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tiohzateM feltételek.

Eí * s* évre . 6 frt — kr. 
Kelévre. . . S frt 50 kr. 
Hivaialolr, községek, köx- 
eegi jegyzők és tanítók 
récére egesz évre 3 frt. 
Italmérők és korcsmán» 
ke» rén/áre az »ltalmérők 

h* «»nve«-vel együtt 
«?g»-sz évre 4 frt

Az előfizetések 
p > latttalványnyal

eszköziei d «к.

Egyes «záitfk IO krjáva] 
k»pii*tok a kudókit.

GÖMÖR
társadalmi, közgazdasági és vegyes tartalmú hetilap.

A GÖMÖRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET

« H I V A T A L O S  K Ö Z L Ö N Y  K.

H i r d e t é s e k .

D  centime'* r nként 2 kr., 
többszőrért l lJ* kr. fize
tendő. Bélyegdij minden 
egyes beiktatásért 30 kr

A NYILTTÉRBEN .

minden 3 hasábos gar- 
m**n<l sor dija 15 kr. 
HirdelőirodAk, előfizetők 
v*gy gyakori hirdetők 
tetemes dij kedvezmény b«l 

léueattinek.

\ kéziratok a szerkesztőséghez (Jánosi-ulcza 8, sz. U m .) 
küldendők. — Kéziratok vissza nem adatnak.

Felelős szerkesztő : SZELESS ÖDÖN.

Megjelenik heteaWInt fgjsier,
-H= v a s Ar n a p . —

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

Laptulajdonos : DRASKÓCZY LÁSZLÓ.

L apunk számára hirdetéseket elfogad a lieuter ügynökség és a May ff. !Iáuir. Iroda hirdetési irodája  Budapest, Granátos-utcza 1 szám.

Felhívás.
Azon alkalom, melyből az 1896. évi 

ezredéves országos kiállítás rendeztetik, meg 
vagyok győződve arról, bogy minden igaz 
hazait keblében fogja ébreszteni azon büszke 
öntudatot, bogy egy ezredéves daliás kor
szak elmúlta után, a béke fegyvere, a munka 
és szorgalom által kivivőit eredmények 
e m e  látható pantheonn, méltó lesz, méltó
nak kell lenni hozzánk, s ki kell vívnia a 
kit Hold elismerését is, melynek nemzetünk 
rohamos ipari fejlettségéről meggyőződni al
kalma alig volt.

Ezen kiállítás sikerének biztosítása ér
dekében azonban kívánatos, hogy az ezen 
kiállításon való részvételre hivatott minden 
tényező képes legyen a kellő eiőkifejlésre, 
illetőleg tehetségeinek érvényesítésére. Hegy 
pedig erre megadjuk az alkalmat a hazai 
mű- és kézműiparnak, melynek sok oly je
les képviselője van, akikben meg volna a 
tehetség, de hiányzik a kellő anyagi erő és 
a megfejelő alkalom ennek kifejtésére, szük
séges ejső sorban az ilyen iparosoknak 
rtiegrend elésekkel való ellátása és ez állal 
a Kiállításon koc kázat nélkül való részvé
telének biztositása, szükséges másodsorban 
az önbizalom felébresztése, buzdítása, lelke
sítése azoknak, kik talán az élei anyagi 
terhei között fásult kebellel s hideg közöny
nyel tekintenek egy nemesebb eszme meg
valósítása elé.

Felkérem ennélfogva vármegyénk mind
azon erkölcsi testületéit és hatóságait egyen
ként és összeségében, melyeknek alkalmuk

van bármily csekély részben is oda hatni, 
hogy hazánknak ezen kiállítás alkalmával 
documentált ezredéves dicső fennállását mi
nél méltóbban megünnepelhessük, vonják 
be mindazon tényezőket, melyek a sikert 
biztosítják, buzdítsanak, lelkesítsenek s gyá- 
molilsanakf

De felkérem főleg vármegyénk összes 
nagybirtokosad, ipar és- műpárloló főurait 
s magánosokat, kik abban a helyzetben 
vannak, hogy bizonyos díszesebb munkát 
és kivilelt igénylő czikkeket vagy berende
zéseket, melyekre különben is szükségük 
van, vagy amelyeket használhatnak vagy 
elhelyezhetnek, rendeljék meg az illető vi
dékek tehetségesebb iparosánál azzal a czél- 
zattal, hogy az illető czikk vagy berendezés 
a kiállításon is bemutattassék. Ily módon a 
megrendelők nemcsak az érdekelt iparosok
nak és a kiállításnak tennének lényeges 
szolgálatot, hanem a legnagyobb biztosíté
kot nyernék arra nézve ia, hogy ezen tár
gyak előállítására kiváló gond s a szokott
nál több ügyelem fordittatott.

Hogy pedig az érdekeltség mérvéről kel
lőleg tájékozva legyek, felkérem mindazo 
kát, kik megrendeléseik által jóravaló, te
hetséges, de szegényebb anyagi viszonyok 
közt élő iparosainkat a jelzett módon elő
segíteni óhajtják, valamint azon iparosokai, 
kik ily megrendelések általi támogatásra 
igényt tartanak, szíveskedjenek értesítései
ket hozzám még a f. hó végéig megküldeni

Rimaszombat, 1894. julius hó 7-én.
Hám os László,

főispán

A hesseni légy.
A hesseni légy egy szunyogforma kia le- 

gyeeske, mely úgy Európában, mint Amerikában 
a búzatermésben már többször egész vidékekre, 
sőt országokra terjedő pusztításokat okozott.

A jelentéktelen kinézésű rovar oly módon 
válik kártékonynyá, bogy kukaczat a ti atal búza- 
szárakat megrongálják és tönkre teszik; cseké
lyebb mértékben élösködnek a rozs- és árpa
vetésekben is.

A rovar nősténye ugyanis parányi petéit 
Ősz elején, szeptember elején a vetések levelein 
tojja; a peték kikelvén, körülbelül 3 mm. hosszú 
fehér kukaczok a szár és levélhüvely közé le
vándorolnak és a levélhüvely tövében megtele- 
i edve, a gyönge szár nedvét kiszívják.

Az ily nagyobb mértékben megtámadott 
zsenge növénykék ennélfogva elsárgulnak, el
fonnyadnak és kivesznek. A kukaczok a szárak
ban a levélhüvely védelme alatt telelnek át és 
ott hosszúkás idomú barna bábokká változnak, 
melyekből a 3 mm. hosszú fekete legyecske áp
rilis havában búvik elő.

Alig hagyta el a kis légy bábtakaróját, 
csakhamar párosodik я a nőstény aztán hala
dók nélkül meg kezdi a peterakást. E ezélra már 
szárba indult őszi vetéseknél az alsó leveleket, 
a tavasziaknál pedig a gyökérleveleket választja 
ki és barnás petéit azoknak felső lapjára he
lyezi. A parányi petékből, melyek szabad szem
mel alig láthatók, a firtál kukaczok már néhány 
nap múlva kikelnek és azonnal az illető levél 
tövéhez vándorolnak ; oda érve megállapodnak 
a levélhüvely védelme alatt töltik álcza-állapotuk 
egész idejét.

Az Őszi vetéseknél tehát ilyenkor alulról 
felfelé az első vagy második bütyök felett talál
hatók ; a tavasziaknál ellenben mint az Őszkor 
az őszi vetéseknél tapasztalhatjuk közvetlen a 
gyökér felett vannak megtelepedve. Mig azonban 
őszszel a megtámadott gyönge szárak, mint em
lítve volt, mind kivesznek, tavaszszal az nem 
esik meg, mert a kukaczoknak rendesen nem

Sok bolond birói határozatról hallottam 
már életemben, d*i ilyenről még soha.

Azt már hallottam, hogy mikor egy kifő- 
zöné sirva panaszolta a biró előtt, hogy egyik 
» vetélytársnője« mosószódát öntött a babfőzelé
kébe, pedig hát a főispán is megnyalhatta volna 
utána a szájál! Az igazság felkent bajnoka be
hívatta a szolgát és három öblös főzőkanállal 
megétetett vele, csakhogy kiderüljön az igazság 
(az igazság ki is derült, hanem a szigény szol
gának dobnagyságura felfúvódott a hasa tőle), j 
hanem hogy a biró azt határozta volna, hogy 
panaszos panaszlott egyénnel birkózzék meg 
előtte, hogy kitűnjék, kinek van a kettő közül 
az igazsága — olyat még nem pipáltam.

