
80 , tszáixk.Harmadik árfolyam.
tiuiizeiesi teliételek.

Ej* sz évre . 5 frt — kr. 
belévre. . . í  frt 50 kr.
Hivatalok, községek. köz- 
s**gi jegvzők és tanítók 
ré>zére egesz évre 3 frt. 
Ilalmérök és korcsmám
ba. »«-/.éré az »Italmérők 

К óny»*«-ve1 együtt 
t?i;**.sz évre 4 frt.

Az előfizetések 
p •• t au tál van v nvü!

eszköz n d I к.

F.gv*»4 to  кrjával
kaphatok a kiadóin v.

R im a s z o m b a t , 1 8 9 1 . jú l iu s  .2 2 .

T Á R S A D A L M I ,  K O Z G A Z D A S A G I  ES V E G Y E S  T A R T A L M Ú  H E T I L A P .
A GÖMÖRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET

h í 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  centum '- r nkéht 2 kr.,
to ' őriért IM2 kr. fize
tendő. Hélyegdij minden 
•gyes l>"iktatá>ért 30 kr

A NYILTTKRRF.N .

műiden H hasábos gar- 
mui l  sor dija lő kr. 
Hirdető irodák. előfizetők 
vagy gyakori hirdetők 
Ütemes díjkedvezmény ben 

részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez (Jánosi-utcza 8, sz. 1, em.) 
küldendők. — Kéziratok vissza nem adatnak. 

Felelős szerkesztő : SZELESS ÖDÖN.

iHt’Rjolenlk hrtenkint гсуяяег,
VASAK NAP.

A hirdetések, előfizetések, reklainácziók, 
a kiadóhivatalba (Főtér 8. szám alá) intézendők.

Laptulajdonos : DRASKÖCZY LÁSZLÓ.

Lapunk számára hirdetéseket elfogad a Reuter ügynökség és a Magig. jávir. Iroda hirdetési irodá ja  Budapest, Granátos-utcza 1 szám.

Tűzvész mindenfelé!
Az aratás megkezdésével elkövetkezett 

а I(Ízesetek idénye is vármegyénk területén
Megdöbbentő hirek érkeznek várme

gyénk egyes községeiből a pusztító vész 
mérvei tetői; —  ez a gonosz elem oly sok 
jajt okoz, oly sok könyet fakaszt.

Nem nyújt itt védelmet a tűzbiztosítás, 
nem a gondos körültekintés, a pontos vi
gyázat és felügyelet. Egy elejtett gyufaszál 
lángba borit egész községet, nyomort szül 
ott. hol az élet terhe úgyis alig volt elviselhető.

A hosszasan tartó szárazság folytán 
úgyis csak egy szikra kell, hogy a viruló 
porta pár perez alatt rommá, hamuvá váljék.

Váljon hol a hiba, hogy a tüzesetek 
nem csökkenthetők? A hatóságok intézke
déseiben-e, vagy a lakosok gondatlanságá
ban-e? Nézetünk szerint mindkettőben! s 
mert felülről nem lát serkentő példát az 
alantasabb né posztál y, nem érzt vasszigorát 
a tiatósági erélynek az alantasabb közeg, 
elhanyagolja saját érdekéi, elhanyagoltaik 
a közérdek A hatóság mulasztását mi abban 
látjuk, hogy a tűzbiztonsági kormányrendelet 
nem hajtatik végre teljes egészében és kellő 
pírélylyel, — történtek ugyan némi intéz
kedések, mint például a szalmás növények 
óá takarmányok, mint könnyen éghető gyú
lékony anyagok, hogy a községek területén 
kívül helyeztetnek el és némely község tűzi 
fecskendővel láttatott el, — de nem történt 
vagy csak nagyon kevés helyen történt in
tézkedés arra nézve, hogy a tűzi fecsken-

I dők kezelésére a lakosság oktatva, tanítva 
legyen Nem szervezhetnek tűzoltó-egyletek!

Pedig iiát tiiába van meg a drága gép, 
ha nem értünk annak kezeléséhez. Hiába 
van meg az igyekezet a személyekben a 
vész eloltására, ha amiak szakszerű keresz
tülviteléhez nem értenek. Lármával, hang
gal, nem lehet tüzet oltani!

A tűzoltó-egylet épen olyan szükséges 
valami egy község területén, mint akár csak 
a községi biró. Nemcsak vagyonunk meg
óvására, a bősz pusztító elem megfékezé
sére nyújt az egylet biztosítékot, hanem a 
lakosság egyes tagjait rendre, pontosságra 
szoktatja s már ez által is közrehat, hogy 
a gondatlanságból származó tűzesetek száma 
a minimumra apasztassék.

A lakosság bizonyos rétegeiben el van 
terjedve az a könnyelmű gondolkozást mód, 
hogy »hisz biztosítva van épületem a tűz 
ellen, ha meg ég, megfizeti a biztosító-tár
saság.« Ez tévhit, erről fel kell világosítani 

I  a köznépet, mert a biztositó-társaságok ge- 
I schiiftre dolgoznak, magas biztosítási dijakat 

szednek, de a kártérítésnél elég szűkmar
kúak. De meg egy tűzvésznél nemcsak a 
biztosított vagyon semmisül meg, hanem 
olvan is -  még pedig leggyakrabban ma
gasabb értékben — mely nem volt biztosítva 

Példa rá Also-Kálosa községe, hol a 
hivatalos becslés szerint -  mely pedig 
köztudomásúlag alacsonyabb szokott lenni 

! a tényleges kárnál — 1 0 0 0 0  forinton felüli 
a kár, melyből mintegy f>600 forint térül 
meg biztosítás folytán.

A vasutak mentén nap-nap mellett 
gyullad fel a tarló vagy a lábon álló ter
més, és mert szabály az, hogy csak abban 
az esetben nyújt kártéritést a vasúti igaz
gatóság, ha a sínektől 60 méter távolság
ban vannak elhelyezve a keresztek, a tarló 
pedig felszántatik, — a földmives ember 
egész évi szorgalmának gyümölcse megy 
tönkre, — s volt alkalmunk látni, hogy a 
lelkiismeretlen vasúti alkalmazott menetköz
ben dobja ki az égő szenet a búza közé, s 
gyönyörködve nézi a tűz terjedéséi. De meg 
oka az ily felgyujtásoknak az is, hogy na
gyon rósz szenet használnak a gépek fűté
séhez, amely nagy szikrákat hány ki ma
gából, s felgyűl az avar, a tarló.

