
A gömörmegyei gazdasági egye
sület.

Mtg élénk emlékünkben él a folyó év 
junius hó 2-ika! Ezen a napon támadt fel 
halottaiból a gömörmegyei gazdasági egye 
sülét a Tornallyán megtartott éitekezleten.

És a hogy feltámadt, arról győződtünk 
még. hogy a »leányzó nem halt meg, csak 
aluszik «

Az álom hosszú volt, több évekre ter
jedt. s bár a gömörmegyei közgazdasági vi
szonyok közül egy, esetleg sokra képes in
tézményt szomorú szívvel nélkülöztünk : az 
ébredés tagadhatatlanul impozáns és erő
teljes volt.

Junius 2-ika találkozója volt Gömör- 
megye legelőkelőbb, legvagyonosabb és leg- 
ertelmesebb gazdaközönségének, mely bár
mennyire is gyakorolta itt-ott a legélesebb 
kritikát az egyesület múltjáról, azon okok
ról, melyek az egyesületet nagy pártolás, 
tetemes vagyoni előnyök mellett is a tetsz
halott tehetetlen merevségébe jultatták ; 
mégis kifsillogott minden szóból az orom- 
sugár. hogy az egyesület feltámad, s hallot
tunk lelkes felszólalásokat, melyek a szép 
reményt is felébresztették, hogy az egy szebb 
jövőre szól

Az akkori értekezletek  két fő megálla
podása volt: a hátralékos tagdijaknak be
hajlása és az alapszabályok revidiálása; 
mindkét íunctióra egy-egv bizottságot küld- 
vén ki. A tagdijak behajtása folyamatban 
van. az alapszabályok készen vannak s hátra 
van, hogy az alakuló közgyfllés egvbehi- 
vassék még e hó folvamán _____

Es hogy az érdeklődő nagyközönség- ; 
nek módot nyújtsunk, hogy az egyesület 
alapszabályait megismerje, még mielőtt az 
a közgyűlés elé terjesztetik elfogadás végett, 
hogy a nagyközönség előre elkészülhessen 
a közgyűlésre s ki-ki saját tapasztalatait is 
minél helyesebben juttathassa érvényre: ez 
okból mi a közügyet szolgálandó e g é s z  
t e r j e d e l m é b e n  k ö z ö l j ü k  ma i  s z á- 
rn u n к b a n az  u j j á a 1 а к u 11 gö  m ö r- 
m e g y e i  g a z d a s á g i  e g y e s ü l e t  a l a p 
s z a b á l y t e r v e z e t é t .

Járuljon ezen tettünk is hozzá, hogy 
a gazdasági egyesület ügye iránt feltámadjon 
az érdeklődés, s az egyesület intéző féríiai 
s az egyesület tagjai találkozzanak ama 
szép czélokra való törekvésben, melyek az 
alapszabályokban kifejezést nyernek

A ezé lók mind praktikusok, melyek ott 
kiíejezvék és ép azért nincs helye a két
kedésnek. hogy vájjon azok megvalósulnak-e, 
mert ahhoz nem kell más a közgazdasági 
viszonyok helyes ismerésén kívül, mint 
praktikus, mozgékony szellem, energia és 
kitartás.

i\ praktikus szellemnek máris találunk 
kifejezést az ujjáteremtett alapszabályokban 
is és kivált az ideiglenes titkár, Szakáll 
András ur iránt fejezzük ki elismerésünket, 
hogy az egyesület újjászervezésében a prak- 
dkus irányt követi.

Ép oly praktikus a kísérleti állomások 
rendszeresítése, mint a sajtóval való élénk 
contact us. Az ebő közveti ti az anyagi érd зк 
fejlesztését gazdasági utón, a másik ugyan
ezen czélt szolgálja szellemi utón

A mi sajtónk törekedni is fog, hogy 
állandó kapcsolatot tartson fenn Gömör- 
megye gazdaköreivel, gazdasági egyesüle
teivel.

Mi szívesen nyitunk a mai nappal ál
landó rovatot, hogy a megyei közgazdasági 
viszonyok olt ápoltassanak.

Egyúttal felkérjük a gazdaközönséget, 
hogy eme rovatot igyekezzék maga is tömör, 
rövid felszólalásokkal kitölteni.

A további praktikus czélok közt látni 
véljük, hogy a gazdasági egyesület minden 
gazdászati előnyt járjon ki a gazdáknak, s 
azoknak lehető jutányos áron való megszer
zéséről gondoskodjék, vagyis biztosítson 
nekik olcsó bevásárlási forrásokat, viszont 
nyújtson módot és utal, hogy áruit a lehető 
legjobban eladhassa, úgy hogy a gazdasági 
egyesület központi irodája egy valóságos 
k is  v i d é k i  b ö r z e  legyen a szó neme
sebb értelmében

Egy további czél a gazdasági népszerű 
könyvek terjesztése, hogy az okszerű gaz
dálkodás fejlesztessék

Ez a pont teljesen rokon a hírlapi 
agitatióval, a mennyiben a könyvet a he- 
tenkint megjelenő lap is helyettesítheti.

Feladata továbbá a központi irodának, 
hogy a kormánynak előterjesztéseket tegyen, 
viszont a kormánynak a mezőgazdaság ér
dekében tett intézkedéseinek végrehajtását 
ellenőrizze; feladata, hogy a nemzetközi ter
melés és árviszonyokat (cursusokat) folyton 
tanulmányozza s a közönséget óvja egyes 
könnyelmű termelésektől és figyelmeztesse, 
mily termények fognak nagyobb keresletre s

T Í K C J I .

NEMSZERETEM Л KÉK HARISNYÁSOKAT.
— Válasz lenti cziraü tárczaczikkünkre.

A »Gömör« eredeti tárcsája.

Tisztelt uram !
E hó 21-én megjelent »Nem szeretem a 

kék harisnyásokal« czimű tárczájában felhívja a 
hölgyvilágot, hogy ha kedvük van, válaszújá
nak reá.

Én, ámbár e kegyetlen világ Ítélete sze.int 
még nem tarthatok jogot a »hölgy« elnevezésre, 
mert én még csak aféle lenézett kis bakii» va
gyok, mégis igen sokat koczká/Jatva, netalán a 
mama haragjával is szembe szállva, kijelentem 
zerénv véleményemet.

Szerettem volna Önnek levéhleg válaszolni, 
mivel reszkettem még a gondolattól is, logy 
soraim a nyilvánosság elé kerülhetnek, а о 
a/.onban még inkább tartottam, bogy eJ( * ri| 
valaki meglátja s akkor talán a lelketlenek m g » 
lógják hinni, (oh Istenem I) •hogy szerelmes levél,
I'edig........  ments Isten, ilyesmi dehogy is jut
eszembe, meg aztán, hogy őszinte eg\e", 
is értek én ahhoz. , , А#лМ, 0

Hogy szavaim őszinteségében nem kételke 
dik, azt nemcsak remélem, de el ie várom, g • 
elvárom, hiába mosolyog olyan hitetlen « 
lább jelenleg ebben a stádimban la om

“1т0Istenem! hát olyan nehéz azt elhinni hogy
egy »bakiis«, ki még alig rázta le láhai.ol az

iskola porát s kinek ujjai még nedvesek annak 
eezetes tintájától, nem gondolhat egyébre, mint, 
mint — no az egyszeregyre.

De nekem tulajdonképen nem is az a ezé- 
lom, hogy On előtt a bakfisokat védelmezzem, 
csupán meg akarom győzni véleményének téves 
volta felől.

Ön ideális, midőn azt állítja, hogy nejének 
okvetetlenül a »kék harisnyásokhoz« kell tar
toznia. Hiszen elhiszem, hogy az igen kellemes, 
vonzó, ábránd* lehet, hogy — a mint írja — 
majdan egykor imádott kis feleségével együtt 
fölváltva forgathatja tollát, de már engedjen 
meg, ha bátorkodom azt a megjegyzést tenni, 
hogv ez igen szép, de csakis *— idcalismusnak, 
mert higyje el, hogy oly nó, ki a gondviselés 
által számára kijelölt* hatáskört mellőzve, a férfit 
igvekszik helyettesíteni, megszűnik valódi nó 
lenni, mert korán sem szabad azt hinnie, hogy 
az emberiség nyerne az állal, ha a nő a térli 
helyére lépne, mert ekkor el kellene hagynia a 
lényegéhez tartozó kört. A nő a férfit semmiféle
képen nem pótolhatja, úgy szintén a férfi a nő 
helyét igen tökéletlenül töltené be . . .

Tárezájából azt is észlelém, hogy On ki
váncsi igen, igen, nem tévedésből, egész határo
zottan’ mondhatom. Lám, lám, én pedig eddig azt 
hittem, hogy ez csak aféle nékünk privilegizált 
tulajdonság, melyet még (ha jól emlékszem a 
bibliára) Éva anyánktól örököltünk.

Látom, hogyan tiltakozik ezen tulajdonsága 
ellen (le hát nem arról tanuskjdik-e ezen fel
kiáltása* »Oh ti naplók, melyek nem láttok nap
világot, mily sok édes titkot rejtetek magatokban «

Mennyi vágy, mennyi epedés, mily leirha- 
j tatlan kíváncsiság rejlik e szavakban.

Bedig látja, nemcsak édes titkokat rejteget
nek azok a naplók !

Egy nó normális állapotban ritkán vezet 
naplót, többnyire ha szerelmes, ilyenkor — mint 
tudja két eset fordul elő, vagy boldog, vagy 
boldogtalan az illető

11a boldog, úgy naplót vezet, hogy később, 
ha már elvesztette, avagy egész teljében birja 
azt, annak olvasásába merülvén, még egyszer 
átélje azokat a boldog perczeket, melyet a sze
relem gyermekkorának neveznek.

S ha boldogtalan V — van-e olyan szív, 
mely fölfoghatná, úgyszólván vele együtt érezné 
azt az iszonyú fájdalma* s azt a kifejezhetetlen 
szenvedést, a mely az ilyen szerencsétlen női 
szívre vár?

