
Negyedik évfolyam. 46. ii& m .
Előfizetési feltételek.

Egész évre . 5 frt —  kr. 
Félévre . . 2 frt 50 kr.
Hivatalok, községek, köz
ségi jegyzők és tanítók 
részére egész évre 3 frt. 
Italmérök és korcsmáro- 
sok részére az „Italmérök 

Közlönyéivel együtt 
egész évre 4 frt.

-Ф-
Az előfizetések 

postautalván у nyal 
eszközlendők.

Egyes számok ÍO  kr javai 
kaphatók a kiadohiv.
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GOMOR
T Á R S A D A L M I ,  K Ö Z G A Z D A S Á G I  ÉS V E G Y E S  T A R T A L M Ú  HETILAP.

A GÖMÖRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET

H i r d e t é s e k .
□  centiméterenként 2 kr„ 
töbszöriért 1 V2 kr. fize

tendő. Bélvegdij minden 

egyes beiktatásért 30 kr.

A NYILTTÉRBEN

minden 3 hasábos gar- 
mond sor dija 15 kr. 
Hirdetöirodák, előfizetők 
vagy gyakori hirdetők 
tetemes díjkedvezmény

ben részesülnek.

Banditák?!
Azok, kik titkos szövetséget kötnek arra, 

hogy rejtett utakon közelítsék meg az emb^r 
életét, hogy ezt nesztelenül elfojtsák, az áldo
zatot pedig kifosszák í a kik előtt egy csirke 
£lete több, mint egy kiszemelt áldozat léte, 
ennek és bozzátartózóinak boldogsága; a 
kik a törvényt csak azon részéből ismerik, 
hogy mint kelljen gonoszságukat ügyeseb
ben védeni, ha a véletlen mégis a törvény 
poroszlóinak kezébe juttatná; a kik előtt a 
másé —  az egyéni tulajdon —  a társada
lom ellen elkövetett rablás, s igy a mások 
tulajdona és vagyona ellen elkövetett erő
szakoskodás az 6 gazságuk hazug jogpalástja : 
azok mind a bandita néven ismeretesek ; 
a társadalom, állam, törvényen kívül állva 
nemcsak a hivatalos hatalom üldözésének, 
hanem minden erkölcsi tényezőként szereplő 
ember és társadalmi kör előtt utálat és 
megvetés tárgyai.

De van a banditák ezen utálatos, meg
vetni való fajzatánál is gonoszabb, hitvá
nyabb, a melynek szervezete szintén hason
lít a banditákéhoz, mert szövetkezeibe állva, 
titkos eszközökkel igyekszik harczolni, bár 
a közönséges banditáktól eltérő, de még in
kább üldözendő, még inkább megvetendő 
czélokért.

Ilyen bandita szellemnek ösmer|ük mi 
el mindazt a titkos szövetkezést, a mely a 
magyar állam integritásának, a nemzeti 
•gység erejének, az alkotmány, a közös ál
lamnyelv és kultúrának megrontásán dol
gozik; ilyen bandita szellemnek ösmerjük el

Т Я Е С Ж Ж .

TÖRKÖLY JÓZSEFHEZ-
(Huszonöt éves tanítói jubileumon elszavalta a köze el' 
fiúiskola növendékei nevében : Nagy Imre IV. oszt. ta

nuló 1896. november bó 3-án.
SZERETETT IGAZGATÓ TANÍTÓNK!

Meghatott szívvel állunk im’ elédbe,
Kedves tanítónk, iskolánk feje!
Te oktatád elménket jóra, szépre,
Hálánk legyen bát — munkád érdeme.

Tőled tanultuk áldni Istenünket 
S azt, hogv »hazát szeressen a magyar!«
Hazát ! mely ha bevég’zük életünket,
Hantjával békén ..  . csendben eltakar,

Oh. nézd, mivé tesz bennünket a hála !
. .. .iallgasd meg hát ajkunknak szózatU,
Hisz’ e szózat szivünket eléd tárja.
Hogy mint nyitott könyvet lapozd azt át.

Itt állsz előttünk, iskolánk vezére,
Atyánk ! kinek szemébe' kőny ragyog,
Jóságos arczod s alakod szemlélve 
Keblünk a büszkeségtől feldobog!

Ob, mert ki annyi hosszú év során át 
Egy dicső pálya útját futja m eg:
Megérdemli az érdem koszorúját,
Amit fejére fon a szeretet. — —

. . Kit most olya? sokan megünnepelnek,

mindazt a törekvést, a mely e szent hazá
ban a testvéri béke, a közös egyenlőség és 
szabadság megrontásán fondorkodik, s mely 
mindezt a munkáját a nemzetiségek jogos 
kívánalmainak hazug palástja alá rejti, hogy 
romboló törekvésének a törvényes mázt 
megadja

Ebben a szabad hazában minden nem
zetiség megtalálja a törvény keretén belül 
természetadta jogát, a ki pedig többre tö
rekszik, 1 z honáruló!

Ebből a tételből nem engedhetünk egy 
hajszálnyit sem, ebben a tekintetben nem 
ösraerhetünk el egy csepp opportunizmust.

A ki pedig ezt az elvet nem vallja, az 
a legszelídebb alakban bizalmatlanságot keltő 
fél, erősebb színezetben ellenség, még erő
sebb kiadásban lázadó bandita, vagy ennél 
is több!

Ezt a minősítést nem azért állítjuk fel, 
hogy azon mód sebtiben alkalmazzuk, de 
felállítjuk azért, mert műiden félreértést kike
rülő módon óhajtjuk megtárgyalni a tiszol- 
cziak egy »töredékének« a vármegyéhez 
intézett kérelmét, egy uj »társasági kör« 
alakítása és alapszabályainak jóváhagyása 
iránt.

Az első, amit megjegyezni kötelessé
günk az, hogy ilyen kérelem felett csak ak
kor lehet komolyan tárgyalni, ha a kérel
mezők és hiveik maguk iránt feltétlen bi
zalmat lesznek képesek kelteni

Addig azonban a háttérben fog lap- 
pangani az örökös gyanú !

Miért akarnak azok az urak egy újabb 
kört alakítani, midőn Tiszolczon három kör

Kedves tanítónk, iskolánk feje !
Halld ineg hö imáját gyenge szivünknek : 
Áldjon meg a — magyarok Istene !

