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Lapunk igán tisztelt olvasóinak, ba
rát; inak és munkatársainak boldog u| 
évei kíván a szerkesztőség.

Uj év.
Háromszázhatvanöt nap és hat órának 

rohamos lezajlása után ismét egy ujan- 
szi letett évnek küf zöbén állunk.

Egy év ez, mely az útjáról visszatérő 
v? ndorhoz hasonlít, ki pályafutását, bevégez- 
v  n, végczéljánál megállapodik. Mi is meg- 
á lünk s gondolatokba merülve nézzük a le- 
f >)yt időnek eseményeit s reménytelt sziv- 
. el tekintünk az újonnan született évnek 
. ejtelmes ködfátyólába.

Bátran is nevezhetjük el annak, mert 
ezen a világ űrben lebegő ködfátyol, csak 
napok múlása után oszlik meg előttünk 
. nélkül, hogy a magában rejlő jövendő sor
sunk titkainak egy porczikáját is elárulná.

Hogy mit hoz majdan a jövő, a fólöt- 
tü ik úszkáló és minket beburkuló ködfá- 
fcycl a titokzatos újévnek, azt senki sem 
tud ja.

Ne is kutassuk a jövő titkait, mert azok 
el i em múlnak, hogy bennünket szegény 
haji íkunkban akár boldog, akár boldogta
lan állapotunkban meg ne találjanak. Ha
nem álljunk meg az elmúlt év sírjánál s

számoljunk le magunkkal mennyire teljesí
tettük hivatásunkat s kötelességünket az 
elmúlt évben Isten, haza és a társadalom 
iránt.

Ha kötelességünket az elmúlt évben 
lelkiismeretesen, szigorúan teljesítettük, 
úgy nyugodtan állhatunk meg a boldog 
halott sirházánál s igazi lelki nyugalommal 
tekinthetünk vissza annak boldog múltjára, 
mely minket a fenyegető, a ködfátyolban 
elrejtett, esetleg ránk nézve veszélyes tit
kokat javunkra s boldogulásunkra szeren
csésen eloszlatta. De ezen szerencsében 
nem is részesülhetett mindenki.

Hányán voltak, kik még tavaly bol
dog uj évet kívántak egymásnak s ma 
már nincsenek. Hol az egyik, hol a másik, 
hol pedig mindketten költöztek el ez ár
nyék világból.

Nem egyszer tapasztaltuk, hogy az ily 
elköltözések mennyi nyomort és szenve
dést hagynak maguk után. Itt egy sereg 
árva siratja ápoló szülőinek elvesztőt, ott 
egy gyászruhába öltözött özvegyi s z ív  f á j 

lalja kenyér kareső férjének elhunytat, 
amott rokonok és szegények siratják, el
vesztett tanácsadójukat és jótevőjüket.

Ily változatos s gyakran szánandó ké
pet tár elénk, az elmúlt évnek eloszlott 
ködfátyola.

Az örökös változás törvényének roha
mos léptei siettetik az idő és természet 
rohamos haladását és változását. Rövid a 
gyarló földi életünk, melyet egymás társa
ságában tölthetünk. Rövid boldogságunknak 
azon percze, mely a fehér holló megjelené- 
sekint szülemlik, s társadalmunkba vegyül. 
Legrövidebb pedig társadalmunknak egyet
értés fonala, mely alig-alig a harmadik 
szomszédot éri, a közbe e -.ö sárká
nyok azt ol pusztítják, s igy a társa
dalmi össztartástszétnedarabolják. Igen, sár
kányok ezek, kik vadállatkint horácsolják 
szét a társadalmi erőket s elpusztítanak 
mindent a mi jó. Tudjuk, hogy egy vessző 
még nem söprű, s egymagában véve igen 
gyenge. De ha többet kötünk egy-egy cso
móba, már képesek leszünk nem csak vele 
söpörni, hanem szükség esetén önvédelem 
nek fegyveréül is már használhatjuk.

A társadalom is csak úgy fog erőt ki
fejtetni, ha akaratában és tevékenységé
ben mindenkor egyetért s a rejtélyes köd- 
fátyólból a békét s nem az örökös cziva- 
kodást és veszekedést halászsza

Meg kell szabadulnunk a gyűlölködés
nek ezenocsmány szenvedélyétől s mindazon 
kárthozó hajlamoktól, melyek az ember 
társadalom megsértésére vezetnek.

A béke és egyetértés legyen védő fegy
verünk a midőn szenvedélyünk indulatunk

Á j jm w a k  is W 1 tárciája.
A modern nő.

Irta: Somén Lajos.
A  .Muraszombat és Vidéke* eredeti tárcsája.

Ha csak egy női természet is megmutatta 
roppant productiv teremtő szellemét, miért ne 
lépjen sorompóba a nagy világ milliónyi nő serege 
ikkor, mikor a társadalom megújhodása egy uj 
e ezred küszöbén fekszik.

Nemünkön miért a jogtalan lenyügözés ? Miért 
zárj ik el szellemünket a magasabb ideáktól s kö
tik hitvány prózai dolgokhoz ? Miért törjük fejün
ket csak a szoknya, derék és köpeny varrásán, 
csipkék készítésén, himezéseken ? Szellemünk biro
dalma miért oly sivár, kopár?

