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Harmadik évfolyam, 4. agám. * Rimaszombat, 1894 január 31.

Rím aszom bat—Losoncz.
Mikor czikkünk elejére e rövid két szót 

egy kicsinyke jellel összekötve felirtuk, ma
gunk elé képzeltük nem csak azt a vasúti 

^ vonulat, mely e két várost összekösse, ha-

Jmeg vagyunk győződve azon kiszámit- 
tn anyagi előnyökről is, melyeket e 
t kiépítése nemcsak Rimaszombat és 
Losoncznak, hanem a két város vidéke 
agyagiparának 3 kereskedelmének is hozni log.
Hogy ipar és kereskedelem vasút nél

kül még csak nem is képzelhető — arról, 
úgy hisszük —  manapság mindenki meg 
van győződve.

És hogy aovagi előnyöket elérni, az 
anyagi előnyök elérésére szükséges beruhá
zásokat, kiadások, anyagi áldozatok nélkül 
megteremteni nem lehet, az is oly kétségbe- 
vonliatlan igazság, melynek ellenkezőjét ál
lítani egyáltalán absurdum.

Ezen kétségbevonhatlan igazságok pe
jig  igazságok fognak maradni, még a rima
szombat— losonczi, illetve a ma még csak 
Rimaszombattól— Zelenéig tervbe vett vas
útnál is.

A gőzmozdony vígan fütyülni sohasem 
fog, ha azt előbb oly kiadásokkal létesíteni 
nem fogjuk, melyek gyümölcseiket nem is 
a messze jövőben, hanem már a jelenben 
meghozni ígérik.

Ósdi, maradi szellemmel ccrá érünk arra 
még» léié elvekkel még soha vállalatot nem 
csináltak.

Századunk bámulatot keltő előhaladása 
a vállalkozási szellemnek köszönheti létéi.

Ha nincs meg a vállalkozási szellem I 
atyáinkban, mi valahol Ázsia belsejében nyög
hetnénk talán a már ott mindent átölelő 
hatalmas muszka protektorátust, vagy talán 
a messze szálló szélvész hozhatna csak hirt 
a müveit Európának az Ázsia belsejében 
kihalt magyar nemzet sírjáról.

Az ósdi, maradi szellem megtörése nél- j 
kül a rendi alkotmánynyal együtt még ta- 1 
Ián csak álmodni sem tudnánk a jobbágy
ság felszabadításáról stb.

Modern szellem, eíőhaladás a kornak 
jelszava, a modern szellem, az előre hala
dás pedig a vállalatokba log, oly vállala
tokba, melyek az elhaladásnak, az anyagi 
és ezzel a szellemi megvagyonosodásnak is 
biztos lépcsői lehetnek.

A világosság nem véka alá való, a 
pénz nem pénzszekrénybe zárva hozza meg 
kamatját, fösvény ember szokása párnája 
alá dugni el pénzét, nehogy elveszítse; — 
a modern életrevaló ember — igaz, hogy 
megfontolva —  olyképp helyezi azt el, hogy 
fiai. sőt esetleg maga is százszoros gyümöl
csét lássa majd annak.

És éppen azért mi a legkészségesebb 
örömmel üdvözöljük azt a vállalatot, mely 
ma Rimaszombattól—Zelenéig s folytatva Lo- 
sonczig akarja kiépíteni a vasutat, felvirá
goztatni akarván ezzel vidékünk nagy jövőt 
kecsegtető agyagiparát.

E vasút Rimaszombatnak egy agyag
vagy kőedény-gyár virágzását helyezi kilá
tásba, mely ismét vállalat, még pedig he
lyesebb vállalat a mai gazdasági viszonyok

nál, melyek csak a máról-holnapra való 
megélhetést biztosítják.

E remény az, mely szerintünk kívána
tossá teszi azt, hogy Rimaszombat város és 
maga a vármegye se vonja meg anyagi tá
mogatását a tervbe vett vasútvonaltól.

És ezúttal örömünknek adunk kifeje
zést annak, hogy egy lépéssel ismét előbbre 
ment a rimaszombat-zelenei vasút ügye a 
folyó hó lö-án és 17-én megejtett közigaz
gatási bejárás által, melyben részt vettek: 
B o r n e m i s z a  László alispán, L a d á n y i  
József államvasuti felügyelő, Pa p p  Árpád 
miniszteri titkár, Gi a n o n i n i  Adolf vasúti 
üzletvezető, Göt t er  miniszteri műszaki ta
nácsos és a vasút engedményesei báró Ba
r át t á  Alajos s Ku b i n y i  Géza országgyű
lési képviselő, a murányvölgyi vasút meg
teremtője, ki nem elégedve meg a most 
még csak zsákvonalnak mondható Mu- 
rányig kiépített vasúttal, azt Muránytól uj 
vonallal szándékozik a világforgalommal 
összeköttetésbe hozni, mint azt lapunk más 
helyén ismertetni fogjuk.

Haladás a kornak jelszava, a kornak 
jelszavát önjavunkért követnünk kell

E haladás különösen a vasútvonalak 
létesítését illetőleg parancsolólag lép fel vi
dékünkön és megyénkben, hol annyi érté
kesítendő vagyon van még éppen a közle
kedési eszközök hiánya miatt haszon nél
kül elrejtve.

Fel tehát! hadd robogjon még e ta
vasz folyamán a Rimavölgyén az uj helyi
érdekű vasútvonal gőzöse

A P A R A D I C S O M B A N .
A »Cömör« eredeti tárczája.

Tagadhatlanul emberi gyarlóság, s azzal 
igyekezem szépíteni, hogy őszintén bevallom: 
rendkívül szeretem a parmezán-sajlos maccaro- 
nit, mondhatnám rajongok érte. És az Jrénke ma
mája, a kedves, a jó  Mari néni mestere ennek a 
csodásán ízes eledelnek az elkészítésében.

Mari tanle ismeri gyöngémet, s nem ritka 
eset, bogy mikor helyet foglalunk annál a barát
ságos, vonzóan családias kerek asztalnál, a va
csora első fogásánál egy óriási kérdőjellé vált 
arezomon jóakaratulag siklik át a néni megnyug
tató tekintete, s én azzal a jól eső tudattal ha 
gyom érintetlenül az inycsiklandóan gőzölgő sül- 
tes tálakat, hogy a sajtos maccaroni okvetlenül 
zárjelenete leend a sok fogási! vacsorának.