Oh áldjon meg hosszú, boldog élettel 
a  sok jóért, amit velünk tevéi . . .
Kit környeznek ilyen nagy szeretettel.
Ha elmúl’ is, — azért emléke él !

R hit legyen lelkednek éltetője.
Ez gyújtsa lángra szíved szent tüzét!
Hogy míg te lész kicsiny scr’günknek őre, 
Érezzük annak — áldó melegét.

PAAL GYULA*

JUBILEUM ÉS BANKÉT
Múlt vasárnap délután folyt le Törköly Jó“ 

zsef igazgató-tanitó 25 eves jubileuma a »Há
rom Rózsa« dísztermében nagy és előkelő kö
zönség részvétele ra illett. Ezt a jól megérdemelt 
örömünnepet a községi iskolaszék rendezte, mely 
mindenkor és minden körülmények között, sze
mélyre való tekintet nélkül szokta méltányolni 
a fenhatósága alatt álló tanítók érdemeit, s ha 
üdvösnek látja, külső fénynyel és kitüntetéssel 
is jutalmazza azokat. A jubileum rendezéséért 
tehát őt illeti meg a dicséret, mely dicséretből 
a legnagyobb rész — kétségen kívül — Nagy 
Ferencz iskolaszéki 'J nöké, ki fáradságot nem 
ismerő buzgalommal törekedett arra, hogy ezt a 
tanítói örömünnepet kellőképen fényessé, sike 
rültté tegye, miáltal megfeleljen az, az iskola
szék méltóságának is. Azt hisszük sem a jubl-

már eddig is létezik? Vájjon ezen három kör
ben nem lehet egy olyan kicsiny pontnak 
mint Tiszolcz társadalmi életét concentrálai? 
Már a három kör is a gyengeség, a társa
dalmi széttagoltság eredménye, s vájjon ezt 
akarnák-e még fokozni? Alig hisszük! Itt 
más czélzalnak kell lappangani!

Ha az alapszabályokon végig lapozunk, 
ott találjuk azt, hogy tagja lehet bárki is, 
tehát nem tiszolczi is; igy bizonyára, mint 
a törökök Mekkát, a tiszolczi társas-kört is 
megtalálnák azok, kik a tiszolcziakkal együtt 
keseregnek a tót népség elnyomatásain, lenne 
p dig ekként Tiszolcz egy pansláv Mekka!

Az egyesület hazafias ünnepségeket, fel
olvasásokat fog rendezni!

Talán csak a legközelebbi nemzetiségi 
kongressusnak Tiszolczon leendő fogadására?

A társaság tömeges kirándulásokat óhajt 
rendezni az ország minden részébe!

Talán a pansláv bacillust óhajtják а г 
országban széthordani.

ügy látszik a meglévő tót kaszinó már 
szűk nadrág; a lázadó szellem, a hazafiat- 
lan törekvése kezd kiszorulni, s azért kell 
egy uj a l a k u l á s ,  a helyi viszonyok 
szűk korlátain túl terjedő szervezet!

Ha az eddigi lót egyesület gyengesége 
az ok, úgy gratulálunk Tiszolcz hazafias 
elemeinek, mert bizonyára csak az 6 mű
vök lehet a legkisebb javulás is.

Ép azért veszedelem az uj tervbe vett 
egyesület.

Sokkal helyesebb az őszinte magába- 
szállás! Sokkal czélravezetöbb a tótság ér
dekében a hazalias irány ápolása, az lehet

lánsnak, sem az iskolaszéknek nem lehet pa
nasza, mert az elért eredmény minden tekintet
ben kielégítőnek mondható. Alig hisszük, hogy 
hazánk azon városaiban, melyekben etféle tani- 
nitói ünnepélyességet rendeztek, a nagy közön
ség érdeklődése, tisztelete és szeretete oly im
pozáns módon nyilatkozott volna meg, mint Ri
maszombatban.

Az ünnepély délután 3 órakor vette kez
detét s az iskolaszék egybegyülése után Nagy 
Ferencz elnök egy lendületes s gondolatokban 
igazán gazdag alkalmi beszéddel megnyitotta a 
diszgyülést; majd Instilórisz Endre, Kalla Mihály 
és Dapsy József urakból álló bizottságot me
nesztett a közelben tartózkodó jubilánsért, kit 
— terembe léptekor — élénk éljenzéssel fogad
tak Mikor az ünnepeit elfoglalta a részére fen- 
tartott helyet a zöldasztalnál, városunk koszo
rús dalárdája egy szépen sikerült dallal köszönté 
те .у  u»án Nagy Ferencz elnök üdvözoPe az is
kolaszék nevében Meghatott, hálás szavakkal 
válaszolt a jubiláns, köszönve az iskolaszék ki
tüntető ügyeimét.

A tetszéssel fogadott válasz után Józsa An
tal kir tanfelügyelő mondott egy költöi részle
tekben gazdag beszédet s szónoki képességének 
megkapó erejével mély hatást gyakorolt úgy a 
hallgatókra, mint magára a jubilánsra i s ; be
szédének vége felé átnyújtotta a vallús és köz- 
oktatásügyi miniszter leiratát, melyben ö  excel- 
lentiája magas elismerését íejezi ki a derék nép
tanítónak ama fáradhatatlan munkálkodásért, 
melyet 25 év óta oly nagy lelkesedéssel végzett, 
tanítói pályáján.



äz egyedüli at a bönbocsánatra és az el
játszott bizrdom visszaszerzésére; tág tér 
nyílik erre! Az első leghathatósabb lépés a 
szakítás az állambontó elemekkel, a máso
dik: a törvényes utat hazafias lélekkel kö
vetni, a harmadik a hazafias józanság mun
kájának, áldásában részesíteni a tót nép3t, 
s akkor, ám azután jöhetnek a »tiszolcziak.« 
hogy uj kulturális egyesületre van szükség: 
akkor nem lesz ok a gyanúra, a bizalmat
lanságra, akkor nem veszélyezhet senkit, ha 
pánsláv törekvés a bandita állásánál is ala
csonyabbnak minősíttetik.

Addig pedig helyesen teszi a közigaz
gatás, ha mint Porubsky Imre szolgabiró is 
tette, éber örül áll résen helyesen cselek
szik a vármegye, ha visszautasitólag hatá
roz. mert a javulás, a banditák sötét kö
penyének levetése lehet az engesztelödés 
kezdete.

G öm öri F a ip a r i K öszénbánya  
R észv én y tá rsa sá g .

