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Megyei közigazgatásunk fejlődése.
Gömörmegyc közigazgatása a jelenlegi 

önkormányzati rendszer mellett is a kor
mányzati igények azon színvonalán állott min
dig, a mely nem igen sarkalt a közigazga
tás államosítására, vagyis egyszerűbben ki
fejezve Gömörmegye önkormányzati köz- 
igazgatása volt mindig olyan jó. hogy ha 
mindenütt széles ez ország valamennyi me
gyéjében olyan jó lett volna, ükkor a köz- 
igazgatás államosítása, a kormányzati cen- 
tralismus, —  mindenesetre a nemzeti sza
badság rovására, —  nem lett volna nálunk 
olyan hangosan, oly erővel és általánosan 
követelve, és pedig éppen abban az évti
zedben, annak a századnak végén, amelyben 
a centralistikus, bürokratikus, és az állami 
túlsúlyt biztositó központi hatalom minden
hatóságának az önkormányzat által való 
megtörésére irányul az európai államok Kü
lönféle pártjainak törekvése.

De hát Magyarország fejlődése sokban 
elül más államokétól, és az állam bizton
sága, a nemzetiségi veszedelmek, begyöke- 
resedett elfajulások megtörése, a törvények 
végrehajtásának biztosítása és rnás általán 
ösmert érdekek követelik meg. hogy a nem
zet önmegtagadást gyakoroljon és a köz
ponti hatalmat erősilse azon hiszemben, 
hogy az mint nemzeti kormány a nemzet 
ellen megerősödött hatalmával fordulni nem 
fog, azon tudatban, hogy az idegen hatalom 
többé nem merészel a nemzet jogaihoz 
nyúlni, azokat bitorolni, hogy többé nem 
lesz szükséges a nemzeti védbástyákra, a

vármegyékre támaszkodni, mint kellett ezt 
tenni az osztrák kényuralom féktelenségé
nek idejében

De legyen e fellövés a legkétségtelenebb 
valósággá, még akkor is, még abban az 
esetben is örök büszkesége leend Gömör- 
megyének, hogy nem igen szolgált rá ön- 
kormányzatával az államosítás politikájának 
napirendre hozatalára.

Gömörmegyében ugyanis a közigazga- 
tás mindig lépést tartott a kor igényeivel, 
de a mi legfőbb, ebben a megyében soha 
sem ütötte fel vészes hydrafejét a korruptió. 
mert a legkisebb eltérést a becsülettől és 
tisztességtől a lehető legnagyobb szigorral 
sújtotta.

Tiszta kezű és becsületes is volt az 
administratio mindig.

Mindenesetre azonban életrevalóságát 
azzal biztosította legjobban, hogy lépést tar
tott a kor fejlődésével s igyekezett a fejlődő 
igényeket kielégiteni.

Ennek adta tanujelét csak nem régi
ben, midőn a garami szolgabirói kirendelt
ség létesítését megteremtette, egy nagy vi
dék közigazgatási érdekeit igyekezvén kielé
gíteni

Ennek adta tanujelét legújabban is 
azun törekvése által, hogy a szolgabirói ke
rületek uj kikerekitést nyerjenek, vagyis, bogy 
uj szolgabirói kerületek létesitessenek.

E s  ö r ö m m e l  v e s s z ü k  a h i r t 
hogy a vármegye kívánsága teljesülni fog, 
s szolgabirói kerületek szaporittatni fognak, 
illetve uj beosztást fognak nyerni.

Az eddigi kerületekből kikerekitést íog-

I nak nyerni: a rimaszécsi járás Rimaszécs 
székhelylyel, a rimaszombati Rimaszombat 
székhelylyel, a tiszolezi Tiszolcz székhely
lyel s végül a putnoki Putnok székhelylyel.

Ila a tervbe vett uj beosztást netán 
valami a jelenben meghiúsítaná is, az már 
bizonyos, hogy az államosítással az meg
valósul.

Ezen uj beosztás mindenesetre döntő 
befolyású lesz vármegyénk közigazgatásának 
fejlődésében, sőt a tiszolezi kerület megva
lósítása által fontos nemzeti érdek is nyer 
kielégítést, mert a magyar közigazgatás oda
állít táti к közvetlenül a pánszláv agitátorok 
közé éber őréül az állam biztonságának, a 
nemzeti érdekeknek-

És ehhez hozzátehetjük még azt is, 
hogyha a felvetett hir meg fog valósulni 
1896-ra, úgy mindenesetre ez is egyik he 
lyes módja lesz a milleniumnak Gömörme
gye részéről való megünneplésének.

A megofttromolt G yuri bácsi!
A mi székvárosunknak mindenesetre egyik 

specialitása a városi hatóság első embere, a 
polgármester, a város atyja, az ideális komoly 
koponyák mélyében, a kedves Gyuri bácsi a 
kedélyes szivek táján.

Ünnepélyes és nem ünnepélyes beszédei 
örök humortól ragyognak s szereti is őt a város 
apraja és nagyja.

De nem is közönséges elme a komoly mun
kában sem, s lelke mélye telve volt mindig és 
telve van ma is, mint egy kincsesbánya reform
eszmékkel, a haladás merész terveivel s merész 
elhatározásaival.

Igaz az is, hogy nem igen volt alkalmunk 
eddig ennek a nem közönséges tehetségnek al-

« Е  C 3K * .
H O G Y A N  K E L L  T Ä H C Z Ä T  Í R N I ?

Ktasitás kezdő tárczairők számára 
— Irta : И  • v e s s y  J  * n  ő  —

(A »Gömör« eredeti tárezája.)
Az illető egyén, aki tárczát akar irni min

denekelőtt el kell, hogy lássa magát papírral, 
tollal és tintával.

E czélból kikeres a papírkosarából gyürő- 
dött és lehetőleg piszkos papirfoszlányokat, a 
fiókjából pedig egy olyan tollat, amely írás köz
ben csak úgy köpködi magából a vizszinü tintát.

A piszkos és különféle nagyságú papiros
darabkák arra valók, hogy az illető szerkesztő, 
akit az >iró< tárczájával agyon akar boldogítani, 
azt higyje, hogy a beküldő egy igen elfoglalt, 
tehetséges úri ember, aki nem ér rá tiszta pa
pirost keresgélni, a köpködő toll pedig arra való, 
hogy azt, amit Írnak, egyáltalán ne bírja a tü
relmetlen szerkesztő elolvasni (mert a szerkesz
tők rendesen igen türelmetlen emberek), hanem 
ugv ahogy jött, adja le a szedők kezébe a kéz
iratot: hadd kínlódjanak azok az olvasással.

Ez az első szabály.
A második szabály az, hogy az illető hal

hatatlanságra aspiráló irójelölt maga elé helyezi 
a papirost, tintát és tollat.

Ha ez meg van, akkor megtörni pipáját il
latos kapadohánynyal, rágyújt az ylang-ylang 
illatot terjesztő kénköves gyulával és óriási (üst* ; 
felhőkbe igyekszik magát burkolni.

Mikor aztán se Ő nem lát ki a fellegekből, 
sem pedig őt nem lehet megkülönböztetni egy 
közönséges adóvégrehajtótól, akkor balkezével 
dús hajzatába markol (mert az Írónak elenged- 
hetlen feltétel a dús hajzat) és igyekszik gondo
latait egy irányba terelni.

