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Egpsz évre . 6 frt — kr. 
Félévre. . , a frt 50 kr. 
Hivatalok, községek, kö*- 
*égi jegyzők és tanítók 
részére egész évre 3 frt. 
Hal mérők és korcsm áro
suk részére az »Italmérők 

K«»/.;önyé«-veI együtt 
egész évre 4 frt.

Az előfizetések 
posta utal ványnyal 

eszköziendők.

Egyes számok ю  krjával 
kaphatok a kiadóhiv.

GOMOR
TÁRSADALMI,  KÖZGAZDASÁGI ÉS VEGYES TARTALMI! HETILAP.

▲ GÖMÖRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET

■*ee h i v a t a l o s  k ö z l ö n y t :

H i r d e t é s e k .

О  centimeter nként 2 kr., 
többszöriért liji kr. fize
tendő. Bélyegdij minden 
Egyes beiktatásért 30 kr

A NYILTTÉRBEN .

minden 3 hasábos gar- 
mond sor dija 15 kr. 
Hirdelőirodák, előfizetők 
vagy gyakori hirdetők 
tetemes díj kedvez ménében

s m -

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

Felelős szerkesztő : SZELESS ÖDÖN.
Megjelenik hetenklnt egyezer,

—; VASÁRNAP. — -

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

Laptulajdonos : DRASKÖCZY LÁSZLÓ.

Lapunk számára hirdetéseket elfogad a Reuter ügynökség és a Magi/- Iroda hirdetési irodája  Budapest, Granátos-utcza 1 szám.

Tanügyim к munkásai.
Azon körülmény, hogy a magyar pro- 

fessorok két egyesülete, u. m. az o r s z á 
g o s  k ö z é p i s k o l a i  t a n á r e g y e s ü l e t  
és a po l g ár i  i s k o l a i  t a n i t ó-e g у e s ü- 
1 et, amaz Tátra-Fiiieden, emez pedig Nagy- 
Höczén ez idő szerint tartja közgyűlését, 
figyelmünket a tanügyre és a tanügy mun
kásaira irányítja.

Nemcsak a tanügyi oklatás fontos kér
dései kerülnek e gyűléseken szőnyegre, ha
nem a tanárok s tanítók nyilvános szerep
lése is jelentős és nagyban hozzájárulhat 
munkájuk megbecsültetéséhez, emelheti a 
fontos rend társadalmi tekintélyét s meg- 
erősbbitheti hivatásuk tudatát, s ezenkívül 
fontos kultúrái impulsusokul is szolgálhat
nak e gyűlések.

Tanügyünk e munkásai —  daczára a 
még folytonos panasznak — anyagilag már 
oly helyzetben vannak, hogy ha csak e 
szempontból szólott volna ama közmondás, 
hogy »quem dii odere, paedagogum fecére«, 
akkor e közmondást már bátran a lomtárba 
tehetnök, minthogy máskülönben is oda való

Nem tagadható, hogy a helyzet ma 
sem teljesen kielégítő s hogy még hatásuk 
mindig fen van azon anyagi küzdelmeknek 
s bajoknak, melyek csak a közelmúltban 
tűntek el.

Tény, hogy e testület, melytől annyi 
sokat követeltek s melylyel mégis legkeve- j 
sebbet sem törődtek, ma is érzi még a kö
zelmúlt nyomásának vészes hatását.

A tanáregyesület élete mutatja, hogy 
sokan bezárkózva az iskola négy fala közé, 
elvégzik gépiesen teendőiket s aztán egyéb
bel nem törődnek, hogy sokat ma is az el
keseredés fog el, mikor látja, hogy a tanári 
pályán szerzett érdemek csak annyit érnek, 
amennyit érte az évi fizetésben tényleg 
fizetnek.

Az ily dolgok pedig nagyban befolynak a , 
társadalmi alakulásokba is, mert ily módon 
a tanár nem fog kedvvel az életnek tanítani.

A haza sorsa sokkal jobban a tan ügy 
munkásai kezében van letéve, mint a haza- 
Tédő hadseregében.

És mert hisszük, hogy a testületi élet, 
mely a közgyűlések alkalmával végzi ara
tását, a tanítást ily czél felé fogja vezetni 
s a tanítók és tanárok működését ily irány
ban fogja áldásossá tenni.

Azért üdvözöljük mi örömmel első 
sorban a megyénk területén, Nagy-Rőczén 
gyülésező golgári iskolai tanítókat, másod
sorban pedig a tátrafüredi középi kólái 
tanáregyesület közgyűlését.

V árm egyei közgyűlés.
A folyó hó 6-ik napján megtartott rendes 

évnegyed i megyebizottsági közgyűlés igen élénk 
képet nyújtott Mintegy 200 inegyebizottsági tag 
volt jelen.

Hámos László főispán a közgyűlést meg
nyitván. indítványt tesz, miszerint azon alkalom
ból, hogy Ó Felsége a király és királyné ez év
ben ünnepelték 40 éves házassági jubileumukat, 
a vármegye közgyűlése üdvözlő feliratot intézzen 
ö  Felségéhez, kérve a Mindenhatót, hogy Ö Fel
ségeiknek még hosszú boldog életet adjon. Zajos 
lelkesedéssel fogadtatván el az indítvány, másik 
indítványt tesz az iránt, hogy a Balassa-Gyar- 
maton tartandó hadgyakorlatra a vármegye egy 
küldöttséget küldjön s ez iránt már jelenleg in
tézkedjék. Kz indítvány hasonlólag elfogadtatott.

Ezután Lukács Géza főjegyző felolvasta az 
alispáni jelentést, melyet a közgyűlés tudomásul 
vett. Az alispáni jelentés után olvastatott Kos
suth Ferencz köszönő levele, melyet lapunk más 
helyén közlünk.

A nyugdíjazás folylán megüresedett főpénz- 
tárnoki állásra az egyedül pályázó. Ragályi Géza 
alpénztárnok egyhangúlag megválasztatván, he
lyére Horváth László s Szentiványi Géza között 
ejtetvén meg a választás.

A kandidáló-bizott ;ág, melynek tagjai Há
mos László főispán emöKlete aiatt kinevezett 
tagjai Kubinvi Géza, Kubinyi Aladár s Ruthényi 
Réla, választott tagjai pedig Bornemisza István, 
Máriássy Andor s Szontagh Fái voltak, Horváth 
László osgyáni földbirtokost egyhangúlag. Szent
iványi Gézát pedig azon feltétellel jelölte, hogy ha 
a szükséges kvalitikácziója nem lévén meg, a 
vizsgát megválasztatása esetén 3 hó alatt le
tenni tartozik.

Főispán a kandidálás eredményét kijelent
vén, megjegyzi, hogy a választás megejtése után 
annak eredményét kötelességszerüen a belügymi
niszterhez fogja felterjeszteni.

