
Zeidóreceptió.
Л magyar főrendiház másodszor is, I 

legalább lényegiben, megbuktatta a zsidók 
receptiöjáról szóló törvényjavaslatot, a m e 
lyet a kormány és liberális párt a modern 
szellem követelménye gyanánt állított fel.

Ezen törvény gyakorlati jelentősége, azon 
egy szakaszt kivéve, a melyben a szabad 
áttérés van kimondva, elég korlátolt és épp 
azért volt kitéve mindig azon gyanúsítás
nak, hogy csak azért hozatott felszínre, mi
szerint ez utón a liberális párt és törek
vései részére a zsidóság le legyen fogva, 
mint nagyon alkalmas médium, hogy a kor
mány, a hatalom eszköze legyen —  csupa 
hálából

Ám legyen ez bármennyire is a poli
tikai érdek által sugalt alaptalan vád, az 
az egy kétségtelen, hogy zsidóságunk a 
forcirozott törvény ahal semmi olyant nem 
nyer, a mi által társadalmi helyzete bármi
képp is lényeges változásnak lenne alá
vetve, mert a törvényben kimondott elvek 
csak úgy bírnak erővel, ha azok a társa
dalom osztatlan közkincsét képezik, ha a 
társadalmi felfogásból erednek és nem do k- 
trinair alkotások, a melyeknek a társa
dalmi felfogás ellent mond, sőt uton-utfélen 
meghazudtol.

Tény az, hogy a zsidóság bír mindent, 
mit a polgárság többi része is, de tény, 
hogy nagyrészt nincs befogadva a társa
dalom nem zsidó részébe, magára van 
utalva, mintha egy erős gyűrd zárná körül,
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Valcreuse ezredes egy lépést tón neje felé., 
pillanatra habozva állott meg előtte, végre ki
ragadva az ilju nő kezeiből annak legyezőjét, 
kettétörve azt eldobá s kiment

Hintaszékében ülve, hajporos szép fejét 
mellére horgasztva, mint virág a zivatar után 
— a marquisné keservesen sirt. Mennyi könnyet 
bullatott ő mari Mennyi erőszakoskodást kellett 
elszenvednie a hasztalan harczok óráiban, melyek
ben büszkeségének meg kellett törnie s melyekben 
lelke megismeré a lázitó felháborodást, a kétség- 
beesést. És érezni, hogy kínjainak soha sem 
lesz vége . . . .

Nincs a szabadulásra mód ! Nincs kegyelem! 
Ereje pedig az elvonult órák undorító emlékezete 
s a még következendők felelme alatt egyre 
hanyatlott

Élte tavaszán érezni lelkének fagyasztó 
hideget s ősszi szemfedöként azzal burkolózni 
körül: az elszáradt virágok, a megsemmisült 
illúziók szemfödelevel. Élni nap nélkül s meg
érteni, hogy örökös éj következett, melynek sötét 
árnya elfeledi élőié a boldogság ösvényéi, tudni, 
hogy ennél az árnynál meg kell állni és maradni 
egy helyt. Nem bírni többé kívánsággal, mosoiy- 
lyal, mert megdermeszték, énjenek jobbik részét, 
könyörtelenül dobták egy gyűlölt feríiu karjai közé.

És nem védekezni, elhagyni magát, feláldozni
életét a világnak, mely azt tőle megköveteli; meg- I

s ez a gyűrő a társadalmi felfogásban gyö
keredzik, a melynek sokféle okai vannak

A kiindulási pont azon autogonismus, 
a mely a kereszténység és zsidóság vallási 
történetében mutatkozik, de sokkal fonto
sabb eredményeket szült a különválás te
kintetűben a zsidóság történeti állása

Szétszórva a világba, az uralkodó ke
resztény társadalom, a zsidóságot mint Is
tentől büntetett, földönfutóvá tett, q’kölcse* 
iben, veszedelmes, gvölevesz nép iek tekin
tette, mindenütt elzárkózott tőle, kizárta 
társadalmából, a családi kötelékből, min
den tisztességes foglalkozásból, egyedül a 
megvetett üzérkedést hagyva meg az üldö
zött fajnak.

Így volt ez hazánkban is- Nem birtak 
a zsidók szabadsággal kivoltak zárva a 
társadalmi életből, a ueresztényekkeli csa
ládi kötelékekből» kivo tak zárva a tudó 
manyos pályákból, ne i szerezhettek ingat
lanokat és igy nem voltak földművelők, ki 
voltak zárva még az iparmflvelésböl is.

Mi maradt meg nekik ? Az egyetlen 
üzérkedés! Nem csoda tehát, hogy a zsidó
ság ily viszonyok közt erkölcseiben elzül- 
lött, társadalmi állás nélkül, társadalmi er 
kölcsöt é! nem igen ismert.

Ezt az állapotot rombolta le a 48-iki sza
badság, egyenlőség és testvériség és adta 
meg elvileg is a zsidóságnak mind
azon jogokat, a melyek az állam minden 
egyes polgárát, a nemzet minden egyes fiái 
megilletik.

Ezzel a zsidóemancipátió megtörtént 
jogilag és politikailag, de társadalmilag nem.

követeli éleiének bczéltalan feláldozását........
igen, igenhez az, mit úgy hívnak, hogy : kötelesség!

H i n t a s z é k é b e n  f é l i g  c s u k o t t  pillákkal hátra
dőlve a m a r q u i s n é  megbolygatá emlékezetében 
a m ú l t  h a m v a i t ,  tegnapi múltjáét . . .

M i v é  lett szive bálványa, gyermekkori 
j á t s z ó t á r s a ,  k i t  szülői kastélyának parkjában 
h a g y o t t  v i s s z a  ? Ama kedves barát, ki a boldog 
fiatal leány almainak tárgya volt, kit lelki 
szemei maga ele varázsolnak. Kit Ő elhagyott 
a m a  gyászos napon, midőn erővel szaknak el 
mindattól, a mit szeretett, elszakítuk még ön
magától is.

Oh, az az ütközött emlékű nap, melyen 
utoljára vetvén magát atyja lábaihoz, raégegyszer 
könyörögni kezdett, mielőtt engedelmeskedett 
volna! Mennyit szenvedett akkor . . . .  Oh, a/, az 
atkozott nap, melyen ünnepi ruhát kellett öltenie, 
akkor, a midőn szivét a gyász tölté be, s 
mosolyognia, a tnioöii ajkai alig bírták elnyomni 
az esdő sikolyt irgalom ! A nap, melyen gyava 
megadassál, Isten szolgája előtt férjül fogadta 
azt, hit utált, megvetett!

