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Felelői iie rkesitő  : CSORNA JENŐ.
E l ő f i z e t é s i  1 r :  _______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CjAs* étre 3 frt. Félévre 1 fr t 50 kr. Egyel isám  10 kr. Felelői u erk esitó  : CSORNA JENŐ. K éziratok, levelek a egyéb uerk eiitó iég i kőilem ényeb
Gazdasági egyesületi tagoknak és kős.égeknek 2 fr t. . n A l l l i A _ __ \  w x i  x ^  * ,Ber« « tó » ég h e s küldendők.

Elótt*eté«« pénzek él reclam atlók  GONDOS (Grünbaum) ' ' x 0 n ( l o a  ( G r u n b a u m )  M á r k .  fU 8 J petitio r egyizeri hirdetéinél 10 kr
MÁRK nyomdatulajdonos caimére küldendők. Lap tulajdonol: A m uraszom bati gazdasági flókegylet. ° *ÖF h,rdeté,aél •oronkint 3 kr. Bélyegdij 30 kr.

K éziratok, levelek ■ agy^.............
a izerkeiitőiéghez küldendők,

N ylltté r petitiora 25 kr.

Alaptalan vádak a kiállítás 
ellen.

Az ezredéves országos kiállításról 
mesterségesen terjesztik bizonyos oldal
ról a rossz kireket, hogy elriaszszák 
vele a közönséget.

Kivált nehány (bécsi) lap, melyek | 
a kiállítók hirdetéseibe vetett bizoda- 
lomban csalatkoztak, de olyanok is, 
melyek tendenoziával hirdetik, hogy 
minden a mi magyar, az rossz, minden
féle tiicsköt-bogarat összeírtak a kiállí
tási drágaságról.

Eleinte mosolyogva néztük a me- , 
rész rágalmakat, de aztán szomorúan 
tapasztaltul!, hogy mások is felülnek e 
tendencziőzus hirleléseknek, sőt magyar ! 
ujságiró is akadt, a ki vállalkozott arra 
a héroszt ráteszi munkára, hogy mert a 
fel adag psjsiit nem kapta oly olcsón 
a kiállítás területén, mint rendes vá- 1 
rosi lebnjában, gyilkos czikkekkel ront 
neki a kiállításnak és minden ezzel ' 
összefüggő sikernek.

Ez szomorú, de Így van.
$

A rövidlátók és tapasztalatlanokkal 
hiába áll pörhe az ember. A kik még : 
sohse láttak kiállítást, azok pauaszkod- 1 
nak legjobban a drágaság ellen. Pedig | 
sem a 85-iki, sem semmiféle külföldi 
vagy csak vidéki kiállítás sem volt, 
melyekben az árak aránylag mérsékel- '

tebbek lettek volna, mint a mostani 
kiállításon.

Igaz, van egy drágább étlappal 
, bíró franozia vendéglő is, de ezt czél- 
. zatosan létesítette az igazgatóság, mert 

számolni kellett azzal a közönséggel, 
mely a városban is a legdrágább ven
déglőket látogatja s melyet nem lehet 
a közönséges korcsmába kényBzeritni. 
E miatt legkevésbbé van jusa azoknak 
panaszkodni, a kik olcsón akarnak ét
kezni, mert ezek számára van elég 
hely és választék a kiállítás területén. 
Igazán érdekes dolog, hogy ebben a 
tekintetben a szegény emberek kelnek 
védelmére a gazdagoknak.

(Zárjel között érdemes felemlíteni, 
hogy a bécsi színházi kiállításon vo't 
a Nőül- és Patard-féle tranczia vendéglő, 
melynek árai négyszer akkorák voltak, 
mint a mi franozia vendéglőnké. És 
igen sok szegény ember, a ki Buda
pestről Béosbe utazott, hazajövet di
csekedve említette, hogy ő is evett a 
Noa.1 és Patard konyhájában! Sőt a leg
többen szégyennek tartották volna, ha 
ezzel a nagy cselekedettel nem dicse
kedtek volna.)

*

De nyilatkozatokkal a dolgot tisz
tázni nem lehet. Lássuk a tényeket.

Először is azzal vádolják a kiállí
tás igazgatóságát, hogy lehetetlenné

tette, vagy legalább is megnehezítette 
a kiállítási vendéglők helyzetét a ma
gas fogyasztási adók és az u. n. szék
bér által.

Erre nézve a következőket közöl
hetjük :

A kiállítási igazgatóság a vendég
lősökkel, a kik semmiféle bért nem 
űzetnek, de vendéglőjüket maguk, ille
tőleg az általuk képviselt sörgyárak 
tartoznak felépíteni, a jog engedélyezése 
előtt értekezletet tartott, melyen meg
állapította a szerződési feltételeket, me
lyek a székbérböi és az italok után a 
fogyasztási adóból állanak. Ez értekez
leten részt vettek a vendéglősök ipar- 
társulatának bizalmi férüai is, vagyis 
olyanok, akiknek a kiállítás területén 
nincs üzletük. Ezek feltétlen hozzájá
rulásával állapította meg az igazgatóság 
a székbért s az italok fogyasztási adóját 
s igy ezeket az összes pályázd vendég
lősök elfogadták b ez alapon köttetett 
meg velük a szerződés. — Az igaz
gatóság azért mellőzte a vendéglők 
bérbeadásánál a nyilvános árlejtést, 
mert kiváló súlyt helyezett arra, hogy 
megbízható, ismert s önként vállalkozó 
emberekkel legyen dolga, a kik jó eleve 
minden önként elvállalandó kötelezettsé
gük felől tájékozva legyenek s netáni 
kifogások vagy nehézmények esetén 
idejekorán visszaléphessenek. De hogy

