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Most vagy solia!
Л vármegye közönsége által választott 

és a kormány által kinevezett, Hámos 
László főispán elnöklete al 111 á ’ló milleniumi 
mezőgazdasági és erdészeti bizottság junius 
hó ló é n  értekezletet tartott a ga:dasági 
egyesülettel kapc>olatosan

A főispán itt meleg szavakban lel kési- j 
tett, hogy itt az idő, miszerint egész buz
galommal, komoly Itartással* minden irányú 
tevékenységgel lássunk hozzá a munkához, 
biztosítandó, hogy Gömör vármegye mező
gazdasága és ipara méltón legyen képvi
selve a milleniumi kiállításon!

Az értekezlet ezután részleges tárgya
lásokba ment be, a melyek során kitűnt, j 
hogy a gazdasági egyesület járásonként 2 —2 
megbízottat küldött ki a milleniumi előké
születek megtételére, de működésének ered
ményéről még eddig riincá positiv bír.

Alispán ajánlatára egy központi kiállí
tási iioda szervezése határoztatok el, ebben 
az irodában fog folyni a szervezés munkája, 
a levelezés, id ; lesznek teendők a bejelen
tések, egyszóval az egész igazgatás köz- 
ponlja lesz ez az iroda.

Gróf merényi Béla helyes indítványára 
elhatároztatott, hogy ebben az irodában 
helyet találhatnak az ipari és kereskedelmi 
helyi bizottság kiküldöttjei, s habár a 
mezőgazdasagi és ipari bizottság nem egye
síthető, de irodai szervezete közös lehet 
külön-külön szakosztállyal ♦

Ezen iroda tóié mint szellemi vezető 
egy iroda főnök rendeltetik, és fölötte mint

kormányzati közeg, a kiküldött végrehajtó 
bizottság leei d

A végrehajtó bízol tság Bornemisza 
László alispán esel leg Luk les G$za elnök
lete alatt Farkas Ábrahám, Rámarja у János 
urakból mint tagokból, Ivomáromy István 
aljegyző mnt jegyzőből áll.

Vidéki biztosokul megválasztatlak: a 
tornallyai járásba: Hevessy László, B^élik 
Iván, gróf Serényi Béla, Szentmiklóssy 
István ;

a íozi nyéjt a Ónoüy Károly, Gaál János;
A nagyrőczeibe :] Heinzelman Emil és 

Кипа Aurél.
a rimaszombatiba: Rády István, Hámos 

Zoltán, Farkas Zoltán;
a rimaszécsib : Marikovszky Géza, 

Horváth József, Fáy István. Amint látjuk a 
tudósításból, hogy a kivitelre nagyon alkal
mas intézkedések tétetlek.

Azonban bármi e<’ős központi hivatal 
is alakitassék, bármi melegen hordja is szi
vén a mezőgazdasági, erdészeti, nemkülön
ben ipari és kereskedelmi helyi bizottság 
elnöke és minden tagja a kiállítás ügyét, 
a siker csakúgy lesz biztosítva, ba Gcraör 
fiai, kivált mezőgazdaság és erdészettel biró 
tagjai belátják, hogy a vármegyének jó hír
neve és b csülete az ő kezükben van letéve, 
hogy Gömör csak úgy jelenhet meg az 
ország világ színe előtt becsülettel, h:i min
den alkalmas tényező lelkesen igyekszik 
arra, hogy 6 is kiállítson valamit, hogy ő 
is szaporítsa a gömöri collekt ót és nagyon 
szomorú eredmény re vezetne, h*i ki ki más "a 
gondolva nem tenne a kiállítás érdekében

semmit ; m т tessék jól megérteni, hogy 
eddig ebből az e l ő k e l ő ,  gazdag, büszke ne
vekkel telt. vármegyétől nem akadt senki, 
aki a mazőgazd isá g i és erdészeti collektió 
részé-e bejelentéssel élt volna.

Nos! ha ez a sernm be vevés tovább 
fog tartani, ha továbbra is ilyen érdektelen
ség fog mutatkozni, akkor legyen mindenki 
meggyőződve, hogy az eredmény egy nagy 
semmi lesz és mi nem hisszük, hogy cultu- 
ralis nmbitiónk. mivelődési fokunkra ez 
kedvező világot vessen, a mikor a leghátra- 
maradottabb b.dyjkiő! is mozgolódásról 
veszünk hirt

Nem azért szólalunk fel, hogy eddigi 
sok sok b z! ttásunkat egy gyei szaporítsuk, 
hane n h >gy mindenkinek tudtára adjuk, 
hogyha mod rom.történnek a kiállítók részéről 
komoly és szel s köm bejelentések, akkor 
a gömöri kiállítás megbukott ез ez szomorú 
milleniumi oklevél lenne Gomörnek.

F.zt Gömör íi ti nem fogják engedni, be 
fogják látni, m o s t  v a g у s o h a !

M egyei közgyűlés.
Junius hó 25-én és 26 án tartotta várme

gyénk törvényhatósága nyári évnegyedes köz
gyűlését a bizottsági tagok szép számu közönsége 
buzgó közreműködése mellett.

H á m o s  L á s z l ó  vármegyénk főispánja 
pontban 10 órakor a bizottsági tagok leikes él
jenzése mellett lép a nagy terembe, a melyben 
szokatlan lelkes hangulat uralkod к

Hámos Lá-z!6 a lelkes üdvözletét még lel
kesebb szavakkal viszonozza, üdvözölvén a szép 
számu bizottsági tagokat, s kérve, hogy a meg
szokott tapintattal tárgyalják a varmegye fontos 
érdekű ügyeit.

4*8— 49-iki DALOK.
— A »Gömör« eredeti tárczája. —

Egy régi ösmerősünk К á 1 d у G у и 1 а, а 
magyar zeneiskola igazgatója, a regi magyar Iőr
iénél mi zene és dalok faradhatatlan gyűjtője 
julius hó 7-én ismét varosunkba érkéz.к művész 
társaival.

Két év előtt járt itt Kaldy, s abban az idő
ben a Hákóczyak korabeli kuruezdabkat és más 
barczi nótákat mulatott be óriási közönség előtt, 
a mely valóság >s elragadtatasban élvezte az 
előadást.

Káldy ismét itt lesz, s ezúttal a történelem 
egy hozzánk közelebb eső ко szakának az egybe- 
gyüjtötl dalait óhajtja bemuta'ni.

Nagy faradsággal járt a daluk összegyűjtése 
és az u’ ókor részere való megmentése ; egész 
Magyarország nagy lelkesedéssel fogadia Káldy első 
bemutatóját a kuruez dalokkal, ma a 48—49 iki 
dalokkal még nagyobb hatást kelt minden felé.