Néhány év előtt alakult megyénkben, Pel- 
sűczön, a Sajóvölgyi értelmiség kiváló tagjainak 
kezdeményezése folytán egy faipari részvény- 
társaság, mely megvásárolván a hajdani híres 
megyei székházat, annak helyiségeit dolgozó 
mfihelyekké átalakította s teremtett csekély s 
azután évről-évr^ nagyobbodó tőkével egy ipar
ágat, amely állal a lakosság százainak tisztes
séges megélhetést s az erdő-koszoruzta Gömör 
birtokosainak faállományára s erdei terményeire 
■ézve állandó és előnyös értékesítési piaczot 
létesített.

Ezen társulat vezetőinek íigyelme egy év 
előtt előkelő helyről arra lett felhiva, hogy 
Gömörmegyének legnagyobb birtokosa Nógrád- 
megyében értékes kőszéntelepekkel bir, melye
ket az ottani kőszénbánya-társulatok a kellő 
verseny hiányában olcsón kezükbe keríteni 
akarnak.

A faipar-társulat igazgatósága komoly meg
fontolás tárgyává tette ezen ügyet s egyrészt 
vezéreltetve azon vállalkozási szellem által, mely 
különösen megyénk felsóvidéki lakosságának tu
lajdonsága s másrészt indíttatva azon kölcsönös 
érdek sugall kötelességérzet által, hogy azon 
Coburg herczegnek kinek központi és erdő
igazgatósága a faipari társulat irányában min
denkor előzékenységet tanúsított, érdekei a ha
talmas kőszéuuanya társulatok kuiíellszerü ösz- 
szebeszélése által is ne játszassanak, belépett a 
versenybe.

Egy nehézség volt, t. i. hogy a faipari 
társulat saját üzletkörénnk gyarapodása folytán 
nem rendelkezett annyi tőkével, hogy annak 
egy részét a kőszénüzlet czéljaira kiszakíthatta 
voln«*; ezen azonban a részvényesek könnyű 
szerrel segítettek: néhány nap alatt összetették 
a szükségei összeg ü, sőt nehogy a két üzletnek 
egyesítése zavarólag hasson akár az egyikre akár 
a másikra, egy külön alkalmi egyesületet (con- 
sortiumot) alakítottak s a faipari társulat részére

Most Szabó György polgármester emelke
dett föl székéről s Rimaszombat város hatósága 
és közönsége részéről meleg szavakban fejezte 
áj elismerését az ünrepelt előtt, melyre Törköly 
Jósae^ meghatott hangon ekképen válaszolt : 

Tekintetes Városi Tinács !
Mélyen tisztelt Polgármester ur!

Végtelen nagy hálával tartozom én Rima
szombat városának ! Hiszen e szép kis város az 
én szülőhazám, melynek minden legkisebb zuga, 
köve, porszeme, fája, bokra és fűszála, egy-egy 
kedves emlék nekem. Itt éltem gyermekéveimet, 
itt a boldog ifjúkort, itt talált a férfikor dele. s 
ha a gondviselő Isten életemnek még sokáig ked
vez, itt szándékozom leélni agg napjaimat is. 
hogy majdan itt boruljon rám a sirgöröngy. . .

Tanulókoromban e nemes város volt az én 
gondos nevelő anyám ! s midőn a IV-ik gymn. 
osztályt elvégezve szaktanulmányom folytatása 
végett idegenbe mentem: nehéz, fájó szívvel vál
tam meg tőle s a távolban elő-előfogott a szi- 
vet-kinzó édes honvágy, úgy hogy alig vártam, 
hogy tani lói képesítésemet megszerezve mielőbb 
visszatérhess* к és ráborulhassak szülővárosom 
keblére!

Visszatértem 1 . . .  Es a gondos édes anya 
egész melegséggel ölelte hű fiát szerető keblére. 
Szerény, de tisztest állást, megélhetést, kenye
ret adott nekem . . . nem ! . . . többet ennél: 
»békés családi otthont és benne családi boldog
ságot biztosított számorma !«

Ennyi elárasztott szeretete és rólam való 
gondoskodásával szemben, örök hálára vagyok

annak minden megterheltetése nélkül a tiszta 
jövedelem 20%  biztosították.

A versenynél a faipari társulat, illetve an 
nak consortiuma lett győztes; a herczegi jóvá
hagyás a múlt év novemberében leérkezvén, 
kezdetét vette a consortium tagjainak az ezen 
vállalat létesítése s fejlesztésére irányult nagy 
mérvű tevékenysége.

Alig múlt el egy rövid év s az eddig elért 
eredmények olyanok, melyek egy nagyszabású 
kőszénbánya vállalat életképességét s virágzását 
biztosítják.

A legelső és legsürgősebb teendő volt a 
kőszénbányászathoz elegendő nagyságú terület 
megszerzése. A kőszén ugyanis rendszerint 100 
métert meghaladó mélységben s körülbelül egy 
méter vastagságban szokott előfordulni; nagy 
befektetést igénylő kiaknázása léhát akkor űze
tik haszonnal, ha a befektetett tőke gyümöl- 
csőztetésére nagy tér áll rendelkezésre.

A herczegi területek önmagukban e czélra 
nem voltak elegendők azért sem, mivel három 
különböző hetyen fekszenek. Az ezek közt fekvő 
területek megszerzése s kikerekitése volta con
sortium feladata.

S e tekintetben nagy akadályok gördültek 
a consortium útjába Az azon vidéken működő 
kószénbányatársulatok előbb nyíltan, később ala- 
tomban be nem vallott ügynökeik által minden 
elképzelhető eszközt megragadtak arra nézve, 
bogy a consortium terjeszkedését megg ttolják s 
területeinek összekapcsolását lehetetlen S tegyék.

A consortium megbizottainak mindezek da
czára sikerűit kitűzött czélját e.érve oly terü
letre azért tenni, melyhez hasonlóval kiterjedésre 
nézve hazánkban egyetlen kőszénbányatársulat 
sjm bir.

Kezdve az Ete.^pusztai, Kotroczó és Lapuj- 
tőtől, egyoldalon a Karancsság völgyén s más 
oldalon л Dobroda völgyén le egészen LUtke és 
Tarnóczig összesen 12 községben 14000 magyar 
holdon a kőszénjog már a consortium tulajdona, 
s azonkívül 4 —5000 holdra nézve a tárgyalások 
oly stádiumban vannak, hogy annak megszerzése 
rövid idő alatt befejezettnek lesz tekinthető.