No de ne vágjunk az események elébe.
Kezdjük elölről.
Ott kezdődik a történet, hogy Kamasz And

rás városi moxgóbolt-tulajdonos nyugodtan, mint 
akinek teljesen rendben van a szénája, sétá t a 
»Kondás-tér« jobboldalán (lévén kormánypárti), 
midőn valaki hirtelen nyakonverte, majd pedig 
átkarolván fájós derekát, amúgy magyarosan a

hogy valamelyik ismert személyiség érintkezésbe 
hozta csontos öklét az ő képes ábrázatával, ha
nem mikor a földön végigterülve, nyomorult fé
regként nyalni kezdé a föld porát, szentül meg 
volt arról győződve, hony itt az istenítélet napja 
s a föld, ez a nyomorult sárteke, »klapecz« kiál
tásokat hallatva, kezdi lenyelni az embereket, 
mint a tóparton vadászó gólyamadár a gyanútlan 
szívvel éneklő békákat.

Minthogy azonban a föld egy teljes negyed
óra múlva sem nyílott meg alatta, kezdett meg
győződni arról, hogy az évezredek kilátásba he
lyezett istenítélet napja ugyan még mindig nem 
érkezett meg, hanem azért az ökölcsapásokkal 
senki más, mint Kuczora István, esküdt ellensége 
tisztelte őt meg.

Mit volt mit tenni, minthogy sántikálva ha
zavánszorogni s képes felére fájdalmat enyhítő 
vizes rongyokat rakni.

Két nap múlva pedig, midőn némileg rendbe
hozta megzavart gondolatmenetét és tisztán fel
foghatta a polgári házasság üdvös voltát, leült 
biczegő asztalához és az »Önügyvéd« segítségé
vel megszerkesztette Kuczora ellen a feljelentést, 
amint itt következik :

Tekintetes kir. Járásbírósághoz!
Tisztelettel alulirólI. ki városszerte ismeretes sze

líd és béketürö mozgóbolMulajdonos és adószedő pol 
gár vagyok, folyó évi * cplember hó 5-én 1 és 5 óra 
között a »Kondás-tér« jobboldalán épp a polgári há
zasság üdvös voltán elmélkedtem, midőn Kuczora Já
nos városi utczaseprő hátulról megtámadva, minden 
különös ok nélkül kétszer a jobboldali, egyszer pedig 
a baloldali ábrázatomon vágjgmérte vaskeménységu, 
csontos öklét, miáltal beteges testem e feltűnően apá-

1 у os részét hirtelen dagályossá változtatta át, majd 
pedig átkarolván fájós derekam, — kétszer a földhöz 
csapott

Minthogy pedig ezáltal — eltekintve attól, hogy 
bennem fájdalmas érzelmeket keltett — még a büntető 
törvénykönyv 261 ij-ába ütköző vétséget követett el, 
ugyanazért ügyvéd nem létében saját magam esedezem 
mély tisztelettel és alázattal a tek. kir. Járásbiróaág- 
rnint büntető Bírósághoz

miszerint nevezett Kuczora István városi utcza- 
sepröt hites törvényszolga által megidéztetni és befe
jezett eljárás után őt a büntető törvénykönyv 261-ik 
§ ban körülirt módon szigorúan megbüntetni és a tár
gyaláskor felszámítandó költségeimet ellenében meg
állapítani méltóztassék.

Tisztelettel
KAMASZ ANDRÁS.

Minthogy pedig ha valaki ellen fenyitő fel
jelentés tétetik, a bíróságnak kötelessége a pa
nasz tárgyalására határnapot tűzni, ugyanazért 
Kamasz András feljelentése folytán szintén ki
tűzték a tárgyalást.

A teremben csak kevesen voltak. A bírón 
kívül mindössze a peres felek és néhány »ügyet
len« ügyvéd voltak jelen.

A panaszos kihallgatása után, aki újból el
mesélte a vele történteket, a panaszlottat vette 
elő a bíró:

— Rogy hívják?
— Pista bácsi, gyűjjék kend t 

Nevet!
— Nem nevetők én kérőm. Dehogy neve

tők. Nincs jó kedvem.
— A nevét kérdezem
— Girhes Kuczore Istváa, városi utcza

seprő polgár.



sikerül mar a megerősödött növényt elölni. A getni mégis keni elmesen lenni, férjéu"'» kereskedelmi tanácsos urat, a

M Ä f X Ä f t  s i f f i r r Ä S S
ÜSJSŰfZ* S  Äen' S Ä  Sí} ; á n y'é róka I !' me I у e к i: n m á so к idiéd jenek nyo- uU »l környezve egy faágrö. élvez,
úgy néz ki, mintha valaki készakarva össze-visz- mai latlialok, nem luine meg as.^  ̂  ̂ ^   ̂ Л„ é l az ön osztálybeli sok száz ember
sza gázolta volna; gyöngén fejlodlictelt kalászok Ha ‘’ '^ “̂“.'ízival 'irt keresztek egy agyon- nem retten vissza attól, hogy ugyanily álláspon-
ie jóformán mind üresek. vagy piros czcruzaval и nlvanazok tol foglaljon el a legkevésbé megóvott, a le ke-

Junius második felében a kuka. zok babba olvasott bírálati példány b.i i, . gy НУ Ы vésbé^negőrizhető tulajdonnal — az író tulaj
alakulnak, belő ük Julius és augusztusban búvik a gyengéd kezek molyek betű k|nt ™ * va, £ eroben . nyilván, mert sejtelme sincs
elő a második vagyis a nyári nemzedek. bűnek par uj g age-kezty« "У , kónwckkel való róla és mert még sohasem gondolkodott arról,a nvári nemzedéknek a nőstényei azután az őszi vissza ;i kölcsonk-myvUirbo ve t könyvekkel való róla és ®e.r tulajdon
vetésekre tojjak a petéiket s az ezekbőlI fejlődd érintkezéstől. : « * № * * { * í S '^ . í i n á n y  “ és ^ hTsz ön és tisztelt férje nagy bámulói Anglia-
kukaczok ismét az ősz, vetéseket károgjak ragad az előző "Ivek től ekelérnem azzal nak és az angol szokásoknak. Nos hát legyenek

A hesseni légynek e szem, evenként kel 7.sir, Ugy e* az oo dolga «s be kell érném azza, nak s irodalommal szembe való viselkedé- 
nemzedéke van. Az első nemzedék tavaszszal a hogy bámulatomat fejezem ki azon, bogy tinón angol к ki 4Pm tarthat iaénvt a

a  X ä ä ä  а - i s  „r=i= S s S f e Ä
A mi az ellenszereket es ovrendszabálvo- szaruhártyával. ard n,mr.e \ . - , t iOV4t és három szói

kat illeti, azok a következőkben foglalhatók össze: De felhasználom ezt az alkalmat arra hogy lakassa bírni, » égis kölcsönkért köoy-
a\ Minthogy a légy második, nyári nemze- az ()n kérését olv világításban tun*essem tol on g.it tartani, min cn .. g- * J

Srnrar5S*JSUr&St ...Ä Ä . S few 1 . . . .
S H r *  * *— “  ....  Ä  5 S S Ä ” ' Ä  ....
L r  Ä 53? 5  “ S W S Ä rM T S r Ä Ä i  'S“
szál minél előbb jó mélyen beszántani; ezzel ségre, a nyelvbeli jártasságra, a versfaragasban viszontszivesseget lesz. _
nemcsak azt érhetjük el, hogy a légy bábjai va|5 ügyességre, és sok más ismeretre és képes- Azt hallottam, bogy on férjenek gy у
megsemmisülnek, hanem hogy az illető földien!- ségre. melyeket az ember sem ingyen, sem sok marokul tóim kötetet adott hozom ап у képpé ,
leS  “melyről különben is silány termes lett évi fáradozás nélkül nem sajátíthat el. melynek tartalma igen becs s, habar éppenség-
volna várható, még másképen is ki lehet hasz- Ezzel a forgalmi tökével aztán heteken at gel nem olvasni való, mert lapjai csupa allam-
nálni és nevezetesen kapásnövények termelésére kellett az Íróasztalnál ülnöm, sok akadályt le kel- kötvényekből állnak. Legyen szives ezt a bn y -
fürdifani. lett küzdenem, hogy darabomat előadják, magam- vet néhány órára kölcsön adni. Annak idejében

e) A nyári nemzedék kipuszlitására ajánl- nak kellett a próbákat vezetnem s oktatnom pontosan vissza fogom önnek szolgáltatni, mert
ható a tarló ítégetése ; amennyiben pedig a bú- kellett a színészeket, hogy hogyan adják elő sze- nem akarok egyebet, mint a kamatszelvénye e
bök a gabonaszárak aísó bütykén vannak elhe- repeiket számomra kivágni
lyezkedve, előnyösebb hosszú tarlót hagyni, hogy д ,|arah tetszett s ez által azt a vágyat Az on hive: JORDAN,
ékként valamennyi báb elégethető legyen. támasztotta a közönségben, hogy az el is olvassa.

