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Gőzfürdőt kérünk. szelni, ha másért nem, hát csak azért sem, I a legféltettebb kincs, a testi egészség köve-
. . .  mert tudjuk mindnyájan, hogy télen a kád* tel Különös lenne tehát, ha éppen Rima-

. \ *• Cz.,g**n  ̂ elárasztotta igére- fürdő, hol a fel hevített test okvetlen szűk- szombatban kellene az egészség semmibe
^ ekjwU'R n*J I » 6 . arta ne^’ *,ozn’ a séges lehűléséről gondoskodva nincs, jófoi- vevésének oly nagy fokával találkozni, hogy

ай° » mikor a gyerek ekkora mán használhatatlan s legalább is koczkáz- a fürdő felépítése kivihetetlennek látszódjék. 
, ^ e k  raelMt felbátorodva, egy kis ke- tatotl dolog. Van törvényszékünk, közigazgatásunk,
fíyeie r , savanyúan mondta reá: «enyje, * Gőzfürdőre van tehát szükségünk ok- pánzügyigazgatóságunk, iskoláink, katona-
en>je, te is mindig olyat kérsz, ami nincs.» vétlenül és saját magunknak vétünk akkor, Ságunk stb., tehát egy jelentékeny hivatal-

Kpp ily szerény kívánság a mienk is, | midőn ennek felállításával egy perczig is noki és tiszti kar és a honoratiorok nagy
nem először van szó róla és van legalább késlekedünk. része nős, családos; nem kell attól félnünk
is akkora szükségünk gőzfürdőre, mint a Hogy magánválla kozó nem akad, az tehát, hogy a felállítandó gőzfürdőnek nem
rajkónak a kenyérre, mindamellett ha ez még nem bizonyít a fürdő feleslegessége lesz közönsége, mert a felvilágosodottság 
irányban néha meg is indultak némi törek- ! mellett, lehet, hogy akinek hozzá való pénze szinte magában hordja tudását a reánk 
vések, mindenkor eredményteleneknek bi- volna, anyagilag előnyössebbnek lát más j nézve jónak.
zonyultak. i vállalatot; épp azért, ha egyes ember nem I Szép dolognak tartjuk a kaszárnya

Városunk természeti fekvése ru m mond- | fog bele egy közhasznú vállalat létesítésébe, j építést, a szabadkai méntelep épületei is 
ható a legkedvezőbbnek; igaz, hogy he- j álljon annak élére első sorban maga a vá- ! becsületére válnak a városnak, de bizony 
gyekkel vagyunk övezve, az alsó rész mind- ros és a nagyközönség hozzájárulásával mondjuk, hogy hasonlíthatatlanul kevesebb 
amellett nedves sőt helyenként akár pos- J építse föl a füidöt, mely különben sem igé- ! szükség van mindezekre, mint egy gőzfür- 
ványosnak mondható. nyíl nagyobbszabásu költséget és melyhez dőre s ha a város áldozatot nem kiméivé

Nem is kerüli el Rimaszombatot a ra- oly jelentékeny segítő eszközök vannak, létesítette a katonaság épületeit, a közegész- 
gály. volt részünk benne annyi, hogy időn- mint például a könnyen hozzáférhető viz ség érdekében szintén ne takarékoskodjék, 
ként a holtakat kísérő harangszó folytonos és a Diekmann testvérek gőzmalma. s száljon sikra jó példaadás okáért, jelent-
zugása idegessé tehette az edzettebbeket is. A fürdőépités legkönnyebben eszközöl- kezzék mint a fölállítandó gőzfürdő első
Sok mindentéle oka van a betegségeknek, hető módja volna az, ha a vállalat részvé- részvényese s e ténykedése bizonyára nem 
az tagadhatatlan, éppen azért van szüksé- nyekre fektettetik és a város lesz a legna- fug eredmény nélküli lenni, az érdeklődés 
günk az azok elleni folytonos és éber vé- gyobb részvényes s ha a szükség úgy ki- felköltésével csoportosulni fognak azok, kik 
dekezésre, melvnek legjelentékenyebbje a vánja, megveszi a részvények felét s egyéb már régen tudják és érzik a szükségessé- 
test tisztasága s ennek elérésére okvetlenül kedvezményekben is részesíti a vállalatot, gét s meg lesz oldva a gőzfürdő létesitésé- 
íürdőre van szükségünk, még pedig nem • mely lehetetlenség, hogy életképessé ne le- nek rég vajúdó kérdése, 
nagy költséggel berendezett fényes diszi- gyen, ha nem is hoz részvényeseinek uzsora A szomszéd Losoncz jó példával jár
tésü fürdőre, hanem olyanra, amelyben a I kamatot. előttünk; csinos gőzfürdője, mely a hét bi
test épsége és tisztasága szempontjából meg- Ma már a kisebb vidéki városokban zonyos napjain áll a férfi és női közönség
fürödhetünk. | is megtaláljuk a gőzfürdőt, melynek felálli- rendelkezésére, díszére válik a városnak.

Igaz, hogy van városunkban két kád- tása nem áldozatkészség, hanem életszük- Ugyanazon épületben vannak a kádfürdők  ̂
fürdő is, de talán ezekről jobb nem be- séglet, még pedig oly életszükséglet, melyet étterem« sörcsarnok s nyári kert, tehát gon

« t  xT 'Y*v г*  и* -x* I ördöngös hasbeszéiő lesomfordált a lép- zeit maeska felé. Sz&jas Muki pedig fájdalmas
* jót Jfct vő  Ж* I csön ~~ mindketten az emeleten laktak — és : nyöszörgést hallatott.

’ kinyitotta a kaput és kívülről bezárta, nehogy — Oly igazán, mit hogy élek, holnap meg-
Köesög kijöhessen. Aztán a jámbor agglegény mérgezlek, kiáltá az agglegény a sötét utczára 

A P OKULJA К T HAS BESZÉLŐ. ablaka alá sompolygott я az utczán felhalmozott nézve, vájjon merre osont el a macska.
Tragikomikus történet. kövek és téglák közé bujt. Tervét hamarosan el- Ismételten panaszos vonitás volt a válasz.

