
Misodik évfolyam. 34. szám I, Rimaszombat, 1833. augusztus 13.
Előfizetési feltételek.

Kgésx évre ■ 5 frt — kr. 
H'ióvre 2 frt 50 kr.
Hivatalok, községek, köz 
s,.gi jegyzők és tanítók 
részére egész évié 3 frt. 
Italméiök és koresmáro- 
s0k részére az »Italméiök 

Közlönyéivel együtt 
egész évre 4 frt.

MXi/
Az előfizetések 

postautal ványnyal 
eszközlendök

l'.gyes számok Í O  krjával 
kaphatók a kiadóhiv. TÁRSADALMI. KÖZGAZDASÄCI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

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

beiktatásért 30 kr.

A NY ILIT ÉRBEN :
minden 3 hasábos gar- 
inond sor dija 15 kr,
Ilirdetöirodák, előfizetők 
vagy gyakori hirdetők 
tetemes díjkedvezmény

ben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez (Jánosi-utcza 8, sz. I. em ) 
küldendők. — Kéziratok vissza nem adatnak. 

Felelős szerkesztő: SZE L E SS ÓDON.

Megjelenik hetenkint egyszer,
- 3 =  VASÁRNAP, z z —

A hirdetések, előfizetések, reklamácziók, 
a kiadóhivatalba (Főtér, 8. szám alá) intézendök. 

Laptulajdonos : DRASKÓGZY LÁSZLÓ.

Lapunk számára hirdetéseket elfogad a Reuter ügynökség és а Мауц. !Lávir. iroda hirdetési irodája Budapest, Granátos-utcza 1 szám.

A párbaj.A belga törvényhozás szigorú törvényt hozott a párbaj ellen, a barbár orosz a nyomába nyargalt. Mindkét országos intézkedés (eltűnést okozott világszerte szigorával, mely a halálbüntetésig megy. Mert bár a legtöbb államban vannak büntető törvények a párbaj ellen, azok nagyrészt lanyhák, átvonul rajtok az a gondolat, hogy az állam büntető felségjogát védi, midőn az 6 igazságszolgáltató hatalmát mellőző harczoló feleket bünteti. Csak ilyen kis szereppel is megelégszik, mert leszámol a társadalmi felfogással, a társadalom s kivált az uralkodó és kormányzó társadalom meggyőződésével, mely sanctionálja azt, a mit ő tilt.Erre az ellentétre, mely törvény és társadalmi felfogás közt van. kívánt a belga törvényhozás frappansul felelni és mintha hallanék a törvény szellemét: »majd meglátom, ki mer velem ellenkező meggyőződést táplálni, úgy cselekedni ? a torvénytisz- teletre a pallossal is megtaníthatom a ra- konczátlankodókatÉs a törvény szellemének nincs igaza, bármi bölcs fejektől is került ki légyen az a törvény, mert a törvény legigazibb forrása nem a hatalom akara*a, bölcsessége, hanem a társadalom általános meggyőződése. És inig ebben a meggyőződésben élűi fog a párbaj szükségességének érzete, addig a párbaj nem lesz kiirtva, ha tilalomjául odaállítják a bitófát, vagy pallost, mert bármi nagy legyen a törvény kényszerítő hatalma,

a társadalom meggyőződésének és követelményeinek ereje mindig erősebb lesz.Hiszen volt már idő, mikor a párbajt egyes országokban halállal büntették, de ezek a törvények kimúltak, mert a párbajok még sűrűbbé lettek, a társadalom meggyőződése el törülte a szigorú tövén у t.De nem is lehet társadalmi felfogást büntetőtörvényekkel teremteni s hogy meglehet még a leggyökeresebb társadalmi intézményt is társadalmi ülőn dönteni, ahhoz I az élettapasztalat megadja a tudatot Magát a párbajt sem döntötte meg eddig büntető- törvény, virágzik az Euiópa minden országában, kivéve Angliát, a g e n t l e m a n n  s z e l l e m  hazáját, hol az igazi mély és komoly társadalmi felfogás állta útját a párbajnak, a hol a becsület védelméhez nem kell párbaj, mert ott a becsület mint legmagasabb társadalmi kincs, a legmagasabb védelemben részesül.És vájjon hogyan adatott meg, hogyan adható meg e védelem a becsületnek?!Mindenesetre szüksége van a társadalomnak, hogy át legyen hatva azon mély tudattól, miszerint minden polgárnak egyik legfőbb és legszentebb kötelessége saját becsületét őrizni, de a másokét szent és sérthetetlennek ismerni, mely felett rágódni, melyet támadni, ellene aljasul áskálódni, kofa-módra pletykálni az undorral telt utálat tárgya legyen és a ki önhatalmúlag ezen felfogás ellen vét, az érezze meg a társadalom sújtó kezét, az taszittassék ki a tisztességes emberek sorából, mert tisztességre nem tarthat számot, ki a másét nem

tartja tiszteletben Ennek betartása fölött őrködjék a társadalom minden intézménye, udvar, előkelő szalonok, clubbok, casinók és a sajtó, s üldözze azokat halálra, mert mindenki, a ki más becsületét támadja, azért felelős is legyen, s ha felelni nem tud, sújtassék agyon.A gentleman-szellem ezen első feltétele, feltétele egyúttal a helyes társadalmi felfogásnak is.E társadalmi felfogásnak pedig kell, hogy a casinók legyenek a r e o p a g j a i ,  mely legfelsőbb bíróság egyént nem nézve, kérlelhetlenül mondja ki Ítéletét, mely kizárja az arra méltatlant azok sorából, hol csak az igazán fedhetlen, igazán művelt gentleman emberek állanak, mert a törvény bármi szigorú legyen is, nem védheti meg a becsületet, nem lehet őre a művelt lova- gias szellemnek, ha a társadalom, a társadalomnak areopagjai asyllumot nyújtanak a törvény szigora ellenében, ha dicséretekkel illetik azt, kit a törvény sújt s viszont fitymálva, elitélőleg néznek arra, kinek a törvény igazságot nyújtott!És a művelt lovagias szellem megköveteli a művelt társadalmi modort, mely nem a hetykeségben, nem a pórias virtuskodásban akarja kimutatni a fölényt, melyet bármi tekintetben mások felett kiérdemelne, hanem abban a művelt hangban, mely a század igazi szellemének volna kifolyása s mely annak a sokat gúnyolt lovagkornak az előzékenységben és lovagiasságban méltó kifejezője lenne
Т А Й « И .
ÖZVEGY ASSZONY.

Özvegy asszony, gyász-ruhába, 
Bánat feketébe.
Fehér rózsa, szirmot ejtő, 
Fekete, bús éjbe.

