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A z  ü r n i e o l ő  m e a r y e .  I szólásának erejét teljes fényében ragyogtatta I Nem kívánunk a határozatoknak preju- 
* J * o J  * s támasztva a helyi ünneplés iránt olyan dikálni, nem kívánunk hangulatot csinálni
Göuaörvármegye már korábban szer- lelkesedést, amely a magyar ősi erényeinek akár a már megtett indítványok —  vagy 

v'ezkeriőít, hogy Magyarország ezredéves valóban meg is felelt a még benyjtandók mellett, nem kivárniuk
fennállásának országos megünnepléséhez Az alispán nemcsak egy eszmét vetett mi magunk is indítványokat felvetni, a köz-

^  Csatlakozzék, és a fényesnek ígérkező mii- fel ékesen, hanem annak programmszerü vélemény szabad megnyilatkozásának sza-
leniumi kiállításban részt vegyen. kifejezést is adott, indítványt terjesztve elő bad utat kívánván engedni, viszont el sem

Gömörmegye ezzel már megjelölte a a megünneplés módozataira vonatkozólag. zárkózhatunk egészen, hogy az alispáni in-
millenium megünneplésének első és min- És a jelenlevő megyei közönség áthatva * ditványnyal ne foglalkozzunk
denesetre komoly programmrészletét. mélyen érzett szent meggyőződésétől, ame- Az alispáni indítvány oly intézményekre

Az ünnepély ez a része azonban Bu- lyek az alispán gyújtó hatású beszéde által vonatkozik, amelyek már mint a közmüve-
dapest fő- és székváros terüli tén fog lezaj- kitörő lelkesedéssel aranyozott meg, el is lődési egyesület s gömörmegyei muzeum meg-
lani, felmutatva, hogy egy ezredéves küz- határozta nyomban, hogy a milleniumot a vannak, de oly állapotban sinlődnek, hogy
delem és munka után Gömörmegye a kul megye méltóságának megfelelően fogja meg- azon magas s szent czélnak, melyre alapitvák,
túra mily magaslatára jutott el. ünnepelni és az ünneplés módozatainak ja- megfelelni teljes mértékben nem tudnak éa

Gömörmegye azonban nem vehette a vaslatszerü egybefoglalására és a megyei hogy megfelelhessenek, kormány segélyre
részéről való megünneplést ezzel kimeri- közgyűlés elé leendő terjesztésére egy bi- szorulnak és vonatkozik végül a Tompa
tettnek, nem állapodhatott meg a megkez- zottságot küld ki, az alispán által a megyei szoborra, amelynek ügye megbotránkoztató
deit komoly ulon, felébredett benne a vágy, közgyűlésen tett indítványokat is figyelembe tehetetlenséggel л megvalósulásig az eddigi
hogy honfiúi örömének, lelkesedésének, e vétel végett ezen bizottsághoz utasítván. utón eljutni soha nem fog.
büszkeséggel eltöltő mull által biztosított Az alispán által tett concret javaslatok A gömörmegyei múzeumnak komoly
jövőben vetett bitének más utón is ki feje- egv gömörmegyei muzeum felállítása, a köz- alapot adni, nemes és szép törekvés, amely
zést adjon s rendezzen itt a megye körében művelődési egyesületnek nyújtandó teteme- mellett érvelni alig kell és csak azt sajnál-
is ünnepet — és az ünneplés kifejezéséül mesebb dotátió és végül a Tompa szobor juk, hogy eddig megteremtve nem lett. Mert
emeljen a lezajlott ezredév zárkövén, az fölállítása által kívánja a milleniumot a — őszintén szólva, ehhez még milleniumi ünnep
uj ezredév küszöbén olyan tartós intézrné- törvényhatóság által megünnepeltetni A se kell. ez megteremtendő lett volna már
nyékét, amelyek állal nemcsak hazafias ér- költségekre 60000 forintot ajánl megsza- régen, mint meg van ez sok más vármegyé-
zelmeinek ad kifejezést, nemcsak méltó em- vaztalni, a fedezetet pedig vagy kölcsön- ben és megteremtendő minden körülmények
lékkövet állít az ezredévnek, de hozzá méltó böl vagy 5 éven át kivetendő pótadóból kö::t* még a milleniumra való tekintet nél-
komolysággal fog az uj ezredév munkajá- kívánja meríteni. kül is. Ha a megteremtés a milleniumi ün-
hoz, a kultúra hasznos intézményeit juttat- A tett programúi felett, a költségek és nepre tétetik, annál helyesebb Ám ne higy-
ván örökül az elmúlt ezredév által a meg- fedezet tekintetében, a kiküldött bizottság jük azt, hogy egy múzeumot egy pillanat
kezdett újnak. és ennek előterjesztése alapján a megyei alatt megtudjunk valósítani, mert ehez a leg-

A megye kebelében élő nemes törek- közgyűlés leend hivatva dönteni, amely bi- nagyobb erőt maga a nagyközönség adja, a
vésnek adott kifejezést a lefolyt megyei köz- zonyára még több javaslat felett is fog — mely a múzeumhoz szükséges anyagot ösz-
gyülésen Bornemisza László alispán, ékes- határozhatni. szehalmozza, hazafias áldozatkészséggel a

m  oc* vív. ./w. .vy; v kességét nem «item, mert bizony bonyodalom A legsiralmasabb pedig mégis az én hely-
Л* Ж- •€/* Ж * valami volt benne, a stylus pedig hasonló- zetern volt.

képp egyszerű, sőt pongyola volt; hanem ami ar. A gyanú reám irányult, hogy értelmi szer
érdekességet megadta, az volt, hogy a kis tárcza- zője, az egész — hogy becses barátaim szavai-

VASUT0N. I czikk, jobban mondva csak karczolat vagy pe- val éljek — «az egész irodalmi botrányának
c . . .  . . dig vázlat, igen ráillett az én kedves barátaimra, én vagyok.
Szemközt Ültünk ke len, kezed a kezemben kikkel én annyi jó órát töltöttem el egész az Barátaim egyértelmű hangos határozata az
S bogár szemed nézem, néztem önfeledten. ominózus táreza-czikk megjelenéséig. lett, hogy a társaságból kitaszittattam, még pe-
„  , , .. Xlá , Most fájdalom, ez a kis tárczaczikk, bár dig a szónak nem átvitt, hanem valóságos értel-
Majd valamit szóltam, azlan sóhajtottam. köztünk mi összefüggés sem létezett, teljesen méhen, mert a határozathozatal végén a «dáj
Bizony Isten nagyon, nagyon oda voltam. széttépte a régi jó barátságot. pokoj, marsch pokoj» hangoztatója, egy «abse-

u ~  . , , Mondom tehát, az érdekes tárcza szerfölött lato farcato* kifejezés nyomában nyakam csigo-
A vonat robogott, a kocsink zakogott megragadván figyelmemet, elvittem alapot em- lyáját megfogva úgy kisenderitett az általam
A sxemed lüzétöl szivem szikrát fogott. |itett barátaimhoz, — kiknek viselt dolgairól nagyrabecsült társaság köréből, hogy az utolsó

látszott beszélni az a kis karczolat s azzal a tanácsot, mely a «bakterihez küldött, már az
Oda ültem melléd, által öleltelek szándékkal, hogy egy jó délutánt csináljanak s ablakon keresztül kiáltották utánam.
Piczi piros ajkad azt suttogta «félek.» bor m ejjett elkaczagjunk a história felett; hozzá- És azon ténynyel állva szembe vagy job-

“  fogtam a felolvasáshoz. ban mondva háttal, hogy ki vagyok akolbólitva
« Z,ltÓ ,n* ki.8 “ ” “ r  Eddig még minden jól ment, hanem mikor régi megszokott helyemből, komprom.ttálvaön-
Megnyugodtál végre s ott csuggtél ajkamon. a szereplőkben az én barátaim magukra kezdtek magam előtt azon kezdtem gondolkozni, hogy
.  . . I ,, , , , ismerni, úgy vettem észre, mintha az ég is kéz- m* volt mindennek az oka, miért kellett, hogy
i°  г .,* '* °tnit f \Пети " , -  S|.Zrei dene elborulni, lujgy azután a vihar teljes erejé- ez *8У *евУеп; ,A .fütty riasztott fel, megérkeztünk végre yel fejtörjöl,. Elmélkedésem vége azt lett, hogy bármi

~  n , • . . _____  módon is, de kell, hogy kibéküljek régi bará-
Aztán elbúcsúztunk : a viszontlátásra!. . Felolvasásomat majd mnen, iáimmal, mi hogy sikerülni fog hiszem, ha nyil-
Holnapra!. oh igent VirAgvasámapra! hangos közbekiáltások zavarták meg s egyszerre , bebizonyítom, hogy a veszedelmes

MIMÓZA. csak midőn végére ertem felolvasásomnak egy érlelmi S2’ rzöje nem én voltam.
— hatal mas .dáj pokoj marsch pokoj. kiáltás je- Ezze, a m e m ^ é s s e l  hajtottam fejemet

STY FF( VONÁS TRAGIKUMA ez e’ 10̂ " a vl ar e .̂ e*fn .’ ? Г , , a* éji álomra, mely ez elhatározásomban még
Az 5 szereplő közül mind az 5 lármázol!, jobban megerősített, folyton hallva álmomban is

Egy vidéki lapban a minap egy érdekes i sőt a hatodik, a nem szereplő is szereplővé val- e rémes kiá|,á4l. cabselato farcato!*
táreza-czikk ragadta meg a figyelmemet. Meg- tozott, hogy útra készen rohanjon, ha nem is F1TYF1R1TY.
jegyzem mindjárt, bogy az érdekesség alatt nem a czikk írójához, legalább a szomszédba kidü- ________
a bonyodalom érdekességét, a stylus érdé- j höngeni magát. k

Harmadik évfolyam, 12« wtat  Rimaszombat, 1891, m&rczius 18.
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muzeüm rendelkezésére bocsátja. Itt a vár
megye annyit tehet, hogy szükséges helyi
ségről gondoskodik a székházban vagy azon 
kívül, s a tartályokról és egyéb felszerelési 
s berendezési tárgyakról gondoskodik A le
véltárnokot pedig, minthogy úgy sincs sok 
dolga, megteszi muzeum-őrré, melléje pedig 
szakértőül titkárnak megnyer egy gymná- 
siumi professort — Ebben a keretben van 
összefoglalva a megye teendője, mely alap
ját fogja megvetni a múzeumnak, fejlődését 
pedig a hazafiság biztosítani.

