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Ei^sz évre . 5 Irt — kr. 
Félévre. . . 2 frt 50 kr!
Hivatalok, községek, köz- 
segi jegvzők és tanítók 
ré>zt*re egész évre 3 frt. 
lfalmérók és korcsmám
ból. Mezére az »Italmérők 

К •/. ónyé«-vel együtt 
egész évre 4 frt.

Az előíi/efések 
postautaiv.inynya! 
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Egyê  «z.imok I «  krjával 
kapiiaiuk a kutióiuv.
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A GÖMÖRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET

g  I V A T A L O S  K Ö Z L Ö N Y E .

H i r d e t é s e k .
О  ceiitimeter. nkent 2 kr., 
több-zűriért 1>|* kr. fize
tendő. Bélyegdij minden 
•gyes beiktatásért 30 kr

A NYILTTÉRBEN .

minden 3 hasábos gar- 
mond sor dija 15 kr. 
Hirdetőirodák. előfizetők 
vagy gyakori hirdetők 
tetemes díjkedvezményben

A kéziratok a szerkesztőséghez (Jánosi-utcza 8. sz. I, em.) 
küldendők. — Kéziratok viasza псчп adatnak. 

Felelős szerkesztő: SZELESS ÖDÖN.
Megjelenik hetenkint egyszer,

VASÁRNAP.

A hirdetések, előfizetések, reklamácziók, 
a kiadóhivatalba (Főtér. 8. szám alá) intézendök. 

Laptulajdonos : DRASKÓCZY LÁSZLÓ.

Lapunk szamára hirdetéseket elfogad a Heater ügynökség és a Magy. 'lávir. Iroda hirdetési irodája  Budapest, Granátos-utcza 1 szám.

B a k s a y  I s t v á n .
A rimaszombati egyesült protestáns 

főgymnasium jubiláns tanárának neve a két 
szó. mit czikkünk elé irtunk.

Ötven éve működik itt egy helyen 
már a tanári pályán Magyarország legöre
gebb tanára.

Öröm üdvözlettel állták körül tegnapi 
jubileumán a lélekben ifjú aggastyán tanárt 
m mesak tanártársai, nemcsak volt tanítvá
nyai, liánom városunk egész közönsége, fele
kezeti és osztálykülönbség nélkül.

Eljött hozzá önként, a szív érzelmeit 
követve az egész város, melyben munkás 
és áldásos éleiét töltötte, hogy örömében 
osztakozva azt a koronát helyezze az agg 
tanár ősz fejére, mely Ível a nép választot
tad feldíszíteni szokta

Ezrekre megy azok száma, kiknek szí
véin* A csepegtette a hazaszeretet érzelmeit, 
inig a tudományok csarnokaiba bevezetve 
észbeli tehetségeiket kincsekkel gazdagitá.

Nagyobb érdem nincs azokénál, kik 
az ifjúságot nevelik, mert a haza sorsa tu
lajdonképen az C) kezükben van letéve, s 
mikor bdadatukat teljesitik, a haza jövőjén 
munkálkodnak.. Egy lelkes tanári kar na
gyobb védelme az államnak, mint a legki
tűnőbb hadsereg

Es e tekintetben az ötven év óta ta
nítványai előtt mindig kedves tanár köte
lességét mindig hűen teljesítette.

Mint polgára e városnak, élénk részt 
vett mindig annak közügyéiben.

Mint társadalmi férliui pedig kiváló ál

lást foglal el közöttünk, kire mindig büsz
kén hivatkozunk. A társadalmi tér egy kü
lön világ, a hol nagyon sok jót, nagyon sok 
hasznosat lehet cselekednünk.

A mindennapi élet anyagias zűrzava
rában folyik az önérdek harcza, mely az 
embereket egymástól szétválasztja. A tár
sadalmi életben a közérdek működik, — ez 
gyógyítja a sebeket, miket az élet osztogat, 
ez rontja le a válaszfalakat és hozza egy
máshoz közelebb az embereket. Aki társa
dalmi téren tevékeny szerepet visz, az az 
egész emberiséget szolgálja, már pedig ma- 
gasztosabb feladat, mint az emberiséget szol
gálni, nem létezik

fis e magasztos feladat Baksay Istvánt 
mindig első harczosai között látta.

A tegnapi nap mind ennek volt tanú
sága; a megjelent egyházi, világi testületek, 
a tanintézetek küldöttségei, az ifjúság fák
lyás zenéje, a város minden rétegének oly 
impozáns módon kifejezett hódolata a jeles 
tanlérfiut, a táisadalom oszloposát, a haza 
és egyház hü fiát, a város buzgó polgárát 
tisztelték meg a jubiláns tanárban, ki 50 
évi fáradhatlan működésével annyi jeles és 
hü honpolgárt nevelt a hazának.

Volt tanítványai kezdeményezésére in
dult meg a mozgalom a jeles tanár jubi
leumát ily impozáns módon megünnepelni, 
és a kezdeményezést társadalmunk minden 
rétege igazi örömmel elfogadta, mert e meg
tiszteltetésre Baksay István valóban rászol
gált, el nem tagadható érdemei által.

Azért azon a szép napon, midőn egy 
féNzázados pálya dicső múltjánál annyian

adóznak érdemeinek, mi is egy szívvel, lé
lekkel kivánjuk, hogy a tanán kar e jeles 
nesztorát az Isten a haza, a társadalom, a 
tanügy, e város javára még sokáig éltesse’

P olgári házasság.
Végre mégis meg van; a szabadelvü- 

ség győzött és junius 2 1 -én fucscs lett a 
klerikális főrendi ellenzék nobel 2 1 -ének.

A kötelező polgári házasságról szóló 
törvényjavaslatot, melyei a képviselőház oly 
impozáns többséggel szavazott meg már két 
Ízben s melyre oly impozáns módon meg
nyilatkozott az ország közvéleménye is, a 
főrendiház 4 szótöbbséggel a részletes tár
gyalás alapjául elfogadta.

A tény az, hogy a liberálizmus kitartó 
küzdelme győzelemre vezetett és ha annyi 
enargia lesz a kivitelben is, mint volt az 
eddigi alkotásokban, a magyar liberálizmu- 
son még a pokol kapui sem vesznek erőt.

Kezdetlől hívei voltunk a szabadelvű 
eszméknek, a liberális javaslatok s ameny- 
nyiben ezek megyénk területén is harezban 
állottak, hogy megnyerjék a sziveket és el
méket, mindig az értök küzdőknek sorom
pói között láttak : most azért, midőn e li
berális reformeszméknek legjelesbbike, a pol
gári házasság, e katexochén liberális eszme 
megvalósulásra jutott, a győzelem örömér
zete tölt el minket is, mert csak jónak és 
üdvösnek ítéljük azt, mit az egész nemzet
nek fog nyújtani a magyar liberálismusnak 
ezen legújabb s talán legnagyobb vívmánya.