Oh az az átkozott est. A zene, lánc 
szerencsekivánatok és bökök közt eltelt est! Az 
is onyи éj, ama rémes éj, melyen 16 évi boldog
ságot és egy egész elet csábos álmait temette el

Hová tűnt, mivé lett szivének hőse? Miért 
marad tőle két éve óta távol? Miként tud Ő 
egyetlen viszontlátás nélkül két év óta szenvedni? 
Oh. ha feledte volna ő t ! . . .  Nem, nem, inkább 
halva tudja, mint sem hűtlennek !. . . De hát 
valóban nincs az ő szamára irgalom, nincs 
kegyelem ? 1

mert ezt csak liberális, fel világosodott, mo
dem társadalmi felfogás adhatja meg.

1867 óta, am’dőn az emancipátió tör
vénybe iklattatott, a zsidóság kiváló helyet 
foglal el a szellemi munka terén, a ma
gyar kerekedelemnek és bankügyek meg
teremtésében hervadhatian érdemeket szer
zett, urává lelt a mozgó lökének, ma már 
íöldmiveléssel is foglalkozik, az ipar- és 
forgalom terén is kiváló szerepet visz, csak 
a társad ilmi emancipátió hiányzik neki, 
mert 27 évvel a jogi és politikai emanezi- 
pátió után in t még mindig a zsidóság tár
sadalmat képez az általános társadalom 
közepette nem igazi beolvasztott rés^e a 
nemzet egésznek.

Mi épp azért a zsidóság receptiójának 
keresztül viteléhez a társadalmi felfogás 
megváltozását tartjuk szükségesnek» a 
mely a receptió érdekében mindenesetre 
többet tehet, mint egy elvi törvény, a 
melynek a társadalmi gyakorlat ellentmond.

Alkalmazzuk a modern társadalmi esz
méket a zsidóságra is, romboljuk le felvi
lágosodott felfogással a társadalmi elfogult
ságokat, vegyük be társadalmilag a zsidó
ságot és ez lesz törvény nélkül is a leg
szebb receptió

Ezer modern társadalmi felfogás nél
kül még a polgári házasság sem fogja 
eredményezni hogy a zsidóság a társada
lom egyéb részeivel családi és egyéb ben
sőbb társadalmi összeköttetésbe kerüljön.

A nemzeti egység a mely egyedül ké
pezheti hazánk jövőjének igazi létalapját, 
megkívánja, hogy ebben a hazában minden

Atellenben lévő tükrébe pillant most az 
üde, szép fiatal nő s haraggal tapasztalja, hogy 
arczát még mindig nem rutitják ránezok ; igen, 
igen zokon vesszi tükrétől, a miért az nem 
mutat neki fonyadt, összeaszott arezot.

A marquisné most fogatát kéri elő s czél- 
talanul kocsikáztatja magát végig az utczáken. 
sétányokon, hogy elaltassa fájdalmát, tova űzze 
gondolatait . . . .

Midőn egy templom előtt haladnának el, 
annak'bejárata előtt hirtelen megállást parancsolt.

A templomba felvezető lépcsőkön egy nőt 
pillantott meg, egy szegény, gvaszba öltözött 
egyszerű polgárnőt, ki kuszáit hajzattal, feldúlt 
arczczal kezeit tördelve, zokogva, lassú nehéz 
léptekkel haladt a bejárat felé. A marquisné 
tekintete mintegy láthatlaneiő által kényszerítve, 
tovább követé e nőt és látta, mint lép a gyón
tató szék elé, ahol aztán térdre roskad.

Kis idő múltán a nő elhagyja helyét, 
Lépése ezúttal azonbán szilárd s szemei különös 
fényben ragyognak. Keményt es hitet fejeztek 
ki azok.

Ki lehetett az a pap, ki ekként tudott 
vigasztalni? . . . .

A marquisné besielett a templomba, oda 
térdelt a gyónószék elé s hosszan, részletesen 
elmondta ő is szenvedéseit, elmondta siralmas 
életét, mialatt könyei sűrűén hullottak végig 
szép halvány arczán.

Midőn elhallgatott, a lelkipásztor némi 
szünetet tartott Nyilván Őt is elérzékenyitette 
ily halul teremtés testi, lelki haldoklásának látása



elem necsak min* állampolgár és jogalany1, 
hanem mint a nemzet és a nemzeti társa
dalom ta<rj;t is egyenlő elbírálás alá kerül
jön, hogy társadalma ne különvált, hanem 
egységes egészbe olvadt elemekből álljon.

Ám bizonyára a zsidóságra is háramlik 
kötelesség, és ez abban áll. hogy magáévá 
tegye az uralkodó társadalom és nemzet 
nyelvét, gondolkozását, szellemét, erkölcsét, 
hogy osztoszkodjék a társadalom általános 
kötelességeiben, és felhagyjon mind m Separa
tismus iránynya! és törekvéssel.

Ilyen kétoldalú helyes társadalmi irány
zat teremtheti meg a legjobban a zs dó
recept i ót.

A m ezőgazdasági bizottságról.
A mezőrendőrségről szóló törvény értelmé

ben mezőgazdasági bizottságok alakítandók járá
sonként, a melyeknek szervezetét és ügyrendet 
a vármegyei közgyűlés szabalyrendeletileg álla
pította meg

Ezen ügy annyira érdekli gazdáinkat, hogy 
kötelességünknek tartjuk a szabályrendele et egész 
terjedelmében megismertetni:

1. §. Gömöi Kishont t. e vármegye minden 
járására nézve, az 1894 évi XII. t-ez és az annak 
végrehajtása tárgyában kiadott 1894. évi 48000 
számú földmivelésügyi miniszteri rendelet értel
mében járási mezőgazdasági bizottság szervezte!ik.

2. §. A járási bizottságnak hivatalból tagjai:
a) minden járásban a főszolgabíró mint 

eLiök, vagy hivatalból kiküldött helyettese és a 
vármegyei, esetleg járási vagy kör állatorvos;

b) a rimaszombati járásban a kurinczi 
földmives iskola igazgatója és a nyustyai erdő
gondnokság vezetője;

a rozsnyúi járásban a rozsnyói erdőgond 
nokság vezetője;

a rimaszécsi járásban a rimaszombati er* 
dőgondnokoag vezetője.

Választott tagja van minden bizottságnak 
két két rendes és к ét-két póttagja

E?en tagokat a törvényhatósági közgyűlés 
választja hat évre a járás területén állandóan 
lakók közül.

A választott tagok fele három évenként 
kisorsoltál ik, de újra megválasztható.

