény aligha danolja ; 
Hogy nem nyomja a fejemet a hu ! A negédes 
férjet felesége feljelentette.

- Fin anyja ellen Erre mifelénk vindis 
; országban roppant jogászi hájjal és tudással ki- 

kenvék a vend atyafiak. Minden bűnre tudják a 
í büntetést. Sokan odahaza egész kézi könyvtárt 
j tartanak a jogi könyvekből s előbb kitanulják a 
I bűnesetet, mielőtt elkövetik. Néha azonban el-el 
! néznek egy-egy paragrafust s ilyenkor megesik a 
! végzetes tévedés. Kranyec József tótlaki lakos 

fennen hangoztatta faluszerte, h ogy ha megcsípi 
anyját, levágja: „ügy se lesz kár érte, úgy is 
csak 2 évet szolgálok érte 1“ S a jó  fiú úgy is 
akart tenni, ahogy tervezte. Kaszát ragadott s 

| úgy kergette el házából saját anyját, kit csak a 
i jó szomszédok tudtak megmenteni a szülői szere- 
i let és tiszteletről ennyire megfeledkezett fin bru

tális támadása elöl.
— Szerencsétlen szekerezés. Vígan ballagott 

szekerével Szentbiborról Tútmorác felé Nemec 
János vaspolonyi gazdaember, mikor egyszerre 
egy váratlan lejtőn lovai nekiiramodtak s sebes 
száguldással vágtattak lefelé, úgy hogy az éppen 
arra haladó özv. Hassai Istvánnét a lovak feldön- 
tötték és az esés következtében súlyos sérülése
ket szenvedett. A gondatlan szekerezöl feljelen
tették a bíróságnál.

—  Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó : ne
gyedévre postán való szétküdéssel két korona 
20 fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhiva
talba intézett postautalványon lehet. A Divat 
Újság kiadóhivatala Budapesten, Vili., Rökk 
Szilárd-utcza 4. sz.

A pró hirdetés.

Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 
könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11— 12 
óráig a titkári hivatalban. — A Dunántúli Köz
művelődési Egylet könyvtára pedig szerdán dél
után 1—2 óráig áll a közönség rendelkezésére 
az állami óvodában.

Előfizetések a kiadóhivatalba küldendők.



MURASZOMBAT, 1907. ,MURASZOMBAT ES VIDÉKE AUGUSZTUS 25.

Egy úri családnál egy díván 
és négy székből álló jó kar
ban levő sálon garnitúra ju
tányos árban eladó. Hol? 
megmondja a kiadóhivatal.

Izraelita
imakönyvek a közelgő ünnepekre 
dobozban (4 könyv) diszkötésben, 

naptár és uj évi képes lapok
a legjutányosabb árban kaphatók Balkányi 
Ernő könyv- és papirkereskedésében 

Muraszombat.

Mesés szép lesz
m in d e n  h ö lg y

rélc Aranka-Créme
bámulatos hatásától. Egy tégely ára 1 kor., 
nagyobb rózsa színben 2 kor. Aranka
szappan 70 fillér. Aranka mosdó víz 
1 kor. Aranka hölgypor 1 korona, nagy 

2 korona.
Kapható egyedül a készítőnél:

M in ts e k  G é z a
Kecskemét.

100 drb cigaretta hüvely
12 krajczártól feljebb. — Kapható 11 
Balkányi Ernő papirkereskedésé

ben Muraszombat. |

Csomagoló papír
használt, keményebb fajtájú, különféle alak, ! 
tű z r a k á s h o z  is nagyon alkalmas, eladó 
Balkányi Ernő papirkereskedésében Mura- ; 
szombat. Kilója 12 fillér. 5 kilónál keve
sebb nem lesz eladva.

Jap án  legyezők
nyers selyem, nagyon szép kivi
telben kaphatók Balkányi  Ernő 
könyv- és papirkereskedésében 

Muraszombatban. 
Legfinomabb levélpapírok doboz

ban és csomagonként.

Hirdetések a  kiadóhivatal czim ére küldendők.