Ha ez neki nem sikerül mindjárt, úgy még 
egyszer meg kell tömni a pipát, a homlokot 
jobbról, balról is végig kell simítani és a hatás 
azonnal mutatkozni fog.

Aztán hozzá kell látni az Íráshoz.
Ha az illető irójelöltet a legközelebbi na

pokban a Wekerle kegyelmes ur egyik túlbuzgó 
közege szerencséltette látogatásával és csekély 
holmiját emlékül magával vitte, úgy okvetlenül 
szomorú históriát kell Írnia, mert biztosra ve
hető, hogy ellenkező esetben egy türelmes és 
elszánt szerkesztő (mert a szerkesztők között 
néha türelmes és elszánt emberek is vaunak), 
aki kéziratát végig böngészi, lapja legközelebbi 
számában azt írja :

Katánghy Kálmán Kassa Yigsága igen 
erőltetett. Jellemek festéséhez mit sem ért. 
Ebből a fajtából nem kérünk többet. Kilátásba 
helyezett humoreszkjeitől pedig ég óvjon ben
nünket.

Mig ellenben, ha eszébe jut az a körül
mény, hogy nincs nnvósa, de igenis van egy 
csomó birkatürelmű hitelezője, akik imádkoznak, 
hogy Allah hosszabbítsa meg az életét, akkor 
csakis vig történetet Írjon, mert ez esetben el 
lehet készülve reá, hogy mindig szívesen látja a 
szerkesztőbég, mint azt az üzenet is igazolja:

Kathánghy Kálmán Kassa Kedves kol
lega korábbi küldeményét karácsonykor kiadott 
kalendáriumunkban közöltük. Kérjük, keddig 
köszöntsen körünkbe kaezajt keltő kellemes 
karczolataival. Különös köszönet!

Ezeket tehát nem szabad szem elöl té
veszteni. 1

A megírandó tárczát azután három részre 
kell osztani.

Az első részben röviden bemutatandó a hős 
és a hősnő — mert ezek nélkül manapság már 
nem igen érdemes tárczát irni — a másodikban 
tárgyalandó az az esemény, amelyeket velük aka
runk megcselekedtetni, a harmadik rész írása 
közben nem szabad elfeledni, hogy ez tulajdon- 
képen már az utolsó, hogy tehát a szereplőkhöz 
méltóan be is kell fejezni, nehogy az olvasó előtt 
önkényt felmerüljön az a kérdés, hogy hát tu
lajdonképen mit is akar az iró mondani ezzel az 
úgynevezett »történet«-tel, amelyben pedig semmi 
sem történik ?

A közmondás azt tartja, hogyha a »vége jó, 
m nden jó . . .«

Azért a végre különösen is vigyázni kell.
Teszem fel: ha az egyik irójelölt hősét egy 

hatásos jelenetben elbúcsúztál ja a hősnőtől, — 
a7ián elküldi a legsötétebb Afrikába hittérítőnek, 
ahol a vadak természetesen feldarabolják, mig 
Júliáját elcsukatja egy magánosán álló kolostor 
komor falai közé, ahol ez kénytelen ifjú életét 

I a világ örömeiről lemondva, visszavonultan,I  buzgó imádságban tölteni: akkor az olvasó azzal



kotasait bámulni, ám ezért a polgármester leg
veszedelmesebb ellensége sem okolhatja a jó 
»Gyuri bácsit«, mert hisz ő végre is csak vég
rehajtó közeg s a képviselőtestület az, a mely 
eldönti a nagy dolgok sorát.

A városi képviselőtestületet pedig senki sem 
panaszolhatja be a közvélemény előtt, hogy merész j 
költségek s reformok és alkotásokért lelkesülne, 
hogy kocsi és vasúti uj útvonalak megteremtésénél 
saját előnyét belátva, a bőkezű alkotó és teremtő 
szerepére vállalkoznék és segítene eltüntetni a 
Rimaszombat elszigeteltségében megnyilatkozó 
kinai falakat.

Mint hogy ha pedig nem az volna egy fej
lődésre számitó város helyes politikája, hogy 
»minél több ut vezessen Rómába»!

Rimaszombat nem sokára egy újabb nem 
csekély jelentőségű útvonallal lesz gazdagabb, a 
rimaszombat-várgedeivel, mely egy szép nagy 
vidéket hoz közelebb és tesz könnyebben eiér- 
hetővé, viszont Rimaszombatnak is azt az elői.yt 
nyújtja, hogy egy nagy vidéket kocsin könny ab
bén megközelíthetővé tesz.

Ez egy nagy városra nézvést, mely nagyobb 
piaczczal bir, mindenesetre nagyon fontos, újabb 
érdekszálak megteremtője, a melyek persze a 
megkivántató pénzáldozatot is megkívánják.

Rimaszombatra is kiszabták a portiót! Lön 
erre nagy felháborodás és hogy a kedélyek a 
vészteljes haragtól megkönnyebbüljenek, megszü- . 
letett a felebbezés a miniszterhez.

A miniszter az pedig nem igen tudja, hogy 
Rimaszombat város bizonyos körei a megye el
len való »tromfot« Ő tőle várják mindig, holott 
ő csak a közjó objektiv intézője lehet, a feleb 
bezést elvetette és minthogy minden határozatot 
meg kell indokolni, az ügyes miniszteri hivatal
nokok kiszedték a legegyszerűbbet, az alaki in
dokot, hogy t. i. a polgármester tiltakozás nélkül 
irta alá a táigyalási jegyzőkönyvet: és válasz
tották ezt azért bizonyára, mert ez érdombeni 
indokolás több mun' át adott volna, az eredmény 
pedig csak ugyanaz maradt volna.

Ez a határozat került a julius 30-iki köz
gyűlésen felolvasás alá.

Az arezok a teremben komorak, hogy még a 
kedélyes Gyuri bácsinak sincs kedve mosolyogni.

Vészesen vonul át a lelkiken a gondolat, 
hogy a vármegye ismét győzött, mi több, a pol 
gármester adott ehez segítséget.

No ezért lakolnia kell! Vége a viczcznek 
és régi barátságnak ; elő a sóba áztatott szellem- 
virgácscsal és aztán nesze Gyuri bácsi! nesze 
még egyszer és még párszor!

Miután ad verbum audiendum a városi 
ügyészszel, vegye elő a tudományát, vegye ke
zébe a szellemi pörölyt és üsse agyon ezt az 
absurdumot.

Vármegye uram pedig nézi, nézi, moso
lyogva tekint az ágaskodásra és elgondolja, meny
nyire fázik ez a város egy kis önérdekü áldo
zatért, a megyével közös érdekért, mikor ő ide 
hozta a vármegyei központ minden előnyét. 
Nincsen-e ebben egy kis háladatlanság V

De vármegye urammal szemben jó Gyuri 
bácsi mosolyogva fujhatja otthon a bodor füstöt, 
elgondolva, hogy a közügyet ezúttal is becsület
tel szolgálta, a megye és székváros hasznothajtó 
harmóniájának megbontására mit sem tett.