A prograrnm második pontja a közmű
velődési egyesületnek nyújtandó dotáczió — 
Ez is helyes dolog, ha megjelölhetik a czél 
körülményesen, melyre az anyagi segély for
dítandó lesz.

A prograrnm harmadik része a Tompa- 
szobor felállítása-

Ez is helyes dolog A Tompa-szobor 
ügye iránt a közöny eddig páratlan volt és 
ezl U1 nem lóhátuk a nagy költő szelle
mének, mintha az nem bírna itt Gömörme- 
gyében vonzó erővel, mintha szellemének 
nagysága előtt a megye közönsége meg nem 
hajolna, de a Tompa szobor ügye azért sin- 
lődött oly nyomorúságos állapotban, mert 
oly kezekben volt az ügy, hogy a legjobb 
akarat mellett sem voltak képesek azt az 
imponáló erkölcsi (‘rőt felmutatni, a mely a 
bizalmat és érdeklődést a szobor létesítése 
iránt fel tudta volna ébreszteni — Ép azért 
kelyes dolog, ha másként nem, bál a mille- 
niumi ünneppel kapcsolatosan a szobor ügyét 
a", eddigi kezekből kivenni ; helyes dolog, 
hogy egyenest a megye veszi a kezébe a 
szobor ügyét, s a megye fog megteremtője 
gyanánt szerepelni, az eddigi intézők pedig 
be fogják szolgáltatni az általuk gyűjtött 
pénzt a megyei bizottságnak.

Az alispáni indítvány tehát összegezve 
a múltak mulasztásait kívánja helyrehozni 
a millenium alkalmával, s az indítvány, a 
mennyiben oly mulasztásról van szó, amely 
okvetlenül helyre hozandó, egészséges. Na
gyon örvendünk, hogy ez**k a kérdések a 
megye gyü’ésén szóba hozattak, magunk a 
őzéiért régen küzdünk, s Gömörmegye min
den lia hálás szívvel veszi az indítvány meg
tételét.

Az alispán által tervezett muzeum ki
egészíthető még egy könyvtári a 1 is, továbbá 
tekintve hogy a mu eum egyúttal gazdasági 
múzeumnak is van tervezve, az e részben 
szerves összefüggésbe hozandó a gazdasági 
egyesülettel, s ennek titkára a muzeum köz- 
gazdasági részének igazgatójává teendő És 
ha már a gazdasági egyesületet érintettük, 
bizonyára ha zttos üurtp/esi .nod volua a gaz
dasági egyesület Iáin a afUrasa is

Am a lej. praktika abb ünneplések egyike 
volna Gömörmegye szerves vasúti hálózatá
nak kiépítése, megvalósítása. — Egy újabb 
ezredév kultúráját és felvirágoztatását sem
mivel sem biztosíthatjuk úgy, mint hogyha 
olyan közgazdasági helyzetet teremtünk* a 
mely az egyéni vagyonosság, s ezzel a füg- ! 
getlenség és szabadság fejlesztője lehet.

Azt hisszük azonban, hogy a millenium 
megünneplésének tervezete ezzel még nem 
lesz kimerítve,

Tarthatunk külső fényes ünnepet is. a 
melynek központja a Tompa-szobor leleple
zése volna,

ügy véljük azonban, hogy ezzel a prog- j 
ramm kimerítve még sem lesz, s a nagy- ! 
közönség érdeklődése bizonyára eszmecserét 
fog felszínre hozni, ami a bizottság sikeres 
működését csak elősegíteni fogja- Mi a ma
gunk részéiől szívesen nyilunk teret az 
ilyen felszólalásoknak.

Várm egyei közgyűlés.
Vármegyebizottságunk folyó hó 13. és 14-én 

tartotta tavaszi rendes közgyii'ését.
A bizottsági tagok szép számmal jelentek 

meg most is, mint rendesen.
Pontban 10 órakor a terembe lépett llámos

László főispán a bizottsági tagok élénk éljen
zése között s szívélyes szavakban az ülést meg- 
nyitottnak nyilvánította.

Első tárgy volt az alispáni jelentés, melyet 
a régi vármegyei szokás szerint, a főjegyző ol
vasott fel.

A főjegyzői állás méltósága ily alárendelt 
szerepet nem igen eng< d meg, ez csak azon eset
ben volna indokolt, ha az alispáni jelentés stili
zálása a főjegyző teendője volna.

Mivel pedig nincs igy, mi helyesnek lát- 
i nók a felolvasástól a főjegyzőt felmenteni s azt 
! egyik aljegyzőre bízni.

Az alispáni jelentés felolvasása illán Bor
nemisza László alispán jelenii, hogy hozzá, mint. 
a tislzti nyugdíj elnökéhez Dapsy József főpénz- 
tárnok kérvényt adott be föl vő évi április 1 - tői 
való nyugdíjaz'atása iránt Sajnálatának ad ki
fejezést a tény felett, de mivel bár a közszolgá
latnak is vannak némi kívánalmai, — de van
nak az egyéni érdekeknek is ; ha a föpénztárnok 
egyéni érdekei e lépést kívánatossá teszik, mi e 
ténvbe, bár sajnálattal vesszük, kell, hogy bele- 
nyugodjunk.

Ezután olvastatott a belügyminiszter leirata, 
melylyel saját tárczája terhére egy uj szolgabirói 
állás rendezését engedélyezte.

Kubinyi Géza ez intézkedésért feliratilag 
köszönet szavazást indítványoz a belügymi
niszternek.

Szentiványi Árpád hasonlólag hozzájárulván 
ehez, a közgyűlés Kubinyi indítványát ellogadta.

Bornemisza Lásiló ezután rövid szavakban 
megmagyarázza a választandó szolgabiró jogkö- 

I rét. Sürgős ügyekben egyenesen fog levelezni az 
alispáni hivatallal, különben pedig a Jolsván szé
kelő főszolgabíró utján, kinek alá lesz rendelve 
A szolgabiró ii/.etésén és lakbérén kívül 200 frt 
úti átalányt is fog élvezni.

A kandidáló-bizottság melynek tagjai vol
tak : Máriássy Andor, Szentiványi Árpád, Fáy 
Barna, Kubinyi Géza, Kubinyi Aladár s Buthénvi 
Béla, az egyedüli pályázó Molitórisz Zoltán jog
gyakornokot alkalmasnak találván, jelölték.

Több pályázó nem léven, elnöklő főispán 
I megválasztott szolgabirónak jelentette ki a icöz- 
j gyűlés helyeslése között, mire a megválasztott 

Molitórisz Zoltán Lukács Géza főjegyző kezébe 
letette az esküt.

Olvastatott ezután József főberczeg köszönő 
I levele, melyben a jubileuma alkalmából a vár

megye üdvözlő feliratára válaszolt.
Ezután a közművelődési egyesületnek és 

Jlanvay Zoltánnak a Tompa-szobor érdekében 
beadott kérvényei kerültek szőnyegre.

Ekkor felállóit Bornemisza László alispán 
és egyikét mondotta legszebb beszédeinek.

A két kérvény intenczióját egy harmadikkal 
kötvén össze, három dolgot ajánlott megvalósí
tásra a vármegyének, hogy méltóan ünnepel
hesse meg hazánk ezredéves fennállásának ün
nepét A beszéd oly szép. költői szépségekben 
ragyogó, oly magas szárnyalása volt, hogy az 
egész közgyűlést magával ragadta.

Méltóztassanak megengedni, igy kezdé be
szédét, hogy én e két indítványt egy harmadik
kal hozom kapcsolatba, azzal, hogy miként ve
gyen részt vármegyénk az ezredéves ünnepélyen. 
Nem azért szólalok fel, hogy talán irányt adjak 
a vármegye közönségének, mert azt tapasztaltam 
mindig, hogy ott, ahol tenni kell, a vármegye 
közönségének hazafísaga és bölcsessége megta
lálta azt mindig, de felszólalok azért, mert más
részről tapasztaltam, hogy előterjesztéseim min
dig figyelembe lettek véve a vármegye közön
sége által.

Majd az ezredéves ünnepély nagyságáról 
szól s azon meggyőződését fejezi ki, hogy Gö
mörmegye az impozáns ünneplésben szintén im
pozánsul akar résztvenni.

Felállítván a tételt, hogy államiságunkat 
kétféleképpen, külsőleg és erkölcsileg építtettük* 
s fejlesztettük, az ezredéves ünnepély megünnep
lését is kétféle módon akarja megvalósítani. Le
gyen az emlék olyan, hogy bárki is első pillanatra 
lássa, hogy ezt Gömörvármegye az ezredéves 
ünnepély emlékére emelte. Ezért indítvány tesz, 
hogy 1) alapítson a vármegye egy gömörvárme- 
gyei múzeumot, 2) állítsa fel a Tompa Mihály 
szobrát és 3) adjon a gömörtnegyei közművelő
dési egyesületnek megfelelő dotátiót. E három 
költséget állapítsa meg 60 ezer forintban s ezt 
két éven át kivetendő 2 százalékos pótadóval 
fedezze.