Ezzel az alap meg lelt vetve.
A második kérdés: van-e ott kőszén s mi

lyen az?
Tekintve azt, hogy a megszerzett terület 

végpontjaitól alig egy fél kilométernyi távol
ságban az egyik oldalon a salgó-tarjáni bánya- 
társnlatnak etesi bányája, a másik oldalon az 
Északrnagyarországi bányatársulatnak karancs- 
allyai bányája üzemben van, s nagy mennyiségű 
kitűnő kőszenet szolgáltat s mesés jövedelmet 
nyújt a részvényeseknek, már önmagában is két
ségtelenné teízi azt, hogy a teljesen azonos ge
ológiai formatiókat mutató ceusortiumi terület 
folytatását képezi az (izémben levő kőszéntele
peknek.

A  consortium azonban ez irányban apo- 
diktikus bizonyosságot óhajtván szerezni, Zsig
mondy Béla hírneves fővárosi műszaki vállal
kozó által fúrásokat eszközöltetett több ponton, 
mely fúrások jelenleg is eszközöltetnek.

A fúrások jelenlegi eredménye a z : hogy 
minden ponton constatálva lett, hogy a talaj 
a szénformátió jelenségét viseli magán, sőt két 
ponton a fúrással annyira előrehaladtak, hogy a 
kőszénréteg feltáratott.

kötelezve kedves szülővárosom iráut! S ígérem 
is ez ünnepélyes pillanatban, hogy a míg csak 
élek, a mig egyet dobban e hálás szív, lelkem 
egész hevével e nemes várost fogom szolgálni, 
kétszeres ügybuzgaloramal, híven és önzéstelenül. 
Egész életemet e város népoktatásügyének és 
közművelődésének fokozatos elébbvitelére és fel
virágoztatására szentelem, hogy iránta érzett há
lámat teljesen leróbassam !

Mély hódolattal köszönöm а Тек. Városi 
Tanácsnak azon felette kitüntető figyelmét, hogy 
tanítói működésem negyedszázados évfordulóján 
megemlékezett bü fiáról és szerény tanítójáról 1 
Isten áldása legyen városon, annak nemeskeblű 
elöljáróságán és minden egyes lakosán !

A könybeborult szemek mutatták, hogy ez 
a gyönyörű beszéd mennyire megtette tatását a 
jelenvoltakra t

Ezután a tisztelgő bizottságok következő 
sorrendben üdvözölték Törköly József igazgató- 
tanítót: a községi fiúiskola növendékei, az ipa
ros tanoncziskola felügyelő bizottsága, a gömör- 
megyei általános tanitóegylet, az egyesült pro
testáns fógymnázium tanári kara, a dobainai 
elemi iskola tanítótestülete, a helybeli r. kath. 
tanítótestület, az általános ipartestület, a pol
gári olvasókör, a gömörmegyei dijnoksegélyző 
egyesület, a községi leány- és fiúiskolák tantes
tületei.

Mulasztást követnék el azonban, ha meg 
nem emlékeznénk külön is Nagy Imre IV-ik osz
tálybeli tanulóról, ki a községi iskola növendé
kei nevében oly frappáns hatással szavalta el

A Kotroczón feltárt kőszén vegyi elemezés 
végett azonnal felküldetett a földmivelési m. kir. 
minisztérium alatt álló országos m. kir. chémiai 
intézet és vegykisérleti állomáshoz s annak 
igazgatója, dr. Liebermann kir. tanácsos által 
kiállított vegyelemzési igazolvány számadataiból 
megállapítható, miszerint a ketroezói szén ki
tűnő s a Salgó-Tarján vidékivel egyenlő minő
ségű.

Ha már most mindezekhez tekintetbe vesz- 
szűk azt, bogy a consortium által megszerzett 
köszóntartalmu terület egyik oldalát a már 
épülőben levő s nehány hó múlva üzembe he 
lyezendő balassagyarmat-losonczi vasút, hasítja 
végig, mely nemcsak a fővárossal köti össze 
azon vidéket, de azonkívül Budapest elkerülésé
vel a legrövidebb összeköttetést létesíti az or
szág nyugati része s Bécs felé s hogy ezen vas
úttól kiágazólag a távolabbi kőszéntelepekig a 
vasútépítésre kedvező fekvésű Dobroda völgy 
mentén egy keskenyvágányu iparvasut könnyű 
szerrel létesíthető, be kell ismernünk, hogy ez 
is a tervbe vett kőszén vállalatra nézve igen 
kedvező körülményi képez.

ügy vagyunk értesülve, hogy a consortium 
végrehajtó bizottsága, melynek tagjai: Hámos 
László, Hevessy Bertalan, dr. Markó Sándor és 
Blum Sámuel az ezen vállalat életbeléptetésére 
vonatkozó munkálatokkal annyira előhaladt, hogy 
talán rövid idő múlva azon helyzetben lesz, hogy 
a létesítendő részvény’ ársulat tervezetét közre 
fogja bocsátani.

A tervezet részleteiről még nincs tudomá
sunk, arról azonban értesültünk, hogy a válla
lat ezége: »Gömöri F iipari Kőszénbánya Rész
vénytársaság« leend, három okból, először mert 
gömöriek alapították, másodszor mert bölcsőjét 
a gömöri faipar-társulat anyagából annak műhe
lyében állították össze és mert harmadszor az 
eddig nyilvánult nagymérvű érdeklődés után 
alaposan következtethető az : hogy Gömör- 
megye közönségének tevékeny és vállalkozó tag
jai lesznek azok, kik első sorban sietni fognak 
ezen hazai nagyfontosságu vállalat létrejöttét 
s felvirágzását hozzájárulásukkal s közreműkö
désükkel biztosítani

H Í R E K .
—  Képviselőtestületi közgyűlés. A lefolyt 

héten, november hó 6-án, tartott városi képvi
selőtestületi közgyűlés megmutatta, hogy elisme
réssel van a tisztviselők kifejtett munkássága 
iránt s anyagilag is méltányolja azok buzgó tö
rekvését. Itt volt az ideje, hogy fizetésük a mai 
kor igényeinek megfelelőleg rendeztessók, mert az 
eddig élvezett díjazások legkevésbé sem feleitek 
meg azon kifejteit munkásságnak, melyet a tiszt
viselők legnagyobb része nap-nap mellett telje
sített. Igaz, hogy akadtak olyan emberek is (Sa- 
marjay János, id Lengyel Pál, Soós Fereacz ti
mar), kik a fizetésemelés ellen adták be szava
zatukat, de ezek alig vehetők számba a méltá
nyosan gondolkodók tömege mellett. A jövő 1896. 
évre tehát a városi tisztviselők fizetése követ
kezőképen állapíttatott meg : polgármesteré 1400 
frt, rendőrkapitány és főjegyzőjé 1200 frt, al
jegyző és mérnöké és árvaszéki előadóké 800 
frt, számtanácsosé, pénztárosé, alkapitányé és

alkalmi üdvözlő versét, hogy a hallgatóság za
josan megéljenezte.