Az időközben megüresedett tagsági helyekre 
a póttagok hivandók be.

3 S A járási mezőgazdasági bizottságok 
Írásbeli és ügyviteli teendőit a járási főszolga
bírói hivatal tátja el s a hozott határozatokat 
ugyanaz hajtja végre.

A járási mezőgazdasági bizottsághoz szóló 
minden beadvány vagy hivatalos megkeresés a 
járási főszolgabírónak küldendő.

4. §. A járási mezőgazdasági bizottság any- 
nyiszor tart iiiés', ahányszor ezt teendői szük
ségessé teszik.

Az üléseket a járási főszolgabíró mint el
nök hívja össze Az ülések a járás bármely kéz
ségében tarthatók

5. $ A bizottságban az előadói teendőket 
rendszerint a járási főszolgabírói hivatal sz 
mélyzete látja el

Ön azt óhajtja asszonyom. hogy megvigasz
taljam? — s/.ólalt meg végre a gvón’ató. — 
Mily lelki gyengeségnek kivanna ön bűntársává 
tenni? Minő önme^íVhdkezéshf nyújtsak kezet? 
A mikor Isten sújt. asszonyom, az büntetést, 
vagy megpróbáltad-1 jelent. Önnél nem büntetést 
jelent, mert hisz akkor még nem voltak vetkei; 
szigora tehát csak no gprobaPatas lehet s önnek 
bátran kell kérészijét viselni. A kétségbeesés nem 
keresztényi erény, a gyávaság pedig megvetendő!

Midőn egy fiatal asszony gyűlöli férjét, az 
többnyire azért van, mivel szivét más bírja. 
Mielőtt még ön is szólott volna, tnarquis- 
né, már ismeretes volt előttem titka. Ön össze
rezzent a marquise szóra, mely szócska meg
mondta önnek, hogy tudom kilétét s így két
szeresen megfogadhatja tanácsomat. Asszonyom, 
nincs oly ezcrelmi I in, melyre az idő irt ne adna, 
igy tehát az öné is el fog múlni. Ne mondjon 
most nem -vt De annak idején emlékezzek majd 
vissza szavaimra !

— Ön azt hiszi hogy ismeretlenek előttem 
a szenvedélyek s azoknak hatalma, hogy eme 
templomnak nyugalmas falai elfedik, titokban 
tartják előttem a szivek mámorát, a halkan 
suttogva elrebegelt. édes vallomásokat, a csillagos 
ég alatt tett esküket: midőn egy életet Ígérnek 
egy csókért . . .  Csakhogy ne feledje, hogy ez 
a szűk kis rács, mely mögül őrködöm, a földre 
nyíló ég ablaka

— Hány ifjút és fiatal asszonyt latiam, 
kiknél a mull feledése megszüntette a jelen 
szenvedéseit! És, ha azt mondanám önnek, 
marquisué, bogy ismertem ábrandvilágáuak esz-

Egyes szakkérdésekben a bizottság az elő- i 
adókat saját kebeléből küldi ki.

ö. g A bizottság határozatait szavazattöbb
séggel hozza.

A bizottság határozatképes, ha az elnökön 
kívül legalább két tagja van jelen.

Állattenyésztési szakkérdésben a határozat 
érvényességéhez a vármegyei állatorvos, illetve 
a járási vagy kör állatorvos jelenléte szükséges

7. §. A járási mezőgazdasági bizottság ha
tásköre a következő:

1) teljesíti az 1894 XII t.-cz 28. $-a sa  ló, 
szarvasmarha, sertés és jun tenyésztésről szóló sza
bályrendelet értelmében a tenyész állat vizsgála’o t ;

2) véleményt ad a felebbezett birtokossági 
: közgyűlési határozatokra nézve ;

3) véleményt mond a korlátolt forgalmú 
birtokokon létező kopár területek befásitására 
vonatkozólag;

4) véleményt ad a közös legelők felosztása 
kérdésében;

5) ellenőrzi a községi földbirtokok kezelését, 
e tekintetben a szükséges útmutatásokat megadj i.

6) ellenőrzi azt, hogy a közös legelők le
gelő állatokkal túl ne terheltessenek ;

7) ellenőrzi azt, hogy a községekben a kellő 
, számu és fajtájú alkalmas apa állat legyen ;

8) intézkedik a hiányzó apa állatok beszer
zése iránt;

9) véleményt mond mindazon ügyekben, 
melyeket véleményezés végett a járá-i főszolga
bíró elé terjeszt:

10) működéséről évenkint, a felsőbb ha’ ó- 
sági intézkedéseket igénylő dolgokról pedig eset
ről esetre a vármegye alispánjához jelentést, 
illetve javaslatokat tesz.

8. Azok, a kik a bizottságnak hivatalból 
! tagjai, ha a székhelyen kívül küldetésben járnak
j el, szabályszerű illetményeiket élvezik.

A választott tagok egyenkint 4 korona napi 
dijat és kettesével egy kocsin utazva, íO till r 
kilométer pénzt számíthatnak fel.

Ezen illetmények a bizottság elnöke által 
láttamozott nyugtára, az alispán iCalvanya alap
ján, »■! legképen a vármegyei állategészségügyi 
(ebadó) pénztárból fizettetnek ki.

A járási mezőgazdasági bizottság költségei:
Íj a tenvész apa-állatok vizsgálatánál be

folyó dijakból ;
2) a vármegyei állategészségügyi alap előző 

évi megtakarításából fedeztetnek.
A fedezetlenül maradt költségek évenkint 

a járásban levő községekre a községi határok 
nagysága arányában vettetnek ki s a községi 
pénztárból fizettetnek ki.

9 £. Amely bizottsági tag a bizottsági ülé
sekről egymásután három izbeu igazolatlanul 
elmarad, tagságától megfosztható.

Az ez iránti határozat hozatalra, a járási 
főszolgabíró előterjesztése alapján, a vármegye 
alispánja illetékes.

A tagságtól való megfosztás iránt hozott 
határozat a törvényhatósági közgyűlésnek be
jelentendő.

Kelt a vármegyei bizottságnak Kimászórn- 
batban, 1895. évi április h > 19. és következő 
napjain tartott közgyűléséből.

Jegyzetté és kiadta
J)r hornet S'. A*, vtn I aljegyző.

ményképét, ifjú leánykori barátját? . . . .  Ön 
reszket! Pedig úgy van.