Török Bálint a közművelődési egyesület kér 
vényét ajánlja a közgyűlés ügyeimébe.

S/.entiványi Árpád ma 60 ezer frt erejéig 
nem akarja a vármegyét megadóztatni és azért 
egy bizottság kiküldését javasolja, mely bizott
ságnak az indítványok kiadatván, az azok felett 
tetszése szerint határozzon, indokolt előterjesz
tést tegyen az ünnepély miként megtartásáról.

Farkas Ábrahám szerint Gömörmegye mél
tósága impozáns ünnepélyt kíván s azért a 60 
ezer forintot nemhogy sokalianá, sőt kevesli.

Kubinyi Géza Szentiványihoz hasonlóan b i
zottság kiküldését javasolja, nem ismervén el, 
hogy a mai gyűlésnek volna joga e czélra ma 
pótadót megszavazni.

Bornemisza László alispán indítványát meg
szorítván, csak azt kívánja kimondani, hogy Gö
mörmegye az ünnepélyekben részt akar venni s 
e czélra az áldozatot is meghozza pótadó utján.

Hozzászóltak még Máriássy Andor, Hevessy 
Benedek, Fáy Barna és végre az alispán indít
ványa akképen lett elfogadva, hogy e tárgyban 
bizottság kiküldése lett elhatározva, kimondva 
azt, hogy a vármegye e czélra az anyagi áldoza
tot is meghozza.

Debreczen város átirata a reverzálisok tár
gyában keltett vitát, de a közgyűlés e tárgyban 
intézkedés szükségét nem tartotta czélszerünek. 
Örömmel és büszkén hangzott ez alkalomból, 
hogy Gömörvármegyének nincs revezálisos kép
viselője

Tiszolcz ügye nagy figyelmet keltett. A köz
gyűlés felháborodása mellett hallgatta végig a 
tiszoleziaknak egy közgyűlési határozat elleni 
felebbezését, amely sértő gyanúsításoktól hem- 

i zsegett, és a legmélyebben sértette a kögyülés 
tekintélyét és az alispánt.

Kubinyi Géza arra való tekintettel, bogy a 
tiszoleziak felebbezését bárom ev. tanító is alá
írta s igy a felebbezésben foglalt nemzetiségi iz
gatást magukávé tették, kéri a *elebbezés hite- 

■ les másolatát az evang. egyház tiszáninneni fel
ügyelőségének áttenni, hogy a tanítók ellen a 
fegyelmi eljárás — cauoni vétség alapján, meg- 

; indittassék.
Bornemisza László alispánnak a felebbezés 

! személyes részére van némi megjegyzése, ügy 
véli, hogy a felebbezésben felhozott vádak ellen 

1 magát védeni nem kell, nincs becsületes ember, 
aki őt ilyen vádakkal illetni merné, s ezen rá
galmakkal szemben nem is tehet mást, minthogy 
nyílt ülésben visszautasítja azokat. Eddig is az 
volt az elve, hogy törvény szerint személyes te
kintet nélkül járjon el. Hogy 6 valakit előnyben 

j részesített volna, az légből kapott rágalom. Igazat 
ad azon férfiaknak, kik radikális módot akarnak 

I e fajzatokkal szemben alkalmazni, mert ezek ha
rapnak örökké, mint a veszett kutyák s legszí
vesebben ott, ahol a becsület van.

Szentiványi Árpád a felebbezésben használt 
sértő szavakért 100 frt birság büntetés alkalma- 

í  zását indítványozza
Molnár József igazi jogászi érveléssel fejti 

ki, hogy itt nemcsak az alispán, de a közgyűlés 
is megsértetett. Ö a büntetést az összes aláírók 
ellen külön-külön kívánja alkalmaztatni, s mint- 
hogy igy 1700 frt folyna be a birságból, indít
ványozza, hogy ez a küzmivelődési egyesületnek 
ajánltassék fel.

Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott.
Tárgyalás alá került ínég a tiszolcz—brez- 

nóbányai vasútvonal tekintetében benyújtott in
dítvány, hogy a megye jegyezzen 10000 forint 
értékű elsőbbségi részvényt, illetve adjon éven
ként F>ü0 forintot, míg a 10000 forint törlesztve 

I nem leend.
Ennél az indítványnál felszólalt Kubinyi 

Géza és alaposan beszámolt a rimaszombat— 
zelenei és tiszolcz —breznó-bunyai vasútvonalak 
tekintetében.

Már egy korábbi badványában — úgymond 
jelezte az említett vasútvonalakat, és ő min

dent elkövetett, hogy a zelene — rimaszombati vas
útvonalat létesítse, azonban Kimaszombat város 
olyan részvétlenséget tanúsított saját érdeke el
len, hogy ilyen körülmények között vissszalépett 
a vasútvonal tervezésétől a tért átengedve loson- 
cziaknak a velük történt megállapodás alapján. 
Bejelenti egyúttal, hogy a tiszolcz—breznóbányai 
vasútvonalnál változás állott be, amennyiben az 
a legújabb rendszer szerint, fogaskerék berende
zésű leend és kiépítése még ebben az évben 
megvalósítva lesz. Kimaszombat ennél a vasútnál 
is érdekeltnek mondotta magát, de midőn tettre 
került a sor, az érdeklődés a füstbe szállt. Z ó
lyom vármegye 60000 frttal, Breznobánya 90000 
írttal járul a vasúthoz. A megye egy vidéke lé
vén érdekelve, méltányosnak találja, ha az leg
alább 10000 frtot jegyez, mert a vasútvonal ál
tal a parallel utakon utfentartási költségeken 
mintegy 400 frtot takarít meg.

Szentiványi Árpád úgy látja, hogy a vasút
vonal által a megye csakugyan érdekelve van, 
de nem is ad az ajándékot, mert hisz kap vi
szont 10000 frtnyi elsőbbségi kötvényt. Ajánlja 
épp azért a 10000 írtnak jegyzését.

Bornemisza Lászlónak nincsen kifogása az 
ellen, hogy a megye évenkint az útalapból 500 
frtot adjon a vasútvonal létesítése érdekében 
mindaddig, míg csak a 10000 forint törlesztve 
nem lesz.

A határozat ily értelemben egyhangúlag 
hozatott meg*

A közgyűlési tárgysorozat kevésbé jelen
tős tárgyai a következő napon tárgyaltattak Na
gyobb vitát azonban nem keltettek,



Márczius 15.
A márcziusi ünnepélyekre az idén lidércz- 

nyomásként nehezedett Kossuth Lajos nagy ha
zánkfia egészségi állapotáról terjengő aggasztó 
hirek. Budapesten pedig az a hir terjedt <1, hogy 
Kossuth Lajos meghalt. S bár lazas izgatottságba 
hozta a főváros közönségét és csakhamar a szél
rózsa minden irányában sürgönyök szétvitték a 
megdöbbentő hirt. Rimaszombatba is megsürgö 
nyözték a nemzet gyászát, nyomban utána a 
Casino, takarékpénztár, népbank s a polgári kör 
s 16-án reggel a gymnasium kitűzte a gyászlo- 
bogot. A casino elnöke egyúttal intézkedett, hogy 
az ünnepi banketten zene ne játszék s az embe
rek nagy csoportokban mindenütt nagy megha
tottsággal a Kossu h Lajos haláláról beszeltek. 
A liirt újabb táviratok uiegczáíolták ugyan, de 
a bizonytalanság még kínosabbá tette — a han
gulatot

bánat ült az arezokon, és azt el nem tö
rülte még a márcziusi dicső napokról való meg
emlékezés sem.

Ezen alkalommal meg nem állhatjuk, hogy 
a legnagyobbfoku megbotránkozásunknak kifeje
zést ne adjunk ama gyalázatos eljárás felett, a 
meiylyel Budapesten forgalomba hozták, hol 
nyomtatott ezédulákat terjesztettek a nyomda 
megjelelése nélkül, hogy Kossuth meghall. Aki 
ezt az alávalóságot kieszelte, s Kossuthot halál- 
vívódásában nem átailotta ily gáládul meghur- 
czolni, megérdemli, hogy kinyomoztassék, ható
ságilag megbüntettessék, és az egész ország ál
tal megbélyegeztessék. Valóban sajnálni lehet, 
hogy voltak könnyen hívők, akik a terjesztés 
módjáról, a misticalióról azonnal meg nem győ
ződtek s még mielőtt hiteles helyről felvilágosí
tást szerezlek volna, a hirt a szélrózsa minden 
irányában szétterjesztették. Rosszalásunkat kell 
kifejezni, hogy még a Casinő elnököt is felkeres
ték egy ily hamis hírt közlő távirattal és őt a 
legnagyobb zavarnak és bizonytalanságnak tet
ték ki. Sajnáljuk ezt az esetet annalinkább, mert 
a meggondolatlanságot szavahihető ember kö
vette el

A Casinóha n .
A Casinó hagyományosán ünnepelte meg 

máiczius 15-ikét. Kossuth halálhíre kegyeletből 
sokakat távol tartott a banke;tröl. Az előkelő 
közönség mintegy 105 főből állhatott De ennek 
a körében is nyomasztó hangulat, kedvetlenség 
uralkodott s a hazaion bánat teljes mértékben 
ült a lelkeken. A dalárda is csak háromszor 
szólalt meg, elénekelvén a «Ilymnuszt»,“ a «Szó
zatot» és «Nincs veszve m£g a bon» cziinü da
lokat. A dalárda éneke a hazaliui érzelmeket 
ébresztvén fel, azok gyengéden folytak együvé a 
társaságon uralkodott bánatos hangulattal.

Az ünnepi szónoklatot Török János, a Casino 
elnöke mondotta.