így végződik az ostrom a derék »Gyuri 
bácsi«, a törekvő polgármester diadalával. *

*eszi )e a lapot, hogy az az i r ó  még nem volt 
szerelmes, mert máskép nem csináltatna szerep
lőivel ilyen nagy bolondságot.

Ha pedig a törtéaet végéig szerelmeskedés
sel tölteti el az időt, akkor aztán az úgynevezett 
»jó barátok« besugásai következtében hirtelen 
megkergül és szónélkül lelövi imádott hölgyét, 
aztán pedig egy kétségbeesett »Isten veled világ 
és benzinnel kitisztított szalonkabátom!« kiáltás
sal valamelyik mély kútba ugrik, akkor rá
fogják : z Íróra, hogy egy nagy pazarló, mert 
akkor gyilkoltatfa le szereplőit, mikor azok már 
háromszor is ki voltak a pap előtt hirdetve, ami 
igazán nagy pazarlás ebben a pénzszük, deficzi- 
tes világban.

A harmadik ugyan nem kedveli a rémes 
jeleneteket, de azért valakit mégis ki kell ker
getni ebből az árnyékvliágból Ábrahám kebelébe.

Ez már a lakadalmat is megületi a boldog 
szerelmesekkel és a i ohár javában cseng, zene j 
vígan zeng, esznek isznak az éhes vendégek vi- I 
gadoznak az ifjak, midőn a nagy melegben hir- | 
télén összesik az örömanya, kiölti mérges fül- ; 
lánkját az ifjú férjre és úgy meghal, hogy csupa 
gyönyörűség nézni!

Van-e a széles világon olyan ember, aki 
akkor, midőn a fiatal férj boldogságán örvend, 
rá nem fogná az íróra, hogy annak van már — 
anyósa.

Hanem az már igazán a különczködési haj
lam non plus ultrájára mutat, amit egy másik

Baksay István kitüntetése.
Gsak nemrégiben megyéje osztatlanul ün

nepelte tanári jubileuma alkalmával Baksay Ist
vánt. Az Ünneplésről hosszú közleményben em
lékeztünk meg, sőt a kitűnő férfint úgy mint ta
nárt. s úgyis mint a társadalom oszloposát, ve 
zérezikkben magunk is ünnepeltük. Igazán ör
vendünk annak, hogy a lefolyt szép ünnepet ki
egészíti most az ? legfelsőbb kézirat, mely В a k- 
sa y  I s t v á n t  királyi tanácsossá nevezi ki, bi
zonyságául annak, .hogy a veterán tanár és a 
társadalom oszloposának érdemei méltánylásra 
találtak a kormányférfiak előtt is, akik az érde
met viszont eljuttatták a királyi trón zsámolyá
hoz s meghozták ekként ö Felsége, a király ki
tüntetését.

A kitüntetett férfiút barátai, tisztelői siet
tek üdvözölni. Mi is beállunk minden üres, fon
toskodó magyarázat nélkül a gratulálók sorába, 
kívánva, hogy ő nagysága, Raksay István kir. 
tanácsos még sokáig éljen uj özönével

A legfelsőbb kézirat következőleg szól: 
»Személyem körüli magyar miniszterem 

előterjesztése folytan R a k s a y  István főgym- 
nasiumi tanárnak, a tanügy és közügyek terén 
sok éven át kifejtett hasznos mük'dése elis
meréséül a királyi tanácsosi czimet díjmente
sen adományozom.«

Kelt Ischlben, 1894 évi julius hó 18-án.
F e r e n c z  J ó z s e f  s k.

Gr. A n d r á s s y  G y u l a  s k.

Fürdői levél.
Várgede, augusztus M.

A várgedei fürdő zölddel árnyalt erkélyén 
egy kisebb társaság ült együtt, azon tanakodva, 
hogy mit is fognak az egész napon át csinálni, 
mikor itt egyáltalán semmi szórakozás nincs

— Dehogy nincs, szólt közbe egy vidám női 
hang, van itt sok minden, ami szórakozást vagy 
örömet okozhat, csak nem kell elfogultnak lenni 
és túlsókat kívánni.

Ej, ej, milyen jól [»áriját fogja ennek 
az unalomfészeknek, szólt kötődve egy másik hang.

írhatnál róla egy tárczacz kkef, legalább 
megítélhetnénk, — mennyire szerepel nálad a 
képzelet.

Egyik szó a másikat adta, végre engedve 
a közkívánatnak, nem tárczát ugyan, de egvet- 
mast megemlítek erről < sokfele színben feltün
tetett fürdőről, szorosan az igazsághoz tartva 
magamat, már csak azért is, hogy bebizonyít
hassam, miként mindenütt, tehát Várgedén is 
el lehet az időt kellemesen tölteni.

Annak aki ábrándozni szeret, elég anyagot 
nyújt az érdekes várrom, melyből a szép alakú 
hegytetőn már kevés látszik ugyan, de a vár 
nagyságát igen könnyen ki lehet venni, sőt egy 
kis képzelődéssel be is népesítheti az ember 
En legalább inár többször láttam a daliás leven
téket, a győzelem koszorújával büszke homloku
kon, visszaszáguldani a várba, hol a vár kedves 
úrnője és a tündérszépségü várkisasszony édes 
mosolylyal fogadta őket Tárogató vagy hárfadal 
mellett kisérve az érkezőket a terített asztalok 
és telt kupák mellé.

A terített asztalról jut eszembe, hogy még 
nem rendeltünk ebédet, pedig a fürdő szakács
nője elég jól főz és a jó  levegő, meg a fürdő 
erősítő gyógyhatású párosulva az édes semmit

iró müvei, hogy berontat a török szultán felfris
sített háremébe, elraboltatja a szépséges leány
zókat, aztán ráadásul magahoz veszi még a 1ŐÖ 
leányzó anyját is . . .

Es mit mond ilyenkor az olvasó, kedves 
kezdői ró nr V

Az egyik rész azt, hogy ön megérdemli, 
hogyha nem is olyan sok, de legalább is — tiz 
eleven anyósa legyen, a másik rész pedig, hogy 
nem toll való az ön kezébe, hanem igenis ön 
való a Kozarek kezébe !

llgyszintén nem ajánlható a befejezésnek az 
a módja sem, amelyet pedig sokan követnek : 

»Morajló patak mellett, viruló lombok közt, 
ahol a madarak víg csicsergése, hangos danája 
tölti be a léget s a szellő halk suhanással repül 
a fák dús lombjai között, áll egy rózsákkal be
futott kis házikó. Ajtajában áll a boldog para- 
dics >m ura, egy napbarnitotta arczu férfiú, édes 
gyönyörrel legeltetve kék szemeit a lugasban 
szendergő piczi csecsemőn. Mellette pihen szép
séges ifjú neje, kit jobban szeret mindennél, éle
ténél, jobban a Da mis kincsénél, de az ártatlan, 
igaz szerelem — soha ! . . .«

Ez eléggé poelikus vég es amellett a szent- 
irás azon szavainak is megfelel, hogy :

— Légyen békesség e földön.
De mégsem ajánlatos, mert ráfogják, hogy 

Beniczky Bajza Lenkét utánozza.
Azért tehát nagyon vigyázni kell a befeje

zésre, mert ettől függ minden.