A bizottságok tisztelgése után Nagy Fe- 
rencz elnök a diszülést bezárta s a dalárda nagy 
hatást keltett éneke után az érdeklődő közön
ség kivonult a teremből.

Este banket volt, ugyancsak a »Három 
Rózsa« dísztermében, melyen az ünnepelt tan- 
férfiú tisztelői szokatlan nagy számban, mintegy 
121-en vettek részt. Talán mondani is felesle
ges, hegy a pohárköszöntésekten nem volt hiá
nyosság. A banket rendezéséért méltó dicséret 
illeti meg Váry János közs tanítót s dalár
dánk kitűnő karmesterét, ki fáradságot nem ki 
mélve folyton azou buzgólkodott, hogy a jelen
lévő nagy és fényes közönség fokozott igénye 
is teljes mértékben kielégitessék.

A vacsoránál Dankó Kálmán zenekara mű
ködött s a Londonból nem rég visszatért Dankó 
Erneszt (első prímás) ugyancsak kitett magáért, 
— de volt is ám látszata!

Étkezés után a fiatalság tánezra perdült я 
éjfél utánig járta a csárdást, mivelhogy a ban- 
keten számos urhölgy is megjelent. Maga a ju 
biláns is részt kért a tánczból s élénk tapsot 
idézett elő, mikor amúgy istenigazában megfor
gatta mindnyájunk által szeretve tisztelt — élete 
párját.

Adja Isten, hogy szeretett magyar hazánk
ban több város is kövesse Rimaszombat példá
ját az igaz érdem megjutalmazásában



adószedőé 700 frt, aladószedőké, iktatóé 600 frt, 
közgyámé, gazdasági tanácsosé, közig tanácsosé 
orvosé, két dijnoké 500 frt, két ügyészé egyen- 
kint 400 frt, szülésznőé 60 frt E szerint a fize
tési többlet az eddigihez képest: 1220 forintot 
tesz ki évenként. A nyugdíj életbeléptetése iránt 
is tétetett intézkedés, s így reméljük, hogy az 
ige mielőbb tetté válik. A város tulajdonát ké- 
pező alsó és felső malmok bérbeadása tárgyában 
pedig akképen határozott a képviselőtestület, 
hogy a bérlet, a legtöbbet ígérőknek, még pedig 
az alsó malom Czókoly Józsefnek, a felső Mé
száros Jánosnak adassák ki a jövő 1896-ik évre. 
Az intézkedés végrehajtásával a városi tanács 
bízatott meg.

—  A »Borsodmegyei Lapok« folyó november 
1-én megjelent számában olvassuk: »Rimaszom
bati papvalasztás ellen, amely alkalommal Czinke 
István erdő-bényei ev. ref. lelkész választatott 
meg, petitiumraál éltek s a üliaként szereplő 
Majom községből szereztek is néhány tanút, a 
kikkel igazolni kívánták a folyamodók, misze
rint a Czinke-pártiak korteskedtek. Ezek közt 
fő tanú volt bizunyos Hegedűs nevű egyén, kit 
a tanuságtétel után nemsokára egy verekedés 
alkalmával úgy vágtak egy fejszével főbe, hogy 
csakhamar bele is halt; most meg 3 nappal ez
előtt egy Szerző nevű, szintén hamis vallomást 
tevő atyafin az üldözési mánia vett erőt, foly
ton azt hajtva, hogy mert ő hamis tanúvallomást 
tett a megettett nyomozat alkalmával, neki ad
dig maradása nem lehet, mig ezen bűnéi dr. 
Szabó Samu vármegyei főorvos ur meg nem bo
csátja ; a szerencsétlent téoyleg be is hoztak 
nevezett úrhoz s beesáuatnyeróse látható neg- 
nyugvási szerzett; azonban a beteget megfigye
lés végett a rimaszombati közkórházba vitette.« 
Ezen tendentiózus közlemény, mely egyedül azt 
czelozza, hogy a Czinkepárl által raegfelebbezett 
egyházmegyei bírósági igazságos ítélet megvál
toztatására hangolja a kerületi tanácsbirákat, 
a l e g d u r v á b b  v a l ó t l a n s á g ;  mert 
köztudomás szerint Hegedűs József, Majom köz
ség törvénybiraja, kit aug. 19-én egy 16 éves 
suhancz inas helyett orozva fejszével fejbe vá
gott, ez a »fötanu« ma is él, kiépült sebéből, 
8 még sek hasznos szolgalatot van hivatva tel
jesíteni községé és az egyház javára; a másik 
megnevezett »hamis tanú« Szerző András pedig 
ha megcsábult, az a Czinkepárt javára tett val
lomást a vizsgáló bizottság előtt s így őt mél
tán furdalhatja a lelkiismeret. Egyébiránt neve
zetes, hegy ezt a k ö z l e m é n y t  sem a hely
ben megjenö »Uömör« és »Göraör-Kisbont«, sem 
a »Rozsnyói Hirádó« nem közölhette, mert nem 
küldetett be egyikhez sem, azért, mert a szerző 
élt a gyanúperrel, hogy ily szembeszökő hazug
ságokért jól megleczkeztetik a helyi lapok, me
lyek az események felöl jól szoktak értesülve 
lenni. Fődig helyi esemény csak helyi közönsé
get érdekelheti Sokkal magasabban állónak kép
zeljük mi az egyhazkerületi bíróság tagjait, mint
sem ilyen h a z u g s á g o k  által magukat az 
igazságtól eltenttetni engedjék.

— A rimaszombati takarékpénztár köny
velői állására folyó hó 4-én Rónay Gyula megyei 
számtiszt választatott meg.

