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Kereskedelem és ipar# sejtetünk, a magyar kereskedelem halárait gukat, ha nem önállósíthatták magukat, ren-
*  kelet és nyűgöt felé messzire kiterjeszthet- desen könyvvezetőnek léptek be valamelyik

Az ipar kereskedelem képezi a nemze- jük. Közlekedési eszközeink szaporodását kereskedőhöz, anélkül, hogy elméletileg szer-
tek vagyonosodásának alapját A  kereske- évenként örvendetesen tapasztaljuk. S  ha zett tudományukat prakticze szélesbitették
delem maga főtényezőjét képezi a nemzetek szakavatott kezek irányozzák kereskedelmün- volna. Már most mily csekély azon keres-
megizmosodásának. A józan és a viszonyok- két, akkor bízvást bizhatunk a sikerben. kedők száma, kik külön könyvvezetőt alkal- 
kal számolni tudó kereskedelem egy oly De éppen a kereskedelem szakszerű maznak, azokéhoz képest, kik mint üzlet
forgó tőkét biztosit ez állam számára, a kezelésében rejlik a fősuly. Szakértelem nél- tulajdonosok maguk vezetik kereskedelmi
mely azt a jólét és virágzás legnagyobb fo- kül a kereskedés gépezete nem fog rende- könyveiket? Innét származott a kereskedő-
kára emeli. sen működni, a ki a kereskedelmi pályára delemben azon hiba, hogy mig egyrészt

Angliát, a világkereskedelem főfaktorát lép, annak teljes idejét és erejét erre kell szakképzett könyvelőket nyertünk, addig a
a kereskedelem tette nagygyá és hatalmassá, szentelni. Nagy híjával voltunk a régebbi szó szoros értelmében kereskedőket képezni
A divatáruk révén Francziaország a keres- időben a szakképzett kereskedőnek. Külc- elmulasztottunk. A  könyvelő, a ki a ke-
kedelem központjává lett. A  kicsiny Hol- nősen panaszkodtak a miatt, hogy nagy a reskedelmi akadémiából kikerült, a könyvek
landia kereskedelme az ország számára Ázsia hiány az elméletileg szakképzett kereskedők- vezetésén és a tételek feljegyzésén kívül
és Amerika aranyforrásait nyitotta meg S  ben. Sürgették a felsőbb kereskedelmi tan- egyébhez sem értett, mig az üzletekben for-
ha Magyarország az utóbbi időben mind a folyamot. Az ifjak előtt különféle kedvez- golódó tanonezok és segédek legegyszerűbb
vagyonosodás, mind a műveltség terén nagy ményekkel próbálták kecsegtetővé tenni a napi feljegyzést sem tudják megcsinálni,
haladást tett, nem csekély része volt ennek kereskedői pályát. Az elméleti szakképzett- Ezen a bajon volt hivatva segíteni az
előmozdításában a kereskedelemnek is. A ség hiányát a kormány is belátta, s ezért alsófoku kereskedelmi iskola,
kulturállamok műveltségi fokát jó részben alapított szakiskolákat a kereskedelem szá- És mióta e tekintetben meg van téve
a kereskedelem állapítja meg. S  mikor a mára. Ma már vannak kereskedelmi akade- a szükséges intézkedés, kereskedelmünk ro-
nemzetek é? népek kulturviszonyairól be- miáink és közép kereskedelmi iskoláink, a hamosan emelkedik, mert nemcsak a szük-
szélünk, számot kell vetnünk az 6 keres- mely intézetekben a kereskedelmi pályára séges szakképzettséget nyerik meg kisebb
kedelmi viszonyaikkal is lépni óhajtó ifjak elméleti kiképzést nyer- kereskedőink, hanem azt a műveltségi fo-

Az utolsó ötven év páratlanul áll a hetnek s ha ezen elméleti képzettséghez az kot is, mely hivatásuk betöltésében, oly
magyar kereskedelem haladásában és felvi- idők folytán gyakorlati kiképzés is járul, a nagy mérvben elősegíti őket.
rágozásában. Nem áltatjuk ugyan magun- magyar kereskedelem iránya a felvirágozás És ezért halad rohamosabban kereske-
kat azzal, hogy kereskedelmünk minden te- felé biztos vonalakkal lesz megjelölve. delmünk, mint iparunk,
kintetben versenyezhetne Europa bármely De mig telső fo on a kereskedelemnek Majd ha az iparosok művelődése és
más államának kereskedelmével, de oly szi- modern színvonalra való emelésén fáradoz- szakképzettsége terén is megtesszük a gya-
lárd és biztos alapon állunk, hogy erre jö- tunk, az alsó fokon műveletlenül hagytuk korlatban is mindazt, mit hogy tennünk 
vőnket teljes bizalommal és reménynyel azt a tért, melyet oly számosán töltenek kell, már is belátjuk —  akkor fog boldo-
épithetjük. A világkereskedelemben még nem be Mert a tapasztalás mutatta, hogy azok, gulni kisiparunk is épugy, a mint boldogul
játszunk hangadó szerepet, de idővel, ha az kik a kereskedelmi akadémiákból kikerültek a haza felvirágozására már is kereske-
ügy iránt csak egy kis érdeklődéssel is vi- a könyvviteli szakmában képezvén ki ma- delmünk.

«r* *5» Y** * *  ót. dásig megkaczagtat, egy verset, mi elragad egy 1 hősnője, mellék alakjai; megvannak az episodok,
яЬ Ж  лХ C í  Ж  Жм országot, egy világot az érzés igazságával, a hang a fenséges eszme, mely majd megreszketteti az

babájával, az eszme nagyszerűségével. emberiség szivét.
А I Á N G É S Z Alkotni, alkotni, — susogja — alkotni is- Alkotni — alkotni fogok. Ez a művem lesz

" ‘ '  teni múzsa, alkotni akarok. Akarok! Hívlak, jö jj! a legnagyobb, legfenségesebb, kiragad a kis szo-
(A »Gömör« eredeti tárnája.) ezentí nernes a 8Zándék, igaz a czél: az embe- bából majd palotába, nagy, fényes terembe, hol