! tevéssel, igen jó étvágyat csinálnak A jó konyha 
és pontos kiszolgálat egyik nélkülözhetlen, jó 
tulajdonát képezi Várgedének és az árak is tür- 
hetőleg jutányosak. A fürdő határozottan kelle
mes és tapasztalhatólag gyógyerejü. Néhány napi 

! időzés után tetemes javulást érez az ember, ami 
magában is sokat ér. Még a zenét is meg kell 
említenem, mert a banda naponta oly szépen 
jálsza édes-bus magyar nótáinkat, hogy könnyen 
elfeledi az ember mellette a szép tisztára söpört 
sétányok ürességét. Na, de ha köznap kevés is az 
ember, annál többen vannak vasár- és ünnepna
pokon, ilyenkor népcsoportok élénkítik a tereket, 
lármájuk, összevegyül a számos fecskepár aranyos 
csicsergésével, melyek itt olyan szelídek, hogy 
még bent a lakószobákban is felrakják apró 
fészkeiket, ha ugyan a szoba tulajdonosa elég 
jó szivü és nem zárja ki őket.

A fürdő élénkségét még nagyon emeli, az 
idén ott étkező kadétnüvendékek jelenléte is, 
kik szép, fiatal őrnagynéjuk és annak kedves 
nővére társaságában, naponként kellemes játé
kokkal rövidítik az időt és lehetőleg jól találva 
magukat, nem egy látogatóval szaporítják a fflr- 
dővendégeket. Szóval a viszonyokhoz képest itt 
is j «; 1 érezheti magát az ember, csak fel ne tegye 
előre magába, hogv ő minden áron unatkozni 
akar. Inkább gondoljon arra, hogy Várgede idő
vel jelentékeny fürdővé fejlődhetik még.

R0B1NA.

V ígjáték  két felvonásban.
I. FELVONÁS

(Szent-ftyörgyi elméhzva út pgy veremiában és vészt- 
jóslóan o lvas egy lapot.)

SzentgyÖrgyi Hah! Milyen czikk ! mily ha
talmas és erőtől duzzadó, hah ! ördög és pokol 
és egy anarkista bomba! Ez ugyan Ravachol 
bombájánál is rettenetesebben fog rombolni. Ce- 
sario tőre nem talált oly biztosan ! Ez a buta. 
sötét világ dölyfével és kevélységével igazán 
gyenge elméjű felfogni e hatalmas vezérczikket! 
(olvasva) A nemzet dicssugaraktól es э magas 
menny isteni leikétől ihletett fény égi ragyogá
sától megkoronázott nimbuMa ismét meg lett tép
ve, midőn a panslavismus buta bérenezei álnok
sággal vegyes gazsággal a ravaszság szinterére 
léptek.

Mindig harczoltunk a panslavismus éllen, 
ez ellen a százfejü hydra ellen, a mely szent 
hazánkban egy megközelithetetlen szirirt: vette 
reá magát és ott csapong rettenetes farkával, 
hogy a még hozzája közeledőket is megsebezze.

Ez a száz fejű hydra végre látva azt, hogy 
gyalázatos étvágyát a magyarság küzdőin ki nem 
elégítheti, a ravaszsághoz folyamodik és beset
tenkedik. mint egy trójai fa-ló az igazhivők tá
borába, hogy annál könvnyebben gyakorolhassa 
inételyező munkáját.

A ravaszság e piszkos álarczát vette fel a 
hazatiságot bérbe véve Gyulai Bottond ügyvéd, 
ki mint hitvány salak akar most szinarany ha- 
zafiságunk kincses házában ragyogni. Hiszen ez 
a legpiszkosabb vásár és Gyulai Bottond és köz
reműködő társai kiérdemlik a legnagyobb meg
vetésünket. Vajion mit keres közöttünk az a 
pansláv féreg, kit mindenki ösmer nemzetellenes 
gazságairól «

Ez a czik valóban nagyszerű és egy nagy 
vidék hangos éljenzése és ezer és ezer tenyér 
tapsa ünnepelte.

Legjobban ajánlható a befejezésnek az a 
módja, amely a valószínűség látszatával sem bir.

Például, ha azt irja az illető, hogy egy ifjú 
házaspár léghajóval indulnak a nászutra, a gön- 
czölszekér rudja kilyukasztotta a gömb oldalát, 
mire a szorgos háziasszony dühében megkop- 
pasztoPa a saroglyábán gubbaszkodó fiastyukot: 
akkor az olvasó tapsolni fog elragadtatásában 
és azt mondja, hogy Írója egy ragyogó fantáziá
val megáldott úri ember.

Úgyszintén el lesz ragadtatva akkor is, ha 
azt olvassa, hogy egy ökölnyi nagyságú szabóle
gényt a sétatéren úgy megcsípett egy szúnyog, 
hogy arcza elefántnagyságura dagadt fel, vagy 
pedig, hogy Szegeden a tinánezok és végrehajtók 
tiszteletére bankettet rendeztek a »Kőtsönös- 
rókusba.«

Mikor aztán a tárcza ilyen hihetetlenül 
pompás módon be van fejezve, akkor be kell 
tenni egy erősen összegyűrődött borítékba, ku
száit vonásokkal reá kell irni ó czimet és vi
gyázva, nehogy tévedésből reá ragasztassék a 
bélyeg, bedobandó a postán

Ha a szerkesztő olyan vakmerő lenne mert 
a szerkesztők között akad néha igen vakmerő 
ember is, hogy a tárczát egy hét leforgása alatt 
sem közölné, akkor perrel kell őt megfenyegetni.

p Ily módon a dicsőség valósággal villamos 
vasúton közéig és több mint bizonyos, hogy a 
kezdő iró rövid idő múlva — hires felkapott 
ember lesz!



Megyek, megyek a piaczra! A fórumra, hol 
a nép. imádott népem ünnepelni fogja feltárna- 
ti itt dicsőségemet

(Eltűnik. A liiggöny legördül.)

II. FELVONÁS.
(Szent-Cyörgyi merengve ül szobájában, megelégedetten 
dörzsöli kezét, egyszer c ak kooogás hallatszik s be

lép két úr)
Jolsvay: Én Jolsvay földbirtokos vagyok.
Rőczey: Én Rőczey vasgyáros vagyok.
Szent-Györgyi : Ah igazan örvendek a nagy 

szerencsének.
Jolsvay : Kettőnk küldetése, hogy egy meg

jelent hírlapi czikkeért, melynek személyes része 
sértő Gyalai Bottondra nézvést, lovagias elégté
telt kérjünk.

Szent-Györgyi: Ah! csak az kell! Tessék 
helyet foglalni s egy negyed órát várni, az elég
tétel azonnal meglesz.

(Szent-Gyorgyi ir s aztán idegesen felugrik.)
Szent-Györgyi: Nos uraim! Az elégtétel 

már is megvan, mert hat én lovagias ember va
gyok. Itt hallani fogják, a ini legközelebb meg
jelenni fog altalam szerkesztett világlapban 
(Olvas )

A nagy izgalom, a melvet múltkori czik- 
кйпк okozott s mely Gyulai Boltond ellen irá
nyult, arra indított bennünket, hogy alapos ta
nulmányt tegyünk a pansiavismus körében. És 
milyen meglepő eredményre jutottunk Hogy nin
csen fáinabb és becsületesebb gyerek Gyulai 
Bottond urnái, ki egy igazi gentleman, szorgal
mas, munkás családapa és végül 13 próbás ha
zafi, ki soha még szagát se érezt * a panslávis- 
musnak, sőt a legújabb tette által bizonyította 
be, bogy sajnálatra méltó áldozat.