Irta M á r t o n  ff у l i m e  készítette. Megköszörülte torkát és egy pesszi- — Micsoda, még itt vagy? — dühöngött
mist a kandúr halk panaszhangját hallatta. Ко- Köcsög magánkívül és egy kefe repült a látha- 

bzájas Muki egy napon arra a felfedezésre rülötte mély esend honolt s a fura hangok mess- t»»lan macska felé. 
jutott, hogy ő hasbeszélő. Ha végig ment az ut- sze elhangzottak. Muki buzgón nyávogott. Erre Q MllVi mintha
cián, bolondabbnál-bolondabb csínyeket vitt vég- ‘ Köcsög dühösen ugrott az ablakhoz, kinyitotta éa , ^  Tm icski az án meste-
hez Alig mull el nap, hogy valakit ne hosszan- kidng£  fejét Fehér házi sapkája é. éjjeli kosi- Л Г  т 1 п Т ь а а ^ м к Г г в ^ « -
tott volna. Egyszer kiment a piaczra és a kofá- ШгаД kísérteties színben tüntették feL A macs- njj*  и!*по̂ *  J ’ lh maceka felm 
kát holtra ijesztgette; rájuk fogta, hogy a halak k4k bizonyára eirémülve rohantak volna el ha- né* „  effffiPffénv
beszélnek, a tyúkok énekelntk, a malaczok no- Dyati-homlok. f i * ‘lUal е1т? 7 ? " »  tz a*glegénJ*
vetnek, a kakasok röfögnek é. t5bb ehe* hawnfö _  Atkozott mac, kij,  ki*Htá dühösen. Az ^ ‘ .и Г ^ Г Й е к “ ' betette
rü\n6 l t * U M S l l U “ ^ eU k rí\ u ty .u g a U .- * Kemét eera hun?hatj‘  Ьй- КоИ Mt-hérom perc* ш«1« £

ritkUotte pirjitk* M ^ 2 íik “ ‘ 1 Szikja* Muki meglapult a téglák közt mint tény macska '“iprén“  hagján válaszolt rá, majd
Г Й  mi kor *meghü tötU magá ̂ ápóly I *8У nyúl » élig bírt. neve.éeét visszafojtani. -  mindketten egyszerre kezdtek duettozni. Ez oly

raestenleg tudta’ utánozni £  elkényeztetett tig- í Aztán néhány siralmas hangot hallatva elnémult, iszonyú zene volt, hogy a hallgatónak okvetlen
tie macskát, mely viharos estén keservesen s.o- I “>"*“ ** • h»ndllr cs*16dv‘  reményében vissza- j ég felé ‘ Ut a haj. 
л.»Т«А»ляп; uA(tlv v^ - aumal. .«гг ! vohuU vom«. Az ablak harmadszor nyílt ki és harmad-

macskát mely*anyja után vágyakozó* vékony Köcsög Muki belette az ablakot és vissza- szór dugta ki fejét a boldogtalan agglegény,
sopránhangon... sióval a macskák zeneköltésze- feküdt ágyába. Alig hunyta le szemét, — midőn j  — E* mAr .még‘8 Jsí0nyat®s Ezt
táhm otthonos volt újra megkezdte a hangversenyt Muki------- nem tűrhetem, egész éjjeli nyugalmam oda. Át

ír * *1лп tanyát hö,(/v 1*» ezúttal a fiatal macskák söprűn hangján. Ez va- kozott macskája!
r *eJ  .eaU> лí öflötfmaliid lóban megható voll. Az ablak újra kinyílt és az Szájas Muki valóságos fülbemászó kettős

K ö c s ö g ^ m ^ e g y  , в д  , _  ki4lt4 ' " " Г  “ borzasztó I Most már ketten

l ^ oS ^ v ä s :  tы ? вЬеивц *g8leí‘ ny' " NeMe ez legyen Ä t i Ä t T Ä
csögöt* szemelt er Ы'áldozat gyanánt Szájas lluki. i É szavakkal egy esizmabuzót dobott a kép- hagyom úgy, majd elveszem a kedveteket!



doskodva van a közönség testi és szellemi 
üdüléséről egyaránt, —  pedig Losoncznak 
éppenséggel csak járásbírósága van, nem 
törvényszéki, nem közigazgatási székhely, 
pénzügyigazgatósága sincsen, hanem van 
ehelyett Losonczon valami, aminek hiányát 
mi Rimarzombatban sajnálattal nélkülözzük 
és ez az egészséges eszmék iránt való ügy
buzgalom.

Lehet, hogy nálunk is megvan, talán 
csak szunnyad; — íme itt egy jó alkalom, 
kísértsük felébreszteni.

Várm egyei közgyűlés.
A köztanácskozás tárgyát képező közügyek 

elintézése végett szükséges, törvény és szabály- 
rendeletileg megállapított rendes tavaszi vár
megyei közgyűlés határidejéül, főispán ur ő mél
tóságával egyetértői eg, a folyó évi márczius hó 
13-ik és következő 14-ik napjának d. e. 0 órája 
Rimaszombat városába tűzetett ki.

Midőn erről vármegyénk közönségét ezen
nel értesítem és a vármegyei bizottság tagjait 
személyes megjelenésre hivatalból tisztelettel fel
kérem, egyidejűleg köztudomásra hozom, hogy 
ez alkalommal a köztanácskozás és elintézés ki
válóbb tárgyait a legközelebb múlt 1893-ik évi 
házi pénztár számadásainak megvizsgálása, a 
vármegyei kezelés alatt levő összes pénztárak 
és alapok múlt évi számadásainak megvizsgálása 
eredményéről szóló számvizsgáló bizottsági je
lentések tárgyalása, az 1891. és 1892. évről szer
kesztett úti zárszámadás törvényszerű megvizs
gálása. Hanvay Zoltán vármegyei bizottsági tag
nak, a Tompa Mihály uevét viselendő nyilvános 
törvényhatósági közkönyvtár alapítása tárgyában 
beadott indítványának tárgyalása, valamint a 
törvény 46. §-a értelmében, a tárgysorozatban 
szabályszerűen kihirdetendő egyéb közérdekű 
ügyek fogják képezni.

Rimaszombat, 1894. február 14.
Bornemisza ];ászló s. k,

alispán*

A rozsnyói választókerület vá
lasztóihoz !

Tisztelt választótársaink !
Elérkezett az idő, melyben az országgyűlés 

előtt fontos egyházpolitikai törvényjavaslatok, u.
m. a házassági jognak a kötelező polgári házas
ság alakjában egységes állami rendezését, az 
állami anyakönyvek vezetését, a vallásszabadság 
és jogegyenlőségnek biztosítását, valamint izrae
lita polgártársaink teljes egvenjogosuitságát és 
végül a különböző vallásfelekezetek közötti jog- 
egyenlőség életbeléptetése után a vegyes kázas- 
ságokból származó gyermekek vallásának meg
felelő rendezését czélzó javaslatok a törvényho
zásnak döntő elhatározása a’ á jutottak.