Kaldy mielőtt korúira indult Volna, a 
48 —49-iki dalokat ez év május havában bemu
tatta a magyar tudományos Akadémia néprajzi 
ülésén, s óriási sikert aiatott úgy a tudósok, 
mint a jelenvolt közönség közt is, a melynek 
soraiban ott volt maga Kossuth Ferencz is

A vezérművészszel együtt vannak: Kulilby 
Izabella a jeles zongoraművésznő, József íőher- 
czeg családjának zongora tanítója, tíárdossy Irén

k. a. liangversenyéuekesuő és Várady Sándor a 
m. kir opera első rendű bariton énekese.

Káldy Gyula nemes és hazafias működéséről 
úgy felsőbb helyen, mint az összes sajtó a leg
nagyobb elismeréssel nyilatkozik és méltán, mivel 
úgyszólván egyedüli e téren, aki éveken keresz
tül a legnagyobb önfeláldozó bu'.gúsággal kutalla 
föl a már feledés homályába jutott nemzeti dal 
és zene kincseinket, hogy azokat ‘ örténeti sor
rendbe egybegyűjtve, mint igazi nemzeti kin
cset átadhassa az utókórnak, megnyilatkozik 
ama dalokban az elmúlt nagy idők minden vál
tozata es úgy a mint hazai viszonyaink alakul
tak, em dalokban mindaz jellemzöleg váriá ódik. 
Nem kételkedünk tehát abban, hogy iti nálunk, 
de különösen itt, a minden szép és nemesért 
lelkesülni tudó közönség a legnagyobb örömmel 
ne fogadná Kaldyékat, hiszen varosunk és vide 
kén még igen sokan élnek ama nagy idők 
szerep.öl közül a kik bele oltottak az ifjabb 
nemzedékbe az édes hazaszeretetet.

D“* étdekel bennünket Káidyék előadása 
még azért is, mert a művészek között van : Bar- 
dossy Irén к a ami vidékünk szülötte,a ki valódi 
hivatott tehetség az énekművészet terén

A műsor magába foglalja az 1821 -18 61 -ig  
keletkezett dalokat, melyek a szabadsógharezra 
vonatkoznak és pedig az első rész 1821 — 18*7 
végéig, u. m.: Húsul a lengyel Széchenyi István

I és Wesselényi Miklósról szoló dal Zrínyi vére 
mosta 13’csel. Árpád faja cziműek. 1818 első 
fele. Szaiontai nemzetőr dala Batthyányi induló.

: Három színű lobogó 1848 második fele. Kossuth

nóta. Kossu h induló Vorössipkás zászlóalj dala 
181-9 első fele. Dtmjanich induló. Komárom* 
tót honvéd nóta Ilm véd lüzér temetés. 18*9. 
második fel *. A toronyban fekete sárga rongy 
lóg Világos felöl jő lekete ló. Aradi rab dala. 
Október 6 a 1850—52. Magyar hazám büszke 
liá Dal a traíik és az Juliról. Arany sz tbadság. 
Jön Kossuth. 1859—6 0 —61 Letörött a bécsi 
torony gombja Garibaldi nóta. Klapka induló, 
Thtly Kálmán verseivel. Az itt fölsorolt dalok 
és zene darabok elolvasása is mar föllelkesít 
minden igaz magyart, és oly jeles művészektől 
előadva hallani, bizonnyal valódi hazafias szellemi 
élvezetet fog nyuj'ani

Jegyek mar előre válthatók Kármán S. 
könyvkereskedésében, a következő arak mellett: 
E'so hely I frt 50 kr , második hely 1 frt, álló
hely 50 kr, diákjegy 30 kr, karzat 20 kr. Ily 
szerény arak mellett, módot kivannak a művé
szek nyújtani, h »gv (ven, mindnyájunkat egy
formán érdeklő előad ist társadalmunk minden 
osz‘ál\a meghallgathassa, hogy mindenki leikét

I átjárják a hazafias emlekek, a hazafiís  dalok 
edt s érzései

Helyesnek tartanuk, h i a művészek fogad
tatásánál a dalárda képviselői is megjelennének, 
tartozunk ezzel annyival is inkább, mert hisz 
e!ső ízben nagyon feliünő fogadtatást rendeztünk 
az érkező művészeknek, s mindeneseire a követ
kezetességre vagyunk utalva, h í nevetségessé 
nem akarunk lenni.

Az érkező művészeket tehát egy barátságos 
Isten hozottal fogadjuk.



Ezután L u k á c s  Géza vármegyei főjegyző 
olvassa fel a terjedelmes alispáni jelentést, a 
mely szakszei íí képet adja az elmúlt negyedév 
eseményeinek. Kiemeljük, hogy em Ikedett sza
vakban fejezi részvétét faji Fáy Gusztáv elhunyta 
felett, jellemzi az embert, a férfiút és a közélet 
nemes harezcsát. Indítványozza, hogy örökítse 
meg emléket jegyzőkönyvileg a vármegye és fe
jezze ki részvétét a gyászba borított család előtt 
átiratilag. Indítványozza, hogy Mészáros Bálint, 
a nemes férfiú emleke is jegyzőkönyvileg örö
kítessék meg, amely indítványokat a közgyűlés 
meghatottsággal egyhangúlag elfogadott.

Bejelenti, miszerint a tiszolcz-zólyombrézói 
vasút kiépitését az őszszel megkezdik és hogy 
legközelebb foganatba veszik a rozsnyó-dernői 
vasút közigazgatási bejárását is s ezen vasútvo
nal főképp a vasipar fontos érdekeit lesz hi
vatva szolgálni és Kraszna-IIorka-Varallya, Hárs
kút érintésével fogja elérni Dernőt. Végre je 
lenti, hogy a gombaszög-sziliczei vicz nális ut 
kiépítése is folyamatban van. Megemlékezik a 
vashegyi zavargásról is és hogy ott nem a ren
des munkások, hanem a szomszédos községekből 
bejáró napszámosok nyugtalankodtak, azonban 
a közigazgatás erélyes fellépésére minden nyug
talanság gyorsan megszűnt.

B o r n e m i s z a  L á s z l ó  alispán ezután 
örömmel jelenti be, hogy a Varbóczon előfor
duló disznó-betegséget a budapesti állatorvosi 
intézetben megvizsgáltatta, azonban kitűnt, hogy 
az előfordult betegség sertésorbáncz és nem eer- 
tés-vész voll s hogy így a v á r m e g y e  t e r ü 
l e t é n  s e r t é t  v é s z  n i n c s e n !

F ő i s p á n  ezután felhívja a közgyűlést 
a belügyminiszter áltál rendszeresített Ill-ik al
jegyzői és alügyészi állások betöltésére. A kan
didáló bizottság megalakittatván, az a beérkezett 
két pályázati kérvényt rendben találván, a vá
lasztás egyhangúlag megejtetett és lll-ik al
jegyzői állásra Komaromy István és az alügyészi 
állásra Kubinyi Ferencz megválasztatott és a 
határozat iiy irányú kijelentését élénk éljenzés
sel fogadta a közgyűlés, mire a megválasztottak a 
hivatalos esküt nyomban letették.