Magam részéről nem átallanám dithy-rom- 
bokra ajzani lantom megvisel* húrjait, azonban 
belátom, mikép lantpengetés nem képes eléggé 
dicsérni a Mari néni sajlos maccaroniját, ahoz a 
jóllakottság oly megelégedettsége kell, mint a mi
lyet . . . tegnap is éreztem.

Igen, ismét ott voltam vacsorán, ismét le
kötelezett Mari tante a sajlos maccaronival, s én 
ismét a legmegelégedettebb emberek egyikének 
érezhettem magam, s egy csészécske ezitromos 
tbea után egy jól Leíejezett nappal hátam mö

gött, adtam át magam a pihentető, erőt hozó 
alvás nyugalmának.

Meddig alhattam, nem tudom; egy nagy 
csattanásra eszméltem föl, s a szobámat betöltő 
vakítóan fényes ködből csodás hangot hallok.

«Kihatároztam benépesíteni a földet 
szólt a hang — s e  czélból embert alkotok. — 
Mari tante dicsérőleg nyilatkozott rólad, légy hát 
te az első ember, s legyen a te neved Ádám* 

Nagyon természetesen elfogódtam a legna
gyobb mértékben, s szepegések között jelentettem 
ki, hogy a rendkívüli megtiszteltetést elfogadom 
ugyan, azonban kissé unalmasnak vélem az egye
düllétet, s igy ha talán . . .

«Helyes, - felelt a hang — igazat adok 
neked, rendelek melléd társat, kinek neve Éva » 

Ki ne bátorodott volna föl ily előzékenység 
folytán ? egy kérés teljesítése rendszerint egy 
másik kérést szül, s én már némi önérzettel lép
tem e lő :

«Uram, kit személyesen ismerni nincs sze
rencsém, ne tartson szerénytelennek, ha meg- 
koczkáztatom ama kérelmet, hogy némi beleszó
lást e kérdésnél nekem is engedélyezzen »

«Nos, és iniérl ne V különben is első sor
ban téged érdekel; kit kívánsz tehát Évául?* 

«Irénkét.»
«Jól van tehát, legyen Irénke !*
К bangókra egy láthatatlan katonabanda 

fúvó s vonó instrumentumokkal elkezdte játszani 
a «Stefanie gavotte»-ot, a fényes köd szétoszlott, 
előttem állott egy mesés növényzetű kert, luga
sokkal, sétányokkal, szökőkut&kkal, s a dúsan

termő narancsfák tömkelegéből elém lépett búza
virággal diszitelt nagy kerti kalappal fején, kötő
kosárral karján, könnyű nyári öltönyben, Irénke.

«.ló reggelt Adáml*
«Kezét csókolom Irén kisasszony . . .  azaz 

hogy bocsánat, jó reggelt Éva! hát csakugyan 
igaz, ez a paradicsom, s mi ketten vagyunk az 
első emberek?!*

«Ez a tiszta, s megmásithatlan tény, s mi
után emberek vagyunk, jogunk van éheseknek 
lenni, s ép azért Adám ur, ha úgy tetszik, reg
gelizhetünk.*

És az egyik lugasban ott volt a reggelihez 
terített asztal; a mi jót, inycsiklandoztatót az 
ember csak elképzel, az mind ott volt azon a 
kerek kerti asztalon, a párolgó tejszínes kávétól 
a conservált teknősbékáig minden, a mit az em
ber reggelire nyugodt lelkiismerettel elfogyaszthat.

Alig végeztük a reggelit, egy hófehér tollú 
óriási struez, mely úgy látszik a belső szolgálat 
teljesítésére volt hivatva, belép, s egy tálczács- 
kán látogató jegyeket tesz az asztalra.

Ez mindkettőnket megdöbbentett, mert hisz 
tudtunkkal mi vagyunk az első emberpár, kik 
lehetnek tehát a látogatók? ín  úgy vélekedtem, 
hogy egyszerűen utasítsuk el ókéi, Éva azon
ban, — neménél megbocsátható kíváncsisággal 
-  oda nyila»kozotl, hogy el kell fogadnunk a 

vendégeket; udvariasság a nők iránt lévén alap
elvem, intettem a strueznak, s kevés vártatva 
szeges botokkal, szeges czipővel, angol parafa- 
csákóval. hátukon viaszos vászony batyuval egy 
csoport turista lépett be a lugasba.



Tűzoltóink. I
Csak egy kémény gyulád! ki! Igen, ámde j 

éppen úgy meggyuladhatott volna a Dickmann 
testvérek gőzmalma is, és ha a kémény korom
tartalmának elhamvadasával véget is ért a tűz, 
kérdés, hogy ugyanez történt volna akkor, ha 
nagyobb épületet akar megsemmisíteni a rom
boló elem. Mert segítség nincs, es az isteni gond- 
viselés egyedüli örizöje a földi javaknak.

Különös szerencse az, hogy városunk tűz- ; 
tői oly keveset szenved; különös szerencse, j 
mondjuk, mivel tűzoltásunk jelenben oly igény
telen alapokra van fektetve, hogy e tekintetben 
bármely nagyobbacska község túl tesz rajtunk.

Elvben vannak ugyan fizetéses és önkéntes | 
tűzoltóink, tényleg azonban vész esetén keressük 
őket, és . . . nem találjuk. A fizetéses tűzoltók ; 
nem* állanak talán elég subordinate alatt, az j 
önkéntesekben talán nincs elég ügybuzgalom, 
elég az hozzá, hogy nem képesek oly működést 
kifejteni, mely megnyugtassa azokat, kiknek fél- í 
teni valójuk van

Absolut vagyonbiztonság nincs, de van re
latív, s ezt létesíteni első sorban ugv lehet, ha 
a vészes elemek megfékezéséről kellően gondos
kodunk. Különösen a tűz az, mely a legtöbb óv
intézkedéseket igényli, s ezek legfontosabbika egy 
szervezett, gyakorlott, oltószerekkel ellátott tii 
oltó-egyesület. Valamikor városunkban is volt 
ilyen, azonban f-redeti alakjai elveszítette, ösz- 
szezsugorodott, alaktalanná vált, s ez időszerint 
a pártolás-hiány oly nagy mértékében szenved, 
hogy miatt nincs abban a helyzetben, bogy a 
legcsekélyebb garantiát nyújtani képes legyen. 
Elnyom*a. megölte az a lidéreznyomásként ne
hezedik minden életrevaló, áldásos működésre 
hivatott egyesületre: a közöny. Pedig ha minden 
eszme'ellen beleburkolózunk a részvétlenség kö
penyébe, nem szabad ezt tennünk a tűzoltói in- 
tézménynyel szemben, melynek létesítését, fenn
tartását s gyámolitását nemcsak a törvény rideg 
betűje rendeli meg, de megköveteli sajat jól fel
fogott érdekünk.