Temérdek értéket képvisel az a köz
vagyon, mely a tűzvész által megsemmisül 
s igy az elszegényedést elősegíti Elrémitöen 
sok azok száma, kik tegnap még jómódú 
gazdák voltak s ma már —  a tűzvész után 
—  füldönfutó koldusok. 'Az elszegényedés 
pedig az adózási képességet is csökkentvén 
a nemzeti vagyon szenved általa.

A bajon csak úgy lehet segíteni, ha a 
tűzbiztonsági kormányrendelet teljes egészé
ben szigorú pontossággal végre lesz hajtva. 
Ez tehát ez idő szerint első és legsürgősebb 
kötelessége a hatóságoknak. Minden község
nek kell bírnia tűzoltó-egylettel, —  ha ezt 
szervezni önkéntes alapon lehetetlen, úgy 
alkosson a vármegye szabályrendeletet és 
tegye kötelezővé a tűzoltói-egyletbe való be
lépést szigorú birság terhe alatt s ezt a 
szabályrendeletet hajtsa is végre s terjessze

— (A »Gömör« eredeti tározájm.)

FIÓK ROBINETTI A BÍRÓSÁG ELŐTT.
Irta: HEVESSY JENŐ.

—  N j hadd magad Slésinger !
— - Bízza csak rám az ur! — hunyorga- 

tott savószinü szemeivel Kamasz, a panaszos.
A biró komoly arczczal olvasta:
— Egy.. .kettő.. .barom !
Az ellenfelek hirtelen átkarolták egymás 

derekát. Mindkettő megvédeni igyekezett az ősei
nek jussát.

Egyik sem hagyta magát.
Körülbelül két perczig viaskodtak, midőn 

Kamasz végre dühösen átfonta karjaival a nyu
godtan védekező Kuczora derekát és nagyot Top
pantva rajta, hirtelen a földhöz teremtette. Csak 
úgy porzott belé a tárgyalási terem.

Az ügyvédek majd eldőltek a nevetéstől.
Kuczora a derekát egyengette.
A biró komoly maradt.
Még egyszeri parancsolta a küzdő feleknek.
__ Talán elég lönne kérőm? — veté ellen

a vádlott.
_ Itt én parancsolok ! — kiáltott a fiók-

bölcs Salamon. Folytassák !
Hévvel fogtak másodszor is a birkózáshoz.
Most is Kamasz lett a győztes.
Az ügyvédek szem eiből a nagy nevetéstől 

a kony is kicsordult
Kuczora pedig jejg*t°H és szidta a birkó

zók atyaistenét.

A biró azonban megőrizte komolyságát.
— Még egyszer ! — adta ki az utasítást a 

viaskodóknak.
— Kedves, drága bíró ur, elég lösz mára, 

majd inkább máskor! — nyöszörgött a szegély 
vádlott.

— Hallgasson !
— Jaj, hogy hallgatnék, mikor a derekam, 

majd kettőbe szakad a fájdalomtul.
— Még egyszer 1 — parancsolta a biró 

vésztjósló arczczal. Három a magyar.
— Nem vagyok magyar! . .  . Oláh vagyok, 

rácz vagyok . . . minden vagyok, csak magyar 
nem! Döglött kutya vagyok, semmi más!

Akárhogy protestált is ellene, mégis foly
tatnia kellett a küzdést A biró fütyült és neki 
tánczolni kellett, akár volt kedve, akár nem.

Az ügyvédek egyike megjegyezte:
— Büszkék lehetnek mindketten, hogy a 

tekintetes biró ur előtt birkózhatnak Maga Ka
masz valóságos fiók Hobinctti, maga Kuczora 
meg Masson. Hát csak rajta!

És hévvel viaskodtak tovább.
Egyszerre tompa zulianás és a vádlott fáj

dalmas nyekkenése hallatszott.
Harmadszor is a panaszos győzött.
A fiók Robinetti és az ügyvédek még min

dig mosolyogtak.
Masson pedig panaszosan nyögött és annyi 

ereje sem volt. hogy az ajtóhoz másszon. Ott 
maradt a terem közepén mozdulatlanul.

A szóbeliség és közvetlenség elvét fényesen 
érvényre juttató »bizonyítási eljárás« ezzel be
fejezve lévén, a biró komoly arczczal kihirdette 
előttük az ítéletet.

18619 -1898. bf. szám.
Ö Felsége a király nevében!

A kenyere-téglási к r Járásbíróság mint bünfenyitö 
Bíróság Kamasz Andrásnak Kuczora István elleni pana
szos ügyében a mai napon megtartott tárgyalás alkal
mából a következőleg

í t é l t :
Panaszos Kamasz András panaszával elutasittatik 

panaszlott Kuczora István pedig az ellene emelt vád 
terhei és következményei alól felmentetik.

I n d o k o k :
Panaszos Kamasz András a tárgyalás folyamán 

elóadja, hogy öt Kuczora István az utczán megtámadta 
és a földhöz csapta, mely cselekmény által könnyű testi 
sértést szenvedett.

Minthogy pedig a tárgyalás folyamán világosan 
kiderült az a körülmény, hogy panaszos sokkal erősebb, 
mint a bepanaszolt Kuczora István, hogy tehát ez pana
szost nem is csaphatta a földhöz ;

minthogy pedig panaszos Kamasz András az általa 
felhozottakat mivel sem tudta beigazolni;

minthogy végül panaszlott tagadja a vád tárgyát 
képező cselekmény elkövetését ;

ugyanazért panaszos Kamasz Andrást panaszával 
elutasítani és panaszlott Kuczora Istvánt az ellene emelt 
vád terhei és következményei alól felmenteni kellett.

Kelt a kenyere-téglási kir. Járásbíróság-, mint bün- 
fenyitft Bíróságnál 189.4. október 2-án.

Pr. GYÖKÉR ANTAL, 
kir. aljbiró.*

Aki nem hiszi, hogy ez igy történt, az ne 
sajnálja a fáradságot, hanem kérje ki a kenyere- 
téglási bünfenyitö jbiróság irattárában 18619/893. 
szám alatt fekvő iratokat és meg fog győződni 
arról, hogy a fenti történet nem a képzelet szü
lötte, hanem valóban megtörtént esemény.

Ezek után igen kiváncsi vagyok arra, váj
jon mikov nevezik ki dr. Gyükért táblabiróvá?