Vasvármegye leírása
népszerű lüzetecske iskola és magán célra. 
Ára 20 fillér. Kapható Balkányi Ernő 
könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.

Hólyagpapir,
befőtt bekötéséhez, finom minő
ségű, kapható B a l k á n y i  Ernő 
papirkereskedésében Muraszom

bat és Alsólendva.

2635/1907. tkv. sz.
Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Kercsmár István 
zsidahegyi lakos végrchajtatónak Kercsmár József 
tótlaki lakos végrehajtást szenvedett elleni 140 
kor. tőkekövetelés, 53 kor. 60 fill. peri, 11 kor. 
80 fillér, végrehajtási és 18 kor. 30 fillér árverés 
kérvényezési költségek kielégítése iránti végrehaj
tási ügyében az ezen kir. járásbíróság, mint tkvi 
hatóság területén lévő, a tótlaki 23. sz. tjkvbeni 
A. +. 1 sorsz. 178 hrsz. birtokból Kercsmár Jó 
zsefet illető s/24 részre 56 koronában, f  2 sorsz. 
301 hrsz. 16. házsz. birtokból nevezettet illető ’/» 
részre 71 koronában, a 60 sz. tjkvbeni A. I. 1

sorsz. 302 hrsz. 70 házsz. birtokra 620 koronában 
és a 320 sztjvben A, f  1 sorsz. 303 hrsz, bir
tokra 32 koronában megállapított kikiáltási árban 
az árverés az 1881. LX. t. ez. 156. §. a) pontja 
értelmében elrendeltetik s arra határnapul 
1907. évi szeptember 18 '(h zennyo lczad ik ) napjának 
d. c. 10 órájára Tótlak község házához kitüzetett 
azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan 
esetleg a kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10°/0-a.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban 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 5°/o ka
matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. tkkvi hatóságnál és Tótlak 
község házánál megtekinthetők.

Muraszombat, 1907. junius hó 26. A kir. 
járásbíróság, mint tkkvi hatóság.

K- h. Saáry József, kir. jbiró.

Előfizetések a  kiadóhivatalba küldendők.

f f -

d r v -

Gyorsszámoló

Népies olvasmányok 

Szerelmi levelező 

Álmoskönyv
Kapható

B a l k á n y i  Ernő
könyv- és papirkereske
désében M uraszom bat.
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R ü l l / á m d  F l - f i r í  köllyv" Cs papirkereskedésében Muraszombat 
D c t l h c t l i y i  L l  1 I U  kapható és megrendelhető a következő tudo

mányos, szépirodalmi munkák és napilapok:

Pallas
L exicon .

18 kötet, 
bolti ára 216 
korona helyett

120
korona ked
vezményes ár. 
Értekezhetni  
az A.-Lendvai 
üzletemben is.

Önügyvéd, házi titkár
és levelező. T a r t a l o m :  utasítások som
más eljárás, fizetési meghagyás, polgári há
zasság, örökösödési eljárás, bélyeg és egyéb 
illetékekről, szabadalmakról, kamatláb meg
határozásáról szóló legújabb törvények alap
ján. —  Minták ipari és kereskedelmi, családi 
és szerelmi levelekhez, szerződések, bizo
nyítványok, váltók, folyamodványok, nyugták 
stb. stb. dolgokhoz. Bolti ára kötve 2 K 4 0  f.

T oln ai V ilág Lapja.
Szépirodalmi képes lap. A legelterjedtebb és 
teljesen mindent felölelő heti lap. Minden 
hóban első rangú Író által irt, angol vászonba 
kötött érdekes regény, melynek ára 4 0  fill. 
Minden évben legalább kétszer nagyobb 
értékű kedvezmény. Egyes számra is elfo
gadtató megrendelés, mikor is a házhoz lesz 
kihordva. — Egyes szám ára 2 4  fillér.

Kis
Ú j s á g

és

•Friss
Ú j s á g
politikai napi
lap, m in den  
szám érdekes 
regénynye l .

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