«A párduezos ősök nagyra termett ivadékai, 
a névtelen bősök és vértanuk, kik az 181H-ik 
évi márczius 15-iki szabad eszmék diadalra ju 
tásáért életükkel és vérükkel áldoztak, 46 éve, 
hogy porladoznak, a hamvaikból sarjadzó kalá
szok bőven adják a kenyeret, a ma már müveit, 
de hálátlan utódoknak, kiknek vajmi ritkán jön 
eszükbe a hálaadás es megemlékezés azokra, kik 
az ifjú Magyarországot, az európai czivilizáczió 
fegyvereivel felszerelten, megalapították és meg
teremtették.

Divatját múlta ma már a szépért és neme
sért való lelkesülés, pedig hát dicsőséges emlé
kezésben nem vagyunk annyira szegények, hogy 
hőseink emlékein lelkesedéssel ne csügglietnénk 
s nagy történelmi eseményeink évfordulóit egy 
lélekkel uemzeti ünnepen meg ne ülhetnénk.

Ezer ev tekint a magyar nemzetre és ezen 
ezer éves történelmünk lapjaiban uj korszakot 
alkotó időnek alig van lélekemelőbb és neveze
tesebb lapja, mint az 184*8. márczius 15-ike.

Ez lett a határkő, melyen innen az Ősi 
erényeiben meg nem fogyatkozott, önérzetre éb
redt s dermedt álmából felriasztott magyar nem
zet, a szabadság, egyenlőség és a józan demok
rata magasztos elveinek törvénybe igtatasával 
számottevő hatalommá vált. A tespedés kora le
járt, s a százados nyomás gyötrő emlékezete el
halványult, elenyészett.

Azt hittük, hogy szabadokká leven valahára, ; 
békében és nyugodtan élhetünk.

Nem úgy lett.
Az erőszak jogtalan támadásaival szemben 

ismét csatasorba kellett állni a magyarnak, hogy 
ifjju szabadságát s ezzel magát s a hazát meg
védelmezze.

Ámde a vérkereszlség, melyben a szabad 
eszmék megtestesüléséért egyforma lelkesedéssel 
vett részt, a íóurtól a pórig, a nemzet minden 
hü fia megörökittetett a két európai nagyhata
lommal vívott tusában Mii hősi csodákkal határos 
egymást követte diadallal és dicsőséggel.

Az a generátió, mely ezen szabad eszmék 
küzdelmében elvérzett, hősi és dicső halált szén- ; 
vedet», de az eszme halálukkal el nem veszett, j 
él, terjed és hódit, mert hiszen ba a szabad eszme I

terjedése és hatalomra jutása egy időre erőszak
kal meg is gátolhátó, de a szabadnak született 
ember kebeléből kioltható nem lesz soha.

Л/. örök dicsőség fénye ragyogjon ama hő
sök és vértaruk emléke fölött, kiknek égbe fel
szállt léikéből ragyognak le reánk csillagai ama 

I virradásnak, melyek ma Magyarország'egén tün- 
dökö’nek, ami a megdicsőüllekre, kiknek ham
vaiból támadt, erősödött és csinosodolt meg tör
vényes szabadságunk terebélyes életfája, melynek 
árnyékában ma már megpihenhetünk.

S ne feledjük el, hogy annyi temetőből fel - 
támrd < и n  n л li nagy létünk és az 1867-iki 

; generáliónk e nap emlékéhez fűződik s hogy az 
í  1848-iki dicsőséges küzdelmek nélkül soha meg 

nem valósul.
Hazám ifjú nemzedéke, oltalmazd és védjed 

az 1848-ik évi márczius 15-én kibontott hőssza
badság zászlaját, vésd szivedbe és légyen evan
géliumod a márczius 15-én proklamált szabad 
eszmék törvénybe iglatott igéi, mert a törvény 
szivére a hazának, melyben milliók vére össze- 
foly s innen van az, hogy ki a törvény utján 
jár, azt a nép akarata követi, ki ellene cselek- 
szik, jogtapodó lesz és elbukik. íme láthatod, 
hogy a szabad eszmék ama garmadából, melyet 
a nagy idők nagy emberei szemenkint összegyűj
töttek, ma egy csiraképes mag felszínre hozatván, 
mekkora lelkesedés és tettre képes akarat szállta 
meg e hon hű íiai, hógy azt a zászlót, melyen 
szabad egyház szabad vallás jéligéje Írva van, 
győzelemre vezesse.

Hazádnak légy hive rendületlenül s ba majd 
erős nemzeti érzülettel, lángoló hazaszeretettel, 
honfiúi hűséggel és áldozatkészséggel nemzeti lé
lünk s önálló államiságunk békés győzedclmét 
megérve, az uj milienum homályos ösvényére 
állepsz, nemes önbizalommal kiátsd :

Л nagyvilágon e kívül, nincsen szám dra hely,
Áldjon vagy verjen sorskeze, itt élnünk-hallnunk kell.

Éljen a a haza !»
A magas röptű klassikus beszéd mély ha

tást gyakorolt a jelenlevőkre, kik Turin felé rö
pített éljennel válaszoltak.

Utána még csak Baksay István szólott: A 
mózes-vallásu — úgymond — Jeruzsálem felé, 
a mohamedán Mekka felé, a magyar Turin felé 
fordul, ha imádkozik. Mindenkit szomorúan ha
tott meg a hir, hogy a legnagyobb magyar beteg, 
mert hisz ami neki fáj, nekünk is fáj Ezrek és 
ezrek reszkettek az ő életéért s ő egyedül volt 
talán a ki egészen nyugodtan éssóvárogva nézett 
a haza felé.

Reszkeleg testét csakis lelke ereje s a ma
gyar nép imája tarlotta fenn. Minek is haljon 
meg. hogy halhatatlanná legyen ő, aki már éle
tében is halhatatlan volt.

És most is éreznüuk kell, hogy a magyar 
minden örömébe keserűségnek is kell vegyülni 
De ha él Kossuth, úgy éljen még soká, — s ha 
meghalt, tartsuk őt meg kegyeletes emlékünkben.

A Kossut hért való hazafias bánat nem en
gedte a lelkeke* beszédessé lenni, több felszóla
lás nem is történi s a társaság éjfél körül las
sanként és csendesen szétoszlott.

A kaik. olvasó-egyletben.
Mintegy 40 50 egyleti tag gyűlt össze az

ünnepi közvacsorához, s a vacsora előtt a «Szó
zat» elnéneklése után Vajda Péter kir telek
könyvvezető, lapunk munkatársa, alapos tanul
mányra valló felolvasásban jellemezte a nagy 
nap jelentőségét. Vacsora közben Hollóssy József 
egyleti elnök a szabadsághősöket, Náray J. A., 
lapunk kiadója, a nagy nemzeti apostolt, a túrini 
remeiét. Kossuth Lajost, Politzek Károly r. kath. i 
káplán Petőfi Sándort, mint népköltőt éltették 
s majd ez utóbbi, szónoklatából kifolyólag az árvák 
és özvegyek segélyezésére gyűjtött, ami szép össze
get eredményezett. A szép ünnepély késő éjjelig 
együtt tartotta a jelenvoltakat. S ha az ifjú egy
let ezen ily c/.élu ünnepélye ily szépen sikerült, 
a következők még fényesebbek leendenek.

Rimaszécsi járás főszolgabirájától. 

230 — 1894. szám.
Pályázati hirdetmény.

Gömörmegyébe kebelezett Serke, Simoni, 
Darnya, Lobócza, Détér, Gesztete és Jeszte 
községekből álló közigazgatási körzet jegyzői 
állása nyugdíjaztatás folytán megürülvén, an
nak választás utján leendő betöltése végett pá
lyázat nyittatik.

A választás határidejéül jotyó 180 f̂,-Uc 
évi April 5-ik napja d. e. 10 órája  a kör
zet székhelyére, Simoniba kitüzetik.

Felhívom a pályázni óhajtókat, miként 
emez állásra pályázati kérvényeiket az 1883-ik 
évi 1. törvényc/ikk 6-ik §-ának megfelelőiig 
felszererelten folyó évi márczius 31-ik napjáig 
bezárólag hivatalomhoz beadni ne késsennek, 
mivel a későbben érkezők figyelembe vétetni 
nem fognak.

A körjegyző tiszti fizetése, lakbére, napi- 
dij-átalánya és .segédjegyző tartás czimén járó 
dija összesen 1800, azaz egyrzernyolczszáz ko
rona, mely a községi szabályrendeletek igazo
lása szerint a községek pénztárai terhére arány- 
lagosan elosztva évnegyedenkint fizettetik, eze
ken kívül a körjegyző irodai és úti átalánya 
a községek közpénztári évi költségelőirányza
taiban ily tétel és czimen megállapítandó ösz- 
szegek kétharmad részéből á li; nemkülönben 
magánmunkálatokért a törvényhatósági közgyü- 
lésiíeg megállapított szabályrendeleti dijak 
szedése.

F' l°d, 1894. márczius 4.
A főszolgabíró helyett:

gróf Almi SS у Arthur,
szolgabiró.

H Í R E K .
—  Birtokváltozás. Báró Nyáry Sándor utasi 

birtokát megvette Margulitt Gyula, biharrregyei 
nagybérlő.

I —  A dobsinai jégbarlang vajúdó ügye úgy 
látszik végre valahára mégis csak megoldást nyer. 
A Rohonczyval való tárgyalások, az örök áron 
való megvétel is az ajánlott összeg csekély volta 
miatt, hajótörést szenvedtek. A helyett azonhan 
előtérbe lép azon engendmény, melyet Dobsina 
városa 1892. julius 15. Benedicty Kálmánnak adott 
arra, hogy részényfársaságot alakítson, mely a jég
barlang és városi épületek bérbevételével s egyéb 
kedvezmények nyerésével s modern Ízlésnek és 
kivánalmaknak megfelelő nyaraló-telepet és hi
degvíz gyógyintézetet létesítsen. Az engedmény- 
szerződés, ̂ valamint a részvénytársaság megala
kulásának módozatai e napokban fognak pros
pectus alakjában közzététetni. Itt csak annyit 
jegyzek meg, hogy 1000 drb 100 frt névértékű 

: részvényt bocsátanak ki és igy a részvénytársa- 
súg 100000 forinttal lesz alakítandó.

