
Második évfolyam.

Előfizetési feltételek.
Kgész évre . 5 frt — kr. 
Felévre 2 frt 50 kr.
Hivatalok, községek, köz 
, gi jegyzők és tanítók 

részére egész évre 3 frt. 
Italmérők és korcsmáro- 
sok részére az »Italmérők 

Közlönyé«-vei együtt 
egész évre 4 frt.

VW/
Az előfizetések 

postautalványnyal 
eszközlendök

: gyes számok Í O  krjával 
Kaphatok a kiadóluv.

Rimaszombat, 1893. augusztus 6.

GOMOR
TÁRSADALMI. K Ö Z G Á P á^ cN é S VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

H i r d e t é s e k
Háromhasábos petit-sor 
egyszeri közléséért 7 kr. 
kétszeriért fi kr., több
szöriért 5 kr. fizetendő 
Bélyegdij minden egyes 

beiktatásért 30 kr.

A NYILTTKRBEN :
minden 3 hasábos gar- 
inond sor dija 15 kr.
11 irdel öirodák, előfizet о к 
vagy gyakori hirdetők 
tetemes díjkedvezmény

ben részesülnek.

1 mk .’zátnara Ilii detési kel (tifogad a /{enter ügynökség és a Mag ff. 'íávir. iroda hirdetési iroda ja Budapest, Granátos-utcza 1 szám.

M ű k e d v e l ő  t á r s u l a t u n k .
Hizony, bizony nem tudjuk, vájjon ez 

a leányzó csak aluszik e, vagy meghalt, 
mert ha az első eset áll, úgy álma oly mély, 
hogy laikus halottkém nyugodtan konsta
tálhatja a halált Vájjon mi oka annak, hogy 
egy oly egyesület, melynek zászlaja a szép, 
nemes s jó  trikolorja és vájjon mi oka annak, 
hogy egy ily társulat, egyesület tagjai éve
ket hagyjanak fejük felett el suhanni a nél- 
kül, hogy életképességüknek, életben létük
nek csak legcsekélyebb jelét is adnák? 
Kérdeztük s megfelelünk reá: a k ö z ö n y ,  
ez a penés*:, ez a rozsda, mely megemészti 
* legerősebb anyagot is akkor, ha - -  csi
rájában el nem fojtják.

Ks mi engedtük nőni. engedtük elha
talmasodni annyira, hogy a védekezés el
lene most már nem lehetetlen ugyan, de 
fáradságos.

Fejtegetni azt, hogy egy vidéki város 
társadalmi életében mily fontos, mondhat
juk azt is, hogy mily áldásos szerepe van 
egy jól szervezett mükedvelő-táisulatnak, 
feleslegesnek tartjuk, de szomorúan konsta
táljuk azon elvilázhatatlan tényt, hogy Ri
maszombatnak, mely megyei, törvényszéki, 
pénzügyigazgatósági székhely, az olvasókö
rökön, nöegyleten és —  csak a legutóbbi 
idókben —  a dalárdán kívül nincs egyetlen 
virágzó egyesülete, mely rugóját képezné a 
a társasélet élénkségének.

Kiismert dolog az, hogy a szellemi fej
lődés góczpon(jaként jelentkezik immáron 
a szi и mű vészét s ma már büszkén m ond

hatjuk el azt, hogy van nekünk magyarok
nak is színészetünk, vannak európai hírű 
színművészeink s vannak úgy a fővárosban, 
mint a vidéken színházaink, melyek kiköve
telik a szemlélő idegen elismerését

Kis városkák, melyek alig rendelkez
nek a szükséges szellemi s anyagi erők és 
eszközökkel, megél tik a haladó kor intő- 
szavát s áldozatokkal bár, templomot épí
tenek Thaliának s ha kész a templom, hi
vatott papokat nyernek meg arra, bogy 
bemutassák abban áldozataikat a szépművé
szetek legnemesbikének.

Nekünk kitörő örömmel kellene üdvö
zölni a falaink közé érkező papjait a szín
művészeteknek. mert ha valahol áldásos 
működésük, úgy az nálunk, hol arról, mi 
a szellemnek tápot nyújtana, gondoskodva 
egyáltalán nincs.

A  szellemi táplálék eme, úgyszólván 
teljes hiánya indít bennünket arra, hogy 
gyenge szavunkat a rimaszombati műked
velő-társulat érdekében felemeljük s tesszük 
ezt azon reményben, hogy nem leszünk 
kiáltó szó a pusztában.

Mérlegelhetlen haszonnal jár a szellemi 
élet fejlesztésére egy virágzó műkedvelő
társulat s a társas együltlét legkiválóbb, leg
szebb eszközéi képezi s egyben eszköz arra 
is, hogy a színművészet állandó és biztos 
tanyát nyerjen falaink között.

A társulat jelen alakjában meg nem 
állhat s pedig azon okból, melyért Kálmán 
király feleslegesnek tartotta a boszorkányok 
üldözését, tudniillik nem annyira van, mint 
inkább nincs; azok is keveset tudnak róla,

kik pedig a társulat tagjai közé kell hogy 
számilsák magukat. Azóta, hogy utolsó élet 
jelt adóit magáról, sok, nagyon sok évek 
leltek el s e hosszú évek talán nyomokat 
hagytak a tagok kedélyén, kiknek most 
már lehet, hogy nem is igen esnék jól a 
komédiázás.

Mi a teendő tehát? új, friss vért öm- 
leszteni az erekbe s e friss vérrel új erőt 
gyűjtve megkezdeni, folytatni az újra mű 
ködést s nem engedni azt. hogy teljes győ
zelmet vívjon a társulat fölött a közöny 
rozsdája.

Van a műkedvelő-társulatnak egy ál
dásos kedélyű, lankadatlan buzgalmú igaz
gatója, 1, e n g у e 1 Sámuel; hozzá fordul- 
lunk tehát, őt kérjük, hogy emelje föl még 
egyszer a társulat hosszú időn át a sa
rokban pihenő zászlaját, hívjon fel minden
kit a zászló körül való csoportosulásra s 
mi hisszük, hogy az ő szava sem lesz 
—  kiáltó jszó a pusztában.

Niigy-Rőcze a pánszlávok ellen.
Vannak pánszlávjaink, — ép most vesszük 

a hirt, hogy a pánszlávizmus anyjának Kollárnak 
apotheozisához megyénkből is elrándult néhány 
'hazafi*, kik Moszkva és Szentpétervár felé 
kacsintgatnak s óhajtják az ülök 'azon teljét, 
mikor a czár atyuska kancsukája, nem pedig a 
a magyar király jogara lenne a kormány jelképe.

így tett néhány rőczei atyafi is, ők is el
zarándokoltak Szebenbe, csakhogy nagy pech- 
jükre, mert Nayij-Kőcze városának hazafias 
lakossága és városi hatósága már is intézkedet1

T Í B S S I I .
KI AZ UR A HÁZNÁL.