(Vége.)



ki a varosokra is A biztosiló-lársasagok Azok, kik az “l l á s , l á l forrásokat аЛйгйб összts épületeit, berendezését
pedi^ —  mert ők élveznek legtöbb anyagi j T S Z  Ä Ä Ä E I
elflnyt az ily jótékony czclzalu ецу1е1 üdvös | K. V*íy, Gergelyf«.la, Alsó-Valy, M.halylala, Kis- jelenleg, állapotáról. - 1 » ' »  i
mflködésébrtl -  kötelezessenek a biztosi- Hálósa" és Füg/ községek lelkes lakosait, vala- Ä f f  -  V о « * / / S y
tási dijak bizonyos hányadának visszatar- mint az összes kegyes adakozók, kik tehetségük hó 15-én hív  ̂ 9. M e d v e c z k y  Sándo*
tása által az egyletek helyes felszerelésének ! leTrülni, fogadják ez törvényszéki bírák pedig szabadságra távoztak.
támogatására. . . .  , utón is a segélyezettek s a községi elöljáróság _ Előléptetés. Kostyál Gyula II. oszt. m.

Ha ez be fog következni, nem log lói- hálás köszönetét. Adományok elfogadtatnak és ^  er(jőgyakornokot I. osztályú erdögyakornokká
ténni vármegyénk terülelén a f hó 14-én hirlapilag nyugtáztatnak. Tisztelettel nevezték ki. őszintén gratulálunk a kitűnő kép
délben Alsó-Kálosán pusztított tűzvészhez Fölfökty (fbtnuír, zettségű fiatal ember előléptetéséhez,
hasonló veszedelem de meg az ily szabály- körjegyző _  KjneVMéMk A m kir pénzügyminiszter
rendelet keretén belül meg lehet büntetni Dráveczky Kálmán rimaszombati kir. adóhivatali
az oly lelkiismeretlen makacskodókat is „ A n s z lá v  c s e m e t e . díjtalan gyakornokot, a lublói; Komlósy Gyula
mint az oldalfalaiak voltak a szorongatott F * adóhivatali dijnokot a tornallyai és Szarvasi
kálosaiakkal szemben Kiskorú gyermekei azoknak a nevezetes, Gyu|a számgyakornokot a nagyrőczei kir. adóhi-

__ lelkes agitátoroknak, kiknek egyik pártvezérét yatalokhoz segélydijas adóhivatali gyakornokokká
nyilvánosan oly alaposan és igazságosan?meg- kinevezte.

Felső-Vály, 1804. julius Ifi leczkéztették, a közelmúltban betérlek a hely- 
TplintPiP4 Szprkesztöséa* beli czukrázdaba. hazafiatlan vérüket s érzelmei -  Tüzéreink lagermulatsága. bolyó ho 14-én

ekinteles Szerkesztőség kef a nagy meiegben lehiileii, mert az ő lelkűk Rosenauer ezredes vezetése alatt derék tuzeremk
Alsó-Kálosa községben folyó hó 14-én d. mar születésüktől kezdve Szibéria hideg égalja nagyobbszabásu terepismeret-gyakorlalot lettek