B ú c s ú  m á j u s t ó l .
I t t . :  HRABOVSZKY LAJOS

Még csupán egynéhány nap s lebukik a füg
göny a percznyi létü tiszavirágok egyhónapos szin- 
játéka mögött

A tejszinü bárányfellegek lassú folyásával e l
úszik a kápráztató május, melynek bubáját letűnt 
idők ábrándos költészete szőtte aranysugárba.

A haldokló májusi nap vérvörös sugárkévéjét 
a láthatár szürkülete magába szivja, az ég sáp idt 
ezüst sarlója szelíden veti leheletét a balzsamtelt 
parkok, berkek, ligetek fáira, mintha érezné, hogy 
a szerelmes május rövid leBZ, pár nap és kéjes 
sóhajjal leng előre a gyüraölcsfakasztó junius lehe.

— Ismét egy május! — gondolkodik redőkbe 
vont homlokkal a harmincz éves leány, ki egy 
lustrumja várja már azt a nevető Bzemü barna 
ifjút a ki esküvel fogadta, hogy eljön érte.

S azóta vár. Talán nem is hiába, mert ö el 
fog jönni, hiszen olyan őszintén mondta s olyan 
melegen szorította meg akkor még bársony kezét. 
Etta piczi kacsója azóta megsoványodott, halváuy 
erei mellett a tiz tavasz szántotta ránc/ok sttrü 
rendben sorakoznak egymás mellé. Az arczárói 
durva pamaltal törölte le a hamvat a goromba 
ekés, de ő nem tudja azt.

A tükör, — az édes élet e hazug htogtatoja 
— aszott ajkával bár kajánul nevet a reá bámu- 
fera, ő nem hí z neki.

A tükör hazudik . . .
Etta remél . . . Lelkében a tiz év hangja úgy 

kondul meg. mint a ma duzzadó szava, előtte úgy 
tetszik, mintha a bűvös álmokkal telt tavasz el
múlt tegnapja óta nem fordult volna oly nagyot 
Atlasz golyója.

Akkor is oly szép volt minden . .  .
A nedves füvei párnázott rét szegélyén kö

kénybokor meresztette apró virágait, a vöröstur- 
bános pipacs mint basáskodó janicsár csapat kó
válygott a szélben erre arra a hajlotlnyaku árva
csalán között, a fehér hóvirág reszketve simult a 
kuszáit üstökü bozót mögé.

A rét mellett a frissen szántott termőföldek 
feketellettek, melyek sávokban futó aranka-virá
gaikkal úgy tUntek fel, mint egy nagy — nagy 
kiterített osztrák zászló

S az e s t . . . milyen mámoros volt az !
Az azúr ég bolthajtásos kifeszitett posztójáról 

csak emitt-amott f jszlott le egy két tenyérnyi bá 
rány felhő bizarr gombolyagban a szem határ vég
pontján egy behunyt szemű csillag törött fénye 
világolt.

Az erdő teli tüdővel lehelte ki magából illa
tát, mely reszketve úszott az éther tömör pará- 
zatában

Ok ketten együtt sétáltak a nyiikosodni kezdő 
fü között.

Sokáig nem beszéltek, csak mentek előre, a 
lombsátoros erdő felé sejtelmes boldogságban.

Egyszerre Kálmán szólalt meg:
— Holnap azután elválunk l
Csend.
^em mert rá válaszolni, vagy talán nem is

akart — Mit is mondjon egy huss éves gyermek 
leány egy huszonkét éves ifjúnak, kinek az első 
alapvizsgáján s melegen érző szivén kívül egyebe 
sincsen ?

Már az erdő alatt voltak.
Az akáczvirágból nem maradt kezében a roj

tos kocsánnál egyébb. Azt is a földre dobU.
— Miért vetette meg a virágot ? — kérdezte 

Kálmán.
— Nem szeretem a virágot.
— Pedig azelőtt rajongott érte.
— Csak úgy hittem Nem volt igaz.
Megint hallgattak , ..
Az est lomhán eresztette alá nehéz fátyolát. 

Az ég apró lámpásai úgy ragyogtak, mint a k i
csiszolt ezüst gomb, csak néha hunytak el, mikor 
a fantasztikusan hömpölygő bárányfellegek egy
másra borulva eléjük tolakodtak.

Az erdészlak előtt nagy eperfa terpeszkedett.
— Sokáig nem jöa vissza V — kérdezte Etta 

mikor a kecskelábu fa lóczára telepedtek.
— Sokáig.
— Úgy e nem felejt el ?
Kálmán nagy ákom bákomot kapart a ho

mokba miközben zavartan bámult egy páfrányon 
futó fénybogarat

— Dd úgy e vissza jön értem ? Hiszeu azt 
Ígérte azon a káprázatos estén, mikor először ta
lálkoztunk

— A tornabálou.
— Igen Mikor azt az utálaloi barna Mukit 

kikosaraztam, aki úgy tánczolja a csárdást mint
ha szorítaná a ozipője. Akkor maga jött od«t. 
Kálmán A várost aljegyző unt atta be .» . , .  Ku



nem volt fogyasztási illeték ellen sem 
érdemleges kifogás, az kitűnik a kö
vetkező, akkor előterjesztett számítás
ból is.