Néniéiből fordítói la Sárkány Imréné.
• Folytatás )

A szokot* órában csakugyan eljött az őr- 
nagyne és a kapitány igen vidáman és udvariasan 
fogadta neje barátnőjét. Hallom, hogy nagy- 
*agtok is készülnek az estélyre, inondá a kapi
tány csinos bajuszát megpödörve.

Igen. Kár, hogy önök a színházba men
nek, ma nagyon fogjuk érezni hiányukat.

— Dehogy, nélkülünk is igen jól fognak 
mulatni. Nőm szintén szeretett volna el menni, 
de tetszik tudni.

— Tudom, tudom, hogy a mit ön parancsol, 
annak úgy kell lenni, de mégis...

A kapitány önérzetesen mosolygott és ha
tározott hangon mondá: *hja az asszonyt ne
velni kell, különben ki fog rajtunk.« Lássa 
asszonyom.

— Látom az ön arczán, hogy attól fél, 
hogy én rá akarom beszélni az eljövetelre, de 
legyen nyugodt, a világért sem teszem, menjenek 
csak önök abba a gőzfürdőbe és mulassanak jól
— én nem irigylem. ...

— Ma nem lesznek sokan, mert megoszlik
a társaság. ,

— De igen Gabi, nagyon sokan lesznek,
szólt közbe a feleség, már minden jegy el van 
adva; doktor Alfonz mondta az előbb, hogy a ig 
bírt jegyhez ju'ni. 1Л

— Mikor beczéllél te ж doktorral? kérdé

szeműidéit összevonva a kapitány, ki kissé félté
keny természetű volt.

—  Az elébb találkoztam vele az utczán és 
akkor mondta, hogy milyen malheurje van a 
jegyei végett; még két szám van köztük, Ő a 43. 
és 46. számot kapta és igy nem ülhet a felesége 
mellett.

—  Mit mondasz Olga? kérdé izgatott han
gon a kapitány, csak nem a panpieíten váltotta 
Alfonz is a jegyeit?

—  Dehogy nem, hisz tudod, hogy Alfonzék 
mindég ott szoktak ülni.

—  Az ördögbe is, mormogta a kapitány, 
akkor épen közéjük lennénk ékelve.

—  Igazán, kérdé Olga jól játszott ijedtséggel.
— Persze, mert a mi számjaink a 44. és a 

45. Ez már igazán ostoba véletlen, borzasztó! 
kiáltott fel haragosan a kapitány és nagy lép
tekkel járt fel s alá, mig a két barátnő moso
lyogva nézett egymásra.

— De biztosan tudod, nem tévedtél a szá
mokra nézve.

— Nem lehet, mert a doktor még azt is 
megjegyezte, hogy a számok épen egyeznek az ő 
és felesége évszámaival.

— A patvar vigye. Most már nem megyünk 
a színházba. Isten őrizzen ettől a mulatságtól, 
három egész óráig ilyen szomszédságban ! Igazán 
ezer szerencse, hogy azzal a fülesbagolylyal ta
lálkoztál.

Egy ideig haragosan folytatta sétáját, aztán 
megáit n e je ‘ előtt és komoly hangon kérdé:

— Most már mit tegyünk? A színház el
marad, oda nem mehetünk, azt magad is belát
hatod kicsikém, de hát akkor mit csináljunk?

— A mit akarsz kedvesem, szólt Olga édes

' mosolygássá, azt tudod, hogy a te akaratod ne
kem parancs. Talán itthon töltjük az estét, mit 
gondolsz ?

A kapitány diadalteljes tekintettel nézett 
vendégére és épen megakarta magyarázni neki, 
milyen jól nevelte ő a feleségét, mikor kinyílt 
az ajtó és behozták az ékszereket.

— Ah! az ékszerek. Gyere Olgáin válassz 
közülök, szólt a kapitány feloldva a csomagot. 
De ini ez? Én csak két garnitúrát rendeltem. 
Ametiszt, ez nem neked való s határozott moz
dulattal félre lökte a dobozt. Itt vannak a nefe
lejtsek, vagy ez a nagy levelii lóhere, melyik tet
szik kedvesem V

— Igazán nagyszerű, mondá a két asszony 
egyszerre.

A kapitány átölelte nejét és úgy gyönyör
ködött annak az örömében. No melyik a szebb, 
nógatá őt kötekedve.

— Igen nehéz a választás, mondá nevetve 
a szép asszony, de azt hiszem, neked jobban 
tetszenek ezek a négylevelü lóherék.

— Igazad van, hangzott az örömteljes vá
lasz, várj, majd felpróbálom.

— Mindjárt itt leszek, mondá Olga, és ki
surrant a szobából.

Csakugyan nemsokára visszajött sötét lila
selyembe öltözve, a ruha igen jól állt neki, bár 
már nem volt uj és a tavali divat szerint volt 
megvarrva.

— Ah! az én kedvencz ruhám, kiáltá vi
dáman a kapitány, gyöngéd tekintetet vetve ne
jére, már rég nem láttam rajtad.

— Igaziltatlam rajta, azért nem viseltem, 
de most már hordani logom.

— A gonosz, gondolla nr agában az &»nag)iié,



hogy az árulók elvegyék jutalmukat, mint az 
ezen ügyben tartott városi tanácsi-közgyűlés kö
vetkező jegyzőkönyve igazolja:

121./L 1893. Polgármester előterjeszti, misze
rint alapokból értesült, hogy a f. é. julius havában 
Nagyszebenben megtartott közgyűlésen városunk
ból is Botto ügyvéd részt vett, nemcsak, hanem 
a »Kozsnyói Híradó« állítása szerint innen töb
bek részéről Nagy-Szebenbe sürgöny menesz
tetett, melyben, mint a román-tót szövetség 
harczosai Isten áldását kérik a románok műkö
désére ; miután a városi hatóságnak most sin
csen tudomása ezen botrányos tettek elkövetőiről, 
szükségesnek tartja sürgősen intézkedni, hogy 
ezen botrányt okozók mielőbb kinyomoztassanak 
s elítélés végett nyilvánosságra hozassanak

Határozat.
Ezen előterjesztés folytán a tanács minde

nek felett megbotránkozását fejezi ki, hogy egy 
izgató megférhetetlen ember miatt a hazafias 
lakosság nyugalma felzavartatott s a városnak 
jó hírneve pellengére állíttatott, s miután a 
tanács csakis a lapokból értesült, hogy váro
sunkból is Botto ügyvéd, ki mint idegen ember 
Jolsváról ide települt, habár mint magánszemély 
a Nagy-Szehenben tartott román közgyűlésen ; 
résztvett, ezen hazafiatlan eljárását kárhoztatjuk, 
amennyiben pedig a lapok állítása szerint Nagv- 
Höczéről is egy tót szövegű üdvözlő távirat 
Nagy-Szebenbe —  állítólag a »Hozsnyói Híradó« 
szerint —  több urak, iparos és parasztok részé- ; 
ről menesztetett, ezen sürgöny és izgató ele- j 
meknek kinyomozására, hogy ellenük a további 
intézkedések megtétethessenek, rendőrkapitányunk 
kiküldetik, addig pedig jelen határozatunkat a 
lapokban közhírré tétetni rendeltetik.