Nehéz feladat volt az, hogy e javaslatok a 
majdnem iegyőzhetetleneknek látszott akadályok 
elhárítása után a törvényhozási működésnek 
— már is ilyen előrehaladott stádiumában vi
tessenek.

A múltnak egyoldalulag kedvező hagyomá
nyaihoz féltékenyen ragaszkodó elfogultság ne

hézségeket gördített és gördít még most is min
den oly üdvös intézkedés elé, amelynek czélja: a 
házassági jog terén eddig fennálló kiváltságok s 
a családi és örökösödési viszonyokba mélyen be
nyúló viszásságok, bonyodalmak és bizonytalan
ságok megszüntetése, a magzar haza minden 
rendű, rangú és vallásu polgárára nézve a csa
ládi és társadalmi jogviszonyoknak egységes és 
egyenlő jogú szabályozás s ez által a haza min
den polgárai közölt az együvé tartozás érzetének 
biztosítása.

Jóságos fejedelmünk bölcsessége, kormá
nyunknak a feitornyosult akadályokat elhárító 
erélye s országos képviselőinkek párt és vallás
különbség nélkül alakult és szabadelvű irányt 
követő nagy többsége immár oda juttatta ezen 
kérdéseket, miszerint azoknak kedvező megol
dása többé kétségesnek alig tekinthető.

E tényekkel szemben a mi kötelességünk 
az elismerés és hála érzetének nyilvánítása.

S miután a rozsnyói választókerület kép- j 
viselője gr. Andrássy Géza ur szintén azon or
szággyűlési képviselők közé tartozik, akik e nagy 
mü létrejöttét hazafias, szabadelvű magatartással 
s befolyásukkal előmozdították s ezért elismeré
sünk s bizalmunkat kiérdemelte.

Felhívjuk a rozsnyói választókerülethez tar
tozó összes községeknek mindazon választóit, akik t 
az országgyűlés tárgyalása alatt levő s fent jel
zett fontos egyházpolitikai javaslatokat helyeslik 
s azoknak törvényerőre emelkedését kívánják, 
hogy a folyó évi február hó 27-én (kedden) dél
előtt 10 órakor Rozsnyón a városháza nagyter
mében megtartandó választói gyűlésre megjelenni 
szíveskedjék oly czélból:

1. Hogy választókerületünk igen t. képvise
lője, "r. Andrássy Géza urnák ezen kérdésben 
tanúsítóit eljárásáért elismerésünk és bizalmunk 
nyilvánittassék.

2. Hogy miután Budapesten folyó évi már
czius hó 4-én párt és felekezeti különbség nél
kül országos gyűlés tart at ik, melynek czélja az, 
hogy az ország minden részéből egybegyült vá
lasztók részéről a tervbe vett s a hazára nézve 
üdvös reformok helyeslése impozáns és ünne
pélyes alakban nyilvánittassék, — a rozsnyói 
választókerületnek választói is jelentsék ki, mi
szerint e mozgalomhoz csatlakozzanak és ezen 
országos gyűlésben kiküldendő képviselők által 
résztvesznek.

Kelt a rozsnyói választókerületnek az egy
házpolitikai reformok támogatása czéljáből ala
kult végrehajtó-bizottságnak Rozsnyón, 1894 évi 
február hó 18-án tartott üléséből.

Farkas Jenő, Flütsch Kálmán, Gál János,
; Gümöry Gusztáv, dr. Gutlohn Henrik, Hűmos 

Gyula, Hcdinka Mihály, Kiss Bertalan, Kiss 
István, Máriássy Barna. Markó József, dr. Mr.rkó 
Sándor, dr. Maurer Arthur, dr Mayer Mór,

1 Nehrer Gyula Niki Gyula, ftnody Károly, Ora- 
vecz Mihály, Polaesek Béla, dr. Púsch Dezső, 
Rosthy József, Sárkány Miksa, Schlosser Albert, 
Schneider Gusztáv, Schuber Mátyás, Szoghtő 
Gusztáv, Szontagh Béla, Szonlagh József, Tichy 
Mihály, Tcmory Géza, Varga József.

E szavakkal tele korsót vagdalt a képzeli 
macska felé, de alig tört össze a jobb sorsra ér
demes edény, midőn Muki hossszu fájdalmas 
nyávogásban tört ki.

— Csakugyan most jól eltaláljam. Csak 
volna legalább egy hatlövetö revolverem, tudom 
egyik se menne haza ! mondá Köcsög Tóbiás.

Szájas Muki pedig élénk nyávogást folyta
tott alant, két macska nyávogott, jajgatott, du
ruzsolt s a hangverseny valóban borzalmas haj
meresztővé kezdett válni minden egészséges dob
hártya előtt.

— Ez mindig czifrább lesz! káromkodék 
Köcsög. Nem marad egyéb hátra, minthogy le
menjek és egy jókora doronggal széjjelverjem az 
ocsmány állatokat.

Köcsög gyertyát gyújtott és ekkor Szájas 
jónak látta elszelelni s felment lakására. Abla
kából leste, mint keresi a szegény agglegény 
vékony éjjeli köntösében égő gyertyával a kép
zelt macskákat s hallotta, mint káromkodott, 
midőn semmit se talált.

Ez volt a kezdet.
Ettől fogva Szájas Muki minden este 11 

órakor Köcsög ablaka alá bujt és macska-duet- 
tal kedveskedett neki, még pedig mindig a javá
ból. A szegény agglegény átkozódott és dühön
gött. Hajke'e, ócska czipők, üres sörös üvegek, 
tintásüveg csak úgy repültek le a sösétségbe, 
végre egy napon szobája egészen üres volt, már 
nem rclt mit ledobálni.