Például: egy hektoliter sör előállítási ára 12 
írt; egyenes adók 9 frt 6U krt. szállítási s egyéb 
költségek 40 krt, kiállítási fogyasztási illetek 4 
irtot tesz, egy hektoliter sör tehát a vendéglósök- 
nek 26 írtba kerül. Ellenben egy hektoliter sör 
ad minimális számítás szerint 320 pohár sört. a 
melynek jövedelme 13 krjával 41 frt 60 krt tesz. 
Ha pedig figyelembe vesszük, hogy már a mostani 
kiállítási idény alatt is volt nap. melyen egy ven
déglős 40—50 hordó sört kimerhetett, a kiállítási 
fogyasztási illleték távolról sem tekinthető ter
hesnek.

így vagyunk a többi illetékkel is. Minden 
vendéglős fizet minden szék után naponkint egy 
krajezárt. A legnagyobb vendéglőterület 1000, a 
legkisebb 200 székkel van felvéve; ez az adó te
hát a kiállítás egész tartama alatt kitesz a kis 
vendéglőknél 360 irtot, a legnagyobbnál 1«00 irtot 
(teljes hat hónapra) A legutóbbi prágai orsz. ki
állításon a vendéglősök ötször ekkora pausális bér
összeget fizettek.

Az italok után a kivetett fogyasztási illetékek 
a következők: Asztali bor hektoliterenkint 5 frt; 
palaczkbor után literenkint 10 kr ; decziliterenkint 
tehát a fogyasztási illeték az asztali bornál fel, a 
jobb bornáí egy krajezárt tesz ki. A nagy üveg 
pezsgő után az adó 20 k r , tehát poharankint 
4 kr., likőr, cognac stb. után az adó literenkint 
50 kr., tehát poharankint l'/« kr. A szódavíz után 
üvegenkint 2 kr, ásványvíz után fél literenkint 3 kr.

A külföldi borok és italok természetesen sok
kal jobban meg vannak adóztatva (bor 60 kr., 
pezsgő 1 frt. s tb ) Végre a sör. mint már említve 
volt, hektoliterenkint 4 frtot fizet (a nürnbergi ki
állításon 12 márka volt ez az adó hektoliterenkint)

Mindezek az adók különben sokkal mérsé
keltebbek, mint. az újkori nagyobb kiállítások al
kalmával kivetett fogyasztási adók s legtávolabb
ról sem képezhetik és nem is képezik elégedet
lenség tárgyát és ez az igazgatóság e szerződésileg 
megállapított kötelezettségekben tágítani nem akar 
és nem is fog. Az 1885-iki kiállításon is — na
gyon csekély eltéréssel — a mostani fogyasztási 
adók voltak érvényben

És hogy áll a dolog a vendéglőbeli árakkal ? 
A kiállításon használatban lévő étlapok árainak 
összeállítása a következő:

Vendéglők

í ' l e le k  Ara

Leves: 
Fehér leves . 
Külön leves .

t i i g,

10 lOj 
20 15'

Főzelék hassal . . . 
Hasétetek:

Marhahús mártással 
Gulyás vagy pörkölt 

Kőitek:
Sült v. rántott csirke 
Borjú vésés v ezomb 
Sertéskaraj . . . .
Rostélyos................
Angol rostbeaf . . 

Tészta t
Főtt tészta . . . .  
Sült tészta (torta) .

Egy pohár sör ,

35:3f.|35 3.Yi40; 
,35|40|40|35

I l i ii0: 10 lói lo to 
15 15 20 20;20 20 15

35 30 30 30 30 3ol 30 30Í30Í

40, 40 40 4o 
-  35 -  35

70: 70 70 70|
'60 60 6'60;! 60 60; 60 60 60
,60 60,6“ 60 

60 
70

“060Í6O 
60:70 70

30 25 30 
35 40 40

60,60160 60 
6t r "  /’~l ~~ 
70

60 60 
9 0 |-

3<> 30 30 
40 30 35

14 13,13 14 14 14 14 14 I

A sörkóstolóban egy pohár sör 12 krajezár 
és egy adag szalámi 20 krajezár.

Az étlapokon kitett árakat minden vendéglős 
tartozik szigorúan betartani, s azt a pinezért* a 
ki az étlapokon kitett arakat nem respektálja, 
V8gy csalá>i kísérletet követ el, az igazgatós g 
megokolt feljelentés esetén kitiltja a kiállítás te
rületéről.

Íme ez az a nagy drágaság, uiely- 
lyel közönségünket elriogtatják a kiál
lítástól.

Pedig a ki érti á dolgot és a ki
állításunkat látta, az a legtárgyilago- 
sabb ítélettel kénytelen elismerni, hogy 
ily nagyszabású, szép, minden tekintet
ben sikerült és tökéletes országos ki
állítás még nem volt a kontinensen.