Kelt Nagy-Kőczén, 1893. évi augusztus hó 
1-ső napján tartott városi tanácsi közgyűlésben.

Jegyzetté és kiadta: 
P r e k o p a  K á r o l y  s. k.,

városi főjegyző.

Tompa-ünnepély Hanván.
A gömöri ev. ref. egyházmegyének képezi 

hervadhatlan érdemét az a fényes ünnepély, 
mely a múlt vasárnap folyt le a halhatatlan köl
tőnk sírjánál Hanván.

Szebbé tenni az ünnepélyt annál, a mint 
történt, nem lehetett volna, de nagyobbszabásuvá, 
maradandóbb emlékűvé s a Tompa-szobor ügyére 
nézve sikeresebbé kellett volna s ha e részben 
nem volt ilyen — az csak a rendezőségen mullott.

Tompát nem mint a gömöri ev. ref. egy
házmegye egyik kis falujának papját, hanem mint 
a magyar nemzet halhatatlan költőjét, Gömör- 
megyének büszkeségét kellett volna ünnepelni 
halálának 25 -ik évfordulóján.

Mi igen nagy lelki örömmel láttuk volna, , 
ha az ünnepélyen a m e g h í v o t t  vármegye 
büszke fényében képviselteti magát, ha Kima- 
szombat városa, a nagy költő szülőhelye, szín 
tén mint egy testület állott volna a költő sírjánál, 
ha nemcsak a kegyeletes szív jelenik meg a por- j 
ladó szent hamvak felett, hanem mindazon tes- |

tület s minden notabilitás fényét is kifejtve adja 
meg apotheozis kultuszát a magyar nemzet köl
tőjének.

Nem akarunk ezzel az ünnepély sikeréből, 
a rendezők érdeméből semmit sem levonni, 
meghajtunk s kalapot emelünk a gömöri ev. ref. 
egyházmegye szép kegyelete előtt, de őszintén 
kijelentjük, hogy sokka. jobban szerettük volna, 
ha a református egyházmegye mellett megfért 
volna ott Gömörvármegye s Himaszombat városa 
is s megfértek volna velük a különféle irodalmi 
társulatok küldöttségei is —  és hogy nem igy 
történt —  azon igazán sajnálkozunk.

Az ünnepély lefolyását a következőkben 
adjuk :

Az ünnepély a hanvai ev. ref. templomban 
tartott ünnepi istenitisztelettel kezdődött, melyen 
Kupay Dénes alsó-vályi ev. ref. lelkész mondott 
egy szép alkalmi beszédet. Az isteni tiszteiét 
végeztével vette kezdetét a sírnál az

e m l é k ü n n e p é l y ;
a  r i m a  s z o m b a t i  d a l á r d a  »Itt nyugszik a 
nagy költő« czimű remek kardalával nyitotta 
meg az ünnepélyt, melyre N a y y  Pál ev. ref. es
peres-lelkész egy emelkedett szellemű beszéde 
következett.

E gránitoszlop — mondja — mely előtt a 
legbensőbb kegyelet magasztos érzetétől áthatva 
oly nagy számmal gyűltünk össze a halál és 
a halhatatlanság, a lesújtó gyász és a felemelő 
öröm emlékoszlopa.

E gránitoszlop — melyre a T o m p a  Mi
hály neve van fölirva — azt mondja nekünk, 
hogy hazánk ezen koszorús költője s magyar ev. 
ref. anyaszentegyházunk lángszellemü papja im
már egy negyedszázad óta szendereg e sírban, 
melybe elébb helyeztetett egyetlen fia s később 
követte életének őrangyala forrón szeretett drága 
neje.

Azon mély fájdalmat jelzi e gránitoszlop, 
mely ma 25 éve nyilallott át sok ezrek szivén, 
midőn a nagy költő, a nagy pap szive megszűnt 
dobogni, midőn kiesett kezéből az aranytoll, ki
aludt elméjének fényt és meleget árasztó napja. 
Es midőn ,e gyászos napra visszaemlékezünk, 
nem titkolhatjuk, hogy az azóta elrepült negyed
század változatos eseményei sem voltak képesek 
eloszlatni fájdalmunk borúját; nem titkolhatjuk, 
hogy a magyar haza müveit fiai és leányai s ev. 
ref. Szent-Sionunk őrállói, közelebb pedig a han
vai egyház minden rendű hívei még mindig mé
lyen érzik, hogy mit bírtak s mit vesztettek 
T o m p a  Mihályban V s ma is szívből gyászolnak 
az ő hunyta felett.

Első sorban tehát a gyász, a fájdalom ho
zott nőnket is a nagy költő sírjához.

Ámde bánatunk ködén áttör a megnyugvás 
s lelki öröm fénysugara, mert e gránitszobor s 
virágokkal díszített sir a költőnek nemcsak ha
lálát, hanem halhatatlanságát is tolmácsolja.

Az ő ( halhatatlanságát tolmácsolja ezen em
lékünnepély, melyen mi közelről és távolról ily 
nagy számmal egybegyültünk, hogy neki halála 
után tisztességet tegyünk, s lelkesült örömmel 
hirdessük, hogy csak por részei hamvadnak e 
sírban, de magasztos szelleme örökké él elévül- 
hetlen becsű müveiben s az egymás után követ-

nemrég mondá, hogy ki nem állhatja ezt a vén 
ruhát és azt kívánja, bogy bárcsak megszabadul
hatna tőle valahogy.

Olga ezalatt nyakára kapcsolta a négyes 
luczernalevelekből összeállított nyakéket,

— Na, hogy tetszem neked ? kérdé az urá
tól, utánozhatlan mozdulattal, szólj hát kérlek !

— Kénytelen vagyok megmondani, hogy 
ehhez a ruhához nem illenek a türkiszek.

— Nem illenek? kérdé Olga tettetett meg
lepetéssel és a tükör elé állt. Igazad lehet, erre 
nem gondoltam.

— Milyen ékszert szoktál viselni ehhez a 
ruhához ?