A negyedik emeleten volt a czellája . . . . riségért, a haza dicsőségére, isteni Múzsa! Puha szőnyegek futnak végig, hogy nesz ne es-
Szobája a génit mutatta: kicsi volt és rendetlen. Az isteni Múzsa késett. sék semmi, mikor a lángész, ihletett művésze a
Szerteszét papírdarabok hevertek, félig felé irva Nem, nem ! Már serczeg a toll, röpül, a pa- saón°k» a nagy költő alkot,
apró ezédulák, melyekre egy-egy strófa vers, piroson kuszáit barázdákat hágy. Elkészül, elkészül, segíteni fogsz isteni Mű
aforizma, regény vázlat, novella czimek, szinda- Egy sor, két sor . .  három sor — aztán zsa- Csak úgy fog röpülni a toll, tellik az iv
rabok hőseinek neve, egy-egy monológ, egy-egy vége ; megakad. ! halomra, halomra sűrűén beírva, e aztán ?
ujsági drasztikus eset: gyilkosság, rablás, öngyil- Felborzolja haját, bemártja tollát. — Újra Aztán a nagy moloch, a nagy masina meg-
kosság, csalás voltak feljegyezve. Mindenik papír egy sor . . . két sor . . . nem, nem, ez nem veszi mind, azután kiadja újra, uj alakban szép
veres czeruzával megjegyezve, számozva erős, megy most sehogy. gömbölyű betűkkel a rendes sorokkal telt finom
vagy gyenge vonással a mint a lángész fontos- Leteszi; majd máskor folytatja a nagy regény lapokat S aztán ?
nak tartotta. Itt-ott könyv hevert: Horatius, Sha- bevezetését. Készen kell lenni, készen. Hiszen Aztán aranyos kötést kap, arany betűvel
kespeare, Hugo, Heine. Petőfi, Tasso, Turgenyev, m&r az előszó régen meg van, meg van az egész lesz rányomva a szerző neve, a mű czime: ez 
Byron, Puskin; voltak itt naturalisták, romautis- meséje, Egy nagyszerű mese — monologizál a 68 ez irta# ez és az. Ez az ez én leszek. S 
ták, idealisták, realisták ; színművek és regények, lángész — egy igaz, megrázó történet, mit még aztán 0
versek. Pessimista és spiritualista bölcsészek el nem koptattak, egy egészen uj, egészen u j: Aztán — ah ! ne hagyj el isteni Múzsa! —
nagy foliansai bekötve és bekötetlen hevertek szerelem, dicsőség, vágy hajtanak egy roppant kirakatok, fényes kirakatokba teszik, hogy lássa 
földön, állványon, nyitva és egymásra rakva, tehetséget, alkotni, alkotni nagyot. Aztán alkot, mindenki az uj csillagot, olvassa mindenki az 
ezines szallagokkal átkötve, megjelölve, a minta megelőzi századját a müve, természetes kineve- l,j üstökös nevét. S aztán? 
lángész jónak látta. A kopott íróasztal csak úgy tik az emberek ; üldözik, nem érti meg még ked- Aztán újságok hirdetik, dicsérik a nagyot,
görnyedt a temérdek iratcsomótól, kiollózott uj- vese sem. Nos ? és a lángész gondolkozik az em- a fenségest, a remeket; az emberek csak az uj
sági tárczáktól, ponyvairodalmi füzetektől. j berek sötétségén és — megörül. H*, ha pompás üstökös, a nap nevét emlegetik. Politikusok, tu-

Ott áll a lángész az asztalnál, nagy bozon- 1 psychologia, remek történet: egy lángész, a kit dósok, művészek és kereskedők, mamák és atyák, 
tos fejét rátámasztja bal kezére, mig a jobbal megőrjít az emberek bu'asága. Nem jó volna fiatalok és öregek, mind csak a szerző dicsere- 
tollat tartva idegesen veri az asztalt. igy járni! tét zeng.k. Mind tele lesz, minden az uj lumen

Alkotni, alkotni, nagyot, hatalmasat egy vi- — Igen, meg kell lenni — motyogja tovább; nevével mert szelleme nem egynek, hanem min-
lágra szóló regényt, egy színdarabot, mi a velő- előttem áll az egész történet; itt — itt mozog denkinek, mindenkinek szól. S aztán?
kii  hat tragikumával, egy vígjátékot, mi pukka- minden alakja a nagyszerű regénynek : bőse, Aztán levelek érkeznek, sürgönyök, üdvöz-
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| ^ 0 j.0 £ ^ 0 j| 0 j 0 ||~| 0 §  i P c i r .  seltetijnk, a magyar kereskedelem határait gukat, ha nem önállósíthatták magukat, ren-
*  kelet és nyűgöt felé messzire kiterjeszthet- desen könyvvezetőnek léptek be valamelyik

Az ipar ts kereskedelem képezi a nemze- jük. Közlekedési eszközeink szaporodását kereskedőhöz, anélkül, hogy elméletileg szer-
tek vagyonosodásának alapját A  kereske- évenként örvendetesen tapasztaljuk. Я ha zett tudományukat prakticze szélesbitették
delem maga főtényezőjét képezi a nemzetek szakavatott kezek irányozzák kereskedelmim- volna. Már most mily csekély azon keres-
megizmosodásának. Л józan és a viszonyok- két, akkor bízvást bizhatunk a sikerben kedők száma, kik külön könyvvezetőt alkal- 
kal számolni tudó kereskedelem egy oly De éppen a kereskedelem szakszerű maznak, azokéhoz képest, kik mint üzlet
forgó tőkét biztosit ez állam számára, a kezelésében rejlik a fősuly. Szakértelem nél- ; tulajdonosok maguk vezetik kereskedelmi
mely azt a jólét és virágzás legnagyobb ío- kül a kereskedés gépezete nem fog rende- könyveiket? Innét származott a kereskede-
kára emeli. sen működni, a ki a kereskedelmi pályára delemben azon hiba, hogy mig egyrészt

Angliát, a világkereskedelem főfaktorát lép, annak teljes idejét és erejét erre kell szakképzett könyvelőket nyertünk, addig a
a kereskedelem tette nagygyá és hatalmassá, szentelni. Nagy hijával voltunk a régebbi szó szoros értelmében kereskedőket képezni
A divatáruk révén Francziaország a keres- időben a szakképzett kereskedőnek. Kiilc- elmulasztottunk. A  könyvelő, a ki a ke-
kedelem központjává lett. A  kicsiny Hol- nősen panaszkodtak a miatt, hogy nagy a reskedelmi akadémiából kikerült, a könyvek
landia kereskedelme az ország számára Ázsia hiány az elméletileg szakképzett kereskedők- vezetésén és a tételek feljegyzésén kívül
és Amerika aranyforrásait nyitotta meg S  ben. Sürgették a felsőbb kereskedelmi tan- egyébhez sem értett, mig az üzletekben for-
ha Magyarország az utóbbi időben mind a folyamot. Az ifjak előtt különféle kedvez- golódó tanonezok és segédek legegyszerűbb
vagyonosodás, mind a műveltség terén nagy ménvekkel próbálták kecsegtetővé tenni a napi feljegyzést sem tudják megcsinálni,
haladást tett, nem csekély része volt ennek kereskedői pályát. Az elméleti szakképzett- Kzen a bajon volt hivatva segíteni az
előmozdításában a kereskedelemnek is. A ség hiányát a kormány is belátta, s ezért alsófoku kereskedelmi iskola,
kulturállamok műveltségi fokát jó részben alapított szakiskolákat a kereskedelem szá- És mióta e tekintetben meg van téve
a kereskedelem állapítja meg. S mikor a mára. Ma már vannak kereskedelmi akade- a szükséges intézkedés, kereskedelmünk ro-
nemzetek és népek kulturviszonyairól be- miáink és közép kereskedelmi iskoláink, a hamosan emelkedik, mert nemcsak a szük-
szélünk, számot kell vetnünk az ő keres- mely intézetekben a kereskedelmi pályára séges szakképzettséget nyerik meg kisebb
kedelmi viszonyaikkal is lépni óhajtó ifjak elméleti kiképzést nyer- kereskedőink, hanem azt a műveltségi fo-

Az utolsó ötven év páratlanul áll a hetnek s ha ezen elméleti képzettséghez az kot is, mely hivatásuk betöltésében, oly
magyar kereskedelem haladásában és felvi- idők folytán gyakorlati kiképzés is járul, a nagy mérvben elősegíti őket.
rágozásában. Nem áltatjuk ugyan magun- magyar kereskedelem iránya a felvirágozás Ks ezért halad rohamosabban kereske-
kat azzal, hogy kereskedelmünk minden te- felé biztos vonalakkal lesz megjelölve. delmünk, mint iparunk,
kintetben versenyezhetne Europa bármely De mig felső fo on a kereskedelemnek Majd ha az iparosok művelődése és
más államának kereskedelmével, de oly szi- modern színvonalra való emelésén fáradoz- szakképzettsége terén is megtesszük a gya-
lárd és biztos alapon állunk, hogy erre jö- tunk, az alsó fokon műveletlenül hagytuk korlatban is mindazt, mit hogy tennünk
vőnket teljes bizalommal és reménynyel azt a tért, melyet oly számosán töltenek kell, már is belátjuk —  akkor fog boldo-
épithetjük. A világkereskedelemben még nem be Mert a tapasztalás mutatta, hogy azok, gulni kisiparunk is épugy, a mint boldogul
játszunk hangadó szerepet, de idővel, ha az kik a kereskedelmi akadémiákból kikerültek a haza felvirágozására már is kereske-
ügy iránt csak egy kis érdeklődéssel is vi- a könyvviteli szakmában képezvén ki ma- delmünk.
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• dásig megkaezatftat, egy verset, mi elragad egy hősnője, mellék alakjai; megvannak az episodok,
Ж* ЛХ С/* Ж  J&я országot, egy világot az érzés igazságával, a hang a fenséges eszme, mely majd megresiketteti az

babájával, az eszme nagyszerűségével. emberiség szivét.
А I Á N G F S Z Alkotni, alkotni, — susogja — alkotni is- Alkotni — alkotni fogok. Ez a müvem lesz

teni múzsa, alkotni akarok. Akarok! Hívlak, jöjj! a legnagyobb, legfenségesebb, kiragad a kis szo-
(A »Gömör« ereden tárnája. %zen  ̂ nemes a szándék, igaz a czél: az embe- bából majd palotába, nagy, fényes terembe, hol