u. fél 1 órakor óriási tűzvész pusztított. Elham- , ajá vágyik, hol szerintök tisztább a levegő és Zabzó pusztáig, ahol kisebb pihenőt tartván,
vadt 21 lakház, 14 ól és 5 csűr, a kár hivata- élesebb a kancsuka. ebédre visszatértek a szabadkai erdőbe. Az éhes
los becslés szeriül 10051 frt melyből 5625 írtig A cukrászdában ez alkalommal egy urak' vitézek lisztjeiknek s maguknak kinl lözték meg
voltak épületek biztosítva. A tűz keletkezese ш  á)16 gzé társaság szórakozott, akiknek azon- a szabadban az ízletes gulyást, az ezredes ur
ki nem tudható, de semmiesetre sem gyujtoga- , f Uü t a Ul ifjú tót nyelven való társalgása pedig bőven megvendégelte ókét inni valóval
tás, hanem valószínű, hogy valamely elejtett és | kü|önös öltözete Feltűnt különösen az a ruha- M  mi több, két vitéz annyira meg te szett néki 
a nagy melegségtől meggyulladt gyufától szár- dara[i j t a kabal a,a|l vise|nek s melyet hogy a következő napon meg előléptetésben is 
mazhatott. A károsullak nagy része összes ingo- jn’ k „evezünk, hasonlított az mindenhez. részesítette. Alkalom nyílt önkénteseinknek is
ságait, ruházatát, bútorát és élelmi szerűt elve- k *hhez nem vá8Zonb6l készült színes virá- tisztjeikkel közelebbről megismerkedni s hogy az
szitette s valóban szánandó látványt nyújt e kka, hier0 ’ШТеике1 (szláv hetükkel), sűrűn ezredes ur meg van vélük elégedve, bizonyítja 
szerencsétlenek helyzete kik egyedül, vagyonú- b|ouse.al8ku ruhadarab volt ez, melyet az, miszerint folyó hó 17-én meghívta őket vil-
kat. otthonukat elveszte ték mert ámbár vol ц шк<)Я kjnézésü *s magaviseletü ifjak merészen lásregyelirc
infmTigen «'"'ekély értékben* s így'nlncs'kilátás kivágott felsőkabátjuk alól tüntetőleg látni en- __ Magy vihar. Feleden folyó hó 15-én az
arra hogy mindenik újból építkezni képes lenne. e ' psti órákban iszonyú vihar dühöngött. Először
Kiválóan lelkesen viselte magát az égés kezde- A társaság tagiai nagy érdeklődéssel szem- óriiisi szél kerekedet!, mely a fákat lövéstől
tén Füge község derék lakossága, ők mentették lélték a szláv nyelven értekező majmokat s tálul- döndötte ki, azután pedig óriási dörgés, felhő- 
meg a falu alsó részén még fennálló 16 épüle- gatták, miféle szerzetek lehetnek ezek és mely szakadás és menykőhulíás keletkezett. A villám
tét, egész késő délutánig kitartóan oltottak s nemzetiséghez tartozhatnak. Mig végre a társa- több helyre leütött, de élő lényben kárt nem
védelmeztek mindent. Hámos Lászlóné ő méltó ság egyik tagjának sikerült a kérdéses ruhadarab okozott, hanem a mezőn több terraénycsomót
sága a tüzeset alkalmával éppen kálosai birtokán után Ítélve leleplezni a titkot, hogy ez Daxner- felgyújtott.
időzött s személyes megjelenésével vigasztalta és féle találmány és ezek bizonyosan tagjai annak Fürdőélet How a osiz‘ és váraedei
buzdította a lakosságot s a károsultak mindeni- a propagandának, mely pánszláv uzelmeiröl a fel- fürdő élet "."KY a <sl -̂  ̂ vegedéi
kének 1 — 1 véka búzát és 1 — 1 kenveret adatott vidéken nevezetes, fis valóban az az illető, ki e fürdők mennyire és mily rohamosan emelkednek,
azonnal Ugyanakkor arra járt ngos Szentiványi megjegyzéssel élt. nem is csalódott, mert mikor bizonyítja azon körülmény miszerint a csíz.
Árpád ur országgyűlési képviselőnk is, ki szintén egy szintén ott tartózkodó úri ember a Botto fürdő vendégek minden szombaton tombolává,
20 frtnt adóit azonnal kiosztás végett. Julius hó Gyulán vonatkozó megrovásról hangosan elis- egybekötött estélyt rendeznek. A v<*rgedei fur-
15 én érkezett meg főispán ur ő méltósága, ki merőleg nyilatkozott, a két ifjú, már is éledező dőben pedig, hol évek előtt 5 10 fürdőit jelen
mély részvéttel szemlélte a még akkor is füs- mételyei a társadalomnak, a .nemigaz. meg- leg .,0^-80 kád fürdőt használnak s mindkét hely
tölgó romokai s öt aratójának 26 frtot adott. jegyzéssel nyugtatták meg magukat e* adtak jelt a vidék közönségének kellemes kiránduló he-
Ez adományokon kívül Beélik Iván ur 5 frttal, jól gyanított ki léttükről. sz0 Ka •
özv. Mednyánszky Sándorné Ő nagysága 5 frttal, No már most nem helyesen cselekszünk-e _ Löfkovics Lipót jóhirnevü helybeli ke-
Matheidesz Sámuel ur 5 frttal, a vályi ref. egy- akkor, midőn az ilyen eseményeket és azon kö- reskedő hirdetésére felhívjuk a nagyközönség
ház 5 frttal, Lé kos Károly 1 frttal, Hevessy Já- rülményt, hogy idáig csak üzelmeikkel, jelenleg ügyeimét s mint a kereskt delem érdekeit elő-
nos 1 frttal, Gergelvfalából 4 frt 32 kr és 6 pedig már öltözetükkel is teltünnek társadalmunk mozdító, kis perczenttel dolgozó és kitűnő mi
kenyér, F.-Válybó! К frt 88 kr. és 31 kenyér, e szennyes tagjai, hozzuk a nagyközönségnek tu- nőségü árukat forgalomba hozó egyént melegen
Mihályfalából 2 frt 90 kr és l kenyér. Kaásból domására. hogy a már egyszer felettük Ítéletet ajánljuk a nagyközönség figyelmébe.
4 frt 12 kr, Alsó-Valyból 4 frt 20 kr. e< 5 ke- mondott közvélemény újólag megismételtessék.
nyér, Alsó-Kálosár»l 5 frt 50 kr., Felső-Kálosá- i — A »Gömöri faipar-részvénytársaság« Fel
ről 3 frt 90 kr adomanyoztaiott gyüjtőiveken s sőc^ön folyó julius hó 16-án tartotta II évi ren-
igy az első 24 órában 121 Irt 80 kr. készpénz П  I  П  Г  I /  Jes közgyűlését. Jelenvoltak: Szentiványi Árpád
és 42 kenyér osztatott ki. Botrankozást keltett l i  1 IV L  J V . közgyűlési elnök, Hámos László főispán, Tor-
Oldaltala község elöljáróságának részvétlensége, nallyai Zoltán, Fáy Barnabás, Kosty József, He-
kihez alólirt segélyért fordult, hogy a fecsk«n- Személyi hírek. Madi Ko v á c s  György vessy László, Fridrich Vilmos, dr. Markó Sán-
dővel jönnének: azonban csak üzenték, hogy a 6. hadtest parancsnoka f. hó 21-én városunkba dór, Szontagh Zoltán, Blum Sámuel, dr. Gold-
rögtön jönnek, de se a tűzi fecskendőjüket, sem érkezett, hogy a helybeli tüzérezred felett szó- blatt Géza, Kövér Imre, Urszinyi Zsigmond, Len-
magukat az oltásnál nem láttuk. És most ha e kásos szemléjét megtartsa. Dr. Pukv Ákos ,  • key István, Szilágyi Károly stb. részvényesek,
csapáshoz számítjuk a hesseni légy által a köz- a budapesti Erzsébet-kórház sebészeti osztályá- Az igazgatóság kimerítő évi jelentése a vállalat
ség határában tett károkat, elmondhatjuk, hogy nak vezetője, egyetemi magántanár, tudományos fejlődésének örvendetes képét tünteti fel; a tár-
e község lakosainak egy része, a legszegényebb czélból a napokban meglátogatta a megyénk te- suiat működését a parkét, asztalos munka, met-
osztály maradt kenyér, vetőmag és hajlék nélkül. rületén levő csizi fürdőt. Glós Arthur fürdőigaz- szett anyag és hot-üzleten kívül kiterjesztette a

V Л К G К I) К. zebbé vált a megélhetés és mi lett mindennek 1 karják el a kirándulót és az öreg nap szégyen-
Vái rede ihíh ulius 5 az eredménye V Az, hogy a fiatal emberek őriz- kezve búvik el a százados tölgygyei benőtt vár-
ai^' J° lus ’ kednek a nösüléstöl, mi pedig leányok mind- hegy mellé. Szóval a mit csak mulatni vágyó

Tekintetes Szerkesztő ur ! nyáján férjhez akarunk menni. lelkünk óhajt azt mind feltaláljuk. A legkelleme-
Engedve kérésének, meg annak a kis Ily körülmények között nem is csuda, ha sebb szórakozással folynak le napjaink. . . .

húsdarab dobbanásainak, mely keblemben a sze- már már én is lemondtam a férjhezmenetel édes A kora reggeli órákban ébredésre szóllit
relémtől duzzad, — Írom e gyarló sorokat. reményéről — miről azonban ritka leány szó- kedvencz fiilemilém bájos dala, kertre nyíló ab-