—  Oobsinán egy másik, főleg kulturális
szempontból nevezetes intézmény van alakulóban, 
ez a dobsinai m. kir. állami polgári fiúiskolái 

! segélyző-egyesület. Rőczey István, állami polgári 
iskolai igazgató kezdeményezésének és fáradha
tatlan buzgalmának köszöni az egyesület létre
jöttét. Páratlan azon áldozatkészség, meiylyel 
Dobsina város közönsége e jótékony intézményt 
támogatja. Alapitó tagjaiul eddig a következők 
léptek be 100 frttal: Gömöry Gusztáv, Sárkány 
Miksa, Tirseher Szilárd és a «Dobsinai Takarék- 
pénztár.« A város évente nagyobb összeget aján
lott föl. Az 50 frtos alapítók száma 23, az éven- 
kint 2 irtot befizetőké 39, az időközönkint se
gélyezők 211 fri 70 krt adtak össze. Hozzávéve 
még egyéb kilátásba.! levő pénzforrásokat, az 
egyesület oly alappal rendelkezik, amely léteiét 
örök időkre biztosítja. Az egylet akár helybeli 
akár idegen szegénysorsu tanulókat első sorban 
élelemmel, továbbá egyéb szükségletekkel (köny
vek, ruházat) fogja ellátni. Az alakuló közgyűlés 
folyó hó 11-én tartatott meg.

—  A gömörmegyei dijnoksegélyző-egyesület 
folyó hó ll-én  műkedvelői előadást rendezett 
sajat pénztára javára. Az egyesület tagjai és a 
város sok szépe állt szereplése által a derék 
egyesület szolgálatába és Gsiky Gergely darabja, 
a «Czifra nyomorúság» mellett, az egyesület czélja

I és a szépek képezték azt a hatalmas vonzó erőt,
I amely zsúfolásig megtöltötle a Rózsa nagytermét 

válogatott közönséggel. Csikynek szinrekerült da
rabja bizony sok művészi tehetséget igényel, 
hogy sikert arasson s mi dicsérettel mondhatjuk, 
hogy ennek daezára kellemes estét szereztek a 
műkedvelők. Az est hősnője Rábely Katicza volt, 
ki mint ex szakácsnő rövid szereplésével igazi 
művészi tehetséget árult el ezúttal is. Mellette 
Mihályiné tűnt ki, ki könnyed játékával és jó 
szavalatával sok tapsot aratott. Meglepő volt Sa- 
rinay Margit otthonossága. Hollósy Mariska sze
repét átgondoltan játszotta. Az öt bakfis szere
pében Hollóssy Anna (Mártha), Szíjgyártó Ma
riska (Klotild), Király Anna (Aurélia), Sarinay 
Gizella (Juczi), Majorossy Erzsiké (Luczi) kedves 
megjelenések voltak. A gratiat s a kellem sok 
erejét párosítva a szépséggel képviselte az este 
Brody Matild Tóth Búza sem maradt el társnői 
mellett. A férfi szereplők közt művészi erő te
kintetében Mihályi Lajos vitte el az est babérait. 
Mihályi a dijnok szerepében annyi őserőt muta
tott be a közvetlenségbő\ hogy a sok tapsért 
alig győzte a hajlongást. Vajda István Poprádija 
következetes ügyes alakítás volt. Brody Andor a 
szerelmes hős szenvedélyes kitöréseit szavalatá
ban olyan meglepően hozta felszínre, hogy ha
tározott dicsérettel illetjük őt szorgalmas tanul
mányozásáért. A férfi szereplők közt ott vol
tak még: Pásztor Pál, Kathona István, Fráter 
József, Juhász DazsŐ, Beregszász у Béla, Szabó 
Lajos, Knöpfier Viktor, kik episod szerepüket jól 
érvényesítették.



Pályázat
e r d ó ó r i  á l l o m á s r a .

Az alólirt erdészetnél egy, esetleg két 
erdóóri állás betöltése czéljából ezennel pályá
zat nyittatik.

Ezen erdóóri állomás javadalmazása 200 
frt évi bér, természetbeni lakás, tűzifa, téli és 
nyári ruhailletmény és a felfedezett erdei ki
hágások egyharmad része.

Az erdóör nyugbérképes és ingyenes 
gyógykezelésben részesül, megfeleld magavi
selet és szorgalom béremelést és egyéb föld- 
és rétilletményt biztosit.

A pályázók részérói fiatal, legfeljebb 30 
éves kor, jó erős testalkat, jó látó és hallóké- 
képesség, nőtlen állapot, lehetőleg valamely 
erdóóri szakiskolának jó sikerrel történt el
végzése, vagy szakvizsgálati jó bizonyítvány, a 
magyar nyelvnek szóban és Írásban tökéletes 
birása és a tót nyelvnek részbeni tudása, meg
felelő ohmányokkal igazolandó.

A folyó év April hó 1-éig beterjesztendő 
kérvények annálinkább sajátkezüleg Írandók, 
mivel csak jó irásu pályázók alkalmaztatnak. 
Szakvizsgálati bizonyitványnyal fel nem szerelt 
folyamodványok nem vétetnek tekintetbe.

Rimabrézón, 1894. márczius 9-én.
A Rimaniurány-Salgó-Tarjáiil

vasmü-részvénytársaság
E R D É S Z E T E .
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H a szo n b ér le t i
hirdetmény.

Gróf Berchlold Richárndné, született gróf 
Bánffy Erzsébetnek gesztetei, léhi és tamás
telki birtoka az 1895-ik év i április hó 1-ső 
napjától. Majom község határában létező 
birtoka pedig 1895-ik évi április hó 15-ik 
napjától több egymásután következő évre 

haszonbérbe adandó Értekezni lehet

MOLNÁR JÓZSEF
™  ügyvéddel H'maszombatban. wm

• X X X X X X X X X X X X X X X X #

Nagy választékban 
n ő i ,  i é r f i  és g y e r m e k

bór-czipök,
női csipke és tüll-kalap úgyszintén férfi 

és gyermek-kalap,
női blouzok, leány és tiu-ruhácskák 

* agy választékban
#  ti öl és f é r f i  szövetek,  ф

Reisz József
női és férfi divatáru üzletében 

Rimaszombatban.

▲ B o r r ie s - fé le  u r a d a lm a k  i g a t g a -  
tó s á g á n a k  e c k e n d o r fb a n  (Észak-Né- 
metország) tudomására jővén, hogy ecken- 
dórii répamag több helyről mint eredeti, 
vagy javított ajánltatik. Kötelességének tartja 
tehát nevezett igazgatóság a gazdaközönség 

érdekében köztudomásra hozni, hogy

eredeti  eckendorfi
takarmányrépamag

valódi minőségben
A u s z t r ia -M a g y a r o r s z á g b a n  c s a k is

HAUTHHER ÖDÖN
luagüereikedéséban BUDAPESTEN
kapható, amennyiben az eckendorfi uradal
mak mint ez évben, úgy 1808. évig csak 
egyedül ezen czégnek fognak répama
got szállítani, mely czég az erre vonat
kozó árjegyzéket kívánatra ingyen és bér- 

menlve megküldi.

Spurim» József
mezőgazdasági gépész, gép- és mfllakatos

Rimaszombatban,
S/échy utcza 0. яг. (saját házában).

Tisztelettel ajánlkozik a cséplési idény 
előtt alkalmassá teendő

gépek javítására,
u m. gőzgépeket, próba megejtésének felté
tele mellett, ezek forrcsöveinek kicserélését, 
kazánkövek letisztítását, cséplőszekrények, 
dupla szalmarázó-müszerkezetre átalakítja, va- 
mint járgányos gépek és egyéb mezőgaz
dasági eszközök teljesen jókarba helyezését 
és pontos kijavítását jutányos áron eszközli.

Teljes fürdóberendezések, kutak és vizve- 
zetékek újbóli vagy javítási munkálataira vál- 

I Ütközik. Sirk^ritések, valamint épületi munkák 
elkészítését pontosan eszközli.

Лиyyohb arányú javítások:at esetleg 
részletfizetésre is tel jenit.

Kéri a n é. közönség eddig tanúsított 
szives pártfogását jövőre nézve is.

101—1894. szám.

Árreréei hirdetmény.
Alu.irt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a rimaszombati királyi járásbíróság 
3923—893. számú végzése által Bódi Mihály 
javára Vincze István Dóri ellen 170 frt töke és 
járulékai iránt elrendelt kielégítési végrehajtás 
foganatosítása alkalmával biróilag lefoglalt és 
420 frtra becsült lovak-, tehenek-, szekér- és ló 
szerszámból álló ingóságok 170 frt tóke, ennek 
188fi-ik év február hó 5-ik napjától járó ka
matai 79 frt 97 kr., megállapított eddigi, 1 frt 
6 kr. jelen hirdetményi és az ezutáni költsé
gek erejéig nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a rimaszombati kir. járás
bíróság 45—894. sz. kiküldést rendelő végzése

folytén (bgyán bin  a bíró házánál leendő esz 
közlésére 1894. tnárczins Ю -ári'Jbk d. e. 10 
órája, határidőül kitüzetik és ahhoz venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy sz érintett ingóságok ezen árveré
sen, az 1881. évi LX. törvéuyczikk 107. §-a 
értelmében, a legtöbbät ígérőnek becsáron alul 
is eladatni fognak.