Hódolok mindenben a társadalmi szokások
nak egész a keztvfl viselésig. Vezérelvem: »Nil 
ad mi ran !« igy tehát nem csoda, ha arra ké
rem önöket is, hogy ne legyenek meglepetve, ha 
megmondom, hogy az idén én is falura húzódtam 
nyaralni. Meglepetésnek, azért meglepetés, mert 
falun csak telelni szoktam. Az idén, hogy-hogy 
nem nyárban szerettem volna a lalusi élet örö
meit élvezni S már is élvezem.

Gyorsvonat repített Tojásfalva — illetve 
Agotha nagynéném karjai közé, ki Tojásfalván 
lakik az ősi kastélyban.

Tojásfalvat hasztalan keresik önök a tér
képen : szom szédos Hergengreriával. Hála Baross 
Gábornak, madár nem, de vonal jár ide.

Agotha néni megérkezésemnek igen meg
örült, a pappal s tanítóval együtt fogadott, a kik 
igen szeretetre méltó emberek.

A plébános ur azt kérdezte mindjárt, hoz
tam-e uj tarock-kártyát ?

-  Sajnálom, de én megint elfeledtem.
— Az baj, de mégis sebaj

Az baj, de mégis sebaj ismétli a tanító.
S én hallgatag ábrándba merültem e szavak 

mély értelme fölött.
Szerencsére jött Julcsa a szakácsnő.

A vacsora tálalva van
Hozzá ültünk mind a négyen, de befejezni 

csak hárman fejeztük be : Agotha né«.i 10 órakor 
mindig lefekszik.

Az ő távozása után ismételve kijelentgettük 
egymásnak nagyrabecsülésünket. A plébános ur 
engem a haza reményének nevezett, mig én őt 
az egyház oszlopának. A tanítót közösen meg
tettük a józan nevelészet mesterének, mire ő 
meghatva hajtott föl egymásután két pohár bort..

A mi a napi rendemet illeti, azt mindjárt 
másnap megállapítottam s plátói szigorral tar
tom is be.

Heggel fölkelés, reggeli.
Keggeli után végzem a tojásfalvi nadrágta- 

lan ifjúság osztatlan tetszése mellett tornagya
korlataimat. Harsogó kaczaj jelzi egy-egy lezu
hanásomat a nyújtóról, mert meg kell adni, hogy 
a közönség, mely nem késik reggelenként az 
akáczfa s kerítés nevezett alatt szereplő tribün
jeit elfoglalni, fejlett müérzékü és emellé kitartó. 
Nem használ ellenében se forró, se hideg viz, 
se harapós kutya. Azt funnigalja, ezt neveti.

Hogy folytassam a napi rendet: délben 
ebédelek. Hét alatt azt az időt értem, mikor az 
ebédet föladják, vagyis ebéd mindég délben van.

Ebéd után tarokkozni szoktunk négyesben.
A játék kártya ugyan már hét éves, de azért 

mind kitünően fel lehel ismerni — a hátuljáról. 
Játék közben főszabály: csalni nem szabad, a 
mi különben lehetetlen is, mert mind a négyen 
rendkívül gyakorlott játszók vagyunk ; igaz ugyan 
hogy mind a négyen más módszer szerint ját
szunk. A plébános ur s én közönségesen, a ta

nító urnák egyáltalán nincs módszere, mig Agotha 
néninek saját külön módszere van, mely saariat 
ha ütést akar vinni, a tizenkilenczest ép úgy üti 
a coeur dáma, vagy a careau ass, mint a skizz.

Ez eltart napnyugtáig. Ekkor egy sétát te
szek a faluban. Azt constatálhatom, hogy a to
jásfalvi nép nagyon illemtudó. Megsüvegel min
den ember. Egy ízben megszólítottam egy kalapot 
emelő tiucskát.

— Hogy hívnak ham У
Nem válaszolt Kinyújtotta rám nyelvét, 

aztán elillant. Ez különben helyi szokás lehet, 
mert azóta minden gyerek köszön s mellé a 
nyelvét nyújtja.

Ilyen séta alkalmával egy kertből felijesz
tett egy velőtrázó sikoltás.

Mi az mi ?
Hátam mögött négy paraszt suhancz haji

gáit zöld almával egy csinos leányzót.
— Nem takarodtok mindjárt — kiáltottam 

rajok nem restellitek egy védtelen nőt igy 
megtámadni

Röhöglek, én nem. Elöntött a méreg, s 
az egyik suhanezot képen törültem.

— Nosze.
A suhancz nem szólt semmit erre a várat

lan intermezzora, hanem felkapott egy rakás al
mát a földről, a többi hasonlóan s elkezdtek 
engem döngetni. Legszaporábban maga a leányzó.

Megugrottam.

Láthatják kérem pompás dolog a nyaralás, 
csakhogy persze lovagias ne legyen az ember.



A  Bakftay-jubil©um.
Fényes napja volt tegnap Baksay István 

helybeli fögymnasiumi tanárnak, ki ez évben 
töltötte be állandóan Bimaszombat ban töltött ta
nárságának 50-ik évét.

Tegnap 10 órakor a különféle testületek, 
küldöttségek és a legdíszesebb közönség töltötte 
meg az ev ref templomot, hol Bornemisza László 
alispán, mint a fögymnasiumi igazgató-választ
mány által megválasztott elnök következei sza
vakkal nyitotta meg a jeles tanár kitüntetésére 
és érdemeinek méltánylására rendezett ünnepélyt:

A fögymnasiumi igazgató választmány Bak- 
say István tanár ur 50 éves tanári működésé
nek évfordulója alkalmából nyilvános ünneplést 
határozott el és hogy e határozat a közérzület
nek volt képviselője, bizonyítja a jelen eredmény, 
midőn mint az igazgató-választvány megbízásá
ból, mint az ünnepély elnöke ily díszes közön
ség előtt nyithatja meg az ünnepélyt. Úgy hiszi, 
hogy a közén illetnek ad kifejezést, midőn Ku- 
binyi Aladár, dr. Szabó Samu és Fábry János 
urakat felkéri, hogy a jubiláns tanart küldöttség 
képen hívják meg az ünaepélyre.

A küldöttségileg meghívott jubiláns tanar 
megérkezvén, Bornemisza László elnök üdvözölve 
őt, szerencsésnek mondja magát, hogy az igaz
gató-választmány megbízásából neki jutott a sze
rencse először üdvözölni az ünnepeltet. 50 év 
nagy idő még nemzetek életében is, mondja — 
50 évi működés után nagy joga van az ember
nek, hogy visszatekintsen 50 éves működésére 
és boldog az olyan, ki — mint a jubiláns is — 
közbecsüléstől kisérve, jut el az emberi életkor 
ily magaslatára. Boldogság töltheti el az ünnepel
tet, mikor a szeretet és tisztelet oly megnyilat
kozását látja, mint a mai. E tiszteletnek ád ki
fejezést ő s kívánja, hogy az isteni gondviselés 
Baksay Istvánt intézetünk kebelében magasztos 
hivatása teljesítésének közepette igen soká éltesse.

