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Lapunk számára hirdetéseket elfogad a He liter ügynökség és a Mdfjr/. láuir. Iroda hirdetési irodája  Budapest, Granátos-utcza 1 szám.

E í f y h a n ^ u l a í ?  ! legkilünöbbjoit, a nemzet képviseletében juttathatja, megvalósíthatja. Ott, hol a tár-
^  ®  ezreket, hogy márczius 4 ón az ország szi- sadalomban eszme nem él, oil, hol az a

Ebben a szóban nyer kilejezés! a nem- vében egyesülve a nagy erkölcsi erő,, mint- társadalomban is kifejezésre nem jut, ott
zeti liberalizmus gyözedelme Rimaszombat egy a nemzet szivdobbanását hozza felszínre tartós társadalmi intézményeket raegterem-
városában, hol a képviselőtestület egyhan- s kifejezze, hogy ennek a honnak, ennek a teni nem lehet.
gulag nagy lelkesedéssel nyilatkozott az egy- földnek fiai többségben nemzetük javáért, а Л társadalmi irányzat egyik megnyilat-
bázjKjlitika jelenlegi iránya mellett nemzeti liberális haladásért lelkesednek. kozási fóruma mindenesetre a Casino is,

•л V .  ̂ gy őzed ele m pálmáját meghozta a Naptól-napra olvadtuk a fővárosi la- mely nemcsak szórakozási hely, de Széchenyi
JJ^kesedés, mely napirendre tűzte ki az egy- pókban, hogy sorakoznak hatalmas gvőze- és más nagy szellemek eszméje szerint a
házpolitika kérdését Rimaszombatban is delmi csatarendbe a polgárok az ország napirenden levő nagy eszmék megbeszélé-

Knnek a ténynek súlyát emeli, hogy minden részéből, csak Rimaszombat volt sének, sőt gyakran a nagy eszmék felszínre
Rimaszombat nemcsak autonom közeg és néma, mintha ezen in*elligens város f**je fe- hozatalának a íoruma.
sok ezer lakossal bitó város, hanem egy- lett a reactió baglyai huhogták volna a li- Azéit újból helyeseljük, hogy a két
úttal a megye székvárosa, megy i központ, bora I izmus kimúltál, mint hogyha az ultra- derék férfiú ezt a kérdést a Casinoban is
melyre к a megyei életben, a megye halai- montánizmus kiadott jelszavai itt is elöl- előhozta.
más csatarendjében a zászlóvivőnek kell j tolták volna a felvilágosodottság fáklyáit s , Mi legkevésbé akarjuk, hogy a Casino 
lenn*e- ! a maradi szellem sötétsége borult volna a politikai pártoskodás és küzdelmek terévé

Л kormány által kezdeményezett egy- város láthatárára. tétessék, de kívánjuk igenis, —  hogy ott
házpolitika a nemzeti fejlődés egy uj kor- Ám elhangzott az ébresztő szózat s egyes eszmék barátságos megbeszélésre ott-
szakát nyitja meg s az állami consolidalio, alig hogy Molnár József és Samarjay János hont találjanak, — mert e nemes részlet
a házassági jog egységes megteremtése, ez benyújtották kérelmüket a Casino választ nélkül minden Casino kártyabarlanggá és
által az állami egység előmozdítása, a hit- mányához, hogy íz  '*gv kis eszmecserére pletykafészekké aljasul le ;s  ha a rimaszom-
íelekezeti széttagoltság megszüntetése, — a jöjjön Össze, megbeszélendő a nemzeti tűn- háti Casino előkelő állását megóvta eddig,
társadalmi együvé forrasztás demokratikus letésben való részvétel ügyét: a lelkek azon- vigyük azt egy még nagyobb tökéletességi
müve mellett n«pról-napra jobban előtérbe nal felpezsdültek, a szivekbe melegség szállt, fokhoz
lépett a nemzeti eszme, Magyarország fej- az országos lelkesedés áláradott a polgár- Igaz, hogy a jelen esetben a ezélzott
lödése. biztosítása és a nemzeti géniusznak ság minden rétegére s femonalis erővel tört megbeszélés a túlérzékenység és túlságos
az állami létnek legbensőbb elemébe, a csa- magának utat aggodalmaskodás miatt egyrészről, másrész-
ládi kötelékbe való bevitele. Épp azért, midőn üdvözöljük a kitört löl pedig a bensőleg alig érzett és csakis

És ezzel az egyházpolitika megszűnt lelkes érdeklődést a nemzeti liberálizmus mutatni óhajtott liberalizmus által vita tár-
csakis a liberalizmusé lenni, a nemzet ügyévé tüntetéséért, egyúttal köszönetét mondunk gyáva tétetett, a kérelmezők pedig megbe-
|ett az, egy csapásra s nyomába mint egy Molnár József és Samarjay János uraknak, szélést és nem vitát óhajtottak, úgy, hogy
óriás lépett fel hóditó hatalmával a nem- hogy a fontos kérdés megbeszélését a tár- indítványukat visszavonták, de az elhintett
zeti lelkesedés, elsöpörve utjából minden sadalom elé vitték első sorban. mag megtenné a gyümölcsét, a kérelme-
tétovázást, kétséget. A társadalom az eszmék melegágya s zök mellett Bornemisza László alispán lel-

És a lelkesedés összehozza a nemzet a hivatalos fórum azokat csak kifejezésre kés, Marton János eszmében gazdag beszédei

