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Államosítás előestéjén
Л közigazgatás államosításának nagy 

küzdelme egy a parlamenti törvényhozás 
történetében nem mindennapi jelenséget te
remtett meg, hogy létrejött az ellenzéki pár
tok megfeszitett ellenkezése folytán egy 
csonka törvény, amely egy paragraphusból 
áll, kijelentvén, hogy a közigazgatás állami 
feladatot képez.

F.gy ilyen kijelentés gyakorlati végre
hajtást és életbeléptetést biztosító intézke
dések nélkül bizonyára semmi, s ha vala
minek venni kívánjuk, nem képez az mást, 
mint olyan puszta elvi kijelentést, mi ál
lam bölcsésze ti tankönyvekbe való inkább s 
ott is csak mint több egymás mellé rendelt 
kormányzati elvek közt felállított és magya
rázatra szoruló igazság szerepelhet.

De megtörtént a különös eset, hogy 
egy pusztán elvi kijelentés került a tör
vénybe, amelyet gyakorlatilag csak annyiban 
vehetünk komolyan, mint a parlamentáris 
küzdelem egy emlékkövét, folyton íigyelmez- 
tetö, sürgető oszlopkövét, hogy Magyaror
szágban ennek az elvnek megvalósítása el
kerülhetetlen, hogy Magyarországon minden 
uralkodó kormány és többség ezt a prog* 
ramrnot leltár szerint kénytelen átvenni

A jelenlegi kormány is átvette úgy ebö, 
mint rekonstruált állapotában, bár mindez 
ideig csak bejelentett piogiammpont volt, 
amely az egyházpolitikai küzdelmek által 
egészen háttérbe szói ült. De a legfőbb egy
házpolitikai javaslat elfogadása után termé
szetszerű volt a közigazgatás államosításá

nak kérdését napirendre hozni, ami két 
legközelebb elmondott miniszteri beszédben 
vVekerle miniszterelnök és Hieronymi bel
ügyminiszter nyilatkozatában megtörtént.

FI lehetünk tehát készülve arra, hogy 
az egyházpolitikai javaslatok legközelebbi 
végleges elintézését a közigazgatás államo
sítása fogja követni.

A javaslatok fogják megír,utaíni, miként 
lesz a nagy kérdés meg ddva, időelőtti volna 
tehát e kérdéssel foglalkozni de mind a két 
miniszteri beszédben voltak olyan kijelen
tések, amelyeket táisad; imi fejlődésünk szem
pontjából nagyon fontosaknak tartunk, és 
az egyik, hogy a megyei önkormányzatot a 
reform csak annyiban fogja érinteni, ameny- 
nyiben ezt az állam czéljai megkívánják, s 
hogy a megye továbbra is fontos tényezője 
marad a kulturális és g ;zdasági fejlődésnek, 
egy másik kijelentés, btg\ a kis- és nagy
községek önkormányzata és önállósága fej
lesztve leend, végül, bogy a városok auto
nómiája a refoim által legkevésbé sem lesz 
érintve.

Ezek a kijelentések a községek jövőjét 
s a városok fejlődését oly közelről érintik, 
bogy a társadalmi nőt továbbra is érvé
nyesülni. a községeknél pedig a szándékolt 
fejlesztést látva, a legkomolyabb figyelmet 
érdemlik és alkalmasak arra, bogy bizalom
mal tekintsünk;a kormányjavaslatok elé.

A íelorm előestéjén, a szándékolt újí
tásokkal szemben azonban alkalomszerű
nek találjuk kiemelni, hogy Gömörmegyé- 
nek öt rendezett tanácsú városa van.

Vájjon micsoda sors fogja ezeket érni 
a reform következtében ?

Rimaszombat, ha az uj megyei beosz
tás megyei székhelynek meghagyja, eddigi 
autonómiáját kétségtelenül fenntarthatja.

Rimaszombatnak tehát legfőbb prog- 
fammjának kell lenni, a maga részére biz
tosit ani a megye összes erkölcsi befolyását, 
tehát kell, hogy a megyével a legbensőbb 
vonatkozásokba jöjjön. Ebben a politikában 
előnyére fordíthatja a jogfolytonosságnak 
az elvét is.

Mi lesz azonban a többi négy város
sal, névleg Rozsnyóval, Dobsinával, Nagy- 
Rőczével és Jelsvával? Ez a kérdés annál 
élénkebb felvetést igényel, minthogy már 
most is nem egy hangot hallottunk egyik
másik városban, hogy sokkal előnyösebb 
volna, ha a megye keretében mint nagy
községek léteznének, mi által a nagy ön- 
kormányzat fenntartási költségeitől szaba
dulnának s igy megszaporodott jövedelmei
ket kulturális és gazdasági intézményekre 
fordíthatnák és csak egy ily utón elért fej
lődés és megerősödés után térnének esetleg 
át újból a városi önkormányzati rendszerre, 
ha azt a magasabb fejlettség indokolná. 
Ezen hangok pedig támaszkodhatnak most 
már a miniszteri kijelentésre is, hogy a köz- 
igazgatási reform a községeknek úgyis meg 
fogja hozni a nagyobb önállóságot

Ennek ellenében szól természetesen a 
fejlettebb autonómiából eredő önállóság és 
ebből származó nagyobb szabadság; persze 
hogy az a kérdés, vájjon rendelkezik-e a 
város annyi erővel, hogy a szabadság ne

t í e c z *.
EGY KARBÓL KETTŐT CSINÁLNI.

— Igaz történet. —
(A »Gömört eredeti tárczája.)

Bölcs Salamonnal történt meg. Ö bölcs lé
tére a fenti problémát meg nem tudván fejteni, 
hihető, hogy nmst is találkozhatnak egyes egyé
nek, kiknek erős fejtörést adna e felvetett kérdés.

Hogy azonban ez meg ne történjék, elmon
dok egy kis anecdotlát.

Böh-s Salamon a zsidók hatalmas koronás 
királya, mint a meseszerző irja, rendkívül nagy 
vadász volt.

Egy alkalommal hatalmas vendégeivel Li- 
bánon hegyén hajtóvadászatot rendezett.

ö  a fejedelem — mint biztos lövő — fel
húzott fegyverrel ment egy különös nyomon — 
persze hátultöltő lehetett, ámbár ezt nem irja a 
könyviró, de én azt is elhittem volna neki, 
mert az elöltöltőkből is csak a kávást ösmertem 
még akkor.

A n j о т  egy barlangba vezetett.
A fejedelem, mint bátor vadász s biztos lövő 

maga hatolt be a barlangba, hol egy rendkívül 
rut, szőrös, szálas vadembert talált.