Más körülmények között bizonyára botrá
nyos, igy azonban szerfölött komikus volt a múlt
kori kéménytüznél kifejtett működése tűzoltóink
nak. Artikulalatlan hangokat hallatva egy kürt- 
formájn instrumentumból ballagott végig egy em
ber a piaczon, jelezni akarván, hogy tűz van. 
Az, -a kinek a jelzés kötelessége ki azért a vá
rostól tizetést buz, a toronyőr nem adott magá
ról életjelt, s a ház körül, melynek kéményében 
robogva égett a"-kéményseprő lelkiismeretesseget 
szikrázva hirdető korom, nem láttunk a kitörés 
után hosszú időre egyetlen tűzoltót sem. két vá
rosi hajdú volt ott hivatalos közegekként, pipáz 
gattak csendesen.

«Ádám ur?*
«Én vagyok »
«És Éva asszony?»
«Szolgálatára urain »
«Pardon a korai háborgatásért: én és tár

saim a Neptunról valók vagyunk, s olvasván egy 
kávémérésben arról, hogy a föld is lakókat ka
pott, elsők akartunk lenni a bizonyára nagy 
számú tisztelgők**között.»

Természetesen ily kép — nem konkurensek
ről lévén szó — igen szívesen fogadtuk őket : a 
struez egyre-másra dugaszolta ki a pompás bajor 
sört, brudersaftot ittam velük. Éva ott marasz- 
totta ebédre az egész társaságot, s ebéd után 
karezost iszogatva, párádi vízzel, kedélyesen ka- 
labriászoztunk.

Délutánra kelve érzékeny búcsút vettünk 
egymástól, s meg kellett hogy Ígérjük, mikép a 
legközelebbi vasárnap Évával együtt felmegyünk 
hozzájuk ebédre.

Magunkra maradva szétnéztünk egy kissé a 
gazdaság körül; nekem legjobban tetszettek a 
pompás arabs és angol telivérek, melyek felnyer
gelve íiezánkoltak körülöttünk, inig Éva a sárga 
tollú Plymoulhokat favorizálta, kiszemelvén be
lőlük kettőt vacsorára, paprikásán, inaccaroni 
garnirunggal.

A kert egyik sarkában egy csoport elefánt 
rizst szemelgetett a konyhára; nem lehettek túl
ságosan megelégedve a munkával, mert különö
sen a legnagyobb fülü köztük folyton morgott, s 
látszott rajta, hogy a társait is heczczeli.

«Elhallgattok, nyomorult lelketlen állatok! 
tüstént csend legyen, én p. ranesolom, a terem
tés remeke !*

«Hm, szép remek, alig látszik a földről, s 
bennünket akar lenyűgözni!»

Ennyi konfiéenczia hallatára elfogyott a tü
relem, s Éva kezéből a csukott parazolt kikapva, 
végig húztam az elégedetlenkedőn.

Éktelen ordítás töltötte be a levegőt, vala
mennyi elefánt nekem fordult, s a iegnagyobbik 
orrmányával derékon kapva Éva folytonos si
koltozásai közepette úgy dobolt keresztül a pa
radicsom kerítésén, hogy én . . . ágyam előtt a 
földön ébredtem föl

ERDÉLYI.

$ ha most könnyen éghető anyagokból épült j
ház gyulád meg, melynek bensejéberi szegény j 
emberek egész vagyona készül megsemmisülni, | 
ha az égő épületben csecsemő gyermek, lehetet- j 
len beteg asszony vivődik a betóduló füsttel, ha 
a lángok vért fagyasztó rémkiáltásokban kénysze
rítik kitörni a segély hiányában veszendőket, ak
kor akkor ki érez lelkiismereti furdalásokat ? 
mindnyájan, kiknek módunkban állana a tűzol
tói intézmény pártolása, felvirágoztatása, s kik 
nem tesszük, mert alapvonásunk a közöny, ez a 
rut féreg, mely sok szép eszmének volt már sírba 
döntője, melyet azonban szemben a mindnyájunk 
biztonságát ezélzó tűzoltással egyszer már félre 1 
kell dobnunk, s pedig mielőbb, nehogv erre ki
kerülhető nagyobb csapások tanítsanak meg.

A rimaszombati ev egyház
jubileuma.

Nagy és magasztos ünnepélyt ül a helybeli 
agost. ev. egyház folyó hó 28-án, templomépité- 
sének 100 éves jubileumát. A kicsiny, de lel
kes egyházközség legmébóbhan akként gondolta , 
megünnepelni e napot, ha ódon templomát ala- , 
posan reslauráltatja. És csakugyan az egyház
község néhány hitbuzgó és áldozatkész tagjainak 
lelkes segedelmével e tervét teljesen megvalósí
totta, úgy, bogy a mai napon a templom már 
teljesen megújulva áll készen, hogy ama nagy 
napon a mindenható tiszteletére és dicsőségére 
felavattassék. Az ünnepély megtartását épen azon 
körülmény akadályozta, hogy az orgona felállí
tásával késett a vállalkozó ezég és csak miután 
ez is teljesen elkészült, tűzhette ki mélt es fö- 
tisztelendő Zelenka Dal püspök ur folyó hó 28-át 
a jubileum napjául, melyhez a folyó hő 15-én 
tartott egyházi tanácsgyülés is hozzájárult. Az 
ünnepély lefolyásáról a részletes programme! 
nem közölhetjük, miután ilyet az egyházlanács 
t*ddip meg nem adott ki, de értesülésünk szerint 
u következő lesz: Folyó hó 27-én inéit, és fő- 
tisztelendő Zelenka Pál püspök ur érkezése és 
ünnepélyes fogadtatása a helybeli vasúti pálya
udvaron. Folyó hó 28-án délelőtt 9 és tél óra
kor isteni tisztetet a templomban, melyen a fel
avatást a püspök ur ő méltósága, az ünnepi 
beszédet pedig — az egyház es templom 100 
éves történetének rövid vázlatával — nagy tiszt. 
Glauf Pál rimaszombati ág ev. lelkész és kis
hon ti egyházmegyei lőesperes ur tartja. A fel
avató istentisztelet végeztével tisztelgések a püs
pök ur ő méltóságánál es néhány hu buzgó s ál
dozatkész egyháztagnál. Délután l órakor köz- 
ebéd a «Három Dózsa* nagytermében, melyre a 
résztvenni kívánók szíves-örömest fogadtatnak 
E végből az aláírási ivek a Gasinó és Polgári 
olvasókör helyiségében, továbbá a Miskolczy-féle 
ezukrászdában, valamint Tibély S A és Stech 
Kálmán kereskedésében folyó hó 28-ig bezárólag 
vannak kitéve. A közebéden a más vallásfeleke
zetek is meghívottak áltál lesznek képviselve. 
Esti 8 órakor ugyancsak a «Három Dézsa* nagy
termében társas-estély. Belépti dij 1 frt Mint
hogy pedig a tiszta jövedelem a templomátala- 
kitási költségei javára fontit tátik, e czílra a fe- 
lülfizetések köszönettel fogadtatnak. A szives 
résztvenni kívánókat, kivált a hölgyeket tájé
koztatva, a rendezőség figyelembe venni kéri, 
hogy ezen estély egyszerű családias összejövetel 
jellegével óhajt bírni. Ennyi az, mit az ünnepély 
lefolyásáról eddig megtudtunk.