A negyedik emeleten volt a czellája . . . .  riségért, a haza dicsőségére, isteni Múzsa! Puh» szőnyegek futnak végig, hogy nesz ne es-
Szobája a génit mutatta: kicsi volt és rendetlen. Az isteni Múzsa késett. sék semmi, mikor a lángész, ihletett művésze a
Szerteszét papírdarabok hevertek, félig tele Írva Nem, nem ! Már serczeg a toll, röpül, a pa- s*énok, a nagy költő alkot,
apró ezédulák, melyekre egy-egy strófa vers, piroson kuszáit barázdákat hágy. Elkészül, elkészül, segíteni fogsz isteni Mú-
aforizma, regényvázlat, novella < zimek, szinda- Egy sor, két sor . .  három sor — aztán *sa. ^sak ugy fog röpülni a toll, telük az iv
rabok hőseinek neve, egy-egy monológ, egy-egy vége ; megakad. halomra, halomra sűrűén beírva, s aztán ?
ujsági drasztikus eset: gyilkosság, rablás, öngyil- Felborzolja haját, bemártja tollát. — Újra Aztán a nagy moloch, a nagy masina meg-
kosság, csalás voltak feljegyezve. Mindenik papír egy sor . . .  két sor . . . nem, nem, ez nem veszi mind, azután kiadja újra, uj alakban szép
veres czeruzával megjegyezve, számozva erős, | megy most sehogy. gömbölyű betűkkel a rendes sorokkal telt finom
vagy gyenge vonással a mint a lángész fontos- Leteszi; majd máskor folytatja a nagy regény lapokat S aztán ?
nak tartoita. Itt-ott könyv hevert Horatius, Sha- bevezetését. Készen kell lenni, készen. Hiszen Aztán aranyos kötést kap, arany betűvel
kespeare, Hugo, Heine. Petőli, Tasso, Turgenyev, m^r az előszó régen meg van, meg van az egész lesz rányomva a szerző neve, a mű czime: ez
Byron, Puskin: voltak itt naturalisták, romantis- meséje, Egy nagyszerű mese — monologizál a ez *rta* ez és ez ^z az ez én leszek. S
ták, idealisták, realisták ; színművek és regények, lángész — egy igaz, megrázó történet, mit még aztAn 0
versek. Pessimista és spiritualista bölcsészek ej nem koptattak, egy egészen uj, egészen u j: Aztán — ah ! ne hagyj el isteni Múzsa! —
nagy foliansai bekötve és bekötetlen hevertek szerelem, dicsőség, vagy hajtanak egy roppant kirakatok, fényes kirakatokba teszik, hogy lássa
földön, állványon, nyitva és egymásra rakva, tehetséget, alkotni, alkotni nagyot. Aztán alkot, mindenki az uj csillagot, olvassa mindenki az
színes szallagokkal átkötve, megjelölve, a mint a megelőzi századját a müve, természetes kineve- UJ üstökös nevét. S aztán?
lángész jónak latta. A kopott íróasztal csak úgy tik az emberek : üldözik, nem érti meg még ked- Aztán újságok hirdetik, dicsérik a nagyot,
görnyedt a temérdek iratcsomótól, kiollózott uj- vese sem. Nos ? és a lángész gondolkozik az em- a fenségest, a remeket; az emberek csak az uj
sági tárczáktól, ponyvairodalmi füzetektől. berek sötétségén és — megörül. Ha, ha pompás \ üstökös, a nap nevét emlegetik. Politikusok, tu-

Ott áll a lángósz az asztalnál, nagy bozon- psychologia, remek történet: egy lángész, a kit ; dósok, művészek és kereskedők, mamák és atyák,
tos fejét rátámasztja bal kezére, mig a jobbal megőrjít az emberek bu'asága. Nem jó volna fiatalok és öregek, mind csak a szerző dicsére-
tollat tartva idegesen veri az asztalt. így járni! tét zeng.k. Mind tele lesz, minden az uj lumen

Alkotni, alkotni, nagyot, hatalmasat egy vi- — Igen, meg kell lenni — motyogja tovább; nevével mert szelleme nem egynek, hanem min
iágra szóló regényt, egy színdarabot, mi a velő- előttem áll az egész történet; itt — itt mozog deukinek, mindenkinek szól. S aztán?
ki£ hat tragikumával, egy vígjátékot, mi pukka- minden alakja a nagyszerű regénynek : hőse, Aztán levelek érkeznek, sürgönyök, üdvöz-
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Tárgysorozata
Gom or Kishont t e. vármegye megyebizott- 
sága altul R rn;tszombatban 1894 évi októ
ber hó 26-áu és a következő napjain tar

tandó rendes őszi közgyűlésnek:
1. Alispán hivatalos jelentése, a vármegyei 

közigazgatás 1 negyedévi állapotáról.
2. A leköszönés folytán üresedésbe jött vár

megyei alpénztárnoki tiszti állásnak választás 
utjáni betöltése.

3. Az 1895 évi vármegyei költségvetés tár
gyalása, megállapítása és ezzel kapcsolatosan Ku- 
binyi Géza bizottsági tagnak a központi hajdúk 
létszámának szaporítása tárgyában bejelentett 
indítványa.

4. Az 1895 évi vármegyei viriils bizottsági 
tagok névjegyzékének bemutatása.

5 A jövő évben szükséges vármegyei pót
adók mennyiségének megállapítása.

6 A vármegyei közutak kezelése és fenn
tartására nézve 1895 — 96. évre készített költség- 
előirányzatnak tárgyalása és a vármegyei útadó 
százalékának, igásés kézi napszám-áraknak a köz- 
igazgatási bizottság *rre vonatkozó részletes nyi
latkozata alapján leendő megállapítasa

7 Kórházi bizottság jelentése a* kórház 
1893. évi számadása megvizsgálásának eredmé
nyéről

8. bizottsági jelentés a vármegyei nemzeti 
pénztárból és к Fáv Gusztáv alapítványból ki
osztandó jutalmazások tárgyában

9 Bizottsági jelentés a közutakról és vá
mokról szóló 1890 I. t.-cz. alkalmazása és végre 
hajtása közben szerzett tapasztalatokról.

10. A vármegyei járások székhelyeinek a 
járásbíróságok székhelyeivel megegyezően leendő 
megállapítása tárgyúban intézett belügyminiszteri 
rendelet s erre vonatkozólag a kiküldött bizottság 
véleményes jelentésének tárgyalása

ti. Belügyminiszteri rendelet ő felségeik 
egybekelésének 40-ik évfordulója alkalmából in
tézett felirat tárgyában.