Ilyenkor tehát naplóhoz folyamodik, annak 
panaszolja el szegény szive kínját, azzal osztja 
meg szenvedését s arra bízza szive legszentebb 
titkát. S van-e ennél jobb meghitt? Bizonyára 
nincs. Az nem fecseg, mint némely könnyelmű 
barátnő, csendes s hű marad hozzánk.

S a szegény nő szive megkönnyül, ha van 
valakije, ki osztatlanul az övé s ki nem csalja 
meg, mint a hűtlen emberek, ezzel játszik, cse
veg s ez képezi gyakran neki igen hosszú időre 
—  mindenét.

Bevégezlem czélomat s végül még csak 
arra kérem, ne legyen többet kiváncsi a *höl - 
gyek naplójára«, mert meg vagyok róla győződve, 
hogy megijedne az abban található csodás ortho- 
graphiától.

Ez u véleménye E(JY BAKFISNVK.



újabb s nagyobb piaczra találni. Ёяек a j 
feladatok pedig mind olyanok, melyek egy 
általános keretet jelentenek, alapszabályba 
bent vannak, vagy nincsenek, egyre megy; 
a fő, hogy megvalósíttassanak. Ks mi hisz- 
szük és reméljük, hogy az ujjáteremtett 
gazdasági egyesület az eszközöket és utat 
meg fogja találni s nemcsak a gazdasági 
érdekek előmozdítója, hanem e<ry egészsé
ges központ is lesz, a melyen át fognak 
szűrődni a legkiválóbb érdekek, a melylyel 
egybe lesznek fűződve az összes megyei gaz
dasági kisebb körök.

A közgazdasági szervezet ezzel egy 
egészséges kerékvágásba jő, s ezen nagy 
érdekek késztetnek bennünket arra is, hogy 
a folyó hóban megtartandó alakuló közgyű
lésre felhívjuk már most a nagyközönség 
figyelmét, hogy kérjük, miszerint csatlakoz
zék az egyesülethez minél nagyobb szám
mal és minél lelkesebben, minél több tett
erővel.

Iskolaév kezdetén.
Nem tartozik ritkaságok közé, hogy férfiak 

ép oly gyorsan és közvetlenül változtatják meg 
gondolkozásmódjukat vagy jobban mondva azt, 
mit e helyett litogtatnak, mint változó időjárású 
vidékeken ruhánkat szoktuk ismételten változ
tatni. A történelem említ ugyan szilárd, követ
kezetes férfiakat, kiket az eke mellől szólítottak 
a haza megmentésére, s kik, ha feladatuk sike
rül, ismét visszatértek az eke mellé, megelégedve 
azzal ha embertársaik nem törődnek velük. Ta
lálkozunk a történelemben oly egyénekkel, kik 
meggyőződésükért kiittúk a méregpoharai: bát
ran léptek a máglyára, kik a durva erő, anyagi 
hatalom elé, az erényérti szent lelkesedés erejét, 
az érinthetlen férfiú méltóság hatalmát állították, 
kik száműzetésbe mentek, szükséget és nélkülö
zést szenvedtek, mert hasonlóan a fénysugárhoz, 
nem akartak meghajolni, hanem inkább meg
törtek.

Hü, áldozatkész szülők és gyermekek va
gyunk, alapítunk mindenféle jótékony intézetet, 
fölfedezéseket teszünk, találmányokkal gazdagít
juk a világot és határozottan haladunk elő élet
módunk finomításában; de mindezek mellett mégis 
elvesztjük lényünk velejét, mert cselekvésünk 
indító oka csakis a vágy apróbb rétegeiben 
rejlik.

Létünk kellemessége, a jelenkor fogalmai 
szerint, ez az a mi után mindenki törekszik, e 
bálványnak áldozunk és mivel ehhez pénz az 
egyedüli eszköz, azért hajhássza ezt minden 
ember. Ezért homályosodik el a jogérti érzelem, 
ezért tünedeznek a magasztos eszmények, ezért 
leszünk csökönyösökké minden iránt, a mi ne
mes! Ezért cseréljük el könnyű szívvel a becs- 
jelet a becsületért, ezért arat a siker ; nem 
törődve azzal, hogy mily utón mcdon lett elérve, 
elismerést és csodálkozást. Azonban, a tiszta

A Z  E L S Z Á N T  R I P O R T E R
(Amerikai történet.)

Irta : D 0  N M 0 R G Ó.
Bevezetés.

Ha e sorok végére érve. megvetést éreznél 
nyájas olvasó a tolakodó riporter iránt, gondold 
meg, hogy ő nem volt rosszabb Dugonics Ti
tusznál, ki a törökkel együtt inkább magát is a 
mélybe vetette, csakhogy a várat megmentse. 
Nos, nem ugyanezt tette-e, kissé más alakban, 
lapja érdekében, a toll elszánt bátor hőse ?

Az első nap.
Mr. Nordfolktow James, a «Yankee yorki 

Herald« fürge riportere egy szép reggel beállít 
Mr. Claylwort Robinson, Yankee-York tömzsi 
főpolgármesterének hivatali szobájába.

—  Good morning, my dear Bir f — bókolt 
a fürge riporter bizalmas szembunyorgatással, 
s kedélyesen mosolygott hozzá.

Mr. Claytworth homlokán a megsértett hi
vatalos méltóság veszedelmes ránezokat húzott 
össze. Hideg hangon szólalt meg, miközben Ádám
csutkája egészen eltűnt a borotvált toka elsi
mult redöi alatt.

—  Mi kell?
—  Pompás kérdés! Csakugyan kell valami. 

Még pedig okvetlenül kell! Mondja csak kedves 
polgármester ur, nem tudna nekem valami új
sággal szolgálni? Valami hivatalos dolgot . . . 
valami pikáns i zét . . .  Hm? Hehehe! . . .

Mr. Claytworth ereiben igazi angol vér folyt. 
Élete legválságosabb pillanataiban, igy nősülé 
sekor sem hagyta el hidegvére. Hanem most, 
most érezte, hogy ki fog törni, s legnagyobb 
erőfeszítésébe került megőrizni a hivatalos ko-

emberiség minden csecsemővel újjá születik, 
amiért is ivadékainknak tehetségünk szerint 
ajánljuk azt, mi egykor valóban boldogíthatja 

I őket és e z : hogy j e l l e m e k k é  n e v e l j ü k .
A jellem ama tulajdonságoknak, mitől mi se 
akadályozható, hamisítatlan kifejezése, melyek 
az egyéniség lényegét képezik. Mihely a tulaj- 
donságok ingadoznak, változók, tehát az illető 
egyén jellemetlen, oly jellemzés, mit senki sem 
akar magára vagy gyermekéire alkalmaztatni, 
pedig az, mit e szóval jelzünk, igen gyakran 

I előfordul.
Ennek okai nem a korszellemben rejlenek, 

mint a fönnebbiektől könnyen következtetnénk; 
csak a neveléshibák következményei, melyek nö- 

, vekedve erősbödnek E hibák meg vannak a 
; családban, főként a társadalmi intézményekben 
i és az iskolában.

Az iskolának vagy jobban mondva a taní
tásnak nagy befoyása van a jellemre. Az isko- 

I Iának természetszerűen inkább terjedő, mint 
mélyedő hatása van. Kell, hogy általános tanítási 
ezélt tűzzön ki, kell, hogy általánosan érvényes 
kérvényeket hozzon, mivel pedig szem előtt kell 
tartania a középmértéket, se a színvonal fölött, 
se alatta nem terjedhet el. Egyenlősitenie, álta
lánosítania kell és véletlen játékra bíznia, az 
egyesek sajátságait egyéniségeit. Ekként könv- 
nyen megeshetik, hogy kitűnő tanítvány gyönge 
jellem legyen; sőt az az eset is képzelhető, 
hogy a tanulóknak elsőrendüsége okozza a fed
désre méltó jellem képzését, mert ha több tanító 
a legkülÖnrieműbb követelézekkel áll elő a fin 
irányában és nem képes arra, hogy mindegyiket j 
egyaránt teljesítse, csakis két eset képzelhető: 
a fiúban vagy rendkívüli és sokoldalú tehetség | 
rejlik, vagy pedig tanítóinak megelégedését egyéni 
természetének végképeni lemondása árán szerzi 
meg, mindenkihez alkalmazkodni igyekszik és , 
minden órában másnak kell lennie, mint aminő. j 
Ha már mosi ehhez még az is járul, hogy az 
oktatás is inkább elható és tudást halmozó, mint i 
serkentő és képző, ugv hogy csupán a főt veszi 
igénybe, a szivet pedig érintetlenül hagyja, úgy | 
minden oda működik, hogy a jónak Ígérkező . 
jellem tönkre menjen.

I
A »Gömör-Kishontvármegyei gaz

dasági egyesület
u j - a 1 a p H x a b \\ 1 у - 1 e r v о z e t e.«

Az egyesület czime é> eszközei.
L §.

Az egyesület czime: »Gömör Kishontvár- 
megyei gazdasági egyesület«.

2. § .

Az egyesületnek két — egy nagy és egy 
kis pecsétje van. A nagy pecsét Gömör-Kis
hont vármegye czímerét »A Gömör-Kishont várme
gyei gazdasági egyesület nagy pecsétje* körirat
tal tartalmazza, a kis pecsét csupán A Göroör- 
Kishontvármegyei gazdasági egyesület pecsétje« 
felirattal bir.

3. §.
A nagy pecsét díjazásoknál, okleveleknél, 

s nagyobb jelentőségű okmányok hitelesítésé-

»él használ tátik ; a kis pecsét pedig általában hi
vatalos levelezéseknél.

4.
A nagy pecsét az elnöknél, a kis pecsét a 

titkárnál tartandó.
Az egyesület székholye és területköre.

5. §
Az egyesület székhelye Rimaszombat, terü

letköre Gömör- Kishontvármegye.
Az egyesület czélja.