* gombolva viselni és lehet mind a két előrészt szép Ensemplet képeznek. A sima aljak majd-
T & a & s s .  visszahajtva Surrah Bloussal vagy mellénynyel nem egészen eltűntek, ugylátszik visszatérünk

egészen nyitva, lehet csak az utolsó gombbal még csak az imént felhagyott divathoz. —
összetartani és lérli nyakkötőhöz kisebb vagy Hátul a szoknyák bővek, inig elöl kötényszerüek

F Ö V Á M O S I  I) I V A T L К V É L. nagyobb behajtással a nyaknál. Egy másik Jacket vagy más hasonló disz által vannak feszítve. A
világos drapszin posztóból szintén testhez álló legkedveltebb ruhaforma a következő: Kánczos-

A tavasz első kedves hírnökeivel, az illatos lebentyüvel van készítve és alatta még hozzá- alj, mire «gy annak háromnegyed részét beta- 
kis ibolyával, a tavasznak egy másik kedves gombolódó két fodor, mely legombolva mint ván- karó drapirozott kötény esik. Ez utóbbi hátul 
hirnöke gyanánt szokott beszállni nálunk az ér- dór gallér viselhető a Jaekethoz. Tehát mint rö fel van huzva a derékig, honnan ismét Cascade- 
tesités, mely Eertik ftéianuk, a hires Monaszterly vid és hosszabb Jacket s éppen úgy mint gallé- szerűen a ruha szeléig leesik. A hozzá tartozó 
és Kuzmik utódai udvari divatáru szállítók ezég- | ros Jacket is viselhető. Egy harmadik Jacket derék Norfork-ránczokUa van berakva, szép ecru 
lársfőnökének elutazását Párizsba hirdeti. Való- szintén testhez álló forma, elől gallérral, mely a csipke draperievel, mely a mellen és vállon fo
sággal ez a tavasz kezdete a divatra nézve, j váltakon Epauletteket képez és balul nyitott. dorszerüen van alkalmazva, a derék és a nyak 
Bármily zord Is legyen még kint az idő, a szép ! Legkedvesebbek a Fouble-kelmékbŐl készült Cape- ; körül Moire-szallaggal hátul aczélcsattal és leeső 
es ízléses angol ruhákat, a kecses kis Jacketo- gallérok, melyek nincsenek bélelve, de eltérő salangokkal. Ezen ruha leginkább Beige-szinü 
kát és gallérokat örömmel fogadjuk ilyenkor, mint szinü viszájok van, pl. drapszin vörös belsővel. (világos drap) kelméből lesz készítve. Igen szép 
áthidalását a téli idénynek a tavaszi idényre. vagy hamuszin kék belsővel stb, minden más ! egy ruha rózsaszínű és fehér sávozott Creppe- 
Miképen a természet ezer meg ezer Virágot és díszítés nélkül, csak Capuchonnal és köröskörül bői. A derék boleroszerüen van szabva gallérral 
levelet fakaszt, ha elolvad a hó fehér leple, úgy többször a belső szine szerint betűzve. A Creppe- ecru-csipkéböl, a mell felső része a nyakig fe- 
ezer meg ezer uj ideák fakadnak ekkor a női szerű kelmék az idén valamivel sűrűbb szövé- , kele Liberty selyemből van készítve, hátul cso- 
divat mezején. Egyike a legeredetibb ideáknak süek, leginkább travers csikozottak ; színre nézve korral a nyaknál. Az alj elől sima, a 2 szélén 
minden bizonynyal az a Jacket, melyet Monasz- a dohányszint mondják legdivatosabbnak, hogy j könnyedén drapir zva. A két oldalon fekete at- 
terly és Kuzmik utódainál a napokban készítet- nálunk is ez lesz-e az, majd csak akkor mond- lasz belétek, alsó szélén ecru-himzéssel. Hátul 
tek és mely éppen úgy viselhető, mint külön hatjuk, ha a Monaszterly és Kuzmik utódai ré- , duplán berakott Cascadaszerü rendezés, melynek 
Jacket magában más ruhához, mint a ruha ki- szőre Párizsban bevásárlót» ruha-szövetek mind szélei fekete allaszszal vannak bél dve. Kiválóan 
egészilő része és pedig ötféleképpen lehet vi- itt lesznek. Mostan Monaszterly és Kuzmik utódai elegáns a kővetkező ruha: marron Creppe era- 
selni. Ez testhez álló Jacket 40 ctm. hosszú le- 1 fehér és kék, fehér és fekete pepita koczkás vas- <|uelleből készítve. A derék elől és hátul világos 
benynyel. felül ránezos bő ujjakkal, melyek alul j tag angol kelméből készítenek férfi szabású cos- XV Lajos korabeli mintázatú foulard betéttel, 
gombolódók és szükek. Elöl két sorra át gombo- , tumeokat, testhez álló Jacket derékkal és alatta széles kihajtásokkal, kis arany gombokkal, a 
lódó és pedig oly módon, hogy felül nagyobb í férfi mellényt vagy Blousest. Ilyen divatosak nyaknál és a derék körül Liberty sallangok, há- 
távolságban vannak egymástól a gombok, lefelé lesznek sötétkék Surrah-selyernből készült Blou- túl arany-csattal. Az alj dupla kötényt mutat, 
mindinkább egymáshoz jobban közelednek és seok különféle hímzéssel díszítve Ezen Blouseok hátul kis csomó állal összetartva és alatta fe- 
éppen annyira érnek az előrészek, mint a két különféle könnyen troussziroiott koczkás vagy kete sati.i Duchesse 2 szélességben. Igen szép 
oldalon. Tehát lehet azt egészen a nyakig be- travers sávozott kelmékből készített aljakkal igen halásu a párizsi mudell-ruha is: Az alj világos.



még aznap Pipázták a közvéleményt, mely 
a képviselőtestületi közgyűlés összehívását 
sürgette.