A fejedelem elbámult e fertelmes rút ala
kon s kérdi ki vagy?

Én, felel a bozontos: Maikalf vagyok! uram
király

A fejedelem még joLtan eibámul, hogy ez i

idomtalan, embernek sem mondható ronda alak 
őt ösmeri s oly illedelmesen felel.

Kérdi tovább: Magad lakói itt?
Nem! felel Markait : Nővérem, anyám, apám 

és én, vagyis négyen.
No lehát hol van testvéred? kérdi mindig 

nagyobb érdeklődéssel a király
Uram! mond Markalf, te bölcs vagy tehát 

megfejtheted.
No parancsolom, mert én ezt nem tudom.
Óh uram ! de kevés a bölcsességed ! ö  egy 

férfit, kit eléggé tiltottam tőle, megszeretett ta
valy s most már a baj meg van, mint gyenge 
nő az akkori örömet siratja.

Bölcs Salamonnak igen megtetszett Markalf 
felelete s tovább kérdi: Hát anyád?

ö  elment vadászni, a mit megfoghat ott 
hagyja, a mit meg nem foghat haza hozza.

Bölcs Salamonnak, mint nagy vadásznak, 
ez még úgy sem ment a fejébe, mint az előbbi, 
azért ismét parancsolja, hogy fejezze ki magát 
világosabban

Uram, felel Markalf, te engem bámulatba 
ejtesz, hogy bölcs létedre ily csekély dologra is 
magyarázatot kérsz! Az egész tiszta munka: ő 
bolhászkodik a viz pariján, amit megfoghat meg
öli s ott hagyja, a mit meg nem foghat, haza 
hozza.

A király erre rendkívüli ámulatba esett, 
hogy e csodaszörny, mily okos és leleményes s 
kezdi megszeretni s tovább kérdi: Hát apád?

Ö elment egy kárból kettőt csinálni.
Mi az? te ismét képietekbe beszélsz, bogy

lehet oly ember, ki egy kárból készakarva kettőt 
csináljon magamagának ?

Uram, csudálkozom rajtad, hogy épen te 
ki magad is köiremüködtél a kártételben, hogy 
épen be nem akarod látni, mert ime annyi az 
egész, hogy rétünkön, hol gyalogutat csaptak az 
utaeok, ő most ezen gyalogutat elment kicsávázni, 
természetes, — hogy nekik, mint nektek is, — 
a csáva mellett kell elmenniök, tehát egy kárból 
kettő van csinálva.

Épen ily eset történt meg minálunk Horkán 
M. J. mindnyájunk által szeretve tisztelt uj föld
birtokos urunkkal is !

Öt, ugyanis a múlt pénteken — tehát sze
rencsétlen napon -  de gyönyörű szép meleg 
délutáni órákban, egy csapat vendég tisztelte 
meg. —

Nagy öröm volt M. J urnái, mert a hely
belieken kívül szülővárosa Rozsnyó is képviselve 
volt, mi több, régi jó barátjai, mint St. ügyész, 
R. járásbiró urak is ott voltak

A különben is kedélyes, vendégszerető há
ziúr, ki szivét, lelkét barátainak kitárja, hires 
monoki gr. Andrássy-féle pinczéből kikerült más- 
lás borait ugyan csak kiszokta töltögetni, most 
annál inkább e szép délután, a legjobb barátok 
társaságában.

A vendégek a legjobb animóban voltak, 
d csérvén szakadatlan a hires monoki máslást,
( 1-el mondván, hogy mily kár ezt igy fogyasz
tani, mikor ezt csak orvosság képen kellene 
használni

Mindenki helyeselte, de annálmkább ivott



csak papiroson Ingyen, de vele élhessen is: | 
mert bizony ehhez pénz kell

Ezek a kérdések min 1 olyanok, a ne 
lyek alkalmasak, hogy a négy varos kepvi 
selöi és intézői részéről megvitassanak, a 
mérleget a plus és minus uijan íelallitsák 
és már most az állarnositas előestéjen log \ 
lalkozzanak azzal, hogy minő megoldást 
igyekezzenek városuk részére biztositant.

Felvetettük ezt a kérdési, mer! az ál
lamosítás előestéjén a társadalom, a ne gye, 
városok s községek mind nyuj'hatnak anya
got a reform helyes rr goldásáboz.

A rozsnyói hangverseny.
Rozsnyón, a fürdőben folyó hó 5-én jóté

kony hangversenyt remkzett a n»snyói ifjúság, 
amelynek élén a mulatságai;! di Hajósi Sándor 
és Komoróczy Miklós szerepeltek A mulatság 
valóban jótékony volt, mert teteme- jövedelmet, 
biztosított a n*»egyesületnek, alkalmat nyújtott a 
fürdővendégeknek a szórakozásra > a városi la 
kosság n- gy sokasagat kicsalta a hiis lombos er 
dóktól környezett regényes fekvésű fürdőbe, hogy 
ott a természet frissítő csermelyéből üdülést me
rítsenek, az üde levegőtől uj erőt Kölcsönözze 
nek s a hangversenyen hangzó művészi dalok 
édes forrásából szivet-kedélyt derültségre éb
resztő tapsot merítsenek. A mulatság óriási kö
zönség részvéte m ölelt délután 5 órakor kezdő
dött tombolával. A tombola játékhoz 800 darab 
tombolajegy és 107 drb nyeremenvtárgv A játék 
a legnagyobb élénkség mellett, a legderültebb 
hangulatban folyt. Nem is volt a játék híjával a 
komikus jeleneteknek. Egy-egy hölgy pezsgőt 
nyert, mig ő varrókészletet kívánt, amit előle 
elvitt egy 13 próbás gavallér (még hogyha egy 
szabőlegény nyerte volna!) így folyt ez sokféle
kép este 7 óráig. Ekkor a terem kiürült, hogy 
egy félóra inulva ismét megteljék a konczerthez, 
amelyre belépti jegyeket árusítottak.