A névszerinti szavazásnál a szavazatszedő
bizottság tagjai voltak Marton János, Török Gyula 
s Diószeghy Zsigmond.

A szavazás eredménye lelt, hogy a beadott 
158 szavazat közül 115 szavazat esett Szentiványi 
Gézára, 43 pedig Horváth Lászlóra s igy a Szent
iványi többsége lett 72, mihez képest Hámos \ 
László főispán Szentiványi Gézát feltételesen nleg- 
választott megyei alpénztárnoknak jelentette ki.

Ezután Hámos László főispán Diószeghy 
Zsigmondot tiszteletbeli jegyzővé, Gömory Olivért 
a rimaszécsi főszolgabíróhoz, Nagy Elemért pe
dig a rozsnyói szolgabiróhoz tiszteletbeli szolga- 
birává nevezte ki.

ügy a megválasztottak, mint a kinevezet
tek letevén a hivatalos tiszti esküt, Ragályi Géza 
megválasztott főpénztámok az iránt kér intéz
kedést, hogy a gyámpénztárt mielőbb átadhassa, 
mert a két állás kötelességeit már azért sem 
bírja meg, mert uj hivatalában még 0 is járatlan.

Bornemisza László alispán azon kijelentése 
után, hogy a 400 ezer frtot meghaladó érték át
adása bizottságilag eszközöltessék. A bizottság 
tagjaiul alispán elnöklete alatt Török Bálint ár
vaszéki elnök. Lukács Géza főjegyző, Abonyi 
Pál tiszti főügyész és Szentmiklóssy Gyula fő
számvevő jelöltetvén ki, kimondatott, hogy az 
átadásnak folyó hó 15-ikéig meg kell ejtetni.

Ezután következett a millenáris-bizottság 
jelentése, s a községi és körjegyzők egyletének 
kérvénye, melyekre az állandó választmány oly 
javaslatot tett, hogy az ezredéves ünnepély meg- j 
ülése alkalmából szavazzon meg a vármegye öt 
éven át kivetendő 2 százalékos pótadóból 60 
ezer frtot, melyből 45 ezer frt a bizottság által 
meghatározandó czélra, 15 ezer frt pedig ren
delkezési alapra f rdii látnék, — e rendelkezési 
alapból fedeztetvén mindenekelőtt a Kossuth- 
szoborra már megszavazott 500 frt is.

Az állandó választmány javaslata elle
nében elleninditványt tesz S z e n t i v á n y i

Árpád, hogy 3 éven át kivetendő 1 százalékos 
pótadóból csak 30 ezer frt szavaztassék meg.

Ezután Farkas Ábrahám szólott nagy ügye
lem mellett. Az ő véleménye sem az állandó 
választmány javaslatával, sem a Szentiványi Ár
pád indítványával nem egyezik. Szerinte mind
két indítvány kevés s mindkettőt kicsinyes do
lognak tekinti, mert arról van most szó, hogy 
oly magot vessünk el, oly csemetét ültessünk, 
mely nagyra nő; ez alól pedig magyar ember 
ki nem húzhatja magát, — az áldozat nemcsak 
a jelené. Az 1 perczent sok nem lehet, hisz a 
kisgazda, ki 5 frt adót fizet, e szerint e czélra 
csak 5 krt ad, 100 frt adót fizető pedig csak 1 
frtot. Határozati javaslatot terjeszt be, hogy sza
vazzon meg a vármegye kulturczélokra és ren
delkezési alapra 100 ezer frtot, e százezer irtot 
eszközölje 20 év alatt visszafizetendő kölcsönből.

Ez indítvány, melylyel csaknem egészen 
azonosok lettünk mi is lapunkban, hogy legmél
tóbb volt Gömörmegye méltóságához, mutatja az, 
hogy azon bizottsági tagok is, kik ez indítvány 
ellen szavaztak, ezt csak azért tették, mert ag
gályoskodtak, hogy képesek leszünk-e ily teher 
elviseléséhez.

Kubinyi Géza a jegyzői kar kérvényét pár
tolja s hogy erre is jusson tízezer frt, illetve 
ennek évi kamatja, megszavazza az 5 éven át 
kivetendő 2 százalékos pótadót.

Bornemisza László alispán a Tompa-szo
borra 5000 frt megszavazárát ajánlja, mé pedig 
úgy, hogy a vármegye vegye kezébe a T Ampa
szobor ügyét s bízza meg a közgyűlés z alis
pánt, hogy a jövő közgyűlésre a Tompa- zobor 
létesítése érdekében tegyen jelentést. A egyzöi 
nyugdijegyletnek 10 ezer frtnak megszavazását 
olykép ajánlja, hogy ez összeg évi kama.ui for- 
dittassanak e czélra mindaddig, mig a községi 
és körjegyzők a mai viszonyban lesznek a vár
megyével.

Hevessy Bertalan 50 ezer frtnak megsza
vazását ajánlja 3 évi pótadóból.

Marton János szerint kicsinyeskedni ily 
nagy dologgal szemben nem szabad s azért el- 
vetendőnek tartja a jegyzők kérvényét is, mint 
olyat, mely e fontos tárgy keretébe nem illik 
bele. Nem szabad itt alkudni, hanem belényulni 
a bugyellárisha és fizetni, s hogy 60 vagy 100 
ezer pengőt is lehet, mutatja az, hogy 2 száza
lékával Gömörvármegye legnagyobb adófizetője, 
Andrássy gróf is esak 200 pengőt fizet 10 ezer 
frt adója után. Pártolja azért Farkas Ábrahám 
indítványát.

Máriássy Andor megszavazza az 5 éven 
át kivetendő pótadót úgy a maga, mint a vár
megye legszegényebb adófizetője nevében, mert 
ez nem oly nagy teher, melyre egy magyar em
ber feljajduljon. Csak azt indítványozza az ál
landó választmány javaslata ellenében, hogy már 
most kimondassék a czél. melyre az összeg for- 
dittatik.

v Bornemisza István az állandó választmány 
határozati javaslatát pártolja.

Most a különböző indítványok feletti sza
vazás sorrendje okozott élénk vitát, végre Há
mos László elnöklő főispán a kővetkezőképp 
tette fel a kérdést:

1. Elfogadja-e a közgyűlés az állandó vá
lasztmánynak 60 ezer frt megszavazását ajánló 
javaslatát a Farkas Ábrahám 100 ezer forint 
megszavazását ajánló javaslatával szemben, — 
vagy nem ?

Eredmény: a többség az állandó választ
mány javaslatát fogadta el az összegre nézve.