Szájas Muki megelégelte a tréfát, meg aztán

attél tartott, bogy a repülő jószágok közül egyik 
czélt téveszthet és őt találja el. Egy este néhány 
barátját hívta el magához vacsorára és egy kis 
«mulatságra.» Tiz órára már bevégezték a va- 

I csorát, ekkor felállt Szájas Muki és mivel a töb
biek is kitűnő és emelkedett hangulatban vol- 

1 tak, bámulva hallgatták tervét. Ö egyelőre nem 
szólt egyebet, csak azt mondá: «Fiuk, akartok-e 

I jót nevetni?» Mire mind örömmel beleegyeztek 
és alig várták a mulatság kezdetét. Muki csupa 
óvatosságból levetette czipőjét és lassan lement 
a lépcsőn. Társai egyenkint követték, hogyne, 

I hiszen még sohasem nevettek akkorát, mint ma.
Azonban Köcsög sem maradt veszteg. Szer- 

! zett magának nagy titokban egy idomított ku- 
i tyát, amely a legelső «uezezu» szóra irgalmat

lanul megtámadott minden élőt. ami útjába ke
rült. Ezzel a derék állattal akarta úgy istenesen 
lefülelte!ni a konczertező macskákat. Kapuzárás 
után Köcsög Tóbiás ajtaját eltorlaszolták min
denféle eaiközzel, nehogy kijöhessen. Muki aztán 
az agglegény ablaka alá ment a szokott helyre 
s barátait vagy húsz lépésnyi távolban elhelyezte 
s íigyelmeztette, hogy meg ne mozduljanak bármi 
történjék is. Nemsokára hangos és valóban sziv- 
rehatő nyávogás hallatszott, — aztán egyszerre 
csend lön. Az elsőt követta egy második, har
madik, végre hatalmas terzettben egyesült a kan
dúr és macnka nyávogása. Pokoli hangverseny 
volt ez, olyan, minőt még nem hallott a környék. 
Az ablak kinyílt és az agglegény hangja szó
lalt meg.

P olgári hásaaság.
(Szemelvények az egyházjog mezejéről.)

Sokan a kath. canonisták közül, habár a 
házasságot szentségnek tartják, azt állítják, hogy 
az lényegileg nem egyéb, egyszerű polgári szer
ződésnél s hogy a szentségi jelleg puszta járu
léka a szerződésnek.

Es ha a házasság — e kath. canonisták 
állítása szerint — polgári szerződés, mi sem áll 
útjában annak, hogy a házasság polgári legyen 
és nem egyházi. #

De különben is dogma az, hogy a házasság 
szentségének kiszolgáltaiói maguk a jegyesek, 
nein pedig az illetékes lelkész, ki a házasságkö
tésnél csak mint tanú működik.

És tény az is, hogy a tridenti zsinat, mely 
az úgynevezett titkos házasságokat megszüntette, 
már megszerkesztette a decretumot, mely szerint 
a házasság megkötését két tanú jelenlétéhez kö
tötte, s e dekrétum csakis a franczia követek 
kérésére lett akként formulázva, hogy az illeté
kes lelkész — a parochus — mirt hiteles tanú 
jelenléte okvetlenül szükséges legyen ahhoz, hogy 
a házasság érvényes legyen.

És ha a jegyesek maguk a házasság szent
ségének kiszolgáltatói, ha az illetékes lelkész 
csak mint tanú működik, mért ne lehessen a há- 

1 zasság polgári.
Különben is polgári házasság sehol nem 

tiltja el a jegyeseket attól, hogy házasságukat 
egyházilag is megáldassák.

A polgári házasság háromféle lehet.
1. Kötelező polgári házasság, midőn t. i. а 

törvény a házasulandókat kivétel nélkül s elen
gedhetetlenül a polgári egybekelésre utalja és 
ennek létrejötte előtt az egyház áldásának ki
kérését és megadását szigorúan tiltja s a pol
gári egybekelés mellőztével az egyház színe előtt 
létesült házasságokat — érvényteleneknek nyil
vánítja.

2. Tetszés szerinti vagy fakultativ polgári 
házasság, mely szerint a házasulandók tetszésére 
bizatik, vájjon polgári vagy egyházi hatóság előtt 
óhajtják-e házasságaikat megkötni, mert a tör
vény egyaránt érvényeseknek ismeri a polgári ós 
egyházi házasságokat.

3. Szükségbeli polgári házasság, mely egye
dül csak azon esetben engedtetik meg, ha va
lamely bontó házassági akadály miatt a felek 
között egyházilag érvényes házasság nem lé-

: tesülhet.
A polgárilag megkötött házasságot a kath'

! egyház érvényes házasságnak nem ismeri el ott, 
hol a polgári házasság be van hozva, hangsú
lyozza azt, hogy a felek lelkiismeretbeli köteles
ségüknek ismerjék az egyház áldását utólag ki
kérni, mert különben házassági firgyük egyházi
lag nem fog érvényesnek tekintetni. Ezt pedig 
az állam törvénye sehol nem tiltja.

A polgári házasságnál bizonyos okok miatt 
a házasság felbontható, de a falbontás okai sok
kal kevesebbek általán véve, mint a jelenlegi 
nem kath. házassági jog mellett, sö Franczia- 
országban a «Code Napoleon* jónak látta a há
zasságokat elengedhetetlenül felbonthatlanoknak 
nyiivanitani és így nem áll az, hogy a polgári 
házasság csak bizonyos meghatározott időre 

j köttetik.
A polgári házasság három faja közül a 

szükségbeli polgári házasság az. mit a katholikus 
I egyház leginkább perhoreskál.

Fogd meg Hector!
E pillanatban csakugyan megfogott valamit 

a kutya, de ez Szájas lábikrája s ez oly fájdal
mat okozott, mintha nyársra húzták volna. Han
gos segélykiáltásba tört ki, de mos már emberi 
hangon. A hatalmas kutya azonban még jobban 
rárohant és éles fogaival még erősebben mar- 
czangoita a póruljárt hasbeszélőt. Ez Köcsög ne
vét kiáltá, ki most már mindent tudott s gyor
san leakart jönni, de ajtaját nem bírta sehogy- 
sem kinyitni.

— Segítsen Köcsög ur I Segítsen! — kiáltá 
Szájas.

Vigye el ajtóm elöl e lomokat, akkor lejö
hetek ! viszonzá Köcsög.

Szájas Muki atnily gyorsan csak lehetett, 
elhárította a közlekedési akadályokat, de a kutya 
folyton nyomában volt. Köcsög hatalmas bottal 
kezében fogadta a hasbeszélöt. A kutyát elker
gette, de annál jobban elhusángolta a póruljárt 
harbeszélőt, kinek fejétől a lábáig minden része 
kék és zöld lett.

Szájas Muki barátai azt hitték, hogy ez 
I tréfa és ez is a mulatsághoz tartozik, jó» ne

vettek rajta. Kinyilatkoztatták, hogy ez volt a 
í legszebb mulatság, mit életükben láttak. Vala

hányszor vele találkoztak, mindannyiszor meg- 
I köszönték a szerzett élvezetet s kérték, hogy is

mételje e páratlan mulatságot, de Szájas Muki 
: lemondott azóta hasbeszélő tehetségének további 
j képzéséről.