A teremben ott volt Rozsnyó intelligencziája 
teljes számban. Nagy várakozás közt nyugtalan
kodott a tar-aság. midőn J u s t h  Etelka a pó
diumra lépett. Éljenzés és taps fogadta a dillet- 
táns művésznőt, ki Gottschall »Torontelláját« 
adta elő zongorán Mielőtt elmondanék a kriti
kát, megjegyezzük, hogy az újabb zongora mű
vészet egész ereje! és tehetségét a technikai 
ügyesség és képzettség csillogtatása képezi s hogy 
a frappáns pillanatnyi hatást elébe teszik a ma
radandó benyomásoknak Juslli Etelka kisasszony 
kellemes kiveielt lett ezen rendszer alól, játszotta 
a »Torontellál« bravourös iskolával, a legnehe
zebb futamokat is ti ztáu adva elő, az akkordok 
kezelésében gyorsaságot, ; г egészben folyékony
ságot tanúsítván, úgy, hogy n a éreziűk a sok
szor érezhető sznkgatottságot Ebhez az iskolához 
jött aztán az érzésteü játék, a mely aztán az ér
zések sokféle hullámain ringatott. Játékát még 
sokszorta nagyobb taps követte, mint előzte.

Utána általános figyelem közi jelent meg 
K a l m a r  Elza kisasszony, ki belépőnek Mayerber 
»Ördög Róbert»-jéböl ének lie a kegyelem áriát, 
melyben Ördög Róberttól kegyelmet esd kedvese. 
Ez a szám alkalmas volt, bo.y a fiatal művésznő

mindenki, a háziúr pedig ami t többet s annál 
gyakrabban töltött.

A jó kedv, a szakadatlan aneedottas vidám 
hahota s ennek előidézője a zik rázó monoki 
gyors hajtogatása észrevétlen elhozta az estét. 
St. ügyvéd, R. biró urak mar emelik a bort s ké
szülnek. A rektor — no mert ő ki nem marad
hat — a távozó legényeket gyengéd.

St. és R. rozsnyói urak készülnek, de ha 
maradni kell, hát inkább bibliát olvasnának, mi
hez több kedvük van, mint ezt a kemény bort 
igyák szakadatlan

E nagy sértés mindenkit, még a háziurat 
is megbotránkoztatta. A rektor rögtön fel is 
emelte szavát, vedel mül szegődve a kedves házi
úrnak, mondván: kedves barátom! vesd meg 
szülő városodat Rozsnyót, mely ily könnyen 
átalakuló, szót másító barátokat rejteget, kik az 
orvosságnak konstatált, fejedelmi asztalhoz mél
tatott, szakadatlan fenségesnek dicsért nektárt, 
most degredáljak.

Ismét jó hahota, ismét erős szócsőre; vádló, 
védő, módosító, excusáló szózatok csoportosulása 
tölté he a nagy ebédlő termet, olyannyira, hogy 
még a nem igen kíméletes poharak összeütése 
is alig-alig hallatszott.

A házi ur szólalt meg használva az ő 
kedves szavait no menjetek kedves barátaim 
ha szerettek! inkább a kedv- o kért bibliamagya
rázatba becsátkozom, pedig nem is szeretem, s 
mi több, nem is érteni.

No már ezt a rektor is helyeselte. Ö sem 
tud hassá, —mint mondja — de azt tartja, hogy

hangterjedelmének Imsszu skálájút csillogtassa s 
élvezettel hallgathassuk, mily könnyen enekli a 
magas es mély hangokat egyaránt. Éneke e mel- 
lelTtökéletes iskolára vallott A liatal művésznő, 
ki az énekművészeiét «мира kedvtelésből űzi, az 
olasz iskola tanítványa, mely az énekhangok 
lágy, könnyed, festői előadását kultiválja. Kalmár 
Elza kisasszony feladatat fényesen oldotta m g 
s иgу a külső hatás előte emtésében. mint az 
emberi érzelmek mély kincsesházanak kiaknázá
sában tökéletes volt Mindezek mellett a kedves 
könyörgő fájdalmát, csengését a kegyelemért is 
dalba tudta önteni.

Óriási tapsvihar volt jutalma, amelyet, egy 
csinos kis dallal, a»í)idio zip! zip!« a madárka 
csicsergését adta elő, amelylyel szintén nagy ha
tást keltett.

Alig ocsúdott fel a közönség az édes dalok 
varázsa alól már is egy újabb kedves jelenség 
lépett a tribünre: Pa z á r  Ilka kisasszony.

Ajkáról elmésen hangzott el a bejelentés, 
hogy a »Kávéról« fog egyet-inast clszavalni. Maga 
a eziin is már izgatottságba hozta a kávés-néni- 
kéket, kik a szerintük kellemes ital mellett szok
tak édessé tenni a mindennapi pletykát A fér
fiak is érdekkel várták a szavaltatok mert hisz 
ők, ha az uzsonna-káyékat gyűlölik is, de unnál 
jobban lelkesednek a feketekávéért, amely mel
lett oly jól esik a szivar, ezigaretta vagy csibuk, 
s amely oly .jó kíséretet ad a politizáláshoz, no 
meg, ha ebből kifogynak, a férfipletykához Igv 
telist a férfi és nővilág közelről volt érdekelve 
a czim által A nagy figyelemnek teljesen meg
felelt a »Kávé« el szavalása. A humoros és gú
nyolódó rcszb 'eket igazán élvezni valóan dom
borította ki a tehetséges kisasszony, ki nevette
tett, mulattatott és szórakoztatott mindvégig Es 
mikor az utolsó sorokhoz jutott a szavalatban, 
azok hangja elveszett a tomboló tapsban.

Most ismét K a l m á r  Elza kisasszony voH 
hivatva művészetével sikert aratni Es bátrán Ír
hatjuk, hogy a pusztai sir regényes történetevei 
meghatott és a hatás annál nagyobb volt, mert 
a bánatot, amelyről a dal zengett, a dal minden 
egyes pontjában meghatóan fejezte ki. A lelek 
elmélázott és a mélabus hangulat szellője len
gett a lelkek felett.

A jutalmazó tapsokat most magyar népda
lokkal viszonozta a kisasszony Egy regi szép 
magyar dalt, amely igv kezdődik »Sötétedik, só
hajt a szél«, frissített fel az elfeledettségből, s 
Bulgária szülötte a dal magyaros előadásával be
bizonyította, hogv bár távol hazájától látott nap
világot, de ereiben mégis magyar ver csergede- 
zik, keblében magyar honleányt szív lakozik. Ezt 
a meggyőződést még kiegés/i ette a pajkos ke
délyű »Um! hm! hm!« czimü dal éneklésével, a 
melylyel Abrányinéval, az opera tagjavai lepett 
versenyre. Nemregibcb ugyanis Abrányiné ezt a 
dalt szintén énekelte és nagyhatást ért el. Kal
már kisasszony, ha túl nem is szárnyalta Ahrú- 
nyinét. de mögötte nem maradt

Végre a tapsok viharából kibontakozott 
K o m o r ó c z y  Miklós tanár, hogy palóczos dia 
lektusban előadjon egv műn »lógot

A palócz népet az irodalomban Mikszáth 
Kálmán igyekezett megkedvelteim, de sokan úgy 
vélekednek, hogy az általa szerepeltetett dialek
tus nem az igazi. No hát ha Mikszáth tollal 
igyekszik a valódit hemutatni, biztosak lehetünk

minden vén pap holtig tanul, ö meg akörül fo
rog, tehát szeret tanulni.