A z elárverezendő ingóságok vételára az 
1881-ik évi LX -ik törvénycikk 108-ik §-ában 
megállapított feltételek szerint lesz fizetendő.

Kelt Rimaszombatban, 1894. márczius 4.

Gas/co János ,
királyi bírósági végrehajtó.

Nyomatott a kiadó Náray j. A . gyoraaajtóján RimaMoenbatbaa



Melléklet a „Gomőr* 1894. évi 12-ik számához.
A kötelező polgári házasságról.

Elszomorító azon tagadhatatlan tény, hogy 
milyen sok azoknak száma, kik a kötelezd pol
gári házasság törvénynyé emelésében nem lát
ják vagy látni nem akarják, hogy mennyire szük
séges az az emberiség jólétének biztosítására s 
hogy milyen nagy vívmánya az a humanitásnak 
és az emberi szabadságnak ! Mindezeknek bebi
zonyítása lesz alábbiakban feladatom s törekvé
sem ; hogy azonban könnyebb és sikeresebb mun
kát vegezztk, mindenekelőtt el kell háritanom a 
kibontakozbatás útjába sokak állal öniudatlanul 
avagy szándékosán gördifett akadályokat.

Mi nehezíti meg a kötelező poTgári házas
ság törvényének jo és egyedül helyes oldalait 
feltüntetni s belátni, az, hogy igen sokan vannak, 
akik abban felekezeti sérelmet s vallástalanná- 
got látnak vagy minden áron látni akarnak, mert 
megfontolásuk főtáigváva nem az emberiség nye
reségét, de a papok veszteségeit teszik s igy 
felkölti к kisebb s nagyobb, de minden bi
zonynyal kiegyenlíthető egyházi sérelmekkel se
gédkezve — a felekezeti szenvedélyt és a tör
vény belső értékén keresztül vakon rohannak 
egymásra s vallási harezot provokálnak és lát
nak ott, ahol az nincsen s kizárják az elfogulatla
nul tárgyilagos bírálatot!

Áldott emlékezetű nagy hazánkfiának, Deák 
Ferencznek főleg azon vélekedésére, hogy a kö
telező polgári házasság türvénynyé alkotását óva
tosan s ne elhirteienkedve kell keresztül vinni* 
i gén sokan hivatkoztak az országházban is, de 
abból mindig csak azt az érvet kovácsolták, hogy 
«ne most, de majd idővel, kedvezőbb körülmé
nyek között létesítsék azt», de sohasem értel
mezték azt a maga helyességében, az ő nagy 
szellemét igazoló világosságban. Szerintem ezen 
nagy értésnek egyszerű és világos értelme nem 
az elodázás — mert küzdelem és nehézség nél
kül soha semmi, annál inkább ilyen kényes ügy 
elinlézhetövé nem lesz, hanem úgy kell azt ér
tenünk, hogy a kötelező polgári házasságról szóló 
törvény tárgyalásánál, miután egy nagy része 
az embereknek vagy éppen nem, vagfy igen ne
hezen tudja a látszatot a valótól, a formát a lé- 
nvegtól, illetve a külső szertartást a vallás bél
tartalmától megkülönböztetni, igen óvatosak le
gyünk ezen embertársainkkal szemben s ugyan
csak törekedjünk nekik a csak élesebb szemmel 
látható határvonalat feltüntetni, s felvilágosítani 
őket arról, hogy a vallásosságot sohasem az ha
tározza meg, hogy hol, mely templomban, mely 
egyén előtt s micsoda forma, illetve szertartás 
szerint nyilvánul, hanem hogy micsoda őszinte
séggel s micsoda lélekből nyilvánul, tehát, hogy 
a házasságra Istentől áldást csak úgy várha
tunk, akár világi, akár egyházi egyén előtt köt
tetett az, ha a lelkűnkben élő is’ eni törvények
ből fakadó s táplálkozó legnemesebb érzelmein
ket visszük abba s a szerint élünk és cselekszünk, 
nem pedig azért, hogy pap kéri azt ránk ; hiszen 
még a szent írásban is az mondatik, hogy «sen
kinek sem lehet másokért oly hathatósan imád
kozni, mint annak, ki attól vár vigaszt és sege
delmet», mert ha ezt nem tudjuk, vagy elmu
lasztjuk s azt kell hinniük, hogy a vallás és egy
ház fenségét és jótékony erejét akarjuk tiporni, 
akkor ádáz felekezeti harcz, nem pedig üdvös 
intézkedés lesz a kötelező polgári házasság tör
vényre emeléséből!

Valóban bölcs intés ez nagy hazánkfiától, 
vajha annak értelmében tárgyaltatnék az említett 
törvényjavaslat ’ De mit látunk, a felekezetek 
jogok nvirbálásérf, a papok jövedelem csorbítá
sért, az egyházak vallástalanságok bekövetkezé
sért, a misantropok erkölcstelenséget látva jaj
gatnak s uni sono azt hangoztatják a világba, 
hogy a felekezeti békétlenség fog pusztítani ha
zánkban a kötelező polgári házasság törvénynyé 
emelése folytán s hogy vallásunk s erkölcsünk 
veszélyeztetője az! Hogy lehet ily alarm után a 
korlátoltabb felfogású néptől békés magalartást 
várni, ami pedig czél és kötelesség kell, hogy 
legyen nehéz körülmények között is, s hogy le
het ily módon várni, hogy a törvényben rejlő 
igazságot s nyereséget felismerni akarják és ké
pesek legyenek. Minden cselekmény méhébe rejti 
már annak következményét s azok, akik Istent 
emlegetve, ы  igazsággal ellenkező tanokkal fél
revezetik s akadályozzák a jónak alkotóit, méltó 
büntetésüket várhatják. Miért is, és főleg ember
társaink iránti jó indulatból, ne takargassuk te
hát az igazságot, a vívmányt a törvényben, de 
legyen bátorsága s akaratja minden pártnak, 
minden felekezetnek és egyéniségnek azt beis
merni, s annak magát még valami veszteség árán 
is alárendelni. Igen, mert mindenekelőtt a közjó, 
a haza s azután kell, hogy jöjjön szóba egy vagy 
más sérelem. Kétségtelen, hogy a katholikusok 
egy olyan sérelemmel látják magukat szemben, 
ami iránt méltányosnak krll lenni s amit köte
lességnek tartanak védeni, mert vallási télelöket, 
miután az a sérelem csak látszólagos, s csak a j 
vallásidéi merev magyarázata teszi azzá s ezen 1

merev magyarázás a vallástételek legszebb és 
egyedül helyes alapját, a szeretetet és irgalmas
ságot nélkülözi, mindezeknélfogva kiegyenlíthető 
s kiegyenlítésére a jóakarat remélhető! Kétség
telen az is, hogy a protestánsok a papi jövedel
mek megfogyatkozhatása által szintén sértetnek, 
de ezen mellékes sérelem következtében nem 
szabad a közjó, az'országos vívmány előtt sze
met hunyni!

Igaz, hogy nemcsak igével él az ember, s a 
kenyér mindenekelőtt szükségesbe én sem aka
rom, hogy a papok jövedelme méltatlanul apasz- 
tassek, sőt néhol annak méltányos emelését óhaj
tanám, de mindezeknek elintézésére, s kiegyen
lítésére a részletes tárgyalásba bocsátkozna al- 
kalmával^kell módot találni, vagy külön törvény 
általi biztosítási kivívni. Mofct tárgyaltatik p. u. 
a kongrua-kérdés, ahhoz hasonlólag valamely 
kreálandó forrásból vagy kultur alapból, — hi
szen most már, midőn az állam megszűnt egy 
vagyis katholikus felekezetű lenni és azok löbb 
felekezetre oszoltak, a kultur czélokra adomá
nyozott s alapított vagyon közkincscsé lett, vagy 
kell, hogy legyen és a 48-iki törvénykönyv XX. 
t.-cz. szelleme ne csak kisértsen, de végre áldá
sát is terjessze reánk. Mindezek mellett azon
ban nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a pa
poknak a stóla-bér csakis végbe vitt és viendő 
cselekmények után járt s azokért követelhető, 
hogy a méltányosság legyen tehát minden ol
dalról a mérvadó.

Ami pedig a kath. egyház sérelmét ileti, az
— amint fennebb mondottam — csak látszóla
gos s ahoz is hozzá merek szólani anélkül, hogy 
más felekezetű felebarátaimnak vallástételei iránt 
a legőszintébb tiszteletről megfeledkeznék, hozzá
szólok azért, mert az emberiség nevében meg
hallgatást, az igazság nevében a beismerést s a 
szeretet és irgalomnak nevében a szigornak sze- 
liditését remélem azon egyháztól s egyházi elöl
járóktól, kik legelső sorban hivatva vannak ezen

, erényeket gyakorolni.
Látszólagosnak mondom a sérelmet, mert 

lássuk csak a katolikusoknak azon vallásléte- 
lökkel szemben, hogy «a házasság szentség és 
felbonthatatlan* miben különbözik az én állás- 
pontom s mint protestánsnak határozottan val
lott vallástételem, csupán csak abban, hogy «én 
szentséglelen házasságot is látok az életben és 
akkor azt felbontani tanácslom és óhajtom, mert 
azt, hogy a házasság szentség, azt a tételt én is 
elfogadom, de nem úgy magyarázom, hogy a
— külső forma, — a szertartás a szentség, ha
nem. hogy a ténye benne a szentség — illetve 
szentségnek a házassághan a feleknek legneme
sebb, legszentebb érzelmeit tartom, s magam is 
azt állítom, hogy ha ezen szentségen a legszen
tebb érzelmek alapján jön létie, az felbontha- 
tatlanná lesz isteni erejénél fogva s világosabban 
szólva azért, mert a házasfelek egymásnak nél
külözhetetlenekké lesznek. És igy szerencsésen 
meg van oldva a kérdés, úgy a szentség, mint 
a felbonthatatlanság kérdése ! Az emberiség ne
vében kérdem katholikus felebarátaimat, nem 
fenségesebb, nem vallásosabb s nem szerelettel- 
jesebb magyarázatja-e ez a kérdéses vallási té
telnek, mintha az mondatik, hogy a házasság 
formája, a külső szertartása szentséget képez és

; ha a házasság a leghitványabb számítás s min
den nemes érzelmet kizáró bujaság alapján is 
kötteted, ha már egyszer megköttetett, felbont
hatatlan az, ha mindjárt a természet és nevelés, 
a lelkitulajdonságok különfélesége által egymás
tól tovataszittatnak, egymás iránt kiálhatatla- 
nokká s egymás által szerencsétlenekké lesznek 
és lelki sülyedésbe esnek is a házasfelek. Hol 
volna az ilyen magyarázatban a szentség, de hol 
volna ily szigorúságban keresztény vallási sze
retet s irgalmasság. Valóban én a kath. feleba
rátaim kérdéses vallásléteiét fenséges és köve
tésre méltónak találom, de — az igazság ked
véért — meg fogják engedni kath. testvéreim, 
hogy csak az előbbi értelemben.