d) Sokkal czélszeriibb ennél a tarlót aratás |gy aztán színpadi értéken kívül könyvértéke is N yila tkozat. A felmerült hiresztelé-
utáa azonnal minél mélyebben beszántani, amely van. Д közönség kereslete nem egyéb, mint tő- , küteh‘SSéoein kijelenteni ,
eljárással a legyek további fejlődését megakaszt- kémnek esedékessé vált járadéka, nem egyéb, * ‘ .. ' n . ..
ván, az őszi vetések a légy támadásaitól lehető- mjnt az általam termelt árunak realizálható el- hogv a »Gomor-Ivishonl« -.)-ik szainalun
leg megóvatnak. adási értéke. Kzt a járadékot már most egy bi megjelent »llazaliság —  szerződés szerint«

Mindezeknek a védekezéseknek azonban ZOnyos időre, ennek az árunak egy bizonyos c./imü ezikket nem Írtam, hogy megirassék
csak akkor lesz meg a kellő eredménye, ba azo- készletét eladtam Sauerliinder frankfurti könyv- Sflfn közvetve.sem közvetlen be nem folytam
kát nemcsak egyes gazdák követik, hanem a kiadó urnák. /. ■, /y . • , -
megtámadott vidéknek lehetőleg valamenni bir- Qn tehát rosszul fejezi ki magát, midőn 4 /  •./ J
tokosa alkalmazza arra kér engem, hogy önnek a darabot kölcsön
______  _______ _ adjam A mit ön nekem visszaad, az nem egyéb, 1-1 T R  P

mint egy elfogyasztott osztrigának héja, nem П  1 i\  Hi IV «
A z  i r ó l  m u n k a d l j .  egyéb telenyomtatott papirosnál, a mely elvesz- _  Tanítói jubileum. Mull hó 29-én tartotta

Kgy könyvkereskedő újság legutóbbi szá- | le,,e azt a tulajdonságát, hogy az ön zsebéből a uireiel, János Dobsina városi tanító 2f> éves tá
rnáinak egyikében lenyomatja azt a levelezést, í kiadóm szebébe másfél forintot átszármaztasson nitói jllbileumát, mely alkatomból nemcsak tani
amely egy berlini kereskedelmi ianáososné és On olvasási kedve által kiadómnak a bolti árral tótársai, liánéin maga a város elöljárósága, a
Jordan Vilmos iró között folyt. A tanácsosné adósa lelt, — nem ugyan a kerekedelmi torvény gömÖrmegyei ág. ev. egyházmegye s Dobsina vá
arra kerte az iról, hogy adja neki kölcsön *A szerint, de igenis egy magasabb törvény szerint, fj)s közönsége is sietett az ünnepeltet üd
kik tagadják a szerelmet« czimü vigjátékát, mire melynek az ön társadalmi fokán legalább ép any- vözölni, ki már 2!J év *t töltött el Dohainál) is м
aztaii az író a következő levelet irta a tanú- nyira kötelezőnek kellene lennie nz illem lorvé- ez jdő alatt a dobsinai társadalmi élet egyik sza-
csosnénak : пУе szer,nl- számottevő alakjává küzdötte magát.

Tisztelt N agy sád! , Vannak emberek, kiktől senki sem veszi c . KT . . , . .
Több eslely alkalmat szolgáltatott nekem rossz néven, ha egy léggömb felszállását vagy . , . . . . . * -í ' V . ' .VrOM U*1,  ̂, f  i

arra, hogy megbámuljam azt a tinóm Ízlést és a egy czirkusztársaság produkcióit a kerítésen ki- J1? ° ,u a.,.n ° tl mu “ <n .
barmúnia iráni valő írMn.clyet ön minden- vül ingyen ne,ik, va'nnak a ,«An mások, kiknek ‘ g
kor újdonatúj öltözékével tanúsít. E tehetségére csak a harmadik vagy a második es ismét rná- ‘  ̂ У ‘ К К J
kell bíznom ama feladat megoldását; válogatott sok, kiknek csak az első hely való. így aztán — Útadó és putnoki jegyzó. Tudvalevő do-
és gazdag öltözékben ülni a súlyos ezüst tea- vannak nagy osztályok is, melyek egymást köny- log, hogy útadót valamely községben csak az
masina körül s aranyozott csészékből szörpül- vekkel kisegilik, vagy a kölcsönkönyvtárba kény- fizet, ki azon községben állami adót tizet, vagyis

— Született? — Maga hát, nem is a szomszéd ökre! j — No ne tagadja.
— Már hogyne születtem volna. Hiszen Kuczora szinte félve mormogja maga elé: — Ugyan kérőm, mit tagadnék rajta? Hi-

máskép nem Jönnék most itt j  — Biz én könyörgöm, semmilyen templomba szén Örülnék, ba én olyan erős iönnék, hogy
— Azt kérdezlem, hogy mikor? nem járok. Kamasz atyámfiát a földhöz tunnám pöndöriteni.
— Régen volt biz' az, kérem szeretetvel. — Istentagadó paraszt! Csak eljár az isten- Hat nem tudja?
— De azért csak tudja? házába^ — Még eddig ugyan nem próbáltam hanem
— Hát tunni tudom, ha muszáj. j — Hát katholikusba, ha muszáj. ugy kalkulálok, hogy nem bírnám.
— No hát mondja. Milyen az állapota? I — Megmerné próbálni?
— Gondolkodni köll egy kicsit. — ßgyenös, kérőm. Kuczora nevetni kezd. Tetszik neki a biró
— No hát gondolkodjék. A biró dühösen kérdi: , eszméje.
— Kuczora lehajtja a fejét és tekintetét a — Részeg maga ? — Egy próba nem a világ, biró ur . . . .

csizmája hegyére irányozza. Nem én, kérőm, józan vagyok jelen- Kölyök koromban többször is a földhöz terem-
— Mög is van mán. Mögtalátam. legösen tőitek . . .
— Hát csak kivele szaporán. — Hat akkor mit beszél ilt összevissza! Hát maga Kamasz, mit mond ehhez?
— Jó lösz-é 1852? Kuczora csodálkozva böki meg a poczakját — £n kérőm azt mondom, h og y ...
— Nekem jó, ha akkor született. — Én? — Mit mond?
— Hát akkor. Éppen mikor édös apám pi- — Maga hát! — Nem mondok semmit,

ros csizmát vött Andris bátyámnak, aki a gyim- — Hát mit kérdözött, könyörgöm? — No hát majd moudok én!
násztikumba járt oskolába. — Azt, hogy feleséges-e, vagy sem ? Mondott is olyat, aminőt biró még talán

— Jól van. Mi a vallása? Kuczora ijedten emelé maga elé csontos soha sem mondott pörlekedő feleknek:
— Most még nincsen. ökleit: — Álljanak ide a középre. Mikor hármat
— Már hogyne volna? — Isten mönts! Magam vezetőm a gazda- olvasok, akkor kezdjenek el — biikózni, Mint-

Ha mondom, hogy nincs. ságot. Elég az én bajom igy is. hogy panaszos Kamasz Andrásnak tanúja nin-
— Micsoda, nincsen vallása? j — Ne hadarjon itt annyit össze-vissza! csen panaszlott Kuczora István pedig a cselek-

Nincs. Adja elő az esetét. ményt tagadásba veszi ugyanezért kénytelen vá
llát az h**gyan lehet? Ha agyonver az ur, akkor sem tunnám gyök a meghozandó Ítéletet a birkózás kimene-

— Azt gondolám kérőm, hogy az ur csak megmondani, hogy mikor estem el utoljára. telétől függővé tenni. Tehát rajta!
most akarja, hogy vallják? — Nem azt kérdeztem! Kamasz és Kuczora mosolygó abrázattal

— Hát peisze, hogy azt akarom, hanem Kuczora megcsóválja bozontos üstökét. állottak ki a terem közepere.
most nem azt kérdeztem. Ejnye pedig ugy értelmezlem. Hát mit A jelenlevő ügyvédek pedig kíváncsian les-

— Nemé? tetszőit kérdözni, kérőm alázatosan a biró urat? ték a további fejleményeket.
- -  Nem hát Azt kérdeztem magától, hogy — Azt, hogy mondja el nekem, miért rakta A biró hirtelen elkiáltotta magát:

mi a hite? meg olyan csúfosan Kamasz András panaszost? — Csülökre magyar!
— Hogy Kamasz szörnyen hazudott. A vádlott begörbíti a hüvelyk ujját: Az egyik ügyvéd felfogván a dolog humoros
— Maga bolond Milyen templomba jár. így görbüljek mög, ba csak egy ujjal is oldalát, nevetve toldta hozzá:
Г  M4r minl éQ ? hozzá nyilam. következik.)



sikerül már ;i megerősödött növényt elölni. A 
növényszár tovább nő lóhát, do a tápncdvét szívó 
kukaczok állomáshelyein annyira meggyöngül, 
hogy későbben nem bírja el kalászát, hanem 
előbb-utóbb megtörik Az ilyen gabonaföld aztán 
úgy néz ki, mintha valaki készakarva össze-visz- 
sza gázolta volna; gyöngén fejlődhetett kalászok 
ie jóformán mind üresek.