Ne is legyen intelligens ember az 
országban, aki ezt az ezredéves kiállítást 
ne nézné meg. Már is országos mozga
lom indult meg, hogy a magyar társa
dalom minden rétegébe behatoljon az 
a tudat, hogy ez a kiállítás méltatása 
ezeréves történetünk dicsőséges esemé
nyeinek és biztatás, buzdítás a remény- 
teljes jövőre nézve.

A mit a magyar ember itt együtt 
láthat hazánk kulturális és gazdasági 
életének jellemzésére, az telemelőleg hat 
mindenkire. A kiállítás hatása tehát ép 
úgy, mint az ezerév többi nagy ünne
peinek hatása nem egy pillanatra van
nak számítva, át kell éreznünk ezt a 
buzdítást és lelkesítést s nemzedékről- 
nemzedékre erőt merítenünk a jövő 
munkásságra abból, a mit itt szemlélni 
és tapasztalni fogunk.

GELLÉRI MÓR.

A magyar tőzeg- és miitrágya-ipir- 
részvénytársaság újdonságai a tőzeg

ipar terén.
A magyarnak általában megvan azon jó 

tulajdonság*, hogy ha egy darabig el van is 
! bizonyos dologban maradva, ha é3zre veszi 

magát, akkor azután akkora lépésekkel rohan 
ülőre, hogy eléri, sőt néha napján el is ke- 
iöli a ku túra b o r j á é r t  törő nyugat népeit.

A németek csak tavaly tették közzé egy 
nagy vívmányukat, mely a tőzegnek 2 szá
zalék kénearval való felitatásából áll, mely 
egyszerű mód azonban két óriási eredmény 
elérésére képesít bennünket.

1. Megköthetjük a gazdaságra nézve oly 
fontos atnmcniakot a tőzeg ürülékekben.

2 Röglőnösen megölhetjük a legvesze
delmesebb járványok és kórok csiráit, melyek 
különben az emberi és állati ürülékek foly
tan a legveszedelmesebb sor?csapások, nga-

dóa betegségek, s í t  halálos járványok tér-
iesztÓi. . ,

Mi csak üdvözölhetjük a magyar tőzeg, 
és műtrágya-ipar részvénytársaságot, midőn 
tudomást veszünk arról, hogy kénsavas tőze. 
„ét nemcsak forgalomba bocsát, de azt Loson- 
ezon saját vállalatánál nagyban alkalmazza.

E két újításról akarunk ezúttal beszélni.
A tőzeg-ipar részvéuytársuUit, mint tud

juk, Losonczon a városi hulladékok értékesi- 
tésének módját hozta alkalmazásba, a tózeg- 
árnyékszékek általános behozatalával.

A tőzeg-árnyékszékeket a vállalat saját 
regiejében kezeli.

Ezen vállalatnál most újítást hozott be.
Ugyanis a tonnák, melyek a tőzeget és 

a vele kevert ürüléket tartalmazzák, ujabbau 
mind kénsavval kezeltetnek olyformán, hogy 
a tonna mindig egy bizonyos rész kénsavas 
tőzeggel töltetik meg már a priori a kiürí
tés után. A többi tőzeget azután tőzegszóró 
készülék szórja az ürülékekre.

Hogy eme kéusavas kezelés által L)so>-cz 
ma mily kii eset bír közegészségügyi szem
pont hói, azt talán maguk a losoncziak sem 
tudják. Az összes szerves baktériumok a ti- 
fusz, a kolera stb. csirái megöletnek a kén
savas tőzeg által, és az ürülékek ragályuzó 
természete, járványok esetén már a házban 
megszűnik.

A forgalomba jött trágya pedig nemcsak 
sokkal értékesebb— de teljesen ártatlan és 
semmiféle mgáiyozást nem terjesztő becses 
anyaggá válik.

Bár soha sem lenne benne módunk, hogy 
tapasztaljuk, de ha a sora ugv hozza magá
val, hogy járványok fognak pusztítan i akkor 
fogja csak látni Losoucz, hogy mily értéket 
bir a városi hulladékok modern desin'.ieziá- 
lásában.

De a tőzeg-ipar részvénytársulat nemcsak 
i t t  alkalmazza a kénsavas tőzeget, hanem 
azt hazánkban forgalomba is bocsátja

Megértük tehát azt, hogy kénsavaá tÓzeg- 
alom es purha, már a feltalálás második évé
ben is kapható hazánkban.

A kénsavas tőzegaioui 2 százalék kénsav* 
val van beáztatva. Ezen mennyiség lehetővé 
teszi a teljes és gyors desinficzialást, mert 
ezen antiszi ptikus szerben minden élő bak
térium fél óra, legeljebb egy óra alatt el*
] usztul.

A kénsaviis tőzeg nem is drága. A „Ma
gyar Tőzeg- és Műtrágya ipar részvénytársa
ság" ( ' I. kér., S'.erecsen-u’c /a  41. sr.) ab 
Losoncz 100 kilogrammoukéut 2 frt 20 kr* 
ért szálltba.

Ne mondjuk, hogy ezen árban általános 
almozásra gazdaságosan használható, de en
nek semmi czélja Kincsen. Egészséges marha 
alá sehol sem almi znak kéusavas tőzeggel.

De egyetlen e iy gazdaságban aem volna 
szabad biány/.ani néhány bal kénsavas tő
zegnek, mert e kezdve a borjuk hasmenésé
től, a malaczok orbsnczátől, a sertésvészen, 
járványos eivetéié-ien. sok más ragadós kóron

Istenem, de furcsa arezot. vágott maga ! De én 
azért komoly maradtam. Ket»ót fordultunk a te
remben . .