Alig egy év, egy futó év,
Sok, sok még a bijja.
Ah! к metsző fájdalomnak 
Tán nem is lesz írja.

Ailg egy év, hogy a hü férj 
Földbe, földnek adta. f
özvegy asszony szeme kőnybe’, 
Be el is siratta.

Van-e balzsam Gileádban V 
Borús éjre nappal ?
Piros hajnal, árnyat űző 
Mi dérit, vigasztal ? !

Van-e, ki a borús arezra 
Még mosolyt fakasszon ? ! 
»Hogyne, hogyne, mosolyogva 
Sokkal szebb az asszony «

Kh mi csoda : oda a gyász, 
Győz bánata harczán.
Kivirit a rózsa újra 
Gyászos özvegy arczán.

Felmosolyog, mosolyától 
Tova száll a bánat.
Nevetésén, vig kaczaján 
Oszlanak az árnyak.
Szive, lelkét, hogy epessze.
Mért is lenne döre У 
Temetőnek fátyla borul 
Kint a temetőre.

Hadd pihenjen a halott, mit 
Annyiszor temetni ? !
Szebb az élet! gyászos özvegy 
Szeretve s szeretni.

BORSODY BÉLA.

ÁLONi A SZERELEMRŐL.
A »GÖMÖR« eredeti tárczája.

Lassan-lassan tovább lebbenti lomba sötét 
szárnyát az éjszaka és csillagos leplét magára 
öltve tovább suhan a föld felé . .

Utánna sóhajtott a lelkem: lopj magaddal 
himes köntösöd alatt, sötét , lomba szárnyadon 
vigy magaddal; adj álmot szememre, hogyalhas- 
sam és láthassak mégis mindent: szép asszonyok 
álmát, ártatlan tulipánok keble sóhajtását, gyöngy
virágnak, rózsa levelének titkos susogását, bo
korban csattogó csalogánypár édes szeretkezését.

Vigy magaddal, hogy láthassak szemeddel, 
és hallhassak mindent, hogy sóhajt a föld kinos 
terhe alatt, mit beszél az erdő mélyének magá
nos fája, folyondárral, mohhal benőtt szikla te- 
tője; mit álmodik a gazdag selyem párnáin és a 
szegény takarótlan ágyán.

Vigy magaddal; mert megőrülök itt lent : 
szép leányok szeme esillanását látom, fehér keb
lek pihegését hallom, vagy csak a szél libben- 
lobban a láng, szemük csillag-lángja, fehér fátyol 
koszorujok suhan ; sikbk-siklik testük patyolatja, 
őrjít hajló derekuknak módos fordulatja, gyenge 
karjuk inda hajlongása.

Vigy magaddal hagy álmodjam hosszan 
reléd mindent Iáivá, kéj az nekem felhő lepel
ben ‘ovább suhanni, holdsugárral titkokat meg

lesni, gyenge szellőként puha keblükön szivük 
dobogását meghallgatni, ott aludni, megpihenni, 
rózsás arezuk simogatni, holló hajuk lebegtetni, 
két szemüket csalfán el-befogni. Kéj az nekem: 
rózsa-illat, fényes sugár, apró, dolgos méhnek, 
virág kehely, gyönge szirom kis lepkének!

. . .  És lassan-lassan tovább vitt a sóhajtó 
föld felett . . .

I.
. . . Tánczra bajadérok ! lepke lebegéssel, 

szellő suhanássaldalra! csalogány csattogással, 
rózsa ajakkal, harmat üde ajkkal. Pitiegő kebe
len fakadó bimbóval, ölelő karokkal, szívben 
pokoli tűzzel szerelemre!

Szomjasan, őrületesen ; csókot Jerómia 
rózsa ajkú leánya, mélyet, mint a pokol és éde
set, mint a próféta ege —  szólott Csuklik pasa, 
a nagy ur.

És lebbent, mint a fátyol, száz szűz rengő 
derékkal, platán termettel, bíbor ajakkal ; egy
nek narczis volt a szeme tele szelídséggel más
nak égető sötétség csalogató tűzzel.

És szólott száz szűz, mint a bokor csalo
gánya, mint a szellő suhanása illatos rózsa er
dők között; és szóltak bíbor ajakkal, ámbráuál 
illatosabb szóval, napsugárnál égőbb szenve
déllyel.

És csókoltak pokolnál mélyebbet, próféta 
egénél édesebbet; és öleltek gyengén, mint a tó
nak hajló, süppedő hínárja s erősen, mint a kígyó 
sima teste.

Holló bajuk Csuklik pasa arczát szelíden 
takarta, végig simogatta — és Csuklik pasa azt 
mondta: nem elég! Jött újra száz nyíló rózsa, 
fakadó bimbó, gránát fajú hasadó virág és meny-



És ha ez tényleg minden téren és min
den helyen megvalósulna, nem látnánk em
bereket, kik kalapjaikat is restek megbil
lenteni, mások előzékeny köszönésére, kik 
» h a l l j a  k e n d «  beszélnek a csillártól 
fénylő szalónokban, —  nem látnánk embe
reket, kik a csapszéki ripők szellemet és 
modort akarják meghonosítani ott, hová sá
ros csizmával belépni nem szabad.

Ezt irtsa ki a társadalom, ezt Ítélje el 
a társadalom areopagja —  és akkor nem 
lesz szükség párbajra; —  de mig a társa
dalom maga nem Ítéli el a legszigorúbban 
azt, ki a társadalmi illem, a társadalmi tisz
tesség ellen vétve mást akár becsületében, 
akár csak gorombaságával megséit, az em
berek fognak párbajozni és pedig joggal fog
nak párbajozni, mert a becsületében meg
sértet tnek elégtételt nem nyújthat az a tör
vény, mely a becsületsértést 10— 20 frt 
pénzbírsággal akarja megtorolni hónapokon 
át tartott tárgyalás uhin, melynek nincs pa
ragrafusa ja ripők szellem gorombaságai 
ellen, ha az nyílt becsületsértést, vagy rá 
galmazást nem foglal magában

És még nagyobb szigorral járjon el a 
táisadalom és törvény, ha a n ő i  b e c s ü 
l e t r ő l  van szó, melyet drákói szigorral 
megalkotott felfogásnak és törvénynek kel
lene védeni; s ha a ripőkség ellen alig ta
lál védelmet, vájjon hol keresnők azt a 
női becsületnek?

És hogyha emberélet lesz áldozata ez 
elfajult szellemnek, ha árvák könye hull a 
domború sirhantra, ezt ne a krakélereske- 
dés büntetésének tekintsék, hanem a társa
dalom mulasztásának, melyet az állam leg
szigorúbb törvénye sem pótolhat ki soha

Jönnek a színészek.
Balogh Gusztáv színigazgató az alább kö

zölt előleges színi jelen*ést küldötte be, tudtul 
adva, bogy legközelebb szép számú és jó erükből 
összeállított színtársulatával К i m a s  ̂о m b a t b a 
é r k e z i k .