A derék polgármester megfelelt a kívá
nalomnak, a képviselőtestület összeült és 
határozott impozánsul, lelke- a. — e g y- 
h a n g u 1 a g

Üdvözöljük Rimaszombat város képvi
selőtestületét s ha van mit sajnálnunk, csak 
az, hogy tekintve, miszerint a képviselőtes
tület korlátolt számú egyénekből all. a li
berális mozgalom nem talált oiy tért is, a 
melyen minden egyes polgárnak alkalma 
nyílt volna lelkesedésével a nagy nemzeti 
reform mellett tüntetni.

Gömör-Kishont t* e. vármegye m<gyebizo't- 
Sága által Rimaszombatban 1891. mái ez ins 
hó 18 ik és következő napjain tartandó ren

des tavaszi 
közgyűlés tárgysorozata:

1. Alispáni jelentés a vármegyei közigazga- ;
tási állapotáról |

2. József föherczeg ö cs. és királyi Fensé- j 
gének köszönő levele negyedszázados honvédségi i 
főparancsnokságának ünneplése alkalmából vár
megyénk résziről hozzá intézett — üdvözlő fel- , 
iratáért.

8. Jókai Mér koszorús költőnk köszönő le
vele 50 eves írói jubileuma alkalmából intézett 
üdvözlő iratunkért.

4. A magyar királyi belügyminiszternek f. 
évi február hó 11-ről 6282. szám alatt intézett 
rendelete. a nagy-rőczei szolgabiröi járásban rend
szeresített szolgaidról tiszti állás engedélyez« e 
tárgyában.

5. Ezen tiszti állásnak választás utjani tör
vényszerű betöltése.

6 A számvizsgáló bizottságnak jelentése, a 
házi pénztár 1898. évi számadásainak megvizs
gálása eredményéről és az állandó választmány
nak ez érdemében hozott ha»arozala.

7 Vármegye’ kiadó hivatalos jelentése, a 
számadási iratok közszemlére történt törvény- 
szerű kitételének eredményéről

8. A vármegyei kezelés alatt álló összes 
pénztárak és alapok 1898-i!c évi zárszámadásai
nak megvizsgálása eredményéről szóló számvizs
gáló bizottsági jelentések

9. Az 1891. és 1892. évről szerkesztett úti 
zárszámadás törvényszerű tárgyalása s érdemle
ges elintézése.

10 Hanvav Zoltán bizottsági tagnak a 
Tompa Mihály nevét viselendő nyilvános vár
megyei könyvtár alapítása tárgyában beadott in
dítván у a.

11. A gömörmegyoj magyar közművelődési 
egyesület kérelme anyagi támogatásért

12. Belügyminiszteri rendelet, mely által 
a járásbeli főszolgabírók által beadott azon kö
zös kérelem, hogy hivatalaiknál az ebadó ter
hére 1 -  1 dijnoki állás n ndszeresittessék, meg- 
tagadtatik

18. Belügyminiszteri rendelet Jolsva reride-

kék és Chamois travers s csíkozott glaqe Taf- 
fetasból, derékkal ugyanazon szövetből. Erre van 
borítva egy világoskék állátszó szövetből készí
tett Tunnique egyben szabva a derékkal A mel
len fichuszerüen összehúzva, az alján paniersze- 
rüen troussirozva. A tavaszi szövetek, melyek 
már legközelebb megérkeznek Párizsból Monasz- 
terly és Kuzmik utódaihoz.

J Ö T A N Á C S .
Ősz od a sok íosz tanácsot.

Kolу a beszéd ajkadon;
Ezt tedd, azt hagyd — inlesz egyre,

Én pedig csak hallgatom.

Hallgatom, mert mind oly helyes,
Nagy is érte érdemed —

he kár, hogy mig birtad volna,
Te magad nem követted.

A hím utján fáradtál ki,
Erőd régen elhagyott ;

Rósz példákat, mert nem adhatsz,
Jó tanács a vigaszod.

II A R О M F I I. I, í; R.
Három fillér a szükséged:

Egy a napi kenyérre,
Tisztességre kell a másik,

Harmadik — ha haj érne.

! zett tanácsú város részéről a vármegyei katona-
beszállasolási alap terhére felszámított elhelye-

; zési költség összeg kiutalványozási kérelmet el- 
I ufasitó, a megfelebbezett 8263. sz. közgyűlési ha

tározat tárgyában.
14. Kereskedelemügyi rendelet, a rimaszom

bati faragászati tanműhelynek agyagipari tan-
! mühelylyé való átalakítása iránt.

15. Kereskedelemügyi miniszteri rendelet 
az útadó tartozások behajtása körüli mulasztá
sok miatt kimondott felelősség tényleges alkal
mazása tárgyában.

16. Debreczen szabad királyi város közön- 
. bégének ahr; la az egyházpolitikai reformjavas

latok ügyében, az országgyűlési képviselőházhoz 
intézett feliratának támogatása iránt.

17. Ilajduvármegye közönségének átirata a 
közigazgatási hatóságok állal elitéit egyének el
tartásából felmerült költségeknek a törvényható
sági házi pénztár terűéről való elhárítása tár
gyában intézettfeliratanak támogatása iránt.

18 íáplóvármegye közönségének átirata az 
1898 évi II törvényezikk módosítása tárgyában 
a magyar királyi földmivelésiigyi minisztériumhoz 
intézett feliratának támogatása iránt.