2. Elfogadja-e a közgyűlés az állandó vá
lasztmánynak 60 ezer frtnak megszavazását ajánló 
javaslatát Szentiványi Árpád 30 ezer frt.meg
szavazását ajánló javaslata ellenében, vagy nem ?



Eredmény: a közgyűlés most is az állandó 
választmány javaslatát fogadja el megejtett név
szerinti szavazás szerint.

Az összeg elosztására vonatkozólag alispán
nak azon módosított indítványa lett elfogadva, 
mely mellőzve a jegyzői nyugdíj segélyezését, a 
Tompa-szobor létesítésére 5000 irtot ajánlott s 
a szobor ügyét a vármegye kezébe kívánja adni.

Szabolcsvármegye azon átiratát, mely a 
iajtó erkölcstelen hirdetései ellen törvénykezési 
intézkedés szükségét látván fenförogni, a minisz
terhez ez ügyben felirat intézése végett keresi 
meg vármegyénk törvényhatóságát, a közgyűlés 
örömmel üdvözli s a maga részéről hozzájárul
ván elhatározza, hogy felír a miniszterhez ezen 
erkölcstelen hirdetéseknek a sajtóbani megjele
nésének jövőre való eltiltása végett

Rozsnyó város felebbezését, melyen a Rima 
szombatban felállítandó agyagipariskola czéljaira 
a múlt rendkivüli közgyűlés által kivetett 10 
fr»nyi dij fizetése ellen felebbez, a közgyűlés el
vetette, a mennyiben itt nem egy rimaszombati 
intézet segélyezéséről van szó, hanem egy vár
megyei intézményről, mely Rimaszombat városá
tól legalább is 10-szer annyi évi segélyt kap, 
mint Rozsnyótól.

Ez agyagipar iskolának előzményei pedig a 
következők * A kereskedelmi minister jan. 31-iki 
rendeletével a rimaszombati faragászati iskolát, 
a mennyiben ez a hozzákötött várakozásnak 
meg nem felelt, nem lévén meg a tanműhely 
részére a kellő talaj — beszüntette, illetve agyag- 
ipari tanműhelylyé voló átalakítását rendelte el 
olyképpen, hogy az teljesen házi ipari jelleggel 
bírjon s a tanműhelybe minden agyagiparral 
foglalkozó község küldene fél, esetleg egész évre 
legalább 2—2 felnőttebb egyént, a kik aztán 
kösségenkint lehetőleg más és más irányban ké
pestedének. A tanműhely kiadásait a miniszter 
azon esetre fedezni ígérte, ha az érdekeltek is 
hozzájárulnak a fentartáshoz. E hozzájárulás évi 
800 frt, s Rimaszombattól aion kötelezettség, 
hogy adjon a tanműhelynek megfelelő helyiséget, 
évenkint 10 öl kemény tűzifát s 100 frtot éven- 
kint ösztöndíjakra. A május 26-iki közgyűlés 
ezek után a tanműhely létesítése érdekében el
határozta, hagy a vármegye területén levő összes 
községek költségvetéseibe felvett ipardijak, me
lyek eddig a faragászati iskola czéljaira fordit- 
tattak, ezután az agyagipar iskola költségei fe
dezésére fordittassanak, hogy pedig jövőre a 
teher arányosabb legyen, kisközségek a lakosság 
számaránya szerint 1, 2, 3 frtot, nagy községek 
5 frtot, rendezett tanácsú városok 10 frtot fizetnek 
évenkint e czélra

Ezt felebbezte meg Rozsnyó város Az 
agyagiparral foglalkozó községek, melyek első 
sorban veszik hasznát a tanműhelynek, termé
szetesen többet tizeinek: 20 frtot, egész 50 írtig 
évente.

Az osgyáni körjegyzőség szétosztását is el
határozta a közgyűlés.

A hitelszövetkezet ügу♦ *f, mely hasonlag a 
a közgyűlés tárgya volt, jövő számunkban is
mertetjük.

Ezután több kevésbbé közérdekű tárgy meg
vitatása után tegnap délután 1 órakor a közgyű
lés véget ért.

Kossuth Ferencz levele.
Turin, 23. május 1894

Gömör-Kishont vármegye tisztelt alispánjának.
Rimaszombat.

Nagyságos Uram!
Fogadja legmélyebb hálánkat azon részvét

ért, melyet e vármegye nevében siirgönyileg tol
mácsolni kegyeskedett az emlékezetes gyásznapok 
elsőbbikén

Köszönetemmel, a nagy csapásból eredő kö
rülmények folytán késtem.

Azon érzelmek, melyeknek részvétük meg
ható kifejezése volt Nagyságod sürgönye vete
kednek szépségben a megye kies szépségével; — 
nem kétlem, hogy ezen érzelmek oly erősek, 
mint a vas, melynek termelése terén a megye 
első hazánkban.

Ezen érzelmeink, honfitársaink osztatlan 
részvéte egyetlen vigaszunkat képezik és a nagy 
kegyelet, mely minden magyar szivéből kitört 
akkor, midőn a nemzet atyja eltűnt az élők so
rából, az egyetlen jutalom, mit hazája nagy ha
lottjának adott.

Mély tisztelettel 
Kos tilth Ferencz.

Alispán! jelentés.
Tekintetes vármegyei bizottsági Közgyűlés!
A vármegyei közigazgatas legközelébb le

folyt negyedév alatti állapotáról van szerencsém 
rendszerinti tiszti jelentésemet a következőkben 
tiutelettejjesea előterjeszteni.

Múlt rendes tavaszi bizottsági közgyűlésünk 
idejétől oly esemény, mely a vármegyei közigaz
gatás rendes menetére zavarólag vagy éppen 
akadályozólag hatott volna elő nem fordult.

A vármegyei tisztikar hivatalbeli kötelessé
gének átalában megfelelt és a közigazgatás ha
táskörébe ulr.lt ügyek törvényszerű elintézést 
nyertek.

A tisztikarban ez idő alatt azon személy
változás állott elő, hogy Dapsy József vármegyei 
főpénztárnok egészségi okokból nyugdíjba he
lyezését kérelmezvén, a vármegyei tiszti nyug
díjalap kezelő választmányának az alapszabályok 
értelmében hozott s jogerőre emelkedett hatá
rozata alapján f. h > 1-ével tényleg nyugdíjba 
helyeztetett. A kezelése alatt állott összes vár
megyei alapok és pénztárak általam f évi junius 
hó 23-án bizottságilag megvizsgáltattak és az 
összes pénztárak példás rendben és kivétel nél
kül hiány nélküli állapotban találtattak s ugyanez 
alkalommal egyszersmind a pénztárak a nyuga
lomba vonult főpénztárnoktól átvétetvén, tör
vényhatóságunk nevében további ideiglenes ke
zelésre Ragalvi Géza vármegyei alpénztárnok- 
nak átadattak.