Ezután Baksay István mond meghatott han
gon köszönetét s azt mondja, hogy volt sejtelme 
az ünnepeltetésről, de hogy az ily nagyarányú 
legyen azt nem hitte.

Az ünnepelt szavai után a rimaszombati 
dalárda énekelt egy szép dalt, mely után Fábry 
János főgymn. igazgató vázolta a rimaszombati 
gymnázium történetét, melyben a jubiláns már 
50 év óta visz jelentékeny szerepet, üdvözli a 
jubiláns tanártársat a főgymnázium tanári kara 
részéről, üdvözli mint oly embert, ki hivatásos 
kötelességei mellett a közügy majd minden te
rén, mint a nőegylet titkára, a dalárda alapitója 
s elnöke, egyháza ügyeinek egyik főmótora. a 
pénzintézetek iga7gatósági tagja stb. 50 év óta 
folyton kifejti áldásos működését. Ezután az ün
nepelt arczképét leleplezve átnyújt tanártársai 
részéről a nap emlékéül egy díszes albumot.

Az ünnepelt meghatott s többször elhaló 
bangón mond köszönetét, erre élénk éljenzést 
keltve azon kijelentésével, bogy mint tanár 50 
év alatt 50 órát nem mulasztott.

Kubinyi • ladár törvényszéki elnök a volt 
tanítványok nevében szólva egy 700 frtos ala
pítványt tesz le. melyet a volt tanítványok ad
tak össze, hogy ebből Baksay alapítvány létesít - 
tessék.

Az ünnepelt válaszában ez alapitváayt sa
ját részéről 300 írttal egészíti ki.

Hámos László főispán, mint a kormány 
képviselője jelent meg s ily czimen emelt szót 
üdvözölve a jubiláns tanárt, lelolvasva jgyszers- 
mind a miniszter utasító levelét is, melyben a 
miniszter elismerését fejezi ki Baksay István ta
nárnak a tanári pályán töltött 50 évi áldásos 
működéséért. De kifejezi saját részéről is elis
merését a társadalmi téren is oly kitűnő mun- 
kásságu férfiúnak.

Az ünnepelt válasza után a tiszai ref. egy
házkerület nevében Farbaki József nyíregyházai 
espereslelkész fejezte ki üdvki vánatait többször 
megújuló éljenzés között. Végre azon kijelentés 
mellett, hogy beszédét be kell fejeznie, mert 
vannak még sokan, kiknek nagyobb joguk van 
azt az áldott kezet megszorítani, mint neki, — 
hiten legtöbb áldását kéri a jubilánsra

Erre Baksay azon kívánságának adott kife
jezést, bogy Farbaki, a ki mindenniivé örömet 
szokott vinni, vigyen mindennünnen örömet haza, 
családjához.

Glauf Pál rimaszombati ág. ev. lelkész az 
H  ev. egyházkerület oevében szólt, hivatkozva 
a két prot. egyház azon összetartására, melyet 

-a gymnasium pecsétje is jelez az egymást átfogó 
két kéz által.

Az ünnepelt e beszédre hasonlólag meleg 
szavakban válaszolt, a mint ezután is minden 
«gyes küldöttség beszéde után beszédet tartott 
a szónokhoz.

Ruszk&y Gyula jánosii ev. ref. lelkész a 
gömöri ref. egyházkerület r evében szólt. Terhes 
Pál, rimaszombati ev. ref. lelkész, ki azt mon
dotta, hogy alig ismer erősebb kálvinistát Bak- 
saynál, a rimaszombati ev. rid egyház nevében 
mondott üdvözlő beszédet.

Lichtstein Adolf a zsidó hitközség szó
noka volt.

Szabó György polgármester Bimaszombat 
városa nevében üdvözölte Baksayt s átadta neki 
Bimaszombat díszpolgári oklevelét.

Baksay István hálásán köszönte meg a va
ros kitüntetését, s az! mondotta, hogy mint a 
csiga héjából, úgy ő sem kívánkozott ki soha 
sem e városból.

Terhes Pál ismételten a rimaszombati nő- 
egylet nevében üdvözölte az ünnepeltet, ki 21 
év óta, a nőegylet alakulásától titkára az egye
sületnek, még pedig minden dij nélkül.

Baksay válaszában azt m ondja, hogy tit
kári fizetésül jelenjenek meg az egylet tagjai 
temetésénél, mi azonban még ne egy hamar 
legyen.

Maklari István sárospataki főiskolai tanár, 
a sárospataki főiskola nevében üdvözli a főis
kola egykori tanítványát s egyben átadja a sá
rospataki ev ref. egyház jegyzőkönyvi üdvözletét.

Groll István tanár a rozsnyói kath. lőgym- 
náziuin nevében szólt.

Klamarcsik Károly rozsnyoi ag. ev lőgymna- i 
ziuini tanar, ki ezelőtt 8 evvel tartotta ;>0 éves 
tanári jubileumát, a rozsnyói ag ev. főgymná- 
zium nevében üdvözölte a jeles tanárt.

Baksay István válaszában megköszönte a 
kitüntetést, felemlíti, hogy ő Klamarcsikot 8 év 
előtt tartott jubileumán felkérte, hogy jöjjön el 
majd az ő jubileumára. Nagy volt az cn hitem,
— igy szólt hogy ezt mertem tenni, de na
gyobb volt a tied, hogy megígérted eljöveteledet.

Gresics Miksa losonezi fögymnasiumi tanár 
a losonezi ÍŐgymnasium, l’erjéssy László nagv- 
rőezei polgári és középkereskedelmi iskolai igaz
gató я vezetése alatti intézet. Törköly József 
községi isk. igazgató a rimaszombati községi is
kolák nevében mondották el szerencsekivánatai- 
kat. Molnár József a rimaszombati Casin'•, Bá- 
bely Miklós a polgári olvasókör. Kishonthv Jó
zsef a rimaszombati takarékpénztár, Henvei Kál
mán a gömörmegyei nép- és iparbank. Szölóssy 
István az ev. ref énekkar s dr Szabó Samu a 
rimaszombati dalárda nevében üdvözölték az ün
nepeltet.

Végül Baksay István köszönő beszéde után 
a dalárda az »Isten álid meg a magyart« éne
kelte, melylvel az ünnepélv véget ért-

Az ünnepély után körülbelül 150 teritékü 
bankett volt a Széchenyi-kertben, délután pedig 
az egyetemi ifjúság tartott tánczmulatságot.

Megelőzőleg pénteken este a gymnasiumi 
ifjúság fáklyás zenével tisztelte meg jeles tanárát, 
mikor llédervárv Lehel Vili oszt. tanuló mon
dott szép beszédet, mire az agg tanár válaszolva, 
köszönetét mondott, az ifjúság e tiszleletnyilvá- 
nitására, azt jegyezve meg, hogy az ö jubileuma 
már 50 év óta tart.