— A mama arany ékszerét.
— Ah, úgy, az már más!
Olga letette a türkisz ékszert és egész vé- 

lotlenül felpróbálta az ametiszttet, minden szá
mítás nélkül ragyogtatni kezdte hófehér karjain. 
Talán ez jobban áll, kérdé hanyagul, beakasztva 
a fülbevalókat is, bár a kövek kissé világosak

— Ellenkezőleg, — mondá a kapitány, a 
kövek igen illenek a sötét háttérhez. Olga ez az 
ékszer jól áll rózsás arczodhoz, ezt fogod meg
tartani, mondá a kapitány, ujjával csókot dobva 
neje felé s hirtelen elhatározással mondá:

— Tudod mit kicsikém, igy ahogy vagy 
elmegyünk az estélyre.

— Ugyan eredj, mi jut az eszedbe ? ebbe a 
kopott ruhába.

— Igen ebbe és igy szót se többet, tudod, 
hogy nem tűröm az ellentmondást.

— De édes Gabi!
— Lá..ri-Í*ri • te ma mindenben ellenkezel, 

így fogaz jönni a hogy vagy a punktum.

A tanácsos fényesen kivilágított termeiben 
csak úgy hullámzott a válogatott vendégsereg, 
a hölgyek mind olyan szépek voltak, mintha 
csak feltették volna magukban, hogy ma hódí
tani akarnak

Legszebb volt azonban a szép Olga, mikor 
az ura karján megjelent uj szürkeselyem ruhá
jában a gyönyörő ametiszt ékszerrel hó-nyakán 
és gömbölyű karjain, édes boldogságtól sugárzó 
arczával.

Az örnagyné meglepetve ment eléjük és 
mosolyogva kérdé: Hogy tudtál mindent ily 
szépen elrendezni ? kezdem hinni, hogy bo
szorkány vagy.«

— Dehogy, nevetett Olga, jer elmondom, 
igen egyszerű az egész.

—  A lila ruhám könyökén egy kis lyukat 
vágtam aztán véletlenül, mikor megöleltem Gabit 
beleakasztottam a könyökömet a kabátja gomb
jába s rögtön kész volt a szerencsétlenség, a ru
hám ujja végig szakadt egész a szegésig. Az uram 
nagyon megijedt, de én megvigasztaltam, hogy 
van még egy másik ruhám is, a mit felvehetek 
és igy meglett mentve a haza.

A kapitány vidáman lépett hozzájuk és mo
solyogva kérdé az őrnagynét.

—  Mit szól hozzá nagyságod, hogy mi is 
itt vagyunk? A feleségem ugyan sehogysem akart 
eljönni, mert egy baleset érte, de méltóztatik 
tudni . . .

—  Igen, igen, Olga épen mosj beszélte e! 
az egészet mondá az örnagyné, szavait finom 
mosolylyai kisérve Az már régi 'dolog és min
denki tudja, hogy egyedül csak ön parancsol és 
igy ön az ur a háznál.

kezŐ nemzedékek kegyeletes s hálás emléke
zetében.

Mélyen tisztelt közönség! Igaza van a nagy 
Miltonnak, ki Istennek minden adománya közt 
legtöbbre becsülte s legfenségesebbnek tartotta a 
költői tehetséget, úgy tekintvén azt, mint a pró
fétai ihletés egy 'nemét. (Itt a költészet nagy- 
szerűségét vázolva, elmondja, hogy minden nemzet 
megbecsüli költőit s nekik elhunytuk után szob
rot emel.)

így emelte a közelismerés, hála és tisztelet 
e gránitoszlopot nagy költőnk l o m  p i t  M i l i ő i {/ 
sírja föle addig is, mig hitem szerint egy hozza 
méltóbb szobrot állítana emlékére az ő elévül- 
hetlen érdemeit méltányolni tudó hálás ivadék, 
melyre örökségként szálnak gazdag szellemi tár
hazának drága kincsei.

Nagy költőnk iránti mély h.ihuik s tiszte
letünk indításából gyűltünk mi is ös-zr halálá- 
lának 25 éves fordulóján az ő >sírja kőiül, hogy 
felújítsuk fájdalmunkat hunytáb.m szenvedett 
nagy veszteségünk felett, s hirdessük másrészről 
az ő halhatlan voltát: hirdessük azt, hogy mig 
e hazában él a magyar nemzet ez pedig hi
tem szerint élni fog örökké s mig e nemzet 
fiai és leányai a szabadság, hazaszeretet s a 
szeplőtlen erkölcs és becsület magasztos eszméi
ért lelkesülnek, mindaddig a T o m p a  Mihály 
nemzeti nagy költőnk nevének dicsősége hang
zani fog a Kárpátoktól-Adriáig, s az ö diesöült 
szelleme mind az időknek végéig fényieni fog 
ama mennyei parnaszszuson, az atyának or
szágában.«

A szép megnyitó után S z a b ó  .lózsef volt 
rimaszombati, jelelenleg kisújszállási fögymna 
siumi tanár mondotta el magas szárnyalásé, 
eszme- gazda g e m  l é k b e s z é d é t .

A szónoki hévvel előadott emlékbeszéd után 
a r i m a s z o m b a t i  d a l á r d a  A dalnokot hagy
játok« czimű műéneke következett, melynek el 
hangzásával Lévai/  József, Tompa régi baratja, 
a Kisfaludy-Társaság tagja, Borsodvármegye fő
jegyzője szavalta el ódái szárnyalásé gyönyörű 
költeményét.

Most dr. V eress  Samu rimaszombati fő- 
gymnasiumi tanár egy szép beszéd kíséretében 
megkoszorúzta a nagy költő síremlékét.

A síremlék megkoszorúzása után Let hő 
Zsigmond, Tompa volt iskolatársa, mondott egy 
meleghangú, rögtönzött beszédet s végül L a k ó n  s 
Géza, Gömörvármegye tb. főjegyzője hezáró be
szédével s a dalárda kardalával a tulajdon kepém 
emlékünnepély véget ért.

Ekkor a megkoszorúzott sirt elhagyta a 
nagy számú közönség.

Délután 1 órakor volt a 300 terítékű ban
kett, melyen megjelent sok notabilitás. a gömöri 
ev. ref. egyház lelkészei s nagyszámú úri közön
ség vett részt.