6. §.
Az egyesület czélja: általába a hazai, külö

nösen pedig Gömör* Kishontvármegye földmivelés- 
sel foglalkozó néposztályának szellemi művelő
dését és anyagi jólétét előmozditani, nevozotesen 
czéljául tűzte ki: a közművelődést és a mező- 
gazdasági szakértelmet fejleszteni; a földművelés 
érdekeit a kormány és törvényhozás irányában 
képviselni; a hatósági közegeket szakvéleméiy- 
nyel és felvilágosítással támogatn: ; a mezőgaz
daság körül mutatkozó hiányokat és akadályokat 
megszüntetni és ezek elhárítására vonatkozó 
intézkedéseket indítványozni; felmerülő fontos 
szakkérdések tekin‘etében véleménves jelentéseket, 
szakértekezéseket a kormány elé terjeszteni : 
helyeseknek felismert intézményeket vagy újítá
sokat támogatni. Külföldön tapasztalt haladásokat 
figyelemmel kisérni s azok tanulmányozására ki
küldött honfiakat segélyezni; a föld hitelét emelni 
s a gazdáknak a tőkét az egyesület által küny- 
nyebben és olcsóbban hozzáférhetővé tenni. A 
termények elárusitásának lehetőségét fokozni és 
a belföldi terményeknek a külföldiekei való ver
senyképességét folyton emelni: a gazdákat minél 
okszerűbb földmivelésre serkenteni, végre a mezei 
gazdászat kifejtésére biztos és eredménydus 
irányt adni.

Az egyesület eszközei.
7. $.

Az eszközök, melvekkel az egyesület kitű
zött czéljai elérésére törekszik, következők : Al
sóbb és felsőbb földmivesiskolák felállításának 
eszközlése : egyesületi tárgyalások, kölcsönös érint
kezés és eszmecsere, szakirodalmi közlönyök, 
iratok és könyvek általi eszmeterjesztés és a 
korral való haladásra buzdítás, mely végből ki
zárólag Gömör-Kishontvármegyére szorítkozva, 
liókegyleteket, olvasóköröket alakit, vándortani- 
tókat segélyez, felolvasásokat rendez, pályakér
déseket kitűz és jutalmaz Koronkint mezőgazda- 
sági kiállítások rendezése, kísérletekre és üzleti 
reformok meghonosítására állandó telepeket állít 
fel. Terménycsarnokok felállítása, hol a mezei 
iparnak termelvénvei, különösen pedig a gabona, 
biztosan elárusíthatok. A mezei ipar belterjes- 
ségóuck előmozdítására, a föld hitelének eme
lésére, a mezőgazdák és a munkások anyagi se
gélyezésére ezélzó intézmények u. m .: a kölcsö
nösség és részvények elvére fektetett tűz- és 
jégkár elleni biztositó társulatok, a társulás el
vén alapuló földhitel egyesületek, gépbeszerzési-, 
talaj javítási-, pineze- és egyéb mezőgazdasági 
szövetkezések kezdeményezése és támogatása, sőt 
esetleg az egyesület általi felállítása.

Folytatás a mellékleten.

molyságot Bensőjében már forrva, de még min
dig lesújtó grandezzával — az ajtóra mutatott.

— Ej! ej! Hát csakugyan nem tud kedves 
polgármester ur semmi újat? — csicseregte még 
mindig mosolyogva a fürge kis riporter.

Mr. Claytworthot erre már elhagyaa hideg
vér és a grandezza, s elementáris erővel böm
bölte el a választ:

— Takarodjék a pokolba! . .
M á s o d ik ' napon.

Mr. Claytworth Robinson, Yankee-York 
tömzsi főpolgármestere épen kedvencz hivatalos 
dolgát: a körmei tisztogatását végezte, mikor 
ajtaja kinyílt és belépett rajta Mr. Nordfolktow 
James.

—  Good morning, my dear Sir! — s ba
rátságosán megveregetve a vállát a polgármes
ternek, hízelgő hangon kérdezte: — Talán ma 
tudni fog valami újat ? . . .

— Hát nem megmondtam önnek már teg
nap, hogy menjen a pokolba! — ordított ma
gánkívül Mr. Claytworth.

—  All right! de hisz épen azért voltam 
bátor éppen ide visszafáradni! Hehehe! Nos, 
adjon ma valami jó hirt.

Mr. Claytworth önmagán csodálkozott. Egyik 
szépapja ugyan gutaütésben múlt ki ez árnyék
világból, de meg volt győződve, hogy sokkal ke
vesebb jussa volt ehhez a hirtelen átmenethez, 
mint neki. Megtapogatta magát, ha nem változott-e 
át balzsamba mártott múmiává hirtelen, s miután 
meggyőződött az ellenkezőről, a legmesszibb menő 
önuralom hangján reszketteté meg a levegőt.

— Ha rögtön nem távozik, kidobatom.
God dam ! Elvégre is ez nyilvános hiva

tal, a hova mindenkinek be szabad jönni, még

pedig akkor és annyiszor, a mint épp kedve 
tartja. Lapomnak eredeti hírre van szüksége,—  
s.én öntől akarom azt megszerezni!

Mr. Claytworth önkívületi állapotban csön
getett. Aztán a belépő szolgára rárivallt:

— John! Dobd ki ezt a gazembert.
Mig a szolga hozzákészülődött ehhez azél- 

I vezetes hivatali funkezióhoz, Mr. Nordfolkiow 
: addig levetette a kabátját, s felgyürve ingujjat, 

nyugodtan állt ki egy boxra.
A másik pillanatban John betört orral be

vert a szoba p dozafán, s harcz-, illetve kidobás
képtelenné volt téve.

Mr. Claytworth ekkor végkép megfeledke
zett a tekintélyről és saját legmagasabb kezei
vel rontott a fürge kis riporterre.

S a másik pillanatban Mr. Claytworih Ro
binson, Yankee-York tömzsi főpolgármestere, to- . 
vábbá az angol llegma, hivatalos tekintély, s le
sújtó graudezza — a földön hevertek.

Az utolsó jelenet.
A zajra, dulakodásra azonban deus ex 

machina-ként berohant az egész elnöki ügyosz
tály Főnöküket talpra állítani, ennek fuldokló 
hangon előadott kívánságát teljesíteni, pillanat
nak müve volt s ismét egy másik pillanatban a 
fürge kis riporter —  kirepült.

Mr. Claytworth még ki sem fújta magát, 
mikor ajtaja újra kinyílt s azon Mr. Nordfolktow 
kissé borzas feje bukkant be.

—  Hidigigigeigei! Köszönöm dear sir I Ez az 
eset pompás újdonság lesz lapomba Good day!. . .

Mr. Claytworth annyira elájult, hogy egy 
egész uj vízmüvet kellett berendezni, mig visz- 
szaadhatták angol hidegvérének, hivatalos tekin
télyének s lesújtó grandezráján&k. ^  y.



Csiri-ЬЙ. «
Tartatott Csízben folyó hó 26-án ,, •• ma d é l u t á n ' A 1rin?*szon?bali da,árdii kis társaság interpretált. »A rászedett vén leány.
.j ifjúság által ; széppé esillnoő'j/A°.Ti°r'  nyel eBvheWS?at.S?fChenyirkerlben l,an8verseny- czimü egy felvonásos vígjáték került színre. Rö-

vármegye egybegyült gyönsvei 8кГп ® ék a « Уdalművéwl? 1 ánezmulatságot rendez, melyre vid meséje, hogy egy gazdag özvegy úri ember
luplö pompás uj táncztemie melrn kbe ®mesfé a Heléuti ,lii m l>,'"'ír' 6j bara,ját szívesen látja. leányát egy bálban aggszüz által akarja gardi-
kítüuö, padlója síkos, díszletei ízlésesek emlékí- -  A ’ • fél * 6rakor Г0? 1*.1" 1»!1 azonb8na, к‘’ .1?Апупак .8e|,0*y8e
zetessé teszi végre az a csapongó iókerW ’ , 11 ■ T A Bemori ev. ref. papi értekezlet szept. h iszik. Szélhazy nevu udvarlojához fordul tehát
a mulatságon estétől reggele !ГыкоЙм д Y tar'a " a*V gyűlését. Tárgyai ^ ts é g é r . kivel összeesküvést sző a vén leány
fürdő ezúttal nemcsak betegek hanem * „ ? '* '  l l / r ' t * ' ' , K ndki jelentéfi 2 A serki Szabó .ló- ®llen- Szélhazy el kezd neki udvarolni, az udvar- 
<-miii mulató közönség belogadására м8Г  t  ,!,non,la4ilval üresedésbe jött főjegyzői szék !as a ven 1<!а"у 1 elhódítja s ep akkor, mikor 
inasnak bizonyult s a nagy8 és ’ tzén í * ka * i bcl(’Uestí- 3 Két rendbeli pályadij kiadása A Szelliazy nyakába borul, lép be a fiatal leány
mulathatott a nélkül hogy a beieJ^ tarsasa? ?zakaszi értekezletek jegyzőkönyveiben felvetett alv'a’ a kl borzadva latja, hogy milyen hölgyre
! | Г “  a 5 k l V u t ? f  ZaVarl,“ k 'ndltva,,yok 'eleit érdemleges diskussiő. 5. Egy- akarta »! a leánya, hízni s a ki most már nem
, „ ы ’ \ "közönség ^sorában alie i« if i - b*z|időig zatok bírálati méltatása. Összehívta: !s «;'p Orozhatja tovább. Szélházy a leleplezésért 

,  ̂ л Л  . , 18 vod iurdo- C»ab;iy Pál, értekezleti elnök jutalmul megkapja a kis leány kezét. Az özvegy
I , , . . .  \ *aKnak az idegenből __ * * .  . . . . ... úri embert. Dorogdyt Ra isz  Dezső adta, leányát

" . ' endegek adtak kik mar délután érkéz- I lak w  ^ '-b e g y e n  a t.izella- |lmÄt) M a d a r a s s v  Margit, Szélházyt P i l e -  *
k "agyr^zt magantogataibn s magánlakások- t  X  t  ™ l  T ,  hazl mulatságot ren- s z a n o v i t s  An'.al, Jucz, házvezetőnő aggszüzet