KÖZGAZDASÁG.
Uof/ijan növeljük a föld termését.*

A kis gazdaság földje rendesen kevesebbet 
terem, mint a nagy gazdaságoké. Mi lehet en- , 
nek az okaV Oka ennek, hogy:

1- ször is a kis gazda nem mi véli meg oly 
jól a földjét, azaz nem szántja elég mélyen, nem 
készíti úgy el a vetésre, ahogy kell:

2- szor nem trágyázza meg elég jó l :
3- szor nem használ jó vetőmagot.
Próbálja meg csak kiki, s adjon földjének

olyan növelést, amelyet az megkíván. A jó munka 
már magában fél trágyázással felér. Agyagos ta 
lajt nem elég egyszer szántani s főképp az Őszi 
szántást nem szabad elmulasztani. Az Őszi szán
tást a tavaszi soha sem pótolhatja. Az Őszi szán
tással a legkeményebb talajt is porhanyóvá te
hetjük, a gyomokat pusztítjuk s ekképp több ned
vességet is vehet magába a föld.

Ott, hol a tavaszi időjárás száraz, nagyon 
fel kell használni a gazdának a téli nedvesség 
összegyűjtését. A felszántott löld ugyanis min
dig több nedvességei szív tel s a fölösleges ned
vességet leereszti alsó rétegébe, honnét a száraz 
időjárás alkalmával felhuzódik a felső rétegbe, 
ahol a gyökerek élnek Sokszor panaszkodunk a 
szárazság miatt s nem tesszük, mit meg kellene 
tennünk! Az ég ad esőt, de nem becsüljük meg

Télen kevés csapadékra van szüksége a 
növénynek, de annál jobban rászorul tavaszkor, 
midőn az elvetett magvak csírázni kezdenek s 
az abból kikelt növénynek nőni kell. Az apróra 
maradt vetésnek kicsi a kalásza is. Mélyen nö
velve a földet, nem szenved a vetés a sok 
esőtől sem.

A talajt nemcsak azért szántjuk, hogy vető- j 
barázdánk Ügyen, de hogy a föld érjen. A nap 
melege, a nedvesség s a levegő érlelik meg a 
földet s nem csupán a vad földnek van ezekre 
szüksége, de minden talajnak, mely folytonos 
termelésre szolgál.

Igyekezzünk tehát ugariás és Őszi szántás j 
1 alkalmával mélyebben ereszteni az ekét a lóidba. 1

A jó szántáson kiviil elegendő trágyáról is
kell gondoskodnunk.

A magyar gazda abban a hibában szenved, 
hogy csak szántja véli a földjét, de nem trá
gyázza eléggé. Nem gondoskodik elegendő trá
gyáról, sokszor jószága is kevés, utánuk kevés a 
trágya. Össze kell gyűjteni mindenféle anyagot, 
hulladékot és árnyékszéki trágyát is, hamut, kor
mot, szemetet, sárt, iszapot és a trágyafészekre 
kell vinni Bőven kell almozni az állatok alá. 
A hugyot és trágyalét nem szabad elfolyni en
gednünk. Mind pénzt ér az, gabonát nevel.

Gazda! nincs biztosabb takarékpénztár a te 
földeidnél, a mit oda hordasz trágya alakban, 
megkapod aratáskor — annak a kamatját bőven ! 
Nem elegendő a földet csak minden 6—8 esz
tendőben trágyázni, hanem minden 3—4 évben 
igyekezzünk pótolni trágyával a földből kivett 
anyagokat. A föld is csak úgy terem folyton és 
dúsan, ha az abból terméseinkkel elhordott anya
gokat Vészben legalább felhasznált termések 
hulladékában visszavisszük

Sok takarmány, sok trágya! Termeljünk 
ezután több takarmányt, meg pegig a javából. 
Legyen lóheresiink vagy luezernásunk, a melyik 
tudniillik jobban beválik nálunk. Nálunk a jószág 
sokfelé koplal. nem eszik eleget se télen -  se 
nyáron. Kevés a húsa, nem nő eléggé, kicsire 
marad s kicsire marad a trágyadomb is. Kicsi 
trágyadombnak, kicsi magtár a szomszédja.

Harmadsorban, ha jó termést akarunk el
érni, fődolog jeles vetőmagra szert tenni.

Nem elég. bármilyen magot vetni el; nem 
elég az, ha a mag ír ég kicsi rázik.

Igaz, hogy a csiraképesség főkellék a vető 
magnál, de a vetőmagnak ezenkívül még szépnek 
tisztának és súlyosnak is kell lenni. Nem a rosta 
aljat kel! elvetni: a magnak elejéi, az első osz
tályú magot, mert csakis a legszebb magvak után 
várhatunk szép termést. Ez már a természet 
rendje ßs ilyen magvakhoz esek kiválasztás (ros
tálás, triörözés) utján juthatunk. Ki van próbálva, 
hogy a súlyosai) > magvak nagyobb terméseket 
szoktak adni. mint a könnyebbek.

Nem minden kalász egyforma, sem minden 
kukoriczacső, ép úgy mini a burgonya is apró 
és nagy gumókat nevel. Mar most hogyan lenne 
azok után egyforma szép és sok termés V Már 
pedig a gazdának arra kell törekednie, hogy so
kat és szépet termeljen. Még a kalászban sem 
egyforma a mag, mint a hogy nem a tengeri csö
vén Legszebb és igy legértékesebb magvak ül
nek a kalász közepén s a tengeri vastagabb 
végén. A nagyobb burgonya szebb termést ad s 
s gazdagabbat, mint az apró Helytelenül cse
lekszünk tehát, ha mindenkor nem a legszebb 
magvakat választjuk vetésre.

Az éretlen, törött vagy szorult так sem 
alkalmatos a vetésre. Kikel ugyan legnagyobb 
részé, ha ugyan a mag nem volt régi, de milyen 
növény lesz belőle V Gyenge, sovány, apró Azt 
bizony nem volt érdemes elvetni, azt nem érde
mes szaporítani.

Ma már sok fajtája van minden növény
nek, szerezzünk be a kitűnő fajtákból magnak 
valót s azt szaporítsuk tovább.

A magválasztás hasznát elismeri minden ér
telmes gazda, sokan gyakorolják is.

Ha a szomszéd határban láttunk igen szép 
terméseket, ne resteljünk odafordulni a jó magért, 
vagy társuljanak többen s együttesen hozassanak 
meghízható helyekről.

Vannak, kik külön termesztik a magnak 
valót, E czélra jó földet, jó magot választanak, 
a magot ritkásan vetik el, hogy magasabbra nő
jön a növény s ha szükséges, meg is kapálják. 
Az ilyen magnak valót meg kell hagyni teljesen 
érni. A jól beért mag jobb lesz vetésre. Több 
féléből sem czélszerü összekeverni, mert elfajzik.