K o m á r o m  у István emelkede't és lelkes 
szavakban mond köszönetét az iránta tanúsított 
bizalomért, kijelenti, hogy pályáján nemcsak a 
kötelesség, de a varmegye komoly érdeke, a 
közigazgutas fontos feladatainak pontos teljesí
tése áltál a törvény és jog igaz oltalma fogja 
képezni. Élénk éljenzés volt a viszhang az uj 
aljegyző rokonszenves, rövid, de velős székfog
lalójára.

Ezután II a m os László komoly és szak
értő alapossággal szépen fejiette ki, hogy minő 
jelentőséggel bír u vármegyére nézvést a kor
mány azon legújabb intézkedése, a melynél 
fogva a varmegye dotatiójat 10.000 írttal feljebb 
emelte. Lehetőve vált ezáltal a közigazgatás fej
lesztése, hogy a jegyzői körök szaporulatnak 23 
jegyzőséggel, munkakörük szükebb körre szorit- 
tatik, de egyúttal az mtensivebb munkálkodás 
lehetővé tetetik. Egyúttal lehetővé lesz így a 
közigazgatás közegeire, a jegyzőkre bízni az ál
lami anyakönyvvezetést, ami a dotátió feleme
lésének alapja volt és így kettős < zél lett elérve, 
egyrészről gundo kodva lett anvakönyvezetők
ről, másrészt a varmegye közigazgatásának fej
lődése. is elérve lett.

Felveti a kérdést, elfogadja-e elvileg a köz
gyűlés ezen kétirányú egymással egybefüggő re
formot.

A varmegye közgyűlése elfogadja. Erre Lu
kács Géza olvassa az állandó választmány ha
tározatát és a beosztást.

Sorra kerül a rozsnyói kerület, majd nagy- 
rőczei, vita nélkül elíogadiatik

Itt közben leiszólal Mar i  á s s  у Andor ée 
követeli, hogy olvastassák fel az állandó választ
mány határozata szó nélkül, akkor menjünk 
bele az általános tfüaba és ennek befejezte után 
vegyük újbóli felolvasás mellett elő a részleges 
vitát.

Ezt I le vess у is, mint régi praxist pártolja.
B o r n e m i s z a  László ellenzi, mert emel

lett ke szeres inunkat végeznénk.
Míg ellenben 11 a m o s  László főispán arra 

hivatkozik, hogy ő előszóval kimerítő előierjeaz- 
test tett a jegyzői kerületek szaporítása, az 
anyakönyvvezetes körüli alkalmazás, a fizetés 
tekintetében, es ezzel kapcsolatban alkalmat 
adott az elvi kijelentésekre, az általános vitára. 
Nagyon sajnálja, hogy a tárgyalást most meg
szakítják, de nem kíván a szabad szó útjába 
állani

Erre a részleges tárgyalás megszakad és 
kezdődik egy elég érdekes általános vita.

M á r i á s s y  Andor ellene szól a régi jegy
zői kerületek megbolygalásának, mert a jegyzői 
kar kötelességét, munkáját igy is elvégezheti, 
ha dolgozni akar, s végzi i ndes dolgát Ellenzi, 
hogy az anyakönyvezés a jegyzőkre bizassék, 
mert ez elvonja a kötelesség teljesítésétől és 
végre ellenzi, mert így a törvényhatóság alkal

mazottja a jegyző, állami felsőbbség alá kerül 
és az államkormány is fegyelmi jogot nyer felette.

K u b i n y i  G<z& tartott ezután egy talpra 
esett felszólalást, amelyben az állandó választ- 
mán> határozatát megvédelmezi. Azt tartja, hogy 
a vármegye hálás lehet a főispánnak, hogy ki
eszközölte a kormánytól a 16.000 frt dotátiót Gö- 
mörnek, holott más vármegyealig kap 4 —5000 frtot 
s hogy ez által nemcsak az állami anyakönyvve- 
zetésr 1 töriént gondoskodás, hanem a közigaz
gatás fejlődése is biztosítva van. A körjegyzőket 
szükség volt megbízni, mert mások nem akadjak, 
a felekezeti tanítók felsőbb meghagyás folytán, 
ha nem is tagadták meg a közreműködést, de 
mindenesetre kitértek. A jegyzőnél meg van az 
a biztosíték, hogy nemcsak az anyakönyvvezetés, 
hanem más teendői tekintetében is a vármegye 
fegyelmi hatalma alá tartozik ; kiemeli hogy az 
uj jegyzői beosztás lehetővé teszi a nagyobb 
tevékenység kifejtését a kisebb körben, s á java
dalmazásegyenlővé tétetik.

H e v e s s  у Bertalan is megnyugszik az 
állandó választmány határozatában.

B o r  n e m  i s z a  László alispán hasonlóan 
nyilatkozik hosszabb érveléssel és végül kijelenti, 
hogy a jegyzőkre kívánja bízni az anyikönyv- 
vezetést, mert igy tudja, hogy az egyházpolitikai 
javaslatok őszinte, becsületes és tisztességes 
végrehajtása lehetővé válik.

F ő i s p á n  előadja a javaslat előnyeit, 
s helyreigazítja Máriássy Andort, hogy a jegy
zők, mint anyakönyvvezetők a megyei tisztvise
lőkkel egyforma fegyelmi hatáság alá tartoznak 
és nem kerülnek a felügyelők fegyelmi hatalma 
alá, vagyis a felügyelő panaszt emelhet, de a 
rendes megyei fegyelmi hatóság fog a törvény 
értelmében eljárni.

Ismétli, hogy a javadalmazás egyenlő leend, 
mert 650 frt fix fizetés, 100 frt lakbér, és 100 
frt úti, irodai, napidij átalányny:<l lesznek az 
összes körjegyzők javadalmazva, és csakis a 
kiknek köre nem változott, fognak külön tiszte
letdijat kapni, ami méltányos, és ezt nem mint 
jegyzők, dejnint anvakönyvvezetők kapják. Egyéb
ként a jegyzői fizetésbe benne van az anya
könyvvezetői díjazás is

Ezután kéri a javaslat részleges olvasásá
nak folytatását, ami m g is történik.

Elénkebb vitát kellett a tornallyai járás, 
ahol a tervbe vett körjegyzőségeken kívül, még 
Aggteleken is állítottak egyet fel.

B o r n e m i s z a  László alispán ezután elő
terjeszti a Tompa-szobor ügyét. Szép szavakban 
dicséri Holló Barna művészi sz>brát és a kivi
telre elfogadni ajánlja. Hivatkozik arra. bogy a 
vármegye a szoborra megszavazott 5000 frtot, 
a bizottság gyűjtött 3000 frtot, van tehát 8000 
frt. Holló pedig kész 12000 írtért kiállítani a 
szobrot, kell tehát csak még 4000 f t. Ennek 
összeteremtésére és egyáltalán a szoborügy min
den részleteinek intézésére egy szobor-bizottság 
alakit*atik. a melynek névsora fe'olvastulik és 
pótlásokkal helyeslőig jóvahagyatik.