1. 0, s a furdéépule ben voltak elszállásolva. Este ! Jelt l , í  - Ь  -?k Г " А Т . >ГТ  He v e s s  у Mária urhölgy adta. Az előadás- rend-
" iakor ®Kybe volt mar gyűlve teljes számban ; a ! \ b  "  e* >аЬага1-. lobbek k(. f m « «  kívül sikerült. A bájos és szép H e v e s s  у Mária

a társaság s V a / d a I al ur az egyik főrendező ^ vll L  ,?■?ky »&? ?  f*  " eJe> Marikovsz.ky valóban mesterien tudta szépségét, báját, s ifju- 
, ,  „v.- Aranka kisasszonynyal és Ű r ö k  (iyula ! Л ю ! ,  * % * £ '* %  An,alné’. drj Szabó ^arauel «ágét maszkírozni segy vén leánv szerepét, alak-
,u a másik főrendező G lo s z  Vilma kisasszony- ! "®J®’ * ° “ k es, neJ?- <*У«П?У ját adui. P i l o s z a n o v i t s  Antal ur Budapest-
nv.ti megnyitotta a tánczot, igazán magvaros Tprl.plVúi ^  ■ n ie r  07ia 1 ^ 0SJ ot* ről, Szélházyt igazán bravourral játszotta s Bu-
irjtcsu csárdással. Mesés az a kedv, mely a csár- Л®Г, L l ?'CS neje>, 1 eschl,naAMiksa főhadnagy, dapestról magával hozta az összes széltolók hun- 
,l;t- során előtört a kedélyekből s 23-szor lett л Л...о-,,!. ,atJX,e- S°  ma-ok. A urMasag délután czutságait, kiből azonban mégis gyengéd, odaadó
ez a lelkes csárdás megujrázva. Ilyen hangulat- viv Д  к в п /т о .088*!® ?1? ndl,ató’ . bogy 't’e,n. jegyes válik, kit a legszebb leányok egyike bol
hán folyt a mulatság yz éjfélkor megtartott szün- J . ' j -  .. . e s mulatság lelt, ugv, liógy az idó dogit szerelmével. M a d a r a s s y  Margit bájos
"ra.g. mely alatt a társaság a nagy ebédlőbe 46 *n ® ‘ érsaság, mely vagy kis leány volt, kiről nem csoda, hogv Szélházyt
vonult, hol a legjobb izü Menü és legjobb borok "  ,,U; szétoszlott, eltelve a házi ! lábáról leverte. R a i s z  Dezső nagyon jól alaki-
dicscrték a csizi fürdő konyháját és pinezéjét. j Z :  dpj ™ar,kovszky btvánl és kedves, előzé- j tolta a gazdag földbirtokost s a leányáért aggódó
A sztinóra után jött a soupeé-csárdás, mely is-  ̂ ‘ # . apát. Az előadók mindent elkövettek, hogy He
inéi olyan hangulatban folyt le: hogy »bár csak ~~ Lótenyésztés érdekében. A lótenyésztési vessy Bertalanné úrnő szerzői szellemét sok
ez az éjszaka 13 éjjel tartana!« S a kedv még bizottság muH hó 28 napján a lótenyésztés elő- ügyességgel hozták általában a szereplők kifeje-
akkor is vígan mosolygott végig a társaságon, mozdítása czéljából jutalmakat osztott ki. A ki- zésre s volt kaczaj, nevetés s a sok pompás
mikor a napsugár felelt a mosolyra s a napsugár állított lovak közül dijakat nyertek: C s i k ó s  szellemes ötlettől és megjegyzéstől élénken meg
mosolyoghatott örömében még délben is, mert a a n y a k a n c z á k  u t á n  Várnay 70 koronát, nyilatkozó hangulat. Egyszóval az est pompásan
társaság egy része magyaros kedély I yel mulatott у einer 50 koronát, Slopovszky 40 koronát, Nagy sikerült, bár a kedves háziasszony gyászára való
a déli órákig. A szép társaságból feljegyezni si- j nos ^  koronát. Gaál Bőd János 20 koronát, tekintetből zene nem játszott. Kapcsolatosan meg
került a sok közül: (Jlosz Arthurné, Molnár Jó- ! Vdri V} ^orona ,̂ Szászy 10 koronát, Kövér 10 említjük azt is, hogy Piloszanovits Antal ur az
zsefné, özv. Bakó Istvánné, Vajda Andrásné, gr. koronát 3 éves csikók után Keiner 50 koronát, előadás előtt vakmerő bicziklista mutatványokkal
Almassy Arthurné, Balázsi Antalné Szeleczkv ” a,la ; ,í) koronát. Fejes 30 koronát, Tamás 20 mulattatta a közönséget. A társaságban s a né-
Pénesné, Forster Imréné, Szakai! Istvánné, Mű- koronát. Bodnár 10 koronát, Gyomor 10 koronát. zők közt ott voltak a szellemes háziasszony H e-
riassy Gizella, Szentiványiné, Horváth József né, A bíráló bizottságban ott voltak: Farkas Ábra- v e s s y  Bertalanné és kedves leánya He v e s s  у
Balogh Samu né, Mesko Abrisné • Glosz Vilma! a lótenyésztési bizottság elnöke, Hámos Mariikul és a szereplőkön kívül még: Borne-
Glosz Aranka, Fáy Lenke és Margit Forster László főispán, Széntmiklóssy István, Samarjay misza Lászlónk, Marton Jánosné, Madarassy De-
/stdika, Izsópy Ida’, Balogh Alá urhölgyeket. 'o- ;1;ino1s  S*aka11 A,ndrás bizottsági jegyző és Le- zsőné, Madarassy Vilma, Madarassy Ilona, Török
valibn tihisz Arthur, Molnár József. Dráskóezy ,10|/ку МЛг,0П állatorvos. Gyula. Szeleczky Zoltán, Szeleczkv Árpád, Sze-
I.ászló, Káv István, Vajda Férd nand, Vajda Pál, j —  Példa nagyurainkn»k. Andrássy Dénes leczkY l’ ista- Fí'y Tóni, Bornemisza Dénes, dr.
Vajda András, Diószegby Zsigtnond, Vajda 1st- gróf ur. ki a megyei közművelődési egylet meg- j Kálniezky Géza.
ván. Török Gyula. Almassy Arthur, Diószegby alapításához egyik legnagyobb összeggel járult, :  _  Д Hnhsinai iénharlann sorsa Hetek óta
11.. . . ,  t a t a *  Is.van. s ,,1 c ,,k y  M  W o ls  télé, «lau y y » , .  : jar ' ^ „ S S t t a  l i « “í
/.,Illan Mesko Abr.s bari. locht,g. Karmán bad- nagylelkűségének szép bizony,tékát adta akkor, c  ^  mK0(,Prn kivánalmaknak megfelően tel-
nagy. Kiwaiith József Hcvessy Barna, Horváth midim a rozsnyo, egyik torna,skola epulet, anya- jfispn bp akarja rpn(]ezni s é czért 200,000
Jozs... Balogh József SzakaiI M.klos Dessolfy ga,t a sajátjából fedezte s Bozsnyo varos v.z- fr,os ajánlatot telt a városnak. Dobsina városa,
Árpád, Haluzsy Anta , Lengyel Ivan, Gaal János. vezetéke,hez szükségelt, -  s előáll,tás, áron kert noha a'z jmént m6Rtartott jégünnep alatt is be-
Manassy livadar. Hevessv Lászó Bornemisza - vascsöveké ingyen adta meg, a hárskút, bizonvnlt h nagvsz, rü barlang jelenlegi
I ices, bay Kálmán ifi- Vajda herd,nand, bze- templomot több mint 0,000 frtny. költséggel az beren(lt>zésn s a száliodák éppenséggel nem meg-
leczky István, Szabó Gyula es Szelese Ódon ország egy,к d.szesebb jmaházavá emelte ez fe|elők. mégis azt határozta, hogy a jégbarlangot
'•rakat. I összeget jóval felulhaladó összeggel járult a k ,  nem a(ija e, A vi|ághirre érdemes jégbarlang

—  b.-várallya, templom d.szes felszereléséhez, meg- j egyelőre régi, elhanyagolt állapotában marad.

H j ajándékozta Hankova, Bochfala, Markuska, Jo- ö J
T R  Г l\ s számos községeket s páratlan jó — Bűnös anya czimen annak idején meg-
A * '  AJ I V  ■ I 3ZiV(i>ségét mutatta legipóbhi 4350 frtnyi adó- irtuk, hogv miként ölte a hóba egy Reinicz Fáni

__ Eljeayzée S z e l  e s s  Ödön lapunk fele- mányozásaiva! is, melyből a nagyon szegény nevű izraelita varróleány törvénytelen gyerme
ke szerkesztője folyó hó 2-án váltott jegyet kis-szlabosi evang. templomnak 50Ó frt jutott. két. A királyi kúria ítéletét e napokban hirdette
G u h a Berta kisasszonynyaf özv G u b a  Vik- ' Az itt elősorolt adományozásait megelőző félév ki előtte a helybeli királyi törvényszék, mely
turné szépségben és kiváló műveltségben egyaránl a* uradalmi tisztek sorsa javításának, fizetéseik szerint nevezett 1893. augusztus 2-tól számitandó
gazdag leányával. Lapunk felelős szerkesztőjét önkéntes emelésének s páratlan jutalmazásoknak év, Cegyházra ,téltetett melyből a vizsgálat,
..rémében üdvkivánataival kiséri a szerkesztőség volt szentelve. K,válik e gróf ur s valóban ne- fogság által 0 hónap kitöltöttnek tekintetik,

munkatársak, a kiadó és nyomdaszemélyzet mes és nagylelkű neje több masok közül annál _  д pHlan, t. A .„„kedvelő fotog-

8árdájaó?0k %  hr r Ua . b,,ldaga*0t eSdVe f ó C  u Ä Ä mS g ; o l b r ^ “ j b S e . S  mjndi* nagyobb számma, kóborolnak a
le az eg urától az ifjú párra! összegét külföldön költik el, addig e gróf fuHokon es mihelyt egy érdekes embert vagy