H Í R E K .
Megerősítés. Berjéssy László nagy rőczei 

középkercsk. tanfolyammal egybekapcsolt polgári 
iskolai igazgató tunitót a kultusz miniszter eb 
béli állásában végleg megerősítette.

— Hymen. S/.éplaky Lajos helybeli földbir
tokos f. hó 18-au esküdött örök hűséget Süteö 
Ilona urhölgynek, id Süteő István városi köz
gyám leányának.

—  Változások. Gaál Lajos rozsnyói kath. 
főgymn tanár a szombathelyi kir. fögymnasiuin- 

jhoz lett áthelyezve. A távozó fiatal tanárt Rozsnyó 
rokonszenve kíséri. — Sárospataky József a rozs
nyói kir. járásbíróság joggyakornoka a sátoralja
újhelyi törvényszék aljegyzőjévé lett kinevezve. 
— Burkovits Lajos rozsnyói kath főgymn. tanár, 
amint értesülünk, szintén megválik Rozsnyótól s 
Keszhelyre távozik.

— Hajcsi Sándor szigorló orvos, id. Hajesi 
Sándor a rozsnyói ág. ev fógymnasium volt 
igazgatójának liát folyó hó 16 án avatták föl az 
összes gyógytudomáiiyok doktorává.



Göüiöri uj állatni iskolák. A tnillenintnra 
,í)0 á lanti iskolából megyénk ierületén 

kői közs Ч* иск f>g jutni: Klenócznak és Hédová- 
имк. Ez az aránylag nagyon csekély szám azt 
jelenti, hogy (iömörben a lanügy elég erős lá
bon áll.

— Juni lis Az idén érettségit tevó ifiuság 
tánczvigalmat rendez f. hó 27-én a > Három 
Rózsa« nagytermében A mulatságnak mely 
szép sikerűnek Ígérkezik — tiszta jövedelme fele 
részben a Tompa-szobor, fele részben a »Tanári 
nyugdíj-egyesület« tőkéjét fogja szaporítani. Re- j 
lépő-dij 1 korona.

Köszönetnyilvánítás. Azon lelkimegrázkód
tatás, mely anyai lelkemet akkor érte, mikor 
Gömörvármegye közgyűlése fiamnak Szentmik- 
lóssy Sándornak a Ludovika akadémiába való 
jelölését 1 szótöbbséggel elvetette, szolgáljon 
mentségemül, hogv ily későn mondok köszönetét 
azon neineskoblü bizottsági tag uraknak, kik s/e- 
génysorsu fiamat azon a közgyűlésen szavaza
tukkal támogatni kegyesek voltak. Fogadják 
ismételten legforróbb köszönetemet s kérem tart
sák meg fiamat továbbra is nagyrahecsült jó . 
akaratukba Budapest (Magyar utcza 28 I. eme
let) 1891 jun. 2t. Ozv. Szentmiklóssy ÍJyörgyné 
szül. Latinak Ilona (Szentmiklóssy Sándor má
sodik helyen jelölve lett. Szerk.)

Érettségi vizsgák. Rozsnyón f. hő 18-án 
folytak le mindkét intézetben az érettségi vizs
galatok még pedig elég szép eredménynyel, a 
nagy -mezei középkereskedelm. iskolában f. hó 
18 és 19-én.

Török János h. elnök, törvényszéki biró 
nr, birói karunk idősbbje és kimagasló alakja, 
lapunk megjelenésekor ünnepli névünnepét, mely 
alkalomból a különféle küldöttségek, s egyesek 
egész serege siót üdvözölni a kedves férfiút. Mi 
e helyen kívánunk neki a legjobbakat!

Nyilvános köszönet. A nyustyai keres
kedő ifjúság folyó jun. hó 17-én a közelfekvő 
branzovai kies halmon, a nyustyai kisdedóvó 
javára kedélyesen lefolyt szép tavaszi tánezmu- 
latságot rendezett. A szépen sikerült láncz- 
mulatság révén, — főleg a kegyes ügybarátok 
felülfizetéseiból — összesen 29 Irt 94 kr tiszta 
jövedelme volt a kisdedóvó-pénztárnak. Midőn e 
bevételi összeget a kisdedóvóintézet részéről e 
helyen is nvugtatni van szerencsém, úgy a ren
dező lelkes fiatalságnak, mint az egyes pártfogók- j 
nak őszinte köszönetemet nvilváritom. Kiváló 
tisztelettel Nyustyán, 1891. jun. 22. I)r. Bleier 
Leo, kisdedóvú-pénztárnok.

— Az országos polgári iskolai tanáregylet, 
mely 22 éve áll már fen, jelen évi nagygyűlését 
július hó í-én Nagy-Rőczén tartja meg. Kitün
tetés ez Nagy-Rőczére, de megyénkre is. mert 
az egylet rendszerint a központban, Budapesten 
szokott gyülésezni és csak egyszer volt még ru 
eset, hogy az egylet kiment a vidékre, mikor 
Szegeden volt a gyűlés. Most Nagy Rőcze és I 
Debreczen közt volt a választás és a győzelem 
Nagy-Rőczének jutott. Gyűlés után kivonulás ! 
lesz f)-én a murányi várba, в-án Vashegyre, j 
honnan a dobsinai jégbarlangot s a Szepességet 
látogatják meg az egyleti tagok.

— A kisdedóvó mulatsága. Nem volt még 
oly szép, nem is lesz ez évben többé oly szép a 
Széchenyi kert, mint volt a múlt vasárnap A 
legszebb virágok virullak benne, ott voltak a kis
dedek, a kisdedóvó növendékei, kiket hasonlóan 
egy szép virág, Komjáthy Gizella vitt oda Az 
örvendő szülők százai nézlek mosolyogva a>.t a 
képet, melyei a kisdedek csoportja ott alkotott, 
midőn vezetőjük egy szavára oly kedvesen adtak 
bizonyságot egy évi játszva tanulás gyönyöreiről. 
Gyönyörködött az egész nagyközönség, örvendtek 
a szülők s örvendett a kedves es gondos óvónő 
is, ki iránt valóban hálásak lehelnek a rima
szombati szülők.