A magyarázók a sok közül csak hárman 
akadtak: St. ügyvéd M. .1 háziúr, no m< g P. a 
rektor, a többiek mind hallgatók (mit úgy hal
lottam valami gibicz névvel neveznek).

A magyarázat megindult, ment egynek, 
ment másnak, ment jól, ment rosszul, de mindig 
tüzesebben. Mind a háromnak, mindig pénzt kel- 
hűt betenni, hogy a halgatóság annul inkább 
elsajátíthassa, hogy melyik tud jobban magyarázni.

R. bíró ur s a helybeli gondnok a rektor
nak, mások a háziúrnak segítettek volna, de nem 
használt.

Hiába, mond a rektor, tud a ki tud, a tan- 
dijt meg kell fizetnünk elébb, vagy utóbb, biz
tatva a háziurat, ki ellenvetéseket tett a fogas 
ügyvéd magas magyarázatainak.

Mondtam én, mond ismét a rektor, hogy 
le MarkaliTal tat fasz, egy kárból kettőt csinálni, 
mert a jó bor csak úgy fogy, vagy még jobban, 
ha a mi pénzünk meg rendkívül apad.

Mert notabene: ezen bibliamagyarázatnál 
úgy vau. hogy rendesen három, négy magyarázó 
közül leginkább egy teszi zsebre a pénzt és azt 
visszaadni nincs divatba.

Nem is adta az ügyvéd ur, hanem zsebre 
vagva, takarodól kezdett fuvatni, mialatt a házi
úrnak a tea főzéssel gyűlt meg a haja.

Hogy a magyarázat tovább is egyöntetű 
legyen, a rektor fia foglal a el a háziúr helyét, 
ki sem nem együgyű, de még nem is ügyefogyott, 
jogász pályára törekszik s mint ilyeu fiatal vér
rel még erősebb magyarázatokkal akart élni,

róla, hogy Komoróczy ur élőszóval az élő paló
c o t  jelenteti ineg s bámulatba ejt a hü utánzat
tal, de egyúttal a fulladásig is nevettet. Mi e 
léi mi még sok szép sikert jósolunk Komoróczy 
urnák, de az is meggyőződésünk, hogy. hálás 
dolgot mivelne, ha egy általa összeállított mono
lógot hamisítatlan palócz dialektusával Budapes
ten valamely irodalmi társaság estélyén elő
adná, nem vélünk nagyot állítani, ha azt mond- 
iuk, hogy más téren ugyan, de riválisa támadna 
Mikszátnak a »Palóczok világa« tekintetében.

A közönség szűnni nem akaró tapsokkal 
jutalmazna Őt.

A hangverseny után tánczmulatság volt, a 
mely a hajnali órákig tartott a legjobb hangu
latban. SZ.

H Í R E K .
A tiszolez-breznóbányai vasútvonal meg

valósítana befejezett tény, annak daczára, hogy 
Rimaszombat ezen reája nézvést fontos útvonal 
megteremtéséhez mivel sem járul. A képviselő
testület, illetve a varos intéző köreinek ezen már 
annak idejében (ismertetett állásfoglalása ellené
ben megnyugtathatjuk most a a város polgársá
gát, hogy erdekök azért nem fog csorbulást szen
vedni. mert a varos forgalmának, közgazdasági 
érdekeinek és a város polgárai vagyoni előre
haladásának kielégítését fokozó vasútvonal min
den bizonynyal meg lesz Nem ment ez persze 
minden nehézség nélkül, szerencsére azonban az 
érdekeltség nagy része belátta a reájuk háramló 
előnyöket s az áldozatoktól nem riadlak vissza. 
A költségeket persze a természeti akadályok le
küzdése fokozta nagyon. A nagy emelkedés le
küzdésére fogaskerekű vasul lesz alkalmazva 
egy hosszabb vonalon. Az engedményes Kubinyi 
Géza, mint annak idején meg is irtuk, a fogas
kerekű berendezés minél nagyobb tanulmányo
zására a külföldön is utazott. Jelenleg a terve
ken serényen dolgoznak és mint halljuk kormány
körökben is kiváló figyelemmel kísérik a vasút
vonal létesülésének egyes stádiumait. Az egyes 
emelkedések illustrálására megemlítjük, hogy lesz 
olyan hely, hol 1000 méterre 50 méter emelke
dés fog esni. Maga a mozdony fogaskerékkel lesz 
ellátva, a megGvántató helyen pedig a sínpárok 
közt a megfelelő fogas sinszalag, úgy hogy a 
mozdony futhat szabadon is és fogaskerékkel is 
A mozdony azonfelül a legerősebb construktióju 
első osztályú mozdony lesz, sőt szükséghez ké
pest két mozdony is lesz mozgásba hozva. Az 
egész vonal tervein serényen dolgoznak s a ininis- 
terium megbízottja kiváló figyelemmel kiséri an
nak részleteit, hogy annál jobban meggyőződ
hessék a nehéz terv kivitele lehetőségéről.

Halálozás. I)r Kalocsay Béla, a helybeli 
kir törvényszék jegyzője, korábban ügyvéd, folyó 
hó 5-en hosszas szenvedés után kimúlt. Az e l
hunyt egyike volt a legnemesebben érző, tudo
mány és ideálért lelkesülő férfiaknak, kinek csak 
az egészség hiányzott, hogy a haza. a társadalom, 
a város egyik legderekabb munkása legyen. A 
betegség sorvasztó hatalmával szemben is erejét 
meghal: dó igyekezettel törekedett hivatása kö
telmeit teljesíteni, a mig a halál Őt le nem 
győzte. Temetése f. hó 7 én ment végbe nagy

miből az lett, hogy a háziúr által ott hagyott 
textusok a thea elkészültével teljesen az ügyvéd 
zsebébe párologtak, nagy hahotával kimondatott, 
hogy csak az ügyvéd ur az, aki tud magyarázni.

A rektor megtette az ő kifogásait, mond
ván : a pénzt még csak engedi elvinni, de kine
vetni a horkai tandíj lizetőket, nem engedi s ez 
ellen óvást emel, ha máskép nem, hát úgy betűvel.