Nem szabad nekünk azt magasabb tudomá
nyok magjával beültetni V Alacsony szolgaságot ne 
tűrjünk! Emelkedjünk fel a lealázó helyzetből! 
Indítsunk szellemi harezot s a hölgy-világ magas 
szárnyalásain ideálisán gondolkozó férfiak meg nem 
ütköznek, megalázkodnak a bűvölő szemsngarak 
előtt s tisztelik a legnemesebb, legéletrevalóbb, 
legeszményibb küzdelmet. Bár tudálékos büszke
séggel sokan ezért bennünket megvetnek, de az 
igaz eszme harcsában ki fog derülni az igazság; a

tudományok előbbre vitelére és felvirágzására a 
nőnek ép oly joga, tehetsége van, mint a férfiúnak. 
Az egalité, fraternité, liberté illet minket is. Le
gyünk azon, hogy egyenjogúságunk a férfiakkal 
általánosan elismertessék. Ha egykor a végzet a 
férfivilágtól szétválasztott, csak azért történt, hogy 
a reája következő elzárkozottságban megtisztul
junk, erőt gyüjtsünk s ennek megtörténte után a 
vezeklés végeztével újra egyesüljünk azokkal, kik 
tői szétszakasztottunk. A  tudomány első kelléke az 
előkelő modor. S mert e finom modor első sorban 
a mai sajátos jellemvonásunk, eléggé igazolva van 
a lét küzdelmeihez való jogosultságunk. Miért hajt
suk be derekainkat a férfiak véleménye előtt? 
Mi alkothatunk újat, hisz a szabad tér szabad 
vizsgálása n«m lehet korlátozva, tekintélyek véle
ménye s állítása nem megdöbbenthetetlen, mert 
nem a tekintélyek, hanem igazságok korát éljük 
Plató abstractismusa, Epikur erős tana vagy a 
parányelmélet talán azért vannak a tudományok
ban felállítva, hogy azokat vakon kövessük? Ko
rántsem Jó őket tudni, de nem azért, hogy náluk 
megálljunk, hanem tovább menjünk, helyükbe újat 
s modernet állítsunk.

Istenem, mennyire hátramaradott a női nem ! 
Mily vastag a homály szemei e lő tt ! Mily hézagos 
ismeretei vannak a philosophiáról, ethikáról, physi-

káról, poétikáról, grammatikáról, históriáról, po
litikáról s száz meg ezer tudományágról. 
Mily szép a mathesis, benne a goniometria meg 
astronomia! Mindettől a kedves szellemi élvezettől 
a nők meg vaunak fosztva. Mindennek útjában a 
a férfiú tyrannismusa áll. Ennek hatalmát kell elő
ször megtörnünk. Két módot ajánlhatunk e czél 
elérésére.

Az észtan örök érvényűnek hirdetett törvé
nyeit döntsük meg, az által, hogy olyan törvénye
ket alkotunk, melyek a mi előnyünkre fejlesztik 
az emberiség gondolkozási módját. Evvel elérjük 
azt a czélt, hogy a férfi-nem úgy gondolkozik, 
mint a női-nem: nem pedig mint teszünk úgy, 
mint a férfiak akarják.

Ezen a ponton nem szabad megállapodnunk. 
Az észtan uj dogmái okozzák majd, hogy az ész 
más szavakkal adja elő gondolkodásának eredmé
nyét. Átalakul a nyelvtan. Átalakítjuk pedig mi 
oly módon, hogy azt a roppant sok beszédrészt, 
melyen a mi küzködéseink jogtalansága kifejez
hető s jogossága kudarezot vall, hajótörést szenved, 
—  a szavakat, melyek a nők elleni gyűlöletet 
szitják, a nőre átkot szóinak, a nőt mindenhol 
száműzik, töröljük s igy a nyelv-szabályokat átala
kítjuk. Legirtóbb harezot kell folytatnunk mind 
ama inmoralis s raffinált akaratnyilvánulások ellen, 
melyek kétértelmiségök és ólezelő hangzások miatt
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bármely okból is felkorbácsolva s az ellensé
geskedés harczterére vitetik. A béke legyen 
vezérünk, útmutatónk minden cselekvésünk
ben, mert a béke a legjobb vezér, melyet 
legyőzni nem képes semmiféle hadvezér.

Állandó béke és szeretet honoljon te 
hát házunkban, családunkban és társadal
munkban. Csak úgy lesz bőid igságunk ez 
uj esztendőben, ha azok a jó kivánatok, me
lyek ez alkalommal nyilvánulnak, nem a szin- 
leiés és uzus ürügye alatt történnek, ha
nem kell, hogy azok szívből eredők legye
nek és meg is tartassanak.

Szorítsunk tehát mi is kezet egymással 
s egy testtel s lélekkel kívánjunk minden

kinek: Boldog uj évet!

W ilfinger Károly.

H í r e k

—  E lő f iz e té s i fe lh ív á s . Lapunk az 
1899. évi január hó elsejével a XV. évfo
lyam első negyedébe lépett. Programmunk 
marad a régi: Városunk és vidéke érde
keit megvédeni, kiküzdeni és fejleszteni. 
Az igaz, szép és nemes czélok elérésében 
a legnagyobb készséggel nyitva lesznek 
lapunk hasábjai a nagy közönségnek; szó
val városunk és vidéke érdekeit minden
ben mindenkor teljes szívvel és lélekkel, 
legjobb tudásunkkal és tehetségünkkel elő
mozdítani meg nem szűnünk. Ideális czé- 
lokért, gyakorlati föladatokért kifejtendő 
tevékenységünkben a tisztességes hang, az 
önzetlenség, a becsületes törekvés —  a jót 
a jó érdekében cselekedni, fog mindenkor 
érvényesülni. Ezen törekvésünkben derék 
munkatársaink, kiknek e helyen támoga
tásukért őszinte köszönetét mondunk, ezen
túl is támogatni fognak bennünket. Kérjük 
tovább is t. olvasóközönségünk szives 
támogatását.

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE“
szerkesatííiége és kiadóhivatala.