Mi e bírt a magunk részéről igazán öröm
mel üdvözöljük, mert mindig kiváló súlyt fek
tettünk arra, hogy időközönként a színművészet 
Bimaszombatban otthonra találjon, hogy ekként 
a társaséletet élénkebbé tegyék s egy a körül
mények által indokolt niveaun álló műélvezetet 
nyerjünk, de örvendünk azért is, mert volt al
kalmunk tapasztalni azt, hogy Bimaszombat és 
vidéke közönségében van érzék a müpártolás 
iránt s még akkor is lelkesen támogatja a szin- 
müvészetet, ha egy kis elnézésre van szükség.

Pedig, ha végig olvassuk a társulat névso
rát, ha vesszük a működő tagok számát, akkor 
nem követünk el nagy merészséget, ha azt állit-

nyé vált a fold, próféta többet nem igér, nem 
adhat!

Titkos kertjében Csukliknak a csalogány 
elhallgatva tanulta tőlük dalt égő szerelemről, 
lepke ott hagyva legszebb virágkelyhét — és 
Csuklik pasa, a nagy ur fáradtan csuká le sze
mét s nem akart látni semmit. Fejét selyem 
párnái közé dugta: s nem akart hallani semmit.

Szerelmet adjatok, vagy máglyára veletek ! 
orditá s őrületes beszéddel sugá magának: ki
fáradtam, látom, és el nem érhetem . . .  ott 
lebeg, ab! a próféta gyönyör*» semmi; megbom
lik az eszem, csak mint az árnyék, mint a köd 
úszik előttem . . . körbe-körbe, apró levélsátor 
alá pihen, meg kiszál, meg elül, el-elfut, vissza
száll, rózsa ágon himbáiódik . . . kaczag, csa
logat, hiv, jöjj, ne jöjj, fuss el . . . maradj itt. 
Fehér a keble: csillog, reng a patyolat rajta 
csak mint a gondolat összelehelve, mint a köd, 
mikor rászáll rózsa sziromra, tulipán fehérsége, 
amarillis csengő virágjára . . . Tánczol Őrülete- 
sen, odahajlik, erre lebben; csengő szavát hal
lom . . .  itt van, itt van és meg nem lóghatom, 
el nem érhetem ! . . .

Szerelmet, szerelmet —  orditá Csuklik és 
őrületében felgyújtja tündér palotáját, elégette 
benne száz szép leányát, szerelmes nyitó vi
rágát . . .

*
* *Es Csuklik pasa, á nagy ur szegény ember 

lett, sivatagok szegény embere ; hosszú puskával, 
jó éles karddal, gyors paripán, mint a szellő 
szárnya, gazdag embrr i. у 

*
Egy oáz sziget a sivatag tengerben, egy 

patakocska felhő az égen; csak egy forráskája,

juk, hogy a jelentkező színtársulat. szép remé
nyekre jogosít sikeres előadások szinrehoza- 
tala iránt.

A nemzeti színészet hazánkban úgy is el
hagyott és ez elhagyatottságban keresendő főkép, 
hogy csak nehezen jut magasabb színvonalra De 
épen a kívánt czél teszi indokolttá azon közóhajt, 
hogy a nemzeti színészet a leglelkesebben támo- 
gattassék.

Csak ez a támogatás, az elért anyagi siker, 
a lelkes erkölcsi elismerés képes mindig jobb és 
jobb erőket hajtani a vidéki színészet körébe. 
S ép azért, ha a jelentkező színtársulat nem 
állana oly nivaun, melyet mi követelünk, a ha
zafias szempont követeli meg a pártolást.

És közönségünkben meg van az ehhez meg- 
kivántató hazafias érzés s itt hivatkozhatunk a 
tapasztalatra is, midőn örömmel gondolunk vissza 
a mull évi deczemberi estékre, mikor a közön
ség lelkes hangú felhívásunkra nem késett a 
legbazafiasabb támogatásban részesíteni a szí
nészetet.

Mi hisszük és reméljük, hogy a színészet 
ismét kellemes otthonra fog városunkban találni, 
a színtársulat viszont mindent el fog követni, 
hogy a lehető legjobban kielégítse a közönség 
müigényeil.

A jelentés szövege a következő :
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 

becses tudomására hozni, miszerint 2 í tagból 
álló jól szervezett dráma, vígjáték, Operette és 
népszínmű társulatommal becses körükbe érke
zem és előadásaim sorozatát f. hó 2l-én meg
kezdem. Társulatom a vidék legjobb erőiből van 
szerezve, Beperloiromban úgy a hazai, mint a 
külföldi irók legnevezetesebb újdonságai van
nak, úgymint :

Szegény Jonathán, új operette. Kis molnárné, 
új operette. Madrász, Zeller Károly nagy ope- 
retteje. Szultán, Verő György legújabb nagyhatású 
remek nagy operettje. Böregér, nagy operette. 
Apja leánya, Vidor Pál legújabb népszínműve. 
Lengyel zsidó. Kis madaram, Próbabazasság, 
Gerő Károly országszerte nagy senzatiót keltett 
életképe. Dolovai nábob leánya (a huszártiszti 
életből), Herezeg Ferenoz legújabb nagy hatást 
keltett színmüve. Pezsgő, Murai Károly jeles vig- 
játéka. Lemondás, Karczag Vilmos jeles drámája. 
Utazás Amerikába, legújabb bohózat.

. 10 előadásra bérletet nyitok, melynek esz
közlésével Erdődy Miklós társulatom tagját bíz
tam meg. Egy bérlet ára a 10 előadásra kör
szék 7 frt, zártszék 5 frt.

Társulatom kiválóbb tagjai:
Nők: Zoltán Olga, naiva. Cservári Irma. 

operet*e és népszínmű primadonna, Balog Lujza, 
coloratur énekesnő és szende. Szigethv Gézáné, 
drámai anya és társalgási. Földváry Kornélia, 
társalgási.

Férfiak : Vihari Elemér, operette hulló, Ba
logh Gusztáv, igazgató és karnagy. Ilegyessi 
Gyula, operette hulló és komikus. Erdődy Mik
lós társalgási. Pelsőczy József, drámai apa és 
jellem.

llgy magam, mint társulatom mindent el 
fog követni, hogy a n. é. közönség kegyes párt
fogását kiérdemeljem.