13 éven keresztül töltöttem le a fürdőióényt kott lemondani, — midőn ez aranyos év meg- lakomon bekandikál a napsugár és a szabadba
e helyen s ugyanannyi nyáron morzsolgattam le hozta boldog vőlegényemet.*) Nekem is elhozta hiv engemet. Nyugodni többé nem lehet!
a »Rózsa-füzért« — unalmas napjaimban -  há- azt a bájos, dalliás termetű lovagot, ki egy fejjel Fölkeresem a fürdő szomszédságában vígan
romszor. tűnik ki, a nősülni nem akaró fiatal emberek csörgedező kis patakot, hol a piczi kék nefelejt-

És miért? közül, el Őt, kit most már boldogan nevezek sek egész erdeje terül el. Megirigyelem a föld e
Bizonyára kiváncsi reá szerkesztő ur is drága egyetlen Menyhértemnek. Nem sorvasztja kedves gyermekeit, csinos kis csokrocskát kötök
Reggel azért, hogy kérőt hozzon számomra többé már keblemet azon gondolat; nem fonnak a szerény virágokból és futok az indóházhoz.

a gyorsvonat. menyasszonyi koszorút homlokod körül Erzsiké! Elhangzik a vonat éles füttye s a következő
Délben, hogy megkérjenek. Nem üldöz többé azon kegyetlen tudat, hogy a pillanatban boldogan zárom Menyhértemet a fürdő
Este pedig, hogy eljegyzésemet ünnepeljék. kalapdiszités mellett kell megvénülnöm és egyet- biztosát karjaimba, rajongással tűzve a kis csok-
De mind hiába, ez egyik sem történt len Pudlimban és czirmosomban lelni minden rőt dobogó keblére. Karjaink egymásba fonódnak, 

m eg!... örömömet. Most már boldog, kimondhatlan bol- szerelmes csevegéseink elfeledtetik a múltat, meg-
Manapsag mar nagyon megváltozott a vi dog vagyok! nyílik előttünk a gazdag jövő az igazi bot

iág. Az államok versenyre kelnek a szép- és 1 »Menyasszony jelölt.« dogság!
jóért; tetemes áldozatokba kerülnek, a közieke- i A legboldogabb leány! Ki 13 évig nélkü- Nap-nap után igy röppen el és temetkezik
dési eszközök, a tudomány csarnokai és a had- löztem az udvarlást, most mindennap gyönyör- a múlt tengerébe, mig végre a polgári egybeke
sereg; menházat építenek a rokkantaknak, ápol- j ködöm jövendőbelim bájos szemeiben. . . A fürdő lés megkoronázza vágyaink netovábbját!
dát a betegeknek, csak a vén leányokról teled- is egészen megváltozott, uj épületeket emeltek a A várgedei fürdő nem az már, a mi volt
késnék meg; nekünk még szobrot sem emelnek, mi kényelmünkre, virágos kertté alakult át az régen . . . !
pedig azt csak megérdemelnénk. az unalmas hely, bol annyit szenvedett szeretni Nem várom már többé a kérőmet naponta

A mi államunk sem akart elmaradni a kül- vágyó szivem: Gyönyörű árnyékos platánok ta- háromszor, mert én boldogan az övé vaevők
földtől, sokat kellett nekünk is áldozni, hogy l é - __________ örökre!!
pést tarthassunk; felemelték az adókat, nehe- Azt csak a vőlegény mondhatja. Szedő gyerek. Uözsilcc



oerhtatAM üzletre, továbbá vasúti talpfák s táv- 
iro-notai, készítésére, s mindezen üzletágak nő- 
veitek a társulat forgalmát. A  társu'at telepén 
120 munkás s az előkezeléseknél 300 munkás 
nyer alkalmazást. A lefolyt évben a gyári he
lyiség a pelsőczi vasúti állomással s az ott lévő 
társulati u gy raktárral iparvágánynyal lett ösz- 
szekötve, az összes gyári és irodai helyiségekben 
a villamvilágitás berendeztetek s Tornallyán a 
a vasúti állomásnál a társulat czéljaira egy in
gatlan vétetett. A szabályszerűen készített és 
felülvizsgált mérleg a következő eredményt tün
teti fel: a társulat vagyona 295102 frt 55 krra 
szaporodott, a nyereség-számla pedig 41517 frt 
90 kr. brutto összeget tüntet fel, melyből levon
ván 2.1507 torint 35 kr. üzleti kiadást, a tiszta 
nyeremény 18010 frt 55 kr., mely eredmény 
tekintve azt, hogy a társulat fennállásának 2-ik 
évében még részben a kezdet nehézségeivel küzd, 
igen kielégítőnek mondható. Л közgyűlés ezen 
jelentést örvendetes tudomásul vette s az igaz- * 
gatóságnak és felügyelő-bizottságnak, de külö
nösen Blum Sámuel üzletvezető-igazgatónak fá
radozásáért elismerő köszönetét szavazott s elha- 
tár zta, hogy osztalékul 8 százalék, vagyis rész- 
vénvenkint 32 frt adassék, s a 770 írtból álló 
tartaléktőkét 5400 frttal dotálván, azt 6170 írtra 
emelte. Az igazgatóságban üresedésben lévő helyre 
Hamos László főispán indítványára Podraczky 
Endre erdöigazgató és felügyelő-bizottsági taggá 
Szontagh Zoltán választattak.

— Helyreigazítás. Lapunk múlt számában 
* Egyesüll hírlapkiadó vállalat* czimii közlemé
nyünk téves informáczión alapult.

Színészét. Mint értesülünk, Ritnaszécs- 
ben és Keledben színészek működnek meglehetős 
anyagi siker mellett. Kimaszécsben folyó hó 15-én 
a »Piros bugyelláris* czimü népszínmű került 
színre, s mivel 2 műkedvelőt is tudott fogni az 
élelmes direktor, annál nagyobb volt a bevétel. 
Ugyanakkor Feledben is szép közönség előtt ját
szottak Thália vándor papjai.

— A páratlan szépségű csorbái tón nagy. 
szerencsétlenség történt a múlt héten. Öt tagból 
álló társaság — köztük négy részeg állapotban 
— csolnakázni ment a tóra, de az egyetlen jó 
zan, egy állítólag rimaszombati illetőségű Cseh 
István nevű iparos tanoncz. Iáivá a többi öntu
datlan voltát s az ebből származható esetleges 
szerencsétlenséget önkéntelenül is előre sejtve, 
kiugrott a csolnakbrl. A bent maradt négy egyén 
a párttól jól távol felborult a esolnakkal s mind 
a négyen vízbe fulladtak. A Cseh István által 
hívott segítség már későn érkezett.