л Mamok ban van r t d i f ^ h l í “ " l ’ r a n M ^ o t -  к  * T ‘  “  - W 8®!6.1 i , " ,ert ,a** « и »  másra rendelései!, mint épen csak első
Г  Vnvnkí>rSZdii-ba? ’ Helguimban- a rajnai tar- tölteni Az p|őt?u«|Vd °  , muked''elök ГоИАк be'  rendű czégre, amely megbízhatóságánál fogva
omanvokban, Knrhessen, Schwarzburg, Sonder- a rint iszomh«i?J4 -V "3® ^ e.k jd^ede me részben vezérszerepet játszik növénytermelésünk terén.
\Un v ő k u ek pnbrrgv ChverÍn * Hannov. r tartó- f e l s z e r e l é s é r e ^ S"  *11”  npa,dának De ,A‘Í «k különben, -  hogy'a valódi fajazonos 

manyokban, Genf, Neuenburg és Tessin kanto- F,zen törekvő lanczn û,atsrtK követi. magvaknak termelői is állást foglalnak már a
nokban s a Dunafejedelemségekben. Az amerikai adására n4avlíözfm*éf- kcl .enle?n*k '«érkező elő- .számos hamisításokkal és visszaélésekkel szem-
államok kozni Uj-Granadában és Venezuelában. felhívjuk ^  -«nségunk ügyeimet már most is ben. A bélen megjelent lapokban következő nyi-

A tetszés szerinti polgári házasság Anglia- latkozalot tett közzé egy világhírű külföldi répá
ban es Irhonban és az indiai angol gyarmatok- -  A bementei borvásárlás Sokat hallott« ma*‘ermetó: *A Borries-féIe eckendorfi (észak
ban hdenbm-g nagyberezcségben, Hamburg dicsérni a tiszt Hetes a szegedi borokat s z ín in  "ömetországi) nemesbirtokok központi igazgató-
varosában é- Waadt kantonban bir ómnyrivH. azért ritkaság számba menvén manapság aPió M?nnel ^ zh irré j teszi,. hogy ; a.kitünőnek

A sznkségbelt polgárt házasság pedig az epiihutonoal illethető italka clh-tárolta” hoev bl/'° ; ' l 1111 eredeti eckendorft takarmányrépa-mag-
ansztriai orokos tartományokban Würlenberg és hozat a fohliesért borokból Hetente nem’ olyan J« nak kizárólagoss egyedüli .elárasitáaát Aasstria-
1Ыеп tartományokban Sveti- és Norvégország- nagy község, hogy az ilyesminek hire ne futna Mii«varorsZ ,g részere Mauthner Ödön budape.ti
ban Dámában, /  ír,eb. Tbnrgán . s S.-h .(Глацче,, s üvl épp fezüU v á ra k .^ s^ " nézeM a b e ^ e i  megkere*kedd ™bárta át és ennélfogva
kantonokban vau megengedve. kftvolemény a szegedi borok elé Meg is jött á magkereskedő ezég egyedül képet a

Nálunk a törvényhozás most foglalkozik várva-várt küldemény, hatalmas "  o m á g o M  eckendorü r.pamagot szállítani..
айМедйЖьЬ rawlür?T k e% líS  n n u i '^ T  k®' ы  ?  п н " ' * * а®п' а* « ^  “ üen. Felbontják a A nozsoyói adóhivatal sikkasztása ügyé-
41,ot lipb()77a й ‘ po gán bazas- Iádat feldupszolják az egvik üveget — viz, a ben mint a fővárosi napilapok közölték —

második, a harmadik, mind, mind, csupa tiszta folyó hó 15 én határozott végleg a kir. Curia.
--------------------------------------------------- --  viz. Az álmélkodás természeten általános s ezt Kristóífy József volt ellenőrt 5 és fél évi fegy-

másnap a dühig menő bosszankodás váltja fel, ház büntetésre Ítélte, mig a másik két vádlott

H
í  П  P  1 /  midőn express érkezik a postán egy kis csomag felmentését helybenhagyta. E szerint ezen nagy
1  1\ £  IV. azzal az utasítással, hogy annak tartalma téve- érdeklődést keltett ügy 3 év után befejezést

— Szerkesztőnk n i.,»  ír u  , Q , .... , déf bd! k.l,n!lrйd, az üvegből. Azóta a berenteiek nyert A fővárosi napilapok közleményeibe egy
. l ' , naaza- öéh 1 s különösen a tiszteleten nagyon furcsa szem- kis hiba csúszott be, melyet aztán egyik a mA-
kos 'T ü X h a d n t^ ^  lakunk fclebis0  ?  ЛП̂ Пек аГГа' kÍ elmHÍk a pzegedi borl meri sik' 01 átVfctt' ho^  «• *z ügyben elsőfokulag «