Balogh Gusztáv, színigazgató.«

karcsú pálmafái s hajló amarillis bokrai vannak. 
Egy kis házat takarnak hüs árnynyal, mint va
lami kis fészket. S amint ráül az éjszaka a vég
telen pusztára, kiül a jó leány a széles levelű 
platán mellé s hosszasan, mélán bámul a csilla
gos égbe. Fel-felhallik a sivatag föld dobbanása, 
s hosszasan üvölt végig rajta a sivatag királya 
—  és a jó leány, a szelíd szemű jó leány, félve 
dugja fejét ki a platán sötétje alól s aggódva 
élesíti szemét a sötétségbe. Összébb kapja lenge 
ruháját remegő kebelén s vár, vár türelemmel, 
áhítattal. vágygyal.

Egy éles fütty hallik s előtte áll az, akit várt:
Csuklik pasa, a szegény ember, a sivatagok 

félelme, gyors paripán, hosszú puskával, jó éles 
karddal gazdag ember. Csuklik pasa, a szegény 
ember, lágyan öleli meg a reszkető jó leányt, 
csókolja le két szeméről a rezgő könnyűt és su
sog neki szelíden szerelemről, örök, igaz szere
lemről. Lágy keblére hajtja fejét s a jó leány 
simogatja selyem haját, csókkal zárja le szemét 
és susog szelíden szerelemről, örök igaz szere
lemről.

És Csuklik, a szegény ember boldogan, sze
relmesen, békén alszik a jó leány kebelén s nem 
álmodik tündér-bajadérok forró szerelméről, csá
bitó szeméről, égő csókjáról, hajló inda dereká
ról ; nem álmodik hajlongó ezer szolganépről, 
kiket elhagyott; nem álmodja vissza szép kin
cseit, dagadó selyem párnáit. Semmiről nem ál
modik ami elmúlt, hanem álmodik egy leányról, 
egy igaz, örök, tiszta szerelemről. . . .

RU1K LÁSZLÓ.

A pánszláv Bottó ügyében.
Múlt számunkban közöltük a nagy-rőczei 

várostanácsnak azon határozatát, mely mély 
megbotránkozásának ad kilejezést Bottó ügyvéd 
azon pánszláv s hazaíiatlan tette felett, hogy a 
szebeni pánszláv gyűlésre elment s oltani visel
kedésével a hazaárulás bűnével bélyegezte meg 
magát s mely a szükséges lépéseket megtette az 
iránt, hogy a még eddig rejtekben levő azon jó 
madarak nevei, kik távirattlag üdvözölték a sze
beni hazaellenes akcziót, napfényre kerüljenek s 
ezek is elvegyék érdemlett bérüket.

A rőczei határozat megtagadj* Bottónak 
röczei illetőségét és őt Jóls várói beköltözöttnek 
állítja

Erre vonatkozott a jólsvai polgármester
nek czáfolata, melyet alább egész terjedelmében 
közlünk

A jólsvai czáfolat hangja sértő Nagy-Bőczére 
s Nagy-Bőcze azon tévedéséért, hogy Bottót 
Jólsváról beköltözöttnek állította, az ily erős 
hangú rendreutasítást nem érdemelte meg.

Ha Nagy-Bőczén akadt egy Bottó, ha talál
kozott néhány mákvirág, még azért mi Nagy- 
Bőcze hazafiasságában kételkedni nem fogunk.

Mindkét város Jólsva is, Nagy-Bőcze is arra 
vannak hivatva, hogy a magyarság terjesztői és 
ápolói legyenek s e hivatását még eddig mindkét 
város teljesítette.

Ez ügyben többféle s szerte ágazó vélemé
nyeket hallva, mi kötelességünknek tartottuk 
ezeket elmondani.

És most adjuk Jólsva polgármesterének 
czáfolat á t:

Tekintetes Szerkesztő ur!
Yran szerencsém tiszelettel felkérni, hogy 

alábbi közleményemet becses lapjában közzétenni 
szíveskedjék.

Városunk tanácsa, hazafias polgársága és 
közönsége méltó megbotránkozással olvasván több 
hírlapban Nagy-Bőcze város tanácsának 12/893. 
számú határozatát, melyben Botto ügyvéd Nagy- 
Bőczén idegennek s Jólsváról oda telepedettnek 
mondatik, engem megbízott, miszerint hírlapok 
utján kijelentsem, hogy Nagy-Bőcze város t. ta
nácsának ezen állítása téves. Botto Jolsván nem 
született, jólsvai illetőségű soha sem volt és Jols
ván hol csak mint tanuló iskolai szünideje 
alatt tartózkodott -  sóba sem működött. Jólsva 
nem szülhetett, s nem nevelhetett haza- és ma
gyar nemzetellenes egyént, mert itt haza s álla
miságunk ellenes izgatásoknak nemcsak hogy ta
laja, de gyökere sem volt soha és jelenben sincs.

Botto Nagy-Bőczén kezdte meg működését, 
mint az ottani volt tót gymnásium tanára s ott 
illetőséget nyervén, folytatja is működését.

A Nagy-Szebenben tartott magyar haza- és 
nemzetellenes gyűlésen való részvételén mi is, 
mint szomszéd város, megbolránkoztunk és azt 
őszintén sajnáljuk, de azt meg nem engedjük, 
hogy sáros háttal valaki hozzánk dörgölődze, 
minket is bepiszkolni s városunk eddigi szep
lőtlen jó hírnevén csorbát ejteni akarjon. —  
Mossa kiki a maga szennyesét és seperjen min
denki a maga háza előtt!

Kelt Jolsván, 1893. évi augusztus 7-én tar
tott tanács- és képviselőtestületi értekezlet hatá
rozatából

alázatos szolgája
Ba siti(tesz Gu szt á v,

polgármester.«

Lótenyésztési j и talom-dijosztás.
A nagyméltóságú földmivelési m. kir. mi

nisztérium engedélye folytán, van szerencsém a 
lótenyésztőknek becses tudomására hozni, hogy 
folyó évi augusztus hó 28-án, a délelőtti órákban 
Bimaszombatban, a vásártéren lótenyésztési ju- 
talom-dijosztás fog tartatni, ahol 100 korona 
(esetleg díszoklevelek) fog a lótenyésztési bizott
ság által kiosztatni.

E dijakra pályázhatnak :
1. Oly sikerült szopós csikóval biró, saját 

nevelésű anyakanczák, melyek jól, gondozott álla
potban vezettetnek elő s öröklő hibáktól men
tesek

2. Hasonlóan jól gondozott, öröklő hibáktól 
mentes, saját nevelésű 3 éves kancza csikókkal.

(A saját nevelés egyszerű községi bizonyit- 
ványnyal igazolandó).