Junius második felében a kukaczok bábba 
alakulnak, belő ük július és augusztusban búvik 
elő a második vagyis a nyári nemzedék. Ennek 
a nyári nemzedéknek a nőstényei azután az őszi 
vetésekre tojjak a petéiket s az ezekből fejlődő 
kukaczok ismét az őszi vetéseket károsítják

A hesseni légynek e szerint évenként két 
nemzedéke van. Az első nemzedék tavaszszal a 
zöld Őszi vetésekben, a második pedig aratás 
után a tarlókban éri tökéletes kifejlődéséi.

A mi az ellenszereket és óvrendszabályo- 
kat illeti, azok a következőkben foglalhatók össze :

a) Minthogy a légy második, nyári nemze
déke szeptemberben szokta petéit lerakni, taná
csos az őszi vetést minél későbbre halasztani, 
hogy mire a vetés kikel, a legyeknek mar semmi 
nyoma se legyen

b) A nagyobb mértékben megrongált és 
tönkretett vetések*! legczélszerübb kora tavasz- 
szal minél előbb jó mélyen beszántani; ezzel 
nemcsak azt érhetjük el, bogy a légy bábjai 
megsemmisülnek, hanem hogy az illető földterü
letet, amelyről különben is silány termés lett 
volna várható, még másképen is ki lehet hasz
nálni és nevezetesen kapásnövények termelésére 
fordítani.

c) A nyári nemzedék kipusztitására ajánl
ható a tarló leégetése ; amennyiben pedig a bá
bok a gabonaszárak alsó bütykén vannak elhe
lyezkedve, előnyösebb hosszú tarlót hagyni, hogy 
ekként valamennyi báb elégethető legyen.

d) Sokkal czélszerübb ennél a tarlót aratás 
utáii azonnal minél mélyebben beszántani, amely 
eljárással a legyek további fejlődését megakaszt
ván, az őszi vetések a légy támadásaitól lehető
leg megóvatnak.

Mindezeknek a védekezéseknek azonban 
csak akkor lesz meg a kellő eredménye, ha azo
kat nemcsak egyes gazdák követik, hanem a 
megtámadott vidéknek lehetőleg valamenni bir
tokosa alkalmazza

Az í r ó i  munkadij.
Kgy könyvkereskedő újság legutóbbi szá

mainak egyikeben lenyomatja azt a levelezést, 
amely egy berlini kereskedelmi tanácsosné és 
Jordan Vilmos iró között folyt. A tanácsosné 
arra kérte az irót, hogy adja neki kölcsön *A 
kik lagaóják a szerelmet« czimü vigjátékát, mire 
aztáu az író a következő levelet irta a taná
csosáénak :

Tisztelt Nagysád!
Több estely alkalmat szolgáltatott nekem 

arra, hogy megbámulj am azt a tinóm Ízlést és a 
harmónia iránt való érzéket, melyet ön minden
kor újdonatúj öltözékével tanúsít. E tehetségére 
kell bíznom ama feladat megoldását: válogatott 
és gazdag öltözékben ülni a súlyos ezüst tea- 
masina körül s aianyozott csészékből szörpöl-

— Született ?
— Már hogyne születtem volna. Hiszen 

máskép nem lönnék most itt
— Azt kérdeztem, hogy mikor?
— Régen volt biz* az, kérem szeretetvel.
— De azért csak tudja?
— Hát tunni tudom, ha muszáj.
— No hát mondja.
— Gondolkodni köll egy kicsit.
— No hát gondolkodjék.
— Kuczora lehajtja a fejét és tekintetét a 

csizmája hegyére irányozza.
— Mög is van mán. Mögtalátam.
— Hát csak kivele szaporán.
— Jó lösz-é 1852?
— Nekem jó, ha akkor született.
— Hát akkor. Éppen mikor édös apám pi

ros csizmát vött Andris bátyámnak, aki a gyitn- 
násztikumba járt oskolába.

— Jól van. Mi a vallása?
— Most még nincsen.
— Már hogyne volna?

Ha mondom, hogy nincs.
— Micsoda, nincsen vallása?
— Nincs-
— Hát az hogyan lehet?
— Azt gondolám kérőm, hogy az ur c«ak 

most akarja, hogy vallják?
— Hát peisze, hogy azt akarom, hanem 

most nem azt kérdeztem.
— Nem é ?
— Nem hát Azt kérdeztem magától, hogy 

mi a hite?
— Hogy Kamasz szörnyen hazudott.
— Maga bolond. Milyen templomba jár.
— Már mint én?

getni mégis kényelmesen lenni, úgy, hogy eszté
tikai hajlamaiban ne legyen sértve, midőn a 
szellemi táplálékot kevésbé tiszta minőségű edény
ből veszi be. Gyanítom, Imgy ön repedezett vagy 
oly tányérokat, melyeken mások ebédjének nyo
mai láthatók, n**m tűrne meg asztalán.

Hu önt ennek ellenére sem zavarják a kék 
víuíV piros czeruzával irt keresztek egy agyon
olvasott bírálati példányban, vagy ha ugyanazok 
a gyengéd kezek, melyek hetenkint legalább ha 
pár uj g’agé-keztyüt nyűnek el nem rettennek 
vissza a kölcsönkönvvtárból vett könyvekkel való 
érintkezéstől, melyeknek fedőlapjára csak úgy 
ragad az előző olvasóktól való izzadmány és 
zsír úgy ez az ön dolga és be kell érnem azzal, 
hogy bámulatomat fejezem ki azon, hogy finom
sági érzékét ily csodálatos módon panczélozzaI» гь I i JlО Q f Л

szaruhártyával.
De felhasználom  ezt. az alkalmat arra, uogv 

az ön kérését oly világításban tiin’ essem löl ön 
elölt, a melyre ön kétségtelenül nincs elkészülve.

Án és társasaga vígjátékomat óhajtják ol
vasni Ez az óhajtás, nagyságos asszonyom, az én 
tőkém es az én munkáin eredménye. A végből, 
hogy ezt az óhajtást támaszthassam, szükségem 
volt pai és anyai örökségemre, a költői tehet
ségre, a uyelvbeli jártasságra, a versfaragásban 
való ügyességre, és sok más ismeretre és képes
ségre. melyeket az ember sem ingyen, sem sok 
évi fáradozás nélkül nem sajátíthat el.

Ezzel a forgalmi tőkével aztán heteken át 
kellett az íróasztalnál ülnöm, sok akadályt le kel
lett küzdenem, hogy darabomat előadják, magam
nak kellett a próbákat vezetnem s oktatnom 
kellett a színészeket, bogy hogyan adják elő sze
repeiket

A darab tetszett s ez által azt a vágyat 
támasztotta a közönségben, hogy az el is olvassa, 
így aztán színpadi értéken kívül könyvértéke is 
van. A közönség kereslete nem egyéb, mint tő
kémnek esedékessé vált járadéka, nem egyéb, 
mint az általam termelt árunak realizálható el
adási értéke. Ezt a járadékot már most egy bi
zonyos időre, ennek az árunak egy bizonyos 
készletét eladtam Sauerländer frankfurti könyv
kiadó urnák.