Meggyőződtünk ugyanis arról, hogy Gyulai 
Botond maga is nagy hazafi és csak a pánszlá- 
vok visszaélésének tanulmányozása végeit szin- 
leg állt be a pánszlávok közé, hogy azután v i s 
szatérve az igazhivők közé, szerzett tapasztala
tait érvényesíthesse a nemzet férgei ellen. Nos 
tehát neki biinbocsánatra sincs szüksége, mert 
sohasem volt bűnös, sőt belátta, hogy tévelygés 
volt tőle meg az is, hogy egy tanulmányutazás 
által gyanúsításoknak tette k. magát.

Ép ezért üdvözöljük az uj hazafit, a régi 
hazafi folytatását s meg vagyunk győződve, hogy 
mindezeket Gyulay Botondnak tettei is igazolni 
fogják.

Szenlgy«*rnyi, ltoczey. Jolsvay < /.eölelktznd., a 
függöny legördül

A publikum kac/ag és a derültségtől 
tombol.

Köszöntés és nyegleség.
Van egy nagyon furcsa dolog, melyet se

hogy sem tudtam ezelőtt megmagyarázni ma
gamnak

E furcsa dolog az, hogy az emberek se 
köszönni nem tudnak, se a köszönést fogadni 
nem tudják és mégis úgy vágynak a köszön
tés utón.

E furcsa dolgot azelőtt megmagyarázni nem 
tudtam, nem pedig azért, mert a nem köszönést, 
a köszönés nem fogadását nemcsak a fiatalabb 
nemzedéknél tapasztaltam, hol a könnyelműség s 
léhaság még mentségként szolgálhatott volna, 
hanem élemedett 5 0 —60 éves, tanult és magu
kat müveiteknek tartó embereknél is, kiknek pe
dig jó  régen benőhetett volna a fejük lágya, 
hogy az ily nyegleséget az aszfaltbetyaroknak 
hagyják.

Pedig hát a köszönni nem tudás a mai 
kornak egyik nagy betegsége, mert ez egyúttal 
a szívélyességnek, az emberszeretet tejtestvéré
nek gyászjelentése is

Sőt azok is, kik végkép nem felejtettek j 
még el a köszönést, úgy tesznek, mintha a kö
szönés egy jobb kor egyéb szép emlékeivel el 
volna temetve.

Már a babaszobából is kiküszöbölték a 
köszönést; 3—5 éves polgártársaink már nem 
köszönnek, hanem »pacsit adnak a bácsinak«.

A kik meg kiejtiK a hányaveti »jó napot«, 
— teszik ezt úgy, mint mikor a négylovas ko
csis az öszvérhajcsárral beszél. — Orrhangon, j 
francziásan

És ez utóbbi főleg a hölgyek szokása, mert i 
még ők elmondanak egy rövid »jó napot«-ot | 
míg a férfiak egyszerűen nem köszönnek és nem 
fogadják az esetleges köszöntést.

Szorosabb ismerősök között ugyan van még 
egy köszönés, de ez meg már aztán majdnem 
undorító a lakájságot jelentő »kisztihand«, me
lyet férfiak nőknek, nők férfiaknak, férfiak fér
fiaknak egyaránt mondanak.

No ebből már én se nem kérek, se nem 
adok —

Nagyobb — az az ne pazaroljuk a foga- j 
lom fokozását a törpeségek napjaiban — csak i

magát nagyobbnak hivő ember nem köszön a 
kisebbnek, azaz nem annyira a hatalom szeke
rén ülőnek.

Az egyszerű, kopott okos embert észre sem 
veszi a tőke, a hiú rang. Nincs a csillagnak ér
téke, csupán a transparenteknek.

A nem köszönés, л köszönés el nem foga
dása általános divat Vaunak emberek, kik együtt 
tanultak, egy kenyeret, egy sót ettek es később 
a ki rangban, hatalomban többre vitte, az észre 
sem veszi a másik köszönését, nem fogadja el.

E'. a nyegleség sok jónak a megrontója, a 
nemköszönésből, a köszönés el nem fogadásából 
ered az erdemnek nem kellő mérlegelése. Mert 
Apollónak nem tehetségét, hanem bíborát veszik 
észre. Apolló ha kopottan járna, nem fogadná 
el köszönését a jómódú szatócs, nem pedig azért, 
mert ma a műveltség és ildomosság helyett a 
nyegleség kaczag le úgy az ősz fürtról, mint a 
pelvhedezö ajkról.

D. K.

H Í R E K .
— Gömöriek Párádon. Mint halljuk az idén, 

mint rendesen, újból sokan keresték tel a parádi 
fürdőt GömörbŐl. Fáy István a közeli napokban 
jött családjával haza. Ott időznek: Hevessy Ber
talanná és leánya Hevessy Mara, Mihahk De- 
zsőné és leánya Mihalik Margit s néhány nap 
óla Dráskóczy László.

Molnár József ügyvéd családjával kedden 
érkezik haza Hadegundból.

— Lapunk szerkesztője Szeless Ödön f. hó 
1 -én visszaérkezett hosszas fürdői üdülésből Ri
maszombatba s a lap szerkesztését és vezetését 
ismét átvette.

A helybeli vadásztársaság a szárnyasokra 
a vadászati tilalmat augusztus hó lo-éig meg
hosszabbított a.

— Tüzéreink folyó hó 6 án indulnak Tor- 
nallyán. Pelsőczön, Rozsnyón és Tornán át az 
Abauj-Torna megyében fekvő Szinára, hogy több 
heti lőgyakorlatáikat éles töltényekkel elvégez
zék. Onnan az őszi nagy hadgyakorlatokra visz- 
szajönnek.

— Határozatképtelen közgyűlés. Julius hó 
30 án megtartott székvárosi képviselőtestületi 
közgyűlés napirendjébe lel volt véve a Tompa- 
utczai pásztor-ház és a Jánosi-utezai mészár
szék-helyiség eladásának végleges rendezése. Ez 
azonban nem sikerült. Nem azért, mivel egy ha
tározatnak többséget nem tudtak szerezni, nem! 
hanem mivel az érdeklődés oly nagy a képviselő- 
testület tagjai közt a város ügyei iránt, hogy 
nem jött össze annyi képviselő, amennyi törvény 
szerint kell ahhoz, hogy a vagyonátruházás fe
lett határozatot hozhassanak. A választó polgá
rok ezt a buzgalmat bizonyára fel fogják je
gyezni az uj választások idejére.

— Kirándulás Agtelekre. Bimaszécs intel- 
I ligentiája egy nagy társaságba egyesülve, számra

harminczaa, f hó 5-én vasár lap, egy nagyobb 
szabású kirándulást tesznek az agteleki bar
langba. Reggel í  órakor indul a társaság kocsi
kon s az ebéd az agteleki barlang nagy termé- 

I ben van tervezve.