Mi a magunk részéről együtt ünnepelünk a 
lelkes egyházközséggel, együtt száll imánk fel a 
magasba, az egek urához esdve az egyházközség 
jólétéért és boldogulásáért.

H Í R E K .
—  Előléptetés. A kereskedelemügyi m. kir 

minister Soós Miklós posta-takarékpénztári tisz
tet X-ik fizetési fokozatbeli tisztté léptette elő.

—  Kossuth Lajos, hazánk nagy fiának egész
ségi állapota lassan bár. de mégis halad a teljes 
felépülés felé. A múlt héten Csetneken az elöl
járóság már a gyászlobogó* is kitüzette, de hála 
a Gondviselés végtelen kegyelmének, a túlbuzgó
ság hiábavalónak bizonyult. A felsült elöljáróság 
a hazug lobogót éjjel titkon visszavonatta.

—  Eljegyzések. Kandra János helybeli fiatal 
iparos Szabó Mariskát. Kriston Szabó János, — 
Dunyay György pedig Tóthy Boriskát, Tóthy Irt
ván tekintélyes polgártársaink leányait e napok
ban jegyezték el.

—  Felhívás. A «Gömörmegyei athletikai 
klub» tagjai tisztelettel felkéretnek, hogy az egyesü
leti egyenruhákat (dress) e hó folyamán Löfko- 
vies Lipót kereskedésében átvenni szíveskedjenek.

— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi
m. kir. miniszter Meszlényi Zoltán állami elemi 
iskolai rendes lunitót Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár
megye tanfel ügyességéhez — egyelőre ideiglenes 
minőségben — tollnokká nevezte ki.

— Előmunkálati etigsdélyek A kereskede
lemügyi miniszter К u b i и у i Géza országgyűlési 
képviselőnek, a m. kir. államvasutak Dobsina ál
lomásától István falu, Vernár és Grénicz irányában 
Poprádig, esetleg Káposztafaluig ; továbbá a mu
ra nv völgyi h. é. vasul Nagy-Dőcze állomásától 
Kis-Dőcze, Murány-IIuta, Vereskó, Telágrt, Ver
nár és Grénicz irányában Poprádig, esetleg Ká- 
po.sztafaluig, valamint. Breznóbányától Dikás, Be- 
nyus, Polomka, Zavadka, llelpa, Pohorella, \ e- 
eskő, Telgárt, Vernár és Grénicz irányában, 
Poprádig s végül a m. kir. államvasutak Tiszolcz 
állomásától Erdőköz, Mihály telek,Dreznóbánya 
és Olaszka irányában a m. kir. államvasutak Z ó 
lyom-Drezó állomásáig vezetendő h. é. vasútvo
nalra 1892. évi deczember hó 4-én megadott elő
munkálati engedélyt a lejárattól számitólt egv 
további év tartamára meghosszabbította. Ila fe
szült várakozással nézünk e vonalak kiépítésé 
elé : megtanultuk К u b i n у i Gézát oly embernek 
ismerni, ki e várakozásoknak meg is felel.

— Halálozás. A nagykiterjedésü Szontagh 
családot súlyos csapás érte, a hatalmas törzs egy 
életerős férfia hunyt el Szontagh Bélával, kit 38 
éves korában ragadott el a halál szerettei köré
ből Özvegyén és két ki. hányán kívül gyászolja 
az elhuny tat Szontagh Zoltán tornallyai föszolga- 
b rönk is, ki testvéröcscsét vesztette el. A tete
met f. hó 15-én szállították a Királyi községben 
levő családi sírboltba, s édes atyja, boldog em
lékű alispánunk mellé helyezték örök nyuga
lomra. Béke lengjen po.*ai felett!

A nagy-róczei középkereskedelme iskola 
önképző-köre f hó 13-án ünnepelte meg Jókay 
jubileumát. Sikerült ünnepélyt rendezett a ven
déglő nagytermében Az élénk és változatos 
programúi általános tetszésben részesült. Külö
nösen az énekkar. Kepecs, Világi és Halasi ta
nulók szavalatai zajos tapsvihart idéztek elő. A 
tiszta jövedelmet első részletül beküldőtték a 
Jókai müveire, mivel a kereskedelmi iskola is az 
előfizetők sorába lépett. E jól sikerült Jókai ün
nepélyről nem érthető indokból — a polgári 
elem távol tartotta magát, mi nem csekély fel
tűnést okozott.

-  Nyilvános számadás. A nagy-rőezei kö
zépkereskedelmi iskola Kossuth »-köre altul í. 
hó 13 án rendezett Jókai-ünnepeiy alkalmával 
a jótékonyezéira feliiHizettek : Máriássy Gyula 4 
frt, Mihalik Dezső, Czinner István, Hrotko János, 
dr. Posevitz Albert, Stefancsok Károly 2 2 frt,
Pe rjéssy László, DancHiázy Gusztáv, Halágy 
Gyula, Láhner György, Mókus Károly, Glücksthal 
József, Magyar Lászlöné, özv Mihalek Lászlóné, 
Molitóris/ János, Prékopa Károly, Demenyik Dé
nes 1 1 frí. Goldschmied Lipót, Schmér Arthur,
Nandrássy Milán 50 50 kr. Nagy-Dőc/én, 1894. 
január 25-én. Mer.sits Géza, a kör pénztárosa.