Ön tehát rosszul fejezi ki magát, midőn 
arra kér engem, hogy önnek a darabot kölcsön 
adjam A mit ön nekem visszaad, az nem egyéb, 
mint egy elfogyasztott osztrigának héja, nem 
egyéb telenyomtatott papirosnál, a mely elvesz
tette azt a tulajdonságát, hogy az ön zsebéből a 
kiadóm szebébe másfél forintot átszármaztasson. 
On olvasási kedve által kiadómnak a bolti árral 
adósa lett, — nem ugyan a kerekedelmi törvény 
szerint, de igenis egy magasaid) törvény szerint, 
melynek az ön társadalmi fokán legalább ép any- 
nyira kötelezőnek kellene lennie nz illem törvé
nye szerint.

Vannak emberek, kiktől senki sem veszi 
rossz néven, ha egy léggömb felszállását vagy 
egy czirkusztársaság produkcióit a kerítésen kí
vül ingyen nézik, vannak aztán mások, kiknek 
csak a harmadik vagy a második és ismét má
sok, kiknek csak az első hely való. így aztán 
vannak nagy osztályok is, melyek egymást köny
vekkel kisegítik, vagy a kölcsönkönyvtárba kény-

telunok küldeni. De képzelje műr most az ön 
tisztelt férjét, a kereskedelmi tanácsos urat, a 
mint a legfinomabb pikével boriloll mellén krone- 
méterének nelié* aranyláncot fitogtatva rongyos 
utczai szederektől környezve egy faágról élvezi 
a lóversenyeket.

Öu és az ön osztálybeli sok száz ember 
nem retten vissza attól, hogy ugyanily álláspon
tot foglaljon el a legkevésbé megóvott, a 1e ke- 
vésbé megőrizhető tulajdonnal — az iró tulaj
donával szemben - nyilván, mert sejtelme sincs 
róla és mert még sohasem gondolkodott arról, 
hogv miből áll ez a tulajdon.

Hisz ön és tisztelt férje nagy bámulói Angliá
nak és az angol szokásoknak. Nos hát legyenek 
angolok az irodalommal szembe való viselkedé
sükben is. Angliában senki sem tarthat igényt a 
g e n t l e m a n  nevére, akinek vagyonához mért könyv
tára nincsen. Tizenkét szobából és teremből álló 
lakással bírni, mint ön, hat lovat és három szol
gát tartani, mint ön és mégis kölcsönkért köny
veket olvasni ezt Angliában nagyon illetlen 
és tisztességtelen dolognak tartanák.

Mmdazáltal, mélyen tisztelt kereskedelmi 
tanácsosné asszonyom, szives készséggel köl
csönzőin önnek a kivant vígjátéknak néhány 
példányát, óe csak úgy, ha ön nekem megfelelő 
viszontszivességet tesz.

Azt hallottam, hogy ön férjének gyönyörű 
marokin fólió kötetet adott hozományképpen, 
melynek tartalma igen becs s, habár éppenség
gel nem olvasni való, mert lapjai csupa állam- 
kötvényekből állnak. Legyen szives ezt a köny
vöt néhánv órára kölesön adni. Arinak idejében 
pontosan vissza fogom önnek szolgáltatni, mert 
nem akarok egyebei, mint a kamatszelvényeket 
számomra kivágni

Nyilatkozat, л felmerült híresztelé
sekkel szemben kötelességem kijelenteni, 
hogy a »Gömör-Kishoni« 29-ik számában 
megjelent »llazaíiság — szerződés szerint« 
czimü czikket nem írtam, hogy inegirassék 
sem közvetve.sem közvetlen be nem folytam 

Perjóssy László.

H Í R E K .
—  Tanítói jubileum. Múlt hó 29-én tartotta 

Ulreich János Dobsina városi tanító 25 éves ta
nítói jubileumát, melv alkalomból nemcsak tani 
tótársai, hanem maga a város elöljárósága, á 
gömörmegyei ág. ev. egyházmegye s Dobsina vá 
ros egész közönsége is sietett az ünnepeltet üd
vözölni, ki már 2.4 év t töltött el Dohainál! is и 
ez idő alatt a dobsinai társadalmi élet egyik szá- 
számottevö alakjává küzdötte magát.

—  Eljegyzés Nagy Lajos orosházi polgári 
iskolai igazgató-tanító a múlt héten jegyezte el 
(iuggenberger Emilia kisasszonyt a rozsnyói ág. 
evang. kerületi felső leányiskola igazgatónőjét.

— Útadó és putnoki jegyzó. Tudvalevő do
log, hogy útadót valamely községben csak az 
fizet, ki azon községben állami adót űzet, vagyis

— Maga hát, nem is a szomszéd ökre!
Kuczora szinte félve mormogja maga e lé :
— Biz én könyörgöm, semmilyen templomba 

nem járok.
— Istentagadó paraszt ! Csak eljár az isten

házába ?
— Hát kaiholikusba, ha muszáj.
— Milyen az állapota?
— Égyenös, kérőm.
A biró dühösen kérdi:
— Részeg maga ?
— Nem én, kérőm, józan vagyok jelen- 

legösen
— Hát akkor mit beszél itt összevissza!
Kuczora csodálkozva böki meg a poczakját
— Én?
— Maga hát!

—  Hát mit kérdözött, könyörgöm ?
— Azt, hogy feleséges-e, vagy sem ?
Kuczora ijedten emelé maga elé csontos

ökleit:
— Isten mönts ! Magam vezetőm a gazda

ságot. Elég az én bajom igy is.
— Ne hadarjon itt annyit össze-vissza! 

Adja elő az esetét.
Ha agyonver az ur, akkor sem tunnám 

mögmondani, hogy mikor estem el utoljára.
— Nem azt kérdeztem!
Kuczora megcsóválja bozontos üstökét.

Ejnye pedig úgy értelmeztem. Hát mit 
tetszött kérdő/.ni, kérőin alázatosan a biró urat ?

— Azt, hogy mondja el nekem, miért rakta 
meg olyan csúfosan Kamasz András panaszost?

A vádlott begörbíti a hüvelyk ujját:
— Igy görbüljek mög, ba csak egy ujjal is 

hozzá nyúltam.

— No ne tagadja.
— Ugyan kérőm, mit tagadnék rajta? Hi

szen örülnék, ha én olyan erős lönnék, hogy 
Kamasz atyámfiát a földhöz tunnám pöndöriteni.

— Hat nem tudja ?
— Még eddig ugyan nem próbáltam hanem

úgy kalkulálok, hogy nem bírnám.
— Megmerné próbálni?
Kuczora nevetni kezd. Tetszik neki a biró

eszméje.
— Egy próba nem a világ, biró ur . . . . 

Kölyök koromban többször is a földhöz terem- 
töttek . . .

Hát maga Kamasz, mit mond ehhez?
— En kérőm azt mondom, hogy . . .

Mit mond?
— Nem mondok semmit.
— No hát majd mondok ó n !
Mondott is olyat, aminőt biró még talán 

soha sem mondott perlekedő feleknek:
— Álljanak ide a középre. Mikor hármat 

olvasok, akkor kezdjenek el — biikózni, Mint
hogy panaszos Kamasz Andrásnak tanúja nin
csen panaszlott Kuczora István pedig a cselek
ményt tagadásba veszi ugyanezért kénytelen va
gyok a meghozandó Ítéletet a birkózás kimene
telétől függővé lenni. Tehát rajta!

Kamasz és Kuczora mosolygó abrázattal 
állottak ki a terem közepére.

A jelenlevő ügyvédek pedig kíváncsian les
ték a további fejleményeket.