12. Gróf Csák у Albin köszönő levele vár
megyénk f  é junius 0-iki közgyűléséből intézett 
üdvözlő feliratért.

13 Gróf Bethlen András volt földmivelés- 
ügyi m. к11* miniszter búcsúzó levele.

1+ Gróf Festetich Andor értesítése föld
mi velésiigyi mi kir miniszterré történt kineve
zéséről.

15 Báró Vav Sándor köszönő levele az 
atyja elhunyta alkalmából intézett részvét-iratért.

16 Belügyminiszteri rendelet a cholera jár
vány tárgyában.

17. Belügyminiszteri rendelet a községi 
vadászterületek bérbeadásának módozatai tár
gyában.

18. Belügymin.szteri rendeiet Daxner Samu 
és társainak a 14 711 számú közgyűlési határozat 
ellen beadott fellebbezése tárgyában.

19 Belügyminiszteri rendelet Chizsnyó köz- 
zég nevének Hisnyóra leendő átváltoztatása tár
gyában.

20. Kereskedelemügyi miniszteri rendelet a 
törvényhatósági közutak törzskönyvezése tár- i 
gyában.

21. Kuhinvi Géza vármegyei bizottsági tag 
előterjesztése a millenium ügyében meghozott 
határozatra vonatkozólag.

lel, dicsére*, hosanna, hosanna, melv az égig hat, 
egészen az égig! Ide is, oda is hívnak, nagy 
urak, gazdagok és szegények, m rt müvem nem 
egynek szól . . . Látni akarjuk, ismerni, ünne
pelni, dicsőíteni az isteni fölkentet, a nagyot, a 
szellemet. Melegedni akarunk nagy szelleme su
garánál, hallani akarjuk beszédet. Tudós társu
latok, egyletek, egyesületek, művészi körök kül
dik követségeiket, hogy egyletük szerencsének 
tartja, ha . . .  . elfogadom. S aztán?

Aztán fogy a könyv; uj kiadás kell. Egy 
kiadás . . .  két kiadás . . . sok, sok. Hallatlan 
siker, hallatlan hódítás . . . .  egv, kettő . . . bá
rom . . .  kevés, kevés minden ! Dicsőséget szerez 
a népnek, hol ez született, ez az uj nagyság. S 
aztán?

Aztán ömlik az arany . . .  az arany! Pénz, 
pénz halommal . . . pénz balommal. Minden be
tűt aranynyai lizetnek, csak az első, az első 
meglegyen óh! isteni Múzsa

Alkotni, alkotni — szónokol tovább a fa
lon függő nagy szellemek képéhez alkotni!

Újra előveszi a félbenhagyott Írást. Egy sor, 
két sor, nagy gyöngyök ülnek ki homlokán, resz
kető keze idegesen tartja a tollat . . . .  Tovább, 
tovább isteni Múzsa sugallj!

Lassan megy nagyon, háromszor is bele
mártja a tollat, meg kirázza, meg leteszi, meg 
felveszi. Nem, nem, most sehogy sem megy!

Nem baj, várni kell, a művész is csak ih
letve alkothat.

(Vége következik.)

22. Közegészségügyi bizottság jelentése a Tor
naiján felállítani szándékolt szódagyar ügyében.

23. Alispani jelentés a varmegyei pénztárak 
időszaki vizsgálatának eredményéről.

2\ A vármegyei közigazgatási bizottság fél
éves jelentése.

25. Nógrádvármegye közönségének átirata 
a szegényügy rendezése tárgyában

26. Ügyészi vélemény Almágy község regále 
kártalanítási kötvényének tulajdonjoga kérdésében.

27. Főszolgabírói jelentés a babaluskai vízi
malom ügyében.

28 Rimaszombat város tanácsának jelen
tése idősbb Bóth Lajos tűzrendőri ügyében

29 Klenóoz község képviselőtestülete által 
a Csizi-Kubinyi-féle binok Ügyében felvett jegyző
könyv.

30. A tornaijai belvásárfér beosztása rár- 
gyában kelt főszolgabírói jelentés.

31. Zachar Sámuel és társai fellebbezése 
Balkó község képviselőtestületének határozata 
ellen.

32. Walser Ferencz-féle részvénytársaság 
megkeresése fertőtlenítő gépei tárgyában.

33 Tarnóczy-féle részvénytársaság megke
resése fertőtlenitő-gépei tárgyában.

34. Dr. IJrszinyi Gyula orvosi oklevelének 
kihirdetése.

35. A vármegyebeli községek költségveté
seinek és zárszámadásainak jóváhagyása érdeme
ben számvevőségi jelentések.

36. Több rendbeli a vármegyei gyógv- 
alapból előlegezett vagynntalanság okából l»e- 
hajthatlan kórházi ápolási költségek törlésbe
hozatala

Ezeken kiviil még a közgyűlés határnapjáig 
beérkezendő s közgyűlési elintézést igénylő egyéb 
ügyek.

Kelt Rimaszombatban. 1891. évi október 
hó 11-én.

Kiadta :
Drask'ovieh Gábor, s к . vm. kiadó 

Rendőrségünk.
Bizony, nagyon nyomorúságos helyzetünk 

van nekünk, rimaszombatiaknak rendőri tekin
tetben.

Örökös a panasz a folytonos rendellenessé
gek in iát t s örökös a panasz a rendőrség ellen.

Talán nem is túlozunk, ha azt mondjuk, 
hogy éppen oly helyzetben vagyunk rendőrileg, 
mint az a palóez-falu, hol a »kisbiró« egymaga 
képvisel, a falu dobjával a rendőrséget

De hát nem is lehet másként, mikor a már 
is eléggé kiterjedt város 24 utczijára 8 szál 
rendőr ügyel fel, az ő kezükbe lévén letéve egv 
6000 lakossal bíró városban az élet- és vagyon
biztonság.

A rendőrkapitányi hivatal felszerelése pt dig 
oly hiányos, hogy a felsőbb hatóság alaki tekin
tetből majdnem mindig feloldja a rendőrkapitány 
Ítéletét, amennyiben az irodai személylétszám 
hiányában az Ítélkező rendőrkapitány maga kény
telen vezetni a törvény s szabály ellenére a jegyző
könyvet

Az eredmény azután ily viszonyok között 
nem is lehet kedvező.

Lehet ily körülmények között annak a rend
őrkapitánynak a leghelyesebb ítélőképessége, hi
vatali ügybuzgalma, s mégis nem a rend, hanem 
a rend illenesség fog uralkodni, azért, mert a 
rendőrkapitány intézkedései az eszközök hiánya 
következtében nem sikerülhetnek.

Ezeken a bajokon pedig csak némileg fog 
segíteni a városi képviselőtestület azon intézke
dése, mely a rendőri létszámot 2-vel emeli s a 
rendőri irodába 1 dijnokot alkalmaz.

Mi gyökeres javítást óhajtanánk, olyat, mi
lyet főkapitányunk is kért, t, i. a rendőri lét
számnak 12-re való emelését s egy rendőrfogal- 

! mazói állás rendszeresítését, megtartva a dijnokot 
is ; de ezenkívül szükségesnek latnók a rendőrök 
fizetésének emelését is, mert csak megfelelő fizetés 
mellett lehet oly embereket alkalmazni, kik köte
lességeiket pontosan teljesítsék.

Ez pedig hogy mennyire szükséges, igazolja 
az a tény, hogy a külömböző közbiztonsági kö
zegek főzött mégis a legfontosabb első sorban a 
rendőrség.

Színészet
Ismét tanyát üt városunkban a színészet.
Bátosy jól szervezett társulata, melyet már 

két szezon alatt volt közönségünknek elég al
kalma megismerni, a jövő hóban megkezdi elő
adásait.