Kelt Tamásfalán, 1893. évi augusztus 10-én.
Farkas Abrakéin

lótenyésztő bizottsági elnök

Vasúti értekezlet. A Gölnicz- és 
garamvölgyi érlekeltség f. hó 6-án a dobsi- 
nai jégbai lángnál értekezletet fartőit. Ez ér
tekezleten résziveltek : R u b i n  у i Géza orsz 
képviselő, V é r t e s i  X Ferencz engedmé
nyes, Lu m n i c z i  Vilmos a feketehegyi fürdő- 
tulajdonosa, S r é d e r Gyula Coburg her-



czeg vasgyárainak igazgatója, b o b  s in  a 
lg ló, M e r é n y  városok küldöttei. D o b s i -  
,i á r ó l  terveznek fogaskerekű vasutat H o l 
l ó p a t a k i g  a vasbányákig; innen aztán 
kétfelé ágaznék, az egyik ág menne a dob- 
sinai jégbarlang érintése mellett P ó l ó n 
ké i g .  melyből P u s z t a m e z ö t ö l  — G á 
li ó c z i g  innen elágazás ismét, a másik ág 
pedig a feketehegyi (ürdö érintésével Re”  
me t é i g .  A költség ö t  m i l l i ó  f r t o n  f e 
lni  t e r v e z t e t i k  Az előmunkálati költ
ségek iránt való intézkedéssel engedményes 
bízatott meg, ki eljárásáról szeptember 1-én 
be (og számolni E tervezett vasul állal a 
dobsinai jégbarlang el fogja foglalni a con- 
tinens természetes csodái között méltó he
lyét. mert megközelítése könnyebb lesz. A 
modern igényeknek megfelelő teljes beren
dezéséről pedig biztosit К u b i n у i G é z a  
o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő  t e r v e z e t e  
é s  i s m e r t  e r é l y e ,  ki  a v a s u l  k i é p í 
t é s e  e s e t é n  200.000 f o r i n t o t  Í g é r t  
a j é g b a r l a n g é r t  s a m e l l e t t e  l e v ő  
•J00 h o l d  e r d ő é r t .  A városi küldöttek 
ez ajárdalot előterjesztik az illetékes helyen, 
hol mindenesetre kellő megfontolás tárgyává 
teendik épen a város jövője á a jégbar
lang érdekében. K u b i n y i  Géza képviselő 
részvénytársaságot kiván összehozni, mi 
iránt már is nagy az érdeklődés.

»Gömörmegyei dijnoksegélyző egyesület folyó 
hó 19-én, szombaton, műkedvelői előadást rendez. 
Színre kerül: Falu Kosza« Tóth Kdétől Játszó 
személyek : Keledy Gáspár, gazdag falusi földmű
velő Mihályi Lajos. Lajos, Doriska, gyermekei 
Vajda István, Mihályi Lajosné. DátkiTercsi gyám- 
leánya Hullósy Mariska. Göndör Sándor, szolga- 
legény Vinis Viktor. Finom Dózsi, menyecske 

Kabely Katieza Csapó, gazdaember Juhász Dezső. 
Csapóué, Sulyokné, Tarisznyásné, módos asszo- 
szotiyok Tóth Dózsa, Kathona Anna, Hollősy 
Anna. Kg у öreg paraszt, Szalontay Samu. Megyei 
csendbiztos Frater Mór. Kónya, kántortanitó 
Széplaky Gyula. Gonosz Pesta, bakler Legifjabb
■ «apó Janos, Gonoszné, Zalbureczky Irma Cse
rebogár Jóska, szöllőpásztor Zubó Kálmán. Czene,
' Ziganyprimás Knöpfler Viktor. Ádus. vén czim- 
balmos Turny Ákos. Makkbeter, korcsmáros Frá
ter József. Makkhetesné Sarinay Margit. Jóska, 
béres Szabó Lajos. —  Helyűrak: Oldalszék és 
körszék a két első sorban 1 Irt. I. rendi! zárt
szék 90 kr. II. rendű zártszék: 00 kr. Állóhely : 
W) kr. Diák- és katonajegy .‘10 kr. Karzat 20 kr. 
legyek előre válthatók : özv. Miskolczy Istvánná
■ zukrászdájában és esle a pénztárnál, belüllize- 
tések, tekintettel a jótékony czélra, köszönettel 
fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete 
lel К órakor. A darabban előforduló díszleteket 
Stelkov.eb István egyleti tag festette. —  A pró
bák után ítélve, valóban élvezetes estére van 
kilátásunk, s a pártfogást és látogatást megér
demli az előadás a nyújtandó műélvezeten kívül 
azért is, mert az ifjú egyesület életrevalóságának 
inár is sok jelét adta. Emlékezünk még élénken 
arra a pompás hangversenyre, melyet télen ren
dezett, s melynek akkor olyan közönsége volt, 
a milyen eddig egy hangverseny sem. A közönség 
akkor is kitünően mulatott, ép oly pompásan fog 
mulatni ezúttal is, s mig magának szórakozást 
szerez, egyúttal egy nemes czélt, az egyesület 
alaptőkéjének gyarapítását mozdítja elő.

saban keresnék önboldogulásukat és belátnák, 
hogy e hon akarata még is több az ő ábránd- 
jaiknál, hogy hiábavaló dolog czéltalan izgalma
kat okozni, mert nem szabadulnak meg ez igaz
ság alól: »e nagyvilágon nincs számodra hely, 
itt élned és meghalnod kell.«

—  A mi két tudósítónk. Szerdán jött a 25. 
gyalogezred Losoncáról városunkba, s hire járt, 
hogy a katonai zenekar ugyanekkor sélahang- 
versenyt fog rendezni a »Széchenyi-kert«-bon. 
К hirt egy másik követte, mely azt állította, 
hogy a zenekar nem a »Széchenyi-kert«-ben, 
hanem a főtéren fog játszani, Ilyen zavartan 
kénytelenek voltunk két tudósítót küldeni ki —  
egyet a »Széchenyi*kert«-be, másikat pedig a 
főtérre. A városkertbe kiküldött tudósító restel
vén a fáradságot s gondolva azt, hogy ez a séta
hangverseny ugyanoly módon fog végbemenni, 
mint az a többi, melyet ő már látott, hallott —  
nem ment ki a kertbe, hanem találomra meg
írta a tudósítást kidicsérve a szépen sikerült 
hangversenyt, s tudósítását másnap annak rendje 
és módja szerint be is küldötte szerkesztősé
günkbe, hol már egy másik tudósitús hevert, 
mely a katonai zenekarnak a város főterén ugyan
ezen időbeni játékát dicsérte. Olvasva a két el
lentétes tudósítást s mellé még egyik helybeli 
lap hírrovatát is, hol még az is meg volt írva, 
hogy a különben kevéssé látogatott kies és szép 
kertbe nagy közönség gyűlt össze ez alkalomból, 
szerkesztőnk, ki maga is ott volt előtte való este 
a város főterén, s gyönyörködött ott a katonai 
zenekar játékában, már azt kezdette hinni, hogy 
az előtte való este hangversenyét ő csak álmodta. 
S az igazság csakis akkor derűit ki, mikor a vá- 
roskertbe kiküldött riporterünk bevallotta köny- 
nyelmüségét s elárulta azt is, hogy a másik lap
nak közleménye, mely a sétahangversenyről 
szóllott, a hangverseny előtt már 4 órával előbb 
ki volt nyomtatva.