A biró hirtelen elkiáltotta magát:
— Csülökre magyar!
Az egyik ügyvéd felfogván a dolog humoros 

oldalát, nevetve toldta hozzá:
(Vége következik.)



azo-.W*. 'x lakó!» ott van mc?ró vá kerlsetfad™ Ti 1 vidék J '  Г® 2 ° ’ ké4yelme8e" elzónázott' ,nas l'élhmn Myban ..gy tetszeti, minik t o?y katonaI «  állva и a d.,'o8 az útadó K S  h m  vidékre Csak az a szerencse, hogy nem fogadtuk állná e!d..«m.
csak az ottani lakókat vagy ott vagyonnak bíró-- fi!f°  tótioval, mint a czeglédtek a m.nisterelnök -K icso d a  maga? mit akar? — rival-
kát, vagyis az állami adót fizetőket vezetheti be ' tam r?
Nem így tesz azomban Putnok község érdemes A csizi fürdő látogatottságát eléggé bi- A,,A®bft ^ a  magát és mondá:
jegyzője Sztraka Neit! ő a putnoki lakosokat zonyitja, hogy jelenben 250 állandó vendég ke- Nagv 1 al huszárkáplár,
a ajstrraból kihagyja, az idegeneket pedig útadó- n‘s Kyógyulást e pár «tlan gyógyhatású fürdőben n акнг ’
vai megterhelted s az igy útadóval megterhelte- az Elutazó vendégek száma 256 volt már ez év- “ * aiancsára, viszonzá. Mari meghívott
két csak a végrehajtás eszközlésekor értesíti a ben s Így a folyó fürdőidényben 506 egyén ke- т,чга borJu Pécsen vére.
megterhelte»esről. A végrehajtást pedig csak ak- reste fel ezt a nagyjövőjü gyógyfürdőnket , M m ■ ~  mondám bosszúsan — meg*
kor eszközölteti, mikor már a jogtalan adó ellen T ■ ,||,от, hoRy szeretője a konyhába jöjjön,
reklamálni nem lehet. így beszéli ezt el egv az л “  Tamásfalán f. hó 9-én ej’etelt meg az — Gisz nem szere őm, hanem nővérem,
aiispáni hivatalhoz, headott feljelentél ' ovnnő-v ilasztás, u elv a kálómmal négy pályázó viszozá a hadfi

2 !  Nnf; '° sy Sarolta nyíregyházai óvónő válasz- -  N - • , , ?  kiállték felháborodva -  az nem
A helybeli rom. kath. templom boltoz«- igaz! A nővért nem szokták úgy átölelni és meg-

bezár^oU^ ym l / ? « t r é k,«SZ,ftll,,' Vén , rPn.d,íril^  * Eigázolá«.. Л folyó hó 12-én tarlón or- ............ ' ,nin‘ ? “ »««* az előbb. Férjem Wlö-
mondfa hnavp грп„Л  '4 Ö' ,nT ' IZSS!alás ki ne™ szágos vásáron Molnár Lajos tamásfalai földl.ir- !тле". su f ho^  hozzánk idegen jöjjön. Jó 
Ä *  fe d n e m  4П,é8rk daci!ara ,S a Ves2élV J',kos kocsija elgázol, 7 éves kis Г .  A b  elhordja az irháját

kocsin Szentiványi Árpád országgyűlési képviselő ,e nem tágított, hanem kaczérkodni kéz-
— Egy veterán néptanító. Megyénk!) 'll ó lt ; a jószivü ur nyomban intézkedett, hogy a ,lsl! a borjupecsnnyével, meiy az asztalon volt

Murány község róm. kath. kantortanitója Droppá 8éraJ‘  kw r,u a megyei közkórházban nyerjen melyet estére hidegen akartam feltálalni.
József már 52 év óta szolgál a népneveié« szent K° nflos ápolási. ' ' — lavozzék, vagy .segítségért kiáltok
ügyének, hosszú pályáján sokat használt a ma- Hlntobn h.iái \ r t u  lJtaLat l,ara« és düh fogott el.

5 Ä  Ä !  Ä  ^ í* 'k  М Г  az áUatvásárban rah.óH ^  ^
valamit h Z  a í  ifv к  ,‘ e.he,né? «k ЧИГ Mellény községi lakos parasztassz.my össze- A huszár látta, hogy ennek fele se tréfa
kellene f У У JU'almaz" ‘ ,s T0W ' 1 ™meghalt. Az orvos szivszélhüdést alia- kiugróit a konyhaajtón ’

P,toü me8 a balál okául. д ... ,-  A dokU-r és Emma ijedten jöttek. Mit tevő
\r . tgyesult hírlapkiadó vállalar. \. P és Egy S2n az igazsaqhoz. К ezimen kaoluk b*gyek most ? Az igazat nem mondhatom meg. ösz-

. urak szövetkéz ven А. P úrral azt hitték a következő sorokat: * A üíömör« czimü hetilao sze' v*4sza beszéltem, hogv kísérteteket láttam és 
magukról, bogyók Haas, Deutsch és Weisenbaol.er 28. számában, folyó évi július hó 8 án hírek ro- m(-  vagyok rémülve, végül -ájulást szimuláltam.

- n ^ l .k H o t .á k  az egyesiét hírlapkiadó- valáhan »Egy nagy czimzetií ur« czimü közle- leányom fájdalmasan felsikoltott, midőn engem
vállalatot és megakartak vásárolni a megyebeli meny jelent meg. A közleménynek egyetlen be- 0 helyzetben látott, de én igy gondolkoztam ma-
apokat még pedig olyaténképen. hogy a lapok Kije sem sért ugyan, mert hogy »Perusitzi .1 .! «- « ’“ “ ban.

tulajdonjogaiért mit sem fizetlek volna azon egy- nek hívnak, kétségbe vonhatlan törvényes születési ~ Vilma, te nagyon ravasz vagy, mert
széni ok hol mert nekik pénzük nines. V. 1*. és argumentumon alapul s abban, hogy kivoltam ‘НДУ<‘1 lenogv doktor se lehet oly érzéketlen,
\. A. urak lellek volna a tulajdonosok, А Г ur mi voltam múltamban, becsülettel szerzett jog- bogy kötelességét ne teljesítse, ha szenvedőt lát.
pedig a szerkesztő. К őzéiből Л. P. felkereste az ezimemhen csak oly egyének láthatnak szálkát Az,Jin azeiőfl a pompás horjupecsenyét és bort
egyik lap tulajdonosát, magával vive V. A. ur kik tisztelettel legyen mondva maguk semmik. az ^  magasztalta.
üJán!x I?™ !61 s ,,f ^'jelentette, hogy a lap szer- Okmányok beszélnek olt, a hol a gyenge szél Gyorsan magamhoz fértem' és elmondtam,
kesztését átveszi. A laptulajdonos az egész ügy- hordta szó nem ér semmit. Hogy okleveles gaz- ,Ю8У “ VÜván a l^onyhakötényfől ijedtem meg.
ml mit sem tudván, A P urat a szerkesztőhöz dász s a szepesi püspöki uradalom volt gazda- Vagy megvallottam volna, hogy a szom-
ut ásított a, ki azután Л. I*. urnák kijelentette, tisztje, népfelkelő csapattiszt, királyi ügyészségi szf (,ba menetel helyett az éléskamrába rejtőztem
mgy a lap m<‘g pénzért sem eladó, ingyen annál irodai segédtiszt, Tolnavármegye rahsegélyző egy- elárultam volna a huszár ittlétét, ki
kevésbhé s hogy a lap szerkesztését ál nem adja leiének (és nem egyleteinek) titkárja volt a vizit- engem tarlóit Marinak? Nem, sohasem! 
annak daczara s in, hogy \ P. és V. A urak kártyán Írva, az ha nem is használt, senkinek, A doktor gyöngéden fogott meg: Ah, mily
azt már a maguk javára betelekkönyvezték. Igv de bízvást mondhatom, hogy absolute nem ár- tilvezet pacziensnek lenni az ő kezében 
tehát \. P., A. és Л P urak, kik magukról lőtt; sőt mi több (minden hírlapi polémia e’ke- Az ijedtségen kívül semmi bajom se történt,
azt hitlék, hogy ők Haas, Deutsch és Weisen- rülése mellett) szabad legyen az őszinte udvari- Kzután a doktor kijelenté, hogy végteleuül
bacher urak maradlak azok, a mik tulajdonké- asság korlátái közt mozognom akkor, ha nyílt sa.ÍnaÜ <le kötelessége egy beteghez szóllitja, ki
pen voltak, telekkönyvvezetők és reeitatorok. leplezetlenséggel bátor vagyok kijelenteni, hogy napok óta súlyos bajban szenved. Miután semmi

— Rimas/ргчрп я? |о nem is bazudott, mert jegyezze meg magának az arori S(l akarl maradni, nehéz szívvel elbocsátám.
tavára f hó 09 én a Kiserdőben ói) Lr J j ' r lisz,f‘^ r“ vifl hír szerzője, hogv nem azt Amint távozott kérdőre vontam Emmát.