— A czigány a .Juristenball" walzert ját
szotta . . .

— Ki nem állhatom azt a keringót s akkor 
mégis . . .  a  suppé után pedig örökösen csak azt 
akartam hallani. . . Maga öt forintot adott a czi- 
gánynak, én figyelmeztettem, hogy ez pazarlás, 
maga kérdóleg nézett a szemembe, s aztán meg
ragadta a kezemet és összevissza csókolta.

— Mielőtt megakadályozhatta volna maga . . . 
maga édes. maga drága! így, igy, igyi

Azzal ajkához szorította Etta kezét úgy, hogy 
az felsziszszent belé. Etta ijedten ugrott fel :

— Kálmán!
Az ifjú meghökkent. Reszketett önmagától, 

attól amit tett Félve kérdezte:
— Csak nem haragszik ? Bocsásson meg! 

Ostobaság volt amit tettem.
Etta nem felelt
Úgy indultak útnak, neki a hallgatag rétnek, 

melynek alsó során ott fehérlett a szülői ház.
Nem is vették észre, hogy az ég kárpitján 

ónszürke fellegek rajzanak, melyekből időnként 
egy euy súlyos kövér csepp hullott alá.

Közelgőit a nehéxveréaü ú ján  zápor.

A csiliagtábor az átláthatatlan párázat nyir
kos palástjába burkolódzott s a vén fák koronáját 
piszkot kavaró fertelmen szél sodrottá meg; a 
távol sötétjében a villámok meg-meglobbanó tüz- 
szallagjai őrült hajszával kergették egymást s reá 
megmozdult az ég haragjának dübörgő kórusa.

Az eső kezdetben csak fenyegetőzni látszott, 
majd midőn a szél neki eresztette százhangu síp
ját, a szoborszenVeg kidomborodó fellegcsoport 
kibocsájtotta magából százágu viz-ostorát Csak 
úgy zuhogott.

Etta felfogta fehér batiszt ruháját, hogy ösz- 
8ze ne csapja azt a porhanyó föld sara, Kálmán 
nyomában járt Mire hazaértek, csatakossak vol
tak, vizesek voltak mindaketten.

A kapuuál Kálmán megfogta Etta kezét. Az 
felé se nézett

— Etta, haragszik ? Mondja !
Sokáig csend volt.
A leány szégyenlősen fordította félre a fejét 

majd egyszerre odakapott Kálmán kabátjához le
tépte arról azt a szegény összecsapzott jázminvi- 
rágot s megcsókolta azt.

S aztán be akart ugrani az ajtón, de Kálmán 
megfogta a kezét.

— Hát nem csalódtam Édes aranyos i

Le akart hajolni, hogy az ajkával érintse azt 
az iczi piczi kezet, amely szivének drága kincsét 
tartotta fogva egy kuszáit virágban, de eszebe 
jutott az erdes/lak a hosszú szótlanság oka s igy 
csak annyit mondott:

— Eljövök érted, ha a világ végéről i s !
• Én istenem de szép is volt ez a bolon

dos májusi e s t! . . .
.........S azóta egy évtized perdült le az idő

fáradt kerekéu.
Etta nem hallotta az évek szárnyának suho

gását s vár, remél . . .  — Kálmán el fog jönni, 
hiszen megígérte!

S mikor úgy néha este vele bolygok a par
kok csavargós utain látom, hunyó szemében a bi
zalmat, — érzem, hogy & sokszor c-’alóka május 
balzsamát most is ép oly kéjjel szívja magába, 
mint akkor.

S téged szeresselek május, ki kaczér napsu
garaddal ábrándokat szősz — illatoddal belopod 
magad könnyen hivő szivekbe, ki megujhodva if- 
juságot. hirdet>z a fonnyadó virágnak V Ki luudök- 
lésedben változol és fergetegedbeu uj szivárvány 
kelését hirdeted ?

Eredj, hazug május, nem szeretlek.



át, egész a lépfenéig, az embernél a tífusz 
és koleráig, minden ragályos betegségnél fel
tétlenül tőzeg-almot kellene használni a be
teg állatok alatt a betegség egész lefolyásánál.

A nagyobb m o d e r n  gazdaságok beteg 
istállóiban, kivétel nélkül mindig kénsavas 
tőzeg-alommal kellene almozni.

A betegszobául, kivétel nélkül, minden 
betegségnél kénsavas tőzegszóró klozet hasz
nálata indokolt, mert egy pár krajczár költ
séggel megmérhetetlen bajoknak vehetjük 
elejét általa.

Mi sem természetesebb, hogy úgy az em
beri, mint az állati ragadós betegségek és 
járványoknak első terjesztője a nem desin- 
ficziált ürülék.

A még mindig dúló sertésvész alkalmat 
adna ezen antiszeptikus alom teljes kipróbá
lására. Ismételve figyelmeztetjük erre t. gazda
társainkat.

És részünkről csak megrovásképpen em
líthetjük fel, hogy e téren nálunk semmi 
sem történt, a gazdák ezen óvszert eddig 
nem ismerik és daczára annak, hogy minden 
Bzaklap c/.ikkezett már erről, alkalmazását 
tudtunkkal meg sem kísértették sehol.