— Vadászat Gróf Széchenyi Tivadar v. b.
t. t. O Nagy méltósága m. hó 27 és 28-án hajtó
vadászatot rendezett, amelyen a házi gazdán kivül 
részt vettek: Batthyány Béla, Tárná* és Vilmos 
grófok, ifjú Széchényi Tivadar gróf, Pollák Pong- 
rácz főszolgabíró, Dr. Uy Károly ügyvéd, Sinko-
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vich Elek és Dr. Kiss Elemér szolgabirák, Sinko- 
vich Kálmán tkp. pénztárnok, Berke Győző gyógy
szerész, Kleinrath József tkp könyvelő, Schreiner 
Ferencz tai.ár, Sinkovich Dénes tanító, Béry Ist
ván albiró, Pollák Ede hadnagy, Stáry János mér
nök és Schlankovics János tanité. Elesett 210 drb 
nyúl, 10 fázán, 8 fogoly, 1 s alonka, 1 róka, és 1 őz. 
—  Pollák Pougrácz főszolgabíró barkóczi vadász- 
területén 1898. decz. 29-ón körvadászatot rende
zett, amelyen részt vettek a házi gazdán és had
nagy lián kivül Sühremer Ferencz premontrei ta
nár Szombathelyről, I)r. Czipott Zoltán, Dr. Uy 
Károly ügyvéd, Udránszky Sándor és Béry István 
kir. a!h rák. Dr. Kiss Elemér és Sinkovich Elek 
szolgabirák. Sinl. ich Kálmán, Sinkovich Dénes, 
Berke Győző, Bodnár András, Kleinrath József és 
Csaplovits Ferencz körjegyző. Esett 156 nyúl, 6 
fogoly. A vadászat után éjfélig tartó igen vig mu
latság következett Barkóczon a Sinkovichok csa
ládi házában.

— Főúri vadászat. Gróf Batthyány Zsig- 
mond cscndlaki nagybirtokos korong-csendlaki 
vadászterületén f. hó 28. és 29-ikén hajtóvadásza
tot rendezett, mely a kedvezőtlen idő daczára a 
legszebb eredményi!vei végződött. 350 drb. nyúlás 
több szárnyas esett prédául. A vadászaton részt 
vettek a szives házi gazdán kivül: Br. Pável Ram- 
mingeu Albert két fiával, Saáry József kir. jbiró 
Perényi Antal körmendi plébános, Schweinhammer 
János, Metzker Mátyás, Leitner József ós Pitzfivérek.

— Adományok. A muraszombati áll. kis
dedóvoda karácsonyfájára adakoztak még Faschin- 
ger Győzőné úrnő egy pár csizmával, Ilunyady 
Sándorné úrnő diót, s Heimer Ignácz kereskedő 
diót és fügét A muraszombati kisdedóvóba járó 
szegény gyermekek felruházására a muraszombati 
takarékpénztártól nyert 50 frtnyi adományból 30 
gyermek részesült részben czipő, részben ruha 
ajándékban.

—  E l j e g y z é s  Dr. Frank József helybeli 
rabbi eljegyezte Büchler Ida kisasszonyt,Büchler P- 
rabbi ur leányát, Moórról. Szívből Gratulálunk !

— Pásztorjáték Muraszombatban. Ived.
vés és szép kis előadásban gyönyörködött Mura
szombat szép és jó iránt lelkesülő közönsége ka
rácsony másnapján a muraszombati r. kath. isko
lában. Csiszár János kántortanitó és neje betani 
tották a „Jézus Születése" ez. vallásos színdarabot 
a r. kath. ós állami iskola 37 piczi fiú és leány- 
növendékével, ami nem csekély szorgalmat, türel
met és fáradságot igényelt A  színdarab czélja a 
karácsony magasztos ünnepének kiemelése s a 
vallásos érzelem fokozása. Mondhatjuk, hogy gyö
nyörködve s megillotődve élveztük a kedves kis 
angyalsereg precziz énekeit s a pásztorok bátor 
biztos játékát. Igen szép és követésreméltó kezde-

nymbusunkat szén}nyel [megpontozzák. Géniét te
rem a női-nem is s e lángész az összes tudomá
nyokat Ízlésünknek átgyurja. Ha pedig találkoznék 
egy ellenszegülő udvariatlan s illetlen fagallér, ha- 
lálitélet reá.

Ha már a Parnassust ennyire megközelítettük, 
csak a végső döntés van hátra, melynek előjátéka 
egy igazán modernül ideális szerelem. A  szerelem 
báj tökélye pedig abban áll, hogy elnémitandók a 
vásári érzelmek, melyek a nemtelen gyönyört ke
resik. Egyesüljenek a szivek anyag nélkül. Marad
ton el a házas életből a durva rész s legyen a 
jüzes vonzódás oly tiszta, mint az égi láng. Csak 
a szerelemért szeressünk s semmi másért. Legyünk 
tiszták, mentek minden hétközuapiasságtól.

így átszellemülve vessük meg lábunkat az 
életben, a küzdelmek tengerén. Szóljunk bele min
denbe, mi földi existeuciánkat illeti. Nyittassuk 
meg az összes iskolák, egyetemek kapuit a nők 
előtt. Szerezzenek ők is ipialificatiót minden pá
lyára. A közigazgatási és igazságszolgáltatási hi
vatalokban a nők is épugy tölthessék be az állá
sokat, mint a férfiak. Lépjünk fel a képviselő-vá
lasztásokon sőt a miniszteri bársonyszékre is ref
lektálj unk. Mindnyájan egyenlően vagyunk Isten 
gyermekei, áldásaiban egyenlően kell részesülnünk. 
A dija az Ég, hogy az igy átalakult, de csak is igy

átalakult társadalomra a harmadik évezred szeb
ben viruljon fel. Sőt fel kell virulnia a szerencsé
sebb hajnalnak, mikor a nő búcsút mond a kony
hának, hogy azt tud. Akadémiával, Kisfaludy-, Pe. 
tőfy-, és egyéb társaságokkal meg zajos szereplés
sel váltsa föl, melyek a nők által is betöltött ca- 
sinókból indulnak ki.