I I . . . . .  visít kari yaroi, fogy jelenleg pedig kir ügyészség — “ kedvesen,
ben lesz megtartva A Д  v *V ‘bjnok, hanem azt, hogy jelenleg kir. ügyészségi ügy ? fis miről beszélt ?
seket köszönettel fnaul mvíI^ ♦* u uzc c- írnok vagyok. De jegyezze meg magának azt is, A többi közt azt mondta, hogy valószi-
a rendezőség ' S iy,lvanosan nY“ K,az hogy én nem dijnok, hanem tisztviselő vagyok, nü1fi« narancsvirág van a szobában s ennek a

de különben ha dijnok is valaki és magát meg- sza«ál nem állhattja, mert gyermekkorában 
Kerékpárosok az idei fegvvergyakorla- becsültetni tudja, nem megvetendő ember. " naraacsvirág-vizet adlak be neki mint lányia

toknál Az idei fegyvergyakorlatokn.il parancsok Jfirkoidch József. ,óf* az “ bitói fogva még a szagától is un-
és jelentések közvetítése czéljából kerékpárosok orodik.
fognak alkalmaztatni és pedig első sorban a fegv- л  11  а л ^  ^
vergya’ orlatokhoz bevonulandó tartalékosok közül. O r s z á g o s  á l l a t v á s á r  Az* mondtam, hogy kiveszem hajamból

л . . Rimaszombatból iuüus hn i^ n  a virágokat, de azt nem kívánta. Mindazonáltal
— Érdekes értesítés Egy élelmes helybeli . kivettem és ekkor mellém ült.

kereskedő, a megtartott vásár alkalmával, íiogy V á r o s i  á l l a t o r v o s  j e l e n t é s e .  — fis aztán?
vevőit türelemre hívja fel, a következőket irta Sürgős aratási munkálatok daczára meglepő nagv — Mindenféléről beszélt, jó atyjáról, any-
krétával az üzlet ajtajára: *P»ögtön jövök, csak és Шпк vásár kelctkc/.ett. tenükivüli felhajtás marha-, járói, kik folyton azt hangoztatták hogv ió lenne 
ebédelni mentem, . [“ 1 ^  iVl'Uto» ^ Z . Í “at'‘ é* ha ^  ^ g e '  a '>^hoz és aztän -

— Nyilvános számadás. A ftömörmegyei pkvp- Feihaj.ato.t 2«. t ló siw.mh Mftt. r,'s azlan? k«rdém visszafojtott lélek-
. r  . All , г . • . , . , - \ sertés i/Hy összesen 121)02 «Ír) állat. \ z üzleti forgalom zen ei.
term ifjúság állal f. évi junius hó 2d-an rende- j jgen élénk volt a szarvasmarhák, valamint süldő serté- — fis aztán el kezeltél kiabálni mama és
zett tanczmulatságon belepti dijakból befolyt 46 s«*k között, de míg az elöbbenieknél rs«'»kkenő. utóbbiak- rni a konyhába szaladtunk
frt 40 kr. Felnifizetésekből :4  frt 50 kr. Kiadás nál « ‘lárd irányzat mutatkozott. Közepes forgalom, vál- Рк«"Л»п|» w 0 * -u  », . ...
5̂ frt kr Maradvány 45 frt 4-7 kr melv ös? lozatlan arak mellett a lóvásárban, teljes üzleltelenség , ^sötétült ^óllem a világ. Megsemmisülveóo irt óó kr. Maradvány .ir> tr 47 kr, mely ősz- | pedig a juhok között uralkodott. : rogytam a karszékbe Oly közel a czélhoz — a

szeget a Haksay István nejére létesítendő alapit- ! Marhavásár tan tapaszait élénk forgalom legna- boldogító sző már ajkán lebegett, midőn a sors
ványhoz csatoltuk. Felülfizettek : Haksav István gyobbré>zt a levágásra szolgáló ökr«.k, jérészben az igás- egv éhes katona alakiáhan »wnfón тЛЯпп bn,kn
10 frt, Hárnos László 4 frt 70 kr, Marion János, állatok kisebb n.érvben fejö^ehenek s az ökör-tinók V  ' J  ' ^  «
dr I öcherer T am ás 1 10 I 10 krt F z,,,t feJl6,J ki. mivel a jelenlegi vásári nem csupán a , 1 KOndOlatom az volt, hogy Marit azon-
л ’ , . о  . ü, . L» .1 1JA| * .« közel vidéki, hanem budapesti, bécsi s csehországi keres- na  ̂ elküldöm. De még se. Mit szól hozzá férjem,
Andor, dr. Székely üyorgj, dr. Hartha Héla. Mák- kedök és a lévai Leidenfrost-Me uradalom is meglátó- a gyermekek, dr Herkes és Frigyes nagybácsi
láry Papp Miklós 1 1  fit, Fábry Janos 70 kr, ; gat ák. Lovak között a forgalom kiskörre szorítkozott. ha kitudódnék a dologi R or*as7t ó ! *
N. N. 70 kr. Lukács Géza 70 kr, Engel Adolfné Feíhajtott urasági őrük, rozint nem megfelelő qualitás, Azóla a Map: ^ 'k i h i v A  é l a t o m l a l . «  elew
Ö0 kr ílr TAthv Iánn4 40 kr N N 90  kr fiva részint legelöbuny miatt nem találtak elegendő szám- . ,ZOld a , r . • klh,VÓ es szem telen , Úgy
lA кГ ,ол  ,  ̂ János dü kr, N. N 20 kr Éva mal vevőre, habár a morva kereskedők vásárlás czéljából bogy alig merek neki egy szót is szólni. Este
.János 20 kr. Kapi Gyula 20 kr. A t. felulfize- jelentek meg Süldő sertések élénk fo galmának valódi még a konyhába se merek menni hátha ott ta-
Kik fogadjuk a rendesség hálás köszönetét. ok*» ^  ^  látom a huszár káplárt. A remélt’ boldogság he-

—  Egy ifjú szédelgő. Bizonyos L ocsk ó  Jó- frt, kisbirtokosoknak v«ie "forint," magyar tinó lyett 8 on d ok a t . bosszúságot arattam és k itad ja
zsef nevű rőczei illetőségű kicsanott deák folyó 1—4 évesig GO IHO formt páronként, magyar fejős tehén mtk.fr sikerül ismét a doktort megfognom? Na-
f ( . М П ы » " " о "  ó t o i j L . , r & P . J  »• Ohöi i S S * ; *  К  a t Ä  " 8Г ‘ *п1и Г | ‘1 " г' j
foldbirtokoshoz es Okolicsányi Józsefnek adván frt. Parasztló darabja iő 110 frt, sovány ürü л. a К e te! ,t sors elleni harczczal
ki magái, a rokonság révén szives vendégszere- i páronként ó 8 frt, süldő ?értés 1 éves 2í 28 frt. 1 -2  es ^mindig remélem, hogy л doktor horog-
tetre talált a barátságos háziurnái; ezzel még ként vl ч*’ í7*кг serlések kiloSran,mon- ra kerüL ф
nem elégedett meg, hanem a derék házi urat n v ß0bU * s':eг,,l, 1 1 1  *
meg is pumpolta és ráadásul ellopta Okolicsányi . |A * 1 ,,,, d<l,k oT1 a “ evtízett estén nem is volt
Gusztávnak a névjegyeit, ki jelenleg önkéntes f \  кп т^  ‘ ’ ^nkezóleg lorzsvendéglőjében rendes
évét s/.olgálja Losonczon s a lopott névjegyekkel L\^m I O i \ • ( “ p **« «ma c-rokkozott. Tehát kigúnyolt, jól-
é» a pumpolt pénzzel bejött varo.sunka lumpolni, j ‘. 1P'4 ’Z'f  ‘ nek,' ,a borjuezomb és tejfeles már-

•JÄ l - a t S T Ä iÄ Ä Ä - S :  *» S É F 2"
pon vendégei érkeztek a földbirtokos urnák, kik- (Vege.) ' n m*
nek elmeséli uj ismeretségét, a mikor is a ven- Annyira elvollatn merülve a babszem őrá- -------------------------------------- ------------------ --------
dégek egyike ismerve már a jómadarat, felderíti kulumba, hogy se nerr, láttam, se nem hallottam, л lapiulajdonos megbízottja és Meló s szerkesztő
a titkot s leleplezi a szédelgőt Azonnal értesi- midőn egyszerre két erős kéz ölelt meg és va- SZBLRSS ÖDfiN
tették a helybeli rendőrséget, de már az ipsének laki megcsókolt. Megrémülve kiáltottam fel. A Segédszerkesztő": CSKRNAY DÁNIEL



P í a c b í  árak.
Rimaszombatban 1894. julius 12 tartott országos 

vásáron:
Tisztabiwa fórint 6.30 6.60, голь 5.30 -5.50, árpa 

5 gO_tf.—f zab 6.80 —6,— kukoricza 5 50—5.00, krumpli
l 26.__J.40, bab--------- .------mmázsánkint. — Marhahús
44 kr, Borjúhús 1Я kr. Sertéshús 18 kr. kilograinmonkint 

л rkapitányi hivatal,

Rozsnyón 1894. évi iulius 14. tartott heti 
vásáron

Tisztabuza írt 5.20, rozs 3-40, árpa 3,60, zab 3 80 
kakoricza 350, bab 5 00., kása 6.90 hektoliterenkint 

Súlyán Sándor, rkapitán у

N y i l t t é r . * )
Nyilatkozat.