Holló Barna ügye is «gy a szoborbizottság 
kezébe került, s ez bizonyára a művész nemes 
eljárását méltányolni fogja.

H Í R E K .
—  A főispán ünneplése Junius hó 27-én 

▼olt Hárnos László, vármegyénk általánosan tisz
telt és szeretett főispánjának névnapja. Ezen 
alkalomból minden oldalról siettek iramban és 
szóval üdvözölni ő méltóságát a testüle’ ek. egye
sek, tisztelők és barátok nagy serege. Ö méltó
ságát névnapja alkalmából mi is üdvözöljük, 
mert igazságos, méltányos és bölcs kormányzata 
nemcsak a közügy, de a sajtó felvirágozására is, 
kedvező volt, s mint vármegyénk jó és nemes 
szivü atyját a legbensőbb lelkesedés hangján 
éltetjük.

—  Látzlé napok. Közéletünk több jelesét 
ünnepelték névnapjuk alkalmával, igv Bornemisza 
László alispánt, Máriássy László ülnököt, Dr.is- 
kóczy László főszolgabírót és laplulajdonosunkat 
Ilevessy László földbirtokost és másokat. Éljenek 
a derék férfiak ad mullos annos.

—  Holló Barnabásnak a megyei közgyűlés 
2500 frtot szavazott meg előlegül a Tompa 
szoborra, hogy mintáját a kikötő’ t nagyságban 
gipszbe öntesse és a kiállításon azzal a szobor
ral versenyezzen.

—  A rimaszombati egyesült prof. fögym- 
nasiumban érettségi vizsgára az idén jelentkez
tek: Angyal Sándor, В itta Bertalan, Bay Berta
lan, Boldizsár Zoltán, Bónis Béla, Borsod у Ká
roly, Braun Gyula, Deutsch Loránd, Deutsch 
Miksa, Droba Márton, Dubay János. Engler Lajos, 
fáy  Antal, Glatt Hé.:», Glosz Lajos, Guha Fri
gy s, Könnyei Lás/.ió ifórisz Endre, Ivánka 
Milán, Karner Árpád, Korsós Zoltán, Liszka 
Károly, L-»jko Lajos, Lusztig Sándor, Mantuano 
Géza, Márton János, Neumann jArnold, Fájer

János, Sárfy Kálmán, Sramko Loránd, Szalay 
Zsigmond, Turny Ákos, Veiszner Sándor, 
Wiesinger Frigyes. Az ifjak egynéhány kivételé
vel a vizsgát sikerrel állták ki Az éret urak 
f. hó 29-én este a Három Rózsa nagytermében 
vig estélyt rendeztek, a melyen nagy számú 
közönség legvigabb hangulatban osztozott az 
érett ifjak páratlan örömében. Ezúttal megem
lítjük, hogy a kormánybiztosképpen mflködo’ t 
Farkas József budapesti tanár elismerését fe
jezte ki a tapasztaltak felett.

—  Köteles helyreigazítás. A »Sárospataki 
Lapok« folyó évi 24. száma »Vegyes közlemé
nyek« rovatában, a városunkban f. hó 9-ón meg
ejtett ev. ref. papválasztásról is megemlékezik 
s fenhangon hirdeti a Czinke-párl diadalát. Egy
úttal valami »ügyetlenkedés, érdekszitotta és táp
lálta szenvedélyek és szokatlanul megnyilatkozó 
patriotismuírói stb.« is beszél, »amiről addig 
úgymond — szólni sem akart s bizodalmának 
ad kifejezést, hogy a megválasztott bölcsessé
gének s tapintatának sikerülni fog mindezeket 
legyőznie s egybeforrnia azokkal, akikkel együtt 
kell építenie Isten országát e földön;« kit ő kü
lönben »bizonyos mérvű apai örömmel is üdvö
zöl, mint szeretett tanítványát az Urban«. A 
dologuak helyiérdeküsége, az érdekelt gömöri 
rét papok iránti tisztességtudásunk s a mellet
tük rendületlenül kitartó választók független elha
tározásának becsülése késztet bennünket annak ki
jelentésére, hogy bizony nem 'kisebb mérvű a ta
pintatlanság s »ügyetlenkedés« ez esetben azon 
sajtó orgánum részéről sem, melynek pártatlan ál
lásúnak kellvala legalább is lennie, s még is ily 
hangon szól szive kedvelőéről : ennek érdekében 
bizonyára tanácsosabb lett volna ezután is inkább 
hallgatnia, ha azt óhajtja, hogy a megválasztott mi
nél előbb egybeforrjon azokkal, kikkel együtt 
kell építenie Isten országát e földön. Különben 
— mint lapunkban már említettük is — a ki
sebbség egy terjedelmes előterjesztésben tett 
óvást e választás ellen, s a bekövetkezhető vizs
gálat megejtése után majd megvá ik, hol követ- 
tetett cl több »ügyetlenkedés« s hol működte< 
erőteljjsebbei *az érdekszitotta és táplál* szén

j vedély.^k«.
— táilleniumi segély. A milleniumi kiállí

tásra a vármegye a legközelebbi közgyűlésen 
2000 frtot szavazott meg oly őzéiből, hogy abból 
a szegény kiállítók a bejelentés, térdijfizetés, 
szállítás és más e félék tekintetében segélyt 
kapjanak. De ennél sokkal fontosabb propositiót 
tett Bornemisza László alispán, örömmel üdvö
zöljük azt. mert a »Gömör« sokat foglalkozott 
az eszmével, s a pénzintézeteket hívta fel erre, 
a melyek azofiban nem sokat hederitettek reá. 
Annál több sulylyal bír, hogy az alispán a vár
megye részéről tette meg az indítványt, hogy 
szegény kiállítók az általuk kiállítatni szándékolt 
tárgyakra a bemutatott tervezetek alapján elő
leget kapnak a vármegyétől olykép, hogy a 
kiállítandó tárgyat a vármegyének kézi zahgba 
adják, a vármegye pedig e vételárból első sor
ban elégíti ki magát. Ilvkep lehetővé lesz, hogy 
a legszegényebb és becsületes iparosok, földmi- 
vesek is megjelenjenek a kiállításon.

— A rímamurány-salgótarjani vasmű rész
vénytársaság egy örvendetes terjeszkedéserői 
vettünk hirt. Arról van ezó, hogy a társaság 
megvette a Krompach-hernádi vasműtársulat 
vasgyárát 700.000 írton

— A nógrádmegyei vasúti részvénytársaság 
ezég alatt társaság alakult 4.549 000 frt alaptő
kével és kifogja épiteni aLosoncz-Balassa Gyarmat 
és Losoncz-Aszód felé vivő vonalat, ezáltal a Lu- 
soncz-rimaszombati vonal jelentőségében 50% -ot 
nyeri.