A felköszöntők sorai Nagy IMI esperes kez
dette meg Ö Felsége, dicsőségesen uralkodó ki 
rályunkért s a királyi családért emelte poharát. 
Ptísa Lajos, ki a Petöfi-Társaság megbízásából 
jelent meg, annak a magyar szabadságnak, mely
nek Tompa lantosa volt, legfenségesebb kifeje
zőjéért, a turini remetére, Kossuth Lajosra emelte 
poharát

Lévát/  József háromféle jogezimen emelt 
szót. Első megbízója volt a Kisfaludy-Tarsaság, 
mely lompát 1817. óta büszkeségeként tisztelte. 
Második megbízója: Saját szive. Harmadszor —  
mondja —  meghívója Tompa szellemének, mely 
meghívta, hogy mondjon hálát annak a testület
nek. mely az ő halálának 25 éves évfordulóját 
ily magasztosan ünnepli Élteti azokat, kik az 
eltemetett kincs, Tompa iránt, a kegyelet lero
vásának alkalmat megadták. A gömöri ev. r. egy
házmegye jóléte és boldogságára emelte poharat

A szép túsztól követő éljenzés csillapulta 
után Pét.h r ó  Zsigmond, Tompa agg iskolatársa, 
a gömöri lelkes nőkért ürítette poharát, kik az 
irodalom és az irók iránt oly nemesen érdek
lődnek.

H e v e s s  у Benedek Hanva virágzásáért 
emelte poharát, C s a b a  у Pál Lévay Józsefet s 
Baksay Sándort éltette. S z a b ó  József özvegy 
Csizy Jánosné, Lévay Irén úrnőről emlékezett 
meg, ki a hanvai templomnak Tompa emlékére 
egy szép orgonát csináltatott. B u s z k a y  Gyula 
Szabó Józsefei, K u p a y  Dénes szotvori Nagy 
József orgonistát, L ő r i n c z у György Pósa La
jos1, N a g y  Pál a megye jelenlevő vezérférfiait, 
Hámos László főispánt, Bornemisza László alis
pánt, Lukács Géza tb. főjegyzőt éltette.

L u k á c s  Géza az ünnepély szépségét ma
gasztalva, a szabolcsi vendégekért ürítette poha
rát, P u t n o k y  Móricz országgyűlési képviselő 
Nagy Pál esperest éltette, B a k s a y  Sándor a 
gömöri ev. ref. egyház érdemes világi főgondno
kának, Farkas Ábrahámnak egészségéért emelte 
poharát.

A szép és kegyeletes ünnepély az esteli 
órákban ért véget, mikor a vendégek egy része 
otthonába, más része pedig a csizi fürdőbe 
távozott.



R  I R E  К  irtok, a vidéki népesség és a technikai körök —  A csász. kir. hadapród iskolában Buda-
■ érdekeit  ̂ hivatott védeni és elősegíteni. Az uj pesten a lefolyt héten tartatlak meg a felvételi

Ti •//.lelettel felkérjük l. olvasóinkai bo«v ^  1 B94-ik évi január hó 1-én indul meg,kiadta yizsgálatok. Gömörmegyéböl is többen pályáztak;
’ .n L programmját. A programmpoltika hátterében ha- ezek közül kiváló sikerrel tették le a vizsgálatot

/ ebifiZ'te>i dijukat, иду a hátralékokat ta*mas érdekkörök állanak. S i mk ó  Gusztáv, L ö fle r  és V ité z , kik eddig
in •!! ‘kelt posta-utalványon beküldeni Nyilvános számadás. A simoni orgona- a rimaszombati gymnasiumba járták.

- alaphoz karkas Abráhám egytiázmegyei gondnok — Fenyegetett lelkész. Stempel Lajos, bet-
.* ktsij i*‘k. .“.kik pedig lapunkat tovább Irt. Farkas Zoltánná ő nagysága 5 frt és a léri ágostai evangélikus lelkész már több Ízben

. ..... kivániák K /.n  ̂  ! simoni iparos-ifjak báljából 5 frt adományoztad talált leveleket haza elölt, melyben öt felgyúj-
V- ' rna ván, az eddigi régi és új orgona-alaptőke föösz- lássál és agyonütéssel fenyegették A megfélem-

kiildjék egyszeriből vissza, mert különben szege f)12 frt 39 kr., hálás köszönetét fejezi ki htett lelkész a levelek t atadta a csendőrségnek,
. az olvasó-ecvlct ! mely a nyomozatot megindította, melynek íolya-

'»■tőkul fogjuk tekinteni s az előfizetési . ' ёУ • , mán a gyanú Gsizmár János hetléri lakosra irá-
• Iw. fni.il«и- iv.it...,Í I  ̂ üob?,nai «barlang jövőjére nézve őri- nyúlt, mivel az illető a lelkész cselédje után járt,

, a. lor )Uk Параш asi horderejű lesz Bohonczy Guidó országgyü- de ettől őt a lelkész eltiltotta. Jóllehet, a gya-
Mult /ám unklrm  v v /ó rc /iu -i t i kf pvisel6t terve’ ~  ha megvalósul, — hogy nusitottná! talált tinta szilié és a gvanusitott
\ . ‘ . „V k " ln n Í0” ' a barlangot Dobsina városától egy részvény-tár- írása a levelekkel megegyez, a tettet határozottan

I■ ;oztunk azon eshetőségről s óvintézkedé- sag vegye meg, mely elégendő anyagi erővel tagadja. Különben az esetet a rozsnvói kir. já-
• kről. melyek a kolera-járvány esetleges rendelkezve a jégbarlangot a continens legláto- rásbiróságnak bejelentették.

alkalmával, sőt elözöle* követendők : helyei közé emelje. Rohonczy Gedeon _  T , , C8e,éd ,-,/V(1.rv li, |, .n lanosné
r .. . . ,n:,wl IvlvmliivtinL \ г  az alakulandó részvénytársaság nevében Dobsina . I0, 7  cse0ü J 1 , .n ' an 1

l mml lüenilllUÍMk, hogy Ife.pa- városnak 200.000 koronát ajánlott fel a jég- ^kov.styei lakosúé cselédje. kre.z Marm, naol-
. I .n kolcragyanus esel fordult elő. most barlang vételára fejében, a községtanács cl is » ‘ ,a‘adí*la kárára több ruhaneműt cllo,>oit és
: iiiimel jelenllieljiik, hogy veszély ez idő határozta, hogy az ajánlattevővel alkudozásba a/'u,iln megszökött.
. rint nincs s az uzapanyili eset a v á r m e -  ,()g bocsátkozni. Nehézséget képez az ajánlatié- — Talált gyér лек. A múlt hét egyik napján
, i Iőorvos által mfM.viz^eált-.tván и /vkvoríi v6nek azon kívánsága, hogy több kilométer bősz- estefelé gyermeksirás ütötte meg a Tamásfaluba

, . .  Г / * n ‘ ‘ ’ nV - szuságu terület engedtessék át neki egy nagy menők fülét s a hang után menve, találtak a
1. ihm ut ti«tК állapi alól meg, szálloda és egy villatelep létesítésére, mivel a Szólőssy-féle kert mellett egy simogató 1 és fél