Mi kötelességünknek tartjuk figyelmez
tetni a kensavas tőzeg-alomra gazdatársain
kat. Tartsanak néhány csomaggal gazdasá
gukban, — járvány vagy betegség esetén a 
marha alá kell teriteni és az ürüléket egy 
lapát kéusavas tőzeggel behinteni. A tőzeg 
fölé vékony szalmát teríthetünk, és igazán 
kevés fogyasztásról vau ott szó, a hol a be
teg marhái almozzuk vele.

A mi az emberi ürülékek desinficziálását 
illeti, megvallom, részemről törvényileg tar
tanám elrendelendőnek az ürülékek beliinté- 
sét kéusavas tőzeggel mindenütt, ahol fertőző 
beteg van.

Mert ha törvényileg elrendelik azt, hogy 
vörös c/.édula ragasztassék az ajtóra, mely 
pedig nem desiuficzial, úgy elrendelhető volna 
az ürülék ily olció dcsinficziálása is.

Hiszen egy bál tőzeg egy család ürülé- 
keinek állandó desinficziálására is hónapokig 
sőt félévig is elég.

A közegészségügy erősödése, hála isten, 
dicséretreméltó hazánkban.

Erősen hisszük, hogy ama hatalmas fegy
ver, melyet a tőzeg-alom alkalmazása adott 
kezünkbe, elfoglalja a maga helyét s ezáltal 
egy nagy lépést teszünk előre.

Ma pedig c>ak üdvözöljük a tőzeg-ipar 
részvénytársaságot, mely lehetővé tette, hogy 
» gondos családapák és gazdák ezen fontos 
közegészségügyi mentőszeruek elég olcsó ár
ért birtokába juthatnak.

Helyi és vidéki hirek.
— K l r á l j l  a d o m á n y . Ó felsége a király 

magán pénztárából a sürüházi önk. tűzoltó egy
letnek 50 frtot adományozott.

— Jó v á h a g y ó it a la p sza b á ly o k . A má-
riahavasi önk. tűzoltó-egylet alapszabályait a bel- 
ügyministerium a jóváhagyási záradékkal ellátta.

— .T lllleuiiáriw  ü n n e p ü n k  programmja 
annyiban változást szenved hogy az isteni tisz
telet alkalmával a dalárda nem fogja a .Száza
dok visszhangjá'-t előadni, hanem e helyett az 
előforduló összes mise énekeket részben a dal
egylet tagjaiból, részben műkedvelő hölgyekből 
szervezett, vegyes kar énekli — Mozgalom indult 
meg az iránt is hogy az ünnep napján társas 
ebéd legyen valamelyik vendéglőben, mely a dél
előtti és délutáni ünnepségeket összefüggőbbé 
tenné.

— A te le fo n  - A dom átok  városunkban
egyelőre 4 helyen lesznek felállítva: a központi 
állomás a postahivatalban lesz, egy állomás a 
szolgabirói hivatalban, egy a casiuóban, egy pe
dig az ipartestületi helyiségben lesz felállítva. A 
vidékkel való összeköttetés czéljából nagyon czél- 
irányos voloa, ha „a vonalon közbeeső Mártonhely, 
Prosznyákfa és őri-Szent-Péter községekben is 
rendeztetnék be egy egy állomás, a huzal ezen 
községeken amúgy is átmegy, az állomás beren
dezése pedig aránylag igen kevés költséggel járna. 
Az érdekelt községek jól tennék, ha ez irányban 
folyamodást adnának be a vármegyéhez.

— Az iz r a e l i ta  nőegyfe t hálás köszö
netét nyilvánítja a délvasmegyei takarékpénztárnak 
tz  egylet szegényei javára juttatott 10 frtnyi 
•dományérl

— S z e re i ie i l t le n  e*é*. Dr. Geiger Vil
mos körorvos kerékpározás közben oly szeren
csétlenül bukott le a gépről, hogy karját törte.

— A m i iraw zom bati b izo ttw ági tag - 
v á la« a tá* t megsemmisítő igazoló választmányi 
határozatot Gáspár Ferencz, Meixner Mátyás 
és Bácz János volt bizottsági tagok megfelebbez- 
ték s igy az ügy harmadíokban a megyei bíráló 
választmány döntése alá kerül

— ttiigjilliw w oág. liánfi Miklósné szül. 
Máesek Zsuzsa szt.-sebestyéni földmives-asszony 
folyó hó 26 án gyógyíthatatlan betegsége fölött 
való elkeseredésben felakasztotta magát. A végze
tes tettet akkor követte el, mikor hozzátartozói 
íemeté-re a háztól távol voltak. Midőn a házbeliek 
a temetésről hazajöttek, az asszonyt a ház torná- 
czán lelakasztva már életteleu állapotban találták.
A boldogtalan mielőtt az öngyilkosságot elkövette, 
el volt Battyándra s ott Fábry Pál s. lelkésznél 
meggyónt s az úrvacsorával éle.

— V eszedelm es fü rd és. Györfi Béla te
lekkönyvi átalakítónak 8 éves Béla nevű fia a hely
beli malom alatt fürdött, mi közben mély helyre 
jutván elmerült. Szerencséjére Uancz Imre kocsisa 
észrevette vergődését és kimentette a már fulladó 
gyermeket.