— Búcsú Akadályozva lévén abban, hogy 
minden itteni jó barátomtól és ismerősömtől 
személyesen vegyek búcsút, ez utón mondok 
nekik egy szívből jövő »Isten hozadot«. Mindig 
örömmel fogok visszaemlékezni több év i itt 
tartózkodásomra, és kérem egyut al kedves ösme- 
rőseimet, hogy tartsanak meg engem legjobb 
emlékükben. Rimaszombat, 1895. Julius 27-én. 
liolíinann Tivadar, őrnagy.

— A dalárda június hó 29-én sikerült nyári 
mulatságot rendezett, a melyen sokan jelentek 
meg.*A párok élvvel tánczoltak; közben a da
lárda rágyújtott pompás dalaira, s elmondhatjuk, 
hogy e délután dal, zene, kaczajtól viszhang- 
zottak a városkert berkei.

—  Alapítvány. A Fáy Gusztáv-féle alapít
ványt a vallás és közoktatásügyi miniszter jóvá
hagyta azzal, hogy az arról szóló kimutatások 
és számadások évente hozza beterjesztessenek

Gyászhir. Istók József, megyei könyvelő 
és neje szül. Kudnay Mariskát mely gyász érte. 
mert Mariska leánykájuk 3 hónapos korában az 
angyalok országába költözött. A kis ártatlannak 
hü t tetemeit f. hó 24-én helyezték örök nyu
galomra.

—  A tiezolcz-zoiyombrezói vasút alakuló  
közgyűlését juoius hó 22-én tartotta és elnökül



egyhangúlag nagy lelkesedéssel Kubinyi Géza 
v á la sztott meg Az alaptőke 7 786 000 korona.
Az igazgatóságba beválasztattak Gömörből Hámos 
László főispán és Marton János ügyvéd, a fel
ügyelő bizottságba Nagy Elemér tornallyai szol
ga bi ró.

—  A premisli huszarok. A napi lapokban 
most a közel múltban megjelent ama sonsaeiós 
hírekre vonatkozolag, mely a cs. és kir. ö-ik 
huszar ezred ama legénységének agyon lóvetését 
kommentálta, kik D.ószegy őrmesterre fegyverrel 
támadtak — értesítenek 1 elmünket, miszerint 
a rim^szécsi járás területéről is négy egyén 
névszerint Diviánszky József ttz°des feledi, Boros 
József tizedes rimaszécsi, Mag Janos közhuszár 
sőregi és Szabó József közhuszár ajnác-ikői ille
tőségűek vaunak érdekelve. Ezek vizsgilati fog
ságban vannak, s a hadbíróság erkölcsi és va
gyoni bizonylatukat a napokban kérte be, me
lyek csakis f. hó 27-én küldettek meg, és igy 
valószínűtlennek látsz k, hogy a szóba a levő hu
szárok felelt mar is ítélet hozatott volna, mivel 
a közölt rémes hírek szerint a három fóbelőtt 
altiszt között Divianszky és Boros tizedeseknek 
is köztük kellett lenniük.

Postamesterek — ügynökök A kereske
delmi miniszter egv biztositó társaság kérelmére j 
megengedte, hogy a postamesterek a nyilváno- I 
san működő biztositó társulatok ügynöki kép- j 
viseletét elvállalhatják, azonban -kiköti, hogy a 
postamesterek a képviseletet bejelentsék.

A záróünnepély a rozsnyói ág evang. ! 
gymnásiumban június hó 24-én volt meg. Ez ! 
alkalommal Hámos László főispán iia, a kis j 
Tóni, nyilvános dicséretben részesült, mert az 
első gymnásiumban egyedül ő tette le a vizsgát 
kitüntetéssel. A zácóünnepéiyen Paulovitson kí
vül még Hunyor Sándor, az egri törvényszéki | 
elnök fia is nagyszerűen szavalt. Az ünnepélyen 
szép számú közönség voit jelen, amely v'gül a 
a közreműködőket és az igazgatóságot melegen 
éltette.

— Gyilkos ezigány. Banda Marczi berzétei 
muzsikus ezigány juniu* hó 24-én viradóra 
szörnyen elkábulva, berúgva ballagott haza felé, j 
közben-közben megállt s nagyokat rikkantott, ; 
majd pedig előszedte a hónalja alól a hegedűt, j 
s áztál próbálta szesztől gőzölgő lelkét csillapítani.
E közben odaért hozzája a felesége, kinek ékes- j 
szólása valósággal megvaditotta I^y útközben 
Vauyó József háza kerítésének esett neki, mire
a lármára kijövő háztulajdonos, egy 78 éves 
galarnbösz aggastyán Banda Marczit rendreuta- 
sitotta. A bőszült czigánynak több se kellett, 
vadallati dühvei rontott az öreg Vanyó József
nek, s egy nagy késsel háromszor mellbe szúrta.
A szegény öreg most halállal vivődik, bár dr. 
Buber azonnal gyógykezelés ala vette

— A rozsnyoi kath. gymnásiumban is be- 
végződtek a múlt héten az érettségi vizsgák A 
vizsgázók közt 6 praematurus vau. Dunay 
főigazgató, mint kormánybiztos kijelentette, hogy 
a rozsnyói kath. gymnasium a fejlődés oly magas 
polezán all, hogy ezt az intézetet méltán nevez
heti mintagymnasiumuak A vizsgák befejezése 
után az ifjúság a tanari karral lelkes zárórnulal- 
sagra gyűlt a rozsnyói fürdőbe. Mint halljuk, a 
főigazgaó a nevelesi rendszert is nagyon dicsérte, 
de különösen kiemelte, hogy miiyen helyes, hogy i 
a tanuló ifjúság csoportokban tanárai vezetése 
alatt, dob és trombita szó, nagy csengő dal i 
mellett tesz kirándulásokat, a melyek sokszor 
tanulmányokkal is egybe vannak kötve.

— Leszúrta nagybátyját. Egy 20 éves 
jánosi legényke Pálkovács Lajos együtt mulatóit 
és pálinkázott apjaval, Palkovács Pál és Mik
lóssal. Élénken folyt a beszéd és vita, midőn hir
telen égj kis keveredés támad minden bevezetés 
nélkül és Pálkovács Miklós holtan rogyik össze, 
Lajos fiú pedig el kezd ordítani, hogy jaj Istenem 
mit tettem. Megjegyzendő, hogy Lajos egy késsel 
Miklós nyakába döfött. Ez volt a rövid tényállás, 
e lelett mondott Ítéletet a kir. törvényszék 
junius hó 8-án. A törvényszék tanácsa Kubinyi 
Aladár elnöklete alatt Medveczky Sándor es 
Kolbay Sándor törvényszéki birákból. továbbá 
Vozáry Béla jegyzőből állott. A tárgyalás tisz
tába hozta, hogy Pálkovács Miklós a szúrás 
következtében azonnal meghalt, s hogy Lajos 
szúrta in g, de a szúrás körülményei félhomály
ban mar. dtak, annál is inkább, mert alig lehe
tett léle tani indokot találni arra, hogy Lajos 
megszurta Miklós bátyjá’ . A vádhatározat szán
dékos emberölésről szólt. Dr. Tholt István jogá- 
szilag elmeéllel felépített beszédben a szándékos 
emberölést elejtette és halált okozó súlyos testi 
sértés miatt kéri büntetni A védelmet erre dr. 
Szeiess Ödön terjesztette elő, ki a beszámitha- 
tatlanságra támaszkodva, a részeg Állapotból 
származó gondatlanság fennforgását bizonyította, 
s a lélektani és enyhítő körülmények kifejtése 
mellett a gondatlanságból elkövetett emberölés 
vétsége miatt kéri védenezét a legenyhébben 
büntetni. A kir, törvényszék vádlottal szemben