A vizsgálat eredményét előtüntető leletet, 
valamint az átvétel és átadásról szóló részletes 
jegyzőkönyveket van szerencsém ez alkalommal 
bemutatni, hogy ezt tárgyalás alá venni és ez 
alapon eljárásomat kegyesen jóváhagyólag tudo
másul venni s a további intézkedéseket tiszte
letteljes előterjesztésem alapján megtenni, vala
mint a főpénztárnoki állásnak a közzéhirdetett 
pályázat alapján leendő törvényszerű betöltésé
ről intézkedni méltóztassék.

Az idei fősorozás az egész vármegye terü
letén a rozsnyói sorozó járással április hó 26-án 
személyes elnökletem alatt befejeztetett.

A sorozás minden sorozó járásban teljes 
rendben és a legcsekélyebb fennakadás nélkül 
folyt le s e tekintetben elismeréssel kell felem
lítenem a sorozó járások főtisztviselőinek és a 
katonai ügyek előadóinak hivatalbeli buzgalmát 
és tevékeny munkásságát.

A sorozás végeredménye főösszegben a kö
vetkező: Az egész vármegye területén állítandó 
volt 3653 állitóköteles, besoroztatott a* ujoncz- 
jutalék javára 509, a póttartalékhoz 152, össze
sen вЛ 1 egyén, vagyis a lajstromokban felvett 
állitásköteleseknek 18 százaléka. A múlt évben 
3689 állítás közül besoroztatott az ujonezjuta- 
lékba 605, a póttartalékhoz 140, összesen 745 
egyén, vagyis a lajstromokba felvett állitáskite- 
leseknek 20 százaléka. E szerint a folyó ered
mény kedvezőtlenebb a múlt évinél, átalában a 
harezképességi arányra nézve 2 százalékkal s a 
besorozottak számára nézve 84 egyénnel.

Az egész sorozás alatt említésre méltó kü
lönös jelenség csak a rozsnyói járási sorozó já- 
rásbán fordult elő. Ezen járásban ez évben is 
átalában az állitáskötelesek gyenge, erőtlen testi 
fejlettsége, aggodalomra méltó és megdöbbentő 
bizonyítékát szolgáltatta, ezen járásbeli lakosság 
ifjú nemzedékénél beállott s a valóságos elkor- 
csosodásig leszállóit hanyatlásnak.

Állíttatott ugyanis ezen sorozó járásból 651 
egyén közül 562, ebből besoroztatott az ujoncz- 
jutalékba 67, a póttartalék javára 14, összesen 
81 egyén. Ezzel szemben visszahelytztetett 332, 
fegyverképtelennek nyilváníttatott 123 és töröl
tetett 5 egyén.

Ennél kedvezőtlenebb arányt a hadképes
ségnek tudomásomra csak egyetlen egyszer és 
pedig — a múlt évben ugyanezen járásban for
dult elő.

A vármegyei kezelés alatt álló összes út
vonalakon, a fentartáshoz szükséges és előirány- 
zatilag megállapított fedanyag szállítása vállalati 
utón biztosítva lett s már a fedanyag legnagyobb 
részben ki is szállíttatott.

Az úti építkezések is a kedvező idő alatt 
jelentékeny előhaladással folyamatban vannak.

A tetemes úti adóhátralékok rendezése 
czéljából a leszámolást az összes útadó hátrálé- 
kokra nézve községenként a vármegyei számve
vőség közbejöttével elrendeltem. Az útadó köz
ségi főkönyvek és a központi nyilvántartás ösz- 
szeegyesztetése által, az útadó hatrálék mennyi
sége a vármegyei számvevőség által minden köz
ségre nézve, hol eltérés mutatkozik, a községi 
elöljáróság jelenlétében tárgyalási utón rendez- 
tetvén és részletesen rámutatva megállapittatván. 
ez alapon most már az összes hátralékok min
den nehézség nélkül behajthatók lesznek.

A folyó évre kivetett útadó rendes beszol
gáltatása foly mat ban vau s úti ügyeink most 
mar körültekintő beosztás mellett fenakadás nél
kül elintézhetök lesznek.

A vármegyei gyógyalap kiadásainak fede
zetére, valamint a katonabeszállásolásból eredő 
teher arányosabb megosztása caéljából ez évre 
kivetett vármegyei pótadó beszolgáltatása is fo
lyamatban van és a rendes behajtás érdekében 
szükséges szorgalmazó intézkedéseket saját ha
tókörömben meglettem.

Ebtartasi szabályrendeletünkben múlt évben 
tett módosítások jóváhagyásban részesültek, ez 
alapon a folyó évi ebadó kivetésére és a kive
tési munkálat szerint most már a behajtásra 
nézve a szükséges munkálatokat elrendeltem.

A személy- és vagyonbiztonságot nagyobb 
mérvben megzavaró vagy fenyegető esemény ez 
idő alatt vármegyénk egész területén elő nem 
fordult.

A közegészségi állapot átalában kedvezőlen 
volt, amennyiben a gyermekek között csaknem 
az egész vármegye területén a kanyaró és vör- 
heny, ezzel kapcsolatosan szórványosan a difte- 
ritisz is járványszerüleg fellér 3tt s e miatt sok 
helyen az iskolák bezárását is elrendelni kellett.

A hasznos házi állatok egészségi állapota, 
amennyiben járványos betegségek uralgólag fel 
nem léptek, kedvezőnek mondható.

Közgazdasági állapotaink, miután a rozsda 
és zsizsik által okozott károsodás s helyenként 
a nagy szárazság aratási kilátásaink méltán táp
lált ked ező reményeinket igen leszállította, a 
jövőre nézve nagyon kedvező kilátással nem biz
tatnak, azonban aggodalomra sem lehet okaink, 
mert az egész vármegye területén általában kö
zéptermés várható úgy Őszi mint tavaszi termé
nyekben.

Végre tiszteletteljesen jelentem, hogy Dob- 
sini r t. vár >s előljárósági tagjai ellen múlt 
közgyűlésből elrendelt fegyelmi vizsgálatot mindez 
ideig azon okból ie n  teljesíthettem, mert ez 
érdemben hozott közgyűlési határozat ellen a 
törvényes időben felebbezés adatván be, az ira
tok felterjesztendők voltak. Az ügy még jelenleg 
a ntnsgu m. kir. belügyminisztériumnál elintézés 
alatt áll s a fegyelmi vizsgálat végrehajtásához 
szükségesjelőnyumozati jegyzőkönyv távirati elő 
terjesztésemre csak folyó évi junius hó 28-án 
érkezvén meg hozzám, a már kitűzött állandó 
választmányi ülések és közgyűlési határidők miatt 
nem tarthattam meg ezen előre láthatólag hosz- 
szú időt igénylő vizsgálatot.