Személyi hir. Bornemisza László, vár- ! teiiiU;t részben a Koburg-uradalomhoz tar- éves szép kis leánykát, kit a jó emberek bevit- venk alispánja, ma 6 boti szabadságidőre j lozik* tek a rei.dörkapitányi hivatalhoz, honnan a nyo«;v s ez idő alatt az alispáni .jogkörbe tartozó Névváltoztatás. Kiskorú Sapkás Samu mozat rögtön meginditlatolt a lelketlen anyaveket az alispán törvényes utódja, a főjegyző i (-fenő, Ákos) putnoki illetőségű ugyanottani lakos kipukatolására, s már masnap meg is találtakI elintézni. vezetéknevének Balog« ra kért átváltoztatása f. Bilis Julianna rimabrézoi illetőségű hajadon anyai i .  I • 1 I 1 , évi <>4 527. szám alatti belügyminiszteri rende- személyében. A lelketlen anya most a térvény-
Áthelyez?.. ■ i.ibm*. Jenő c s ő  kir. tu- i |cl,el megengedtetek szék fogházában várja méltó büntetését,íuliadnagy, ki a legszelesebb korü rokon- .

nvnek örvend városunkban, áthelyeztetett — Meghívó. A nagyrőczei kisdedóvói női — Magyar divat. Egyes lapok azt az esz-
i /.-Liadtha, s f. hó 10-én távozik el körünk- választmány folyó évi augusztus hó 13-án dél- mét pendítették meg, hogy az 1800, évben ren-

S/.ivélyes búcsúszónk kísérje öt a távol után Nagymezén, a fürdő helyiségében a nagy- dezendő milleniumi kiállítás alkalmából behozzák
о, I,jИ. rőczei kisdedóvó javára jótékonyezélú tánezmu- a magyar divatot, legalább ideiglenesen, a kiálli-

latságot rendez, melyre t. Gzimet és családját lás idejére. Bámas csizmák, magyai nadrágok,
— Személyi hír Maklúrv Árpád, a belyb li tisztelettel meghívja: a rendezőség- Belépti dij testhez álló atillák lennének láthatók a kiállítás

Kir ('»ru'in^zck elnöki unoka a nag\ mezei kii személyenkint: a) délután 20 kr. b) este 50 kr. területén s a főuraktól megkezdendő ezen divat
и a bírósághoz helyeztetett át. Felüllizetések köszönettel fogadtatnak és hírlapi- bizonyosan követőkre találna minden néposz-

Államfogoly Nyalka jogász gyerek Ko- lag nyugtáztatnak. tályban.
i.anuuy Bista. s mint ilyennek nem csoda, ha — Tudomásul. Mindazok, kik gymnás ütni — Mulatságos katalógus Egy zenemükeres-

akiaii vannak lovagias ügyei. Egy ilyen lova- tanulókat szállásra avagy kosztba fogadni kíván- kedés katalóguságban, amelynek írója egy csepp
e icjv elintézése miatt udvariatlan bíróságaink nak. ebbeli szándékukat az elfogadás föltételeivel ügyeimet sem fordított a pontozásra, a következő

- napi allamlógbázat mérlek reá. mit ö minis/- együtt augusztus 20-ig Írásban vagy szóval an- mulatságos doldokal olvassuk: Ezt a kerek erdőt
■ I engedély mellett törvényszékünk államlóg- nálinkább szíveskedjenek bejelenteni, mivel csu- járom én Négykézre. Ob mint imádlak 70
izza avnuzsimzott dunkli.jaban épen most tölt pán az előzetesen megvizsgált és alkalmasaknak krért. — Ott az ellen, dörg az ágyú Hegedű ki-

Termcszetesen nóbeliil lolyik dolga, a jó talált lakások lesznek tanulók tartására enge- sereitek — Oh nyújts balzsam »: Nagy Orchester
•/in.bórák naphosszat nala vendégeskednek, s délyezlietők. Bimaszombat, 1893. augusztus 1. Az számára. Mind-mind tied mit adhatok 50 krért.
bi/.oiivara nem < salódunk, ha azt In sziik, hogy egyesült prt. gymnasium igazgatósága. — Talpra magyar, ló a haza V«>nós kísérettel,
kellemesen fog visszaemlékezni a fogházban töl- Juhlopás. Ungár Sámuel bugyikfalvi korcs- —  Mi a magyar most У Vegyeskar zongora kisé-
t"tt napokra máros zárallan istálhijából, múlt hó 19-én éjjel, rettek — Hűvös börtöninn ölén kesergek Solo

Katónak távozása. Fül vő bő í én iixlull 'l'b  frt értékű birka, ismeretlen tettesek violával. — Vegyétek hát el lantom is (Ю krért. 
el varosunkból az itt állomásozó 12-ik neliéa- • «»opaloU: kiket eddig kinyomozni nem -  M. szép vagy édesem l'uvolaval. Os ltuda
Inzer iitegosztálf az idei fegvvergvakorlatra. lehetett. "  , 1f k“  es,‘° : A . . . . .  . . , . , ... .... .. a csendes ej ben 2o krért. — \ eszes a kék szem

Jönnek a bakák! A 25 ik szá mn losonezi -  A rátótiak. Л sok mind.en között mit рМ,ап1йяа a Férfikarra Ide temessetek Zon-
■Aalogezred 700 emberből álló csapata, f. hó róluk liireszlelnek, újabban a következőket hal- gorára 2 hegedűvel

t i. I, ......... vi(f урпрц'п iHfdtf‘4 lőttük: megszállotta őket a vagy, hogy ha csak ® °
x k‘t -n' t .bnrb i i-'veke/lick a léidйчк ч igv át- rövid időre, ha csak egyetlen egyszer is, magukra -  Sek a verkli. Igaz. hogy a koldulásnak

i ^ T  k ' t  s ov4kiuht,lkat taitanak Vám vonhassák a müveit világ figyelmét. Hogy miké- egyik fajtája, miután azonban nálunk a szegény-
'■ *  ±  Ló к X  ^  ™  elérhető, községi tanács volt hi- ügy úgy, a hogy rendezve van. nem artana egy

‘ , u ' b t,o7 cL / tlIásolv-i vatva eldönteni, mely is aztán hosszas tanács- kissé a verklisekre is egy kus ügyeimet fordítani.
• jc"\*eg sem hsz egyes hazakhoz el.zal о «. kozás uUn elhatározta, hogy beszerez a község Ez a nép ugyanis, különösen jelenben fölös szám-
tianem laborba tölti az éjszakát. egy nagv 0ieven pontyot, azt beteszik egy ka- ban látogatja városunkat, s attól eltekintve, hogy

Pánszláv ünnep. A mosóczi Kollár pán- üczkába’ s . . . . megtanítják énekelni. szerszámjuk közveszélyes hangokat hallat, a tu-
4/lav ünnepélyre megvénkből is elzarándokolt _  , . . , . . . r . . . . .  lajdonos rendszerint tolakodó és szemtelen. Nem
10 jé. pánszláv ■ neveiket, az ő nauvobb dicső- „ “  Tolvaj írnok Lucsko Lajos gombaszog. akJarjuk elvonni a rászorulóktól a napi kenve-
-cj»űkre kiíróik Valanak pedig ott Hodiczki Mi- jHetóségO egyén a jolsva. szolgab.ro hivatalnál гв(> ^  KZ ul6bbi kiiriilmény megjs megkívánja,