a szándékos emberölést szintén elejtette, és 
halált okozó súlyos testi sértésben mondta bűnös
nek és azért 6 évi (egyházra ítélte. A kir. ügyész 
belenyugodott, a vádlott és védője fellebbeztek.
A magánpanaszosok képviselője dr. Krausz Gyula 
volt, ki a kártérítési igényeket képviselte, a 
melyeket a törvényszék szintén eldöntött.

—  A rozsnyói iparos ifjak önképző-egylete 
ma tartja a városháza nagytermében a merényi 
tüzkárosultak javára rendezett műkedvelői előadá 

sát, melv alkalommal színre kerül másodszor Csep- 
reghy Ferenc* kitűnő népszínműve: A sárga 
csikó. Közreműködők : Görbics Zoltán, Bufy 
Etelka, Domokos Sándor, Bufy Ida, Fulay György, 
S ‘rbán Gyula, Bartko Dániel, Adorján János, 
Biluch Mátyás, Bakos József, Piriczky István, 
Spissák Janos, Piavecz János, Anderle Antal, 
Kmetty Mariska, Száraz Annuska, Nagy Károly, 
Kovalcsik Gyula, Fei.xner László, Fecske Fe- 
rencz, Kázsmér József, Wlkovinszky К Putnoky 
Sándor, Farkas János, Mateisz Sámuel, Vernar- 
szky János, Kovalcsik Gyula Az előadás előre
láthatólag szépen fog jövedelmezni »Merény« 
szepesi leégett városnak.

A ievélczlmzés dolgában a budapesti 
posta és távirda igazgatóság szives felhívására 
közöljük : A posta kézbesítés egy fontos aka
dálya. A postai-tarifában inté kedés van ugyan 
téve az iránt, hogy különösen a nagyobb váro
sokba szóló postaküldeményeken a czimzett la
kása, a kerület, utcza, házszám stb. kiírásával 
pontosan megjelöltessek Ezen gyakorlati utasítást 
azonban a közönség oly kev ssé veszi figyelembe, 
hogy naponként ezer es ezer levél érkezik Buda
pestre és más nagyobb városokba, melyeken a 
czimzett lakása hiányzik. Ennek azután az a 
következménye, hogy a levelek tekintélyes része 
vagy hosszas kérdezősködés után elkésve és sok
szor illetéktelen egyénnek kézbesitfetik, vagy 
egyátalán neon is kézbesíthető. Különösen elő
fordul ez rendes körülmények közt is olyan 
esetekben, midőn betegség-, fegyvergyakorlatőkra 
vató behívás és más efféle okok következtében 
a kézbesítésre hivatott egyént mással kell helyet
tesíteni. A napokban lefolyt sztrájk közben 
különösen nagy fennakadást okozott ez a körül
mény, a budapesti posta és távirdaigazgatóság 
költséget és fáradságot nem kiméivé hasztalan 
igyekezett azon, hogy a postaforgalommal kapcso
latos és a közönségre annyira fontos kereske
delmi és magán érdekek a forgalom szünetelése 
által kárt ne szenvedjeaek, hasztalan pótolta a 
sztrájkoló egyéneket más munkaerőkkel, minden 
jóakarata füstbe ment a közönség azon mulasz
tásán, hogy a Budapestre szóló levelek nagyobb 
részének czimeiből az u’cza és házszám hiány
zott, holott, ha ezen akadály fenn nem forgott 
volna, a küldemények nagy része a sztrájk tar
tama alatt is akadálytalanul kézbesíthető lett 
volna Reméljük, hogy az elmúlt forgalmi zava
rokból a kö önség is sajit jól felfogott érdeke
ben le fogja vonni azt a tanúságot, hogy posta- 
küldeményeinek gyors kézhez jutását a megfe
lelő teljes czim ráirá aval biztosítani igyekszik, 
mert különben a nagyobb városok postahivatalai

különösen Budapest — a legjobb akarat és 
igyekezet mellett sem képesek az érkezett kül
deményeket gyorsan kézbesíteni, a késedelem 
pedig íokszor magántermészetű ügyekben is 
nagy hátránynyal járhat egyesekre, üzletembe
rekre pedig valóságos kalamitás, a melyen csakis 
az érdekelt közönség maga segíthet az által, ha 
a pontos és gyors p ostakézbesités nek ezen itt 
említett akadályát elhárítja és postaküldeményei
nek czimezésére gondot fordít.

— Erdólyrészi Kárpát-Egyesület a következő 
meghívót küldötte: Egyesületünk f. évi közgyű
lését jul hó 6., 7 és 8 napjain tartja meg a 
2280 m magas ÍJnőkő havas egyik legszebb 
pontján. Mint turista-egyesület szokásba hozta 
már tavaly, hogy ü.inepies közgyűléseinket ne a 
zöhlaszlal inellett, hanem a szabad természet 
zöld pázsitján tartsuk meg. Kettős czéít akarunk 
ezzel elérni. Mert mig egyfelől beszámolunk 
arról, hogy mit tettünk az erdélyrészi termé
szeti szépségek ismertetése és hozzáférhetősége 
tekintetében, másfelől nyomban be is mutathatjuk 
a közgyűlésen résztvevő közönségnek amaz alko
tásokat, melyeket egy-egy természeti ritkaság 
feltárása érdekében tettünk. Ilyen alkotások 
az Ünőkő lábánál teremtett radnaborbereki 
fürdő és tovább ugyancsak ez útban az egykor 
hires és kedvelt dombháti fürdőnek újra való 
felelevenítése és a közhasználatnak átadása. 
Midőn tehát e kirándulással kapcsolatos közgyű
lésre az egyesület t. tagjait és az érdeklődőket 
tisztelettel meghívjuk, kecsegtet a remény, hogy 
az erdélyi rész eme legszebb pontjához minél 
többen fognak eljönni azok közül, akik szeretik 
a szépet, fenségest és a kik gyönyörködni tud
nak a természet csodás alkotásaiból. A részvé
telre való szives jelentkezések jul 1-ig az egye
sület főtitkári hivatalához’ Kolozsvárra intézen- 
dők, Kolozsvár. 1895. junius 15. Honfiúi üdvöz

lettel Bethlen András gróf, tiszteleti elnök. 
Bethlen Bálint gr, elnök. Feilitzsch Arihur hr., 
társelnök. Kornis Viktor gr., aielnök Sándor 
József, aielnök. Biróíhi Jenő, aielnök. Botsa 
József, aielnök. ÍJ. Gál Domokos, aielnök. 
Szádeczky Lajos dr., aielnök. Radnóti Dezső, 
főtitkár. Merza Gyula, főpénztáros, Jékei Dániel 
dr, Várady Aurél dr., Kuti István, jegvzők.