Azonban most már a vizsgálat törvénysze
rinti foganatba vételének semmi akadálya sem 
lévén, azt közgyűlésünk után azonnal teljesíteni 
fogjuk.

Végezve jelentésemet, a tárgyalás alá veendő 
egyes vármegvei ügyek érdemére vonatkozólag 
előterjesztendő javaslataimat a tek. vármegyei 
bizottsági közgyűlés mindenkor tapasztalt kegyes 
jóindulatába ajánlva, kiváló tiszteletein nyilvání
tása mellett maradtam

Rimaszombatban, 1894. julius hó 4.
Ilornemisza László ,

alispán.

Nagyróczei közgyűlés.
Csütörtökön tartotta meg a »Polgári iskolai 

országos tanáregyesület* kongresszusát Nagy- 
Rőczén. A közgyűlés lefolyása úgy a felvetett 
eszméket, mint a diskusszió komolyságát tekintve 
méltó volt e tekintélyes testülethez. A közgyűlé
sen a miniszter megbízásából Groó Vilmos kir. 
tanácsos tanfelügyelő volt jelen a minisztérium 
képviseletében

Az ülést llahóthy Sándor elnök nyitotta 
meg. —

A napirend előtt Lád Károly indítványára 
az ülés br. Eötvös Loránd közoktatásügyi minis- 
tért a tanáregyesület tiszt, tagjává választotta s 
táviratilag üdvözölte.

Ezután dr. Göőz József ismertette a nem 
állami tanárok korpótlékának ügyét. Kifejtette, 
hogy számos felekezeti és községi intézet van, 
hol a tanárok egyáltalában nem, vagy csak igen 
kevés korpóllékot kapnak. Reményét fejezi ki, 
hogy a törvényhozás gondoskodni fog róla, hogy 
a hol a korpótlék nem éri el az állami tanárok 
illetményeit, azt az állam fogja kiegészíteni.

Hal assy Jenő (Dobsma) a polg. iskolai ta
nárok képzéséről és képesítéséről értekezett, ér
tekezése élénk eszmecserét provokált.

Az egyesület arra az elvi megállapodásra 
jutott, hogy a tanárok képzése az egyetemen, 
vagy ezzel egyánrangu intézetben történjék, a 
képesítés minden középiskolára szóljon s a taní
tói oklevél képesítsen egyetemi tanulmányokra.

Dr Weszely Ödön (Budapest) a polg. isko
lák reformjáról tartott előadást. Kifejtette sürgős 
szükségéi annak, hogy a polgári fiú skolákat tör- 
vényhozásilag négy osztályúvá alakítsák át, mart 
a hat osztályra tervezett iskola csonka, s nem fe
jezi be a képzést. Viszont a polgári leányiskola 
hat osztályúvá emelendő, mert ez esetben a szü
lők nem lesznek kénytelenek, ha leányukat tovább 
akarják képeztetni, tanitóképzőintézetbe adni. A 
választmány e tárgyban memorandumot terjeszt 
a miniszterhez.

Szedlacsek Lajos (Budapest), a játék fon
tosságáról olvasott fel, végül

Kocsis Samu (Ó-Kanizsa), kimutatta, hogy 
mennyire méltánytalan volna a nyugdíj törvény 
28. £-a, mely 50 aaáa. levonást rendel el, ha



ugyan ал nem sajtóhiba ал 5 száz. helyett. Eddig 
tényleg г ;\k f> százalékot vontak le. Felhívja a 
közgynles figyelmét e zavaros ügyre.

Ezután a tisztujitás következett, A válasz
tás eredménye a kővetkező: elnök Hahóthv Sán
dor, másodelnök Lád Károly, titkárok Vaszkó 
György, Hortobágyi Antal, pénztáros Halász Gyula. 
Választmányi tagok: Sajóhelyi Béla, Turcsányi 
Dezső, Szegaza István, Oldal János, Sebuch Jó
zsef, Csákó János Schuler Gyula, dr. Vörmössy 
Gyula, Répássy Imre, Porzsolt Jenő, Vállya Mik
lós, Cserháti Soma, Bánfí Antal Leitich Antal, 
Rőczey István, Perjéssy László, Bivály Károly, 
Udvardy Ignácz Alszeghi János, Szomolányi 
Nándor, Fehér János és Kocsis Samu.

Délután diszebéd volt. A tanárok azután 
kirándultak a közeli nevezetességekhez. Tegnap 
Dobsinára mentek, onnan Tátrafüredre. a hon
nan asztán a Vágvölgyében folytatják utjokat.

H Í R E K .
Mai számunkkal uj félévet kezdünk s 

ez alkalommal felkérjük előfizetőinket, az 
előfizetések megújítására. — valamint azon 
hátrálékos előfizetőinket is, kikhez a hátra- 
léki kimutatást megküldöttük. ez utón kérjük 
fel. szíveskedjenek hátralékaikat beküldeni.

Hadgyakorlatok megyérkben. Daczára az 
ellenkező híreszteléseknek a mi hírünk bizony ült 
igaznak, bogy az idei hadgyakorlat megyénk te 
rületére is kiterjed. Tüzéreink aug. 6-án indul
nak 'fornallyán s Rozsnyón át Szinára (Kassa 
mellett), hol 27-ig élestöltésekkel lőgyakorlat lesz. 
Augusztus 22-én érkezik városunkba az 53-dik 
gyalogdandár Kassáról Pol» 1 ezredes vezetése 
alatt, Losonczról a 25-ik gyalogezred Pacor ez
redes vezetése alatt s Kassáról 2 tüzérüteg s e 
csapat Steeb tábornok dandárparancsnok vezény
lete alatt Rimaszombat és Csetnek között 7 na
pig tart gyakorlatokat. Az 54-ik gyalog dandár 
pedig Theuerkunf tábornok dandárparancsnok 
vezénylete alatt Rozsnyó környékén tart gyakor
latokat. К két gyalogezred s a 2 tüzériiteg szep
tember elején Rozsnyóra indul hol találkozik az 
53-ik gyalog dandárral. Innen az itt együtt levő 
4 tüzérüteg Szinra megy, honnan Rozsivóra 
jön helyébe a 17-ik tüzérüteg 4 ütege Rosenauer 
ezredes vezénylete alatt Innen az itt báró Kö
nigsbaum ezredes vezetése alatt együttlévó 27-iк 
gyaloghadosztáiy: a 25. és 85-ik gyalogezrekek, 
a 34 ik gyalogezred, a Czertik ezredes vezény
lete alatti 67-iк gyalogezred, a Rosenauer ezre
dé* vezénylete alatti 17-ik tüzérezred s a beosz
tott huszárcsapatok szeptember 3-án Klobus al
tábornagy parancsnok vezénylete mellett váro
sunkba jönnek s 2 napi elszállásolás után az 
egész hadosztály Balassa-Cyarmat felé ,ndul a 
záró nagy hadgyakorlatra

— Eljegyzés. Posa Lajos radnóti ev ref. 
lelkész eljegyezte Sáfrán Jolán kisasszonyt, Saf- j 
rán István visnyói ev. ref. lelkész leányát.