Egy napon, mintegy két év előtt, az ön 
barátja ide jött sut y  iu erre a zsámolyra térdelt, 
melyen most ön térdel s miként ön, akkor Ő is 
örökkélartónak hitte szerelmét, bánatát És mégis, 
az a nagy fajdalom azóta megszűnt, az ön képe 
pedig elmosódott az ő lelkében

Ezek után még inkább fel kell önben ébrednie 
a kötelesség szavának Legyen hitves és legyen 
anya! Ebben a kettőben rejlik az ön elete. Bárha 
az anyaság, meghozná önnek ama egyedüli szent 
és tiszta földi örömöket, melyek az élet utolsó 
perezéig tündöklők maradnak ; imádandó sugara 
ez az örökkévalóság örömeinek!

Hónapok múltak el eme nap óta.
Egy reggelen, melyen ugyanaz a pa- ült 

ismét a gyóntató székben, egyszerre ismerős har.g 
üté meg füleit s feltekintett

— Atyám, emlékszik ön még egy fiatal 
asszonyra, ki hónapokkal ezelőtt kétségbeesetten 
omlott itt terdre? Egy nő e, kinek ön nem volt 
sem gyámja, sem barátja és ki mégis önre bízta 
volt mély titkát ?

— Emlékezik-e, hogy ama nő egy szép 
lovagot szeretett, kiről balga módon azt hivé, 
hogy az viszont szereti őt? Az a nö, kit ön 
akkor megmentett, jött in >st köszönetét reb'»gni. 
Köszönetét mondani, mert ma mar boldog és gyó
gyulását ön által nyerte.

— Igen atyám, boldog vagyok I Oh, mindent 
elakarok önnek mondani: Midőn ama napon 
elhagytam volt e szent helyet, egyedül éreztem 
magamat a világon és vigasztalhatlanságomban 
szinte szemére vetettem önmk hogy nem hagyta

S n n é M t i
А *кн alamuszi« múlt szombaton nagy közönséget 

hozott együvé mely mindvégig a legjobb hangulatban 
élvezte a darab ssép zenéjét, a kellemes énekszámokat 
és a jó előadást. Az est hősnője Kiess Mariska volt, kivel 
babérokban osztozott Petrik Ágnes is, ki iskolázott én ki
kével mindig kiváló műélvezetet szerez. Hegyessy a kiküz
dött előkelő nívóból ezúttal sem engedett. \z est sikeré
hez különben az összes szereplők hozzájárultak, úgy, 
hogy az előadás minden várakozást felülmúlt.

A vasárnap színre került és sikerült > Varázsfátyol« 
után u egismételték a »Kis alamuszit«

Kedden »Tabarin felesége« ment, és a darab leg
feljebb arra volt jó. hogy Frank komoly képességeiről 
meggyőződjünk, s ezen lia al színésznek még szép sike
reket jósoljunk nagyobb szerepekben ; mellette L. Mihályfy 
Juliska nagy haiadisnak adta jelet; egyáltalán Mihályfy 
pusztán jó játékának köszönhet minden sikert Az utánna 
játszott «Pajkosdiákok« Kiess Mariskának adott alkalmat 
ujahb sikeiek kivívására. Hegyessy remekelt az uzsorás 
szerepében Dobó sikerült koupléiva) aratott tapsokat.

Sze.dán »Szókimondó asszonyságot« adták. Ez a 
darab már nem volt ujdonstg Ria-aszombatban. Iá tűk egy 
ízben, még pedig nagyon jó előadásban. Az este alkalmat 
adott Hérának, hogy uj oldalról mulassa be magát. Sok 
ambitióval játszott, egyes helyeken nagy hatással, de 
egészben véve, mint hogyha nem igej szerepkörében 
mozgott volna. Németh jó Le-Febrs volt. Lom liczi szere
pét mint Napoleon átgondolva sikerrel játszotta. Pataky 
mint Neiperg gróf jó lett volna, de fiatalos jjaszkja 
sokat rontott szerepén Hegyessy szellemes s finom inter- 
prelatora volt előkelő, bar kis szerep nek. A jelmezek 
ez este feltűntek fényük által

Csütörtökön: *A bárom testőr« ment Herczegh 
ez a darabja komikus és ügyes vonásokban mutatja be 
a fővárosi hírlapírót és nemességre emelkedett nyárs
polgárt, szellemüket, s hogy miként válik e két elem 
kölcsönös sviháksággal egymás alönyére. Lomniczia 
kezdjük, mert ö volt a nap hőse, ki oly bravúrral játszott, 
hogy ez a játéka volt eddigi alakításai közt a legjobb, a 
melyért bátran halmozhatjuk el teljes dicsére lel. Hegyessy 
is oly meggyőzően játszott, hogy a lapsokból bőven ki
jutott neki L. Mihályfy Juliska ligyelemre méltó alaki - 
tássa! szolgált Héra fess és jó volt. Frank episodjaiba 
életet adott. Német és a többi tagok a sikerhez meg
tették a magukét.

Pénteken az *Lj honpolgárt* ismételték meg régi 
sikerrel, uj a darabban Dobó pár receptionalis coupléja 
volt. Csongort Mariska felléptét jövö számunkban 
méltatjuk,

H Í R E K .
Hámos László főispán kedves családjával

f hó 14-én a délutáni vonattal a tavaszi futta
tásokra Budapestre utazott.

— Gaídaoongresszus. A ma megnyitó gaz- 
dacongresszusra Gömörből sokan utaztak fel 
Bu lapestre Gömörből congresszusi tagoknak je 
lentkeztek : Bizilidesz .János, Bornemisza István, 
Csiszár László, Czibur Pál, Dapsy Béla, Dió- 
szeghv Zsigmond, Ebeozky Elek, Farkas Abra
ham, Farkas Zoltán, Fáy Barnabás, Fay István, 
Hegyessy Sándor. Hevessy László Kubinyi Ber
talan, Kubinyí Géza, Kubinyi Imre, Kubinyi 
Kálmán, Kubinyi Manó, Lenkey István, Moesz 
Miksa, Molnár Lajos, Okolicsányi Gáspár, Put-

mag számomra egyedüli vigasztalásomat : szerel
memben való, szilárd bitemet.

— Mi lesz belőlem, gondolám, ki már is
annyi könnyet ontottam ? ___  Beá gondolni sem
tudtam többé, pedig oly nagyon szerettem volt. 
Hűtlensége kiábrándított. Bánatomhoz aztán a 
megtorlási vágy szegődött. Szivem az ön tanácsa 
folytan lassankint megnyílott férjem figyelme, 
gyöngédsége előtt, szerelmének hűsége, rideg, 
visszautasító modorom daczrra, végre is meg
hatottak . . .  . s egyszer aztán csak az övé lettem. 
Ma már teljesen férjemé s gyermekünké vagyok. 
Igaza volt atyám, balga valek akkor! Oly szép, 
oly édes az élet!