19. Kolozsvár megye közönségének átirata, 
a román nemzetiségi túlzók üzelmeinek és izga
tásainak meggátlása érdekében az országgyűlési 
képviselöházhoz intézett feliratának — támoga
tása iránt

20 Földmi vetési miniszteri rendelet, a já
rási faiskola felügyelői intézményének rendezése 
tárgyában.

21. Szabolcs vármegye közönségének átirata 
Besenyei György emlékére emelendő s zobor költ
ségeire, adományok gyűjtése iránt.

22 Alispáni jelentés a vármegyei pénztá
rak időszaki vizsgálatainak eredményéről.

28. A vármegyei számonkérő szék ülései
ről felvett jegyzőkönyv.

24. Klapka György tábornoknak emelendő 
emlékszobor költségeire, adomány összegek gyűj
tése iránt intézett megkeresés

25. Tiszolcz község képviselőtestületének
felebbezése a 14711. 16906. és 16442 sz. köz
gyűlési határozat ellen.

26. Pál György volt szolgabirósági írnok 
felebbezése nyugdijának megállapítása tárgyában 
hozott kezelő választmányi határozat ellen.

27 Bizottsági jelentés a «Gömörmegye mo- 
nographiája* czimü mii bírálata tárgyában.

28 Gicze község kérvénye a hurka—iiczei 
útvonalból kiágazó és Jolsva felé vezető viczi- 
náli- útnak, a leágazástól Gicze községig vezető 
i szenek a vármegyei utak sorába való felvé
tele iránt.

29. A megiöngólt Beretke községi Sajó-hid
és kovács ház kijavítása költségeinek pótadó ut- 
jani fedezése tárgyúban beadott kérvény.

80 Főszolgabírói jelentés és Berki Pál 
kérvénye a Kovács Géza és társai feledi lako
sok Kürtőit állataik értékének megtérítése tár
gyában.

81. Rimaszecsi j írási főszolgabíró előter- 
jesztése, a körbaba állasok rendszeresítése tár
gyában.

32. Bizottsági jelentés a községi szervezeti 
szabályrendeletek megvizgálása tárgyában.

88. Szolgabiröi jelentés Lukovistye és Ba- 
.baluska községek malmainak üzemen kívül ha
gyása tárgyában.

84. Az «Erdéiyrészi Kárpát-egyesület* rneg- 
kerssése az egylet anyagi támogatása iránt.

85. Zsoórv László tamási lakos kérvénye, 
levágott tehene árának megtérítése iránt.

36. Nemzetközi közegészségi és demográfiái 
kongressusra megbivó — folyó évi szeptember 
hó 1-ére

37. Alispáni jelentés Kriston László volt 
vármegyei főpénztárnoknak, a kezeléséből előál
lott számadási tévedések kiegyenlítése után а 
fedmentvény megadása iránt.

38. Főszolgabírói jelentés a harkácsi kör
orvos fizetésének felemelése tárgyában felvett 
jegyzőkönyv jóváhagyása iránt.

39. Dr. Scbvehla János és dr. Horváth 
Ákos orvosi okleveleinek kihirdetése.

40. A varmegyei községek költségvetései
nek s zárszámadásainak jóváhagyása érdemében 
előterjesztett számvevőségi jelentések.

4L Több rendbeli — a vármegyei gyógy- 
aiapból előlegezett vagyontalenság okából be
hajt hallan kórházi ápolási költségek törlésbe 
hozatala.

Ezeken kívül még a közgyűlés határnap
jáig beérkezendő s közgyűlési elintézést igénylő 
egyéb ügyek.

Keit Rimaszombatban, 1894. február 27-én.
Kiadta :

lfj. lióth Lajos,
vm. lajstromozó.

Lapunk és az állam  vasú ti üzlet- 
vezetőség.

Lapunk legközelebbi számainak egyikében 
megemlékeztünk a feledi vasúti állomáson elő
fordult szerencsétlenségekről és forgalmi zava
rokról. Ezzel kapcsolatosan kiemeltük, hogy a 
múltban nem igen volt alkalmunk hasonló híre
ket registrálni. Ezen közleményünkre a miskolezi 
üzlelvezetőség nyilatkozattal felel, amelyet a kö
vetkezőkben adunk egész terjedelmében:
4668 -893, szám,
A «Gömör* hetilap tekintetes szerkesztőségének

Rimaszombat.
Becses lapjának folyó évi február hó 11-én 

megjelent 7-ik számában «Panaszok Feledről*
! ezim alatt megjelent hírre vonatkozólag ^kérjük 

a következő helyreigazító sorok közzétételét:
Tény, hogy Feled állomás közelében 1893 

november 18-án egy munkás, Feled állomáson 
pedig ugyanazon hónap 27-én, majd meg folyó 
évi február hó l-én egy-egy alkalmazott szeren- 

! csétlenült el. Tény azonban az is — és ezt a 
helyszínén megejtett azonnali és tárgyilagos szak- 
vizsgálatok tették kétségtelenné, hogy ezen bal
esetek egyike sem áll a legtávolabbi összefüggés
ben sem akár az állomás vezetésével történt 
változással, akár a jelenlegi állomási főnök sze
mélyével s az állomás előbbi vezetőjének a je 
lenlegi főnök rovására történő tulmagasztalása, 
oly méltatlan meghurczolása ezen utóbbi — min
den tekintetben kötelességtudó és pontos tisztvi
selőnek, amely ellen erkölcsi kötelességünknek 
tartjuk a leghatározottabban tiltakozni.