—  Hazafias cselekedet. Vármegyénk közsze
retetben álló tiszti főügyésze, Abonyi Pál, mint 
volt 1848 49-dik honvédhadnagy, az akkori I. 
honvédhadtest parancsnokságának hivatalos pe
csétnyomóját hiven megőrizte s mint legilletékesebb 
helyre, a nemzeti muzeum igazgatóságának meg
őrzés végett a múlt héten elküldötte.

— Nyári mulatság A helybeli csizmadia 
ifjúság ma, folyó hó 22-én délután 3 órakor a 
»Széchenyi-kert*-ben a Kossuth szobor javára 
nyári tánczinulatságot rendez. Belépti dij 30 kr. 
Kezdete d. u. 3 órakor.

— Czólszerü újítás. Városunk tanácsa, ren
dőrkapitányunk indítványa alapján két szemét- 
hordó kocsit csináltatott, mely kocsik néhány 
nap múlva minden kapu előtt megállanak s az 
összegyűlt házi szemetet csekély évi dijért kifu
varozzák. Ezen czélszerü intézkedés áltál a köz- 
tisztaság és közegészség ügye mozdittatik elő s 
elismerés illeti meg rendőrkapitányunkat, a közjó 
előmozdítására törekvő cselekedetéért.

—  Jönnek a színészek! Dobó J. kitünően 
szervezett s saját zenekarral ellátott színtársula
tával e hó végével hozzánk jön Isten hozza őket. 
kívánunk nekik sikerteljes idényt?

— Műkedvelői előadás. Tornallyán az iparos 
ifjúság elhatározta, hogy nagytiszteletü Nagy Pál 
esperes úrtól bírt kerthelyiségben egy műkedvelői 
előadást rendez tanczmulatsággal egybekötve. A 
közreműködők — nem kiméivé semmi fáradsá
got — azon igyekeznek, hogy az előadás (ilyen 
még nem volt Tornallyán) fényesen sikerüljön.

—  Orvhalászat. Mint értesülünk, halász^ 
jegygyei nem bíró egyének az úgynevezett nad 
ragulya g\ökérporraI pusztítják a halászatot- 
bérlők rovására a halakat s midőn a jegyekkel 
bíró egyének által tetten éretnek és mestersé
gük abba hagyásába szállíttatnak fel, még go
rombáskodással felelnek. A mezei csőszök eré
lyes felügyelete által ez ellenőrizhető volna.

_ Juh lopás. Hajdú Mihály borzovai juhász
két kis leányának őrizete alól f. évi junius 19-én 
16 drb juh 62 frt értékben, ismeretlen tettes 
által elhajtatott. A pelsüczi csendőrőrs a tettes 
utau eddig eredménytelenül nyomozott

—  Tűz. Folyó hó 14-én éjjel K.-H.-Hosszú- 
réten Fazekas Lajos háza kigyulladt s több ház 
és melléképület elégett. Az nap Fazekas Lajosné 
szapult s valószínűleg a tűz oka gondatlanság.

—  Tűzesetek a vidéken. F. hó 14-én Ta
másiban, 16-án Kálosa községben pusztított óriási 
tűzvész. A kár tetemes s az elem által sújtottak 
nagy nyomornak néznek elébe. Valóban nem le
het másnak, mint a nagy szárazságnak és gon
datlanságnak tulajdonítani e csapást.

—  Verekedés. Folyó hó 14-én Sebespatak 
községben több gencsi legény betért a korcsmába j 
pálinkázni, e közben Barnák Hlavácscsal össze- | 
verekedett, minek következtében Hlavács többi 
társaival Barnáknak esett s azt annyira össze- ' 
szurkálták, hogy sérülése 18—20 napig tart, a 
csetneki csendőrség a helyszínén találta a vere
kedőket, kiket a rozsnyói kir. járásbíróságnak fel
jelentett.

KÖZGAZDASÁG.
H aza i gyümölcsé«/.etünk én a szent

pétervári kiállítás.
Már több ízben volt ismertetve részint 

napi, részint szaklapjainkban, hogy az észak met
ropolisában : Szent-Pétervárott rendkívüli nagy 
becse van a friss csemege gyümölcsnek és tény
leg majdnem hihetetlennek tűnik fel, mily nagy 
mennyiségű gyümölcs fogyasztatik nem csak 
Szent-Péterváron és Moszkvában, hanem Riga, 
Dynahurg, Helsingfors, Smolensk, Bybinsk, Varsó, 
Kovvno, Nisni-Novgorod, Wilna, Kiew, Minsk stb 
kisebb-nagyobb orosz városodban is, mily nagy 
fényűzés tárgyául szolgai a szép gyümölcs az 
előkelőbb körök és a középosztály asztalánál s 
mily magas árak lizettetnek ennek folytán Orosz
országban asztali gyümölcsért.

E körülmény Magyarország által ez ideig 
vajmi kevéssé volt kihasználva gyümölcsészetének 
javára. Hallottunk ugyan Kecskemétről indított 
szórványos gyümölcsküldeményről Oroszországba, 
de éppen mert nagyon is szórványosak, komolyan 
számba nem jöheUek.

Annál jobban sikerült Fiancziaország és 
Délt.rol érdekelt köreinek meghódítani az orosz 
gyümölcsf »gyasztást és tekintve a rendkívüli ma
gas árakat, nag> hasznát látták az oroszokkal 
való összeköttetéseiknek.

Hogy pedig Magyarország geographice sok
kal kedvezőbb fekvésénél fogva, vagy inkább en
nek daczára sem uralja, de sőt még csak rész
ben sem bírta meghódítani az orosz gyümölcs- 
piaczot, ez bizonyára nem a magyar csemege
gyümölcs minőségén múlt, mert ez minden te
kintetben felveheti a versenyt ugy a franczia, 
mint a tiroli gyümölcscsel, hanem hiányzott a 
kezdeményező, mozgató erő, mely e nagy fo
gyasztóhoz terelte volna a magyar terményt.

Most azonban elérkezett az alkalom, hogy 
a magyar csemegegyümölcsöt egy csapással,könnyű 
szerével be lehet vezetni Oroszország fogyasztó 
területeire anélkül, hogy a magyar gyümölcster
melőknek bármi fáradságukba vagy anyagi áldo
zatukba kerülne.