Igaz, mond a háziúr kedélyes jo  kedvével, 
nem szop, nem való kinevelni, de azt is tedd 
meg, hogy a mi szegény ref. egyhazunk részére, 
az itt levő kedves gondnok ur kezébe egy pár 
textust juttassál, hogy legalább Ő is mosolyogjon.

Nagy a csendesség. A kedves ügyvéd ur 
azonnal egy szép öt forintost a legszívesebben 
tett ki az asztalra.

Általános éljenzés !
A páratlan adakozó háziúr pedig kellemes 

mosolylyal tárczájához nyúlva 6 darab szép ötöst 
tesz mellé, mit helybeli gondnok ur egész meg
hatott komolysággal zsebre vágott.

A rektor is köszönetét fejezte ki a szegény 
egyház nevében, de az előbbi kinevetést sehogy 
sem felejtheti el s azt mondta, hogy megírja a 
dolgot.

Legyen is azért kegyes, a mindnyájunk ál
tal igen tisztelt szerkesztő ur, ezen egy pár sort 
a szélrózsa minden irányába elterjeszteni, hozza 
adva azon most már komoly kívánságomat, hogy 
az ily »egy kárból kettőt csinál«-ás által egy 
hatmadik, különösen szegény egyházaknak min
dig haszna lehessen, hogy az ily magyar biblia 
által elvetett magok is jó földet találjanak.



részvét mellett. A kir. törvényszék és járásbiró- I
ság tes‘ ii' »‘ Heg vett részt. A négy ló áUal vont 
gyaszkooMt egészen elborították a szép koszorúk, | 
a melyek közül különösen kitűnt a kir. járásbi 
r-»súgok és az ügvvédi kar koszorúja. Megható 
volt a koporsó nyomában lépdelő leányok kara, 
a melynek minden tagja egy-egy virágcsokrot 
hozott magával, hogy a korán elhunyt térti ko
porsója u'án »Isten hozzad«-ul a sírba dobják. 
Nyugodjék békében a szeretet virágai közt s a 
zokogó szülök, testvérek és rokonok, fájdalmát 
enyhítse az általános közrészvét.

— Tanitók gyűlése. Gyűléseztfink mi is tek. 
szerkesztő ur Hogy kik az a mi? megmondom:
» \ balogvölgvi ev. tanítótestület.« Ez a testület 
a hatalmas gömöri kelté szakadni n *in akaró
— ev. esperesség kebelében az egyedüli l é . . .
— szinte azt írom lézengő létező tanítói 
egylet. Múltja is van már e testületnek, de a 
múltra nézve bátran has, nál'iatjiik e kifejezést: 
lézengett. Jelenben sértésnek venné, e bizony már 
nem lézengő, de cselekvő testület, melynek l)e- 
rencsényben Huzágh I elnöklete alatt tartott mai 
(aug. 7 )  közgyűlésén jelen lenni szerencsénk 
volt. A gyűlés istenitisztelettel vette kezdetét 
Elnök 10 órakor megnyitotta a közgyűlést, visz- 
szatekint a testület lézengő múltjára, de hát 
»minden kezdet nehéz« fejezte be szép alkalmi 
megnyitóját Azután a tárgysorozat egyes pontjai 
tárgyaltattak. Volt mintatanitás, értekezés A zsi
nati törv 85. § a értelmében az esp közgyű
lésre képviselőt küldött ki. Határozatba ment, 
hogy minden tag kötelessége akaczfát ültetni, 
nevelni s ez által a méldegelőt gyarapítani. Vé
gül elhatározta, hogy I hó 20-án Szt -István 
napján), Derencsényben nyári tánczvigalmat ren
dez, meg is választván nyomban a rendező bi
zottságot. Ha a vége jó, hát minden jó, . . . hát 
ig íz is ! A 10 órakor megkezdett, igazán tanul 
ságos és élvezetes közgyűlés csak 1 órakor ér' 
véget. Szellemi táplálékkal tnltömve, de annul 
üresebb gyomorral mentünk a helyi ínéin ér
dekű) tanító Zimann ur vendégszerető házához 
hol kedélyes bankett követte a közgyűlést. Kü 
lönben megjegyzem, itt folyt a legérdekesebb tár
gyalás. A toasztok sorát Huzágh 1. elnök kezdte 
meg, ki a testület felvirágzására emelte poharát 
Zimann utána az elnököt köszöntő*le tel. Szer
kesztő ur! — négyszem közt mondom volt 
egy el nem mondót* túszt is. Mottó: »Minden 
kezdet nehéz« Ugyanis valamelyik bornemissza 
ráfogta a borra, hogy az »káposzta le* Már-mar 
kitört a bábom (gyomrunk és a bor közt), mi
dőn borunk átváltoztatta színét, de még ízét is 
és jó  piros borrá lett. Az az egyén, a ki ezt 
eszközölte és igy nagyon is segített a kezdet ne
hézségein, úgy e szerkesztő ur, megérdemelt volna 
egy tószlot. Meg a . . . A kedélyes társaság a 
késő délutáni órákban oszlott szét a viszontlá 
tásig aug 20-án tJgy e szerkesztő ur igaz, hogy 
a kezdet nehéz, de, ha a vég jó, akkor minden 
jó. Szerkesztő ur publikálja ki, hogy ;* tánezon 
fiatalemberekről gondolkodva van. Ott legyen 
Ön is! (Hízelgő, köszönjük. Szerk ) Erdélyi

— A rimaszombati polgári ifjúság augusz
tus hő 10-én d. u. 4 órakor kezdődő nyári tánez- 
mulatságot rendez a Széchcnvi-kerthen A n i 
latság zártkörű lesz Sikerén Csapó János ifjú
sági elnök élén nagyszámú re n d e z ő -bizottság fá
radozik. Belépő dij 40 kr. lesz