— Okos ő:ike. Mint a «Dozsnyói Hiradó*- 
ban olvassuk, a betleri uradalom tisztartójához 
három év ebitt az erdei munkások egy egészen 
még tehetetlen kis őz-sutát hoztak be, amelynek 
anyja valószínűleg elpusztult. A kis Őzikét fel
nevelték s egész nyáron át ott maradt a tisztar- 
tói lak körül, őszkor azonban eltűnt egészen. 
Mily nagy volt azonban öröme a lisztartó csa
ládjának. amint a gyermekek által «llanzi*-nak 
nevezett őzike a tél kezdetén beállított a tisz- 
tartói lak elé és hagyta magát czirogatni, úgy 
mint azelőtt. Tavaszszal aztán ismét eltűnt, de 
télre újra visszakerült Három év óta minden 
tavaszon elmegy rendesen az okos «Hanzi» és 
télen, amikor az erdőségben megfogyatkozik a 
táplálék, vissza jön újra minden reggel és este 
arra a helyre, ahol felnevelték s ahol egész té
len át jól tartják. Ez idén csak a múlt héten 
jelentkezett először teljesen jó konditióban és a 
nyakszalagot, amelylyel minden jelentkezésekor 
feldíszítik, most sem hozta el magával.

— Az állami mének varmegyénk területén 
következőképen fognak a fedeztetési állomásokra 
elhelyeztetni: Hátkára 4 drb (egv angol telivér), 
Feledre 3 drb (egy angol telivér), Jolsvára 2, 
Pelsüczre 2, Dimaszéesre 2, Tornallyára 7 (két 
angol telivér), Várgedére 2 (egy angol telivér), 
Dimaszombatbau 15 drb (két angol telivér és két 
tartalékmén). A mének február hó folyamán fog
nak állomáshelyeikre megérkezni.

— Farsang. A tamásfalai evang. énekkar 
által f. hó 14én rendezett tánczmulatság igen 
jól sikerült. Hogy mily látogatott volt ez a mu
latság, kitetszik abból is, hogy 40 kros belépti 
dij mellett 50 forintot jövedelmezett a jótékony 
czelra, a templomi csillár költségei fedezésére. 
Felülfizettek : Hamaliár Károly 5 Irt, özv. Nagy 
Zatrogh Julia 1 frt, özv. Liszka Józsefné 1 frt, 
özv. Piskalszkv Endréné l frt, Kovács Zsuzsanna 
1 frt, Turek József 1 fit, Törköly György 1 frt, 
Valent János 60 kr , ilj. Szepesi Paine 60 kr., 
Magyar Janos 20 kr.. Májba Jenő 20 kr., Hora- 
csek Dudolf 20 kr. A négyeseket 40 pár tán- 
czolta és másnap reggel fél 7 órakor oszlott szét 
a közönség.



— Dinamit Ugyan nem anarchisták merény-
lH'\ — csak éretlen suhanczok rossz tréfája 
volt, — mely azonban mindazáltal járhatott 
volna rossz következményekkel is. E hó 14 én 
este 7 órakor K oz  in а у György dobf'ncki bir
tokos kocsijával Z a b a r  községén hajtatván ke
resztül, a korcsma előtt álldogáló legények cso
portjából valaki egy dinamit-patron» dobott a 
lovak elé. A patron nagy dördüléssel explodált, 
s a lovak megriadva elkapták a kocsit ngy, hogy 
alig lehetett őket megfékezni, szerencsére azon
ban a kocsiban ülök egyikének sem történt 
semmi baja sem. A hatóság azonnal a legszigo
rúbban intézkedett, hogy a csínyt tevő talmi- 
anarchista elvegye megérdemlett büntetését.

— Nagy vihar a Garamon Megyénk Garam- 
vidékén óriási szélvihar dühöngött folyó hó 5-én, 
mely három napig tartott és azt a kevés havat 
amely a hegyeken volt. lesöpörte a völgyekbe és 
százakra menő fát lövéstől tép It ki A vihar 
alatt a hideg oly nagy volt, hogy az emberek 
csak életveszéllyel közlekedhettek. A szolgálat
ból idegen helyről hazatérő cselédek közül né
gyet találtak megfagyva a községek határában.

—  Véres verekedés volt karácsony éjszaká
ján Krasznahorka-Hosszuréten. Szakái .József, 
Szakái István és Balázs János annyira összever
ték és szurkálták Szabados Imrét, hogy ez leg
jobb esetben sem épü! fel sebeiből egy hónapnál 
előbb.

— Orvtámadás Nagy-Szlabosról értesítenek 
bennünket, hogy Farkas András ászt a kos és 
Adami András kovács, kik mindketten a nagy- 
szlabosi papírgyárban vannak alkalmazva, munka
közben valami felett összeszólalkoztak, de a töb
biek közbelépése a feltlegességet megakadályozta. 
Amint azonban este Farkas hazafelé ment Koeh- 
falára, az utón egyszerre elébe ugrott Adami és 
valami súlyos tárgygyal úgy ütötte Farkast bo
kán, bogy ez rögtön összerogyolt, ekkor a már 
tehetetlen emberre Adami még néhány ütést 
mért, azután otthagyta. Az ütések következtében 
Farkas mindkét labán oly sérüléseket szenvedett, 
hogy legalább is három íiétig lesz munkaképte
len beteg.

Vores kakas. Losszuszó községében nem 
igen elégedtek meg azzal, hogy szilveszter éjsza
káján csak a fejekben legyen illumiria- i<>, hanem 
valaki arról is gondoskodott, hogv az egész köz
ségei nappali fénybe burkolja. E végből leg
alkalmasabbnak taiaita a község tulajdonát k«- 
pfező csűrt felgyújtani, de bizony ez a Kivilágítás 
nem igen lehetett a hosszus/óiaknak Ínyére, mert 
400 írtba került, liogv ki szerezte nekik e kivi
lágítást, máig sem tudják.