—  Verseny- A gömörmegyei agarász-egy- 
let a tegnapi napon kezdette meg szokásos őszi 
versenyét. A találkozás mint évekkel ezelőtt, 
most .s ь simonyi malomnál volt. A jelenvoltak 
között ott láttuk megyénk intelligentiaját. A 
verseny délelőtt 10 órakor kezdődött s délután 
3 óráig tartott sikeres eredménynyel. Verseny 
után a közönség Rimaszombatba vonult be és 
a kaszinó helyiségében társas vacsorára gyűltek 
össze, melyet táncz követett világos viradtig. 
A mai nappal ismét folytatódik a verseny, ta
lálkozás a dobrai fensikon, a magános csárdá
nál, erről, valamint a tegnapi versenyről is tér 
jedelmes jelentésünket lapunk jövő számára tart
juk fenn

—  Szerényt János helybeli ügyvéd a sze
gény árvák fölsegélyezésére 5 frtot küldött a 
Rimaszombat ós vidéke nőegyletének elnökségé
hez. A jótett jutalma — elismerés.

—  Miklós Gyula borsodmegyei főispánt, az 
ellene indított becsületsértési pörben, 100 frt 
pénzbírságra Ítélte a miskolezi járásbíróság.

—  A helybeli iparossegédek szakrajztan- 
folyamát múlt vasárnap délelőtt nyitotta meg 
Zachar Gusztáv felügyeiő-bizo»tsági elnök a kir. 
tanfelügyelő s a tantestület s több kikül
dött bizottsági tag jelenlétében A tanfolyam no
vember bő első vasárnapjától számított hat hó
napon át minden vasárnap és ünnepnapon dél
előtt 9 —11-ig, délután 2-től 4 óráig tart. Tan
díj nincs, beiratkozás dij czimén azonban minden 
tanuló 2 frtot tartozik fizetni, melyért iró- és 
rajzeszközökkel láttatik el. Ezzel kapcsolatban 
fölemlítjük, hogy a tanfolyamra ezideig 9 iparos- 
segéd jelentkezett, illetve iratkozott be Tekintve

a tanfolyam áldásos voltát, felhívjuk iparosse
gédeinket, hogy kiképeztetésük czéljából a ma
gok jól felfogott érdekében minél többen igye
kezzenek a tanfolyamon résztvenni.

— Bánrévén október 30-án Lovcsányi Zol
tán körjegyző, állami anyakönyvvezető és Vargha 
Nándor lett megválasztva nagy szótkbbséggel s 
lelkesedéssel megyebizottsági tagul, az ellenpárt 
jelöltjének kis számú szavazata ellenében.

— Gyászhir. Kubinyi Aladár kir. tszéki el
einek kedves, felejthetetlen ieánya Felső-Kubini 
és Demjénfalvi Kubinyi Izaura élete 18-ik évé
ben. a halotti szentségek ájtatos felvétele után 
f. évi nov. 6-ik napján meghalt. A boldogult hült 
teteme múlt pénteken délelőtt 10 órakor szen
teltetett be a róm. kath. egyház szertartása sze 
rint s a várgedei családi sírboltban örök nyu
galomra tétetett Az engesztelő szentmise-áldo
zatok pedig Rimaszombatban, tegnap d. e. 10 
órakor rautatatott be a Mindenhatónak. Béke 
legyen drágái porai felett! Rimaszombat, 1895. 
november 6-án

—  A dunántúli ev. ref. egyházkerület püs
pökét Pap Gábort műit kedden temették el nagy 
részvét mellett Rév-Komároinban.

— Uj miniszter. Pusztaszentgyörgyi és te- 
tétleni Darányi Ignáczot ö  felsége november 3. 
földmivelésügyi miniszterré nevezte ki.

— Püspök-választás. A dunántúli ág. ev. 
egyházkerület püspökévé Gyurátz Ferencz vá
lasztotta meg egy szótöbbséggel.

— Nyár Magyarországon Háromszékmegyé 
ben múlt hó 28-áu 12 5 C. fok meleget muta
tott a hőmérő, a babonás székelyek azt hiszik, 
hogy közeledik a világ vége

—  A murányi templom olyan rongált álla
podban van, miszerint attól lebet tartani, hogy 
még emberélet esik benne áldozatul; emiatt egy 
»névtelen barát« írásbeli feljelentést adott be 
az alispáni hivatalhoz, melyben a templom mi
előbbi bezáratását kérelmezi.

— Kraszna-Horka-Váralján a közigazgatási
bizottság csendőrsöt fog közelebb elhelyezni, mi
vel úgy magában a községbe, mint a szomszé
dos falvakba, olyan garázda emberek laknak, kik 
a csendőrök mielőbbi elhelyezését közbiztonság 
szempontjából nagyon is kívánatossá teszik.

— Millenium alkalmából nagy tornaver
senyt rendeznek a fővárosban. Ezen a versenyen 
körül belől 6000 tanuló fog résztvenni, kik a 
hypodrom közelében lévő versenypályán a ki
rály előtt bemutatják ügyességüket.

— Az országos dijnok egyesület a múlt hét 
folyamán küldöttséget menesztett a pénzügymi
niszterhez, ki megígérte, hogy a dijnokok hely
zetének javítását ezélzó s már elkészített tör
vényjavaslatot közelebb a kép' iselőház plénuma 
elé terjeszti s az így előállt tulkiadás az 1897-ik 
költségvetésbe fölvétetik.

— A rozsnyói iparos ifjúság november hő 
vége felé műkedvelői szmielóadást rendez az 
egyesület pénztara javára Színre kerül * Az uj 
honpolgár« czimü fővárosi életkép

— Nunes fóur. Kermes nevű pacsai lakos 
árváinak, ki egy bányaszerencsétlenségnél életét 
vesztette, a grófnétól egy telekrész megszerzé
sére 500 frtot érkezett, megküldötte a karácsony
kor felruházandó szegény gyermekekre is a szo
kásos összeget most 550 frtet, a Dénes és Fanny- 
szegéayalap kb. 600 frt kamata januárban f#g 
nem a legszegényebbek közt ingyea kölcsönként 
felosztatni, az őt 200 frtos ösztöndíj adományo
zása a tisztikar által már megkezdetett. Dr.A.G.