PapazáSZ Gyula, helybeli volt főgymna- urJ külföldön tártózkodva bár, nem feledkezik »ot meglátnák, vagy valak, tusszent alszik, sze
műi tanár folyó hó 2-án utazott el városunk- „ezelőtt hazánk szegénysorai', lakosairól, s rehneskedik, haragszik, mmdjart lekapjak meg-
•I, hogy uj állasát a szarvasi főgymnasi,unnál jövedelmeinek legnagyobb részét jótékonyczélu ° r1okl1tlk- feDó-ausztr,a. fürdőn S gróf oro-
luglalja. Főgymnasiumunk egv kiváló tanárt, Ja(lományozásokra fordítja, miállal kraszna-horka k'l®l‘e me8 aPr* k^pekben a fürdő-életet. Tor-

' "sadalmi életünk egv élénk tényezőt kedvez vidékének s a megyének valódi áldásává vált. 'tel-
:i^0t vesz‘ t benne. Mi is, mint lapunk tevékeny Örömmel esik meggyőződnünk e nemessz.vüség- ^  n ' ti‘ an k avüiteménvé? Ilml
nunkatársát, őszintén sajnáljuk s kívánjuk, hogy ríi| anni |̂ js inkább, mert mint tudva van, tete- ' r ,. 1 j   ̂ *

4 * oly igaz rokenszenv fogadja uj otthonába, mes birtokaival nagy terheket örökölvén, ezek § Faszer cs^k
unt a hogy érezzük mi távozását. törlesztése adományozó kezét nagyban megko- e h ^ )álk 8т а / / е,8йрас1. Anélkül, hogy szólna,

—  Eljegyzések. L ö c h e r  er  Gyula, lapunk lote,  s *?0 3 ’. mií, ” 1  i/N'/iviu^npk nav я np- elrohan az egyik képpel. A hotelben lármás je-
volt szerkesztőségi tagja, jelenleg bártfai gyógy* megmene е е s gy j . * b ^  lenet volt a férj és a nő között. A férj el is
/.eresz eljegyezte Jaczkó Pál mérnök kedves és vezeti gro , min a 8 ,.( utazott azonnal. A grófnak meg voltak számozva
/eretetreméltó leányát, Juliskát. — H e m e n y i k  gyobh es nagyo *zo У ‘ J a képek és néhány lemez meg is volt még. Bö-

l.ajos vámosfalvi tanító, lapunk szorgalmas kül- ^ áne[1,eSi ^Г°  . d vid keresés után megtaláta a képet, a melyen a
munkatársa eljegyezte özv K a t o n a  Miklósné ért hálává a ozzun . román asszonyt abban a pillanatban ábrázolta,
'/.cretetreinéltú leánvát, Annát. Tartós boldog- —  Értesítés. A rimaszombati községi elemi amikor egy huszárkapitány karjai közt andalgott.
súgót kívánunk fiu-iskolában a beiratások az 1 8 9 3 -4 . tanévre . . . . . .  ...

-  U| A , „j„n M ,  Siatmúry W  М Д *  “ jJLIlí S S * “ — ItoÜ Ä V j S S Ä Ä
l « . . t  «I S .r ,.d . PA, »J  f  ’ , s j OU m,g - МрМ-Ме díván™ (telet el.yá». b«-
Lrrm polg. iskolai tanárok s Matolcsy ai koz a  ẑiilők és gyámok gyermekeik, illetve rendezésén; a szorgalmas üzlettulajdonos e na-
'♦‘gi elemi leányiskai tanító szeptember 1 én J j . .. »ЯП(1; :т е п »ецяёйе0г1 1893 évi szén- pókban érkezett vissza Bécsből, hol a legújabb
foglalták el uj állásaikat. Szívesen üdvözöljük ^ тЬаг hó 18-áig^ folyamodhatnak. A kérvények divatezikkeket szerezte be. A nagyközönségnek
UJ állásaikban, fogadja őket az iga/ bizalom es plpmi ,iu.isko|a igazgatóságánál nyuj- óhajtunk szívességet tenni, midőn ezen divat
"ím es elismerés nehéz pályájukon. tandók be. A rendes tanítás szept. 7-én veendi újdonságokra becses figyel,nőket felhívjuk

— A nyári idény alatt Palócz Kálmán tá- kei!(letét. Áz igazgatóság. _  Róvai Mik!6j arCzképét közli a .Képes
volléte alatt Oláh József helybeli czigányprim _  Műkedvelői előadás Lévárton. Lévárton I Családi Lapok« 36 ik száma, rövid vonásokban
játszott a nyári mulatságokon zenekarává s e ^  iroja|mi ünnepszámba menő mükedve- vázolva a nagy nyelvtudós életét és működését,
helye n konstatáljuk, hogy a közönség meg j ej^adás volt folyó hó 7-én. Hevessy Berta- megemlékezvén emlékszobrának leleplezéséről is.
vele elégedve. Az igyekvő*priinást, ki rimaszo - ^ nné urnö mutatta be finom szellemét* egy vig- E szám tartalma máskülönben is igen érdekes
buti polgári jogaira is büszke művészé e i utián. melyet maga irt s egy vállalkozó és változatös. Prém József »Regina« czimü el
lett, ezutáura is ajánljuk pártolásra. J ’



Nyilttér.*)
Ez utón van szerencséin a n. é. közönség 

becses tudomására hozm, hogy őszi- és téli - 
áruimat raktáromra személyesen beszereztem, 
szem előtt tartottam most is, hogy igen tisz
telt vevőimet legutolsó divat szerinti legizlése- 
sebb czikkekben és jutányos árakon kiszolgál
hassam u. m .:

Legjobb őszi- és téli felöltök, kabátok, 
gallérok, ceppek, köpeny egek, utazó- és utczai 
bundák, rádok, blouzok, kész női házi és pon
gyola-ruhák ;

Leány- és gyermek-felöltók, kabátok, kö
penyegek, egész garnitúrák, trikó- és szövet
ruhák, fiu-ruhák, fiu-felöltÖk ;

Női- és leánykalapok, sapkák, minden le
hető formában ;

Férfi-kaiарок, férfi-sapkák, ugyszinfe fiu- 
kalapok, fiu-sapkák, jüger-ingek és nadrágok ;

Férfi-czipők és csizmák, ugyszinte női 
lábbeliek is legnagyobb választékban;

Fiú-, leány- és gyermek-czipők és csiz
mák. Esőernyők, sétabotok, pénz- és szivar- 
tárczák, kézi-táskák uti-bőröndök.

Legnagyobb választék : férfi- és fiu-ingek- 
ben, gallérokban, manchettákban, harisnyák- és 
keztyükben;

legszebb kézi-munkák, hímző- és kötő- 
selymek, pamutok, czérnák és hozzávalók ;

Női vállfüzők, kész kötények ;
Meglepő^szép választék: férfi- és fiu-nyak- 

kendőkben.
Midőn mindezeket a n. é. közönség be

cses tudomására hozom, kérem üzletemben 
megérkezett uj, szebbnél-szebb áruk megtekin 
lését és bizton állíthatom, hogy a legkényesebb 
ízlést is kielégíthetem.

Teljes tisztelettel
Löfkorics Lipót

Piaczi árak.
Rimaszombatban 1893. augusztus 28-in tartott orsz. 

vásáron:
Tisxtabuza forint 7.— 7.Ö5, rozs 5.70—5.80, árpa 

5.80—0.— zab 7.50-7.60 kukoncza 5-50-5.60. krumpli
1.25—l.-í-U, bab-------- .-----mmázsánkint. — Marhahús
52 kr, Uorjuhús 52 kr. Sertéshús 18 kr. kilogrammonkint.

A rkapilányi hivatal.
Rozsnyón 1893. évi augusztus 26-8n tartott heti 

vásáron:
Tisztabuza Irt 610 , rozs 170, árpa 1.10, zab 5 50 

kukoricza 5.10, bab 5 00 , kása 9 20 heklolitcrenkint 
Súlyán Sándor, rkapitány,

Kerestetik bérbe Rimaszombatban vagy 
annak környékén

egy kertnek való
2— 3 hold kiterjedésű föld, folyóvíz vagy kút 

közelében,
Czim: a kiadóhivatalban.

Árverési hirdetmény.
3260— 1893. Szab Rimaszombat г. I. 

város tulajdonához tartozó puszta szabadkai

T i z i m a l o m
és tartozéka 1893-ik évi január hó 1 -étöl 
számított 6 évre bérbeadatik : a bérleni kí
vánók felhivatnak, hogy 75 írt bánatpénz
zel ellátott Írásbeli zárt ajánlataikat folyó 
évi szeptember hó 16 árnak d. e 12 órá
jáig a polgármesteri hivatalba adják be 

Л bérbeadás alapjául készített árverési 
feltételek a hivatalos órák alatt a polgár- 
mesteri hivatalnál megtekinthető, s an ól 
másolat vehető.

Kelt Szab. Rimaszombat r. t. város 
tanácsának 1893. évi augusztus hó 30-án 
tartott üléséből.

Szabó György,
polgármester.

H IR D E TM É N Y.
A Hubay László kiskorú gyermekei tulaj

donát képező

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

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

Rimaszombat, 1893. julius 28.

Marion János,
t. tiszti ligyé>z.

Eladó ház és külsőség.
Jolsván, a főutczán egy emeletes ház 

a földszinten bolthelyiséggel, az emeleten 
tágas lakással, s egy 12 holdból álló kül
sőség

szabadkézből eladó.
Értekezhetni Kuna Aurél főszolga

bíró úrral J o l s v á n  és Molnár József 
ügyvéd úrral R i m a s z o m b a t b a n .

Х Ш Ш М Ф И Ш Ш
Egy teljesen jó karban levő 13 soros 

Juli-rendszel ü

sorvetőgép

jutányos áron eladó.
Értekezhetni a tulajdonos Fáy látván 

úrral Puszta-Szemszurón. (U p. Bálka.)

Nyomatott a kiadó Náray J. A . gyor&sajtdján Rimaszombatban.



Melléklet a „Gömör“ 1893. évi 37-ik számához.
Az egyesület tagjairól.

8 . 8-

Az egyesület tagja lehet minden nagykorú és 
fcddhetlen honpolgár, nemkülönben a községek,
< gyletek, társaságok és intézetek, mint jogi sze
mélyek, ha az előbbiek személyesen vagy meg
bízottjaik, az utóbbiak pedig jogi képviselőik ál
tal az egyesüld igazgató-választmányánál magu
kat beíratják és kinyilatkoztatják, hogy az egye
sület tagjai óhajtanak lenni, a tagsági dijak pon- 
os fizetésére magukat kötelezik s az egyesület 

alapszabályainak minden tekintetben eleget kí
vánnak tenni.