Előfizetési í ‘ ‘hívás Lapunk munkatársa, 
H e v e s  sy Jenő. kitől olvasóink nem egv sike
rüli tározát olvastak, a következő felhívással lep 
a közönség elé: «Az irodalommal foglalkozók 
működése hazánkban csekét\ kivétellel, halas 
nélkül szokott maradni és csak keveseknek jut 
az elismerés és anyagi támogatás osztályrészül, 
inig a túlnyomó rész ketségbeejtő «patinával 
küzködve kénytelen a szellemiség országának 
olcsó dicsőségű, de annál kövecsesebb utait járni 
Ez okozza azt, hogy sokan megunva a czéltalan 
küzdést, a hosszú, sivár pálya fáradalmait, lete
szik a tollat, melyet olv lelkesedéssel ragadtak 
kezeikbe és elhallgatnak. íui hiszem, hogy az 
irodalom munkásaira is elérkezik az a költő ál
tal rm génekéit jobb kor és ezen boldog remény
ben bocsátom útnak K ön  у és m o s o l y ,  apró 
történetek az életből czimü müvemet, mely tizenöt 
kisebb-nagyobb elbeszélést és rajzot tartalmaz 
10—12 ívnyi terjedelemben, egvik jeles Írónk 
előszavával, husvétkor fog a könvvpiaczoii meg
jelenni. A könyvnek előfizetési ára 1 frt, bolti 
ára pedig 1 frt 50 kr. lesz. A gondos és Ízléses 
kiállításról Endrényi Lajos szegedi jóbiiü könyv
nyomdája gondoskodik, hova a megrendelések és 
előfizetési dijak intézendők. Gyűjtőknek tiz elő
fizető után egv disz kötésű könyvvel szolgálok. 
Szives támogatást kérve, maradiam Szegeden, 
1894. január havában hazafias üdvözlettel II e- 
v e s s y  Jenő, hírlapíró. Az előfizetéseket lapunk 
szerkesztősége készséggel közvetíti.

KÖZGAZDASÁG.
Rimaszombat város állategészségügye.

(brauner Gyula városi állatorvos jelentése alapján)

Nagyobb házi állalaink egészségi viszonyai 
az elmúlt évnegyedben igen kedvezőek voltak, 
mivel ragadós járványos betegség városunk te- 
rületén nem uralkodott.

Sertéseknél az orbáncz okozott némi vesz
teségeket.

A július havában fellépett betegség kelet- 
kyzesenek okát minden valószínűség szerint a

ragályanyagnak behurczolása képezte, mi mellett 
bizonyít ama tény, ho'y eme betegség az illető 
gazdaságokban azelőtt nem észleltetett.

Védő oltásokat illetőleg az évenle szaporodó 
kísérletek erős r monyt nyújtanak arra, hogy a 
tudomány miután már feltalálta, nagyrészben 
megállapította a fertőző betegségek okait, meg
találja az ellenük való védekezési eljárás helyes j 
mikéntjét is.

Éppen a sertés-orbáncz betegségre nézve ! 
kiváló védekezési eljárást képez a védő-oltás, i 
mely a baktériumok mesterséges tenyésztésének 
felhasználásával iparkodik a szervezet eMenálló 
képességéi előidézni.

Sajnos, manapság még eme védő-oltások a 
gyilkol lati téren imitl-amolt nem járnak megfe
lelő eredménynyel s annak alkalmazásától e miatt 
néhányan visszariadnak. lives balsikernek pedig 
oka lehet az oltóanyag előállításának kevésbé , 
tökéletes voita, annak szállítási viszonyai, a be- j 
oltott állatok életrendi feltételei és sok más em
beri korlátoltságunkkal együtt járó akadályok.

Nem ragadós betegségek előfordultak: Lo
vaknál a légző utak; szarvasmarháknál az emésztő 
és légző szervek hurutus bánhalmai, sebészet 
körébe tartozó betegülések ; sertéseknél gyomor- 
és bél-, továbbá hörg hurut ; kutyáknál szopor- 
nyicza, agyloh, szemlob : macskáknál bőrélődiek 
által okozott betegedések kerültek megfigyelés és 
gyógykezelés alá.

Az egész évfolyamot tekintve, lovaknál a 
légző, szarvasmarháknál az emésztő szervi bűn - 
talmak voltak lulnyomóak, inig sertéseknél ezek 
körülbelül egyenlő arányban fordultak elő. Ku
tyáknál. macskáknál a bőrélődiek képezték a be- 
tegedének többségét.

. 1  rásá/'rendtartás és forgalom. Or
szágos vásárainkon kiváló gond fordittatik arra, 
hogy ragadós betegségben szenvedő ló, vagy pe
riig a szomszéd tüdővészes vármegyék területei
ről származó szarvasmarha, a vásártérre be ne 
juthasson. A törvényben is előirott marhalevél 
vizsgálatot több betanított ember, az egészségi 
vizsgáin* pedig két okleveles állatorvossal telje
sít telik.

Mióta a gazdasági lapoknak vásári tudósí
tásokkal szolgálok, azóta meglehetős pontosságú 
statisztikai «.latokkal rendelkezem a felhajtott 
állatok számát illetőleg. Az 1899. évben volt a 
felhajtás lovakban 8900, marhákban 10,181. ju- 
hnkban 24,087, sertésekben 3407, összesen 46,635 
di I). Legnagyobb vá ár volt az állatok darab- 
számát tekintve, az augusztusi, alig különbözött 
egymástól a marcziusi, májusi és júliusi, kisebb 
volt «z októberi és legkisebb a januáriusi.

A forgalom legélénkebb volt az egész éven 
át azigás, valamint a vágó- és fejösmirhákban, 
tarlós lanyha irányzat a ló- és juh-vásárban volt 
észlelhető, mig a sertések állandóan tömegesen 
találtak vevőkre.

Arak jegyzésére nézve marha árak az év 
elejéhez képest és utolja felé 20 30 százalékkal
csökkentek, mely depressió még ma is fenn áll. 
L< vaknál a keresettebb hintós és jukkereket ki
véve. folyton alacsony áralakulással találkoztam. 
Juhoknál, iih Ive mustra őrüknél az árak — 
gazdai szempontból kétségbeejtő alacsony szín
vonalon maradtak, mig a sertéseknél u tisztes
séges ár igen csekély hullámzást mulatott.

Vásárterünk berendezése kényelmi, veszé
lyességi kereskedelmi szempontokból tekintve, 
még mindig nem megfelelő.