— Helyet inzézkedés. A rimaszombati ál
lamilag segélyezett elsőfokú ipares tanoncsiskoln 
növendékei ezideig négy csoportban részesültek 
rnjzoktatásban s igy az előkészítő a) osztály ta
nulói már évek óta nélkülözték azt. Meet azon
ban a múlt képviselőtetüle'i gyűlésen elhatároz
ták, hogy a rajzoktatás jövőre 5 csoportban esz
közöltessék s az 5-ik csoport tanításával P. Gy. 
okleveles rajztanitó bízassák meg E megbízatás 
azonban csak ideiglenes, amennyiben attél téte
tik függővé, h )gy a minisztérium a rajztanitásért 
járó 100 frt évi dijat hajlandó lesz-e államse
gélyként utalványozni. Óhajtandó, hogy a kép
viselőtestület ezen dicséretre méltó határozata, 
a miniszter hozzájárulásával érvényzsüljön, mi
vel az feletéhb jótékony hatással leend az ipar
iskola különbé i már lendületnek indult tanügyére.

—  Templomezentelós K.H-Váralján. And 
rássy Dénes gróf, ki másoknak is segít templo
mokat és iskolákat építeni, leutóbb a monoki is
kolának bárom tanteremmé átalakítása mellett, 
kegyúri saját négy i unloináuak a k.-h.-hosszu- 
rétinek, dernöinek lazonyinak k.-h -váraljainak 
átalakítását rendelte el, mely utóbbi m hó 27. 
fel is szenteltetett már. A felszentelés nagy segéd

lettel Fábián kanonok végezte, az éneket Káln&y 
Géza tanító (vegyes karban és Kubinyi Mariska 
és Behczky József szép ketteseivel) igazgatta. 
Nép a szakadó eső daczára több volt, mint a 
mennyi a megnagyobbított és kifestett templomba 
befért. Egy pacsai vénasszony (s utánna egyik 
lapunk, melyik kérdeni sem kell) kedves olva
sóinak úgy adja elő a dolgot, hogy a szentelés 
évfordulója volt Ha igaz, hogy épiteoi szép do
log, rombolni magasztos, akkor ennek a gróf ur 
oly mestere, kire korunknak szüksége volt. Épí
tései és átalakításai olyanok, melyek az illető 
vidéknek oly jelleget kölcsönöznek és a hazafi 
lelkét fölemeli a külföldit irántunk való megbe
csülésre utaljak. Különösen ilyen a hárskúti, 
mely 14000 frttal, a váraljai, mely ennek felé
vel és a lazonyi, mely 14000 frttal, mint olyan 
alakittatik át. Steindl Imre tanár első műveze
tője Frőde Vilmos ur elfogadott terve szerint, a 
mely temploma úgyis, mint a hajdani monokiak 
temetkezési helye, eredetileg is stylszerüleg volt 
építve. Rombolásai a gróf urnák nemcsak a le- 
szakgatott shlendrián ódon falak, melyek helyét 
a jogosult építési szépség és ízlés foglalja el, de 
magasztosak rombolásai a társadalmi és feleke
zeti szükségtelen elválasztó к diátok lerántásá
ban is, abbó indulván ki, hogy tartsa meg kiki 
a maga felekezeléből azt a mit örökölt, de ne 
emeljenek a kicsiny emberek újakat és felesle
geseket. Ebben remeke t a váraljai megszente
lésnél az egyházi szónok Gledura Géza plébános 
ur is és a közel száz teritékü asztalnál, hol dig- 
nitárius mellett a tisztességes földművesek is ál- 
domásoztak, tündöklött első felköszöntőjében a 
főispán ur és utánna a főszolgabíró ur is, kik
nek nyomán haladva az alkalmi szokásos beszé
dek, jelentőségteljes nv ilatkozatok is voltak 
hallhatók, melyek után ki későn, ki korán annak 
tudatával távozott a papiakról, a mire a gróf ur 
hatalmasan tud reámutatni, hegy a templom, 
bármely felekezeti, nemcsak épület, de örök eszme 
is, melyre az embernek és a hazának nagy szük
sége van. Dr. A. Gábor.

Rendkívüli sikert ért el az osztálysorsjátók 
intézménye Magyarországon. Ma, midén az első 
osztály húzása be van fejezve és már a nyere
ményeket is kifizették, ezt a tényt nagy meg
elégedéssel constatálhatjuk, mert ily módon az 
osztálysorsjáték nálunk is az első lépés a kis 
lutri eltörlése irányában. A magyar osztálysors
játék nagy sikere főleg abban áll, hogy a társa
dalom összes rétegei résztvettek benne ós büsz
keséggel konstatálhatjuk, hogy a magyar osz
tálysorsjegyeket az egész világon a legkedve
zőbben fogadták. Valósággal érthetetlen ebben a 
tekintetben az osztrák kormány eljárása, midőn 
nem engedi meg, hogy a magyar osztálysorsje
gyek Ausztriában magában is elárusittassauak. 
Magyarország sokkal előzékenyebb és még jól 
emlékezünk arra, hogy még csak rövid idő előtt 
is mindenfelé árulták nálunk a lembergi kiállí
tás sorsjegyeit Remélhető, hogy a megyar kor
mánynak sikerülni fog, hogy itt is helyreállítsa 
a paritást, annál is inkább, mert az uj osztrák 
pénzügyminiszter, Bilinski lovag, október 24-én 
tartott exposéjában bejelentette hajlandóságát a 
kis lutri eltörlésére. Egyébként Austria engedé
lye nem áll útjában a magyar osztálysorsjáték 
érdekében nem áll, mert az osztálysorsjegyek 
kelendősége a haza határain belül is valóbau 
példátlan. Ezért valóban ajánlatos, hogy mind
azok, kik sorsjegyeket vásárolni akarnak, ezt 
minél előbb megtegyék, nehogy oly kellemetlen
ségnek legyenek kitéve, mint az első osztály hú
zása előtt, midőn az utolsó napokban annyi 
megrendelés érkezett Heintze Károly budapesti 
főelárusitóhoz. hogy a megrendelők jelentékeny 
része már nem kaphatott sorsjegyet. A második 
osztálynál előreláthatólag nagyobb lesz a vásár
lókedv, mert a nyereménykilátások itt még ha
sonlíthatatlanul nagyobbak. Ugyanis a sorsjáték
ban résztvevő sorsjegyek száma 10.000 darabbaL 
kevesbedett, mig a nyeremények száma több 
mint ké’ szerannyira növekedett. Ehhez járul 
még a nyeremények mesés nagységa a második 
osztályban. Lesz ugyanh egy 600.000 korona 
összegű külön dij, továbbá 400000—500000 ko
rona összegben, úgy hogy egy sorsjegyre esetleg 
1 millió koronát lehet nyerni. Könnyen érthető 
tehát az az óriási érdeklődés melyet a közönség 
tanúsít e második osztály iránt, melynek húzása 
már deczember 6 —14-ikén lesz. A sorsjáték ve
zetősége figyelmeztet bennünket arra, hogy az
I. о ztályu sorsjegyek tulajdonosainak ajánljuk 
a H. osztályú sorsjegyeknek mielőbbi beszerzé
sét, ami legkönnyebben úgy történik, hogy az 
illetők az 1. osztályú sorsjegyet beküldik, mire 
az igazgatóság postán, utánvétellel megküldi a
II. osztályú sorsjegyet. Miután az 1. osztályú 
sorsjegyeket teljesen elárusították, a 11. osztályra 
vonatkozó megújításra oly nagymérvű tolongás 
várható, hogv minden 1. osztályú sorsjegy tulaj
donosának legmelegebben ajánlhatjuk, hogy mi
nél előbb intézkedjék a 11, osztályú sorsjegyé
nek megszerzése iránt.