Ugy-e bár, ön meg fogja áldani kicsikémet, ön, 
ki anyjának megmentője. Most mar adhat fel- 
oldozást atyám, hiszen már nem vétkezem többé:

A pap azonban szótlan maradt.
A marquisné megismétlé kérését, a gyón

tató ismét néma maradt.
Ekkor, a nélkül hogy annak okát tudta 

volna adni, a fiatal asszony oda szólitá az egy- 
házszolgát s remegve mondá neki, nyitná ki a 
gyónószék ajtaját.

A következő pillanatban mindketten rémül
ten kiá’.táuak lel . . . .  a marquisné megtánto- 
rodott s ájultan esett a kövezel re

A gyóntató fiatal pap halott halvány arczcx&l, 
dúlt vonásokkal, félig nyitott ajkkal, homlokkal 
a rácsnak esett, mintha csak azon a kis ablakon 
át akarta volna az általa oly híven szeretett, 
nő feloldozásában lelkét kilehelni.

Valcreuse marquisné a holtban ifjú ábránd
jainak bálványára ismert 1. . . .

Bureau György.



tjoky Mór, Samarjay János, gróf Serényi Béla, 
Szontagh Zdtán, Sxtojkovits Emi), ifj. Szabó 
László,^Szenti vány i Árpád, Szentmiklóssy István, 
gömöri Szontagh Pál, Vajda Ferdinand, br Vay 
Dénes ; összesen tehát 33.

— Czáfolat. A légilletékesebb helyről lapunk
nak kijelentették, hogy a rozsnyói püspökség 
betöltése iránt forgalomba hozott combinatiók 
ez idő szerint minden alapo' nélkülöznek

— Uj parancsnok. A helyből lüzérüteg- 
osztály uj parancsnoka, Kram Antal cs és kir. 
alezredes megérkezett Rimaszombatba és átvette 
a parancsnokságo». Ugyanekkor érkezeit ide gróf 
Miavia Sándor százados, mint uj ütegparancsnok.

— Rendjelatadás. Már lapunk mu t számú
ban jeleztük, hogy Hamos László főispán f. hó 
13-án adja át a koronás arany erdemkere.-zfet 
Barna Imre kapitánynak. Az átadás ünnepélyesen 
történt meg, az ezen alkalomra egybehívott rend 
kívüli közgyűlésben, a melyre egy küldöttség 
hívta meg a ÍV ispánt. A közgyűlésen nemcsak a 
képviselőtestületi tagok jelentek meg nagyszám
ban, hanem egyúttal az összes helyi ható-ágok 
fejei es tagjai is, köztük a kir. törvényszék bí
rái, elnökük: Kuhinyi Aladár elén, a járásbíró
ság bírái, megyei tisztviselői kar, pénzügyi tiszti 
kar s természetesen az egész városi tisztikar s 
végül nagyszámú közönség. A belépő főispánt 
lejkes eljenzés fogadta, mire Szabó György elő
adta a rendkívüli közgyűlés egyetlen tárgyát s 
köszönetét mondott a főispánnak megjelenéséért 
llámos László főispán erre hazafias, nemes szel
lemű beszéd után feltűzte Barna Imre mellére 
a rendjelt, kívánva, hogy azt sokáig viselhesse 
s továbbra is az eddigi buzgósaggal szolgálja 
városát és hazáját. Dörgő éljenzés követte a me
leghangú beszédet, mire Barna Imre mondott 
köszönetét szép beszédben, a melyet szintén él
jenzéssel fogadott a szép számú köz- nseg. Vé
gül a közgyűlés jegyzőkönyvileg mondott köszö
netét a főispánnak, hogy az igazi érdem érde
kében nemes hévvel buzgólkodott és személye
sen megjelent az átadásnál Este rögtönzött ban
kett követte az ünnepélyt, a melyen Szabó 
György a főispánt ünnepelte, mint a közügy 
igazi nemes férfiút, majd megindult a felköszön- 
tők árja, a melyek nagyrészt Barna Imrét ün
nepeltek. Isten éltesse őt még okú !

—  Előléptetés. Simkó Ferenczet, a helybeli 
kir. telekkönyvi hatóság egyik legképzettebb és 
legszorgalmasabb tisztviselőjét az igazságügyi 
in niszter telekkönyvvezetővé leptet’e elő A 
hosszu és pontos szolgálat ez ál• al a jól m egér
demelt elismerésben részesült. Gratulálunk!

— Csonyori Marieka, a népszínház kitűnő 
művésznője és kedvelt énekesnője f. hó 17 én 
яг esti 9 órai vonattal, kíséretével Rimaszom
batba érkezett. A pályaudvarban a helybeli szín
társulat néhány tagja s a sajtó . épviselői mon
dottak »Isten Hozottját a fiatal, de tehetséges 
művésznőnek, ki aztán a város fogatán a »Há
rom-Rózsádra hajtatott, ahol itt tartózkodása 
idejére lakni fog. Alig érkezett azonban meg. 
pár pillanatra meglátogatta a színházat, ahol 
éppen az »Uj honpolgár« utolsó felvonást adták 
elő. A művésznő dr. Kármán Aladár Ernő szín
házi orvos karján jött s a színház, előcsarnoká
ban lapunk szerkesztője, dr. Szeless Ödön üd
vözölte, a míípár'oló közönség részéről Diószeghy 
Zsigmond földbirtokos, megyei aljegyző urat mu
tatták be, mire rövid szóváltás után a művésznő

* a színházba vonult, hol pár jelenetet végig né
zett, Kiess Toncsikájanak, fbbó  Goldstein Szá
mijának és Dajka énekének lelkesen tapsolt. A 
tehetséges művésznő, kinek megjelenése rend
kívüliéin vonzó és bájos, három estén f o g ja  mű
vészetét ragyogtatni Szombaton, I hó 18-án, »A 
szegény Jonathan«, vasárnap a »Madarász ban 
és hétfőn »Nebántsvirág«ban fog fellépni. Üdvö
zöljük a művésznőt s kívánjuk, érezze magát a 
Rima partján jól és vigye magával a legszebb 
emlékeket Bátyiból, Szombatyiból, Rimaszom- 
batyibói.