Mivel már egy Lmert társulatról van szó, 
elégnek tartjuk minden bővebb commentár nélkül 
a Bátosy színigazgatónak jelentését közölni.

Íme az előleges színi jelentés:
Színházi jelentés. A’olirott színigazgató tisz

telettel értesítem Rimaszombat város és vidékének 
nagyérdemű közönségét, mis/, rint kitünően szer
vezett drama, vígjáték, népszínmű és nagy ope

r e t t é  színtársulatommal előadásaim sorozatát folyó 
évi november hó 3 án a »Három rózsához« czim- 
zett vendéglő dísztermében megkezdem.

Ez alkalommal egy 30 előadásból álló bér
letet nyitok a következő arakkal: Körszék, a két 
elsősor és oldalszék 30 előadásra 24 frt, zárt
szék 13 forint.

Mű s o r :  >A kis alamuszi«, »Virágcsata«,
»Cziterás«, »Boszorkány-vár«, »Fanchon asszony 
leánya ,̂ »Florinda«. »Szultán«. *A Rablók«, stb. 
legújabb operettek. »Napraforgó«, »Csillaghullás«, 
»Hortobágyi virtus«, »Az uj honpolgár«, legújabb 
népszínművek. »Charlie nénje«, »231-ik czikk«, 
'Mongoden ur felesége«, »Keleti utazás«, »Allat- 
szeliditő nő«. »Primadonna«, »Sövény mellől« 
mgjátékok. »Otthon«, »Bubos pacsirta«, »Endre 
es Johanna«, «A Haza», »Rafael«, legújabb drá
mák és színművek : ezenkívül felvettem műso
romba a következőket: »Az ember tragédiája«, 
»Otthflló«, »Korona és vérpad«, »A csók«, »Ju 
lius Ciisár«, »Egy katona története«.

Tá r s u l a t i  n é v s o r :  Nők: L. Perczel 
Mari, Operette és népszínmű primadonna, Bera 
Bózsa, oper .Ue Coloratur enekesnó. Szabó Mari, 
népszínmű és Soubrette. R Bo gár ba.ii, drámai 
hősnő, Heltainé Váradi Rózsa, drámai szende, 
Dulich Mariska, naiv. Laky Eugenia. Operette 
Comicáné, Nagv Jozefin, anyaszinésznő: Tárnái 
Lidia. Kissné Etel, Hidegkúti Adél. Hidegkúti 
Miczi, Kiss Róza, kar és segédszinésznők. Barcsai 
Jozefa, sugőnő. Férfiak: Bátosy Endre, bős
szerelmes, igazgató. Lorándy Tivadar, opeiette 
tenor. Polgár Béla operett basso, comicus, Hel- 
tai Nándor, szerelmes és honvivánt, Kiss Pálfy 
János, fattvú comicu«, Báthori Vilmos, bariton
es népszínmű-énekes, Ilessenyei I.ajós, apa-szinész 
Polgár Antal. Tallián László, Kempf Alfréd, lltassi 
Gyula, Nagy Vilmos, kar- és segéd-szinészek 
Zalai Károly, karmester, Reniczky Lajos, pénz
tárnok. Csontó Lajos, felelős szertárnok és szin- 
laposztó 2 segéddel

Nagyérdemű közönség! Azt hiszem, bogy a 
múltakból sokkal jobban ismeri működésem és 
ezzel kapcsolat báni eljárásomat, semhogy erre 
külön kellene felhívnom a n é. közönség becses 
figyelmét. Csupán egyet Ígérek: hogy mint eddig, 
úgy ezután is mindig arra törekszem, hogy a n. 
é. közönség megelégedését minden tekintetben 
biztosítsam részemre.

A bérletet személyesen fogom eszközölni.
A nagyérdemű közönség pártfogását kéri 

mélv tisztelettel:
liátusi/ Endre,

s/.migazgató

H Í R E K .
— A rimaszombati kaszinó múlt vasárnap 

rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlés tárgya 
volt a Török János lemondása folytán megürült 
elnöki tisztség betöltése. E díszes állásra a ta
gok egyértelmű választása Kuhinvi Aladár tör
vényszéki elnököt emelte A hasonlag megürült 
jegyzői tisztségre pedig Feledy Ferencz törvény- 
széki jegyző és Perecz Samu közjegyző-helyettes 
lettek megválasztva

— Esküvő. Nehrer László, kövecsesi föld- 
birtokos és tartalékos honvédhuszár-főhadnagy 
f. hó 15-én Budapesten a Deák-*éri ev. templom
ban esküdött örök hűséget Markó Albert nagy- 
kereskedő és tőzsdetanácsos leányának, Irénnek. 
Az esküvőn mint tanuk Barts Gusztáv, a magv. 
kir. államvasutak főfelügyelője és Kuhinvi Géza 
országgyűlési képviselő szerepeltek. Nyoszolyó- 
leányok Török Mariska és Markó Jolán voltak. 
Az esküvőt lakoma követte az örömapa délibáb- 
utczai villájában, melynek lefolyta után a fiatal 
pár a vőlegény kövecsesi birtokara utazott.

— Eljegyzés. Dr. Kathona László k.-h.-vár- 
allyai urad. ügyész, lapunknak is munkatársa, 
f. hó 14-én jegyet váltott Sárkány Ilma kisasz- 
szopynyal. Sárkány Kálmán banyatulajdonos és 
birtokos leányával Dobsinán.

— A ludovica akadémia egyik megürült he 
lyére vármegyénk által l-ső helyen jelölt Glauf 
a katonai iskolára alkalmasnak nem találtatván, 
a második helyen jelölt Szentmiklóssy Sándor 
lett felvéve.

Eljegyzés. Klein Fábián, rakacza-szendei 
birtokos eljegyezte Osgyánban Lusztig Julianna 
kisasszonyt.