—  Vasutügyünk fejlődése. Lapunk folyó ev* 
julius hó 2íMn megjelent 31-ik számában Vas
úti állomásaink« * zim alatt vezérczikkben mél
tattuk különösen vasúti állomásaink hiányait, 
követelve a rimaszécsi és nyustya-likéri állomás 
felvételi é* ületeinek átalakitását. Ezen felszóla
lásunk vasúti körökben is kiváló figyelmet kel
tett, a magyar államvasutak miskolezi üzletveze
tősége ped g egy elismerésre méltó tárgyilagos 
értesítéssel kereste fel szerkesztőségünket. Min
denekelőtt nagyon helyeseljük, ha az érdekelt 
körök a sajtó felszólalásait azzal a jóakarattal 
fogadják, amely azok szellemét kisérni szokt:., 
minek tanujelet adta a miskolezi üzletvezetőség 
is átirat ában. Az üzlet vezetőség Cömörmegye 
közönségét megnyugtatja arról, hogy az állomá
sok szükségesnek mutatkozó kibővítésével állan
dóan foglalkozik úgy maga, mint az államvas
utak igazgatósága is; teszi ezt is Gömörmegye 
iránti azon meleg érdeklődéssel, amelylvel a 
miskolez —fülek» vonalnak elsőrendű pályára tör
tönt átalakitását, a kereskedelem és nemzetgaz
dasági érdekek ápolását mindig eszközölte. Az 
üzletvezetőség és igazgatóság jóakaratát nem is 
korlátozza más, mint a költségvetési törvény, a 
mely nekik meglehetősen kötött mars-rutát ad. 
Az üzletvezetőség végül megnyugtatja a nagykö
zönséget arról is, hogy a rimaszécsi állomás 
felvételi épületének sürgetett atalakitása még ez 
évben meg lesz. minthogy az előterjesztett e , 
részbeni javaslatok jóváhagyást nyertek, úgy, 
hogy az átalakításhoz legközelebb hozzáfognak. 
Örömmel konstatáljuk azt is, bogy a nyustya-

likéri állomás részere a felvételi állomáson teendő 1 
átalakítások tekintetében kifejezett [óhajtás is j 
teljesülni fog, amennyiben az átalakítás tervei
jóváhagyattak és a jövő évre az átalakítás en
gedélyeztetett, tehát a jövő évben az átalakítás ‘ j 
meg is fog történni Az üzletvezelőség a nagy-, 
közönséget arról is megnyugtatja, hogy hasonló 
módon igyekszik más állomások szükségleteit is 
kielégíteni, amennyiben ezt a költségvetés kerete 
megengedi.

—  A helybeli kereskedő Ifjúság sikerült 
tánczvigalmat rendezett f. hó 5-én a S^échenvi- 
kertben, a melynél szép számú közönség yett 
ugyan részt, azonban a kereskedővilág nem teljes 
számban volt jelen s a po'gári intelligeotia egyéb 
része is elég sajnálatraméltóan elmaradt — A 
rendező bizottság által beküldött nyilvános szá
madás szerint bcj'Vt : Belépti-dijakból 07 frt 50 
kr., feliitfizetésekből 28 frt 50 kr., összesen 96 
frt. Kiadás 57 frt 36 kr. Maradvány 08 frt 6Ф 
kr, mely összeg a városi pénztárnak — egy fe
dett nyári tánezhelyiség költségére — áltál ada
tott. Kein tizeitek . Kőim Ignácz 1.50 kr., Weisz 
Dávid, Löfkovics Lipót, Ekstoin Fiesko, Diekman 
Ignaf z, Xosiner Vilmos, dr Cziner Miksa, Krausz 
Bernát, Szorítani Károly, Weisz Károly (Buda
pest) l 1 frt Reisz József, Braun Zsigmond, 
Rakottvay Danó, Grósz József Gottlieb Dávid, 
Schwartz Jónás. Schwartz Arthur, Beinicz Lajos, 
Braun Adolf (Bpest . Braun József, Bereghy Al
bert, Steiner Samu, Kohn Samuel, Báskv István, 
Klein Sándor, Bródi Bertalanná, dr. Szabó Samu, 
Vajda István, Blau Vilmos, Hekscli Bertalan, 
Mahner N. Bécsey János. Eöldesy Sándor (Bécs), 
Grün Mór, Sehablik János, Dávid Árpád, Eener 
Ignácz, Grosinger Jenő, Zibray Károly, Lőrik 
Andor, Cserven Miklós, Schwartz Zsiga, Marko- 
virs Soma, Schwartz Pál. Fleischer Árpád, Po
lyak Géza 50—50 kr. Összesen 28 frt 50 kr., 
melyért ez utón mond a rendezőség a kegyes 
feliillizetőknek adományikért, valamint Löfkovics 
Lipót, Szontagh Károly és Weisz Dávid uraknak 
szives fáradozásaikért Őszinte köszönetét.

— A »Phönix« Hosszúrét községében e nyá
ron nagy tűz pusztított, mely több lakosnak há
zat s melléképületeit hamvasztotta el Értesülve 
erről Andrássy Dér es gr. kinek uradalma ide is 
kiterjed, a károsul ak részére azonnal 1000 frt 
készpénzt küldött s elrendelte, hogy az ujjáépit- 
kezésnél mindenki részere a szükséges épületi a 
az urad erdejéből ingyen szolgáltassák ki. A 
nyomort törlő kezet áldja a segélyezett lakosság.

Meghívó A rozsnyoi kereskedő ifjúság 
1894 augusztus 12-én a jótékony nőegylet véd- 
nökségo alatt a nöegylet javára a rozsnyói va
sasfürdő oisztermeiben zártkörű tánczmulatságot 
rendez, melyre t. ez. urat és becses családját 
tisztelettel meghívja a rendezőség. Belépti d i j : 
személyjegy 1 frt, családjegy 2 frt. Kezdete d. 
u 5 órakor. Fel ül fizet esek köszönettel fogadtat
nak és hirlapilag nyugiáztatnak Kedvezőtlen idő 
esetén a mulatság augusztus 15-én tartatik meg.

Rendezőség: Kubinyi Ödön, elnök. Gáspár 
Béla, pénztárnok. Szabados Lajos, Markó Géza, 
Tilkovszkу Is'ván, Din.>vits Sándor, Krusinszky 
Gyula, Jakab Jenő, Mihalik Bála, Lövi Simon, 
Kovács Matyi, Perschenszky Endre, Witchen Béla, 
Jancso János, Lichtschein Mór, Benigny János, 
Kiss Géza, Ujságh Árpád.

Tánczmulatság. A balogvölgyi tanítótes
tület Derencsén г ben. föl yó évi aug. 20-án, István 
napján nyári tánczrnidatságot rendez. Belépti dij 
1 korona 20 fillér személyenkint. Felülfizetések 
hirlapilag nyugtázlatnak fitel és ital kapható. 
Felhívjuk olvasóink figyelmét ez élvezetesnek 
miPatkozó nyári lám zmulatsagra.

Zápor. A hőség mar napok óla valóban 
elviselhetlen és az emberek szinte keresve ku
tatnak eg\ kis árny után Miskolcziné ezukrász- 
dája is sok felhevüllség enyhítését van hivatva 
eszközölni jó fagylaltjával A Széchenyi-kert 
lombjai, a melyek közül az idén a kertészet 1ед- 
szebb virágágyaira nyílik a kilátás, szintén so
kaknak szereznek enyhülést a hőség ellen. Végre 
pénteken délután egy hatalmas zápor is segített 
a levegő f‘el frissítésére.