Csak akarnia kell a magyar termelőnek és 
nem csak piaczot fog hódítani termelvényének, 
de meg vagyunk győződve, hogy ki fogja Orosz
ország piaczairól a versenyző államokat szorí
tani, mert kedvező helyrajzi fekvése és gyümöl* 
csének kitűnő minősége megadják neki a sikeres 
veisenyre képesítő tehetséget és erőt. C.sak be 
kell mutatnia termelvényeinek mustráit, az idén 
pedig bemutathatja, mert jó gyümölcstermés mu
tatkozik Magyarországon. A magyar gyümölcs
termelő pedig el fogja mondhatni a hajdani ró
mai ciisárral : Jöttem! Láttam! Győztem 1

A császári orosz kertészeti egyesület gyü- 
mölcsésieti kiállítást rendez, mely f. évi szep
tember 22-én nyittatik meg Szent-Pétervárott a 
védnöké ö  császári Fensége Nikolaj Michajlovits 
nagyherczeg által. A kiállítás nemzetközi lesz és 
elmondhatjuk, hogy nagyszerű előkészületekkel 
tétetik folyamatba, mert a rendezőség hatalmas 
segédeszközöknek lévén birtokában, minden hat
hatós tényezőt megmozgatott, hogy a siker méltó 
legyen — és megfeleljen az eszközök nagysze- 
jüségének.

Az orosz esászári kertészeti egyesület min
den államban jelölt ki egyet az előkelőbb és ki
válóbb szakférfiak közül, a ki az említett kiállí
tást, illetve ennek ügyeit képviselje az illető 
államban. Így péld. Magyarországon Mauthner 
Ödön magkereskedőt tisztelte meg képviseletével. 
Viszont a magyar kormány, illetve a földmive- 
lési magyar királyi minisztérium Molnár István 
kir. gyümölcsészeti biztost nevezte ki szentpéter
vári képviselőjéül és bízta meg a magyar osztály 
rendezésével és ugyancsak a földmivelési magy. 
királyi ministerium szintén Mauthner Ödön mag- 
kereskedőt ruházta lel a magyar csoportbiztos 
tisztségével Szt.-Pétervárott.

E két férfiú már most minden lehetőt elkö
vet, hogy Magyarország gyümölcsészete minél na
gyobb, minél impozánsabb méretekben, minél 
tömegesebben, minél szebben legyen képviselve. 
A gyümölcstermelőknek minden kedvezmény, 
minden könnyebbség kieszközöltetett, hogy csak 
tömegesen vegyenek részt a kiállításban. A ma
gyar kormány a kiállításra szánt gyümölcseik 
szállítási költségeit saját terhéref elvállalta, ugy 
hogy a kiállítókat semmi költség nem terheli, 
sőt arra meg Mauthner vállalkozik, hogy* olyan 
nagyobb gyümölcstermelőkhöz, a kik terjedeme- 
sebb, nagyobb szabású gyűjtemény gyümölcsöt 

karnak kiállítani, Mauthner az ő saját költsé 
gén küld szakavatott embert, ki a gyümölcsöt 
szakszerűen becsomagolja!

A kiállítást érintő minden kérdéssel bátran 
fordulhat gyümölcstermelő közönségünk akár Mol
nár Istvánhoz, akár Mauthner Ödönhöz, minde- 
nik kimerítő választ és felvilágosítást legott kész
séggel fog adni minden kérdésre.

Ritkán kínálkozik ily kitűnő alkalom a ha
zai gyümölcsészet részére minden anyagi áldo
zat nélkül egy nagy, hatalmas és jövedelmező 
piaczot könnyű szerével megnyerni. Közönségün
kön áll, hogy ezen alkalmat megragadja és el 
ne szalassza Mutassák meg termelőink tömeges 

j részvételük által, mire képes a magyar gyümöl
csész, mutassák fel Szent-Pétervárott a magyar 
gyümölcsöskert kincseit. Ha ezeket meg fogják 
ott ismerni, bizonyára kapva-kapnak rajtok és 
játszi könnyen kifogják onnan szorítani a fran
czia és a déltiroli versenyt.

Szerkesztői üzenetek.
R. M. HELYBEN. Ha jó és erős kávét akar inni 

menjen özv. Miskolczy Istvánná ezukrászdájába.
RAGYOGÓ, HELYBEN. Kérdezi, hogv mi a teen

dője az első visít után ? Ha szívesen látták : kérje meg 
a kisasszony kezét két hét alatt, mert különben nem lát
ják szívesen. Ha pedig nem szívesen fogadták : ugy többé 
ne alkalmatlankodjék.

M M. MISKOLCZ. A mamának nincsen semmi 
baja, mi pedig sajnálkozunk távolléte fölött.

К S HELYBEN. Házasodni óhajt? Hitele még van, 
licitátio pedig minden nap. Ha pedig nősülni У akkor 
csak tessék bevárni a polgári házasságot.

SZTRAKA NK1T, PtITNOK Közleményünk az utolsó 
betűig helyes, állításunkat feltartjuk s azért közleményé
nek lielvet nem adhatunk. Tessék más laphoz fordulni.

AMBRI’S MÓR, STliBNYA FÜRDŐ. Tárcza czikkét 
köszönettel vettük s a következő számban annak szive- 

i sen helyt adunk.

A laptulajdonos megbízottja és felelő s szerkesztő : 
SZELESS ÖDÖN.

Segédszerkesztő: CSERNAY DÁNIEL.

Piacsi árak.
Rimaszombatban 1894. julius 21. tartott heti 

vásáron:
Tisztabuza forint 5 50—6.50, rozs 5.30—5.50, árpa 

5 80—6.—, zab 4 80—6.— kukoricza 5*50—5.60, krumpli
1.25— 1.40, bab---------.------minázsánkint. — Marhahús
44 kr. Borjúhús И ár. Sertéshús 48 kr. kilogrammonkint

л rkapitányi hivatal,
Rozsnyón 1894. évi iulius 21. tartott heti 

vásáron
Tisztabuza frt 5 20 , rozs 3*40. árpa 3,60, zab 3*80 

kukoricza 350, bab 5 00., kása 6.90 hektoliterenkint 
Súlyán Sándor, rkapitáa.y

Lóversenyek
Tátra-Nagy-Lomnimn
1»94. julius 29-én, augusztus 2. és 6-én.
A »Magyar Lovaregvlet* által rendelve, kezdetük 

mindig délután 4 órakor.
A Budapestről reggel 7 óra 15 p. induló 

rendes gyorsvonat (étterem kocsival) d. u 1 óra 
16 p. érkezik Kassára, onnan pedig különvonat 
d. u 3 órakor érkezik Nagy Lomniczra. Vasúti 
menet I. oszt. Budapestről—Nagy-Lomniczra 12 

, frt, Kassáról 6 frt.
Ezen felül julius 29-én és augusztus 5-én 

Kassáról és Rózsahegyről az összes közbeeső ál
lomások érintésével, de rendes zóna-dijtétel mel
lett különvonatok indulnak a versenytérre és 
vissza, amelyeknek menetrendje az egyes indó- 
házakban kifüggesztve lesznek. A versenyek vé
gével különvonatok indulnak vissza minden irány
ban. Helyárak a versenytérre: 1 sÖ hely 3 fr t , 
2-ik hely 1 frt , 3-ik hely 20 kr.