— Kubinyi Géza szavazása. A mostani vár
megyei közgyűlésen furcsa helyzetbe jutott Ku- 
bini Géza orsz. gyűlési képviselő, inegyebizott- 
sági tag. Ugyanis kijelentette elfizőleg, hogy Ő 
Tompa Mihály szobrára kész megszavazni az 
előirányzott 5 ezer Irtot, de csak úgy, ha a Tompa 
szobra ott lesz, a hol méltó helye van, Petőfi és 
Arany szobra mellé a fővárosba, de ily elzárt 
helyre, mint Rimaszombat, nem. A szavazásnál 
pedig a kérdés úgy volt felvetve, hogy elfogad* 
ja-e a közgyűlés az állandó választmány javas*- 
latát melybe a Tompa-szobor nincs felvéve, vagy 
az ugyanolyan összegről szóló inditvanvát az al
ispánnak a Tompa-szoborról. Kubinyi Géza, mi
vel az állandó választmány javaslatának volt 
hive, de hive volt a Tompa-szobor eszméjéaek, 
mindkettőt megszavazta s igy a Tompa-szobrot 
meg is szavazta, meg la is szavazta.

— Bornemisza István országos képviselőnek, 
mint a vá megye által Jókai jubileuma alkalmá
ból kiküldött küldöttség egyik tagjának e napok* 
ban küldötte meg Jék&i sajátkezű aláírásával 
ellátott fényképét, melyen a jubiláns koszorús iró 
diszmagyarban van levéve.

—  Városi közgyűlés. Rimaszombat rt. város 
mull hó 30-an közgyűlést tartott. A közgyűlés 
legfontosabb tárgyát a vasúti osztály mérnökség 
és a katonaság elhelyezésének kérdése képezte.
A közgyűlés megbízta a tanácsot, hogy intézked
jék s tegye magát érintkezésbe az illető fakto
rokkal, hogy a vasúti osztály mérnökség a város
bél el ne helyeztessék. A katonaság kérdésére 
vonatkozóig azt határozta a közgyűlés, hogy a 
hadügyi kormánynyal bérszerződés kötessék a 
kaszárnyák bérletére vonatkozólag, mely esetben j

a város még az ids helyeíhdÓ uj üteg szamára 
is hajlandó kaszárnyát és istállót építeni. Ez volt 
tehát a legfontosabb tárgy. A legmulalságsabb 
pedig Zeheri László megyei alszámvevö kérvénye 
volt, kinek nem akarta elhinni a közgyűlés azon 
állítását, hogy Ő előkelő polgár. Zeheri László 
ugyanis Badinyi Gyula városi rendőrkapitány 
ellen a fegyelmi eljárás megindítását kérte, a 
miért Őt idegen vagyon megrongálása miatt 20 
frt pénzbírságra Ítélte. Kérvényét pedig, hogy 
annak nagyobb súlya legyen, aláírta a követke- j 
ző 'épen : »Zeheri László megyei tisztviselő és ‘ 
városi előkelő polgár.« A közgyűlés pedig ezen 
nevetett. A debreczeni tanügyi kiállítás tanul
mányozására Fekeléné Otte Hedvig polgári leány* 
iskolai és Törköly József községi elemi iskolai 
igazgatót küldötte ki s részökre 68—6P forintot 
utalványoztatott ki. Czikora István és Nagy Zol
tán tanítóknak pedig a budapesti iparrajzoktatás 
hallgatására 30—30 írt segélyt szavazott meg 
Findura Imre műveiből 100 példány megrende
lését határozta el a közgyűlés.

— A csizi fürtíó örvendetes fellendülésének 
jele az is. hogy Löfkovics Lipót ügyes kereske
dőnk a fürdő-idény alatt ott fióküzletet tart fen 
és hogy szórakozást nyújtson a fürdővendégek
nek, a lotto-igazgatóságtói engedélyt szerzett 
tombola-játék rendezésére. Az első ily tombola
estély folyó hó 12-én, a második 17-én és a har
madik 21-én fog megtartatni s amint a tárgyak 
összeállítását megszemléltük, elmondhatjuk, hogy 
a 30 kros tombola-jegygyel értékes emléktárgya
kat is lehet nyerni.

— A hesseni légy megyénkben Alsó-Ká- 
losa és Mibályfala község határának nagy részét 
a hesseni légy teljesen elpusztította, ugv, hogy 
ott az idén aratás nem lesz.

— Egy nagy czlmzetű ur. Hogy nagy ezim- 
zetii, mutatja vizitkártyája, melyen a következők 
vannak a korona alá nyomtatva: »Perusilzi J. 
J. (a két J. itt a név helyét pótolja Szerk.) ok
leveles gazdász, a szepesi püspöki, uradalom 
volt gazdatisztje, né|»felkelési csapattiszt, királyi 
Ügyészségi irodai segédtiszt, Tolnavármegye rab- 
segélvző egyleteinek titkárja.« Ez a nagy czim- 
zetü ur tulajdonképeni állására nézve pedig dij- 
nok, ezt azonban elfelejtette kiírni.

— Megölte az apósát. Klenóczon folyó hó 
3-án a reggeli órákban Parobek József ottani 
lakos összeszólalkozott élete párjával és ennek 
az eredménye az lett, hogy az erélyes férj sze
lídíteni kezdte a hosszú nyelvű menyecskét. Do- 
vala György az após egy hatalmas földásó ka
pával vejére rohant és azt egy hatalmas vágás
sal a földre terítette, Parobek a vértól elborítva 
kis idő múlva felugrott, a kapát kiragadta apósa 
kezéből és azzal ugv ütötte vissza Dovalát, hogy 
az menten élettelenül rogyott össze. A törvény- 
széki bonczolás elrendeltetett és f. hó 4-én meg
tartatott. Parobek pedig a helybeli törvényszék 
börtönében várja méltó büntetését.

Menetelijkedvezmény Budapestre. A mis- 
kolczi kereskedelmi és iparkamara értesíti a ke
rületbeli iparosokat, akik Budapestre, a városli
geti iparcsarnokban lévő villamos munkagép- 
kiállítás tanulmányozására óhajtanak menni, hogy 
amennyiben egy állomásról legalább tizen utaz
nak együtt, a m. kir. államvasutak vonatain a 
magasabb kocsi osztályt a közvetlen alacsonyabb 
kocsiosztályra szóló menetjegygyei, a III. osztályt 
pedig fél III. osztályú jegygyei használhatják. 
Szükséges azonban, hogy a kamara által kiállí
tott igazolványnyal igazolják, miszerint tényleg 
iparosok s a kiállítás tanulmányozására utaznak, 
a visszautazásnál pedig a kereskedelmi muzeum 
igazgatósága által igazolják a kiállítás tényleges 
meglátogatását.