Élvezetes estének nézünk elebe! Kaldy 
Gyula, a magyar zene-egyesület alelnöke, a ma
gyar zeneiskola tanára, ki a múlt év folyamán 
a kurucz-dalok előadásával gyönyörködtette kö
zönségünket, Kuli 11 ay Izabella, föherczegnői tanár
nő és a magyar zeneiskola tanára, R. Pataki 
Rózsa énekesnő és Varady Sándor, a magy. kir. 
opera elsőrendű baritonistája társaságában Rima
szombatba ismét ellátogat és 1 hó 27 én, szom
baton, de hihetőleg 28-án. vasárnap is »magyar 
zenetörtenelmi hangversenyt« rendez, a magyar 
harczi-zene legkiválóbb termékeinek bemutatá
sával; az 1746-iki török-háborúból, a Létéves
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háborúból, az 1788 -89-ikí utolsó török háború 
hói, я■/. 1796, 180Г) —1809-diki franoziák elleni 
na v hat r '.ókból s főleg az iiisureetio időjéből 
A f. ha 27 on rendezendő hangverseny miisora a kö
vetkező:! szakasz. 1. Riadó,(1716.)énekre zongora- 
kiséretteL E'őadják : Varady Sándor, Káldy Gyula. 
(Dallama a hires »Patyolat a kurucz« czitnu no 
tára.) 2. Verbunkon levő katonák vitf éneke, (hél 
éves háborúból) énekre, zongora-ki;-'érettel előadják 
Várady Sándor, Káldy Gyula. 3. Hadik óbester 
nótája, (hét. éves háborúból) Ihhari .lauoshd 
Zongorára 4 kézre előadják Kulilíay Izabella, 
Káldy Gyula. (Bihari J. első szem*a énye.) í. 
Huszár nóta, (hét eves háborúból) énekre zon
gora-kísérettel о őadjak : Várady Sándor, Káldy 
Gyula. 5. Ilaiczi szózat, (1788) énekre, zongora- 
kísérettel előadják: Várady Sándor, Kaldv Gyula, 
fi. a) Sarkantyus verbunkos b) llus/ár-verbun- 
kos, Bihari Jánostól, zongorán előadja : Kulilíay 
Izabella 7. a) Belgrád bevételéről szóló dal, 
(1789.) b) Győzelmi-ének, (1789) énekre, zongora- 
kísérettel előadják. Р» Palaki Dózsa, Várady
Sándor, Káldy Gyula. (Belgrad 1789-ben történt 
bevételét dicsőíti a fentebbi két dal) II. szakasz 
8. Székely insurgens dal, (1796) énekre, zongora- 
kísérettel előadják: K. Pataki Bózsa, Várady 
Sándor, Kaldv Gyula (Ez a székely insurgensek 
dala volt, kikel Alvinezy generális a Mantuában 
körülzárt Wurmser marschal felszabadítására 
sietett.) 9 Napoleon Becsben, (1805.) énekre, zon
gora-kísérettel előadjak : Várady Sándor, Káldy 
(íyula. (Akkor keletkezett, mikor a franoziák 
először elfoglaltak Bécset ) 10 a) Sáiga csizmás 
Miska nótája : énekre, zongora-kisérettel előadják:
R Pataki Rózsa, Káldy Gyula b) Sárára csizmás 
Miska verbunkos : zongorára. \ kézre előadják: 
Kulilíay Izabella. Káldv Gyula. (Fentebbi dalia! a 
nemesi insurgenseket gúnyolták, sárga csizmás 
Miska alatt, az okoskodó s amiatt mindenhon
nan elkéső magyar insurgenst és Panni szeretője 
alatt Pannon.át értették.) 11. ai Tiszántúli insur
gensek tárogatója. (1809) (a íu'taki Hadik gróf
fal Győr alá induló insurgensek indulója volt ) | 
b) Tiszaninneni insurgensek tárogatója, ugynev. - 
zett »Echós tárogató«. (Azon insurgensek nótája 
volt, kiket Duka generális vezetett a franoziák 
ellen.) Énekre, zongora kísérettel előadják : Váradv 
Sándor, Kaldv Gyula. 12. a) 20 talléros verbun
kos. Bihari Jánosiul, b) 100 ember verbunkos, 
öreg Boka Andrástól, zongorán előadja: KuliíTav 
Izabell о (Az első a 20 talléros elnevezést onnan 
kapta, hogy busz tallér volt a felpénz. a maso 
dikat pedig azért neveztek 100 ember verbunkos
nak, mert midőn az öreg Boka András először 
játszotta Debreczenben. oly lelkesedést kellett 
vele, hogy az első napon száz ember csí pőt» tel 
katonának.) 13. Somogyi gyalog insurgent dala. 
énekre, zongorakiséret.el előadják: H. Pataki 
Bózsa, Váradv Sándor, Káldy Gyula. Ili szakasz 
14. Becs várostól hidegen fuj a szél, énekre, zon
gora-kísérettel előadják : Váradv San ior. Káldy 
Gyula. 15. Dal a franczia Gallusra, 1809.) énekre, 
zongora-kisérettel, előadják : B. Pataki Róz«a. 
Káldy Gyula. 16. a) Tréfás insurgens dal b) 
Győrből hazatérő insurgens nótája: előadják: lí. 
Pataki Bózsa, Várady Sándor, Káldy Gyula 17. 
Tréfás dal Napóleonra s a íraneziákra. énekre, 
zongora-kisérettel. előadják: P. Pataki Rózsa, 
Káldy Gyula. 18 Sarkantyus verbunkos (Cérnák 
Antaltól, zongorára í kézre, előadjak : Kulid »у 
Izabella. Káldy Gyula. A műsorban foglalt 
összes dalokat és verbunkosokat átirta és har
monizálta Káldy Gyula A dalok teljes szövge 
a pénztárnál kapható: áia 20 kr. — Helyárak: 
Körszék 1 frt, zártszék 80 kr., állóhely 50 kr.. 
diákjegy 30 kr. — Kezdete esti 8 órakor. —- A 
második, 28 diki hangverseny mü óra opera-da
lokból fog allaru és részben a helybeli dalárda 
javára lesz az anyagi jövedelem átadva. A pn»g 
ramm most van sajtó alatt Előre ajánljuk 
közönségünk ügyeimébe ezen ritka műélvezetet 
ígérő estéket.

—  Napidijasok mozgalma A napidíjasok or
szágos mozgalmának végrehajtó bizottsági: m héten 
tisztelgett küldöttségileg a miniszterelnöknél és 
az országgyűlési pártelnököknél, kérve mindany- 
nyinál helyzetük rendezését. — A miniszterelnök 
a küldöttséget rendkívül barátságosan fogadta és 
a küldöttség tagjaival az ügy érdemére vonatko
zólag egy negyedóráig értekezett; legnagyobb 
részétől megkérdezte: hol és mióta szolgál, mi
lyen díjazásban részesül és milyen kvalifikáczió- 
val bír. A napidijasok által életbelép'ető törvény- 
javaslat tervezetét mint mondotta nem ta
lálja teljesen kereszt (kivihetőnek, hanem igenis 
szükségesnek tartja a napidijasok mai tat thatat
lan helyzetének rendezését és erre nézve az in
tézkedése» már meg is tette, oly módon, hogy 
1883. évi nyugdíjtörvény módosításával, a meny
nyiben a napidijasok tisztviselőkké kineveztetnek, 
i apidijasi minőségükben eltöltött szolgálati idejük 
у nyugdíjazásnál szamba vetetik: hogy betegség 
esetére humánus elbánásban részesittessenek, 
díjaz.I uk le ne vonassák <s állásukban való 
sziláid alapok létesítés»' tekintetében szabály |

I alkottassák, díjazásuk a mai tarthatatlan és meg- j 
I álhetésre elégtelennél mél'anyo.sabban állapittas- 
I sék uieg s hosszabb állandó szolgálati idő után 
! a napidijasok is nyugdijazhatók legyenek. A 
j párt körök ben mindenütt szívesen láttak a kül

döttséget s biztositották a párt < gesz rokon- 
szenvéró!

Leiuienant Kossuth. Ludwig von Kossuth 
osztrák hadnagy lett! Ez a hír jarta he a na
pokban a p̂ sti Károly-kaszámvát az ott tanyázó 
nagyszámú önkéntesek között. A hir magyarázata 
a következő: A 2-ik sz vonatezred 43 önkén- 
lesei között, ez idén szolgálta le önkéntesi evet 
udvardi Kossuth Lajos, aki a gömör-vármegyei 
otrokocsi Kossuthokfól származik: és igv igen 
közeli rokonságban állott elhunyt ne.ív hazánk
fiával A katona év végén a vizsgáló bizottság 
megengedte Kossuthnak, hogy mindenből magyarul 
felelhessen és igy történt, hogy anyanyehén Ki- i 
tüntetéssel vizsgázott Érdekes volt hétfőn a vizsga 
kihirdetésénél, mikor az iskola egyik tanára igy 
hirdette ki az eredményt: Ludwig von Kos-ulti 
gut geeignet

Kadseregi szükségletek szállítása A cs. 
és kir. közös hadügyminiszter 3344 94 sz. a 

I pályázatot hirdet a cs. és kir. közös hadsereg 
részére szükséges különféle felszerelési tárgyak
ra. u m egyes ruhaprémek, nemez (filzi, nye
reg-alátét, nemez csizmák, gyalogsági csákók, 
vadász kalapok, szíjak fémfelszerelési ezikkek 
s’ b. Ajánlatok f. évi deczember hó 1-ig nyújtan
dók be Részletes feltételek, szükségleti kimuta
tás a miskolezi kereskedelmi és iparkamara iro
dájában megtekinthetők.