Ezek után áttérhetek annak a kitünteté
sére s bebizonyítására, hogy a kötelező polgári 
házasság törvényében van-e s mi a vívmány. 
Fentebbiek által nagyon is megkönynyebbitettem 
azt s most csak fel kell sorolnom, hogy vívmány 
abban az emberiség azon szerencsétlenei számára, 
kik könyelmüen legszentebb érzelmeik hiján, 
hitvány alapon kötlek házasságot, hogy a fel- '• 
bonthatás által lelkűket megmenthetik, vívmány | 
az államra, akár a római jog szerint, ahol az 
állam a főszemély, akár az egyéni jog szerint, | 
melyek a szabadságot biztosító alkotmányban ; 
vannak letéve, mert előbbi szerint nem kell töb
bet közönyösen nézni az államnak, hogy egyik 
jövedelmi forrását, a családtag munkáskezét mint 
bénítja meg lelki betegsége, lelki elégedetlensége, 
utóbbi szerint pedig szintén biztosítva van a 
családtag hasonló veszedelem ellen s egyszers- j 
mind lehetővé lesz mindenkinek a legintensivebb j 
egyéni ügyben az önön rendelkezhetés és a hi
bának, jólehet véteknek jóvátehetése s igy lelkü
letűnk megjavithatása.

Hogy ezen egyéni jogosítvány mennyire fon
tos, azt az irgalmat érző kath. testvéreink meg 
lógják tudni bírálni, de vívmánynak mondható 
az azért is, mert áz egyéni joguk szabadságát 
biztositó országok a szabadságérzetből fakadó 
lelkesedés által a legnagyobb viszonlagság közt 
is szívós erővel tartják fel magukat s emekednek 
a többi országok fölé! Vívmánya tehát a sza
badságnak, de vívmánya a szeretett dogmájának 
is, a merev s szigorúságában irgalmatlan dogma 
felett és végre nagy vívmánya azért, mert a kö
telező polgári házasság által a felekezeti külöa- 
fé leségek ne к egyik kimagasló része szerencséit» 
elmosódik és az állal egy lépéssel közelebb ju
tunk azon, egykoron bizonyára megvalósulandó 
czélhoz. a midőn a felekezetiség, sőt a nemzeti
ség kérdése sem lesz képes a testvériség érzel
mét, az egymás iránti jóindulatot és szeretetet 
háttérbe szorítani.

Mit mondjak még. azt mondhatom, hogy 
sem a szükségbeli, sem a fakultativ házassági 
forma vívmány nem volna, mert nemcsak hogy 
a felekezelek és állam közötti súrlódást meg 
nem szünteti egyik sem, de az egyéni jogot, te
hát a szabadságot is — szerintem tévesen ma
gyarázott egyházi tétel folytán, korlátozza — és 
mondom még azt, hogy az Isten előtt a legked
vesebb vallás a szeretet vallása, mindenekelőtt 
legyünk tehát egymás bajai iránt jószivüek és 
alkalmas törvény alkotás által segítségre készek 
és csak azután felekezetbeliek !

Szenti vámji Géza .

Budapesti levél.
Küszöbön a tavasz, ha ugyan tél nem lesz belőle 

s az idei tavaszias tél után s virágtalan vasárnap után 
alighanem fehér husvét következik, de azért az idők fo- 
lyása meg nem akad. az emberek tevékenysége éppúgy 
felpezsdül márczius idusán, mint más években, szükség
leteiről éppúgy gondoskodik az ünnepekre, mint máé 
husvétkor, tud vágyát éppúgy óhajtja kielégíteni minden
ről ami uj. jó és czél szerű. mint mindig. E czélból kö
zöljük t. olvasóinkkal mindazt, mit érdekükben ez idő- 
szerint megismertetni fontosnak tartnnk.

Első mindig az egészség fenntartásának ügye Ebben 
az irányban egy nagyon czélszerü, közkincsnek nevez
hető találmányra hívjuk fel t. olvasóink figyelmét. Kz 
Lux és lltasi gyógyszerészek Riczinus-czukorkája Tudva
levő, hogy a riczinus-olaj a legjobb hashajtó, azonban 

I émelyítő ize miatt kellemetlen bevenni. Lux és Utaai 
ésszrüen ezukorba keveri a riczi uis-olajat, úgy hogy azt 
nyalánkságképpen eszik a gyermekek nem is sejtve, hogy 
orvosság van benne. Még a felnőtteknek is kellemesebb 
ily alakban az egészség helyreállítására esetleg szüksé
ges ezen gyógyszer, melynek kitűnő voltát legjobban iga
zolják a következő bizonylatok: Тек. Lux és Utasi oki. 
gvógyszerész uraknak. Tisztelt’ gvógyszerész ur ! Kegyed 
kívánatéra a riczinus-olaj ezukorkákat amelyeket készí
tett. kórodámban alkalmaztam, a betegek szívesen vet
ték és kellemes izüeknek találták, hatásuk pedig egészen 
kielégítő volt. Hasonlókéopen megkisérlettem a kegyed 
által készített k*“eosot-labbdacsokat ezek úgy destilált 
vízben mint sósavanvaggal savitott vízben gyorsabban 

! oldódik, semmint a Jasper féle kreosot-labdacsek s a be
tegek által jól törettek el. Budapest 1833. deczember Ifi. 
Korányi Frigyes e. tanár. — Továbbá: Az önök által ké
szített riczinus-olaj ezukorkák a «Stefánia* gyermekkór- 

I házban hosszabb időn át adagoltattam és azokat a gyer
mekek szívesen vették be. hatásuk uedig kitűnőnek bi
zonyult. Tisztelettel »Stefánia» kórház igazgatója. — A 
Lux és utasi-féle riczinus ezukorkák minden gyógyszer
tárban kaphatók, egy dobozára 12 drbbal 30 kr. egv do
boz fi drbbal 15 kr. E ezég különlegességei ezenkívül a 

I Xyris-arczpor 1 doboz. 80 kr. továbbá a Borgia-hajszesz, 
melynek jóságát legjobban bizonyítja a gyakori ujraren- 

í deles 1 üveg fiO kr. különféle szobaillatok 1 üveg 50 kr. 
valódi angol parfümök kimérve is kaphatók, t deka Ю kr.

A villám világi‘ás általános és közérdekű kérdéssé 
vált ma már egész hazánkban, minden jelentékenyebb 
városban hol a közmegvilágitás ügye még a régi és gyarló 
petróleum-lámpákra szorítkozik, a légszeszvilágitási mód
szer átugrásával egyenesen a villamvilágitásra térnek, 
sőt ahol légszesz van ott is. Ks ahol a villamvilágitás 
berendezéséről van szó, ahol jó megbízhatónak elismert 
s emellett jutányos berendezést óhajtanak nyerni, fordul
janak ehbeli szándékuk teljesítéséért a Siemens és Halske 
világhírű ezég budapesti telepéhez (Kerepesi-ut 8. szám). 
Itt kész tervezetet, költségvetést és minden szükséges 
felvilágosítást nyernek a helyi viszonyoknak legczélsze- 
rübb berendezésre nézve. E ezég számtalan villamvilági- 
tást rendezett már be hazánkban s köztudomású, hogy 
az általa eszközölt villamvilágitási berendezések min
denütt zavartalanul működnek. A Simens és Halske ezég 
raktáron tart ezenkívül minden alkatrészt és a világitó 
készülékek legalkalmasabb eszközeit lámpákat csilláro
kat és dísztárgyakat. Köztudomású az is, hogy a villa
mosság terén a Siemens és Halske ezég foglalja el az 
egész világon — és a budapesti telepe teljesen méltó a 
bizalomra.

A húsvéti ünnepek alkalmával igen szép és kelle
mes ajándéktárgyakul ajánlhatjuk az illatszereket és pi- 
oereczikkeket. Vértessy Sándor m. kir. udvari illatszerész 
(Budapest Kristóf-tér 8 ) termében a legfinomabb angol 
és franczia illatszerek a legnagyobb választékban talál
hatók s vidéki megrendelések is postafordultával telje- 
sittetnek. A tavaszi idővel bekövetkező utazási évadra 
különösen ajánlatosak a teljes utazási toilette-készletek. 
továbbá szappanok kenőcsök és haj-olajok pipereczikkek 
fésűk és hajkefék. Az idei illatszer újdonságok is meg
érkeztek már s ezek közül különösen ajánljuk a Bouquet 
de Amour, Chicago Bouquet, Chrysanteine és Fin de siécl 
parfeumöket, ajándéktárgyul igen czélszerüek az egyes 
üveggel ellátott díszes dobozkák különféle illatszerekkel: 
Feen de Espagne, Iris és Yera Violetta.