— Villamos világítás és vasút az agteleki 
barlangban. A magyarországi »Kárpát Egyesület« 
által gondozott es feni ártott világhírű agteleki 
l arlang, mely négyszer nagyobb az adelsbergi 
barlangnál, nevezetes újítás előtt áll, mely újítás 
ha meg fog történni, valóságos országos esemény 
számba fog menni. Ugyanis régi panasza a ki
rándulóknak, hogy mill у gyertyák, valamint az 
időközönkint meggyujtoU magnesium világítás 
mellett a barlang róka köcseppegéseit valamint 
óriási termeit nem I* bei a kellő módon élvezni, 
A Markó Miklós alia: vezetett kirándulóknak lel
kes vendégei közt legelőkelőbb Delbrück német 
birodalmi tanácsos volt, k>, végzett technikus. 
Ritka benyomással volt reá a dobsinai jégbarlang

is, de még jobban meglepte Őt az agteleki bar
lang, mely iránt nagy érdeklődéssel volt és cso
dálkozását fejezte ki elhagyatottsága Ldett. Első 
sorban teendőnek tartana egy részvénytársaságot 
alakítani, melynek czélja lenne a rakonczátlari- 
kodő Styx patak levezetése Jósafő felé De ha 
ez nem volna kivihető, akkor czélszerű volna a 
patak felett mintegy 2 öl magasságban vasgeren
dákon egy 8 10 személyre szóló minatűr nagy
ságú fedetlen kocsikból álló villamos vasutat 
létrehozni. Delbrück tanácsos szerint a villamos 
áram felülről volna bevezethető és pedig oly ma
gas oszlopokon, melyen egyúttal a villamlámpákat 
is helyeznének el. Ezen módozat volna egyedüli 
eszköz, mely áltál a 8 órát igénybe vevő utat, 
2 óra alatt kényelmesen megtekinthetnők. Te
kintve a tavaszi vizáradásokat, nenogy kárt te
gyenek az építményben, lehetne szétszedhető ké
szüléket is alkalmazni. Delbrück német tanácsost 
felkéri Markó József főrendező, hogy a barlangot 
»a porosz tudományos folyóiratokban« jobban is
mertesse, ki, rajta lesz, hogy jövő évre egy 
részvénytársaság jöjjön létre. A barlangnak nagy 
a jövője annyiban, hogy jövőre ki lesz építve a 
boldvavölgyi vasút Szín-faluig, mi alig van Agte- 
lekhez 2 óra járásnyira. De ha azonban ez mind 
kivitelre kerülne, felhívjuk a hazai tőkepénzesek 
ügyeimét, hogy nagyobb fektetéssel dús jövedel
met várhatnak.

A tornallyai iparos-ifjúság által folyó hó 
5 én tartott műkedvelői előadás fánczmulatság- 
gal egybekötve fényesen sikerült, amennyiben 
az a híresztelés, hogy egy ily műkedvelői elő
állást keresztül vinni nem lehet, alaptalannak 
bizonyult Mert olyan közönséget még semmiféle 
mulatságon nem látott Tornallya együtt. De igye
keztek is ám a szereplők kitenni magukért, — 
mindenki benne volt szerepében s egészen ott
honosan mozogtak a színpadon. Ki is vívták a 
közönség tetszését, mert minduntalan tapsviha
rokban részesültek. Mindenki, ki ezen előadást 
végig nézte, megelégedését fejezte ki a szerep
lők minden egyes tagjának kivétel nélkül. Hogy 
ezen előadás nemcsak szellemileg sikerült, ha
nem anyagilag is, — mutatja az alább jegyzett 
számadás: A bevétel jegyekért 100 frt 21 kr., 
felülfizetés 6 frt 80 k r , kiadás számlákkal bizo
nyítva 95 frt 69 kr., tehát a tiszta haszon 16 
frt 32 kr. Felülfizettek: Hámos Árpád 2 frt, Pa- 
zár Andor, Gergely István, Dezső Gusztáv, 1— 1 
forinttal, Tornallyay Árpád 80 k r , Dóbi M. 40 
k r , Darnó Józsefne, N. N. 20—20 kr., Gyurelya 
Józset, Borzi András 10—10 kr Fogadja a n. é. 
közönség a nem remélt támogatásáért az iparos- 
ifjúság hálás közönetét. Tornallya, 1894. augusz
tus 8 Szalatnay Pál, pénztárnok. Istók Pál, el
lenőr. Makkay Imre, rendező.

— Műkedvelői előadás Köviben. 1894. évi 
augusztus 13 án a községháza udvarán e czélra 
felállított helyiségben adatik »Házasság politikája« 
vígjáték 1 felv. és »Leánvkérő« vígjáték 1 felv. 
Helvárak: 1. hely 1 frt, 2. hely 80 kr , 3. hely 
60 kr., állóhely 40 kr. Kezdete fél 8 órakor.

— Botrányok a Magas-Tátrában. Az utóbbi
I években rendkívüli látogatásnak örvend a magas 

Tátra vidéke, fürdői. Hozzájárul ez idén az is, 
bogy a tátralomniczi lóversenyek alkalmából a 
bérkocsisoknak a szepesi hatóságok ugyan meg
engedték a kocsiknak kétszeres árát szedni, mind- 
azáltal nem kétszeresét, hanem négyszeresét kö
vetelik A dobsinai kirándulás főrendezősége 

, magas állású egyéniségekkel hitelesen tudja bizo
nyítani, hogy Poprádról Dobsinára szóló 8 frt 

! hatóságilag megállapított dij helyett 35 forintot 
követeltek a bérkocsisok És a midőn háromszo
ros árát 25 frtot megkapták, esőben megtagadták 
az indulást. A kirándulók egy része parasztko
csikat vett fel, mire a bérkocsisok boszúból ezen 
szokatlan »concurenseknek« szerszámjaikat egy 
Őrizet len pillanatban összevagdalták. E visszás 
zsaroló állapotokra felhívjuk úgy a belügymi
niszter, mint a szepességi hatóságok figyelmét, 
mely még a lóversenyek után sem szűnt meg,

—  Előmunkálati engedély meghosszaobitás 
A kereskedelemügyi magyar királyi miniszter 
Vértesi у Xavér Ferencz budapesti ügyvédnek a 
magyar királyi államvasutak Zólyom-Brézó állo
másától a göluiezvölgyi vasút Gölniczbánya ál
lomásáig, továbbá a most említett vasútvonalból 
a hollókői vasbányáknál kiágazólag a magyar 
királyi államvasutak Dobaina állomásáig s végül 
ugyancsak az e ’ső helyen említett vasútvonal
ból Puszta-Mezőnél kiágazva Vernár és Grénicz 
irányában a cs és kir. szab. kassa oderbergi 
vasúiba ágazólag Gánóczig vezetendő helyi ér
dekű vasútvonalra megadott előmunkálati enge
dély érvényét, a lejárattól számítandó további 
egy évre meghosszabbította

A laptulajdonos megbízottja és felelő s szerkesztő : 
SZELESS ÖDÖN

Segédszerkesztő : CSKKNAY DÁNIEL . ______
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Árverési hirdetmény.