— Éjjeli dorbézolás Budapest főváros hires 
volt a Thaisz regime alatt, hogy ott az éjjeli 
dorbézolások minden neme lehetséges, sőt hogy 
ott ezek az éjjeli tivornyák inég az idő által 
sincsenek korlátozva, sőt lehetséges, hogy a 
leghangobabb dorbézolás kivilágos kivirradtig 
folyjon a legnagyobb zajjal. A Thaisz regime 
meg is bukott a nyomában járó sok panasz foly
tán. bár nehezen ment a dolog, mert volt Thaisz- 
nak egy nagy erőssége, hogy tudniillik gratissima 
persona volt fenn. De az elfajulások mégis meg
döntötték, s jött a poriíicaló Török-rendszer, a 
melynek első dolga volt a hangos, lármás tivor- 
nyázást. betiltani s a zenélés tekintetében zárórát 
rendelni; megkövetelte ezt a közrend és a pol
gárok nyugalma, annak daczára, hogy Budapest 
főváros és sok idegen jó  ide csakis mulatni és j 
szórakozni, a mire a hivatalos hatalomnak te- I 
kintettel kellett lennie. És mégis mit látunk Bu
dapesten? Hogy minden lármás, ordítozó, köz
rendet háborító mulatság tiltva van, a zene pedig 
éjfél után nem játszhatik sehol. Ennek ellenében j 
Rimaszombat persze olyan világváros, a mely 
ilyen korlátozásokat meg nem tűrhet s itt lehet
séges, hogy egyes, nagyon is kétes helyiségekben
a legvadabb hangulatiéin, a legdurvább orditozás 
(a melyet a mulalók éneklésnek hívnak) zavarja 
a szomszédok éjjeü nyugalmát, an nélkül, hogy 
az éjjeli rendörjárai к ízt megakadályoznák, le
hetséges, hogy a melegre való tekintettel ezt a 
gyalázalos mulatozást nyitott ablak mellett foly- | 
lássák, lehetséges, hogy a zeue ehhez az erkölcs- ]

télén tivornyához á kora regg-íi órákig az egész 
éjjelen át adja a kíséretet. Vájjon hol van az 
megírva, hogy Rimaszombat olyan varos, hol a 
korcsmaipar azon privilégiumban részesül, hogy 
azt folytatni lehet a szomszédok békéjének, éjjeli 
nyugalmának háborgásával, hogy a korcsmáros 
üzleti hasznáért, egyes szomszédos lakók áldo
zatul dobják a nappali munka állal megkívánt 
éjjeli nyugalmukat. Nem vagyunk ellenségei az 
illedelmes mulatságoknak, a melyek a kellő te
kintettel folynak, ha azok még reggelig is tarta
nak, de haározottan a közvéleményt véljük 
tolmácsolni, ha azt. Írjuk, hogy a fent leirt dor
bézolások n«mi engedhetők meg, s ösmerve ka
pitányunk erélyei, meg vagyunk győződve, hogy 
e visszaélések szinrehozatala után a kellő intéz
kedéseket meg fogja tenni.

— Vállalkozás. Az államépitészeti hivatal
ban az elmúlt héten megtartott árlejtések alkal
mával a feledi papiak javítást Visnyay Pál vár- 
gedei lakos, az előiránvzott árból 1 2 1  perczentet 
engedve, — a tiszolez-poprádi utón szükséges 
javításoKat ped g özv Homola Andrásné muráoy- 
hutai lakosnö, az előirányzott álból 5 perczentet 
engedve — vállalták el

— Nincs sonka. A rimaszombati iparosok
és üzletemberek figyelmébe ajánljuk azon körül
ményt, hogy helyben egyetlen egy üzletben sem 
lehet sonkát kapni.

Katona beszállásolás. Az őszi nagy had
gyakorlatokról már többször megemlékeztünk. 
Emlittettük annak során az összes részleteket,
megemlítve azt is, hogy városunkban 6—7000 
ember lesz elszállásolva. — Az ez iránti intéz
kedést a városi kapitányi hivatal már megkez
dette. A nehéz feladat sikeres megoldását min
denesetre az fogja biztosítani, ha a városi lakos
ság rend-és rangkülönbség nélkül a lehető legna
gyobb előzékenységgel jár kezére a közigazgatási 
hatóságnak és nem borzad a kato aságtól, meg
gondolva, hogy a fáradságos nehéz feladatokra 
hivatott katonaságnak minél jobb pihenőt sze
rezni, hazafias dől »g.

Egy istálló dicsősége. Farkas Ábrahám
es Ferkas Z ltan megyebeli nagybirtokosok mint 
kitűnő lónevelők ismeretesek nemcsak megyénk
ben s országszerte sok vidéken, hanem különö
sen is a fővárosi sportkörökben. Sokszor volt 
már alkalmunk a lótenyésztéssel foglalkozó gaz
dasági lapokban dicséretet olvasni a Farkas
istálló remek lovairól, sőt egyik másik ló és 
fogat képes rajzát is láthattuk képes lapokban, 
a mi szintén a felébresztett figyelem jele. Az a 
hir azonban, hogy Farkas Zoltán Ernest hessen 
darmstadti nagyherczegnek két lovat eladott, azt 
bizonvitja, hogv Farkas Zoltán lovainak jó hire 
a külföldre is kiterjed.

— Ipari szakiskolák. Jó és szakképzett ipa
rosok iránti kereslet napról napra jelentékenyen 
emelkedvén, a miskolezi kereskedelmi és ipar
kamara szives jóindulatába ajánlja az érdekel
teknek, miszerint a kereskedelemügyi magy. kir. 
miniszter ur főhatósága alatt jelenleg következő 
ipari szakiskolák vannak: közép ipariskola Kas- 
*a; fémipari iskolák: Gölniczbánya, Budapest, 
Stoósz: faipari iskolák. Homonnán, N.-Szeben- 
ben; fa- és fémipari: Marosvásárhely, Kolozs
vár, Arad, Szeged; szövő- és kötőszővő iparis
kolák: Kézsmárk. В -Csaba, Pozsony, Nagy-Disz- 
uósd, Nagy-Becskerek, Csíkszereda, Selmeczbánya, 
Kassa: agyagipar: B.-Mágocs, llngvár, Rima
szombat: kőipar Zal tna; kő- és agyagipar Szé
kely-Udvarhely; gyermekjáték készítő iskola: 
Hegybánya Szélakna, Fenyves-Chvojniczán, Er.- 
Szr-Miklós, Marosvásárhely: kosárfonó iskola 
Belluson; esipkeverö iskola Körmöczbányán ; 
kőipar iskolák: Budapest VIII. és I. kér. Kolozs
vár, Sepsi-Szent-György, Szeged és Győrött; kez- 
tvüvarró telep Budapest: órássegédek tanfolyama 
Budapest; czipészipar iskola Nagy-Szehen; Sza
bóipariskola Budapesten ; Építőipari tanfolyam : 
Kassa, Kolozsvár, Marosvásárhely, Szeged; kő
faragó tanfolyam Hosszúfalubau ; agyagipari tan
folyam Csáván : kosárfonó tanfolyam Békésen; 
Vasárnapi szakrajz tanfolyam Kassa; szakrajz- 
iskola Kolozsváron és Aradon.