Miskoicz, 1894. február 26-án.
Görget Lajos ,

üzletvezető főfelügyelő 
* **

Örömmel vesszük tudomásul e nyilatkoza
tot, hogy a hivatalos vizsgálat a panaszolt sze
rencsétlenségeket megerősíti, tehát nem a levegő
ből merhettük közleményünk alapját. Azt már 
természetesnek találjuk, hogy a nyilatkozat nem 
érinti az előfordult forgalmi zavarokat, mert e te
kintetben csak általános panaszokról irhattunk, hi
vatalos vizsgálat alapjai képezhető concret felje
lentés nem történvén. A forgalmi zavarok termé
szetében fekszik már, hogy azok a közönség zú
golódásának és nem a hivatalos vizsgálatnak ké
pezik tárgyát. Ilyen állapotokkal szemben pedig 
semmi néven nevezendő felsőhbség zokon nem 
veheti, ha a sajtó a közvélemény megnyilatkozá
sát ennek erejének megfelelő sulyiyal kifejezésre 
juttatja. Az pedig határozottan hírlapírói jogunk, 
hogy az elismerést annak juttassuk, kit a köz
vélemény bizalmával kitüntet, nem pedig akinek 
a felsőhbség receptje azt előírja, mert ha jogezi- 
met is vél az üzletvezetőség találni a tiltakozásra, 
hogy egy közegét tüntetőleg dicsérjük, mi a leg
határozol (abban tiltakozunk az ellen, hogy azt. 
velünk szemben az üzlelvezetőség ugy tehessen, 
mint hogyha mi egy alárendelt talpnyaló közege 
lennénk Tiltakozunk az ellen is, mint hogyha 
mi a jelenlegi főnök urat hivatalos kötelesség- 
tudásában vagy buzgalmában kisebbíteni, vagy 
éppen meghurczolni kívántuk volna, mert hisz 
őt ezikkiinkben nem is említettük s nagyon saj
náljuk, hogy az ő személyiségét éppen az üzlet- 
vezetőseg nyilatkozata hurczolja meg.

Nem kívántunk mi többet tenni, mint azt 
az igazságot megerősíteni, hogy éveken át szer
zett helyiismeret és tapasztalat a szolgálatnak 
annyira előnyére van, hogy azt ennek hiányában 
a legkorrektebb szakember legteljesebb buzgalma 
sem éri fel s épp azért nem vagyunk barátai 
ily esetben az áthelyezéseknek. És véleményün
ket osztja a nagyközönség.

Egyházpolitikai tüntetés R im a
szombatban.

A nemzeti lelkesedés spontán és országo
san tör magának utat a liberálizmus diadalára, 
mely annál dicsőbb előképét mutatja az egyház- 
politika győzedelmének, minél inkább lép fel az 
e nemzeti eszme varázshatalmával. A magyarság, 
a nemzeti állam ügye már ma az egyházpolitika. 
Ez a szempont uralta a közélet férfiait Göraör- 
megyében, Bozsnyón és legújabban Rimaszom
batban, hol B o r n e m i s z a  László ali-pán, Mo l 
nár  József és M a r t o n  János ügyvédek képvi
selték az eszmét a nyilvánosság előtt legtöbb 
inspiratióval. Az utóbbiak buzgó fellépése után 
Rimaszombat rendezett tanácsú város, a megye 
székvárosa képviselőtestületének legelőkelőbb tag
jai áthalva ama szent igazságtól, hogy Gömör
megye a magyar nemzetiségnek egyik végvára,

I védő-oszlop a pánszlávizmus ellen, a vallási béke 
tántoríthatatlan őre, az országos nemzeti liberá- 

I lis tüntetésből ki nem maradhat, mert évszáza- 
I dokon keresztül küzd a nemzeti eszmékért, a 

liberalizmusért: sürgős kérelmet intéztek a város 
I polgármesteréhez, hogy* a képviselőtestületet hívja 
I össze, hogy az egyházpolitikai kérdósbeu, illetve



a liberális nagygyűlésen való részvétel t ikínte- 
tebeii nyilatkozzanak. Szabó György polgármes
ter .föl у о hó elsejére hívta együvé a képviselő- 
testületi közgyűlést, melyen dr. Szabó Samu me
gyei főorvos a nemzeti eszme, a magyarság ügye 
és a hitfelekezeti béke szempontjából az egyház- 
politikának a^kormány álla! képviselt irányáért 
a leghatározottabban szállott síkra es egyúttal 
ajánlotta a következő indítvány elfogadását : 
Mondja ki a kepviselőtestüieíi közgyűlés 1., hogy 
a kormány által beterjesztett egyházpolitikái tör
vényjavaslatot örömmel üdvözli, pártolja, annak 
mielőbbi törvényerőre való emelését, egyrészt 
a fennforgó vallásügyi sérelmek orvoslására al- , 
kalmas, másrészt mint a magyar áliameszme | 
emelése, erősítésére szolgáló, a szabadéivüség- 
nek megfelelő eszközt óhajtja, éppeu ezen okból 
2. az ezen egyházpolitikai reformok támogatá
sára szervezkedett országos mozgalomhoz csatla
kozik, annak külsöképeni kifejezéseid. 3. Buda
pest fő- és székvárosban márczius hó 4-én tar
tandó országos nagygyűlésre megbízottakat küld 
s magát ezek által képviselteti. Az indítványt a 
termet zsúfolásig megtöitött varosatyák frenetikus 
tapssal és éljenzéssel fog. dták s az indítvány 
egyhangúlag elfogadtatott, leküzdve a nemzeti lel
kesedés a párttekinietet, a vallásfelekezeti érzel
met, a társadalmi ellentéteket, bebizonyítva az 
eszme egyesiló és teremtő hatalmát. A határozat 
értelmében egy húsz tagú küldöttség fogja Rima
szombatot a márczius 4-iki közgyűlésen képvi
selni. A bizottság elnöke Szabó György polgár
mester, tagjai közt pedig ott lesznek: Nagy Fe- 
rencz városi jegyző, dr. Szabó Samu.megyei fő
orvos, Molnár Jczsef ügyvéd, Samarjav János 
nagybirtokos, Abonyi Pál tiszti főügyész, Ethey 
Frigyes, Török János, Baksay István stb.