— segítség erdőtisztek gyermekeinek. A 
foldmivelésügyi minisztérium szolgálati ügyköré 
hez tartozó állatni erdőtisztek gyermekeinek 
nevelését segélyzŐ alapból az 1895—6. iskolai 
évre a segélyeket julius hóban osztják ki. A szü
lők, vagv törvényes gyámok áltál benyújtandó 
Írásbeli kérvények föiszerebndők a szülők, illetve 
árvák vagyoni állapotát feltüntető hatósági bizo- 
nyitvanynyal, továbbá a tanulónak a legutóbbi 
iskolai évről nverf bizonyítványával. A kérvénye- 
k t legkésőbb julius 8 iáig az állami erdőtiszlek 
gyermekeinek nevelését segélyező alap bizottsá
gához (Budapesten, földmivelésügyi minisztérium 
II emelet, erdészeti főosztály) kell beküldeni.

— Felhívás. Az 1896-iki Ezredéves orszá
gos kiállítás kereskedelem-, pénz- és hitelügyi 
csoportjában több régi irodai és üzleti helyiség 
bemutatása van tervbe véve. Hogy ez lehetőleg 
hiven és teljesen legyen eszközölhető, első sor
ban a régibb ezégek segit-égére, de ezeken kívül 
mindazoknak a közreműködésére van szükség, a 
kiknek birfokábban vannak a régebbi időktől 
egyes berendési és fölszerelési tárgyak (asztalok, 
székek, állványok, czégtáblák, dobozok, csoma
goló papirok és vásznak, mértékek stb ) vagy 
nyomatatványok (számla-, árjegyzék-, körlevél-, 
e’ i(|uette-min ák, plakátok, váltók, értékjegyek 
stb. S'.áz meg százféle tárgyról van itt szó, a 
melyeket, felsorolni, de megjelölni sem lehet, a 
melyek azonban bármi jelentékteleneknek látszas
sanak, az emliUtt czélra használhatók, sőt szük
ségesek Fölkérjük ennélfogva mindazokat, a kik 
ily tárgyakkal a csoport intéző bizottságának 
vállalkozását elősegíthetik, sz veskedjenek azokat 
az Ezredéves országos kiál ifás igazgatóságának 
Budapest, városliget »az V. csoport számára* 
mielőbb rendelkezésre bocsátani Budapest, 1895. 
évi junius hó 20 án Az 1896-iki Ezredéves o r 
szágos kiállítás kereskedelem , pénz- és hitelugvi 
csoportjának elnöksége: Fáik Miksa s. к orsz. 
képviselő Lukács Anlal s. к. a főrendiház tatája

K irá ly i könyvek. A magyar tudományos 
világ, sőt az egész nemzet egyik régi óhap.ása 
teljesült, midőn a királyi könyvek Becsből az 
ő Felsege személye körüli minisztérium levéltá
rából a múlt évben haza hozattak s a magyar 
kir. orsz. Levéltár őrizetére bízattak Tudósaink 
megbecsülhetlen kincses bányát nyertek e tör
ténelmi emlékekben gazdag könyvekben. De so
kat nyert hazaszállít tatásukkal a magyar társa
dalomnak az az osztálya, amely bele játszott 
hazánk régebbi történetébe, nemcsak bele ját
szott, hanem egyenesen csinálta is azt. A nemesi 
osztályról szólunk, ■< melynek abban, hogy ha
zánk annyi zivatar és veszély után maholnap 
ezer éves fennállásának ünnepét üli, elvitázha- 
tattanul legnagyobb erdeme van. Az 1848-iki 
nagyszerű események a kiváltságokat elsöpör
ték, a társadalmi osztályok közti válaszfalakat 
ledöntöttek, de nem téphették ki a halás utódok 
szivéből a dicső ősökről való visszaemlékezés, a 
kegyelet gyökérszálait. S ez a kegyelet napjaink
ban egyre jobban kezd nyilvánulni. A szabadság, 
egyenlőség, testvériség jelszavainak lázas hatása, 
a hirtelen beállott uj viszonyok ingere alatt a 
nemzet mintegy virtust talalt abban, hogy a 
tiszteletre méltó hagyományokkal teljesen sza
kítson s счак most, egész nemzeti létünk c<m- 
solidátiójanak nyugodtabb napjaiban jut eszébe 
e hanyagságából felocsúdni Magán érintkezé
sünkben, hivatalos foglalkozásunkban számtalan
szor volt alkalmunk tapasztalni, hogy közéletünk 
számot1 evő tényezői - akár a maguk, akár 
utódaik érdekében mindinkább növekvő ér
deklődéssel viseltetnek családjuk múltja, külö
nösen nemessége iránt. Ez érdeklődés részben 
abban leli magyarázatát, hogy noha a nemes
ség megszűnt kiváltságos osztály lenni, mégis 
bizonyos előnyöket ma is biztosit, pl. a katonai 
pa’y in az udvari iné lóságokban és rendekben, 
érd önjeinknél, iskolai es egyéb alapítványok
nál sat A több mint 7000 családnevet tartal
mazó köny 8 rét alakban, mintegy 18 sűrűn 
nyomott ivén, október hónap folyamán fog a 
Frauklin-T u>ul 0 nyomdájából kikerülni s köz
rebocsátani.. Előfizetési á n  bérmentes szétkül
déssel 2 frt, bolti ára 2 frt 50 kr. Gyűjtőknek 
liz példány u'án egy tiszteletpé.dánynyal szol
gaiunk. A megrendeléseket az előfizetési pénzzel 
együtt Pettkó В la orsz levéltári fogalmazóhoz 
Bu apóst I , vár, orsz Levéltár czim alatt leg
később julius hó végéig kérjük beküldeni, hogy 
a megrendelésekhez képest iutézk *dh issünk a 
nyomatandó pé'dánvokról. Kiváló fi^'.teletM Bu
dapest, 1895 junius hóna:». Dr. lllessy János. 
Pettkó Béla.