—  Jégverés. Az elmúlt héten több helyütt 
volt jégverés. így 13 án Rozsnyón, lő án V ak 
völgyben, ugyancsak e napon elverte Osgyán és 
környékének határait a jég. sőt belátogatott Ri
maszombatba is, hol oly erővel dühöngött, hogy 
szinte ijesztő volt ; teljes 2 perczig hullott a 
száraz jég, ami ritkaságok közé tartozik

— Nyári gyermekmenház megnyitása Nyus- 
tyán. Fokozott érdeklődéssel fordult ez idén 
Nyustya község közönsége nyári gyermekmen- 
házának május első napjaiba i szokásos é1 nyitása 
felé Oka különösen az volt, hogy az újonnan 
választott 10 tagú felügyelői) zottság e becses 
lapban és még más két hetilapban az 1891 évi 
országos kisdedóvó törvény XV. t ez 26 íj. 
alapján pályázatot hirdetett a dajka-állás betöl
tése végett. A pályázat nem volt sikertelen. Az 
aránylag igen szerény fizetésű állásra négyen is 
jelentkeztek. Ezek közül aztán folyó hó 3-án,

Тек. Kuhinyi Andor főszolgabíró, mint ügy buzgó 
lelkes felügyelőbizottsági elnök vezetése alatt 
megtartott közgyűlésen Seszták Mariska kisasszony 
most a budapesti gyermekóvó szakintézet kitűnő 
növendéke és rimaszombati lakos választatott 
meg egyhangúlag, úgy, hogy az intézetből való 
hazaérkeztéig — junius П ig a gyermekmenház 
vezetésében édes anyja: özv. Seszták Andrásné 
fogja őt helyettesíteni. Ilyenképpen a menházi 
gyermekgondozásnak hazafias munkája halasztást 
nem szenvedve már folyó hó 6-án kezdődött el.
S valóban, mintha az uj dajkával uj, élénkebb 
szellem kelt volna életre: a szülők tömegesen 
hozták a nálunk már egészen népszerűvé vált 
intézetbe kicsiny pajzán gyermekeiket Egy-két 
nap alatt a lapdázva rendet, illemet, köszöntő
verset tanuló kisdedek száma inür 60 ra rúgott; 
a kimutatott teljes létszám pedig: 73 Vajha az 
edes hazaszeretet eme tavaszi melegágyat a mi

I  exponált községünkben mielőbb mint biztos üveg- 
hazat télen által is lehetne fenntartanunk s a 
nemes intézményre évente fordított áldozatkész 
hazafias lelkesedéshez méri anyagi képességgel 
is módunkban volna rendelkeznünk ! Drága gyér- j 
mekeink áldott üveghaza! nem igen fogunk még 
mi téged a közelgő ezerev magasztos nemzet 
ünnepén sem községünkben fölszentelni?! . . .

Réthy L ‘na, jónevü játékáról és énekéről 
egyaránt előnyösen ösmert színésznő ki M iskol- 
ezon és a budapesti nyári színházban kiváló nép
szerűségnek örvendett, szerződtetés végett vendég- 
szereplésre jött, és kedden a »Liba pásztoriban, 
szerdán a Cziterásban, csütörtökön Faal Gyula 
helybeli tanító úr »Jucker leány« czimü darab
jában fog fellépni. Ezen utóbbi darabról a szín
társulat tagjai nagyon elismerőleg nyilatkoztak, 
és az érdekességet emeli az a körülmény, hogy 
fülbemászó zenéjét So о s Irén kisasszony irta.

— V ásári k ró n ika . A folyó hó 14-én meg
tartott vásár általán jól sikerült, s külÖ ösen 
élénk volt a marhavásár, a melyre felhajtatott 
2214 szarvasmarha, 2872 drb ló, 730 drb sertés, 
<>705 drb juh, összesen 14 521 drb marha.

— A g ró f A nd rá s vy -fé le  vasművek legkö
zelebb részvénytársasággá alakulnak át- A kon- 
zorczium élén Lapeüetier és Gottu, a párisi 
pénzpiacz két hires ma'adóra áll, s hihető, hogy 
a transactió mielőbb létrejön.

J u ta lom já tek . Folyó hó 22-én vagyis 
szerdán lesz Hegyessy Gyula a kitűnő komikus
nak jutalomjátéka, ki ezen alkalommal a vendég- 
művésznő Ré»hy Lillával f< g együtt fellépni A 
tehe lséges komikus eddig aratott sikerei bizonyára 
koronájukat fogják találni a szinrehozandó 
Cziterásban. A nagy közönség sok-sok derült 
órát, sok-sok jóleső kaczajt köszönhet Hegyesé
nek és bizonyara háláját úgy fogja leróni, hogy 
a darab végén Hegyessy kaczaghasson jóízűen, 
hogy a julalomjáték telt kaszszát hozott.

—  Czigányháboru. Az elmúlt héten történt 
Csoltón, hogy egy nagyobb czigánykaravánbi'1 
kivált busz ez igány asszony betört a csői tói ka- 
tholikus plébániába és a papla on mindent ösz- 
liánytak, hogy pénzre akadjanak, mit azonban 
feltalálni nem tudtak, a eziganyasszonyok dühe 
most a plébános édesanyja és gazdasszonya el
len fordult, kiket megtámadtak és jól megezi- 
báltak. Az időközben hazaérkezett plébános 
csendőrökért sürgönyzött, kik aztán a díszes 
karavánt elfogták és Tornallyára kisérték.

— Hangverseny. A rozsnyói kath. fögimn. 
1895, évi május hó 25-ik napján este 8 órakor, 
a Szabó István-féle szobor felállitási költségeinek 
fedezésére Szilágyi Lajosne, szül. Rárdossy Hona 
úrnő, a budapesti m. kir. operaliáz müvészlagja 
szives közreműködésével a városháza nagytermé
ben tartandó mű v é s z  e s t é l y r e ,  a nagyér- 
d »mü közönséget tisztelettel meghívja az igaz
gatóság. Heléptidij : Páholy 5 írt, körszék és 
oldalszék 1 írt 50 kr , zártszék : és pedig a 
2 3 -  4 ik sorban 1 frt 20 kr, 5 —6-ik sorban 
1 frt, 7 — 8-ik sorban 80 kr. Állóhely 50 kr., 
diákjegy 30 kr. Jegyek előre válthatók Feymann 
László úr kereskedésében. Felulfizetések a jóté
konyáéi iránt való tekintetből kéretnek és hir- 
lapilag nyugtáztatnak. Surrend : I. Beteg leány, 
dal Egressy Gábortól, előadja az iíjusági ének
kar Bépászky Barna főgimn tanár vezetése 
mellett. II. Prológ, alkalmi költemény, irta és 
előadja Komoróczy Miklós főgimn. tanár. Hl. 
Doppler »Vandá»-jából magándal, előadja Szilágyi
né Bárdossy Ilona úrnő, a m. kir. operaszínház 
művésztagja; zongorán kiséri Szánthó Henrik 
kir mérnök úr. IV. Felolvasás, irta és előadja 
Lázár Ottó főgimn. tanár. V. Magyar népdalok, 
hegedűn, kísérettel játsza Bépászky Barna főgimn. 
tanár. VI Vázolás, zenekisérettel rajzolja és 
festi Grüh István főgimn. tanár. VII. Guono 
»Romeo«-jából a walzer, előadja Szilágyiné Bár 
dossy Ilona úrnő, a m kir. operaszínház müvész-

í tagja; zongorán kiséri Szánthó Henrik kir. mér
nök úr. Vili. Palócz imitációk, eredeti monológok, 
előadja Komoróczy Miklós főgimn. tanár. IX.