Nagy tetszést szült ezen látszólag elvi jelen- 
őségü beszéd a nők között, kik egyes passusait 
eltűnő tetszéssel fogadták. Egész terjedelmében a 

beszédet helyeselték s oly szenvedélyes hévre gyul- 
tak a végső akkordoknál, hogy ha a jelenlévő fér
fiak hidegvórüségüket nem őrizték volna meg, biz 
nem tudom, mi történt volna közöttünk. A  hábo
rúból alighanem megcsonkítva távoztunk volna. A 
heves vitának még a felzaklatott szenvedélyek, 
kitörése előtt elejét vette kedves házi asszonyunk. 
A gazdagon megtérített asztalhoz hitt öl ós mi 
bizony neki láttunk a sonka és sütemények fo
gyasztásához. Az általános étvágy egészen elfeled
tette velünk a jövő hölgyének a beszédét. Egyik 
társunk azonban az utolsó pohár bornál modern 
hölgyünk éltetésével újra szőnyegre hozta a prob
lematikus beszédet s egy szerencsés és fordulattal 
válaszolólag a rendes mederbe visszatért szenve
délyeket contrázó vehementiájával újólag felkor
bácsolta. (Vége köv.)

ményezése ez Csiszár Jánosnak, mert mig az ártat
lan gyermeksereg leikében a vallást erősiti, más
részt a szülőknek öröme mellett vallásos érzelmeire 
jótékonyan hat. Ajánlatos volna, hogy ezen előadást 
még néhányszor megismételnék, lehetőleg mérsé
kelt helyárakkal, hogy úgy a legszegényebb nép 
is gyönyörködhetnék benne. A  kis előadók mind
nyájan derekasan megállták helyűket. Az előadás 
fénypontját azonban Ivühár Jozefa egy 9 éves 
lányka gyönyörűen előadott altató dala s Gumilár 
Jozefa szép szóló éneke képezte Keresztelő sz. 
János : Lanscsa'c Miczi. Pásztorok : Mihály, Somén 
Jancsi. András, Antauer Jenő. Palkó, Katiik Lajcsi. 
Pásztorleány : Böske, Barbarics Treszka. Főangya
lok : Antauer Vera, Gumilár P«picza, és Miczi. 
Angyalok : Meixner Miczi, Kotsis Miczi, Rózsa llus. 
Kühár Pepicza, Szakonyi Editt, Török Gizi, Sokál 
Irén, Viola Szidi, Hartman Jetti, Schedl Toncsi, 
Knizner Fanny, Talián Lujza, Fasching Mariska, 
Vorel Amália. M ária: Sömen Ilonka, Szent József: 
Lejko Pista. Betegek : Tamás vak : Pavlics Jóska, 
Mojzes siket: Wachta Károly, Jakab sánta: Knész 
Ferencz, Diua néma: Vörös Mári.

—  Korcsolyázás Itt a tél egyetlen kelle
mes szórakozásával: a korcsolyázással. A  korcsolya
pálya rendezősége ki is bocsátotta már a követ
kező felhívást: Mély tisztelettel felkérjük a kor
csolya sport nagyérdemű pártolóit és lelkes ba
rátait, hogy akik az 1898/‘J9-iki szezonban e sport
nak áldozni óhajtanak, az ivet aláírni s aláíráskor 
a tagsági dijat, mely felnőtteknek 2 korona, gyer
mekeknek 1 korona, az aláíráskor megfizetni ke
gyeskedjenek. A  korcsolyapályát a szokásos helyen, 
az uradalmi téglavető területén rendeztük be s a 
nagy közönség részére reggeli 8*/2,— l l 1/* óráig, 
délután 1 — 4J/S óráig áll a jégpálya rendelkezé
sére. Bizony, bizony, csakhogy az idő szeszélyessé
ge nem igen akar a sportnak kezére játszani. A 
sport élet e mellett nálunk nagyon mostoha. A  
korcsolyázás testedző hatását pedig senki sem ta
gadja. No, de annál lelkesebben jár a jégen a kis 
sereg !

— Uj hírlap. Folyó óv január 1-től kezdve 
uj hetilap fog megjelenni Sárvárott. Az uj hírlapot 
Berger József dr. sárvári ügyvéd fogja szerkeszteni.

— Névmagyarosítás Meisel Sándor köny
velő pácai lakós, városunk szülötte, nevét „M u ra i
ra változtatta.

—  Veszett #b. Barkóca községben f. hó
18-án egy veszett eb megmarta Szinicz Mihály 
földmivest, kit azonnal Budapestre küldtek a Pas- 
teur-fóle intézetbe.

—  U j m egyei lap. Zala-Egorszegen „Zala- 
vármegyei Hírlap" czimmel politikai ós vegyes tar
talmú hetilap indul meg január elején, melynek 
mutatványszáma m. hó 22-én jelent meg. Szerkesz
tője : dr. Csák Károly árvaszéki ülnök.

—  Gazdasági vándortanitások. A föld- 
mivelésügyi miniszter rendeletére s anyagi támo
gatásával Zalavármegyébön rendezett gazdasági 
vándor előadásokat beszüntették, mert az e czélra 
adományozott állami segélyt az eddigi előadások 
költségei kimerítették.

—  Kosárfonó tanfolyamot rendez a 
löld m ivelésügyi m iniszter ur a Csáktornyái áll. ta
nítóképző-intézetben a mura- s drávamenti szegé
nyebi) sorsú földmivelők számára abból a czólból, 
hogy az illetők ezen iparágat művelhessék, vagy 
akik már iparszerüleg foglalkoznak kosár- vagy 
kocsikasfonással, elsajátítsák a csinosabb ós ízlé
sesebb czikkek készítését. Egy-egy tanfolyam fel
váltva 2— 2 hétig tart január ós február hóban, 
melyen 20— 10-en vesznek részt A  tanfolyamon 
való tanításra egy tiszavidéki kosárfonó-mester 
szerződtetett. A tanfolyamon résztvevő földmive- 
sek 50— 50 kr. napidijat kapnak a föld mivelésügyi 
minisztérium ssivességóből. A  tanfolyamra való je

lentkezést az illető járás főszolgabirái eszközük.
—  E g y h á z m e g y e i  h ír . Kermán Rezső vas- 

kethely i plébánost megyés püspök ur ő méltósága 
a kegyoraság beleegyezésével Tót-Szt.-Mártonba 
helyezte át, a vas-kethelyi plébánia adminisztrá- 
cziójával pedig Ilajszányi Adolf pergeléni segéd
lelkészt bízta meg.