— Testegy'wesz^tí muintnzet K e l e t i  J. 
czég, Budapest, IV., Koronaherezcg-utcza 17., az 
eddige'ó sérvkötők és belegápolási eszközök 
készítésére létező gyárán kivül egy nagysza
bású, a modern technikának teljcsenmeg feltlő 
műhelyt nyitott, B u d a p e s t ,  IV., R é g i  
p o s t a - u t c z a  4. szám, f Ö 1 d s z in t, melyban 
orvossebészeti aczélárúk, műleges lábak, mükezek, 
testegyenészeti készülékek, Hessing-rendszerű 
elismert müderékfflzők, nyújtó- és járógépek, vala
mint minden e szakmába, vágó aczélárúk stb. 
készíttetnek. Szén védők, kiknek ily készülékekre 
szükségük van, felkérelnek szíveskedjenek fenti 
czégtől költségelőirányzatot vagy képes árjegy
zéket kérni. Üzleti e lv : Szigorú pon os kiszol
gálás, legjulányosabb árak.

KÖZGAZDASÁG.
M ezőgazdáink figyelni éhe!

E czim alatt a «Gazdasági Lapok« részle
tesebben ismerteti azon módozatokat, melyek a 
gabonaneműeknek okszerű értékesítésénél álta
lában szem előtt tai tandók.

Az aratás közeledése alkalmából mi is idő
szerűnek véljük a gazda közönséget oly közelről 
érdeklő ezen ismertetésből a következőket átvenni :

A gabnaárakban huzamosabb idő óta tartó 
pangás, a külföldi, különösen az amerikai terme
léssel évek óta folyt a’ ott nehez verseny mellett 
csak ritkán és rendszerint rövid ideig tartó al
kalmak fordulnak elő a gabonanemüek előnyös 
eladására, a gyapjú elhelyezése pedig évröl-évre 
nagyobb gondot okoz a gazdának.

A tulajdonosnak tehát okvetlen arra kell 
törekednie, hogy áruját az időnként kínálkozó

kedvezd időpontokban értékesítse. L)e hogy ezt 
elérhesse, ehhez ok vei len szükséges

1. hogy áruja alkalmas helyen feküdjék; 
2 hogy pénzszükség által ne kényszerittessék 

az előre való eladásra;
.‘1. hogy legyen oly megbízható közvetítője, 

ki áruinak kellő időben való eladásáról gondos
kodjék.

E három kelléket egyesítve magában fog
laló tényező hazánkban még manapság is csak 
egv van, ez pedig egy 25 millió korona teljesen 
befizetett alaptőkével biró elsőrendű fővárosi 
pénzintézetünk, a »magyar leszámítoló és pénz
váltó bank«, mely azokat fővárosi es vidéki köz
raktárainak, nemkülönben áru-osztályának léte
sítése által már a nyolczvanas évek elején 
megvalósította.

Már az 1881 év őszén megnyitotta a buda- 
pest-fővárosi közraktárakat, Barcson a Dráva 
pariján és Fiúméban a magyar tengeröbölben 
létesített és tart fenn nyilvános jellegű raktár
vállalatokat, a melyekkel a gazdasági termény
tulajdonosoknak lehetővé tette, hogy áruikat az 
eladásra alkalmas kereskedelmi pontokon elhe
lyezhetik.

A bink áruosztálya szemes terményekre, 
gyapjúra és egyéb árukra jutányos előleget nyújt 
s igv segit a pénzszükség által okozott előre 
való eladás kényszerén ; végre

a bel- és külföldi piaczokkal közvetlen 
összeköttetésben álló és szakszerűen szervezett 
ezen áruosztály a gazdasági terményeket és 
árukat, akár a vasúti vagy hajózási állomások
ról, akár pedig saját közraktáraiból, kedvező 
időpontokban bizománybán eladja

Különös figyelmet érdemel, hogy a magyar 
leszámítoló és pénzváltó bank terményeket és 
árukat nein vásárol saját részére, hanem azok

nak csupán bizománybani vétele és eladásával
foglalkozik.

E?en körülmény a legnagyobb biztosíték 
arra nézve, hogy az értékesítésnél a bank érd ke 
a termény tulajdonos érd kével egészen azonos, 
tehát a bank oly megbízható közvetítő, ki az 
említett és egymást kiegészítő három üzletág 
segélyével a hozza forduló termény tulajdono-ok 
érdekeit a legelőnyösebben képes kiszolgálni.

A közraktárakat, valamint a bank előleg 
és bizományi üzleteit igénybe vevő termény 
tulajdonolok közt ma az ország leggazdagabb 
nagybirtokosai ép úgy szerepelnek, mint a kisebb 
termelők és a kereskedő-világ. S hogy a bank 
mindezen üzletei a belejük helyezett bizalomnak, 
tényleg meg is felelnek, ezt kétségtelenné teszik 
a három üzletágnak fokozatos fejlődését, feltün
tető hivatalos számadatok, melyek szerint az 
1892 tői 1894-ig terjedő idő alatt:

a raktározás évi forgalma 2 133,134 méter
mázsáról 7.592,045 mélermázsára ;

az évenkénti áru- és termény előleg forga
lom pedig 5 314,891 írtról 37.712,343 frtra 
emelkedett.

Ezeket a tényeket szélesebb körben tudo
másra juttatni a hírlapirodalom feladata, s ha
zafias kötelességet vé.iink teljesíteni tisztelt 
olvasó nkkal szemben, midőn áruik és terményeik 
előnyös értékesít hetese végett a magyar leszá
mítoló és pénzváltó bank fentebb méltatott in
tézményeire felhívjuk becses figyelmüket azon 
megjegyzéssel, hogy a termények és árukra 
igénybe venni kívánt előlegek, valamint a ba ,k 
áruosztálya által teljesittet ni kívánt mindennemű 
bizományi véle' vagy eladás kérdésében akár 
szóval, akár levél ben *A magyar leszámítoló és 
pénzváltó bank áruosztályához, Budapesten« kell 
fordulni

Dj üzletmegnyitás.
Mély tisztelettel van szerencsém a nagyérdemű 

közönség becses tudomására adni, hogy Rimaszombatban, 
a fölér szögletén (a vármegyeház melletti Tibély-féle 
bolthelyiségben) a mai kor követelményeinek megfelelő

fűszer- és vegyeskereskedést
rendeztem be s azt folyó junius hó 20-ik napján meg
nyitottam.

Előnyös összeköttetéseimnél fogva azon kellemes 
helyzetben vagyok, hogy a legjobb minőségi! és minden
kor friss árukkal, olcsó áron, előzékenyen és pontosan 
szolgálhatok.

A »Fonciére« pesti biz'ositó-intézet ügynöksége is 
nálam van elhelyezve.

Nagybecsű pártfogását remélve és kérve maradtam
kiváló tisztelettel

К  R I S T O N  K Á L M Á N ,
_______  fűszer-, gyarmatáru- és vegves-kereskedö.
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A csizi fürdőben

a NEDETZKV féle telepen, egy berendezett Ü z ic t l ie ljb é g  előnyős fel
tételek mellett azonnal kiadó. Értekezhetni a tulajdonossal Csízben.

Nyomatott a kiadó Náray J A . gyorssajtóján Rimaszombatban.