Magyar népdaí-egyveleg, előadja, Bépászky Barna 
főéirnn tanár vezetése mellett a főgimnáziumi 
ifjúság énekkara.

Munkás zendülés. Folyó hó 15-én Vas-
hegyen munkás-zendülés támadt A mintegy 800 
főre menő munkás nép nagyrészt ide telepedett 
idegen elemekből áll, a mely a szomszéd fal
vakba van elosztva. Már jó ideje, hogy a mun
kás nép között feltűnő elégedetlenség nyomai 
voltak észlelhetők, sokan kimaradtak s az eddig 
alázatos uép fenyegetően kezdette magát viselni. 
Megerősítették ebben a saigó-tarjáni és ózdi 
munkászavargások s a nép között terjesztett szo
c iá lis  nyom1 uvanyok. A sorsával ineghasonlott 

I gyűlölete kivált egy »Hutmann« ellen irá
nyiét, kinek szigorú bánásmódja volt az elége
detlenség kitörésének első szikrája Folyó hó 
L> én végre kitört a zendülés, a munkások el
dobták munka-eszközeiket és beállították a mun
kát, kiütött a Streich A vezérek harozra szer
vezték a tömeget, s lejszékkel felfegyverkezve 
vonultak az igazgatói lakás elé A reines felvo
nulás azonbtn nem ijesztette meg Jelűnek fő- 
banyaigazgatót, hanem a bátor igazgató odalé
pett a lényégétő tömeg elé s fenkölt szellemmel 
szép beszédet tartott, a melynek végén nyuga
lomra intette a banyásznépet. A bátor felszóla
lásnak meg is volt a hatása, mert a munkások 
fenyegető magatartásukkal alább hagytak, de a 
munkát meg nem kezdették, sőt követeléseiket 
fonnuláztak. E szerint követelik a munkaidő le
szállítását, i bér emelését, két hetenkénti fize
tést. és a gyűlölt bánya-felvigyázó elbocsátását. 
А rßnd helyreállítására a bányaigazgató Jols- 
vára sürgönyzött a főszolgabírói hivatalhoz, a 
honnan a szükséges közbiztonsági erőt kiren
delték.

Öngyilkosság. Kovács Frigyes evang. refor
mátus pap Liczén, családi viszálykodás miatt 
felakasztotta magát, halálát 3 kis árva siratja.

— Hídépítés. Mint berzétei levelezőnk irja,
Berzéte község mellett, a Sajón át a kassa- 
budap \si útvonalon egy pompás vasszerkezetű 
hidat építettek, a mely közel van a befejezéshez. 
A vállalkozó Hénesz András rozsnyói építész, a 
munka tervet Bodor Ármin állatni mérnök készí
tette, a ki a hídépítést is vezeti. A híd 14.000 
írtba fog kerülni.

Szülők és gyámok figyelmébe. Egy egész
séges fiút keres tanulóul Simon Antal jóhirü 
kárpitos és kocsigyártó Rimaszombatban. A fiú 
bármely napon felvétetik.

Pályázati hirdetmény, Nagv-Rőcze r. t. 
városánál lemondás folytán megüresedett rendőr- 
kapitányi állásra, mely 700 frt évi fizetés és 
150 frt lakbérrel javadalmaztatik, ezennel pá
lyázat nyittatik. a betöltés az 1886. évi XXI. 
t -ez. 80 íj. értelmében kinevezés utján fog meg
történni, felhivatnak ennélfogva mindazok, akik 
• zen állást elnyerni óhajtják, hogy kellőleg fel
szerelt folyamodványukat folyó 1895. év junius 
h 'i 7 ig Nagy-Rőcze r t. város polgármesteri 
hivatala utján annál is inkább terjeszszék be 
hivatalimhoz, mert a később beérkezett folya
modványok figyelembe vétetni nem fognak. Kell 
Berzétén, 1895. május hó 4-én. Hámos, főispán

Árverési hirdetmény.
Viczián Andornak úgy a saját nevén 

álló, valamint néhai Viczián Sámuelről reája 
szállott 1 >ad rész jutalék ingatlanságok, 
a melyek a sőregi 89 s : ,  s puszla-gortvai 
9. sz. ljkvekben foglalvák és mintegy 32 
kai. hold 720 négyszögöl szántó, rét, erdő 
és belsőség részletből állanak, n y i l v á n o s  
ö n k é n t e s  á r v e r é s e n  eladatnak.

Az árv ‘rés f. évi május hó 25-én dél
előtt 10 órakor fog megtartatni Molnár 
J ózse f ügyvéd irodájában. Rimaszombatban, 
hol is az árverési feltételek megtudhatók.

Rimaszombat, 1895. május hó 8 án. 
M olnár József, ügyvéd.

Üzlethelyiség változtatás.
Van szerencsém a n. é. közönség szi

ves tudomására hozni, hogy 35 év őta 
fentit ló

vegyes-kereskedésemet
valamint az »Mső magyar általános bizto
siló társasága ügynöki irodámat máius l-től 
Főtér, и gömörmegyei nép- és Ipar- 
bank épületébe helyeztem át.

További b pártfogását kérve, vagyok 
tisztelettel

T I B É L Y  S. A.



H irdetm ény.
Jéne község vadászterülete 1895. évi 

junius hó 19-én délelőtt 10 órakor 0 évre 
haszonbérbe adatik a biró házánál A fel
tételek alulírott körjegyzőnél tudha'ók meg.

J é n e ,  1895 május 11.
Kolláth László, Loccsanni Zoltán

kiró. körjegyző.

1792,— 1895. tk. sz.