-  * m kir. államvasutak miskolezi üzlet- : 
vezetősége 3275—1894 szám alafL a vonalai 
részére 1895 és esetleg a következő 189fi és 
1897 években szükséges pályaíentartási fák szál
lítására pályázatot hirdet. Ajánlatok f. évi októ
ber hő 27-én déli 12 óráig adandók be a neve
zett üzletvezetőség 1 osztályánál, a miről a mis
kolezi kereskedelmi és iparkamara az érdekelte
ket értesíti.

A besszt ni légy. A jelen ősz folyamán 
több Ízben érkeztek be jelentések a gazdaközön- 
ség köréből a hesszeni légy tömeges rajzásáról.
A megejtett szakértői vizsgálatból azonban sok 
esetben az derült ki, hogy a hesszeni légynek 
tartott rovarok tulajdonképen csak szárnyas han- 
gyák voltak, a melyek <»sz felé nagyobb meny- 
nviségben szoktak szállingózni és raj/ani a leve
gőben. Hogv eílele tévedések és azokból származó 
alaptalan aggodalmak ne támadhassanak, a föld- 
mivelésiigyi miniszter figyelmezteti a gazdaközön
séget. hogy minden oly esetben, amidőn a hesz- 
szeni légv rajzását vagv a hesszeni légy petéit 
vélik látni, az illető rovarokból vagv petékből 
néhány példányt szakértői megvizsgálás végett 
közvetlenül a m kir állami rovartani állomáshoz 
(Budapest. V kér. Nádor-utcza 28. szám) küld
jenek be.

-  Érdekesebbnél érdekesebb «zárunkat ad 
ki minden alkalomkor я Képes Családi Lapok« 
szerkesztősége. És ennek eklatáns bizonyítéka az 
előttünk fekvő utolsó szám is. К számban a ki
váló és jeles irók és költők, mindkét nemből, 
úgyszólván szellemi találkozót adtak egymásnak 
A jelen számot a szerkesztőnek, Tolnay Lajos
nak magvas irányú és éles megfigyelő tehetsé
get mulató »A jó szövetség« ozirnü regénye nyitja 
meg, közvetlenül utána a müveit olvasó közön
ségnek kedvencze: Lanka Gusztáv irt egv han
gulatteljes költeményt, úgyszintén Jókai Mór ko
szorús irók is helyet foglal e szaruban, de kívü
lük K. Reniczky Irma, Mészáros Sándor, Cser- 
niczkv Gyulané is jó nevű in к A »Képes Csa
ládi Lapok« előfizetési ára egy egész évre 6 frt, 
félévre 3 frt, negyed évre 1 írt 50 kr. Mutat 
vány számokat ingyen küld a kiadóhivatal.

*A agyar nemzet története.« Magyar- 
ország fennállásának ezredéves ünnepéhez mél
tóan készül hozzájár ülni a budapesti Larnpel 
Róbert (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir udvari 
könyvkereskedő ezég is, mely arra tökélte el 
magát, hogy hazánk történetéről egy fény0» disz- 
müvet bocsát közzé. Mindenki ismeri Szalay Jó
zsefnek, а к rán elhalt történetírónak négyköte
tes »Magyar nemzet történetét«, e magas tudo
mányos színvonalon álló remekművet, melynek 
előadása valódi mintája lehet a művelt nagy kö
zönség számára való írásmódnak. Szalay munkája, 
melyet a tud. Akadémia méltán koszoruzott ir.eg 
a Szilágyi István-féL* nagy díjjal, annak idején 
oly lelkes fogadtatásra tatait, hogy par év alatt 
az egész kiadás elfogyott. К könyvet uj, javított 
és bővített kiadásban megint hozzáférhetővé tenni 
a nagy közönségnek : ez az. amibe a Wodianer- 
ezég belefogott. Egy fel« 1 pótoltatta mindama ré
szeket, melyek az első kiadásban nem Szalay 
tollából valók voltak, m. síelői átnézette az egész 
müvet, hogy a Lgujal rteneti kutatások egyet
len fontosabb adata se maradjon benne felhasz
nálatlanul. A szerkesztés munkáját fiatal történet
íróink egyik legjelesebbekére, dr. liaróti Lajosra

bízta a ezég s ugyancsak 6 ügyel fel a könyv 
illustrativ díszére i«, mely gazdagság dolgában 
még a hasonló külföldi munkákat is messze felül 
fogja múlni. Közel hatszáz ábrázolat fogja a szö
veget magyarázni: történelmünk nevezetes sze
replőinek egykori metszetekről készült hfi arcz- 
kcp. :, az eseményeket feltüntető egykori rajzok, 
hazai művészeink történeti festményeinek részben 
színes reprodukeziói, az események színhelyeinek 
kepei pecsétek, penzek. műemlékek rajzai, stb., 
melyeket a szerkesztő nagy buzgalommal szedett 
össze a uugwir és a külföldi levéltárakból, mú
zeumokból stb. Mind ez illusztracziók a technika 
legújabb vi »■ ,Vai fölhasználásával fognak ké
szülni, úgy hogy művészi becsük is lesz. Szalay 
történekének ez uj kiadása ilyformán számot 
tar:hat arra, hogy meglegyen minden magyar 
• mber könyves p dezán, minden iskolai és nép- 
kön; v tárnán. Hogy ez lehetővé tétessék, a ezég 

<-r>«» füzetekben bocsátja közzé a munkát: egy- 
egy füzet .ua 30 kr lesz; előfizetés utján bér
ment" küldéssel: 1 negvedévre (6 füzet) 180 
kr., felévre (12 füzet) 3 60 kr., egész évre (24 
füzet) 7 20 kr, egy füzet ára 30 krajezár. A ki
adóhivatal bárkinek, aki egy levelezőlapon hozzája 
fordul, ingyen es bérmentve küldi meg a díszesen 
kiállított és gazdagon illusztrált prospektust. Min
den 7 előfizetőt vagy megrendelőt gyűjtőnek 1 
<iszt elet példány nyal szolgál a kiadóhivatal. A 
megrendelések igy ezimzendők: Larnpel Róbert 
(Wodianer F. és fiai) cs. és kir. udv. klnyv- 
kereskedése. Budapest, Andrássy-át 21.

KÖZGAZDASÁG.
H ogyan lehet a baromfit jav ítan ií

Hogv baromfiaink jobb husuak és nagyobb
tostiiek legyenek és ami fő: sokat is tojjanak, 
többféle módon lehet elérni. Én e módok közül 
most azt mondom el, melyet minden gazdaember 
ig*’»! tönnyen és minden külön költség nélkül
megcselekedhet

A mi baromfiaknak az a baja, hogy nagyon 
kicsi és más nemes fajokhoz hasonlítva, keveset 
’ojik Hogy tMikiink nagyobb legyen, legkönnyeb- 
l»**n i»gv érjük el, ha kiválogatjuk a magnak való 
állatokat. Nem ugv leszünk, mint eddig, hogy az 
összes tojásokat egy helyre rakjuk és mikor vala
melyik kotlónk megül, szokásból,— nem törődve 
semmivel, alárakunk annyi tojást, amennyit 
be tud takarni, hanem kiszemeljük a legszebb 
és legnagyobb testű és ezek közül is a leg- 
I >bb tojó tyúkokat, ez >ket azután külön tojatjuk 
le. Ezeket a magnak felhasználandó tojásokat 
valamiféle festékkel, vagy inmnal megjegyezzük 

mikor kotlónk akad, csakis ezeket a megjegy
zem tojásokat rakjuk alá. mig a többi tyúkok 
tojásait vagy magunk fogyasztjuk el, vagy eladjuk.