Alólirétt kiküldött végrehajtó az 1881-ik 
évi L X . tcz. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a rimaszombati kir. járásbí
róság 1875—1894. számú végzése által Kerka 
Antal és neje javára Frits Béla és neje, szül. 
Móhl Róza ellen 5800 frt tóke s járulékai ere
iéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganato
sítása alkalmával biróilag lefoglalt és 1296 frt 
20 krra becsült szerszámok, házi bútorok, ruha- 
és üvegnemüek stbból álló ingóságok 5800 frt 
tóke, ennek 1893. év május hó 23-ik napjától 
járó kamatai 97 forint 87 krajcár, megállapi 
tott eddigi 1 frt 60 krnyi jelen hirdetményi és 
as ezutáni költségek erejéig nyilvános árve
rés utján eladatnak.

Mely árverésnek a rimaszombati kir. járás
bíróság 1901—1894-ik számú kiküldést rendelő 
végzése folytán Nyustyán, alperesek lakásán 
leendó eszközlésére 1891-ik évi augusztus hó 
21-ik napjának délelőtti t i  órája határidőül ki- 
tüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok ezen árverésen az 1881-ik LX-ik tör- 
vényczikk 107. §  a értelmében a legtöbbet ígé
rőnek becsáron alul is eladatni fognak.

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

Rim aszombat, 1894. augusztus hó 10-én.
Gasko János,

kir. bírósági végrehajtó.

S u 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 e  se  augusztus hó 15-ig 
tftt 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 leibontásával egyidejűleg 
fog a nem acceptá\tak részére visszaadatni.

A legtöbbet ígérő vevő a fizetendő összeg 
felét rögtön, másod к felét legkésőbb egy hét 
alatt tartozik leíizetni. — Az igazgatóság fen- 
tartja magának, h ogy :

l. 300 forinton alóli ajánlatokat nem vesz
figyelembe ; t t t

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

3. a gubacs körüli minden költség a vevőt 
terheli s igy az esetleg előforduló bélyegilleték 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 illetéke ségo köttetik ki.

AK IgAZgAtÓHág.

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

másután kővetkező évekre [ évi augusz
tus hó Ki nn reggeli9 órakor /.ádorházán 
a bíró házánál nyilvános árverés utján haszon
bérbe fog adatni. Mely árverésre a bériem ki- 
vánók meghivatnak.

Az árverési feltételek Zádorházán a bíró 
házánál bármikor megtekinthetők.

Zádorháza, 1894. julius 29.
K ellner Pál, Bettee Sándor,

körjegyző. bíró.

Négyessy Árpád
§  таи- és füszerkereskedésében ф  

RIM ASZÉCSEN

EG Y T A M O M C Z
azonnal felvétetik.

K Ü H N E  E D E
gazdasági gépgyár Mosonban. (alakult 1856-ban)

ajánlja általánosan kedvelt, egyszerűségében felülmúlhat!», s több ...int ШЮО rl.lénvban -И-rjedt

HUNGÁRIA DRILL és JUBILEUM DRILL
sorvetőgé|K*it leszállított árakon.

Hegye*, h u llá n ... terü letre „ m o s o m  D R I L L “  ,eg „ia bb , legegyeaerübb . .r e e t ö * .
Sark-fele ekek. két .V többvasu ekek. Laacke-fele szantofoldboronak 12 fele nagysattban.

Laacke-fele kedvelt retboronák. Rosták. Konkolyozok. Kitűnő szeleid ma6lar-rosta (33 ifi), meglepő
munkaképessag.

V EN T Z К V - f é l e
FÜLLE ZTOK.

Szecska-ésrépavagok
stb.

Árjegyzékek bermentve.
Főraktár:

BUDAPEST, 1894. 
augusztus l-töl 

saját ház
VI.,Váczi-körút 57 *

Az ajánlatok zárt borítékban lepecsételve f. évi augusztus !9-én déli 12 óráig nyújtandók be 
alólirt kamarai elnökhöz. Bánatpénz 5 százalék, mely készpénzben vagy pénzintézeti betét
könyvben vagy államhivatalok által elfogadható óvadékképes értékpapírokban Polatschek Arnold 
kamarai pénztárosnál leteendő (Miskolcz, Széchenyi u.j s az erről nyert elismervény az 
ajánlathoz csatolandó.

Az építési tervrajzok a k a m a r a  h i v a t a l á b a n  (Széchenyi u. 59.) vagy К ö- 
n y ö k i  és 'Га más  építészeti irodájában (Budapest, VII. Klauzál-utcza) megtekinthetők s a 
vállalati általános s különleges feltételek, a munkanemek szerint részletezett költségvetések 
s az ajánlati minta ugyanott megszerezhetők.

Az általános s különleges teltételek s költségvetések az ajánlattevő által sajátkezű- 
lég aláírva az ajánlathoz csatolandók, a költségvetés alternativ tételeinél pedig az egységárak 
kitüutetendők.

A kam ura fenburtja m agának a jogot az ajánlatok el vagg el nem  
jogadása febeit szabadon határozni.

Megjegyeztetik, hogy az építési telken lévő régi két földszintes épület lebontását 
nyertes kőműves munkát vállaló köteles eszközölni, mely munkálatokért a régi anyag vállal
kozó tulaldonát képezi, azt azonban az uj építkezéshez felhasználni tilos.

A nyertes vállalkozó köteles az építkezést a Inlyó évben s pedig oly időben s oly 
munkaerővel megkezdeni, hogy az épület a f. évi esős időszak beállta előtt tető alatt iegyen.

Miskolcz, 1894. augusztus 4-én.
A MISK0LCZ1 KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA :

Radvány litván , Sugár Ferencs,
kir tan. elnök. h. titkár.

Nyomatott a kiadó N&iay J. A. gyonsajtóján