. . .  К Г ' “ 11" " 1“ - “
bájos s női erényekben gazdag leányát. Három — * földmlveléeögyi miniszter a következő
díszes fogat röpítette a templomhoz a csak ki- rendeletet bocsátotta ki: Tudomásomra jutott, — Hirtelen halál. Vígan lakadalmaskodtak
záróing a család tagjaiból állott násznépet, s or í10^  egyesek a marhaleveleknek az állatok le- folyó hó 15-én llanván a Ferenci PáLházánál.
gonahangok fogadták a fiatal párt, amint barA- fására szánt rovatába az állatok egészségi álla- Gyenes Jánosné. szül. Bonc Zsuzsanna is ott
taik és tisztelőik sorfala között az égő gyertyák- potát Je,zö e8Yes kifejezéseket (pl. kehes) beirat- volt a többi meghívottak között. Szintén jókedv-
kai ékített oltár elé léptek, hogv örök hűséget ,ak’ arra Pz*mi,va, bogy a vevő vagy irástudat- vei mulatott egész éjfélutánig, midőn Asztalos
esküdjenek egymásnak. A menyasszony, kinél lan’ vagy lIy bejegyzésekre nem ügyel és így a Jánossal — kivel közös háztartásban élt, haza-
bájosabb jelenséget alig lehet elképzelnünk fe- óvatosság alól menekülhetnek. Tekintettel arra, felé indult. Alig ért azonban be a saját udvarukba,
bér moire selyemruhában volt, arany és ezüsttel h?*Y 8 marhalevél-kezelők egyes állatok bizonyos midőn egyszerre nagy vérhányás jött reá, mely
hímzett prémes mentével; a nászmenetben édes- közös állapotának a marhalevélben való igazo- I rövid idő alatt halálát is okozta. A hirtelen ha-
anvja és fivérei, Viktor és Frigyesen kívül csak !ására jogosítva és hivatva nincsennek és ily Iái a körorvosnak gyanúsnak tűnt fel és az ese-
nagybátvja, Hartzer Balduin Coburg herczegi «Kádasnak a marhalevélben helye nincsen, ezen- tét a hatóságnak bejelentette, mely elrendelte a
tiszt és a vőlegény részéről Németh Ignácz. mi- nfl megtiltom, hogy a marhalevél-kezelők az hulla törvényszéki bonczolását s ime, a boncio-
nisztereinöki titkár mint tanuk vettek ré*zt. állatok egészségi állapotára vonatkozólag a mar- lás során kiderült, hogy Gyenes Jánosné halá-
Mészáros Bálint római katli plébános miután levelekbe egyebet beleírjanak, mint ami a mar- lát phosphor mérgezés okozta A vizsgálat tovább
összeeskette a fiatal párt, a nála megszokott halevél űrlapokra nyomtatott egészségi bizo- folyik, bár a más általi megmérgezés esete ki-*
ékesszólással egyikét tartotta legszebb beszédei- nYllvány táltal a fennálló szabályok értelmében zártnak tekinthető, mivel alig képzelhető, hogy
r«k, — mely nemcsak azoknál, kikhez köz- igazolandó. A jelen rendeletembe ütköző eljárás valakit phosphorral meg lehessen mérgezni, te
vejenül intézve volt, de a jelenlevő közönségnél megtorlása iránt az 1888 VII törvényezikk vég- kintve. hogy a phosphor undorító szaga és ize
is »jagv hatást tett A szertartás után újra meg- óhajtására kiadott utasítás 6-ik i;-a irányadó. annak jelenlétét rögtön elárulja,
csendülő orgonáimnak mellett vezette el az ol- ^ rö1 a közönséget tudomüsvétel és az illető _  verekedés szinhplvp va„  f(llv/l hA
tőrtől a boldog léri ifin nőiét otthonukba tér- közegeinek megfelelő utasitüsa vegett ezennel r veres verekedea színhelye volt. folyó hó

1 ú Л  i- .i f  , í  VJ ' i?  ’ 0U,ll)nLUK/  a ler- értesítem. о-én a szuhafői korcsmaudvar. A mondott napon
<ek, hol lelj« állandó tanyáját azon boldogság, ott pálinkáztak a korcsmában Nagy Pál és Tóg-
melyet "szteloik és barátaik nagy csoportja ne- _  Gépcsarnok Rlmasjombatban. .Első rima- lá" Mihály felső-szuhai lakosok, midőn Máté

i oszin n ív,in. szombati gazdasági gép gyári-raktár* ezég alatt István, Kubik János, Nagy András és Pozsgai
— Perjéssy László nagy-réczei polgári és UJ vállalat alakult városunkban, moly az Andrássy- Zsigmond zádorfalai lakosok a korcsmában meg-

kereskedelmi iskolai igazgatót a vallás- és köz- ulon diszeíi csarnokot fog építtetni. Az uj valla- jelentek és az ott talált két emberrel egy asa-
oklatásügyi miniszter a IX-ik fizetési osztályba ,at паИУ lendületet lesz hivatva adni mezőgaz- tálhoz leülve, szintén pálinkázni kezdtek. De na-
ugyanazon minőségben előléptette. dászatunk fejlődésének, amennyiben a modern ЯУ0П s<>kat ihattak, mert csakhamar megeredtek

technika vívmányait, a legújabb és legczélsze- a nyelvek s Nagy Pál a nevezett négy emberrel
— Nóegyleti tanczestély. Ma lesz az izr. rübb gépeket — lehet részletfizetésre is — összeszólalkozott. A vitába Téglás Mihály is be-

nöegyesület tánczestély-, mely az érdeklődést bevásárolni. De meg kiszámithatlan előny az a lekeveredett, de vesztére, mert amint a korcs
mérlegelve, mely iránta nyilvánul, bizonyára a gazdára, ha közvetlenül tekintheti meg a vásár- mából távozni akart, a zádorfaliak fejszékkel rá-
legsikerültebb estélyek egyike !eend A rendező- landó gépet s nem lesz kénytelen e végett Bu- rohantak és annyira összevagdalták, hogy több
ség mindent elkövet, hogy a megjelenők jól ma* dapestre fáradni s meg lesz óva, hogy ismeretlen oldalbordája eldarabolódott. A súlyosan sérült
tatása minél teljesebb Ír-gyen es ilyképp nincs ágens uj gép helyett kijavított és befestett ócs- I Téglást kocsin kellett lakására elszállítani és
egyébre szükség, mint a látogatottságra, mely kát küld a nyakára. Az <E!«Ő rimaszombati gaz- szerencséje lesz, ha pár hónap alatt kiheverheti
pedig a közönség feladata lévén, bizonyára nem dasági gép gyári raktár* körlevelét lapunkhoz sérülését. A csendőrség a tetteseket feljelentette,
fog elmaradni. csatolva vesrik olvasóink ós a legjobb szívvel _  Baromjj tenyésztőknek. Az állatkert régi

— Szoloabirói járások szaporítása. Kddigelé j ajanlju a Kozonpeg igyeimebe. jó nevű tyukászatában vérfelfriasités czéljából
a garami szolgahiróság létesítése az eredménye „  Lupej bácsinak is megmagyarázták a elsőrendű valódi tisztafaju tenyésztörzaek érkoz-
ama mozgalomnak. Helyet az ugynerezettt szék- finánezok. hogv mily veszedelmes következménye ek *. kulfo>d legkiválóbb tenyésztőitől. Az ígaz- 
hdykérdés indított meg Gümőrmegyének azelőtt van annak, ha az ember szüzdohányt szi. 3 Irt gn,0í!ág elfogad már “ nsl megrendeléseket faj-
is volt fi járása s éppen a nagy-rőczci járás az, go krt űzetett büntetésül, a miért I kilo szépen baromit tojásokra és kívánatra bermentve küld
mely a nagy-rőczei és ratkói két ján. ból lett felvágott dohányt találtak babos szekrényében. a? e«Vaékeket- ,KéP«s 60 krnak kész-
kikerekitve Ez uj szo gabirói járás létesítése Már most számítva azt, hogy a dohányért ma- ^ " * bcn vagy leveljegyekben leendő előleges be-
egyik tényezője lesz a J ő  közigazgatásnak. E , gáert 1 frt 20 krl adott, a felvágás és ijedtsé- küldése mellett szinte bermentve küldetik meg a
szolgahiróság a jelenlegi nagy-rőczei járási fő- | g,.n kívül tiszta kárja 5 Irt, mert még szép do- megrendelőknek. Bővebb felvilágosítást készség-
szolgabirónak lesz alárendelve. Alispánunk folyó ■ hányát is elpusztították azok a kegyetlen (inán : ge nyujl az ,gaaga,084g-
20-án kiboesájtolln a pályázati hirdetményt is, ezok. Az 5 frt kárért pedig az anyjuk minden- — Helyreigazítás. A február 18-án megje-
tnely szeritu a márczius 13-iki közgyűlés Ingja nap 0|y perpatvart csinál a szegény Lupaj bá- lent számunkban a harkácsi nyilvános számadás
válaszlant az uj s/olgabirol. csinak, hogy már elment az életkedve is. Lám, felülflzetői között lényeges nyomdai hiba történt.