— J. F. úrnak nem az a legnagyobb pechje, 
hogy körjegyzőnek teremlé az Isten, hanem az, 
hogy községei i em építtettek neki házat. Bér- 
házban kell tehát laknia, csakhogy a bérház 
egyedül csak a szél és nap ellen védi meg, nem 
pedig az eső ellen, lévén annak fedele olyforma 
állapotban, mint a zuhany fürdő szűrőkészüléke, 
melyen át az esővíz szobájába mindig beszűrő
dik. Ilykép aztán nagyobb záporeső alkalmával 
megtörténik az a mulatságos história, hogy a 
körjegyző úr íróasztala felé esernyőt terjeszt ki, 
hogy ott dolgozhassék és ha nyugodni tér, csa
ládjával együtt tgyai fölé is esőernyő-erdőket 
alkalmaz.

—  Boka József ismert hirü hegedűművész 
gyönyörködtette tegnap virtuóz játékával a »Három

i Dózsa« éttermében a közönséget. Az volt a kár, 
hogy az étterem törzsvendégein kívül alig hall
gatta valaki az élvezetes játékot.

— A rimaszombati katholikus olvasó-egylet 
folyó hó 20-án az egylet helyiségeiben saját 
könyvtára javára felolvasással egybekötött társas 
vacsorát rendez, mely — a körülményekből Ítélve 
—  igen népesnek ígérkezik. Kgy teríték férfiak 
részére 1 frt 20 kr., nők részére 60 kr.

—  A rimaszombati kaih. olvasó-egylet folyó 
hó 6-án rendkívüli közgyűlést tartott, melyen a 
budapesti kátli. kör elnöke által a rimaszombati 
olvasó-egylethez intézett felhívás kepezte a köz
gyűlés tárgyát. A felhívás lényege a következő:
1. Mondja ki az egylet, hogy csatlakozik a buda
pesti katholikus körhöz s ezzel a többi magyar- 
országi kath. körök szövetkezetéhez is s velük 
testvéri viszonyba lépve, közös eszközökkel kiván 
czélja felé baladni. Kz a csatlakozás azonban nem 
csorbítja az egylet autonom jogait, nem belső 
függetlenségét. 2. Járuljon hozzá az olvasó-egylet 
a budapesi kath. kör azon indítványához, bogy 
a magyarországi katholikus körök és katholikus 
olvasó egyletek évenkint közös nagygyűlést tart
sanak. Ennek a gyűlésnek leend feladata azután 
megbeszélni és meghatározni a közös és együttes 
működés módját és eszközeit s kiterjesztvén az 
egyesületi életet az egész országra. 3. Elfogadva 
ezen indítványt, válaszszon az egylet képviselő
ket, kik már a legközelebbi értekezleten az egy
letet képviselni fogják. A csaknem teljes szám
ban jelenvolt egyleti tagok nagy lelkesedéssel 
fogadták a felolvasott felhívást és a közgyűlés 
kimondotta a csatlakozást, valamint hozzájárulá
sát az évenkinti közös nagygyűlés tartásához. 
Egyidejűleg a tervezett közgyűlésre képviselőül 
főtiszt. Mészáros Bálint, Molnár Lajos és Mora- 
vek Gábor urak választattak meg.

__ Jótékoryczélú műkedvelői színi előadás.
Köviben folyó évi augusztus hó 20-án a nagy 
iskola tantermében felerészben a Tompa-szobor, 
felerészben a helybeli magyar könyvtár javára 
adatik. A p r ó .  f é l r e é r t é s e k .  Vígjáték egy 
felvonásban irta: Lunn József. BendozŐ: Pet
renko János Súgó : id. Pazár Gusztáv. Személyek : 
Sir George Gourlly Frenyó Lajos. Ilona, leánya

I Kirschner Mariska. Udvarmester Gocso Emil.

Aldernáán Gayfare ifj. Pazár Gusztáv. Gayfaré 
Károly fia, Ján Mátyás. Jóízű Samu Gocso Gusz
táv. Lucza Gocso Herminka. Inasok Síró János, 
ifj. Roháts Lajos. Kezdete este fél 8 órakor. 
Ezt megelőzi »A l égy«  czimü vig monológ. 
Irta: Emilé Guiard. Fordította: Hevessy József. 
Előadja Ján Mátyás. Helyárak: l-ső hely 80 kr., 
Il-ik hely 60 kr, III-ik hely 40 kr., állóhely 30 
kr. Jegyek előre válthatók augusztus 10-től Jerem 
Aurél kereskedésében. Előadás után táncz-estély 
a községháza nagytermében. Belépti jegy 50 kr. 
Felül fizetések köszönettel fogadtatnak és hírlapi- 
Ing nyugtá''tatnak. Rendezőség: Antóny Kálmán, 
Dradofka Károly, Elek Géza, Frenyo Lajos, Gocso 
Emil, Gocso Gusztáv, Jerem Aurél, Ján Mátyás, 
Orosz Gyula Petrenko János, id. Pazár Gusztáv, 
ifj. Pazár Gusztáv, Szabó Károly, Vlacho János, 
Zimann Ede.

—  A »kokovai darázs« czimen bizalmas 
körben egy kőnyomatos humoros irányú szép- 
irodalmi lap jelenik meg Kokovín, melynek ol
vasóközönsége és munkatársai a gróf Forgách- 
féle uradalom tisztjeiből kerül ki. Maga gróf 
F o r g á c h  Irma ő méltósága is sok sikerült dol
gozattal szokta a lapocskát élénkíteni. A szelle
mes szép grófnő humorát és ügyes to.lát már 
sokan megbámulták, kik mind úgy nyilatkoztak, 
hogy a »kokovai darázs« nemcsak fájdalmasan 
szúrni, hanem kellemesen zümmögni is tud.

—  A várgedei fürdő önkéntes árverés alá 
kerül. A közbirtokosság belátta azt, hogy e fürdő 
jövője egy vállalkozó kezében jobban van bizto
sítva, elhatározta, hogy azt eladja. Az önkéntes 
árverés folyó évi november 7-én fog megtartatni 
a heiybeli királyi törvényszék telekkönyvi ható
ságánál.