Hirdetmény.
A rimaszombati kir törvényszék, mini 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
felsö-balogi volt úrbéresek kérvénye folytán 
a felsö-balogi 186 és puszta-gortvai 14* 
sz tjkvben foglalt úrbéri erdő és legelő in
gatlanokra) valamint a zselléreknek kiadóit 
5 2!g.ad házhely utáni erdő-legelő illetőségre 
az 1892- évi XXIX. t-ez. 2 §-ának 2. a) 
pontja értelmében tényleges birtok alapján 
a tulajdonjog bejegyzése iránti helyszíni el
járást és ezzel összelüggőleg a felhő balogi 
Ijkvekben foglalt úrbéri erdő-legelő illető
ségekre vonatkozó tkönyvi bejegyzések he
lyesbítését elrendelte és a helyszín; eljárás 
megkezdésére határnapul 1895. évi junius 
hó 4 ének délelőtt 10 óráját a helyszínén, 
Felső*Balog községházához kitűzte, melyhez 
az összes érdekelt feleket, nevezetesen a 
volt úrbéreseket ezen hirdetmény utján idézi

Kir törvényszék, mint tkönyvi hatóság.
Rimaszombatban, 1895 május hó 8-án.

A L T  D О R F F F R,
kir. t széki hi ró.

I k Ö F K O V I C S  L I . P Q T
Á R U H Á Z A

R I M A S Z O M B A T B A N .

Legnagyobb választék es leszállított arak

napernyőkben,
F é r f i -  és f i ú  k a l a p o k ,  

N6i-~és~íeány felölték,
m e g l e p ő  n a g у v á 1 a s z t é к b a n.

Női-, férfi- és gyermek-czipők.
mélyen leszállított árakon.

Nagy választék sétapálezákban.
Kiváló tisztelettel

L Ö F K O V I C S  LI PÓT.

Nyomatott a kiadó Náray J Л gyorsaajtóján Rimaszombatban.



H irdetm ény.
Jéne község vadaszteriilote 1895. évi 

junius hó 19-én délelőtt 10 órakor 0 évre 
haszonbérbe adatik a biró házánál A fel
tételek alulírott körjegyzőnél tudha'ók meg.

J é n e ,  1895 május 11.
Kolláth László, Lovcsányi Zoltán

biró. körjegyző.

1792.—1895. tk. sz.

Hirdetmény.
A rimaszombati kir. törvényszék, mini 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
felsö-balogi volt úrbéresek kérvénye folytán 
a felső-balogi 186 és puszta-gortvai 11 
sz tjkvben foglalt úrbéri erdő és legelő in
gatlanokra* valamint a zselléreknek kiadott 
5 2 8-ad házhely utáni erdő-legelő illetőségre 
az 1892 évi XXIX. t -ez. 2 §-ának 2. a) 
pontja értelm ébe tényleges birtok alapján 
a tulajdonjog bejegyzése iránti helyszíni el
járást és ezzel összelüggőleg a felhő balogi 
tjkvekben foglalt úrbéri erdő-legelő illető
ségekre vonatkozó tkönyvi bejegyzések he
lyesbítését elrendelte és a helyszín; eljárás 
megkezdésére határnapul 1895. évi junius 
hó l  ének délelőtt 10 óráját a helyszínén. 
Felső*Balog Községházához kitűzte, melyhez 
az összes érdekelt feleket, nevezetesen a 
volt úrbéreseket ezen hirdetmény utján idézi

Kir törvényszék, mint tkönyvi hatóság.
Rimaszombatban, 1895 május hé> 8-án.

Л L T 1) () R F F E R,
kir. Iszéki biró.

L Ö J K O V i C S  U F Ó TÁ r u h á z a
r i m a s z o m b a t b a n .

Legnagyobb választék es leszállított arak
napernyőkben,

F é r f i -  és f iú  k a la p o k ,  
Női- és le á n y  felelték,
мимапаьвямн ШЯМЯНШ —  —  ШШШКЯШШШШШШШШШШШШШШШЯШШ

m c g 1 c p ö n a g у v á 1 a s z t é к b a n.
Női-, férfi- és gyeraek-czipők.

mélyen leszállított árakon.
Nagy választék séiapálezákban.

Kiváló tisztelettel

L Ö F K O V I C S  L I P O T .

(iömör-Kishont t. p. vármegye alispáni hivatalától.
9088.— 1895 színi i  .A rlejtesi hirdetm ény.

A Rimaszombatban levő »gömörvármegyei közkórház« belliikén létesítendő 
— ragályos betegek és elmebetegek elhelyezésére szolgáló — kórház felépítésébez  
az alább elsorolt munkálatokra ezennel írásbeli zárt árlejtés hirdettetik.

A z előirányzott költséyösszeyek következők :
I. Az elme és ragályos betegek elhelyezésére szolgáló épületnél 

szükséges föld. kőműves, ács, asztalos, lakatos, üveges, mázoló,
kőfaragó, kályhás, vas- és csatornázási munkák összesen . 18 788 Irt 76 kr.

II. A mosó konyha felépítése összesen . . . .  710 frt ti* kr.
III. Az I. alatti v'pületfiél szükséges vízvezeték és központi

légfűtés berendezése összesen . . . . . .  3504 frt 08 kr.
Főösszeg: 23 032 frt 98 kr.

Fenti munkálatok vagy egészben egy vállalkozónak vagy pedig az I. és II. cso
port alattiak együttvéve és a III. csoportbeliek szinte külön vállalkozónak is kiadatnak.

A fent említett munkálatok foganatosításának biztosítása csál iából az 1895. 
évi jittivits hú ik n ap ján ak  d. e 10 m ájára  Rimaszombatban, a várme
gyei alispáni hivatal helyiségében zárt írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.

A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a fentebbi munkálatok végrehajtá
sának elvállalására vonatkozó, a fend költségösszeg után szamilandó es a részletes 
fettételekben előirt 5*»/0-nуi bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat a kitűzött nap 
d. e 10 órájáig annyival inkább nevezett alispáni hivatalnál b íidn i el ne mulasz- 
szák, mivel a későbben érkezett vagy távirati utón feladott ajánlatok figyelembe 
nem fognak vétetni.

Az ajánlatokban a kívánt árleengedés százalékai szamokkal és betűkkel vilá
gosan knrandók.

A szóban forgó munkálatokra vonatkozó műszaki művelet és részletes felté
telek a gömörmegyei m. kir. állatn*pitészeti hivatalnál a rendes hivatalos órákban 
naponként megtekinthetők.

Ri mászom ba*, 1895 é\ i május hó 1 Lén.
_____________________  Bornem isza Itá&zló, alispán.

Nyomatott a ki ári о Náray J Л gyorsaajtóján К imaszon.balban.