-  Műkedvelői szint előadás. Alig van egye- j ,nit nem csiuál a ^üzdohány, meg a fmáncz ha Balogh József nem 20, hanem 50 krt, Válent
sülét városunkban, mely létjogosultságát és életre- | egymás mellé kerülnek. Jó lesz azért elrejtem Anna nem 50 krt hanem 3 frtot fizetett. Téve-
valóságát jobban bebizonyította volna, mint a azt a öésből kimaradt Koreny Pál, a ki egy forintot
«Gömörmegyei dijnoksegélyző-egyesület.* Ezen — Pénzintézeteink közgyűlései. A rimaszom- lzetelt-
ilju egyesület mindig ósszetudja egyeztetni a báli takarékpénztár folyó hó 27-én, a gömör- — Kinevezés. A rozsnyói magyar királyi
kellemest a hasznossal; hangverseny, tánezmu- megyei nép- és iparbank pedig folyó hó 28-án adóhivatalhoz ellenőrré Lénárt Jánost nevezte
latsíig, színi előadás rendezése által mig egy- tartja közgyűlését. ki j  kir. pénzügyminiszter,
részt saját alaptőkéjét gyarapítja, másrészt vá- j
rosunk müpártoló közönségének élvezetes esté- j — Rósz termés következményei. A gazda- — Majdnem szerencsétlenség történt a múlt
kel szerez. Legközelebb folyó évi márczius hó körökben most már általánosan és mindenütt héten a helybeli vasúti állomás mellett. Az or-
10 én ismét színi előadást rendez, mely alkalom tudják, hogy a múlt évi répamagtermés a gócz- száguti átjárónál egy fuvaros át akart menni a
mal a «Czifra nyomorúság» Csiky Gergely 4 ponton, t. i. egész, fiszaknémetország termelő kocsijával, amikor a kocsirendezést végző moz-
felvonásos nagyhatású szinrrüve kerül előadásra. helyein nagyon rosszul ütött ki. A nagy hiányt dony feléje robogott. Szerencse, hogy a mozdony
Az egyesületnek eddigi sikerült előadásait te- sokan, kik répamaggal kereskednek, mindenféle nem teljes erővel robogott, mert okvetlen el-
kintve, most is teljes bizalommal nézünk a leendő módon, leszállított árakon és .olyan áruval igyek- gázolta volna kocsistól, lovastól, de igy csak
előadásra, annál is inkább, mivel szereplőkül szenek pótolni, amely a «jó» és «megbízható» kocsija rongálódott meg, az istrángok szakadtak
Mihályi Lajosné, továbbá Hábelv Katieza, Hol- jelzőt semmiesetre sem érdemli meg, mert az ; el s az egyik lónak esett valami csekélyebb baja.
lóssy nővérek, Tóth Bozsa, Sarfnay Margit, Ja- idei viszonyok köztjárva-nyitva az ajtó oly üzel- Az élénk forgalmú vácz-kassai állami utón nem
kabfaivy Gizella, .Szíjgyártó Mariska, Bródy Ma- j meknek, melyek a gazdára nézve végzetessé vál- is lenne csoda, ha szerencsétlenig történnék,
tild, Király Anna és tíenyo Margit kisasszonyo- hatnak. Ilyenekkel szemben csak akként lelhet mert az utasok nem fordítanak figyelmet arra,
kát* sikerült az egyesületnek megnyerni, kik már a gazda érdekeinek helyes megóvására megnyug- j — hogy veszély nélkül átmehetnek-e a vasúti
nem egészen ismeretlenek közönségünk elölt, mig vást, ha az idei viszonyok közt egyáltalán nem I átjárón.

•.



_ Á ragadós tfldílob tárgyában a föMmWi*
lésügyi miniszter valamennyi kerületi állami állat
orvosnak a következő rendeletet adta ki, mely
nek főbb intézkedései a következők: Az állami 
állatorvos a betegség megállapításáról szóló ira
tokat bemutató felterjesztésében tüzetesen indo- e 
kolja a fertőzés-gyanús állatok kisajátítása iránt 
az eljárási jegyzőkönyvbe sajátkezűiig beiktatott 
javaslatát s egyúttal megközelítőleg jelzi a kisa
játítás esetén felmerülendő kártalanítási netto 
költséget. Az eljárási iratok mindegyike és pedig 
a jegyzőkönyv, a becelő-jegyzőkönyv, a szerző
désszerű vételárról szóló ellennyugta, a vállal
kozónak átadott állatokért a vasútállomáson ki
fizetendő kártalanítási összeg átvételéről az ál
lami állatorvos részéről a vállalkozó számára 
kiállított hivatalos nyugta és az állatbirtokosnak 
nyugtája mindig csak egy-egy községben fogana
tosított eljárásra vonatkozzék, illetve csak egy 
községből ugyanazon vasútállomáson átadott fer
tőzés gyanús állatokra szóljon. Ha az állami ál
latorvos által idejexorán táviratilag értesített 
szerződéses vállalkozónak megbízottja nincs je- i 
len a fertőzés-gyanús állatok becslésénél, az ál- j 
lami állatorvos a kisajátítás után haladéktalanul 
táviratilag értesíti a vállalkozót arról, hogy az 
illető községből hány darab állat mily becsér
tékben lett kisajátítva, mennyi a szerződésszerű 
vételár és az átadás mely vasútállomáson fog 
történni. Kötelességükké teszem az állami állat
orvosoknak, hogy a fertőzés gyanúja miatt kisa
játítani rendelt marhákat a kisajátítás alkalmá
val is gondosan vizsgálják meg, nehogy tényleg 
már beteg állatok is, mint csupán fertőzés-gya- \ 
nusak kerüljenek a vállalkozó utján a vágóhidra 
való elszállításra. Ha a fertőzés-gyanúja miatt 1 
kisajátított marha a tényleges átadás előtt ra
gadós tüdőlob vagy ennek gyanúja miatt ható- i 
ságilag kiirtatik, avagy a betegedést kellő időben 
bejelentett állatbirtokost nem terhelő körülmé
nyek között elhull, az ily állatért 90 százalék 
kártalanítás jár.