•[V lelkész l-ongyolokról Valisa János ev. t tp ta i °h iv a atar4bm0|ZeV|c;apatott Ez- ho^  fe,,livjuk reáj|,k 11 wndöwé* * * * « '* «■
kev. I ureszro . lufj^ka hamly tanít«) i ihzoíc . j o!sva és vidékén csavargóit s a jolsva-tap- — »A közszellem ébredésé^ czimü s hazánk

M. \\ teszt Hudolj kektesO »»atioroi, az loczai biró Beírás Andrástól 420 frtot, Kékén egyházpolitikai mozgalmát írásban és képben
■!*1 Markovics es meg о kiknek neveit nem An(kás lászi községi bírótól pedig 200 frtot ismertető nagyszabású mű e napokban fog meg

kap. csak az esetben adhatjuk a nyilvánosság j ц ej ezutan megszökött s eddig kézrekeri- jelenni. A mű országos vagyis kettős érdekű, mert
ha n maguk jelentkezni lógnak. KerjuK nem sikerült. a mellett, hogy az letükrözi nz egész nemzet

-erre . — Halálozás. Citta Cipót helybeli jóhirü egyházpolitikai mozgalmát, részidő, ,s uZt, lc-
— Vadászat. A rimaszombati vadász-társa- építészt súlyos csapás érte; egyetlen kis leánya, J1;?1 ^uJPn’ .k“ 4 n ,W,r^ya ..,n[n'len '»legyet. A mii

-..g folyó hó :5-án kezdette meg a vadászatot a & csoátoztoŰzi 4 éves korában, vesebaj követ- közelebbről érdekel bennünket is. mert az me-
Kiserdőben. Kz alkalomra nagyobb számú ven- keztében angyaltársaiboz költözött. Nagy részvét gyénk több kitűnőségének arczkepet cs szerep-
dégeket i, meghívtak s a vadászat közben és ilvánull „sütörtökön, f. hó 3-án végbemet te- ^  í««Ja bemutatni A tartalom gazdagsagara
utána a legfesztelenebb jókedvvel mulatóit a tár- J  {éM  alkalmáből. -  Hoífinger Károly tiszolezi P«d»8 f ak azon körülményt hozzuk tel, hogy a
-asag a zöldben Nimród fiainak zsákmánya egy gv,w yszerészt hétfőn, múlt hó ‘31-én helyezték könyvhez Heks.cs Gusztáv, Magyarorszag első
</é,> őzbak és egv róka lett. Az őzhakot Lukács fj^k nyugalomra. Béke hamvaikra! publ.cz.s aja ír eloszol A ml., mely közel «00
, . v  . I • I ..1; L i m , , terítette le J f  f . .  D , • arczkepet tartalmaz es rendkívül díszes kialli-o-za varmegye, t,sztelelbe! főjegyző terítette le. Öngyilkosság. Marar Mihály, Rutl.ény tasban' Jelenj meg, ara , frt r,0 kr.. mely összeg
a .okul pedig Bornemisza László alispán. ,{éla földbirtokos reg. hűséges kocsisa a mű t szerző JKe,eti ö. Lajos hírlapíró czimére (Buda-

Meghivás. A rimaszombati magyar kir. szombaton, julius 2J-en fe akasztotta magat. . Krzsébet-körut 18.) küldendő.
loldmives iskolában a nyilvános zárvizsga a f. Tettét hihetőleg elmezavar következtében ко- _______________ , ___ ______ __
hó ft-án (vasárnap) délután 3 órától kezdve log vette t*l.
megtartatni. Az érdeklőkő'közönséget szives kész- __ Betörés. Bépássy Antónia murányi la- P i a c z i  á r a k
-eggd meghívja Kurincz, 18í)3. auguszius l. kos|)(i kárára, elzárt kamrájának feltörése után RjmaST0mbatban 1893. augusitus 5-én tartott heti

líady István. lfi frt készpénz ellopatott. A gyanú Laurenesik vásáron
Meghívó a gömörmegyei ifjúság által f. József rovott előéletű irtoyalt. <t meny- Ti, 7|abu7a forint 70Л rozs 5T0_ :VS0, irpa

♦*vi augusztus hó 20-án a csizi fürdőben jende- nyihen nevezett a lopás napján többször meg- 580 e __ zab 7.5()-7.t»o kukonc/.a ó őo :>í;o, krumpli
/»min nv'.ri i-mc/micatságra. Kezdete este 9 fordulta károsodott udvarán. A csendőrig a i.*ö — 1.Ю, bab----------.-----  mmá/sánkint. Marhahús

, • ' n gyanúsítottat vállalóra fogta, de ez mindent ta- aj kr, Borjahús 52 kr. Sertéshús 48 kr. kitogrammonkint.
,,a ür' . ,. gadott. л rkapitányi bivalyt.

— Uj irodalmi vállalat. Kgy u j ^ ia  1,11 ^ — Éhes toivaj. Annak kellett neki lenni, Rozsnyón 1893. évi juiius 2ó-én tartott heti
alat alakult Hazánk* cz.mei. az »  ®?bb legalább is azt mutatja azon körülmény, hogy vásáron:
dasagi, erdészeti cs inéi noK < g\ alaptő-" Fejes János bátkai lakos megtárából 2 egész Tiszlahuza frt (itO , rozs í 70. árpa 4 10, zab 3.50*
tagjának kezdeményezésere » ‘ kenveret és 20 klgramm szállottnál emelt el, de kukoricza 5.10, bab 5UU., kása 9 20 hekloliteronkiot
kével a fővárosban. Az uj vállalat roczéljáegv У _  dnL I Súlyán Sándor, rkapitáoy,
nagy politikai napilap lélesitése, mely a fold- hogy u .



Eladó varrógép.
Egy egészen uj, valódi

Singer-fóle varrógép,
családi körölmények mialt jutányos áron eladó. 
A vételár részletekben is lefizethető.

Levélbeli megkeresésekre is szivesen nyújt 
értesitést íizvetniczky Ferencz Rimaszombatban.

Egy teljesen jó karban levő SailÓ la u fet*, egyes- és kettes fogatú
könnyű elegáns kocsi

eladó.
Hol V megmondja a kiadóhivatal.

Suska eladás.
A kurinczi foldmives iskolához, tartozó er

dőnek (500 cat hold) gubacs termése au gu sz
tus hó 10-ig tett zárt a jánlat  alapján, а 
legtöbbet ígérőnek fog eladatni.