— L u p á t az á llo m á so n . Idősb és ifjabb 
Fartek Miklós kuzmai lakósok a gyanafalyai ál
lomás raktárába betörtek s onnan egy tehénbőrt 
emeltek el, melyet másnap Gyanafalváu 12 írtért 
eladtak. A csendőrök azonban elcsípték őket.

— T Iiilen n iiim i ü n n ep é ly  V íziéiül- 
ván. Kettős ünnep hajnalára ebradc Vizlendva 
község lakóssága folyó hó 10 én. Éppen e napra 
esett templomunk felszentelésének évfordulója, a 
melyet más alkalommal is a hívek nagy buzgó- • 
Sággal szoktak megünnepelni. Dj községünk la
kóinak örömét fokozta azon körülmény is, hogy 
ép e napon ünnepelhette édes hazánk ezer éves 
fennállásának évfordulóját. Már a megelőző nap 
estéjén taraczklövések adták tu Itára a híveknek, 
úgy a csak rövidke fél óráuyi távolságra fekvő 
stájer szomszédainknak hogy egy nagy rendkívüli, 
minden ezer évben csak egyszer előforduló ünne
pélyre fogunk íuásmp virradni. És csakugyan a 
jó Isten kegyelme megengedte érnünk eme ünnep 
reggelét, gyönyörű verófényes nap kedvezett ün
nepélyünknek szükségünk is volt ily gyönyörű 
időre mert iskolánk nem lett volaa kepes az ö t
százat (beleértve az ismétlőket is) meghaladó tan
köteleseket. s/úleikkel és az ünneplő közönséggel 
együtt befogadui — Az ünnepély reggel 8 órakor 
vette kezdetét. A gyermekek példás rendben vo
nultak az iskolából nemzeti sziuü lobogóval ha
rangjaink zúgása közt a templomba Itt főt. Csá- 
rits József plébános tartá az ünnepélyes „Te 
Deum“-ot A gyermekek szépen, lélekeinelőleg 
énekelték az „Egybegyültünk ón nagy Isten', — 
Urfelmutatás után „imádunk szent ostya** — és 
cummunio után „Te vagy földi életünk* czimü 
ősrégi magyar egyházi enekeket. Az ünnepélyes 
szent mise után kivonultunk a templom előtti 
térre s ott a vend és német ajkú növendékek 
elénekelték Zelkó Balázs és Bazsáuyi Mihály ta 
nítók vezetése alatt Kölcsey „Hymnusz'-át. Ez
után főt. Csárits József jdebános lépett az emel
vényre és yend nyelvű beszédében lélekemelőén 
fejtegette ünnepélyünk okát és czélját; örömre, 
nemzeti örömre buzdította a jelenlevő ünneplő 
közönséget. Majd Zelkó Balázs kántortanitó adta 
elő vend nyelven a gyermekek kedélyét lelkese
désre buzdító tapintatossággal édes hazánk ezer 
éves történetét. Felemlítve azon sok veszélyt, a 
melyet hazánknak ki kellett állania és hogy csak 
az isteni Gondviselésnek lehet tulajdonítani, hogy 
hazánk létezik és virágzik. Majd egy vend ajkú 
növendék hívta fel rövid vend nyelvű beszédben 
kedves iskolatársait Isten, haza, király tisztele
tére s polgári kötelességeink pontos teljesítésére. 
— Most következett az összes növendékek által & 
„Tied vagyok, tied hazám* ez. houtidal eléuek- 
lése. Majd Bazsáuyi Mihály tanító adta elő német 
nyelven hazánk ezeréves történetét, hazaszeretetre 
buzdítva a reá bízott német ajkú növendékeket.
A tanító előadása után Stoff Ferencz német ajkú 
növendék német nyelvű rövidke beszédben szintén 
Isten, haza, királyszeretetre és szent vallásunk 
buzgó követésére hívta fel társait. És most főt. 
Csárits József plébános uémet nyelvű beszédben 
lelkesedésre, a nagy nemzeti ünnep méltó meg
ünneplésére, Isten, haza, király és szent vallá
sunk iránt való buzgó ragaszkodásra buzdította
a jelenlevő ünneplő közönseget.^ürőm, édes öröm 
volt végig hallgatni iskolánk egyik legjobb tanu
lójának, Kovács Paulának előadását, aki szép fo
lyékony magyar nyelvű előadásában fejtegette a 
haza fogalmát- A növendékek által elénekelt szó
zat utáu főt Csárits József plébános vend és né
met nyelven elmondott imája, melyet mindnyájan 
térdenállva hallgattunk meg, a fényes ünnepélyt 
befejezte. (F. N.)

— A „M ngyaroiilá- é« K ö zm ű v elő - 
défcl Szakosztály** járásunk iskoláiban a jobb 
tanulók közt he általa kiadott egyházi és világi
éuekfüzeteket jutalmul kiosztja. Járásunk tanítói 
ez érdembeu az elnökséghez forduljanak.

— F ig y e l m enteié* . A muraszombati gaz
dasági fiókegylet Meixner Mátyás vaskereskedé- 
sébeu raktáron tart jó minőségű réz gáliezot, 
melynek kilóját az egyesület tagjai 28 krért kap
ják. — A permetezés ideje már itt van, a ki 
most elkésik a permetezéssel, az már többet nem 
hozhatja helyre mulasztását.