— Sertés-lopás. Martonfdán f. hó 3-án vi- 
radóra ismeretlen tettesek elhajtották Tót József 
ev. ref tanítónak 4 darab hízott sertését az ól
ból. A csendőrség a tettesek nyomát — szokás 
szerint — bottal üti

Neogrády Antal a jeles festőművész, aki 
aquarell képeivel aratott általános sikert s a 
legelőkelőbb körök ügyeimét is képeire tudta 
irányítani, hosszabb idő óta nyaral kedves csa
ládja körében. Az ambitiósus festő aquarell ké
peihez nap-nap után tanulmányokat tesz s ha 
egy-tgv szép vidék megragadja finom érzékét, 
hozzá is fog azonnal a kép megfestéséhez fer- 
sze a dolog nem megy olyan köunyen, mint azt



itt leírni, mert hisz tudva levő dolog, hogy az 
apuarell festészet ha ma a legdivatosabb és leg
keresettebb Itauer is, de egyúttal a legnehezebb, 
hol a művész nem poczolhat, mert az elkövetett 
hiba alig helyrehozható, s a hol úgy a színezés, 
mint a részletekre menő aprólékosság is kiváló 
szerepet játszik. Hogy alaposan szokta Neogrády 
Antal feladatát megfejteni, a melleit tanúskodik, 
hogy a tárlatokon mindig kiváló figyelem jut 
képeinek és a mi még praktikusabb, hogy ké
peit hamarosan elkapkodják, de legékesebben 
szól, hogy Csáky Albin minister korában őt a 
festőművészeti mesteriskolában az aquarell fes
tészet művésztanárjává nevezte ki. A volt minis
ter gyakori látogatója volt a fiatal festőnek és 
képeit annyira megszerette, hogy magával vitte 
szepesi kastélyába s a tájról több felvételt esz
közöltetett vele. A képek mind nagyon sikerül
tek. A festőművész által ápolt zsanért illeti, ő 
a tájképpel combinált genre-képeket kultiválja.

—  Kolera-alarm- A héten rémes hir járta 
be a várost, hogy Helpán kitört a kolera, egy 
ember már meg is halt benne, a baj hivatalosan 
már constatálva van stb. Ezeket a hireket a leg
határozottabban mcgczáfoljuk s tesszük ezt azért 
is, hogy alkalmunk legyen a közönséget az efajta 
alarm-hireklől óvni, melyek csak arra alkalma
sak, hogy zűrzavart keltsenek. Ne adja azt az 
Isten, de ha egyszer ilyen veszedelem bekövet
keznék, nem lesz szükség kéz alatti hírekre, 
maga a hatóság szokta ilyenkor hivatalosan a 
bajt s veszélyt a közönséggel közölni. Amig ez 
be nem következik, nyugodt lehet mindenki, per
sze a kellő óvrendszabályok foganatosítása nem 
fog ártani.

—  Ösztöndíj-pályázót iparosok számára. A 
»Pesti magyar kereskedelmi bank« által alapított 
ez évben 200 frtra rugó ösztöndíjra pályázat 
hirdettetik. Pályázhatnak oly iparosok, kik vala
mely felső ipariskolát jó sikerrel végeztek, ami 
végbizonyitványnyal igazolandó. A keresk. m. kir. 
minister úrhoz czimzett folyamodványok a mis- 
kolczi kamara területén (Borsod, Gömör, Heves 
m.) a miskolczi kamarához f. évi augusztus hó 
31-éig nyújtandók be. A tanulmányozás tárgyává 
azon kérdés van kitűzve, hogy mily módon és 
eszközök által lehetne a kötő- és szövészeti 
gyáriparunkat fejleszteni; összehasonlítás teendő 
hazai szövőiparunk és a nyugoti államok ugyanez 
ipara közt s részletesen tanulmányozandók azon 
okok, melyek ez iparunk fejlődését nehezítik és 
azon eszközök és módok, melyek annak fejlesz
tésére vezeth dnek és hogy mennyiben lehetne a 
gyáriparral kapcso'atosan a háziiparosokat is 
állandó foglalkozással ellátni. E czélból az ösz
töndíjas által különösen Német- Franczia- és 
Angolország fejlett szövőipari viszonyai tanul
mányozandók. Oly pályázó, ki alapos iskolai 
előképzettség mellett a tanulmányul kitűzött kér
dés tekintetében már elméleti vagy gyakorlati 
irányú tanulmányokra hivatkozhatik, illetve olya
nokat kimutathat, nemkülönben a kellő nyelvis
meretekkel is bir. az ösztöndíj odaítélésénél 
előnyben fog részesülni. A tanulmányút tartama 
6 hó, melynek befejezte után az ösztöndíjas a 
kitűzött kérdésre vonatkozó tanulmányozásának 
eredményéről a kereskedelemügyi m. kir. minis
ter urnák jelentést tenni tartozik.

—  A pozsnyói evangélikus templom és is
kola parkjának fejlesztése érdekében Sziklay 
Géza, Rozsnyó város érdemekben gazdag pol
gármestere, ki nemcsak városa gazdasági és 
pénzügyi dolgaiban teremtette meg a kiváló ren
det, hanem a város szépítésére is sok gondot 
fordít, egy alapos előterjesztést adott be a rozs- 
nyói egyházi közgyűléshez, amelyben apróra elő
adja azon módokat, amelyek áltál a már most 
is csinos hely valóságos kis paradicsommá lehet. 
Mindenesetre az egyház, iskola ép úgy fog ezál
tal nyerni, mint maga a varos.

—  Kabala Kossuth iránti kegyelet emlékében. 
Kossuth nagy hazánküa született 1802-ben, meg 
halt 1894-ben. E két szám tétel összege 3696, 
ennek fele hazáuk ragyogó évszáma 1848. Ma
gyarország kedves hazájából eltávozott 1849-ben. 
Hűlt tetemei hazánk szivébe elhelyeztettek 1894.

—  Tompa Mihály-alapitvány. A kitűnő ma
gyar költő 1866-ban fölkereste a feketehegyi 
fürdőt s ott enyhülést is talált. A fürdővendé
gek e látogatás emlékére évről-évre ünnepiessé
get rendeztek s a befolyt jövedelmekből alapot 
gyűjtöttek össze Tompa szobrára. A szép terv j 
meg is valósult; a szobor költségein túl fönma- 
radt összegből pedig most 200 frtos alapítványt 
létesítettek, amelynek kamataiból Merény község 
rőm. kath. és luleránus iskoláiból azokat a ta
nulókat fogják jutalmazni, akik a magyar nyelv 
tanulásában legtöbb eredményt érnek el. További 
130 frtot pedig a szerény körülmények közöH 
levő merényi lutheránus egyház lelkeszi épüle
tének kijavítására fordítottak segélyképen. Az 
idei Tompa-Ünnep 70 frtnyi tiszta jövedelmét az

elöljáróságnak adták át, hogy vele 1895-ben azt 
a tanítót jutalmazzák meg, aki a magyar nyel
vet a legsikeresebben tanította. A Tompa-szobor 
előtt július 29-én tartották meg a szokásos ün
nepet. Az emlék beszédet Gyulay Béla budapest i 
igazgató-tanár tartotta, Tóth Aurél törvényszéki 
bíró pedig a saját szerzeményű ódáját olvasta 
fel. A hangversenyben és műkedvelő előadáson 
Tolnay Mariska, Oláh István és Báthory Béla 
tűntek ki

— Az egyesült magyarhoni üveggyár r. t. 
Salgótarjánban jelentékeny támogatás mellett 
sötétüvegpalaczk-gyárat létesített, mely évi 5 
millió darab palaczk előállítására rendeztetett 
be s mint uj iparág meghonosítását ezélzó vál
lalat hivatva van a külföldi ipar hason termé
keivel versenyezve, azokkal a magyar piaczot 
ellátni s idővel az országot a külföldi ipar ez 
ágától teljesen függetleníteni. Hogy azonban e 
vállalat fennállása és fejlődése biztosítva legyen, 
feltétlenül támaszkodnia kel a hazai fogyasztó
közönség pártfogására s azért ezen uj hazai vál
lalatot; a miskolczi kereskedelmi és iparkamara 
melegen ajanlja az üvegkereskedők, sörfőzdék 
stb figyelmébe.