9. «.
Az egyesület tagjai lehetnek : alapítók, ren- 1 

(lesek, pártolók, levelezők vagy tiszteletbeliek.
10. g.

Alapitó tag, ki legalább száz o. é. forintot ! 
készpénz — állami vagy a közgyűlés által j 
bármikor felmondható magánkötelezvényekben j 
az egyesület igazgató-választmányánál letesz, ! 
illetőleg annak ötös kamatait jogérvényes módon : 
, ; alakban az egyesület részére biztosítja.

Községek mint erkölcsi testületek alapitó j 
tagokul felvehetők, ha az egyesület fenállásának 
idejére 5 frt évi járulék befizetésére magukat 
jogérvenyes határozattal kötelezik, ha bár ala
pítványi tökét sem be nem fizetnek, sem nem 
biztosítanak. Az alapitó tag jogait meghatalma
zott által is gyakorolhatja, mi azonban az igaz
gató választmánynál szóval vagy Írásban bejelen- 1 
lendö. Az alapitó tag jogai annak elhunytával 
mindig csak egy utódra szállhatnak, több örö- ; 
kösnél végrendelkezés hiányában a legközelebbi 
egyenes és legidősebb férfi-örökös a jogosított, a 
kötelezettség azonban az egész örökséget terheli, 
Az örökös iránt kétség forogván fenn, azt elosz
latni az ig. választmány indokolt jelentése mel
leit a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az alapitó 
tag részére alapító-oklevél állittatik ki.

Pártoló tag az, ki az egyesület kiadásainak 
könnyebb fedezhelése szempontjából évenkint 
egy forint tagsági díj fizetésére "magát kötelezi. 
A rendes és pártoló tagok jogai ugv kötelezett
ségei a megalakulás napjától, illetőleg a belépést 
megelőző január hó 1-tól számítandó hat évre 
terjednek. Ezen idó lefolyta után ha az egyesü- 
letből való kilépés mindenkor deczember havában 
be nem jelentetik, a tagsági kötelezettség hallga
tagul megujitottnak tekintetik további bal évre, 
illetőleg mindaddig, mig a kilépés bejelentve 
nem lesz. Az egyesületi év két utolsó hónap
jában belépő tagok fizetési kötelezettsége csak 
a következő január hó 1-én kezdődik

Azon jelentkező, ki 100 frton felül fizet 
évenként állami adót, tekintettel vagyoni állá
súra — csak mint rendes tag vétethetik tel.

13. §.
Az évdijas tagok kötelezettsége 6 éven be

lül is megszűnik : halál és csőd esetén. Azon év
dijas tagok, kik kötelezettségük tartamán belül 
a megye területéről elköltöznek, tagdijuk további 
fizetése alóli felmentésüket az igazgató-választ- 
rnánytcl kérhetik, mely ily kérelmek felett eset- 
!öl-esetre határoz.

Minden egyleti tág az egyesület közös elő 
nyeiben egyenlő joggal bir; a közgyűléseken t e - 
'Zúllalhaf, az egyesület körébe vágó intézkedése
ket indítványozhatja, a számadásokat megtekint- 
li. fi, irántuk a közgyűlésben észrevételeket tehet, 
s/.uvazattal azonban csak az alapitó és rem es 
tagok bírnak Az alapiló tagok szavazata egye
sületi törzsvagyon! érintő intézkedéseknél két
szeresen számit.

Az egyesület belszervezete.
18. 8-

Az egyesület ügyeit intézi :
a) A közgyűlés az egyesület tisztviselőivel.
b) Az igazgató-válaszlmánv.
c) A szakosztályok
d) Az egyesületi igazgató, a titkár közre

működésének igénybevételével; a kísérleti tér 
kezelése, a beszerzési és értékesítési ügyletek 
elintézése tekintetében.

A közgyűlésekről.
19. 8

Az egyesület minden évben két rendes 
közgyűlést tart, melyre az egyesület tagjai, a 
közgyűlés megtartása előtt legalább 14 nappal 
az egylet hivatalos lapjában közzéteendő felhívás 1 
utján meghívandók.

20. 8
A közgyűlés tárgyai :
aj Tisztviselők u. in. elnök, alelnökök, igaz

gató, pénztárnok, titkár, számvevő, ügyvéd vá
lasztása.

b) Az egyesület jövedelmeinek és kiadá
sainak megvizsgálása és ennek folytán a pénz- 
tárnok (eloldozása vagy elmarasztalása.

c) Az évi költségvetés megállapítása.
d) Az ig. választmányi gyűlések állal hozott 

határozatok mikénti végrehajtásának megvizs
gálása.

e) Az ig. választmány által kijelölt tiszte
letbeli tagok megválasztása.

f) Az egyesület tagjai által tett indítványok 
és javaslatok megvitatása és azok foganatosítása 
fölötti intézkedések.

g) Az alapszabályok időszerinti megvizsgá
lása és azoknak a kor követelményeihez képest 
megváltoztatása vagy javítása.

h) Az egyesület érdekében teendő nagyobb 
mérvű vállalkozásoknak kezdeményezése és ezek 
fölötti intézkedés.

i) Az igazgató-választmány tagjainak meg
választása.

21. 8
A közgyűlések nyilvánosak s ezeken az 

egyesület minden tagja és a járási vagy vidéki 
körök küldöttei részt vehetnek. A szavazattal bíró 
jelenlevők a tárgyak felett érvényesen határoznak 
szavazattöbbség alapján. Az alapítványi tőkék 
hova fordítása iránt hozott határozat csak azon 
esetben hajtható végre, ha ehhez az alapítók 
többsége hozzájárul; mi végből a hozott hatá
rozat minden alapitó tagnak, ki a közgyűlésen 
jelen vagy képviselve nem volt, posta utján, vé
vé n у mellett oly felhívással küldendő meg, hogy 
hozzájárulása iránt 14 nap alatt nyilatkozzék, 
amennyiben ezt nem tenné, úgy fog tekintetni, 
mint ki a hozott határozatba hallgatag bele
nyugszik. Egyenlő szavazatok esetén, az elnök 
szavazata dönt.

A tisztviselőkről.
22. 8-

Az elnök, alelnökök és igazgató a közgyű
lés által hat évre választatnak* Az elnök aka
dályoztatása esetén egyik alelnök vezeti a köz
gyűléseket és igazgató-választmányi üléseket, és 
képv seli az egyesületet hatóságok előtt ; össze
hívja a köz- és választmányi gyűléseket annyiszor, 
a hányszor azokat szükségesnek tartja vagy az 
igazgató ez iránti megkeresésére, vagy pedig tiz 
tagnak írásban indokolt kívánatéra; aláírja a 
jegyzőkönyveket, felierjesztéseket, diszokmányo- 
kat, esetleg terhes szerződéseket, a költségvetés
ben előre nem látott esetekben 100 forintig saját 
felelősségére utalványoz.

23. 8,
Végül vezeti az egyesületi titkár közremű

ködése mellett az egyesületi kísérleti tér keze 
lését — általában felügyel minden kísérletezési 
ügyekre; közvetíti a gazdasági czikkek,eszközök, 
termények beszerzését és érté esitését; e tekin- 
tetbeni intézkedésének eredményéről negyedéven
ként az igazgató-választmányhoz jelentést tesz. 

24 8-
Az egyesület titkára vezeti az igazgató-vá

lasztmányi és közgyűléseken a jegyzőkönyveket, 
fogalmazza a minisztériumhoz intézendő felter
jesztéseket, hatóságokhozi átiratokat, megkeresé
seket, aláírja mindazon okmányokat, melyeket 
az elnök is aláír, —  szerkeszti a gazdászatra 
vonatkozó előterjesztéseket, kezeli és őrzi az 
egyesület irat- és könyvtárát, valamint egyéb 
leltári vagyonát, s arról a leltárt elkészíti. Az 
igazgató felügyelete mellett vezeti az egvesületi 
kísérleti tér kezelését, vele együtt intézi a gaz
dasági czikkek, eszközök, termények beszerzését 
és értékesítését. Akadályoztatása esetén ideigle- 
lenes helyettesítéséről az elnökség gondoskodik.

25. 8-
Az igazgató és titkár az egyesület tagjai

nak minden gazdasági ügyben kívánt felvilágo
sítást hivatalból megadni tartoznak: e czélból az 
egyesület székhelyén állandó központi irodát

rendeznek be. Ugyancsak ezen helyiségben elfo
gadnak és közvetítenek megbízásokat, gazdasági 
eszközök, gépek, műtrágyák vetőmagvak s álta
lában termények vételére vagy értékesítésére.

Az ezért szedhető dijak és illetékek meny- 
nyiségét az igazgató-választmány állapítja meg, 
valamint az arányt is, mely szerint ezen jöve
delem mint tiszteletdij, esetleg az igazgató tisz- 
letdijára és a titkár javadalmazására fordittassék.

26. 8-
A titkár egyúttal vándortanitó is, — mint

ilyen az igazgató-választmány vagy az egyesületi 
i-j-iz illő utasítása szerint időszakonként és vidé
ke:»!*. ■ *u t gyakorlati és a nép fel fogási képessé
géhez alkalmazott előadásokat tart, ezen elő
adásuk bő kivonatát Írásban bemutatja s az igaz
gató jóváhagyása után az egyesület hivatalos 
lapjában is közzéteszi. Az előadások megtartása 
és eredményéről az igazgató-választmányhoz is 
jelentést tesz. Az egyesületi igazgatónak a 23. 8* 
meghatározott intézkedéseinél közreműködik. A 
titkár állandó fizetésben részesül.

27, 8-
Az egyesület pénztárnoka kezeli az egyesü

let vagyonát, beszedi a tagsági dijakat, tüdőéi 
elnöki és igazgatói utalványra a kiadásokat; a 
közgyűlés elé számadásait évenkint. beterjeszteni 
tartozik és attól felmentését kérheti. A pénz
tárnok az egyesület vagyoni állapotához képest 
évi dijjazásban részesül.