— 25 éves tanítói jubileum. I reich János, 
a dobsinai községi iskolák igazgatója, a megyei 
ált. tanitöcgylet elnöke slb f hó 29-én ünnepli 
tanítói működésének 25-ik évfordulóját. A köz
tiszteletben álló férfiút ez alkalomból nemcsak 
kartársai, hanem Dobsina társadalmának egyéb 
körei is üdvözölni akarjak. Kartársai a bpesti 
Posner-íele müintézet által kiváló Ízléssel kiállí
tott diszalbumot nyújtanak neki át és közebédet 
rendeznek. — Kz ünnepélyre vonatkozólag a kö
vetkező értesítést kaptuk: »Értesítés. A dobsinai 
községi és állami iskolák tantestületei (Ilreieh 
János községi iskolai igazgató ur 25 éves tanítói 
működésének örömünnepe alkalmából folyo évi 
junius hó 29-én (pénteken) délután 1 órakor
a nagyvendéglő dísztermében közebédet rendez- j 
nek A banketten résztvenni óhajtók szivesked- i 
jenek folyó évi junius hó 20—25-ik napjain a 
délelőtti órákban ebédjegyet az állami polgári j 
iskola irodájában Rőczey István állami polgári 
iskolai igazgató innal vagy pedig Fábry János j 
kisdedóvodai igazgató urnái váltani. Egy teríték I

ára bor nélkül 1 Irt 50 kr. A közebéden hölgyek 
is szívesen láttatnak. Dobsinán, 189í. évi junius 
hó 10-én A községi és állami iskolák tantes
tületei

—  Közgyűlés. A »Gömörmegyei általános 
tanító-egyesület« 1894. julius hó 10-cn és 11 én 
tartja Csetneken XX-ik közgyűlését. Az elnökség 
tájékozásul a következőkre hívja fel a tagok 
figyelmét: Kik a községi segélyt a közgyűlésre 
igénybe akarják venni, szíveskedjenek tagsági 
jegyeiket, folyó évi illetékük lefizetése mellett, 
az egyesület pénztárnokától idejekorán megsze
rezni Kik elszállásolásra igényt tartanak, mél- 
lóztassanak ez iránt folyó évi julius hó 0-ig 
Krausz János tanító urnái Csetneken jelentkezni, 
belhivatnak az egyesületi tagok, hogy hátralék
ban levő tan tó-egyesületi és »Eötvös-alap« tag
díjaikat folyó évi junius hó ,‘10-ig okvetlenül 
küldjék be Nagy Albert pénztáros úrhoz Dobsi- 
nara, a közgyűlésen pedig fizetéseiket a gyűlés 
alatt ngyancsok nála eszközöljék A hátralékoso
kon, ha kelló időben ki nem egyenlítik tartozá
saikat, a tagdíjak sommás birói utón fognak 
behajtatni. A közgyűlésen megjelent tagok ké
retnek, hogy már magok igazolhatása szempont
jából is a gyűlés alatt a jegyzői asztalra kitett 
íven neveiket Írják ala. Akik a közgyűlésen in- 
ditványt akarnak előterjeszteni, kötelesek azt az 
előértekezleten Írásban az elnökséghez benyúj
tani. Julius hó 10-én : a) esti ß órakor előérte- 
kezlet, b) esti 8 órakor jótékonyczélu hangver
seny az Eötvös-, árvaházi és segélyalapok javára, 
előadás után pedig lánczmulatság lesz Julius hó 
II-én délelőtt 8 órakor közgyűlés, délután 1 óra
kor közebéd. A közgyűlés tárgysorozata a követ
kező: t A « llymnusz* eléneklése. 2. Elnöki meg
nyitó .1. A központi választmány évi jelentése.
1 Pénztáros évi jelentése. 5 Könyvtárnok évi 
jelentése. 6 A tanszermuzeumi bizottság jelen
tése. 7. Jelentés az 1895 94. évi pályázat ered
ményéről 8 A tanítói törvény revíziója. 9. Az 
egyesületi hivatalos közlöny alapításának ügye 
(A *Borsodmegyei Alt. Tan. Egyesület« és a »Ta
nítók Orsz. Bizottsága« átirata). 10 Gömörmegye 
népoktatásának részvéte az ezredéves kiállításon. 
Előadó: Klein Samu 11. Czikora István indít
ványa a közgyűlések kétévenkénti tartása satb. 
ügyében. 12. Elnöki jelentés a segélyegyesület 
ügyéről KJ. Bizottsági jelentések: a) az ügyke
zelés, b) az egyesületi pénztár-, Eötvös- árva- 
házi* és segélyalapok megvizsgálására kiküldött 
bizottságok jelentései. 1 í. A jövő évi költségelő
irányzat beterjesztése. 15. Esetleges indítványok. 
Iß. Ä közgyűlés bezárása s a »Szózat« eléneklése.

Nóegyleti közgyűlés. Rimaszombat és vi
déke jótékony nőegyesülete f. hó 17-én látoga- 
'olt közgyűlést tartott Bornemisza Lászióné el
nöklete alatt. A gyűlés legfőbb tárgyai voltak a 
tisztikar újbóli megválasztása, az évi jelentés 
felolvasása, s más indítványok tárgyalása. A 
tisztikar egybangulag újból megválasztatotf, s 
igy az egyesület elnöke: Bornemisza Lászlóné, 
alelnöke Molnár Józsefné, igazgató Kern Adolf né, 
pénztárnok Terhes Pál, titkár pedig Baksay Ist
ván lett. Az eddigi jegyzőhöz társjegyzöül 
Ethey Aranka választatott. A választmányba pót
lólag felvétettek az eddigiek melle őzv. Benkár 
Józsefné, Vozary György ne, Fülöp Bénim, Ugrik 
Mihályné, Fornét Gyulané. Felolvastatott a köz
gyűlésen Szeless Ödön egyesületi íegyző évi je
lentése. E jelentést az egyesület határozatához 
képest egész terjedelmében közölni fogjuk Jelen 
számunkból térhiány miatt jövőre marad. Az él
jenzéssel fogadott jelentés után letárgvaltattak 
az abban foglalt indítványok, mire a közgyűlés 
az elnöknő élénk éltetése mellett szétoszlott

Köztisztaság. E kérdéssel csak nem is 
régen foglalkoztunk követelve utczáink rendsze
res tisztítását. Az utczak azóta tisztittatnak is, 
még pedig úgy, hogy az egyik utczan ösezegyü- 
lemlett gazt a másik kevéibbé látogatott utczára 
hordják, Ha esetleg ezen par ex* elence rendőri 
dologról nem volna tudomása rendőrkapitányunk
nak, szíveskedjék Rimaszombat város egyik köz
épületét a szegények intézetét — megtekin
teni s annak sarkánál az utcza közepén, közvet
len szomszédságában a Kovács-féle kertnek fog 
látni oly nagy halmaz gazt és szemetet, mennyi 
már két vagy bárom utczának is elég volna.

— Henzlova nem választ — már t. i. or
szágos képviselőt, mert ez idő szerint az összeíró 
bizottság ez érdemes községben aem talált egy i 
adófizető polgárt sem, kinek választói jogosult
sága volna. Pedig ha nem tévedünk Henz
lova a választói jogra hivatkozva kopogtatott 
kérvényeivel a Sándor uiczai ház kapuján a pol
gári házasság ellen.