Jegyek kaphatók 2 nap a versenyek előtt: 
IJj Tátrafüreden Kertész Tódor bazárjában, Ó-Tát- 
rafüreden Minnich N. fürdői pénztárnoknál, Kés
márkon Genersich E kereskedő urnái, Nagy- 
Lomniczon Niedenthal A. urnái, Poprád-Felkán 
Ehn József vendéglősnél és a versenynapokon 
Tátra-Lomniczon a versenytéren. Restaurácziók 

! az l és II. helyen, szintúgy totalisateurök. Köz- 
j beeső napokon 'látra-Lom niczon gulamb- 
1 lövészet.
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Pályázati hirdetmény. AI4lirM, .
A tornallyai járásban llarkács székhelylyel n. érdemi! közönségnek, hogy Rimaszombdtban, 

rendszeresített 'körorvosi állomásnak választás Deák Ferenci utcra 12 ez. a (Inetifórl.i Endre 
ntjáni betöltése végeit pályázat hirdetteOk. ügyvéd ur házában,

A megválasztandó körorvos javadalmazása fűszer-, liszt- és gyarmat-
400 írt fizetés, 100 írt lakbér, 150 írt utazási ,  | /  a
átalány. Látogatási dija nappal 40 krM éjjel 80 kr- а П 1  К 0 Г 0 8 К 0 С 1 в 8 1

Köteles Tornallyán, a járás székhelyén nyjtottam. A helybeli piaczon évek bosszú során 
lakni s a körhöz tartozó községeket havonként t̂ mint segéd gyűjtöttem tapasztalatokat, és 
eavszer samt költségén beutazni. így tudom, hogy közönségünk mit igényel és épen

' Pályázni kívánók felhivatnak, hogy szabály- ezért bizalommal ajánlem szolgálatkészségemet.
, . . ,. . . . . . .  . , • . Igyekezni logok pontosság, lelkiismeretes kiszól-

szerűen felszerelt pályázati kérvényeket h.vafa- á„ a, ag bizalmat ki is érdemelni.
lomhoz Tornallyán az 189 Jf. ért a u gu sztu s  Kérem a n. é. közönséget: engemet mint
hö 25-íg  a d já k  be. fiatal kezdőt, kegyesen pártfogolni méltóztassék.

A választás llarkács község házánál az Kiváló tisztelettel
1894. évi szeptember hó 1-én délelőtt 10 órakor STEINER SARU
fog megejtetni. fűszer-, liszt- és gyarmatáru kereskedő.

A körhöz 19 kisközség tartozik, a lakosság  ̂
száma 6545. j 1UQ/

Tornallya, 1894 julius hó 17-én. | 2f f> ,8 9 b
szontagii Zoltán, Hirdetmény.

_______  ш„  : Harmaoz község vadászterületének ha-
Х К Х Х Х Х Х Х в Ф Х Х Х Х Х Х Х Х  stonbérbeiáltt 6 egymásután következő

évre Harmat:/, községi biró házánál 1894.
évi Ju Huh hó 2 6 - lk  nap ján  d. e. 9

A kor fog eszközöltetni .

H U V  Г  A R  I  л teltételek a körjegyzőnél Velkenyén
II R U Д A  1 A  — és a helyszínén az árverés napján tud-

...  .. .. , hatók meg.omágoe magyar vajklvltell réez- Harmacz. lg9+ julius , én
vénytáreaeág é rtes íti Lorceányi Zoltán, Kónya András,

a t. gazdaközönséget, ‘ *
hogy irodáját Budapesten. Dal szín- » ' „ A _
h á z-id cza  10. szám  alatt megnyitót- ERDÉLYI JÁNOS
ta és vajtermelésre vonatkozó beje- #  fogtechnika, borbély ée fodráftZ •
lentéseket elfogad és vajszállitási szer- 4L A i  i
ződéseket köt: a vajátvételt azonban m ű t e r m e i
csak folyó évi október hó 1-én kezdi a ((HÁROM R Ó Z S A ’) melletti

" «  -  ЕюШщп “ T I  “ ,"T" Széplaky-féle házbagazdaközönséget, mielőbbi bejeleni ke- * *. . helyezte át s czélszerübben berendezve áll
zésre, mert egy vajtermelésre berendező a n é közönség rendelkezésére.
tejgazdaság (elszerelése, tekintettel a inár Kéri a n. é. közönség pártfogását,
is beállott tömeges megrendelésekre, ___
legalább is 8 hetet vesz igénybe. P lo ilA  CPÁlAfTAOOIVЛЬ

Részle les, az egész okszerű vajter- IjlflQU oZUlUV 6SSZ0K »
melést röviden tárgyaló szó vagy Írás- Fajtiszta, peronospora mentes, sima és
beli (elvilágosilásokkal legnagyobb kész- gyökeres csemege és borfaj
séggel szolgálunk- ан ш м  szóló-vesszők b m w
A »Hungária* országos magyar vaj- mintegy 70 fajban, valamint amerikai vesz- 

kiviteti I szök és ezekre eszközölt zöld oltványok ju-
részvénytársaság igazgatósága: lányos árl)Hn kaphalók

Br. Jósika Gábor, Kundellmre, v  в  E D ó  J Ó Z S E F *
elnök vezérigazgató jegyaö.iél

■ * * * м в * * и м * * * м н н и ш н в  1 1 Etiteryom Sít Gydruymtión
Nyomatott a kiadó N&tay J. A. gyor&sajttyAo Rlmaasombatbaa