— Ismét uj adó. 1899-ik év kezdetével az 
adózó polgárok uj adóval lesznek megterhelve, a



1890. január 1. MT7BAKZOMBAT ES VIDÉKÉ

mennyiben a/ 1897. érben megalkotott betegápo
lási tői Tény uj évtől kezdve lép életbe. Tudjuk, 
hogy eddig a 1 fogápo lás i költségeket maguk a 
községek űzették, ezentúl maga az állam fogja fi
zetn i ama 3 százalékos pótadóból, melyet az egye
nes állami adó után fog kivetni az adózókra.

A  balatoni halászat bérbeadása. 
A balatoni halászati társulat f. hó 12-én Keszthe
lyen közgyűlést tartott, melynek legfontosabb tár
gyát a .balatoni halászat bérbeadásnak ügye képez
te. A közgyűlés, miután a Balaton vizének tulaj
donosaival a halászati szerződésre vonatkozólag 
egyezséget, kötött, a halászatot 25 évre 25 ezer 
f it  éri dij mellett egy részvénytársaságnak adta 
bérbe.

Tonatkisiklás. Deczember hó 13-án az 
l'kk  felől Jánosháza felé induló tehervonat közel 
Jánosházához kisiklott. Okozta pedig a kisiklást 
az. hogy ezen vonalon a sínek csavaijai nagyon 
hibásak voltak és báré körülményre a mozdonyveze
tőt figyelmeztették, azzal, hogy e vonalrészen óva
tosan haladjon, mégis a vonat a megszokott erő
vel tette meg útját. M ig végié az utolsó kocsi két 
kereke éltől ött, a vonat a laza síneken kisiklott 
és azokból mintegy 200 csavart kiszórt. Egyéb baj 
nem történt; csakhogy a Tapolczára induló vonat 
kénytelen volt addig Bobán vesztegelni, mig a vo
nalon a síneket rendbe hozták és igy az utazó 
közönség csak as esti 9 órai vonattal érkezett 
Tapolczára.

Taljea holdfogyatkozás. M. hó 27
és 28-ika közötti éjszakán igen érdekes égi tüne
ménynek voltak a szemtanúi, kik nem restelkedtek 
a mondott időben éjfélig ébren maradni. A hold 
ugyanis m. hó 27-én éjjel 10 óra 53 perszkor kezdett 
árnyékba borulni és éjfélkor teljesen elsötétült és 
sötét maradt éjfél után fél kettőig. Ezután ismét 
lassankint kilépett a föld árnyékából és láthatóvá 
lett. Ez a teljes holdfogyatkozás egész Európában 
volt látható, föltéve természetesen, ha derült volt 
az égbolt.

Lopás. Betánovits János libái és Láng 
Alajos dobrai lakósok m. hó 11-én éjjel bor mel
lett együtt mulattak Zigler Károly taukai vendég
lősnél. Mulatozás után pedig lefeküdtek a korcsma- 
szolja padlóján elterített szalmára és elaludtak. Az 
éjszakát a korcsmában töltötte Kühár Ferencz szt.- 
mátyási lakos is, ki az alvó Petánovits nadrágjá
nak zsebéből kilopván 28 frtnyi pénzkészletét tár- 
czástul, az üres tárczát visszadugta a károsult 
zsebébe, a pénzzel pedig hajnalban elillant. A csen
dőrség a tolvajt elfogta és átadta a járásbíróságnak.

— Beiratások a szombathelyi bábaképez- 
dében. A legközelebbi tanfolyamra szóló beiratá
sok 1899. márczius 1-től 10-ig eszközöltetnek, a 
mikor a felvételt kérők személyes jelentkezése ok
vetlenül szükséges. A  felvétel feltételei: 20— 40 
éves é le tk o r ,^ - jó  oykölcs, 2) jó  egészség, 4) jár
tasság á, T nf agyar vagy német irás-olvasásban. 
Egyúttal' figyelmeztetnek mindazok, kik az 1898/9 
nyári tanfolyamra állami segély mellett magukat 
felvétetni óhajtják, hogy a m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztériumhoz czimzett, anyakönyvi 
kivonat, esketési, erkölcsi, szegénységi és orvosi 
bizonyítóinypyal ellátott bélyegmentes folyamod- 
véuyul&t 1899. január 31-ig a bábaképző intézet 
igazgatóságához küldjék be.

— Hamis ezüst forintosok. A sárvári
csendőrség egy oly garázda szövetkezetnek van 
nyomában, mely hamis ezüst forintosoknak gyár
tásával és forgalomba hozatával foglalkozik. Ily 
hamis pénzek már nagyobb számban forognak köz
kézen. A kutatás eredménye ez ideig az, hogy a 

pénzcsibáló bandának a székhelye Sárvárott van.

— Rendőr kitüntetése. Ő felsége a király 
Varga V-endel nagy-kanizsai városi rendőrnek, egy 
gyilkos letartóztatása alkalmával saját élete veszé- 
lyeztetesóvel tanúsított bátor magatartásának el
ismeréséül az ezüst érdem keresztet adományozta-

.A varazsdi vasúti pályaudvart a m. kir. 
kereskedflnii.'miniszterium tetemesen kibővíti. Erre 
a czélfav^lőirábyójftátott 180 ezer forint A kibő
vítés 3 éven át eszközöltetik, évenként 60— GO ezer 
írttal. A munkálatokat már a jövő tavaszszal el
kezdik s teljesen 3 év alatt fejezik be.

— Aranyárkelet pótlék. A vánj illeté
keknek ezüstben történő fizetésénél 1899. ^vi ja
nuár hóra vonatkozólag az arany ágiója 20%-bán 
állapíttatott meg. -

— Mura K irá ly  és Le tényé között a pécsi,
posta- és távírda igazgatóság naponként két posta
közlekedést létesített. . •

98.726. szám.

Hirdetmény v ■ '
a szesz-, ezukor- és sörfogyasztás megadóztatásában 1899.

évi január hó 1-sö napjával beálló változásokról.