C S A R N O K .

SÄGHY BARNA DOROGON
llgy történt a dolog, hogy a kis Sághy 

Barnát az a rettenetes nagy ur, kit mi sorsnak ; 
nevezünk, eszeveszett kedvében egy vasúti bak- | 
tér közbejöttével csendes boldogságából kiragadva, | 
Terenéről a nedves hegyek által körülövezett és 
elhagyatott Dorogra dobta, hol jobb hiányában 
akarva-nemakarva, meg kellett elégedni azzal a 
kicsi társasággal, mely a falu érdemes kántorá
ból, az oláh ispánból és a szomszéd falu jegyző
jéből állott.

Az érdemes triumvirátus igy kibővülvén, 
egyszersmind uj szellemet, uj lelket is nyert a 
kis Sághy Barnában, minek úgy a kántor, mint 
az az ispán és jegyző szerfölött megörült, hajh 
de nem Sághy Barna!

Sághy Barna szeretett kártyázni, a kártyán 
pedig nyerni, de hát a jegyző is szeretett kár
tyázni, a kántor is, no hát még Marczi, az ispán 
és hogy nyerni mind a három szeretett volna, 
az meg bizonyításra éppen nem szorul, napnál 
világosabb, senki által eddig meg nem czáfolt 
tény lévén az, hogy a három derék urnák so
hasem volt pénze.

Nohát ily körülmények között kitől nyerjen 
hát Sághy ?

ÍÜjár a környékre s ott azután ha nem is 
csordul, legalább is csöppen. Jut neki is, jut 
Gizinek is, a kis Sághy szemefényének, aranyos 
tubiczájának, ki egyedül képes rá nézve elvisel
hetővé tenni a dorogi lakást.

Terenén volt kártya, Dorogon van Gizi — 
no hát igy mégis csak meg lehet valahogy elé
gedni a sorssal.

Hogy hogy nem, megtörtént egyszer az is, 
hogy Sághyt a kohini uradalom tisztsége bál
rendezői szerepre kérte fel.

Sághy két nép és két éti«* forgatta fejében 
a nagy megtiszteltetést s összevetette azt az eb
ből re$ haramolható veszély 1 у el.

Mert hát veszélyíyel járt e megtiszteltetés 
Csak egy mákszemnyi vasút? bakter avatkozzék 
bele, a farsangnak börtön a dija, még pedig azért, 
mert Sághy konfráter vala és a kon fráterig sza
bályzat amint ferde szemmel nézte a kis Sághy 
gigerli módoni öltözködését, épp ugy, sőt száz
szorta jobban tiltotta a szerinte gonosz világi 
hiúságból álló báli vigalmakat s anathemat, apage 
Satanas-t kiálltott minden bálrendezőre s 4 heti 
áristomot diktált arra a kon fráterre, ki mégis 
vakmerő volna ilyen, a Sághynak is felajánlott, 
semmi jövedelmet nem hajtó hivatalt magára 
vállalni.

De hát mint a következmény megmutatta, 
Sághy Barna akármilyen kicsiny volt testre, de 
annál nagyobb, erősebb volt lélekben, s szembe 
szállva a fenyegető veszélyíyel, elfogadta a meg- 
tisztelést és a következő héten már a dorogi 574 
lélek mindegyikének tulajdonában volt már a 
kis nyomatott papír, mely büszkén hirdette, hogy 
a «kolini bálra a t. czimet becses családjával 
tisztelettel meghívják Sághy Barna stb. stb. ren
dezők.*

Eljött a nagy nap, tulajdonképen a nagy 
est is végre; Kolin ki volt világítva, a bálterem 
fényben úszott, a meghívottak, az akkor is pénz 
szűkében szenvedő oláh ispán kivételével mind 
megjelentek s vigadtak Sághyval kivilágos kivi- 
radfig.

Es ekkor jött a nemezis; Sághy álmában 
folyton az őt feljelentő vasüti baktert látta, ki 
eljött Terenéről, hogy ismét üldözze őt, hogy le
taszítsa abba a sötét börtönbe, honnan csak a 
kitöltött 4 heti kínszenvedés után jöhet csak ki 
Gizijéhez.

Éhez járult még az Odris ur folytonos szem
rehányása is, mely annyira elkeserítette Sághyt. 
hogy fogadást tett magában, hogy soha többet 
nem rendez hált Kohinán. RAKTÉR.

Pincsi árak
Rimaszombatban 1894 február 24. tartott heti

vásáron :
Tisztabuza forint 6 30 6 50, rozs 5.80— 5 60. árpa

5 80—6.—, zab 5.80—6.— ktuoncza 5-50—6.60, krumpli
1.26— 1.40. bab--------- .------  mmázsámkint. — Marhahús
62 kr. Borjúhús 62 kr. Sertéshús kr. kilogrammonkint

л rkapitányi hivatal.
Rozsnyón 1894. évi február 24-én tartott heti 

vásáron:
Tisztabuza frt 5 20.. rozs 3 40. Агра 4.60, zab 3 60 

kukoricza 360, bab 5 00.. kása 6.90 hektoliterenkint 
Súlyán Sándor, rkapitány,

A lap tulaj done» megbízottja és felelés szerkesztő 
SZKLKSS ÖDÖN.

Fémunka társak: PAPP LÁSZLÓ és CSERNAY DÁNIEL

H ó z - e l a d á e .
T a m á e f n l á n ,  a F6-utczán levő 

bolthelyiségnek is igen alkalmas lakó
ház, mely Й1! 2 szoba, I konyha. 1 kamra 
és 1 pincééből, m á jú * hó 1—töl szabad
kézből eladd vagy bét be kiadó.

Értekezhetni a tulajdonos, P á a a ta r  
I a t v á n n é v a l  Tamásfaián

Bükk- é« cser-tűzifa
kitűnő minőségben

jutányos áron megrendelhető

N á r a y  J. A.
k ö n y v n y o m d á j á b a n

RIMASZOMBATBAN, (Főtér 8.)
A megrendelt tűzifa raktáron van és 

kívánatra házhoz szállittatik

Nyomatott a kiadó Ж  ray / .  A . gyorssajtóján Rimaszombatban