Érdekes, hogy a vásártéren felállított mér
legen ez ideig niég a mázsálások díjtalanul telje- 
sittettek, vagyis november 1-ig megmázsállatott 
széna 51 szekér, 369 mm.; szalma 8 szekér, 53 
mm.; mész 22 szekér, 235 mm.; kőszén 1 sze
kér, 16 mm ; összesem 88 szekér. 664 tnm. nettó 
súlyban ; 236 drb szarvasmarha, 544 drb sertés, 
illetve 770 drb állat 1643 mm. élősúlyban. Fize
tendő érték lett volna mintegy 80 frt. Vájjon 
mennyi fog befolyni 1894-ben.

M arhalevél intézni ént/. Az egész év 
folyamán elhasznállatott illetve kiadatott 5 kros 
marhalevél 4313, 3 kros 200 drb, összesen 4513 
darab, a megelőző évhez képest 103 darabbal 
kevesebb.

A  közvágóhíd. Az elmúlt IV. évnegyed
ben közfogyasztásra levágatott szarvasmarha 
180; borjú 41: juh és kecske 388; sertés 459: 
összesen 1068 darab állati.

Az egé‘sz év folyamán szarvasmarba: 770; 
borjú 751 ! juh és kecske 881 ; bárány és gödö
lye 214; sertés 1611; összesen 4227 darab állat.

A megelőző 1892. évhez viszonyítva szarvas- 
marha 16; borjú 99; juh 247; bárány 59; ser
tés 169; vagyis összesen 590 darab állattal több.

A levágott marhák között volt bivaly 2, 
bika 18, ökör 332, tehen 378, növendék 40 drb. 
Megelőző évhez képest az ökör száma 38 drbbal 
több, a tehenek száma 57 darabbal kevesebb

Ha már most tekintetbe veszem, miszerint 
az 1892. évi fogyasztás az előző évit 325, az 
1893-iF évi a megelőzőt 590 darabbal múlja le
iül, akkor ez kétségtelen bizonyságul szolgál egy

részről arra nézve, hogy a húsfogyasztás gyors 
léptekkel halad előre, s a város lakossága nö
vekszik, másrészről, hogy a jelenlegi közvágóhíd, 
mely már is igen szűk, mihamarabb nagyobbi- 
tást igényel.

Egész évben kényszervágás alá került 5 da
rab szarvasmarha, l drb sertés, összesen 6 da
rab állat.

Közfogyasztástól elvonatott egy szarvas- 
marha és két sertés. Az előző évben 408 darab 
mételyen máj, jelenleg csupán csak 33, vagyis 
375 darabbal kevesebb fordult elő. E körülmény 
egymaga már jelzi, hogy az 1893-ik év nem volt 
mételyen I sztendő.

Levágott állatokon az enyhébb légző, vala
mint az emésztő szervi bántalmak voltak észlel
hetők : még ragadós járványos betegség, főként 
a ragadós tüdőlob, egyetlen egy esetben sem volt 
megállapítható.

Húsárakat tekintve a megelőző évhez ké
pest mi változást sem tapasztaltunk. Marhahús 
kg -ja a levesnek való 44 kr., a pecsenye-hus 
52 kr. maradt: borjú hús egész éven át 52 krért, 
sertéshús 48—52 kr, mig a juh hús a verseny 
szerint 24—28 -3 0  krért méretett.

Helyi viszonyok figyelembe vétele mellett 
ha bár igen nehéz a húsárak felől igazságos íté
letet mondani, s annak kapcsán az ezzel foglal
kozó iparosok felett talán pálezat törni, még is 
úgy vélem, nem csalódom, midőn azon egyéni 
nézetemnek adok kifejezést, hogy a lefolyt év, e 
nemű iparosainkra nézve nem volt kedvezőtlen.

A közvágóhíd a f. év tavaszán költséges 
kerítés helyett ákáczmaggal ültettetett körül, mi
ből remélem pár év alatt kellő gondozás mellett 
szép és a czélnak megfelelő élő kerítés fog ki
fejlődni.

A levágott állatokra v natkozó s általam 
keresztvonásokkal használhatlanná lett marhale
veleket s a vágási lajstromokat a törvény ren
delkezéseinek megfelelően további megőrzés vé
gett. a rknpitányi hivatalnak szolgáltattam át.

A  (fijepm este rí telep. A gyepmesteri te
lepen bonczolva lett és ásatott el egész éven át 
8 ló, nagy szarvasmarha 6, borjú 3, sertés 3, 
kutya 1, összesen 21 darab <tliat."Megelőző évben 
17, f. évben tehát 4 darabbal több.

Az dllatszállitéis. A helybeli vasúti fel- 
rakodő állomásról utolsó évnegyedben elszállitta- 
tott 371 darab sertés.

Egész év folyamán szarvasmarha: 212,
borjú 192, sertés 2303; juh 20, összesen 2727 

! darab állat
Megelőző 1892-ik évhez hasonlítva szarvas- 

marha 76 darabbal kevesebb, borjú 114 darab, 
juh 20, és sertés 649 drbbal több.

Vizsgálatra vonatkozó jegyzőkönyvi másola
tok a végrehajtási rendelet értelmében 11-odfoku 
hatósághoz minden hó 1-én felterjesztettek.

Az ét fi a llen ц észt és. Állattenyésztésünket 
tekintve, sajnosán he kell ismernünk, miszerint 
szorosabb értelemben vett állattenyésztés váro
sunk területén alig létezik. Koránsem következik 
ebből azonban, miqtha állatlétszámunk is jelen
téktelen volna, mivel az, miként a tavaszszal 
eszközölt számlálás bizonyítja, 4000 darab kö
rül áll.

Nagyobb állatokat tartunk illendő számmal, 
s ez szoros összefüggésben áll városunk fogyasz
tási, mezőgazdasági és kis mérvbeii közlekedési 
viszonyaival.

Fogyasztási állapotokat méltatva, főként 
figyelemre, piaczunkon igen nagy kelendőségnek 
örvendenek a tejgazdaság termékei. Minek termé
szetes következménye, hogy nálunk a szarvas- 
marha tartásánál első sorban éppen a tejelés a 
fő* czél, másodsorban a borjú értékesítése. Mél
tóan társul ezekhez a sertéshizlalás.

Ily körülmények között, eleve kárhoztatandó 
azon törekvés, mely a hizlalás korlátozásával 
akarja városunk közegészségi állapotát javítani. 
A sertéshizlalás legközvetlenebbül a köztisztaság
gal kapcsolatos, ennek fenntartását pedig bár
mely más módon kívánatosabb keresztül vinni, 
mint olyannal, mely mélyen benyúl az adózó 
polgárok létérdekeibe.