1. Az eddigi szeszitalmérési, ezukofogyasztási 
és söritaladók 1898. évi deczember hó 31-ik nap
jával megszűnnek; ennélfogva 1899. évi január hó
1-ső napjától kezdve égetett szeszes folyadékoknak, 
•zukornak, ezukor árunak és sörnek a zárt váro
sokba (Budapest, Pozsony) való behozatala, s nyílt 
helyeken való darusítása és beszerzése alkalmával 
a most említett adók nem fizetendők úgy mint 
eddig, zárt városokban a fogyasztási adóhivatalok
nál s nyílt helyekon az adószedésre jogosítottnál 
(községnél, bérlőnél). Az egyes városok által a fent- 
emlitett csikkek fogyasztása vagy bevitele után 
szedett városi adókat és pótlékokat e rendelkezés 
nem érinti.

2. Ugyancsak 1898. évi deczember hó 31-ikével 
megszűnnek az 1890. évi X XXV I. törvényezikknek 
az égetett szeszes folyadékok forgalmának korlá
tozásira vonatkozó ama rendelkezései, a melyek 
szerint égetett szeszes folyadékok egyik beszedési 
körből a másikba nem voltak szabadon bevihetők.

3. Az eltörölt szeszitnlmérési, ezukorfogyasztás 
és söritaladók, helyett szeszforgalmi, ezukorfogyasz- 
tási és sörfogyasztási adó elnevozÓ6 alatt 1899. 
évi január hó 1-jóvei uj adók lépnek életbe.

4. Ezek az adók a kisebb mennyiségekben el
szállított adóköteles czikkek után az illető czikke- 
ket eléállitó iparvállalatokban (szeszfőzdében, ezu- 
korgyárban, sörfőzdében) fognak beszedetni; ennél
fogva azok, akik ily czikkeket a magyar koroua 
országainak területén ilyen iparvállalatokból kisebb 
mennyiségekben (égetett szeszes folyadékokat 5000 
hektoliterfoknál, ezukrot 50 métermázsánál, sört 
50 kektoliternél kisebb, mennyiségekben) szereznek 
be, vagy a kik ily czikkeket a magyar korona or
szágainak területén belül kereskedésekből, vagy 
más üzletekből illetve felektől szereznek be, a 
czikkek beszerzése és átvétele alkalmával adót 
fizetni nem tartoznak, mert az adó már az eláru
sító gyáros vagy kereskedő illetve fél által volt 
lefizétondő.

5. Magán felek, valamint a szesz, ezukor és 
sör elárusitásával és feldolgozásával foglalkozó ipar- 
űzők az uj adókat, a mennyiben szabályellenesség 
esete fen nem forog, csak az alábbi a) "és b) pon
tok alatt felsorolt két esetben tartoznak személye
sen lefizetni, és pedig :

a) ama czikkok után, a melyeket a magyar 
korona országainak területén fekvő szeszfőzdékből, 
czukorgyárakból (szesz és czukortnrtására';rfeTiclglf 
szabadraktárakból) és sörfőzdékből a 4-ik pont 
alatt kitüntetett mennyiségeknél nagyobb mennyisé
gekben szereznek be. Meg van azonban engedve, 
h°gy ©zek után a nagyban szállított mennyiségek 
után is a most említett vállalatok fizessék a szesz
forgalmi, ezukorfogyasztási és sörfogyasztási adókat, 
8 ily esetben a czikkek átvevői sem adófizetési 
kötelezettség, sem ellonőrzés alá nőm esnek. Aki 
tehát ilyen nagyobb mennyiségekben szerez jje a, 
magyar korona országainak területén fekvő szósz-’ 
főzdókből, czukorgyártelepekről (szesz és ezukor- 
tartására rendelt szabadraktárakkól) és sörfőzdék
ből adóköteles czikkeket, saját érdekében cselek
szik, ha az árut akként rendeli meg, hogy az adót 
a küldő vállalat maga fizesse le.

b ) as olyan égetett szeszes folyadékok, ezukor, 
ezukorkák, kándirozott gyümölos, csokoládé, cso
koládé-gyártmányok, likőrök és sör után, melyeket 
oly helyről szereznek be, melyre az 1898. évi XVI. 
és XV II törvényezikkek hatálya ki nem terjed. Ezek 
a helyek : a vámvonalom kivül fekvő területek, a 
birodalmi tanácsban képviselt királyságok és orszá
gok (Ausztria), végre Bosznia és Herczegovina.

Azok a czikkek, melyek után az adókat az 
előző 5. pont szerint az átvevő* fél tartozik megfi
zetni, az átvevő fél által azonnal az átvétel után, 
s még mielőtt azokat beraktározta vagy bárhova 
szállította volna, az átvevő lakhelyére (üzlethelyi
ségére) nézve illetékes pénzügyőri szakasznál Bu
dapesten fogyasztási adóhivatalnál) bejelentendők. 
Ezért, a mennyiben az illető szakasz (hivatal) a 
szállítási útvonalon vagy abhoz közel fekszik, leg-

czélszerübb, ha a bejelentés a czikkek előállítása 
mellett, már útközben megtétotik az illető szakasz
nál (hivataln 11), ahol ez esetben egyúttal az illető' 
czikkek meg is vizsgálhatók.

A fizetendő adók tételei a következők :
égetett szeszes italok után (likőr kivételé-, 

vei) hektoliterfokonként 15 kr. szeszforgalmi adó 
likőrök után hektoliterfokonként 15 kr. szesz

forgalmi adó és hektoliterenként 2 frt ezukorfo
gyasztási adó ;

ezukor után métermázsánként 6 frt ezukor
fogyasztási adó ;

ezukorkák után métermázsánként 5 frt ezu
korfogyasztási adó ;

kándirozott gyümölcs után métermázsánként 
4 frt ezukorfogyasztási adó;

csokoládé és csokoládé-gyártmányok után* 
métermázsáuként 3 frt 50 kr. ezukorfogyasztási adó;

sör után hektoliterenként 5 f i i  sörfogyasz- 
tási adó;

7. A bejelentési és adófizető si kötelezettség 
valamint az ellenőrzés s a külömböző kedvezmé
nyek és könnyebbségek tekintetében a részletes 
rendelkezéseket az 1898. évi XVI. és X V II. tör
vényezikkek végrehajtása iránt kiadott, a Budapesti 
Közlöny 1898. évi november havi 258— 262. szá
maiban közzétett utasítások tartalmazzák, a melyek
nek külön kiadásai, még pedig a szeszforgalmi adóra 
vonatkozó 60 krért, a ezukorfogyasztási adóra vo
natkozó 50 krért s a sörfogyasztási adóra vonat
kozó 60 krért az Országos Törvénytár szerkesztő
ségében (Budapest, IV. kér. Molnár-utcza 26. sz, 
alatt) beszerezhetők.