Folyó évi májú« 29-én Osgyánban Peich Lajos 
pásztói lakos urat sérteni nem szándékoztam, de ha ma
gát általam sértettnek érezte, tóle borsánatot kérek. 

Előttünk mint tanuk :
Koch József, tíolykg Gábor.

Horucsek Rudolf.
*) E rovatban közlöttekért nem vállal felelőséget a

S z e r k .

\ tornallyai járás fősrolgabirájától. 
1265—1894. szám.

Árverési hirdetmény.
Gömör-Kishont t. e. vármegye tornallyai 

járásában fekvő Máié község volt úrbéreseinek 
tulajdonát képező s a hatóságilag jóváhagyott 
üzemterv alapján készült vázlatrajz b vei jelölt 
osztagán lévő összes fáknak s az egész erdő 
területén elszórtan álló vén hagyás-fáknak 
és pedig szakértői becslés szerint mintegy 960 
m5 100—120 éves tölgy hagyásfa és 780 m8 
40—45 éves 06 részben tölgy és 0 4 részben 
erdei fenyőfa eladása 40 drb kivételével a 
földmivelésügyi magyar kir. minisztériumnak 
3549.—1894. 1—3. számú rendeletével, illetve 
a vármegyei közig, bizottság erdészeti albizott
ságának a folyó évi 143—érd. sz. határozatával 
engedélyeztetett.

Midőn e végből a nyilvános árverést a 
/. évi augusztus hó 7-ik napjának d. e. 
9 órájára  Máié községébe a községházához 
kitűzöm, az árverési feltételeket az alábbiak
ban közlöm a venni szándékozókkal;

1. A becs-, illetve kikiáltási ár 5430 írt, 
azaz ötezernégyszázharmincz o. é. frtban álla- 
pittatik meg.

2. Az árverezni szándékozók az árverés 
megkezdése előtt fenti összeg 10 százalékát 
tartoznak bánatpénzül letenni.

3. A letárolás a folyó év őszén s illetve 
az 1894 95-ik év telén teljesen befejezendő.

4. A kivágott fa az erdőterületről 1895. 
évi márczius hú végéig feltétlenül elszállí
tandó.

5. A fa vágatás és fuvarozás által eset
leg megrongálható határjelek azonnal kijavi- 
tandék.

8. A vételár fele része az árverés befe
jezte után azonnal, a másik fele része a letá
rolás megtörténte, illetv a ki fuvarozás megkez
dése előtt lesz alólirott kezeihez lefizetendő.

7. Az erdőben meghagyandó 40 drb makk
fát előzetesen a hatósági erdész fogja kijelölni.

Tornallya, 1894. május hó 30.
Szontagh Zoltán,

főszolgabíró.

256 —1894. szám.

Hirdetmény.
Hurmacz község vadászterületének ha

szonbérbeadása 6 egymásután következő 
évre Harrnacz községi biró házánál 1894. 
évi juliuH hó 25-lk napjain d. e. 9 óra
kor fog eszközöltetni.

A feltételek a körjegyzőnél Velkenyén 
—  és a helyszínén az árverés napján tud- 
hatók meg.

Harrnacz, 1894 julius 1 én. 
LoToeányi Zoltán, K ónya András,

körjegyző. biró.

„H В H G A R I A“
országos magyar vajklvitell rész

vénytársaság értesíti
a t. gazdaközönséget,
hogy irodáját Budapesten , Dalszin- 

j ház-uteza W. szám alatt megnyitot
ta és vajtermelésre vonatkozó beje
lentéseket elfogad és vajszállilási szer
ződéseket köt; a vajátvételt azonban 
csak folyó évi október hó 1 -én kezdi 
meg. — Ennélfogva felkeljük a tisztelt 
gazda közönséget, mielőbbi bejelentke
zésre, mert egy vaj termelésre berendező 
tejgazdaság felszerelése, tekintettel a már 
is beállott tömeges megrendelésekre, 
legalább is 8 hetet vesz igénybe.

Részletes, az egész okszerű vajter
melést röviden tárgyaló szó vagy Írás
beli felvilágosításokkal legnagyobb kész
séggel szolgálunk-
Я * Hungária* országos m agyar va j- 

kiviteti
részvénytársaság igazgatósága : 

B r. Jósika Gábor, Kundel Im re,
elnök. vezérigazgató
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Kéri a ti. 6. közönség pártfogását.

290 -1894. sz.
Árverési hirdetm ény.

Alólirott bírósági végrehajtó az 188II-ik 
évi LX. t ez. 102 g-а értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a rimaszombati kir. járásbí
róságnak 1198-1894. szám alatt kelt végrehaj
tást rendelő és a kir. járásbíróságnak kikülde
tést tartalmazó végzése folytán a »Tiszolcti 
költs. s *gélyző szövetkezet« javára Papp Józset 
és neje ellen 500 frt tóke, ennek 1893. év má
jus hó 19 napjától számítandó 8 százalékos 
kamatai és eddig összesen 33 frt 20 kr. per
költség követelés erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás alkalmával biróilag felül-lefoglalt 
és 897 frt 10 krra becsült ingóságok, u. m. 
házi bútorok, ruhanemÜek, lovak, kocsik stb. 
stb. nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek az 1268—1894. számú 
kiküldést rendelő végzése folytán a helyszínén, 
vagyis Tiszolczon, alperesek lakásán leendő 
eszközlésére 1894. évi julius hó 2̂  ik napjának 
délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg hogy az érintett ingóságok ezen árverésen 
az 1881-ik LX-ik törvényezikk 107. § a értei 
méhen a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el
adatni fognak, a netalán elsőbbségi igénylők 
pedig felhivatnak, miszerint jogaikat az emlí
tett t.-cz. 111. és 112. §-a alapján árverezés 
megkezdéséig érvényesítsék.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881-ik évi LX-ik törvényezikk 108. §-a sze
rint fizetendő.

Rimaszombat, 1894. július hó 8-án.
Gatko János,
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Üzlet megnyitási
jelentés.

Alólirott tisztelettel botom tudomására a 
n érdemű közönségnek, hogy RimaszombutlMM, 
Deák Ferencz utcza 12 ez a ílnatitórlez Emire 
ügyvéd úr házában)

fűszer-, liszt- és gyarmat
áru kereskedést

nyitottam A helybeli piaczon évek hosszú során 
át mint segéd gyűjtöttem tapasztalatokat, és 
igy tudom, hogy közönségünk mit igényel és épen 
ezért bizalommal ajánlom szolgálatkészségemet. 
Igyekezni fogok pontosság, lelkiismeretes kiszol
gálás által a bizalmat ki is érdemelni.

Kérem a n. é. közönséget: engemet mint 
fiatal kezdőt, kegyesen pártfogolni méltóztassék. 

Kiváló tisztelettel
S T E IN E R  SAM U

fűszer-, liszt- és gyarmatáru kereskedő.

Árlejtési hirdetmény.
50. sz. — A rimaszombati izraelita 

hitközség a régi papiak átalakítása és meg- 
nagyobbitására ezennel árlejtési pályázatot 
hirdet; (elhivatnak ennélfogva mindazok, 
kik ezen 11105 frt 75 krra előiráThyzott 
munkálatot elnyerni óhajtják, hogy 50 kios 
bélyeggel ellátóit zárt ajánlatukat folyó évi 
Julius hó 2 9 -ig  bezárólag az alólirt 
hitközségi elnökhöz annálinkább adják be, 
mert a későbben benyújtandó ajánlatok figye
lembe vétetni nem fognak.

A terv, költségvetés és árlejtési lelté- 
telek az elnöknél bármikor megtekinthetők.

A pályázat szólhat az egész összmun- 
kálatra, vagy pedig; külön a kőin íves, külön 
az ács és külön az asztalos munkákra

Rimaszombat, 1893. julius 9 .
C sillag  Mór, D r. Cziner M iksa,

bilk, jegyző. hitk. elnök.
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