Ha igy csak a legszebb és legjobb tyúkok 
tojásaiból nevelünk csirkéket, ezek is szebbek és 
jobbak lesznek, mint azok, melyeket eddig te
nyésztettünk Még szebbek lesznek a csirkék, ha 
az-'k a tyúkok, melyeknek tojásait magnak hasz
náljuk, legalább két évesek voltak, mivelhogy a 
kétévesnél fiatalabb tojók után származó csirkék 
mindig gyengébbek Ha csak ennyit is cselekszünk, 
fiatal baromfiaink nagyobb testiiek. szebbek és 
jobbak lesznek, mint az azelőttiek. Mint minden 
állatnak, a tyúkoknak is az a természete, hogy 
a közel rokonok párosodásiból a sarjadék min
dég hitványabb lesz. Ezért baromfink nemesítésé
nek másik főfeltetele. hogv kakast mindég lehe
tőleg idegen udvarból szerezzünk. Baromfiak ja
vítására tehát v óogassuk ki a szebb tojókat, 
költésre csak ezek tojásait használjuk fel, magnak 
való állatokat csakis 2 éves és kiválogatott tyú
kok tojásaiból szaporítsuk, végre minden 1—2 
évben más faluból vegyünk egy szép kakast, s 
ha mindezt megtesszük, egész biztosak lehetünk 
arról, hogv baromfiaink nagyobb testüek, jobb 
húsnak lesznek, egészségesebbek maradnak és 
többet fognak t >jni, mint mostani tyúkjaink, 
melyeket minden válogatás nélkül hagytunk meg.

Vart half Géza.
A laptulajdonos megbízottja és felelős szerkesztő • 

SZELESS ÖDÖN.
1 Segédszerkesztő : fiSERNAY DÁNIEL.

Piaczi árak.
Rimaszombatban 1894. október 20. tartott boti 

vasáron:
Tisztabuza forint ö Ю 5.50, rozs 4.16— 4.20, árpa 

ő bu «.10, zab Ű.HU—f — kukoncza 4*50—6>—, krumpli
—.70.—I. , bab-----  mmázsánkint. — Marhahús
П kr. Borjúhús ÍH кr. Sertéshús 48 kr. kilogrammonkint 

л rkapilányi hivatal.

Rozsnyón 1894. évi október 13-án tartott heti 
vásáron

Tis/.tabuza frt í-90, rozs 4.10. árpa 3,90, zab 2*25 
kukoncza «.Ю, bab (>.40., ká^a 9 1« hektoliterenkint 

1 Súlyán Sándor, rkapjtány.



TUNNER  JÁNOS gyógyszerész 
SZEPES-BÉLÁN

Ajánlja országszerte ismert, kitűnő minőségt 
gyártmányait:

Wei és kesernyés kárpáti
e  boróka borovicskát 4
1 kosárüveg 3V» liter tartalommal 2 frl 80 kr 

Gyomor bajoknál kitűnő hatáaií
kárpáti növény keserű.

1 literes üveggel 1 frt 20 kr.

Щ/ЩГ Részletes árjegyzékkel kívánatra szívesen 
szolgálok.

Egy teljesen uj, Jókaiban levó Miihl- 
hauseni kötőgép elköltőzködés végett e l
adó. Hol? megmondja e lap kiadóhivatala. 
(Az eladó a vevőt a gép kezelésére ingyen 
oktatja.)

Árverési hirdetmény.
A serkei közbirtokosság tulajdonát képező. 

Serke községben levő, az italmérési jog gyakor
lására használt
kél épület a hozzátartozó boltelekkel 
együtt önkéntes árverés utján eladóvá tétetvén, 
ezen árverés megtartásának határidejéül í  1894. 
évi november hó 5-ik napjának délelőtti 9 órája 
S«fke községházához kitüzetik. melyre a venni 
szándékozók tisztelettel meghivatnak.

Az árverési feltételek megtekinthetők a 
községházánál Serkén, Fáy Barnabás urnái és a 
feledi főszolgabírói hivatalnál.

Koesuth József.
_____ ____  t. szolgabiró.

Hirdetmény.
Iványi község VADÁSZTERÜLETE felsőbb 

meghagyás folytán folyó 1894. évi október hó 
^  ik napjának reggeli 8 óráján Iványi községben 
a biro házánál 6 évre nyilvános árverés utján 
haszon bér Ь» fog kiadatni, mely árverésre a bér
leni kívánók o/ppiiel meghivatnak.

л bérleti iMiiételek Iványi község birájánál 
bármikor meg'ekinMietók.

Kiinaszécs, 18'.H. okt. 7.
K E L L N E R  ‘ PÁL,

körjegyző.

lJérbe-adó
Rimaszécs község VADÁSZTERÜLETE fel

éb b  meghagyás folytán 1894. évToCtóber hó 
26-án délelőtt 9 ónkor Bimaszées^kiízség köz- 
házánál nyilvános árverés utján П évre bérbe 
feg adatni, mely árverésre a bérle ni kívánók 
meghivatnak.

A bérleti feltételek Rimaszécsen a község 
közházánál bármikor megtekinthetők.

Kelt Rimaszécsen, 1894. okt. 7 én. 
KELLN ER  PAl. S Ó S IK  JÁNOS,

körjegyző. bíró

o | b u d a p e s t i  és  b é c* s i b u t  or.  | о

-ш  в и т о к  r a k t á r ,
-  STÓSSEL E D E  KOSSUTH UTCZA, KALLA-FÉLE HÁZ. *
Cö Q
0̂  Van szerencsém a n é közönség tudomására hozni, hogy a legizlé- JZm

sesebb budapesti és bécsi BÚTOROKBÓL nagy raktárt tartok.
Minden darab a leglinomabb Ízléssel van készítve, úgy, hogy a leg- 

vO  magasabb igényeknek is megfelel.
aC Raktáramat a n. é. közönség figyelmébe ajánlom.

&  Tisztelői tel 3

^  STÖSSEL EDE
О  , RIMASZOMBATBAN

|ф~ Eladok részletfizetésre is.

0  E l ő z é k e n y  k i s z o l g á l a t .  О.  n
A tornallyai járás fószolgabirájától. X X X X X X X X X X H X X X X X X X

109/kig. 94. sz.
Ш 1  л . Men jó minőségű darabosPályázati hirdetmény.

Л  i_  99 9 m
Gömör-Kishont t. e. vármegye tornallyai К  П  Я  7  P  I I

árásához tartozó, elhalálozás folytán meg- w  *  w  W  a l w  U
irült — FELSÖ-SZUHAI körjegyzői állásra f
pályázat hirdettetik. UÍralcll bányából,

A választás johjá évi deczeni brr hő *
V -ik  napjának délelőtti Ю őrá/ára F.- Waggon számra (a helybeli vasut-ál-
^zulia községébe a község házához kitüzetik :
1 pályázni szándékozók felhivatnak, hogy kel- lomáson átvéve, e g y  w a g g o n  6 6  f r t .  
ően felszerelt kérvényeiket folyó évi deczember
íó 15-ik napjáig hivatalomhoz adják be. A  raktárban átvéve méter mázsánként

A körhöz 7 kis község tartozik 3752 lé- . . A
ekkel ; egyenes fizetés 454 frt 77 kr, a mel- 6 0  k l ^ r t  ki‘ Pható*
okjárulókok 120 frt 04 kr, az összes fizetés
ehát 574 frt 81 kr és a szabályrendeletileg .То Ш п р Ь  /ifi rP o i r c n
negállapitott munkadijak. f  c l U I I u K  1 > . I S  X c t l S c i

Tornaiiya, 1894 október fi án épületfa raktárában Rimaszombatban.
SZÓN TAG H ZOLTÁN,

föszolgabiró. X X X  - Ш Х Х Х Х 1 1» xxxxxxx

Nyomatott г kiadó N&ray |. A.