28. 8-
A számvevő megvizsgálja a pénztári szám

adásokat, melyek a közgyűlés által felülvizsgál
tatván s e bizottság jelentésének alapján a köz
gyűlés határozatot hoz

29. 8-
Az ügyész felügyel az egyesület jogaira, kép

viseli az egyesületet bíróságok előtt, behajtja a 
hátralékos tagdijakat, úgy az egyesület egyéb 
követeléseit, pert azonban csak az elnök megha
talmazása folytán kezdhet.

Az igazgató-választmányról.
30. 8-

Az igazgató-választmányt képezik: az egye
süld. valamint a járási vagy vidéki körök tiszt
viselői, a szakosztályok elnökei és alelnökei, to
vábbá a közgyűlés állal az alapitó és rendes 
tagok közül e czélra 3 évre választott 50 tag. 
Ha választmányi tag szakosztályi elnökké vá- 
lasztatik, helyébe uj tag választandó. Igazgató
választmányi gyűlések rendesen minden év január 
április, julius és október hó első felére az elnök 
által hivandók egybe. Tárgyai ezen választmáyi 
üléseknek mindazon ügyek fölötti intézkedés, me
lyek ezen alapszabályok III. czime alatt előso- 
rolvák, továbbá bármely választmányi tag által 
tett indítvány fölötti tanácskozás, valamint an
nak szavazás utjáni eldöntése. A midőn szak
osztályok jelentései tárgyaltainak, ily ülésekben 
a szakosztály jegyzője vagy az ügy előadásával 
megbízott más tag is részt vehet, fe: is szóllal- 
hat de nem szavazhat. A választmány által hozott 
határozatok az elnök által azonnal végrehajtan- 
dók. Jegyzőkönyveit két jelenvolt tag, kiket az 
elnök az ülés kezdetén jelöl ki, hitelesíti s elnök 
és titkárral együtt aláírja.

A szakosztályokról.
31. 8-

Az egyesület öt szakosztályra oszlik u. tn.:
a) Közgazdászat! és statisztikai, b) földmi- 

velési, c) állattenyésztési, d) gépészeti, e) végre 
kertészeti, szőllőszeti és méhészeti szakosztályra.

a) Közgazdászati és statisztikai osztályok 
hatásköre:

Oly eszméket felderíteni, melyek a közjó 
emelésére, úgy a szegénység enyhítésére jótékony 
befolyással lehetnének. A gazdaságnak előmoz
dítására szükséglendő tőkék megszerzése, a me
gyében a közlekedés könnyítésére és gyorsítására 
ezélzó vállalatok létrehozását közvetíteni, az 
utak javítására szolgáló czélszerü eszközökre a 
hatóság ügyeimét felhívni. A vizszabályozásoknál 
észlelt czélellenes eljárást kimutatni, okszerű 
szabályozás módját és czélszerüségét körvona- 
lozni, az állóvizek lecsapolása, a csatornázások 

j és öntözések fölött őrködni, rétöntözés nagy fon
tosságára, ott a hol annak lehetősége mutat
kozik — az érdekeit birtokosokat figyelmeztetni 
s nekik az irányt kimutatni, a gazdászat érde
keinek megfelelő gyáripar létesítésére ösztönt 
adni, statisztikai adatokat megyénk termékeny
ségéről gyűjteni, az évi termést a szükségletek
kel összehasonlítani és igy a kivitelre maradt 
mennyiséget kipuhatolni. Hasznos vállalatokra 
Ösztönt adni és oda működni, hogy a községek 
és egyletek ebbeli vállalkozásokra hajlandók le
gyenek, ésszerű gazdaság fölött népszerűén irt 
olcsó könyvek terjesztéséről gondoskodni, erkölcs - 
rontó népszokásokat megszüntetni s a netán el- 
korcsosodott cselédség javítására ezélzó indítvá
nyokat tárgyalni.

b) A földmivelési szakosztály hatásköre: 
Mindenekelőtt az intensiv hatályos gazda

ságnak előnyeit kiemelni s megyénk éghajlat-;



viszonyaihoz és talaj mivoltához képest úgy a 
helyi érdeket tekintve a leghasznosabb váltógaz
daságot javaslatba hozni, miután váltógazdaság 
csak elegendő trágya mellett gyakorolható, ez 
pedig csak bő takarmány mellett nyerhető, mit 
száraz éghajlatunknál fogva elérni nem csekély 
feladat, ennélfogva a szakosztály szigorúan tel
jesített megkísérlés után megállapítani töreked
jék, hogy melyik takarmánynövény termelése 
lenne megyénk különféle vidékein legelőnyösebb. 
A takarmány haszonvehetősége nem annak bő 
mennyiségétől, hanem az abban tartalmazott 
tápanyagtól feltételeztetik; azért az illető szak
osztályok feladata leend kiemelni és népszerű 
módon közzétenni, mily szárogatasi rendszer 
mellett lehet legtökéletesebb szénatakarmányt 
nyerni, továbbá a különféle takarmánynemeknek 
legvalódibb használatát és azokban létező táp
anyagok fontosságát kétségtelen, megbízható vegy
tani elemezés által kipuhatolni s a gazdákkal 
megismertetni.

Minthogy jó termés kedvező időjárásnál is 
csak a földnek jó növelése által várható, a szak
osztálynak oda kell hatni, hogy a népnél a töké
letes talajmivelés, jó szántás, boronálás és porba- 
nyitás s a sorvető gépek terjedt használatával 
általánositassék.

Feladata ezen szakosztálynak, hogy ne csak 
sok, de a külföldi piaczok számára is kitűnő 
jelességü versenyképes gabona termelésére adjon 
irányt; figyelmet kell tehát fordítani kísérletek 
által a gabona nemesítésére magválasztás, sor- 
és kapamivelés, számítás szerinti egybehasonlitó 
műveletek s a mesterséges trágyának kísérleti 
felhasználása által: a túlságos arányú gabonater
melés mérséklésére törekedni kereskedelmi- és 
iparnövények meghonosítása s a létezőnek terjesz
tése által —  szinte e szakosztály feladatát 
képezendi, szóval mindazt, mi a gazdászatit 
arányok helyes megállapítására, össztermelésünk 
fokozására s általában mezőgazdászafunk emelése 
s virágoztatására elméleti és gyakorlati utón üd
vösnek mutatkozik —  felkarolni

Fontos feladata leend végre ezen szakosz
tálynak a trágyagyiijtés és okszerű trágyakezelés 
ismertetése; végül pedig: a műtrágyák ismerte
tése, használatuk, alkalmazásuk iránti gyakorlati j 
útmutatás megadása, főleg pedig gondoskodás 
arról, hogy a gazdaközönségnek a műtrágyák be
szerzése lehetőleg megkönnyítessék.

c) Az állattenyésztési szakosztály hatásköre:
Az állattenyésztés a mezőgazdaság legfonto

sabb ága: a hol ezt figyelemre nem méltatják, 
ott pang a mezőgazdászai

E szakosztály tevékenységének tehát oda 
kell irányulnia, hogy a mezőgazdászánál kap
csolatosan elhanyagolt állattenyésztésünk is len
dületet adjon. Különösen pedig feladata e szak
osztálynak :

A juhászatot illetőleg miután az ausztráliai 
külterjes gyapjutermelés közönségesebb fajú 
gyapjúk ellen erős versenynyel küzd, esetleg a 
finomabb gyapjuterineléssel, vagy oda kell töre
kedni, hogy gyapjú és hús együttesen termel
tessenek. Számításokon alakuló gyakorlati kísér
letekkel tüntetendvén ki a leghasznosabbat « Ha
nyatló marhatenyésztésünknek —  hol a birtok- 
viszonyok a belterjes gazdálkodást teszik indo
kolttá, istállózás általi virágoztatása, megválasz
tása a fajoknak vidékenként, amint azok kiváló- 
lag tejelés —  igavonás —  avagy hústermelésre i 
vannak hivatva, lehető egyesítése az említett há
rom főtulajdonnak kísérletek által, tej- és sajt
társulatok alaki'ása, tenyészbikák megszerzésé
nek közveiitése a községek számára. Figyelmez
tetés a hústermelés fontosságára, úgy a szarvas- 
marhák, mint a sertésekre nézve ; hogy a gaz- 
dászat jövedelmeit részben ezekből szerezze be 
a gazdaközönség, mi áltál azon czélt is elérendi, 
hogy sok és jó marhatartás mellett úgy a ta
karmány, mint a gabnatermelés fokozódik

d) A gépészeti szakosztály hatásköre:
Meghatározza azon gépeket, ekéket és egyéb

gazdasági eszközöket, melyek a megyének külön
böző vidékeihez képest legczélszerübben alkal
mazhatók. Kiterjeszti figyelmét azon olcsó gépekre 
és gazdasági eszközökre, melyeket a kisebb bir
tokos is megszerezhet magának. Pártfogás alá 
veszi azon hazai, első sorban pedig megyei gé
pészeket és iparosokat, kik a gazdasági eszkö
zöket tökéiesiteni és újakat készileni képesek. 
Tudomást szerez azon gépészek és iparosokról, 
kik jó és tökéletes munkát szolgáltatnak; czél- 
szerü gépek és eszközök beszerzése és azoknak 
kisorsolása által azokat vidékenként megismer
tetni és terjeszteni iparkodik A javításokat és 
újításokat szigorú kísérletek által megbírálni s a 
jónak találtakat megismertetni.

e) A kertészeti, szőllőszeti és méhészeti 
szakosztály hatásköre:

Az utak és haszontalan földek befásitása 
a vidéket nemcsak ékesíti, hanem éghajlatára is 
jótékony befolyást gyakorol, azért ezen szakosz
tály feladata odahatni, hogy az ulak mellékei és 
haszontalan földek befásiltassanak. Ezen szak

osztály szerezzen meggyőződést az iránt, hogy a 
községekben felállítandó faiskolákra és a hernyó
szedésre hozott törvényeknek s megyei rendsza
bályoknak elég van e téve és miként kezeltet
nek a faiskolák. A szőllőtenyésztés az által ja
víttassák, hogy a sokféle fajegy szőlőhegyen meg
szüntessék és a bor minőségének emelése tekin
tetéből csak néhány jobb —  a talaj és éghajlat
nak megfelelő —  faj tenyésztessék.