Kossuth Ferencz jön haza. A Tarnóczy
tüzoltószer- és gépgyár r. t. érdeme, hogy ezt 
lehetővé tette. Ugyanis ezen társaság szerződtette 
őt gyárának fő vezetésére; mi által nemcsak, 
hogy magának csinált megfelelő hasznot, de egy
úttal a nemzetet is lekötelezte; mert igy hazánk

boldogult nagy fiának idős- bb íi», 4  eddig kül
földön volt kényielen élni, most hazájában ta
lált európailag elismert technikai tehetségének 
megfelelő foglalkozást, és igy jövőben tehetségét 
szeretett hazájának szentelheti, és munkájáu&k 
eredményével gazdagíthatja azt. Hogy pedig Kos
suth műszaki tehetségeit kellően kifejthesse, el
határozta a társaság, hogy gyárában a mezőgaz- 
da-ági gépgyártást is meghonosítja, mi által ér
demeit még fokozni fogja, mert ezáltal hazánkból 
ki fog szorulni az a sok külföldi és selejtes 
gyártmány melylyel gazdáinknak nagy kárára 
elözönlői lék az országot és számtalan futóügy- 
nökeik állal sok károsításnak tették ki a magyar 
gazdát. Most legalább lesz egy hely, ho! teljes 
megnyugvással fog vásárolhatni a magyar gazda 
jó és aránylag olcsó gépeket E czélból 1,500*000 
Irinyi uj részvényt fog kibocsájtani a társaság, 
és hogy abban minden szegényebb birtokos is 
részt vehessen, tehát az elérendő haszonban is 
osztozhasson, a részvényeket 100 írtban állapi
tól la meg Az erre vonatkozó felhívást mai szá
munkban hozzuk. Aki ezen vállalatot előmozdítani 
és bizton elérendő eredményeiben részesülni 
akar, siessen az aláírással, mert minden bizony- 
nyál nagyon tul lesznek jegyezve a részvények.

— »Magyar fakereskedó« czim alatt uj 
szaklap indult meg a fővárosban Székely Ignácz 

j szerkesztésében Örömmel üdvözöljük • z első ma
gyar lapot e téren, melyre igazán nagy szükség 
volt. Szívesen hívjuk fel rá az érdeklődők figyel
mét, mert az élénk tartalommal és nagy szak
avatott Sággal szerkesz’ ett lap, mely minden hó 
1-én és 15-én fog megjelenni, — mig a magyar 
szövegnek német fordítása minden hó 5 én és 
20-án fog önálló lap alakjában szétküldetni, —• 
kiterjeszkedik a fakereskedés és faipar minden 
ágára, közli az egész világ fapiaczairól beérkező 
eredeti tudósításokat, árakat, forgalmi tüneteket, 
tarifa ügyeket és egyáltalán mindazt, a mit min
den fakereskedőnek és faiparosnak okvetlenül 
tudnia kell. hogy e nagy lendületet vett és ná
lunk kiváló szerepet játszó üzletággal lépést tart
hassam — A kiadóhivatal ( B u d a p e s t e n ,  
VI., Teréz körút 27) szívesen küld bárhová mu- 
tatvánvszámokat. — A lap előfizetési ára egy fél
évre (12 magyar és 12 német szám) 5 frt.

A laptulajdonos megbízottja és felelő s szerkesztő: 

SZRLRSS ÓDON.
Segédsze-kcsztö : CSRRNAY DÁNIEL

N у  i 1 t - t  é r.*)
Nyilatkozat.

Glükstha! Mór ur a »Gömör« czirnü lap múlt szá
mában választ akart adni korábbi nyilatkozatomra. A 
kísérletnél azonban tovább nem jutott, mert egy hosszú 
indokolatlan szóáradatban keres menedéket a komoly 
< záfolat elől, holott, ha már válaszra határozta el ma* 
gát, kötelessége lett volna megczáfolni. amit ellene fel
hoztam. kivált pedig azt, hogy nein kővetett el jogtalan 
kérkedést, midőn másokat kicsinyítve ajánlgatta magát, 
midőn trivolan magának őndioséretet utalványozott ki a 
nagyközönség előtt Glüksthal Mór ur azonban nyilatko
zatom egyetlen betűjét sem czáfolta meg. hanem egyedüli 
mentségül beismerése gyanánt azt hozza fel, hogy az ál
tala használt eljárás üzleti szokás : — én megengedem, 
hogy svihák kereskedők körében, de nem solid üzleti 
v ilágban.

Azzal akarja Gii.ksthal Mór ur csínját enyhíteni* 
hogy azt februárban követte el, azóta már el is évült, én 
pedig téli álmot aludtam, hogy csak most rukkolok elő. 
Л téli álom is helyesebb valami, mint a ravaszság: a 
kérdéses iizletökörözvények ugyanis a szöveg alatt íeb- 
Jiiár hóról vannak keltezve, de viszont fent a szöveg 
lelett az áll, hogv a p o s t a  b é l y e g  k e l t e ,  Glück- 
sthál Mór ur tehát kórözvényeit k é t  k e l e t t e l  bocsá
totta ki, a mi szintén helytelen, de arra volt szánva, 
bog a körözvér.yeket később is kibocsáthatók legyenek 
s tényleg később is lettek kibocsátva, már csak azért i>, 
mert Glückst hal Mór ur íüszerkereskedését nem február- 

; ban. hanem májusban nyitotta meg s igy üzleti köröz- 
I vényeit a füszerüzlet szempontjából ezen időben is vi

lággá bocsátotta. Tehát én nem aludtam téli álmot, ha
nem nagyon is éber voltam hogy Glücksthál Mór ur 
furfangját felfedezzem Az ilyen úrtól nemes bangót a 
nyilatkozattételhez nem tanulok, mert a fenti tényeken 
kívül éppen az ő nyilatkozata áll minién komolyságon 
alul s hasonlít a piaczi lereferéhez Erre vall, midőn 
olyan mesét mond. hogy nekem bizományi aruk kiadá
sát megtagadta, ami. minthogy hozzá ilyen kéréssel nem 
fordultam a legvakineröbh valótlanság; ilyen, hogy a 
hitelezők védegyletéhez való egykori régi érintkezésemet 
felhányja, mintha bizony ebből bármi hátrányosat tudna 
rám kimagyarázni. Megfordulnak ott a legelőkelőbb ke
reskedő ezégek is, de r ak roszakaratu ember tud ebből 
a puszta tényből árnyékol vonni valakire. Mondja meg 
Glücksthal Mór ur. melyik esetben rövidítettem meg hi
telezőimet avagy vevőimet Erre esetet bizonyára sen* ő, 
sem senki mondani nem tud.

És ép azért, ha valaki olyan lélekkel jelenik meg 
a nyilvánosság előtt, ahogy Glücksthal ur, s ott hangos 
banda-bandával akar hatni, az elvesztette előttem az 
utolsó jogczimel is, hogy vele komolyan foglalkozzam, 
miért is vele e helyen végeztem, s minden újabb táma
dást о h e l y e n  ügyeimen kívül fogok hagyni.

Kelt Pelsöczün, 1801. junius hó 22-én.
Pártos Miksa.

*) E rovatban közlőitekért » e u vállal telelőséget
a S z e r t .
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Üzlethelyiség változta tás
Alóliroü tisztelettel hozom a n é. közönség 
becses tudomására, hogy évek óta fennálló 
porczellán. lámpa , üveg . tükör-

és képkeret-kereskedésemet
fő té r e n , a czu k rá szd a  m elletti szögi et- 
boUhelyiségbe helyeztem át s újonnan be
rendeztem. Kérem az eddig tapasztalt párt
fogást uj üzlethelyiségemre is kiterjeszteni. 