Piaczi árak
Rimaszombatban 1894. január 20. tartott heti

vásáron :
Tisztabuza forint 6 30 6.50, rozs 5.30—5.50, árpa 

5 80 - 6.—. zab 5.80 6. — kukoricza 5*50—5.60, krumpli
1.25— 1 Й). bab-------- .------  tnmázsánkint. — Marhahús
25 kr, Uorjuhtis 62 kr. Sertéshús iSkr. kilogrammonkint

A rkapilányi hivatal,

Rozsnyón 1894. évi január 20-án tartott heti 
vásáron:

Tisztabuza frt 5 20, rozs 3*40. árpa 3,60, zab 3.60 
kukoricza 350, bab 5 00., kása 6 00 hektoliterenkint 

Súlyán Sándor, rkapitány.

A laptulajdonos megbízottja és felelős szerkesztő : 
SZELESS ÖDÓM.

Fömunkatársak : PAPP LÁSZLÓ és CSEH NA Y DÁNIEL.



Kiadó lakás.
Rimaszombat ban, a Losonczi ltU'Zii Л>. 
szám alatti újonnan épült báz földszinti 
része, mely négy lakó- és egy előszobából, 
konyha, kamara, cseléd-szoba, pincze, fa
tartó, közös mosó-konyha és az udvar vé
gében 324 négyszögméter területű kertrész
ből áll, azonnal vagy m ájas b ére  is 
bérbe vehető.

Bérleni szándékozók értekezhetnek 
Soós Ferencz tulajdonossal.

231—79. 1094. sz.

Pályázati hirdetmény.
Szab. Rimaszombat r. t. városnál halálozás 

következtében megüresedett adószedői tiszti állás 
választás utjáni betöltésére folyó évi január hó 
25-ikének d. e. 10 órája tűzetvén ki, felhivatnak 
mindazok, kik ezen 000 frt rendes fizetés és 50 
írt pótlékkal díjazott állást elnyerni óhajtják, hogy 
ez iránti törvényszerűen felszerelt kérvényüket 
január ho Jo-énfác <L r. U órájátс/ aló!Írott 
polgármesterhez adják be.

Kelt szab. Rimaszombat r. t. város tanácsá
nak 1894. január hó 19-én tartott üléséből.

Szabó György,
polgármester.

Üzlet áthelyezés.
Tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel, 

hogy a nagyvendéglöből kiköltözködtem s 
üzletemet a nagy vendéglővel szemben

I helyeztem át. Jó borok és egyéb italokkal, 
valamint Ízletes étkek s előzékeny kiszol- 

' gálás mellett állok a n. é. közönség ren
delkezésére

Mindenkorra — a közelgő országos vásár 
alkalmára is —  kérem szives látogatásukat.

Himaszécsen, 1894, január 20.
Tisztelettel

G latter Jakab,
vendéglős.

Pályázat.
A nyugdíjazás folytán üresedésbe jött 

Kokova nagyközségi jegyzői állomásra, mely- 
lyel évi 600 Irt készpénzfizetés, a jegyzői 
lak s melléképületeinek s a hozzátartozó 
két darab kertnek szabad haszonélvezete, 
két ki las földnek adómentes használata, négy 
öl kemény tűzifa, illetőleg a volt úrbéri erdő- 
legelőben a jegyző részé é megállapított faj- 
zási és legeltetési jog haszonélvezete, köz 
ségen kívüli hivatalos utazások alkalmával 
fuvar- és napidij-átalány s a vármegyei sza* 
bályrendeletileg megállapított egvébb munka
dijak vannak összekötve, az 1886 évi XXII 
t.-cz 82. § ának értelmében pályázat nyit- 
tátik s a község képviselő testületé állal 
megejtendő választás határnapjául í évi ja
nuár hó 29-ik napjának d. e. 10 órája Ko
kova nagyközség házánál kitüzetik.

Felhivatnak tehát mindazon egyének, 
kik ezen állást eltiyerni óhajtják, hogy kel
lőleg felszerelt pályázati folyamodványukat 
f évi január hó 27*ig az alulírott főszolga
bírói hivatalnál annál inkább benyújtsák, 
mert későbben beérkezettek ügyeimen kívül 
fognak hagyatni

Nyustya (Gömör m.) 1894. január 13.
K ubinyi Andor

r.-szombati j.-beli főszolgabíró

T udatom Gömör megye t közönségével, 
hogy Rozsnyón, a kiscsucsomi utczá- 
ban lévő házamat, mely áll 5 szoba, 
konyha, istálló, kamra, különálló pin
cze, udvar, konyhakert és gyümöl
csös kertből, szabad kézből eladom. 
Venni szándékozók forduljanak alul
írotthoz :

R eitter Ferencz
oszt. mérnök.

Uj-Gradiska (Slavonia).

Az idei báli idényre
ajánlom a nagyérdemű közönségnek meglepő olcsó áron a legnagyobb választékban

farsangi és báli áruczikkeimet, j
úgymint:

Legújabb báli kelmék, báli belépők, divatos legyezők, virág és hajdiszek, kézi vök 
és harisnyák, úgyszintén a mostani nagyon divatos és esti lény mellett csillogó 

im itált gyém ánt hajazoritők és diszek,
továbbá a legíinomabb, legkellemesebb illatszerek — Férti báli ingek, legdivatosabb 
gallér « s kézelők, báli nyakkendők és keztvük — Továbbá becsei ügyeimébe KÜ- 
löllösen a ján lom , hogy az idény elöhaladoltsága miatt m inden tőit áruim at 
liugy árengedm ény nyel bocsa Inin a nagyérdemű Vásárló közönség rendelkezésére.

Becses pártfogásáéit esedezve, vagyok kész szolgálattal R E ISZ JÓZSEF
női és férti divatáru üzlete.

* ----------------------------------------------------------------------- ---  *

* Olajnagykereskedés ж
és *

terményüzlet.
о Legfinomabb olívaolaj 2
V « gyáriolaj te,jesen $
’ c ásványolaj savlalanitotl. |

(D a legelső dijakkal kitüntetve. i
Ш
1 Kapható továbbá nálam: kékkő, Q

£  Ф
£ ponyva, zsák, kocsi kenőcs, kátrány- ф
ti festék, carbolsav, petroleum stb gaz- J
5* dasági czikk °

K R A U S  K A R O L Y  J.
Budapest, Dorotlya-ufcza 8.
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