Az ajánlathoz 40 frt bánatpénz melléke
lendő, mely összeg augusztus 10-én délelőtt 10 
órakor, az ajánlatok felbontásával együtt egy
idejűleg fog a nem acceptáltak részére vissza
adatni.

A  legtöbbet Ígérő vevő, a fizetendő ösz- 
szeg felét rögtön, második felét legkésőbb egy 
hét alatt tartozik befizetni.

Az igazgatóság fen tartja magának, hogy :
1) 200 írton aluli ajánlatokat nem vesz 

figyelembe.
2) A  vevő szeptember 15-től kezdve a 

sertések legeltetése ellen sem tehessen óvást.
3) A  gubacs körüli minden költség a ve

vőt terheli, s igy az esetleg előforduló bélyeg
illeték is.

4) A  feltételeknek eleget nem tevő vevő
vel szemben, a befizetett összeg visszatartása 
mellett uj eladás foganatosítható, a netaláni 
kevesebb vételárt pótolni tartozik, a továb
biakra a sommás szóbeli eljárás s a rimaszom
bati kir. járásbíróság illetékessége köttetik ki.

Az Igazgatóság.

T A MO L Ó
felvétetik

TIBÉLY S. A kereskedésében 
Rimaszombatban.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében, ezennel közhírré teszi, 
hogy a rimaszombati kir, törvényszék 2035(893. számú 
végzése által Benko János javára, Schweitzer Ede s neje 
Schweitzer Olga ellen 95 frt töke és járulékai erejéig 
elrendelt biztosítási végrehajtás foganatosítása alkalmá
val biróilag felül és lefoglalt 178 frt 60 krra becsült 
házi bútorok, ruhanemüek, kékfestö-áruk stbbol álló in
góságok 95 frt töke, ennek 1893 év május 30-ától járó 
kamatai, 27 frt 90 kr. megállapított eddigi, 1 frt 60 kr. 
jelen hirdetményi és az ezutáni költségek erejéig nyilvá
nos árverés utján cladalnak.

Mely árverésnek a rimaszombati kir. járásbíróság 
2257. 893. számú kiküldést rendelő végzése folytán Rima
szombatban alperes lakásán leendő eszközlésére 1893-iк 
év augusztus hó 11 -ik napjának délelőtt 9 órája határ
időül kitíizetik és ahhoz venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen, az 188b évi EX. t.-rz. 107. S-а értelmé
ben, a legtöbbet ígérőnek becsáron alól is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vé'elára az 1881. évi 
LX. t. ez. 108. §-ában megállapított feltételek szerint lesz 
kifizetendő.

Kelt Rimaszombatban, 1893 augusztus .‘U)-án.
GASKO s. k., 

kir. bírósági végrehajtó.

Árverési hirdetmény.Jolsva r. t. város tulajdonát képező vásár- illetve belypénzszedési jog, úgy- > szintén a városi alsó malom s végül a 
mészárszékek Jolsván, folyó évi szep
tem ber hó 1-jén , délelőtti 9 órakor a városházán tartandó nyilvános árverésen három évre haszonbérbe adatnak.Árverési feltételek ezen polgármesteri hivatalnál hivatalos ‘órák alatt megtekinthetők.Kelt Jolsván, 1893. aug. hó 1.B a zilid e e z  G u s z tá v ,

polgármester.

H i r d e t é s .
A néhai ilanvay Aladár hagyatéki tömegéből, a borsodmegyebeli tardonai 412 hold öreg erdő, a gömörmegyebeli poszobai erdőben levő mintegy 3700 drb műtölgyfa, az alacskai határban levő szőlő és pinezék, az ezen pinezékben levő 145 hordó bor, végre Rimaszombat városában lévő s a rimaszombati 040. sz. tjkönyvbi n taglalt lakóház a hozzá tartozó hűltelek és mellék- épületekkel együtt, önkéntesen nyilvános árverés úlján eladóvá tételvén, az árverés megtartására a következő határidők tűzettek ki :1. A tardonai 412 hold öreg i rdő iájának, valamint a poszobai erdőben levő mintegy 3700 műtölgyfának eladása végeit Tornallya város nagyvendéglőjének casinó- termében leendő nyilvános árverés megtartására folyó 18931 óvl augusztus hó 3«. 

napjának délelőtt 10 órája.2. Az alacskai szölöbirlok, pinezék és az ezen pinezékben levő 14-5 hordó bornak eladása végett a helyszínén, vagyis Alacska községházánál leendő nyilvános árverés megtartására folyó 1893. óvl augusztus 25. 
napjának délelőtti 10 órája.3. A rimaszombati 640. sz tj könyv ben foglalt ház és hozzátartozó bellelek s melléképületeknek eladása végett Rimaszombatban, a városházánál leendő árverés megtartására folyó 1893. évi augusztus hó 
24. napjának délelőtti 10 órája.Mely árverési határidőre a venni szándékozók ezennel tiszteletté] meghivatnak. Az árverési feltételekről az árverést megelőzőleg felvilágosítást nyújt alólirott Csízben, de megtekinthetők az illető községek elöljáróságánál és a rimaszombati polgármesteri hivatalnál.Csíz, 1893. évi július 23-án.

Hanvay József.

HIRDETMÉNY.
A Hubay László kiskorú gyermekei tulaj

donát képező

dobfeneki birtok,
mely áll, kalaszlrális holdakban : 4 hold belsőség, 
138 hold szántóföld, 33 hold rét és 235 hold 
erdő-legelőből, gyámhatósági rendelkezés folytán

szabadkézből eladó,
esetleg az 1894. év május 1-jével haszonbérbe 
kiadó. — Bővebben az alulírottnál értekezhetni. 

Rimaszombat, 1893. julius 28.M arton Já n o s ,
t tiszti ügyész.

Fényképészi jelentés.
Van szerencsém a nagyérdemű közön

ség b. tudomására hozni, hogy a Kossuth 
utcza 41. szám alatti saját házam udvarán 
egy a modern igényeknek minden tekintet
ben megfelelő

állandó fénylrdát
építettem, melyben minden időben és tet
szés szerinti alakban felvételeket eszközlök.

Évek hosszú sora óta kifejtett működé
sem során mindig legfőbb igyekezetem volt, 
hogy a n. é. közönség becses elismerését 
magamnak kivívjam s ezután is törekedni 
fogok arra, hogy a sikerült képek Ízléses 
és csinos kiállításával minden kivánalmak
nak megfeleljek.

A nagyérdemű közönség minél számo
sabb látogatását kérve maradtam

Rimaszombat, 1893. julius havában.
Kiváló tisztelettel

Andrása? László,
fényképész.

Nyomaton a kiadó N áray  J. A . gyorssajtóján Rim aszom batban.