A honvédelmi magy. kir. miniszter úrtól 
nyert értesülés szerint a honvédségi lábbelik 
szállításánál ezentúl eltekint a szerződés köté
sétől és óvadék letételétől, hanem elegendő lesz 
a kereskedelmi és iparkamara előtt kiállítandó 
kötelező nyilatkozat. Midőn ezen a kisiparosok 
érdekében tett kedvezményt a miskolczi kereske
delmi és iparkamara közli, előre is felhívja a 
lábbeli iparosokat a legközelebb kiírandó szállí
tásokra.

A laptulajdonos megbízottja és felelő s szerkesztő • 
SZELESS ÖDÖN.

Segédszerkesztö : CSERNAY DÁNIEL.

Piaczi árak.
Rimaszombatban 1894. augusztus 4. tartott heti 

vásáron:
Tisztabuza forint 5.50—6.60, rozs 5.30—5.50, árpa 

y.80—6.—, zab 4.80—5.— kukorieza 5*50—5.60, krumpli
í .25.—1.40, bab-------- .------ inmázsánkint. — Marhahús
14 kr. Borjúhús í-8 kr. Sertéshús 48 kr. kilogrammonkint 

a rkapitányi hivatal.

Rozsnyón 1894. évi augusztus 4. tartott heti 
vásáron

Tisztabuza frt 5.20., rozs 3*40. árpa 3.60. zab 3*80 
kukoricza 3*50, bab 500., kása 6.90 hektoliterenkint 

Súlyán Sándor, rkapitán у
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Árverési hirdetmény.
Alólirott kiküldött végrehajtó az 1881 -ik 

évi L X . tcz. 102. §-a  értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a rimaszécsi kir. járásbí
róság 1933— 1894. számú végzése által Berger 
J. javára Gottlieb Fülöj* alsó balogi lakos ellen 
244 frt 22 kr. töke és járulékai erejéig elren
delt biztosítási végrehajtás foganatosítása al
kalmával biróilag felülfoglalt és 1118 frt 49 
krra becsült lovak, szarvasmarhák, házi búto
rok, termények, szeszes italok, réz- és vasedé
nyek s követelésekből álló ingóságok 244 frt 
22 kr tőke, ennek 1893. év inárczius hó 28 ik 
napjától járó kamatai, 67 írt 13 kr., megállapi 
tott eddigi 1 frt 60 krnyi jelen hirdetményi és 
az ezutáni költségek erejéig nyilvános árve
rés utján eladatnak.

Mely árverésnek a rimaszécsi kir. járás
bíróság 828 1894-ik számú kiküldést rendelő
végzése folytán \ls6-Balogon leendő eszközlé
sére 1894-ik évi augusztus hó 21 ik napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen 
az 1881-ik LX-ik törvényezikk 107. § a  értel
mében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el- 
adatni fognak.

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

Rimaszécsen, 1894. julius hó 31-én.
Salamon Béla,

kir. bírósági végrehajtó.

О  és füszerkereskedésében §  
PUTNOKON

keres zt ény  tanoncz
azonnal felvétetik.

H i r d e t m é n y .
Zádorháza község vadászterülete 6 egy

másután kővetkező évekre foltfő évi augusz
tus hő 16-án reggeli 9 órakor Zádorházán 
a biró házánál nyilvános árverés utján haszon
bérbe fog adatni. Mely árverésre a bérleni kí
vánók meghivatnak.

Az árverési feltételek Zádorházán a biró 
házánál bármikor megtekinthetők.

Zádorháza, 1894. julius 29.

K ellner P i l ,  Bettes Sándor,
körjegyző. biró.

S a s k a  e l a d á s .
A kurinczi földmives iskolához tartozó 

erdőnek g u b a c s t e r m é s e

augimtns hó 15-élg
tett z á r t a j á n l a t  alapján a legtöbbet Ígé
rőnek el fog adatni.

Az ajánlathoz 40 frt bánatpénz mellék
lendő, mely összeg augusztus hó 15-én d. e. 10 
órakor, az ajánlatok felbontásával egyidejűleg 
fog a nem acceptáltak részére visszaadatni.

A legtöbbet Ígérő vevő a fizetendő összeg 
felét rögtön, második felét legkésőbb egy hét 
alatt tartozik lefizetni. — Az igazgatóság fen- 
tartja magának, hogy :

1. 300 forinton alóli ajánlatokat nem vesz 
figyelembe ;

2 a vevő október 1-től a sertések legel
tetése ellen óvást nem tehet ;

3. a gubacs körüli minden költség a ve
vőt terheli s igy az esetleg előforduló bélyeg
illeték is;

4. a feltételeknek eleget nem tevő vevő
vel szemben, a befizetett összeg visszatartása 
mellett uj eladás eszközölhető, a netaláni ke
vesebb vételárt pótolni tartozik, a továbbiakra 
a sommás szóbeli eljárás s a rimaszombati kir 
járásbíróság illetékessége köttetik ki.

Az IgazgatÓHág.

ERDÉLYI JÁNOS
Щfogtechnikus, borbély és fodrász ф

m ű t e r m é t
а « Н Á R O K  R Ó Z S A d m elletti

Széplaky-fóle házba
helyezte át s czélszerübben berendezve áll 

a n. é. közönség rendelkezéséle.
Kéri a n. é. közönség pártfogását.
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Pályázati hirdetmény.
A tornallyai járásban Harkács székhelylyei 

rendszeresített körorvosi * állomásnak választás 
utjáni betöltése végett pályázat hirdettetik.

A megválasztandó körorvos javadalmazása 
400 frt fizetés, 100 frt lakbér, 150 frt utazás
átalány. Látogatási dija nappal 40 kr., éjjel 80 kr.

Köteles Tornallyán, a járás székhelyén 
lakni s a körhöz tartozó községeket havonként 
egyszer saját költségén beutazni.

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy szabály
szerűen felszerelt pályázati kérvényüket hivata
lomhoz Tornallyán az 189^. évi augusztus 
hó 25-ig ad ják  he.

A választás Harkács község házánál az 
1894. évi szeptember hó 1-én délelőtt 10 órakor 
fog megejtetni.

A körhöz 19 kisközség tartozik, a lakosság 
száma 6545.

Tornallya, 1894. julius hó 17-én.

Szontagh Zoltán,
főszolgabíró.
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