Ez utasításoknak a fenti 1—6. pontok alatt 
foglalt fontosabb intézkedésein kivül a termelési 
adó alá eső szeszfőzd k vállalkozóinak figyelmébe 
ajánltatik az a rendelkezés, mely szerint a terme
lési adó alá eső szeszfőzdék vállalkozói a szeszfor
galmi adó szempontjából minden további bejelen
tési és adófizetési kötelezettség s ellenőrzés alól 
felmentetnek akkor, lm a szemforgalmi adót a szesz
termelési adóval egyidejűleg lefizetik ; s igy a fe
lek saját érdekükben cselekesznek, ha ezt az adóz
tatási módot választják.

8. A ezukorfogyasztási adóval megadóz*atott 
ezukrot tartalmazó tartályok, és a sörfogyasztási 
adóval megadóztatott sört tartalmazó hordók éa 
ládák ezukorfogyasztási adó zárjegyekkel, illetve 
sörzárjegyekkel lesznek ellátva. E zárjegy épség
ben létele bizonyítéka annak, hogy az illető czik
kek meg vaunak adóztatva, s hogy azok után az 
átvevő adót fizetni nem tartozik.

9. Az 1899. évi január hó 1-ón készletben levő 
égetett szeszes folyadékok, ezukor, ezukoráruk és 
sör után a birtokos a fenti 6. pont alatt kitünte
tett adóknak megfelelő pótadót tartozik fizetni s 
az általa az illető czikkek után esetleg elízőleg 
lefizetett szeszitalmérési, illetve ezukorfogyasztási 
vagy söritaladó részéro az adószedésre jogosított 
által vissza fog téríttetni. Az ez iránti részletes 
rendelkezéseket, kedvezményeket és könnyítéseket 
a Budapesti Közlöny 1898..évi november havi 267-ik 
számában közzétett rendelet tartalmazza.

lü. A pótadó alá eső készletek 1899. évi ja 
nuár hó 1-től 1899. évi januái 3-ig Írásban két 
példányban bejelentendők az illető készletek tar
tási helyére nézve illetékes pénzügyőri szakasznál.

A  bejelentésre szükségei űrlapok az előállítási 
költség megtérítése mellett minden pénzügyőri sza
kasznál és Budapesten a fogyasztási adóhivatalok- 
liál is kaphatók.

Nem jelentendők be:
a) azok a készletek a melyek Budapest szé

kes-fővárosnak és Pozsony sz. "kir. városnak adó 
vonallal zárt területen találtatnak, s a melyek után 
a szeszitalmérési, ezukorfogyasztási, illetve" sörital 
adó már lefizettetett;

b) az adómentesen főzött pálinka, amennyiben 
a szeszfőző és vele egy kenyéren levőjháznépe vagy 
cselédei által leendő fogyasztásra van szánra;

c) az olyan égetett szeszes folyadék, amelyet 
szeszfogyasztási adó terhel;

d) az a szesz, mely az lb88. évi XX IV . t.-cz.
6. íí-ában megjelölt czélokra vau rendelve, ha az 
tállamkincstár biztosítására szükséges feltételek 
teljesitvék ;

e) az a szesz, amely valamely termelési adó 
alá eső, a szeszmérőgép jelzései szerint adózó szesz
főzde részéről kivitel czéljaira adómentesen raktá- 
roztatik ;

• f) az olyan ezukor, amelyet ezukoradó terhel;
g) az egyes feleknél jelentéktelen mennyisé

gekben készletben levő czikkek, a melyek az egyes 
magánfeleknél 5 liter alkoholt, 2® liter likőrt, 10 
kilogaamm ezukrot vagy ezukorárut vagy 5 liter 
sört, az illető czikkekkel kereskedést vagy ipart 
űző feleknél pedig 10 liter alkoholt, 50 liter li
kőrt, 20 kilogramm ezukrot vagy ezukorárut és 
25 liter sört meg nem haladnak.



11. Azok, a kiknek liod .pe.t H ékeslíz iro
.agy Pozsony szab. kir. .áros adóvonalla k° ™  
. i r t  területén a fenti 10. g ) pontban k' “ j ‘ et« ‘ t 
mennyiségeket meghaladó czukor- vagy a0 rM «la - 
tűk vai* s e készleteket a fenti 10. a) pont értel
mében bejelenteni nem kötelesek, tartoznak gon
doskodni arról, hogy ezen készletek tartályai a 
czuko:fogyasztási udózárjegyekkel, illetve iörzár- 
jegvekkel ellátassanak. . v v t u

12. A fenti változások az 1888. évi XX IV ; 
t.-czikk szerint fizetendő sseszadót, az 1888. évi 
X X III. t.-czikk szerint fizetendő czakoradót és a 
sörtermelés megadóztatására nézve fennálló törvé- 
naek és szabályok értelmében fizetendő söradót 
nem érintik.

Budapesten. 1898. november 22-én.