A tavaszi idővel beálló építkezések alkalmából 
fontos a Biehn János budapesti asphali-fedéllcmezek- és 
faczementgyára által mintegy 12 év óta Magyarországon



meghonosított faczementbcfődés lapos lelökné». л nely P i a c ú  á r a k .  I
m\r is számtalan nyilvános monumentális épületeknél
gazdasági és gyári épületeknél és lakházaknál alkalma- Rimaszombatban 1894. márCZÍUS 16. tartott 0rszáy08 A  mélyen tisztelt közönség szives tu-
zást nyert. Kiváló előnyeit mindenütt a legfényesebben Vásáron* O. 0nnol bncrv яг Általam
igazolta és teljes mértékben figyelmére méltó a t. épilfl . v , • . * ~  ^  . domására hozom ezennel, hogy az általam
és építtető közönségnek, akiknek nem kellene elmulat- Tisztabuza forint ß-^0—ß w , r o z s "■ ™  ” ■*7 » árPa építtetett
tani a faczementtetö előnyei és tulajdonságairól ma- 5 1Ю—6.--, zab 6.80--6.-— kukoricza 6*60—5.60, krumpli 1 JL a.
guknak meggyőződést szerezni Az említet gyár elvállal J*-® 1.40, kab ~— mmázjánkint.  Marhahús [M  p f V í k F i r i l P  l ^ 9 ! Í l M O í l < l t
mindennemű asphalt-burkolat készítését, nedves falak 62 kr. Borjúhús 62 kr. Sertéshús 48 кr. kilogrammonkmt l U C l I U p U l ü  0 / j f I l H J U . a . L
szárazzátételét asphalttal valamint fedéllemez befödések *  rkapitányi hivatal, n  . f ITarpnöcsi n f ЬЙ
teljes elkészítését is jótállás mellett, úgyszintén legjob- Ro7*nvón IRQd évi mÁrrriuft 16 tartott háti nuudpe& i, iv e ie p e a i-u i .10
ban beszerezhetők fedöanyagok, elszigetelő lemezek, Car- KOZMyón 1894. OVÍ márcZIUO lt>. tartott M ii -át kezeiésembe vettem át.
bolineum telitő és mázolószer, Creolin, Carbolsav, Саг- vaiaron  .
bolpor fertőtlenitő szerek stb. Tisztabuza frt 5 20., rozs 340. árpa 3,60, zab 3.60 Ezen elsőrangú szálloda a legújabb

Az építtető közönség és az építész urak különös kukoricza 3 50, bab 5 00., kása 6.90 hektoliterenkint k or ig én y e in ek  megfelelő kényelemmel be
ügyeimébe ajánljuk Walla József czementáru-gyárát és Súlyán Sándor, rkapitány, K f  . .  6 - .  .. / .  , .
épitö*anyagok raktárát (Budapest, VII. R otten b ille r-u tcza _________________________________________ _____________ _ van rendezve és gyönyörű fekvete által
18.) Legnagyobb készlete van itt czement és mozzaikl«- '  Budapest legélénkebb helyén tűnik ki,
póknak, keramit-kelheimi és mettlachi lapoknak, térré- 269— 1890 szám. F в '
cotta építési diszitmények, asphalttető és elszigetelöleme- azonkívül központi fűtéssel, felvonó-gép

P á l y á z a t .  (Lift), villamos világítás és fürdőkkel el
czementgyár főraktárosa, a legjutányosabb árak mellett . , .. , , . van látva és kitűnő étteremmel és kavé-
szállit portland és románczementet a legjobb minőségben. A vezetésem alatti rimaszombati királyi
A ezég vállalkozik mindenféle czementmunkák elkészité- , törvényszéknél üresedésbe jött telekkönyvve- nazzai bír.
sére is. nevezetesen gránit-terazzo. betonirozások, csator- zetflj állásra a m. kir ig azság ü g y m in iszter  ur Kiszolgálás PS uiUíl/itás ПРШ SZd-
názások készítésére, valamint az általa szállított minden- ö  naeyméltóságának 1894. évi m á r c iu s  hó 2 -án  , „ / / / „ / / / . ’ / „ / ------ '--------------------------------------------
nemű burkolati lemezek lerakását is el állalja. az elvál- ** . . s . , . r , f , ,  , j D l Itt  (U lk  [PL.
Iáit munkákat szakértelemmel végezteti és azok tartós- 839. szám  alatti rendelete folytán p á ly á z a to t  ' , , . .. ____
sáláért kezességet is vállal. Walla József jó hírneve or- hirdetek. T ám aszkodva hosszú  eveken át szer-
szágszerte ismeretes, végzett munkái és vállalatai teljes F elh ívom  mindazokat, akik ezen évi 800 frt zett tapasztalata im ra, főtörekvésem lesz

^  bkpénrzel egybekötött állást minden tekl„tetben az utazó közönség
nemrben s a megrendeléseket a legjutányosabban képes elnyerni óhajtják, hogy életkorukat, az lH oo-ik  megelégedését kiérdemelni és kérem az
eszközölni. Díszesen kiállított képes árjegyzékét a ezég ' évi I. törvényezikk 19-ik 8-ában előirt minösi- . , .
kivanatra ingyen és bérmentve megküldi tésüket, nyelvismeretüket ’ és eddigi alkalmaz- e d d ig  irántam tanúsított bizalmat ezen uj

S T « ! tatósukat igazoló okmányaikkal felszerelt kér- vállalatomra átruházni
használhatóvá tevése Sokszor még szilárd szövetű ru- vényeiket ezen hirdetménynek a «Budapesti kitűnő tisztelettel
háink megfakulnak vagy színüket vesztik, ezeket rnüfes- Közlöny» hivatalos lapban harmadszori közzé- P e t a n o v i t s  J ó Z 8 6 f ,
lés ál‘al lehet az újhoz egészen hasonlóvá tenni. Eczélra tételétől számított két hét alatt, az általános szálloda-tulajdonos,
legjobban ajánlhatjuk Berkecz István selyem- és kelme- » • Ai - . „ „ „ u . u  u^ia \  С „íA irf .„лfestőt Budapest, belváros Rózsa-tőr 8. az. hol minden- bírót ü g y  vitelt szabal'ok о  ik §-ban előirt m o - --------------------------
nemű szövetek, ruhák (fejletlen állapotban is) és bármi- dón hozzám annál inkább nyújtsák be, mert a
nemű apróságok igen szépen és igen olcsón tetszés sze- nem szabályszerű utón vagy elkésve érkező
rinti színre festetnek. Berkecz Mván feslöüzlete saját kérvények figyelmen kívül fognak hagyatn i. М ^ У У У П П 1 Л Л У У 1 М Ч а
hazában (IX, Ferencz-város Kinizsy-utcza 14) gőzre van 10o/í —л.жч,;,.в w W t K A A U w w W V r A A Ä Ä
berendezve s egyedül van Budapesten világkiállítási ér- Rimaszombat. 1894 máreztus 0-án .
mekkel kitüntetve. Vidékre árjegyzéket bérmentve küld. K l l h f n v l  A l iu b í r  Deák FereflCZ-UtCZa 12-ik Szám alatti
melyben világosan olvasható, hogy a kelmét milyen szin I n u w  ^ * ........ .........................■■■■■■.
s mily áron lehet megfesteni. Berkecz István egyszers- kir tvszéki elnök házam —  mely Üzlethelyiségnek ÍS átalakít-
mind vegyileg mos, tisztit mindennemű r u h a k e lm é k e t____________________________________________________  1 n
részben és egészben is.névleg: selyem, стер, atlasz, tern«, l u n j  sl а ..: „ e -  c. ua  1 »Al lA kk
racbemir. deleny. fehér vagy bármily színes kelméket, A feledi állomástól tél Órányira. SimOliyi “ J °  l " a 'l" lK 41 maJUS h (* 1 1 0 1  l0DD
szőr és felszor szőve eket. posztókat, butorkelméket. füg- .
gonyőket. csipkéket és apróságokat — a lehető legol- községben б К У  JÄ  к а Г О А П  1 6 V Ó  é v r e  IS k ia d ó
esőbb árért. • ■ ■ 1

Aki Budapestre utazik, annak első gondja a jó és ж т 1г*1  m n l n m  Andrássy-Uti 1-SŐ SZálTl alatti belsősé-
kényelmes szálloda. Mint ilyent ajánjuk Cundel János ’ V I £ a V I I I c l I v J l l l  — ....... ■■ —  ■ ■

Vkídémiíf-uUza*»árkto!°^srfHoda^^Unczhw^'^írpa- kényelmes lakással, több melléképületekkel, ^ m h ó l. IH ül Ultv.ai homlokzatú építési tér

helyen” iékszik* jóh*evegőfe Пуа'п°é^^víiiamo*vásu^s' a Ю hold belsőséggel, 10 zsellér helylyel és örök áron eladó.
dunagözhajózási állomások szomszédságába esnek Szó- x rÄlr ó rn n  p la d ő
bálban a tisztaság mintaszerű, a kiszolgálás a leggondo- «1 Bővebb fel világosi tást ád
t a h l Ä Ä W  £digkén. Ye!eTm £ A teltételek felól tudakozódható, lehel ” I n e t i t ó r i s *  E n d r .

Ä Ä ?  í r ében ,ÍSZU jÓ ,lal0k éS izle,es Serken, ŐZT. Atexay lalvánnUnál. ügyvéd lt;ma»xombalban’