*— BŐdi János otrokocsi lakos egy ujabbi 
módját eszelte ki a csalásnak. Nevezetesen okt 
26-án Jene községben megjelent s ott magát ál
latorvosnak adván ki, a sertés ólak vizsgálásá- 
hoz fogott. Azon a czimen, hogy az ólakat rend
ben nem találta, többeket 1—5 forintra bírsá
golta, azonkívül a megvizsgált sertésekért dara- 
bonkint 5 krt követelt, a korcsmárostól pedig 
90 kr. áru pálinkát csalt ki. Magaviseletével 
azonban gyanút keltdt az elöljáróság előtt s igy 
az időközben előhívott csendőrök által elfogat
ván, csalását bevallotta, miért a rszécsi kir jbi- 
róság börtönébe kísértetett.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
Dr. S z e l e s  Ö d ö n  urnák, Budapesten. Be

cses levelét utóbbi lakezio e is jelezve volt még a múlt 
csütörtökön megkaptam, azonban rengeteg halmaz i o- 
máayaim között annyira eltévedt, begy csak ma, szom 
baton délelőtt bírtam rátalálni. Így történt aztán, bogy 
sem lapot, sem tudósítást nem küldhetem ekkorig. Movt 
azonban jóvá teszem hibámat s a lapból két példányt 
küldök üdvözli s mielőbb várja tisztelő h.ve : Mng 
bízottja.

Hirdetmény.
A toroallyal takarékpénztár tulajdo

nát képező, a tnrnallyai 61-ik sztjkvben 
foglalt 528 négyszögöl területi] (Fodor-féle) 
belsőség, a rajta épült úri lakház s egyéb 
tartozékaival szabad kézből eladandó.

R A K O T T Y A I LAJOS
könyvkötészete, köeyv- és papirkereskedése 

RIMASZOiMBATBAN, Jánosi-utcza, fögymnasium 
mellett.

Ajánlom a n é közönség figyelmébe 2 0  év óta 
fennálló könyvkötészetemet, melyet újabban gépekkel ki
bővítve a legmagasabb igényeknek megfelelőleg semmi 
áldozatot sem kiméivé, oly módon rendeztem be, hogy 
tüéletes, ízléses munkál jutányos áron képes vagyok ki 
állítani.

Bátor vagyok felhívni a n. é. közönség figyelmét 
könyv- és papirkereskedésernre, a h o l is nagyon jutányos 
áron történt bevásárlásaim folytán, bámulatos olcsó áron 
vagyok k^pes minden e szakba vágó czikkeket, úgymint : 
Levélpapírok, levéldobozok, irkák, trónollak, írónők, iró- 
kőnyvek. iskola táskák, iskolai- és imakony veket s tb . 
kiszolgáltatni

Simko E »Gömör-Kishont földrajza« egyedüli fő
bizományosa én vagyok s ezen tankönyv egyedül nálam 
kapható.

GYÁSZSZALAGOK nyomása ríyion ejrközöltetik.

H aszon béri h ird etm én y .
A nagyságos Szentiványi Miklós ur 

tulajdonát képező s a j o g o m  ő r i  m ű 
m a l o m  1896. január hó 1 -ső napjától 
kezdve 3. esetleg 6 egymásután következő 
évekre haszonbérbe kiadó 
!• ' A haszonbéri feltételek Tornallyán, alól- 
irottnál, bármikor megtekinthetők

e ó t  i M ihály.

ш т ш т т ш ш ш ш ш ш

E gy elegánsan 
bútorozott szoba kiadó.

Értesítési a kiadóhivatal ad.

ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш т т ш

tevékeny főügyadköt
k eres .

Írásbeli jelentkezések » F ő ü g y пока  alatt 
Eckstein Romát hirdetési irodájába, Buda 
pest, V, Fűrdö utcza 4 szám alá kéretnek.

Előkelő, régi, jól bevezetett minden ágbandolgozó biztosító rész vény társág

Hit detmény.
Tornailya város váeA rjoga  az 1896. év 

január hó 1 -8Ő napjától számítandó egymásután kö
vetkező 3 évre november hó 19-én, délelőtt 9 óra
kor, a városházán tartandó nyilvános á r v e r é s e n  
bérbeadatik. Feltételek a városházánál megtekinthetők. J 

T о r n a 1 1 у a. 1896. november 3 .

B o r s j  J á n o s ,
biró.

önnyű jövedelmező

K E R E S E T
esetleg fix fizetés 

mindenki számára, ki törvénye
sen engedélyezett részit tivek 
és sorsjegykönyvek eladásá
val foglalkozni akar.

Ajánlatok
F U C H S  H.

váltóháza
BUDAPEST, Kecskeméti-u. t sz. 
i ;| {intézonüök.J P 3  i á  

I88C. évben.

A  k ő b á n y a i

K 1 R A L T S Ö R F Ö Z Ő
részvénytársaság

tisztelettel értesíti a nagyérdemű közönséget, hogy s ö r  gyártmá

nyainak elárueitását megkezdte és azokat:

Ászok, Király, Máreziusi, Korona és 

В a j  о r s ö r

elnevezéssel h o r d ó k b a n  és paUcv. kokban hozza

forgalomba.

Kívánatra árjegyzék ingyen és bérmentve.

Nyomatott a kiadó Náray J. A . gyorssajtóján Kimuaonbatban.