A m. kir. pénzügyministerium

A  , B e j t a lv .e s  V i l á g 11, a modern spiritiz- 
mus eme kiváló orgauun.a, szerkesztőt s gazdát 
cserélt. Legújabb száma, mely két iv é n g * zda8 * 
változatos tartalmával magasan kiemelkedik a na- 
sonirányu termékek közül, már Müller A. jónevü 
budapesti könyvkereskedő kiadásában jelent meg. 
Az uj kiadó sem a fáradságot, sem a költséget 
nem kíméli, hogy a lap, mely ezentúl hetenkint 
fog megjelenni, már külső csínja révén is imponál
jon. A szellemi vezetés gyakorlott kezekben van s 
a lap hasábjai a spiritisztikus gárda legkiválóbb 
s legtekintélyesebb Íróit foglalkoztatják. A mostam 
szám tartalmából kiemeljük a következőket: A 
spiritisztikus jelenségek csoportosítása. Hazai sean- 
lesok. —  A jörendőmondás és a spiritizmua. —  K í
sértetek. —  Egyről-másról. —  A spiritisztikus iroda
lom. —  T á rn a  : A spiritiamus napjaikban és Ssel- 
lemidézós. Hogyan lett dr. Cyriax, a hírneves orvos
tanár spiritiszta? (könyvalakban, 16 oldal). Aa elő
nyös változás, —  mint látható, —  egészen uj kor- 
siakot teremtett a lap életében, amit bizonyára 
csak örömmel vesznek tudomásul nemcsak a spi- 
ritizmus hívei, hanem általában a miszticzizmus 
iránt érdeklődők is. S vájjon van-e olyan értelmes 
lény e földön, ki a tulvilági lét rejtelmes honából 
előderengő világosság felé kíváncsisággal ne for
dulna? —  A lap nagy terjedelme s rendes heti 
megjelenése daczára az előfizetési árak maradtak 
a rég iek : t. i. egész évre 6 írt, félévre 3 írt, ne
gyed évre 1 frt 50 kr., finom papirosra nyomva 
pedig : egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyed évre 
2 frt 50 kr., mely összeget a lap kiadóhivatalához 
Budapest, V III., t llő i-u t 12., kell küldeni.

Vasúti menetien!
Budapest—Oyr—Szombathely

Budapest 
Győr . . 
Kia-Czell . 
Sárvár . .
Vép . . .
Szombathely

regg- regg- d. u. d. u
3.50 8.50 1.45 2.20

11.37 4.41 5.30*
6.19 1.52 6.02 8.49
7.10 2.25 6.25 9.34
7.50 2.51 —.— 10.07
6.10 3.04 6.52 10.23

9.55
2.36
4.32
5.06
5.31
5.44

Kőszeg Szombathely.
regg. d. e.* d. <
4.55 8.05111.51,4.26
8 08 
5.24 
5.39

8.19I12.04J4.40 
8.35 12.2QU.57 

,50|12.34)5.12

K ő szeg ....................
Lukácüháza in. h. .
Német-Gencsm. h. . .
Szombathely

Szombathely—Kőszeg.
regg- d. «.• d. n. este

Szombathely . . . .  6.45Í 11.00Í3.151T.05
Német-Gencs m. . . .  7.01 ll.153.3lp.21
Lnkiciháia m. . . .  7.1811.313.487.38
K5“ eg . . .  7.31 11.434.017.61

*) Csak kedden éa péntekenkOaleksdsk.

Hirdetések.
714/98. szám.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 
t. ez. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombati kir. járásbíróság 5428/98. 
számú végzése folytán a gyanafalvai takarékpénz
tár végrehajtató javára Bücsek Mihály seregházi és 
Holsedl József máriahavasi lakosok ellen 170 frt 
tőke, ennek 1898. évi márczius hó 21. napjától 
számítandó 6%  kamatai és eddig összesen 51 frt 
65 kr. perköltség-követelés erejéig elrendelt kielé
gítési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 
755 írtra becsült 1 ló, 2 csikó, 1 tehén, 2 üsző 
és 3 szekérből álló ingóságok nyilvános árverés 
utján eladatnak.

Mely árverésnek a V. 34. sz. kiküldést ren
delő végzés folytán a helyszínén vagyis Seregházán 
1899. január hó 14. napján d. e. 8 órakor és 
Máriahavason 1899 január hó 14. napjának 
délután 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az ériutett ingóságok esen ár
verésen az 1881. évi LX. t. ez. 107. §-a értelmé
ben a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el
adatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881.
évi LX. t. ez. 108. Svában megállapított feltételek 
szerint fizetendő.

K elt Muraszombatban, 1898. decz. hó 30.

Tóftth Miklós,
kir. bír. végnhajtó.

MURASZOMBAT f.s  v id é k é
1809- január hó 1

„Húzás jövő héten Szerdán"
1898. deczember 31-étől, 1899. január 1-ig

„Húzás Szerdán"
1899. január 2-án

„Húzás holnapután"
1899. január 3-án lesz. „

O O O O O Oroooooooooooooooooooooooooooooo

Előfizetési felhívás

„ K E P E S  C S A L Á D I  L A P 0 K “
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilapra.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" olyan szellemben és irányban van szerkesztve, hogy ifjn és 
öreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" minden évben néyy külön beköthető regényt ad ingyenes 
mellékletül előfizetőinek.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" boritéka szellemes és szórakoztató csevegések, illetve kérdé
sek és feleletek tárháza és igy az előfizetők díjtalanul közölhetik gondolataikat az „E lő
fizetők postájáéban.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" előfizetési ára a „Hölgyek Lapja" czimü divatlappal és a kü
lön beköthető „Regénymelléklef'-tel együtt:

Egész é v r e .....................6 frt —  kr.
. F é l é v r e .......................... 3 frt —  kr.

N e g y e d é v re .....................1 frt 50 kr. - *

A  „KÉPES CSALÁDI LAPOK" annak, a ki az előfizetési összeget és azonkívül még 80 kri 
csomagolási és postaszállítási dijat egyszerre beküldi, elismerésül még külön 4 legújabb 
regényt küld ingyen és bórmentve.

A  „KÉPES CSALÁDI LAPOK" mutatványszámokat ingyen és bórmentve küld mindazoknak,
a kik eziránt —  legczólszerübben levelezőlapon — hozzáfordulnak.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" kiadóhivatal!
Bidapaat. V., Tadáaa-atrxa 14. (Bajit biaibaa.)
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b ayomdai máántézet, Muraszombat.
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