— Tűz volt Királyiban a lefolyt héten, melyet 
azonban a kivonult tornallyai tűzoltóság csak
hamar lokalizált. Szerencse volt a szélcsend idő, 
mert ellenkező esetben az egész falu martalékává 
lett volna a tűzvésznek.

—  Halottaiból feltámadott. Egy helybei: 
lap legutóbbi számában az van megírva, hogy 
Kohn Albert fakereskedő kis fia az uborka 
elrakásához szükséges eczetessentiából ivott s az 
azonnali orvosi segély daczára, a szülők nagy 
fájdalmára meghalt. Nem tudjuk, hogy a halált 
melyik orvos konstatálta, de annyi biztos, hogy 
leghitelesebb értesüléseink szerint a gyermek él 
s journalistikai erőnket örömmel látjuk ezúttal, 
hogy a hírlap hasábjain őt feltámasztjuk.

— Tamásfala község elöljárósága a helybeli 
kisdedóvoda javára tánczczal egybekötött nyári 
mulatságot rendezett folyó évi julius hó 30-án. 
A mulatság reményen felül sikerült. A tiszta jö
vedelem 12 frt 17 kr., mely összeghez még hoz
zájárultak felüíizetéseikkel : nagyságos Farkas 
Abrahámné úrnő 2 frttal és ngos Máriássy László 
úr 2 frttal s igy a tiszta jövedelem 16 frt 17 
krt tesz ki. A tisztelt pártfogók fogadják ez úton 
is az elöljáróság őszinte köszönetét.

Gyors gyógyulás. M. S. ur a múlt hetek
ben volt a Lipótmezőn s csodák esodája ma már 
teljesen felépülve otthon van.

—  Beküldötték a nagy-rőczei államilag se- 
gélyzett községi polgári és kereskedelmi iskola 
értesítőjét az 1892 93. tanévről. A 104 lapra 
terjedő terjedelmes füzetet Perjéssy-László igaz
gató állította össze. A polgári iskolának volt 
116, a középkereskedelminek pedig 34 tanulója, 
kik között volt rém. kath. 41, ág. ev. 75, ev. 
ref. 16, izr. 18, anyanyelvre nézve magyar 84, 
német 12, tót 54. Ä hat osztályú, magyar tan
nyelvű polgári iskolába a tanulók szabályszerű 
felvétele augusztus hó két utolsó és szeptember 
hó 1. és 2 napjain, délelőtt 9 - 1 2  óráig az igaz
gatói irodában történik, ugyanekkor tartatnak a 
felvételi és javító vizsgálatok is. Szegény tanulók 
teljes, vagy részleges tandíjmentességre számít
hatnak, ha ezért folyamodnak. A tek. városi ta
nácsra czimzett folyamodványok egy évesnél 
nem régibb szegénységi és a múlt tanévi iskolai 
bizonyitványnyal felszerelten, beiratkozáskor az 
igazgatónál nyújtandók be Teljesen szegény és 
igen szorgalmas tanulók tankönyvekkel is segé- 
lyeztelnek. A polgári iskola első osztályába sza- 
bályszerüleg csak oly tanuló léphet b e : a) ki 
életének 9. évét betöltötte, mely körülmény hite
les születési bizonyitványnyal igazolandó, b) ki 
az elemi isk. IV-ik oszt. jó eredménynyel bevé
gezte s a felvételi vizsgálatot sikerrel kiállja. A 
polgári iskola hat osztályát végzett ifjak előtt a 
következő életpályák állanak nyitva: a) alkal
maztathatja magát állami hivatalokra és pedig : 
várni, pénzügyőri, dohánybeváltási, eladási, lottó 
és sóhivatalnok ; b) a minősítési törvény értel
mében lehet községi és körjegyző; c) alkalmaz
ható ipar és kereskedelmi vállalatoknál, pénz
intézeteknél mint hivatalnok. Ha a polgári is
kola hat osztályának sikere«* bevégzése után még 
tovább akar tanulni, felléphet a gazdasági és 
állatorvosi tanintézetbe. A kereskedelmi közép
iskolában az 1 8 9 3 -9 4 . tanév szeptember 1-én



kezdődik A tanulók augusztus 30-án és Hl-én 
vétetnek fel és iratnak be. Ugyanekkor tartat
nak a felvételi és javitó-vizsgák is. A kereske
delmi iskola első osztályába beléphet mindazon 
tanuló: a) a ki a polgári, vagy valamely közép
iskola (gymnasium, vagy reáliskola) negyedk 
osztályát sikerrel bevégezte. Ezen előképzettség 
hiányában : b) a ki legalább 1 4 éves és a pol
gári (középiskolai) alsó négy osztály tananyagá
ból a felvételi vizsgálatot sikerrel kiállja. A fel
vételi vizsga dija 10 Irt. A kik a kereskedelmi 
középiskola mind a három évfolyamát be végzi к 
és a záró (érettségi) vizsgát sikerrel leteszik, az 
életben a következő kedvezményekre számithat- 
hatnak : Katunakötelezettségiiknek, mint egy éves 
önkéntesek, tehetnek eleget. Alkalmazhatók na
gyobb kereskedésekben, bankoknál, takarékpénz
táraknál, biztosítási intézeteknél, gyáraknál stb. 
mint pénztáros, könyvelő, vagy mint más szak
szerű hivatalnokok. Az 1893, évi, a tisztviselők 
minősítéséről szóló I. törvényezikk értelmében 
mindazon hivatalok megnyílnak előttük, melyre 
a lögymnasiumok, vagy főreáliskolák elvégzése 
után nyert érettségi bizonyítvány képesít. A ke
reskedelmi iskolát végzett és érettségit tett ifjak 
ezeken felül beléphetnek a magyaróvári gazda
sági akadémia első, a többi hazai gazdasági tan
intézet második évfolyamába, felvétetnek a posta-, 
táviró- és vasúti tiszteket képző tanfolyamra. 
Hogy a vidéki és szegényebb sorsú növendéke
inknek a megélhetést könnyebbé tegyük, a pol
gári- és középkereskedelmi iskoláink kebelében 
működő ifjúsági segélyző-egyesiilet a jövő tan
évben 41 segélydijat 000 frtnyi összegben fog 
kiosztani. E segélydijak valamelyikének adomá
nyozásáért legkésőbb f. évi augusztus 25-éig 
»az ifjúsági segélyző-egyesiilet választmányához* 
kell folyamodványnyal fordulni. E folyamodvány- j 
hoz szegénységi iskolai bizonyítvány csatolandó, j

Piaczi árak
Rimaszombatban 1893 augusztus 12 én tartott heti 

vásáron:
Tisztabuza forint 7.—.- 7.06, rozs 5.70—5.НО, árpa 

580-0 . zab 7.50 -7.60 kukoricza 5-50 5.60, krumpli
1.25.— 1.40, bab-------- .------mmázsánkint. — Marhahús
32 kr. Borjúhús 52 kr. Sertéshús 48 kr. kilogrammonkint.