— Löska M. rozsnyói községi isk. igazgató 
annak kijelentésére kért fel, hogy Hámos László 
főispán ur ö méltóságának fia Rozsnyón nem az 
evangélikus, hanem a rozsnyói áll. s. községi 
elemi iskolában tett vizsgát.

CSARNOK.
E g y  a n y ó a je lt f lt  k e se rv e i.

(Folytatás.)
— Nem csodálom, ha szórnom vagy a pe

csenye miatt, monda Emma, aligha sül meg. Eny* 
nyi húst még nem sütöttünk idehaza sohase. 
Aztán senki se szereti!

— Egy valaki mégis fogja szeretni! — mon
dám nyomatékosan. Menj csak gyermekem, terít
sétek meg Erzsikévé! az asztalt és csinosítsd ki 
magadat, virágot tü/.z a hajadba, hoztam egy 
csomót. Gyönyörű narancsvirágok.

— Nem mutatnak semmit, viszonzá Emma.
— De van jelentősége I — felelém. Olasz

országban menyasszonyi koszorú gyanánt is hasz
nálják. Es amint tudom, doktor Berkesnek ked- 
vencz virágja. Csak menj gyermekem!

Emma fülig elpirult, rám nézett és távo
zott, én pedig a pecsenyét forgattam meg, mely 
szépen bámult, aztán a szakácsáéhoz szóltam 
ekkép:

— Mari! T í z  perez múlva először Ö n t s e  
le Szeretném, ha nagyszerűen sikerülne.

— Magam is! — kiáltott a nyelves sza- 
kácsné utánam, mialatt siettem átöltözködni.

Az asztal terítve volt. Károlyom oly szépen 
kifente magát, hogy örömemben megcsókoltam. 
Aztán beavat t i m. titkomba, mert hisz mást el 
nem ronthatta mar. A gyermekek bájosak való
nak, különösen Emma az aczélszürke bársony 
derékban

— Mint egy kis doktorné, suttogám férjem
nek Minél jobban közeledett az óra mutatója áz 
öthöz, annál elfogultabb lettem. Hátha a doktor 
az utolsó pillanatban marad el? Vagy súlyos be
teghez kell mennie? Aztán elfogott az aggoda
lom, hatha odáig a pecsenye és jó tejfeles már
tás elromlik.

A konyhába rohantam. Mari nagy vigyázat
tal öntötte le a pecsenyét s valóban pompás 
szine volt. A mártást elkészíteni, hogy Ízletessé
legyem.

A doktor mind a tiz ujját lefogja nyalni 
utána, gondolám és mosolyogtam. Mari is mosoly
gott, mintha ugyanazt gondolta volna ő is.

Pont öt órakor belépett a doktor. Mázsányi 
kő hullott le szivemről.

— Egészen magunk vagyunk, kedves dok
tor ur, mondám. Nehány jó ismerősünk, kik 
sajnos — —

Itt közbevágott férjem, ki a kényszerhazug
ságokat sohasem szerelte, és mondotta:

— Minél kisebb a kör, annál kedélyesebb.
A doktor mosolyogva vágott közbe.
— S ha szivünk tiszta
Tréfa és nevetés közt ültünk asztalhos. 

Karját kértem a doktornak s Emmát vele szem
ben ültettem.

Károly szorgalmasan töltögette a bort, Er
zsiké leányom pedig savanyuvizzel szolgált.

Ebédünket a doktor pompásnak találta. A 
borjuezomb gyönyörű volt. Napoleon se moso
lyoghatott szebben az egyptomi piramisokra, mint 
a doktor a ezombra. Velem együtt Emma és Er
zsiké is mosolyogni kezdettek s a pecsenye szem
látomást fogyott.

A doktor gyenge oldalát tehát eltaláltam s 
miután Frigyes nagybátyánk azt szokta mon
dani, hogy a doktor szereti a hegy levét is, fér
jem arról is gondoskodott. Jó badacsonyi, majd 
linóm sashegyi került az asztalra

A doktor ki se fogyott a dicséretekből. Na
gyon jól éreztem magamat. Különösen annak 

I örvendtem, midőn Emmának udvarolt és a »Gö- 
mör« egyik tárczáját mesélte el, sok humorral.

Ismertük, mert ezt a lapot rendesen ol
vassuk, de mégis örvendtünk, hogy oly jó ke
délyhangulatban volt. Az ebéd végeztével a szom
szédszobában kávét ittunk és az urak szivarra 
gyújtottak. Károly bocsánatot kért a doktortól, 
hogy félórára távoznia kell, de sürgős teendői 
vannak. És ez való is volt, mert ellenőrzés vé
gett kellett a kerületben szétnéznie. Erzsi szó 
nélkül szaladt el a szomszédba Berényiekhez és 
Marit, a szakácsnét egy órai sétára engedtem el.

Midőn mind eltávoztak, magam is engedel- 
met kérve, negyedórára, megszöktem. De nem 
mentem el hazulról, hanem lábujhegyen lopéz- 
tam az éléskamrába. Ott leültem a konyhaszékre.

Jóízűen evett és ivott, gondolám. Ha 
csak egy kis hálaérzet van bennq, úgy azonnal 
megkéri Emma kezét. De — igy hangzott a ké
tely vájjon nincsenek-e oly emberek, kik az 
ily meghívásnak mitse tulajdonítanak s kiket 
valóságos mesterség megnyerni valami ügynek ?

Az asztalon szanaszét egy nehány babszem 
hevert előttem. Markoltam belőle és mondám:

— Ha páros, akkor ezek ma jegyesek 
lesznek.

Megszámláltam a babszemek. Huszonhét 
volt. Tehát páratlan.

Először nem számit — vélekedtem — egy
szer páratlan volt.

Másodszor tizennégy volt. Három a táncz.
(Vége köv.)

A laptulajdonos megbízottja és felelő s szerkesztő : 
SZELESS ÖDÖN.

Segédszerkesztő: CSERNAY DÁNIEL.

N yilttér.*)
•N y ila tk o z a t .

Alólirott ezennel kijelentem, hogy folyó évi 
május 25-én Katona István urat sérteni nem 
akartam s ha megsértettem, tőle bocsánatot kérek. 

Rimaszombat, 1894. junius 28.
Zavadzkí Ede.

*) E rovatban közlőitekért nem vállal felelőséget a
Szerk.