H Í R E K .
—  Kitüntetés. Török János törvényszéki 

bírót, közéletünk veterán tisztes alakját, kitün
tetés érte, mert Ö Felsége őt a 7-ik ragosztályba 
léptette elő s igy a törvényszéki elnökkel egyenlő 
rangot nyert.^Igazán örvendünk a kitüntetésnek, 
mert ezúttal olyan embert ért az. kinek azt mar 
rég kívántuk, mert pályáján a kitartó munkásság, 
sokftapasztalat által gazdagított szakszerű tevé
kenység, tiszta jellem s a közügyekért való me-

érdeklődés és szereplés által a kitüntetésre 
már sok sok évvel ezelőtt méltóvá lett. A derék 
férfiú, kiről elmondhatni a nagy költővel: integer 
vitae, scelerisque purus», az egész közvélemény 
megelégedését és örömét fogja tapasztalni Kitün
tetése felett.

—  Rozsnyói tüntetés az egyházpolitika mel
lett. Február hó 27-én Rozsnyón újból egy nagy
szabású tüntetést rendeztek az egyházpolitika 
mellett. A kerület községei nagyszámú deputátiók 
által voltak képviselve, több község, köztük Szilicze 
és Borzova pedig fényes bandériummal rukkol
lak be a tüntetéshez. Mintegy 50 lovas bande- 
rista festői látványt nyújtott, minden lovas vál 
Ián széles nemzeti színű szalag himbálódzott a 
szélben, minden banderista kezében egy-egy ha
talmas nemzeti zászló A tüntető menetben mint
egy 2000 vehettek részt. A menet a piaczot meg
kerülte s a püspöki palota előtt «abezug György^ 
püspök* kiáltások rázták meg a levegőt. A me
nettel kapcsolatosan gyűlés is tartatott, melyen 
többen szónokoltak az egyházpolitikai irányzat 
mellett. Nagy hatassal szállottak különösen dr. 
Marko Sándor és Rosty József főjegyző. A tün
tetést fényes banke’ t zárta be.

—  BeküldetetT. Tekintetes Szerkesztő ur! 
Rimaszombat város képviselőtestülete márczius 
1-én tartott közgyűlésén, mely kizárólag ezen 
czélra lett összehiva, azon határozatot hozta, 
hogy a folyó év január hó Ю-án Budapesten 
tartott katholikus nagygyűlés ellensúlyozására 
ugyancsak Budapesten folyó hó 4-én tartandó 
tüntető gyűlésen magát küldöttek által képvisel
teti Miután egyletünk tagjai legnagyobbrészben 
városunk lakói és mint ilyenek a városi képvi
selőtestület választott tagjainak megválasztásához J 
annak idején szavazatainkkal hozzájárultunk, ne
hogy e határozat hozatalához a város katholikus 
lakosainak hallgatag közvetett beleegyezése is té
vesen — mintegy az általános hangulat e ltü n 
tetésére — belemagyaráztassék és ezzel kath. 
érzületünket méltó megrovás ér je : indíttatva 
látjuk magunkat katholikus hitsorsosaink nevében 
határozottan kije’enteni, hogy mi a városi kép
viselőtestület által hozott ezen határozattól leg
távolabbra állunk és ha voltak a városi képvi
selőtestületnek azon gyűlésen jelenvolt oly kath 
vallásu tagjai, kik a határozat hozatalához netán 
hozzájárultak, azokat mi e tekintetben illetéke
seknek el nem ismerjük Kelt Rimaszombatban, 
1894. márczius 1-én tartott választmányi ülésünk
ből. A rimaszombati katholikus olvasóegylet vá
lasztmánya.