— I p a r o s  és k e re n k ed ö - ta n o n cz o k  
k iá l l í t á s i  ke<l v e z in ó n je i. Az ezredéves orsz. 
kiállítás igazgatósága valamennyi kir. tanfelügyelő- 
séghez a következő értesítést küldte: Van szeren
csém Nagyságod b. tudomására hozni, hogy a 
keresk. ügyi ni. kir. miniszter ur, az ezeréves 
orsz. kiállítás elnökének kegyes engedélye alap
ján, az orsz. kiállítás megtekintésére tanítóik ve
zetése alatt csoportokban utazva az utazás, az 
elszállásolás és ellátás tekintetében mindazon 
kedvezményekben részesülhetnek, melyek a nép- 
oatatási más intézetek tanulói számára lettek 
megállapítva. E tekintetben a 10.548 sz. a. ki
adott „tájékoztatás* szolgál irányadóul. —- Végül 
még arra bátorkodom becses figyelmét felhivui. 
hogy úgy az ármérséklés mellett utazui jogosul
tak, mint azok, a kiket a vallás- és közokt. ügyi 
és keresk. miniszter urak egyetértő megállapodása 
értelmében, a dijmeutes utazás kedvezménye illet 
meg, ezen igényűkkel az igazgatósághoz tartoz
nak levólbelileg fordulni, mely a beérkezett ké
relmüket, a kir. taufelügyelőségek által küldött 
kimutatások alapján, felülbírálja és eliutézés vé
gett a in. kir. áll. vasutak igazgatóságához utalja 
át, avagy saját hatáskörében intézi el, a szerint 
a mint díjmentesen, avagy mérsékelt árou való 
utazásra jogosító igazolvány kiállításáról van szó.

Budapest, 18&ü május 21-én.
Schmid s. k , 

miniszteri tanácsos, kiállítási 
igazgató.

Vegyes  h irek .
A m egyéből,

— Nagy jégeső pusztított folyó hó 23-án 
megyénk szombathelyi, körmendi és különösen 
németujvári járásában, hol a jég csaknem felé- 
uyire letarolta a gabonát. A jégeső után pedig 
valóságos felhőszakadás volt.

— Szombathelyen a városházi vendéglő helyébe 
három emeletes bérházat épitett a város, mely évi 
20 ezer forintot fog jövedelmezni.

— Kövezetvámot akarnak behozni Szombathe
lyen, melynek jövedelméből a város utczáit ki
köveznék.

— A vasmegyei gazdasági egylet kollektív 
kiállítása az országos kiállítás díszoklevelét 
nyerte el.

A h a zá b ó l.
— A mosonyi állomástól Mosony városon ke

resztül Magyar-Ó/árig villamos vasutat építenek.
— Budapestre most a kiállítás ideje alatt 

a vasutakon naponta átlag 16 ezer idegeu ér
kezik.

— Keszthelyen keskeny vágánya közúti vas
utat építenek a vasúti pályaháztól Hévíz fürdőig.

— A türjei iskola javára Kuncz AJdf c  tor
nai prépost 1000 írcos alapítványt tett.

Zala-Egerszeg képviselő testületé millen- 
náris diszgyttléséu S-.igeihy Antal kamarai elnök 
moudta az ünnepi beszédet.

— Sümegen a gazdakör eluökévé Szives Ziig- 
niondot választották meg.

— Csáktornyán Seregély D*zsŐ nagykanizsai 
ev. ref. lelkész millenniumi isteni tiszteletet tar
tott pünkösd hétfőjén.

A n a g y v ilá g b ó l.
— Az orosz czár koronázása a múlt héten 

Moszkvában nieut végbe nagy ünnepélyességek 
között.

— Kréta szigetén a zendülés nagy mérveket 
öltött, Kaueábau a tőrárosbau az összes üzletek 
zárva vaunak s a lakosság menekül.

— Kuhn táborszernagy, az osztrákmagyar 
hadseregnek egyik volt legjelesebb tábornoka elhalt.

— Egyptomban a kolera napról napra job
ban terjed.

— Az olympiai versenyeket állandósítani fog
ják. Averowatheui polgár egy millió drachmát 
ajánlott fel a kormánynak erre a czélra.

— Örökletes alkoholizmus. Pellmanu bouui 
tanár hiteles adatokkal mutatta ki, hogy milyen 
pusztítást vitt véghez az örökletes alkoholizmus 
egyetlen famíliában. A vizsgálat tárgya egy Jurka 
Anna uevü 1740-ben született asszony családja 
volt, ki e S'.azad elején halt meg. Jurka Anna, 
az iszákos, tolvaj, csavargó uö, több gyermeket 
hagyott hátra és leseártuazói idővel 83t-re sza
porodtak, a kik köztil 709-nek az életfutását si
került hivatalo-an megállapítani. Elek közül 106 
törvéuyteleu szülött volt, 141 koldus, 62 segélye
zett, 181 nőtagja a családnak prostituczióra adta 
magái, 75-öt pedig az érdekes Család tagjai kö
zül kiilömböző bűnök, 7 esetben gyilkosság miatt 
elitéltek — Kiszámították, hogy ez az egyetlen 
család 75 óv leforgása alatt segély-pénzek, bör- 
töuköltségek, kártérítési dijak b egyéb czimekeu 
őt millió márkájába került az államnak.
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