Teljes tisztelettel
HAAS SALAMON

Rimaszombatban.

I 257.— 1891 szám

Hirdetmény.
Harmacz község vadászterületének ha

szonból beadása 0 egymásután kővetkező 
évre Harmacz községi bíró házánál 1894. 
évi június hó 12-lk napján d. e. 9 óra
kor fog eszközöltetni.

A feltételek a körjegyzőnél Velkenyén 
és a helyszínén az árverés napján tud ha
tók meg

Harmaca, 1894. junius 15-én.

Lovcsányi Zoltán, Kónya András,
körjegyző. bíró-

B i r t o k e l a d á s .
Uömörvármegyében, a rimaszécsi vasúti állomás

hoz félórányira
1. Susa község határában szántóföld-, rét- és erdőből

álló tagositott birtok 573 hold
2. Csobánka pusztán föld, rét, kerülő-lak 35 hold.
3. Harmacz község határában rét egy tagban 78 hold.

Összesen (>8Í> hold

épületekkel, marhával és teljes gazdasági felszereléssel, 

—  esetleg a folyó évi összes terméssel is —  szabad

kézből eladó.

Értekezni lehet Bronts István lu ajdonossal 

— R i m a s z o m b a t b a n .  —

kitűnő minőségű és valódi természetes állapotban 
kapható:

1 liter fehér asztali 35 kr. üveggel együtt. 
1 » rizling 00 kr » »
1 » szomorodni 1 fit —  kr. » • »
1 » aszú 1891. évi 1 frt 00 kr. » »
A szomorodni és aszú 0*5 literes üvegekben van 
lefejtve. — Az üvegek 5 krért vissza vattainak.
G E L L M A N N  S Á M U E L

vegyes- és füszerkereskedö 
H I M A S Z O M E A T E A I T

8 a \lT a r n ó e z у t ü z о 11 ó s z e r- és g é p g y á r -  r é s z v é n y t á r s a s á g i *
újonnan kibocs&jtott részvényeire, К

— ""—  iA Tarnóczy tüzoltószer- és gépgyár-részvénytársaság, mely 1891. év óta áll fenn és eddigelé 500,000 Irt alaptőke utá l Я
S az  a lapszabály  szerit leírások  és f a via léka la p já n a k  m egfelelő dolétlióju m elleit részvényeseinek  éren kint 0* fr t  ősz- J  

ta lékot fizetett , rni 0 százalék kamatozásnak felel meg, 1894. évi junius hó 17-ik napján tartott közgyűlésén elhatározta, hogy jövőre J  
tűzi fecskendők, tűzoltószerek, sárgaréz , réz-, aczéláruk gyártásán, továbbá viz-, gáz- és villamvezetékek berendezésén és szftkmá- 
jába tartozó melléküzletek folytatásán kívül ga zd a sá g i  valamint szerszá m - és m unka gépeknek nagyban i g yá rtá sá t  a vál ®  
lalat munkakörébe felveendi és gyári telepén egy n agy g yá ri VClSOntŐt is állít fel. в

Ь czélból az alaptőkének két millió forintra való felemelése közgyülésileg elhatároztatván, az újonnan kibocsátandó J  
drh WO frt névértékű  bemutatóra szóló részvényekre nézve ezennel nyilvános aláírás hirdettetik következő feltételek mellett : в

1. A 100 írt névértékű bemutatóra szóló részvények kibocsátási ára részvényenként 110 frban határozatik meg, melyből Ж
U  részvényenkint 10 frt a tartalékalapra fordittatik. Ж
В  2. A részvények aláírása alkalmával, vagy legkésőbb folyó évi junius hó 2B-íg bezárólag a Budapest Vili., IX X. kerületi Ж
Я  takarékpénztár részvénytársaságnál Budapesten vagy ezen intézet által meghatározandó fizetési helyeken részvényenkint 30 frt fizetendő Ж  
В  3. A további befizetések ugyancsak a Budapest VIII., IX, X. kér. tak. részvénytársaságnál következőleg esz’:öziendők : Ж

ISI a) 1894. augusztns 1-én részvényenkint 30 frt, Я
MM b) 1894. szeptember 1 én » 25 * Ж
MM c) 1894. október 1-én 25 * Ж
IMI ^  befizetésekről ideiglenes téritvények szolgáltatnak ki, melyek az utolsó részletfizetés alkalmával társasági részvényekkel В
Im i  fognak kicseréltetni. Щ
| t  f ^  részvényesek minden égi es részvény után ugyancsak 110 frt kibocsájtási árban és a fenti feltételek mellett egy-egy S
M  ujabbi részvényre tarthatnak igényt, de kötelesek e részbeni elővételi jogukat 1894-ik évi junius hó 21-ig bezárólag gyakorolni és e {
M l  czé,bó1 ^V ényeiket a folyó szelvényekkel együtt lebélyegzés végett a Budapest V il i ,  IX., X. kér. takarékpénztárnál a fenti határ- X
M  bemutatni, mert ellenesetben e részbeli joguktól elesnek és a fennmaradó részvények az uj aláíróknak adatnak ki. Az uj rész- 5
M l  vényesek az 189*- évi osztalékban a régi részvényesekkel egyenlően részesednek. ?
3 || részvény a léiiréis zéirhatár id ejéü l 1S0J±. éri ju n iu s  hő JO-ik пар/a tűzetett ki. 5
B t ]  uljegyzés esetén az igazgatóság fenntartja magának a jogot a feles aláírások tetszés szerinti leszállítására. f i
8  «к « Г "  fellél,!lek é r m é b e n  kibocsátott részvényekre 1894-ik évi junius hó 19 , 20., 21., 22., 23-, 24., 5  
5  L ’ еГ , í f  os CR3’,,ttal “  befizetéseket teljesíteni leltet Budapesten, н Budapest Vili , IX., X. M
5  вГ* Ä a r ' P ,̂,z^ r részvénytársaságnál Budapesten, í llöl-ut 2. sz. a rimaszombati pénzintézetek utján. К
g|  Kelt Budapesten. 1894. évi junius hóban. Ж

Ш A Tarnóczy tüzoltószer- ев gépgyár-réezvénytArsaság: jg
Ж ^ ° 8̂ vber^ ^У11̂а s* Kossuíli Ferencz s. k., 8
w  N  %У e > mint jegyző* elnök. Ш

^ Х Х Х ^ Х Х Х Х Х Х Х Х # # # М в Х Х Х Х > Г Х Х 4 Ш с Х Х Х ^ Х Х Х « М # # Ф Х » Ш Х 1 Ш £ Х Х а х $ У
Nyomatott a kiaüé l  im y ) A. gyoi^.^io,áui KleaMtu.twtbau