— Az ízr. nóegyesület bálja A legszebb kép
nek is szép keret való. Ez az eszme vezette ?a 
rendező-bizottságot s főleg annak ügyes vezérét, 
dr. Kármán Aladár kórházi orvost, s ennek ki
tolásaképp a múlt vasárnak, február hó 25-cn 
megtartott balra a Rózsa nagytermét feldíszítette 
úgy, ahogy azt csak ritkán lehet látni. Ez a dí
szes keret foglalta együvé-.a,; szép számú közön
séget, melynek hölgytagjai annyi sok bájt és 
szépséget sugározták szét a teremben, hogy a 
megjelentek igazán minden tekintetben vakító 
fény mellett mulathatták át az estét. S a mulat
ság folyt is jókedvvel és lankadatlan buzgalom
mal, kiürítve minden jelenlevő az örömpoharat 
fenékig Persze ez kellemes dolog földi halandó
nak s ki adná oda az édes serlegei, mig azt. a 
hajnali napsugár el nem ragadja? Senki! így 
hát a mulatság kiviiágos kivirradtig tartott. Kö
telességünk megjegyezni, hogy midőn a liberaliz
mus valóságos árvizét bocsátották hazánkra, 
hogy az ósdi szellemtől kiszáradt talaj terméke
nyítő erőt nyerjen, hogy akkor, midőn a lib.-rá- 
lizmus jelszava ural ja a köz szellemet, midőn a 
zsidóság reczepczióját törvénybe kivé ú juk iktatni, 
midőn egy országos mozgalom indult meg a übe- 
rálizmus érdekében, akkor a liberális nagygyűlés 
előtt egy héttel, az izraeütaság áltál rendezett 
mulatságon az egész keresztény társadalom ma
gára hagyja a zsidóságot, mit a zsidóság nem 
szokott tenni a keresztény nőegyesület mulatsá
gaival szemben. E szomorú tudat hatása alatt 
több izraelita előkelő család is elmarad» a mu
latságról. A zsidóság reczepcziójának törvénybe 
iktatása egy Írott mataszt, a mely semmire se 
jó s az marad, amig a társadalom végre nem 
hajtja a reczepczió munkáját. Tudósítónk a kö
vetkező jelenvoltakat jegyezte fel : Bródy Matild, 
Bodor Eszti, Blumenlhal Gizella (Rimabánya), 
Dickmann Anna, Eckstein Róza, Deutsch Szerén 
(Murány), Deutsch Fanni (Rochfalva), Feldmann 
Adél (Ochtina), Kármán Ida, Kohl Teréz (Sajó* 
Gömör), Krémer Janka (Klenócz). Krémer Emma 
(Várkony), Lefkovics Antónia, Neumann Jolán 
(Gserencsény), Kábely Katicza. Róth Szerén (Ri- 
maszécs), Steiner Berta és Weinfeld Irén stb. 
urhölgvek, továbbá Braun Zsigmondné, Bodor 
Arminné, Blumenthalné (Rimabánva), Bródy Ber- 
talanné, dr. Czinner Miksáné, Deutsch Aronné 
(Murány), özv. Feldmann Arminné (Rochfalva), 
Gellmann Sámuelné, Heksch Jakabné, Heksch 
Bertalanná, Kohn Albertné, Krémer Józsefné 
(Várkony), Kohn Sámuelné (Tiszolcz), Kohn Jó
zsefné (Klenócz), Jeliinek Bertalanné, Lefkovicsné, 
Liltmanné, dr. Lichtscheinné, Löfkovics Lipótné, 
Politzer Miksáné (Tiszolcz), Bábely Miklősné, 
Reisz Józsefné, dr. Strausz Józsefné, Schweiezer

I Dávidné unokanővérével, Steiner Bertáné, Stei
ner Salam nné, Weinfeld Adolfné, Weisz Adolfné 
slb. úrnők.

— Kiszakadt harangnyelv. A lutheránus 
templom egyik harangjának a nyelve harangozás 
közben f. hó 1-én leszakadt s áttörve a torony
ablak rácsát, a parochia udvarára zuhant, mély 
gödröt ásva a földbe. Szerencsére senki sem ment 
át az udvaron a kritikus pillanatban. Pár másod- 
perczczel a zuhanás után egy kis leányka ment 
át az udvaron. A kis leánykát véletlen késedelme

I tán a haláltól mentette meg. De minő borzasztó 
lett volna a szerencsétlenség, ha a harang szive 
akkor zuhan le, mikor a kis lányok seregestül

I lepik el az udvart, az iskolából kijövet. Valószí
nűleg pár gyermek marad halva a helyszínén Ilyen

I lehető szerencsétlenségeket kikerülendő, követel-
! jük, hogy az összes harangok megvizsgáltassa

nak rendőrileg szakértők közben jötte mellett fia 
pedig ez meg nem történik, terhelje a felelősség 
azokat, kik azt megtenni elmulasztják.

—  Halálozások. Cseh István kir. telekkönyv
vezető február 28-án, élete 70 ik évében elhunyt. 
Temetése nagy részvét mellett folyó hó l-én 
ment végbe. — Bátory Ferencz, helybeli polgár, 
ki a legutóbbi képviselőválasztáskor, egy napig 
képviselőjelölt is volt, — a függetlenségi eszmék 
tánlorithatlan hive, folyó hő 2 án meghalt. Teg
nap temették nagy részvét mellett.

—  Vonat-összeütközés. Február utolsó nap
ján a bánrévei állomáson két gép ütközött össze 
a váltó elágazásnál. Az egyik gép kifordult a sí
nekről s meglehetősen megrongálódott. A kár 
3000 frtra tehető. Emberben nem esett kár. A 
baleset oka állítólag a nagy köd volt.

— Érdekes tavaszi divatujdonságokat fogunk 
néhány nap múlva szemlélhetni. Löfkovics Lipót 
élelmes kereske dőnk személyesen utazott Bécsbo, 
hogy az idény legfrissebb újdonságait szerezze be

— Jegyzői munkadijak. Nehogy a körjegy-
1 zők által teljesítendő Írásbeli munkák dijjazása

bármi tekintetben is nyomasztónak éreztessék a 
közönség részéről, vármegyénk akként határozott 
még az 1873-ik évi márcziusi közgyűlésén, hogy 
kötelezetnek a jegyzők a felek kivána’ára irás 
beli munkát teljesíteni a következő dijakért:

egyszerű folyamodvány meílékhtek nélkül 50 
kr., községi bizonyítvány becsléssel vagy nyilat- 
koza' 30 kr., szerződés 100 frig 50 kr., 500 fő
méig 1 írt, 500 írton felül 20) frt, kötelezvény
00 kr féüvro terjedő másolat 25 kr, egész ivre 
terjedő másolat 50 kr., nyugtatvany 20 kr., ha
láleset felvétel 200 írtig ingyen, 2)0 frton felül 
50 kr. végrendelet 500 frtig 1 frt, egy tervrajz
1 frt >0 kr., egy felzet 5 kr, marhalevél 5 kr. 
Közludomás szerint szegények, számára a munká
latok — a kötelezvényen, szerződésen, haláleset- 
f ' a végrendeleten és tervrajzon kívül — 
mindenkor ingyen teijesitendők Mivel a munka- 
dijak v.1 n ‘gyünk résziről megváltoztatva nem 
lettek, ma í s  érvényben vannak, s ezen dijaknál 
többet követelni a jegyzők egyáltalán jogosítva 
nincsenek.