Л rkapitányi hivatal.
Rozsnyón 1893. évi augusztus 5-én tartott heti 

vásáron:
Tisztabuza frt 610., rozs 470. árpa 4.10. zab 3.50 

kukoricza 5.10, hah 5 00., kása 0.20 hektoliterenkint 
Súlyán Sándor, rkapitány.

3162.
1833. tlkv. SZam'

Árverési hirdetményi kivonat.
A rimaszombati kir. trvszék. mint telekkönyvi ha

tóság közhírré teszi, hogy a tiszolczi kölcsönsegélyző 
szövetkezet végrehajtatnak, Sifrik István végrehajtást 
szenvedő elleni 260 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a rimaszombati kir. törvényszék 
területén levő, Tiszolczon fekvő, a tiszolczi 055. számú 
tlkjben foglalt Sifrik István és neje Sifrik Mária nevén 
álló 2‘iHÍ 2385. 2386. 2387. 2388. 2380. 2300 hrszámokra 
06 frt, tiszolczi 772. számú tlkjben foglalt Sifrik István 
és neje Sifrik Mária nevén álló 3102. hrszámra 4 frt, a j 
tiszolczi 550. sz. tlkjben foglalt Sifrik Sámuel, kiskorú 
Sifrik Pál és .lános, Sifrik István és neje Sifrik Mária 
nevén álló Hőt -a  hr.sz. úrbéri erdő s legelőre 20 frt, a 
tiszolczi 1016 számú tlkjben foglalt Sifrik István és neje 
Sifrik Mária nevén álló 1678. hrszámra az árverést 108 
írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
és bogy a fennebb megjelölt, ingatlanok az 18‘*3. évi 
augusztus hó 25 napján délelőtt 10 órakor Tiszolcz köz
ségben, a községházánál megtartandó nyilvános árveré
sen a megállapított kikiáltási áron alól iseladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 százalékát, vagyi a tiszolczi 055. számú 
tjkvi birtokra 0 frt 60 kr.. a 772 számú tjkvi birtokra 
4 kr.. 550. számú tjkvi birtokra 2 frt. 1016. számú tjkvi 
birtokra l* frt 80 kr, készpénzkén, vagy az 1881. évi LX. 
t ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881 november hó 1-én 3333 szám alatt kelt igazság
ügyminiszteri rendelet 8 §-ában óvadékképes kijelölt 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 170. £-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltalni.

Kelt В imaszombatban. 1800. május hó 20. napján.
A rimaszombati kir. törvényszék, mint telekkönyvi 

hatóság
A L T D O R F F E R  s. k., 

kir. tszéki biró.

Uj-Concert-Zongora
kitűnő hanggal, bócsi gyárhói eladó.

Czim a kiadóhivatalban.Egy jó házból való fiú
t a n u l ó u l  c l  f o g  a d t a  t i k ,előnyös feltételek mellett

FRIEDL GYÖRGYv a s  és f ű s z e r - k e r e s k e d é s é b e n  
PUTNOKON.

Hirdetés.A néhai ílanvay 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 bordó bor, végre Rimaszombat városában lévő s a rimaszombati 040. sz. ijkönyvben foglalt lakóház a hozzá tartozó beltelek és mellék- épületekkel együtt, önkéntesen nyilvános árverés útján eladóvá tétetvén, az árverés megtartására a következő határidők lűzettek ki ;1. A tardonai 412 hold öreg <rdő fájának, valamint a poszobai erdőben levő mintegy 3700 műtölgyfának eladása végeit Tornallya város nagyvendéglőjének casinó- termében leendő nyilvános árverés rtieglar- 1 ására folyó 1893. évi augusztus hó 30. 
napjának délelőtt 10 órája.2 Az alacskai szőlőbirtok, pinezék és az ezen pinezékben levő 145 bordó bornak eladása végett a helyszínén, vagyis Alaeska községházánál leendő nyilvános árverés megtartására folyó 1893. évi augusztus 25. 
napjának délelőtti 10 órája.3. A rimaszombati 040. sz. tjkönyvben foglalt ház és hozzátartozó beltelek s mel- I léképüleleknek eladása végeit Rimaszombatban, a városházánál leendő árverés megtartására folyó 1893. évi augusztus hó 
24. napjának délelőtti 10 órája.Mely árverési batáridőre a venni szándékozók ezennel tisztelettel meghivatnak. Az árverési feltételekről az árverést megélő zőleg felvilágosítást nyújt alólirott Csízben, de megtekinthetők az illető községek elöljáróságánál és a rimaszombati polgármesteri hivatalnál.Csíz, 1893. évi julius 23-án.

Hanvay József.

HIRDETÉNY.
A Hubay László kiskorú gyermekei tulaj

donát képező

d o b f e n e k i  b i r t o k ,
mely áll, kataszfrális holdakban : 4 hold belsőség,
138 hold szántóföld, 33 hold rét és 23Г> hold 
erdő-legelőből, gyámhatósági rendelkezés folytán

Hzabndkózböl eladó,
esetleg az 189L év május 1-jével haszonbérbe 

Jviadú. — Bővebben az alulírottnál értekezhetni. 
Rimaszombat, 1893. julius 28

Marion János,7 I
t tiszti ügyész.

E l a d ó  v a r r ó g é p .
Egy egészen uj, valódi

S i n g e r - f é l e  v a r r ó g é p ,
családi körülmények miatt jutányos áron eladó.
A vételár részletekben is lefizethető.

Levébei megkeresésekre is szívesen nyújt I 
értesítést Szvetniczky Ferencz Rimaszombatban.

Árverési hirdetmény.Jolsva r. t város tulajdonát képező vásár- illetve helypénzszedési jog, úgyszintén a városi alsó malom s végűi a 
mészárszékek Jolsván, f o l y ó  é v i  s z e p 
t e m b e r  h ó  1 - j é n , délelőtti 9órako. a város házán tartandó nyilvános árverésen három évre haszonbérbe adatnak.Árverési feltételek ezen polgármesteri hivatalnál hivatalos ‘órák alatt megtekinthetők.Kelt Jolsván, 1893. aug. hó 1.

Ihizilidesz Gusztáv,polgármester.
Nyomatott a kiadó Náray J. A . gyorssajtóján Rimaszombatban.