Szőllőhegy rendszabályok életbeléptetése és 
a fák pusztítói ellen szigorú rendőrszabályoknak 
a hatóság utján leendő kieszközlése; a haszno
sabb gyümölcs- és szőllőfajok megismertetése, 
azok tenyésztésének előmozdítása г beszerzésük
nek közvetítése szintén e szakosztály feladatai 
közé tartoznak. A méhtenyésztés azáltal mozdi- 
tassék elő, hogy a mozgatható építkezéssel való 
tenyésztést a közönséggel megismertesse és ezen 
újabb mód szerinti tenyésztésre a gazdaközön
séget buzdítsa, a méhek iránt táplált rósz elő
ítélet és kártékony szokásokat megszüntesse, a 
legczélszerűbb méhkasokat megismertesse és azok 
megszerzését közvetítse.

32. §.
Mindenki, a ki magát az egyesületbe beí

ratja, köteles azon szakosztályt megnevezni, 
melybe soroztatni kíván, s igy működési körét 
megjelölni, mely által az egyesület közös érde
keit előmozdítani szándékozik.

33. §.
Minden szakosztály saját osztályában egy 

elnököt, két alelnököt és egy jegyzőt választ, kik 
osztályuk érdekeit képviselik és ügyeiket vezetik.

34. g.
A szakosztályok annyiszor, amennyiszer a 

szakosztályok érdekében szükségesnek mutatko
zik, az osztály elnökének összehívására gyűlést 
tarthatnak. Ezen szakosztályi gyűlések a tagok 
határozata szerint, a megye különböző vidékein 
tartatnak meg s három nappal előbb az egyesü
let igazgatójának bejelentendők, hogy ez vagy a 
titkár azokon mint hallgató tag megjelenhessen, 
vagy magát képviseltethesse, hogy ezáltal az 
egyleti mozgalmakról kellő tudomást szerezhessen.
A szakosztályi gyűlések jegyzőkönyvei részletes 
jelentés mellett az egyesületi igazgatónak az ülés 
után legfölebb nyolez nap alatt beterjesztendök.

35. $.
A szakosztály kebelében a szakosztályi el

nök tartozik a megyei egyesület érdekeinek szem
mel tartása mellett az illető szakosztály veze
tékét szorgalmasan és részrehajlatlanul teljesítve, 
a szakosztály érdekeit nem mellőzve, az összes 
megyei egyesület érdekeit is mindig figyelemben 
tartani.'

Panaszok eldöntése.
36. g.

Az egyesületi viszonyokból származó vitás 
kérdések eldöntésére az egyesület békebiróságot 
szervez, melyből a panaszos felek csetről-esetre 
az elnökségnél előre bejelentve 3 —3 tagot vá
lasztanak s az elnökség egy hetedik tagot, mint 
elnököt küld. A békebiróság tagjainak egyenlő 
szavazata mellett az elnök szavazata dönt. A pa 
naszos felek becsületszavukra fogadják a béke
biróság előtt, hogy a kimondott Ítéletben feleb- 
bezés nélkül megnvugosznak.

Eg/esületi vagyon.
37. §.

Az egyesületi vagyon ál l :
1- ször. Alapítványi tőkékből, melyek ha be- ; 

folynak takarékpénztárilag elhelyezendök s úgy 
ezek, mint a kötvényekkel biztosított alapítványi 
tőkéknek csak kamatai fordíthatók folyó kiadá
sokra, a tőke maga csak nagyobb beruházás 
vagy vásárlásra és csak az alapítók többségének 
hozzájárulásával használható fel

2- szor. Egyéb tőkékből és leltárilag évenkint 
kimutatandó ingó vagy ingatlan vagyonból, me
lyekről a közgyűlés — amennyiben alapítványi 
tőkét nem helyettesítenek — szabadon, belátása 
szerint rendelkezik.

38. §.
A készpénzül befolyó vagyont, hitelpapíro

kat és a takarékpénztárban elhelyezett tőkéket 
az egyesület pénztárnoka kezeli Takarékpénztári 
könyvecskék azon záradékkal látandók el, hogy 
a tőke csak einöki utalványra fizethető ki.

Az alapítványi kötelezvények az igazgató 
és pénztárnok, egyéb leltári vagyon a titkár ke
zelése alatt állanak. A közgyűlés ezek kezelésére 
külön egyént is választhat.

Az egyesület tartama.
39. §.

Az egyesület tartama határozatlan időre 
szól; ha azonban a tagok száma oly csekély 
lenne, hogy azok czélt nem érhetnének, vagy 
pedig a tagok kétharmada a feloszlást kimon
daná, az egyesület beszünteti működését és alap- 
vagyonát vármegyei gazdászati czélra fordítja.
Az alapító tagok jogosítva vannak azon gazdá- 
szafi czélt kijelölni, melyre alapítványuk vagy 
annak meglevő része fordittassék. Az erre vonat
kozó közgyűlési jegyzőkönyv a földmi vetési-, va

lamint a belügyminisztériumhoz jóváhagyás vé
gett felterjesztendő.

A kormány felQgyelete.
40. §.

A hazai törvények alapján az állam az 
egyesület fele*t felügyeleti jogot gyakorol s az 
üléseknél esetről-esetre kiküldendő biztos jogo
sítva van arra, hogy az egyesület választmányi- 
és közgyűléseiben részt vegyen s azon határoza
tok ellen, melyek által a törvényeket vagy ezen 
alapszabályokat megsértve lenni véli, óvását 
megtegye.
GömörKishont vármegye területén alakuló járási 

vagy vidéki körökről.
41. §.

A tagok sikeresb működhetéso ó> a külön
böző vidékek helyi érdekeinek jobb кielégithetése 
végett közigazgatási járásonkint vagv gazdásza- 
tilag egyöntetű viszonyokkal biró vidékenkint az 
egyesületi tagok járási vagy vidéki körökké ala
kulhatnak, ezek működési körüket az egyesület 
alapszabályainak keretén belül maguk határozzák 
meg, erre vonatkozó határozataikat a megyei 
egyesületnek bemutatják, bogy az, amennyiben 
saját szervezetének megbontására nem vezetnek, 
azokat megerősítse.

Az igy alakult járási vagy vidéki kör terü
letén lakó minden egyesületi tag a körnek tagja 
s évi dijaik — és pedig a pártolóké egészben, 
a rendes tagoké egy harmadrészben a kör czél- 
jaira fordíthatók, azonkívül is a megyei egye
sülettől anyagi és szellemi támogatást igényel
hetnek, melynek mérvét a közgyűlés állapiIja 
meg, mi végből a körök az általuk czélbavett 
versenyek és kiállítások vagy díjazások terveze
tét a megyei egyesülethez előzőleg beterjesztik.

42. $
A járási vagy vidéki körök ezen kapcso

latból kifolyólag még következő jogokkal bírnak?:
a) A járási vagy vidéki körök tisztviselői 

— elnök, titkár és pénztárnok az egyesület igaz-
! gató-választmányának ülés- és szavazattal biró 

tagjai.
b) Ezen tisztviselők s a járási és vidéki 

körök küldöttei, még ha a megyei egyesületnek
' csak pártoló vagy levelező tagja is, a közgyűlés 

szavazattal biró tagjai.
c) Küldötteket annyit választhatnak, a hány

szor 20 pártoló és levelező tagjuk van.
d) Jegyzőkönyveik a hivatalos lapban köz

zétételek.
e) Jogositvák kiállításaiknál az egyesület 

közreműködését igénybe venni.
Ezeken kívül az egyesület a kormány és 

járási vagv vidéki körök közt a levelezést közvetíti.
43. g.

A járási és vidéki körök kötelezettségei a 
következők :

a) A rendes tagok évdijainak kétharmadát 
a/, egyesület pénztárába beszolgáltatni.

b) A mezőgazdaság körébe vágó és hozzá
juk utalt kérdések felett tanácskozni és annak 
eredményét közölni.

c) Az egyesületnek a mezőgazdaság eme
lésére ezélzó határozatainak saját körükben ér
vényt szerezni.

d) A járási, vagy vidéki köröknek a mező- 
gazdaság emelésére ezélzó határozatait az egye
sület tudomására juttatni, úgy a szükséges 
statisztikai adatokat az egyesületnek híven be
szolgáltatni.

e) A nyújtóit segélyezésről részletes kimu
tatást beterjeszteni.

f) Jegyzőkönyveiket az egyesületnek meg
küldeni és működésükről időnként kimerítő je 
lentést tenni.

44. g.
A Gömör-Kishontvármegyei gazdasági egye

sület 200 forint alapítványi tőkével az országos 
magyar gazdasági egyesület alapitó tagjává lévén, 
vele a közös gazdasági érdekeknek egyesült erő
vel leendő támogatása végett szövetségbe is lépett.

E szövetségi viszonyból kifolyólag a gazda- 
sági egyesület köz* és igazgatósági választmányi 
üléseinek jegyzőkönyveit megküldi, közli vele 
tagjainak számát s az évi működésről szóló je 
lentést. Megengedi, hogy köz- és igazgatósági vá
lasztmányi ülésein is az országos gazdasági egye
sületnek, egy vagy több tagja is részt vehessen.

45. $.
Viszont az országos gazdasági egyesület 

igazgatósági választmányi üléseinek jegy
zőkön  ̂veit megküldi és feljogosítja az egyesüle- 
tet, hogy ezen gyűlé ekre úgy az évenkinti orszá
gos fontosságú és közérdekű kérdések megvita
tására tartandó tanácskozmányra tetszés szerinti 
számban tagokat küldhet, kik ott a tanácskozás
ban részt is vehetnek, szavazásnál azonban az 
egyesület nevében közülök csak egy szavazhat.

Ezen szabályok a nm m. kir. földmivelési 
minisztériumhoz felterjesztetnek.
Siakall Andrát, Farka i falvi Farka t Abrahim .

*• *•l,tk4r- i. e. elnök.