Nyilttér,*)
к lap 25 ik számában már kijelentettem, 

hogy Pártos Miksa kereskedő úrral polémiába 
bocsátkozni nem kívánok s vele többé nem fog
lalkozom. К kijelentésekhez ragaszkodom ma is.

A nagyérdemű közönség iránti tisztelet
ből s a magam iránti kötelességből azonban 
Pártos úrnak az e lap 26-ik számában megje
lent nyilatkozatából két pontra nézve, szüksé
gesnek látom az igen tisztelt nagyérdemű kö
zönség tudomására hozni.

1-ör Tényleg megfelel a valóságnak előbbi 
nyilatkozatomban tett azon kijelentésem, hogy 
Pártos Miksa ur tőlem árukat kért bizományba. 
Ez állításom valóságát igazolja Pártos urnák 
1890. évi 3/7 és V7 hozzám intézett sajátkezű leg 
irt két levele, miknek elsejében felhív arra, 
hogy vele kellő biztosíték mellett üzleti össze
köttetésbe lépjek, a másikában pedig az álta
lam, neki adandó bizományi árúk vételárának 
kifizetésére nézve sógora és felesége jótállását 
is kínálja. Ez ajánlatokat mint már előbb is 
megjegyzém, kellő garantiául el nem fogadván, 
árúkat Pártos úrnak bizományba nem adtam

A fenti hivatkozott két levelet a t. szer
kesztőséghez leteszem s ott az bárki által meg
tekinthető.**)

Az előadottak s igazoltakból látható, hogy 
mily tényeket nevez Pártos úr valótlanoknak 
s ebből kiki levonhatja a következtetést.

2-szor. Pártos ur a hitelező védegyletnél 
biztos tudomásom szerint, — s erről másoknak 
is módjában van a budapesti hitelező-véd-egy- 
létnél tudomást szerezhetni — 05% -ra egyezett 
ki. Hogy Pártos ur ez által nem kárositott-e 
meg senkit, a n. é. közönség bírálatára bízom.

Ennyit az igazság kedvéért is meg kellett 
még mondanom.

Végül pedig annyit: hogy e közlésem az 
adatok előszerzése miatt és azon okból késett, 
mivel Pártos urnák egyik német nyelven hoz
zám intézett levelének hiteles magyarra fordi 
táaa után kellett várakoznom.

Tornallyán, 1894. julius 6-án.
Kiváló tisztelettel

Glü éksth a f Mór,
tornallyai bejegyzett kereskedő.

*) E rovatban közlöttekért nem vállal felelőséget a 
. S z e r k.

**) A levelek letétettek. Szerk.

„H A N N A-S 0 B.“
A Hanna m aláta-gyár és göz-

aörfőzde (tulajdonosa F i s c h e r  J ó z s e l  
M ä h r i s c h-N e u s t a d t b a n )  nem rég két 
budapesti vendéglőben számos budapesti 
vendéglős és étterem tulajdonos jelenlétében 
kóstolópróbára nyújtott Pilzeni versenysört 
(Hanna-sör nevezve), mely mindinkább el
terjed. A sörszakértők egyhangú Ítélete sze
rint ez a különös világos szinti, tömör és 
súlyos habja, valamint kellemes komló-ke- 
sernyéje állal kitűnő remek termék, arra 
van hivatva, hogy a pilzeni sörnek komoly 
konkurenciát csináljon Nincs e sörön kí
vül még egy második, mely mindazokat a 
tulajdonokat, amelyeket a pilzeni sörben di
csérnek, magában egyesítené > nincs tehát 
kívüle még egy, mely a pilzeni sörrel ve
télkedhetne.

A Märisch Neustadtban termelt Hanna- 
sör ezen tulajdonságai miatt a most éppen 
Bécsben lefolyt sörkonkurenczia és élelmi
szer-kiállításban, daczára annak, hogy a vi
lág minden részéből mintegy 1 0 0  sörfaj 
vetélkedett, a legmagasabb dijak egyikével, az

ezüst állami éremmel
lett kitüntetve és nem fér hozzá semmi ké
tely, hogy ez a nemrég Bécsben, Brünribeo, 
Drezdában, Boroszlóban, sőt újabb időben 
Párisban is nagy sikerrel meghonosított sör 
Magyarországban is szert fog tenni számos 
barátra.

Megrendelések hordókban á 26, 50, 
ÍOO liter és üvegekben á 60 drb ládán
ként intézendők a budapesti főkép/iselőség 

czimére :

Bauer Lajos és lársa,
____V., Arany JáiiOF-ntcza 9.

256 -1 89 4  szara,

H i r d e t m é n y .
Ilarmacz község vadászterületének ha

szon bérbeadása 6 egymásután következő 
évre Ilarmacz községi biró házánál 1894. 
évi juliuH hó 25-ik napján d. e. 9 óra
kor fog eszközöltetni.

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

Harmacz, 1894 julius 1-én 
Lovcsányi Zoltán, Kónya András,

körjegyző. biró.

Ü z l e t  m e g n y i t á s i
jelentés.

Alólirott tisztelettel hozom tudomására a 
n erdemíí közönségnek, hogy Rimaszombatban, 
Deák Ferencz-utcza 12. sz. a (Institórisz Endre 
ügyvéd úr házában)

f ű s z e r - ,  l i s z t -  é s  g y a r m a t 
á r u  k e r e s k e d é s t

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

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

Kiváló tisztelettel
STEINER SAMU

fűszer-, liszt- és gyarmatárú kereskedő.

„H ü N G A R I A "
országos magyar vaj kiviteli rész

vénytársaság értesíti
a t. gazdaközönséget,
hogy irodáját Budapesten , D alszin- 
ház-utcza  10. szám  alatt megnyitot
ta és vajtermelésre vonatkozó beje
lentéseket elfogad és vajszállitási szer
ződéseket köt; a vajátvételt azonban 
csak folyó évi október hó 1 -én kezdi 
meg. —  Ennélfogva felkérjük a tisztelt 
gazdaközönséget, mielőbbi bejelentke
zésre. meri egy vaj termelésre berendező 
tejgazdaság felszerelése, tekintettel a már 
is beállott tömeges megrendelésekre, 
legalább is 8 hetet vesz igénybe-

Részletes, az egész okszerű vaj ter
melést röviden tárgyaló szó vagy Írás
beli felvilágosításokkal legnagyobb kész
séggel szolgálunk-
. / »Hun ( /á r ia « országos m agyar va j - 

kiviteli
rés zvén ytá vsa sá (j iga zga t ósága : 

Br. Jósika Gábor, Kandel Imre,
elnök vezérigazgató

Nyomatott a kiadó Náiay J. A. gyorssá'ttján Rhcaszottbatbaa