Ügyes tolvajok. Az a hir terjedt el a
városban, hogy azok az ügyes tolvajok, kik a 
fend ikapi' nv óráját ,i feje mellől lopták el 
annak idejében, most a városházának hivatalos 
helyiségében szokták tenni látogatásukat, s amint 
az eredmény mutatja, nem éppen haszontalanul. 
Legközelebb Ethey Frigyes városi gazdasági ta
nácsos szobájából vittek el 174 frtot, vésővel fe
szítve fei az íróasztal fiókját, mely a pénzt ma
gában rejtette. Azt mondják, hogy ez nem az 
első eset már és azt hiszik, hogy nem is az 
utolsó, mert a hivatalos szoba közvetlen szom- 

i szédjában levő rendőri laktanyán a rendőrök a 
zajra nem ébredtek fel.

A gömörmegyei magyar közművelődési
egyesület ez évi rendes közgyűlését Rimaszom
batban a vármegyeház nagytermében folyó évi 
márczius hó 13 ik napján délután félhárom óra
kor tartja meg. melyre az egyesület tagjait, va
lamint az érdeklődő közönséget tisztelettel meg
hívom. Rimaszombat, 1894-ik tebruár hó 29-én. 
Török Rálint, elnök.

— Felhívás előfizetésre. Vasvármegye levél-
tári anyagának kiválóan érdekes részét képezik 
azon genealógiai, család-történeti, heraldikai ét 
általános történeti adatok, melyek vármegyénk 
nemes asaládjaira vonatkoznak. Évek munkájá
val Összegyűjtöttem ezen adatokat s «Vasvárme- 
gye nemes családjai* czimmel egy műben dol
gozom fel, részint azért, hogy a felsorolt tudo
mány ágaknak szerény szolgálatot tegyek, részint 
pedig azért, mert úgy vagyok meggyőződve, hogy 
kcd.escn veszi a jelen nemzedék, ha megújítom 
emlékét az ősökekimk, kik iránt haló porukban 
is kegyelettel viseltetünk. Adataim a 13-ik szá
zaddal kezdődnek. Munkám két részre oszlik. A* 
első rész magában foglalja vármegyénk főrendü 
nemes családjait, azon nemes családokat, melyek
ről régibb jegyzőkönyveink s levéltári okmányaink 
emlékeznek, továbbá azokat, melyek a múlt szá
zadban megejtett nemesi vizsgálatok alkalmával 
kétségtelen nemes családoknak bizonyultak, a 
bit tokadományos és nemesi birtokot birlaló ne
meseket s végre azon nemeseket, kikről forrá
saim mint armalistákról szólnak, de kik idővel 
kihalván vagy a vármegyéből elköltözvén, czime- 
res levelük itt fenn nem maradt. Minden csa
ládnál, ahol az adatok rendelkezésre állottak, föl 
van tüntetve az idő, amikor a csalad kérdéses 
tagjai éltek, továbbá a hely. ahol éltek. Ameny- 
nyire az adatok engedték, az egyes családoknál 
azok nernzedékrendje is található. Hogy az egye* 
családok elterjedéséről is áttekintést nyerjünk s 
ez által a kutatónak mintegy vezérfonál nyujtas- 
sék, ugyanazon családnak több tagját is említem, 
ki  ̂ különböző időkben különböző helyeken tar
tották lakásukat. Ezen családok száma 1721-re 
megy. Munkám második része azon családokat 
tünteti fel, melyeknek czimeres nemes-levele vár
megyénk levéltárában eredetiben vagy másolat
ban föltalálható. Minden egyes családnál előadom,

I hogy ki adta, mikor, s ki kapta a nemes-levelet?
Ezt követi a czimer pontos leírása, s végül azon 

! családtagok neve, éve és lakhelye, akik az ok
mányt a nemesi vizsgalatok alkalmával vagy a 
nemesség bizonyító pörben felmutatták. E czi
meres nemes levelek száma 480, melyekből mint
egy 400 még semmiféle szakmunkában ismertetve 

.nem volt A munka Vasvármegye törvényhatósá- 
; gátiak pártfogása mellett jelenik meg. Mély hálá

val iktatom ide az 1804 évi február 5 én tar
tott közgyűlés vonatkozó határozatának kivonatát, 
mely igy szól: «Minthogy a Balogh Gyula főle- 

; véllárnok által irt Vasvármegye nemes családjai 
í czimii mű a vármegye levéltárában levő összes 

heraldikai, genealógiai és család-történeti adato
kat h löleli s a varm-gyt beli családok nemessé
gének igazolasáre bii es megbízható adatokat 
nyújt s minthogy e mit, mely az országban lé
tező egy-két e nembeli szakmunkák adatait, Vas- 
varmegyét illetőleg, kiegészíti, hézagot pótol és 
éppen adatainak megbízhatóságánál fogva a tör
vényhatóság nemesség-igazolási ügyeiben jövőre 
kiforrásul fog szolgálni: ennélfogva elhatározza 

I a törvényhatósági bizottság, hogy a mű megjele- 
I nését előmozdítandó, annak kiadását a nemesi



pénztár franczia hadi-sarcz alapjából felezendő 
500 forinttal segélyezi s hogy amennyiben a mű 
kinyomalási költségei az előlizalések által nem 
fedezetnének, azokat biztosítja * Л munka terje
delme nagy nyolezadrétben meghaladja az 500 
oldalt és a folyó évi április végén jelenik meg. 
Ára 5 frt. Az ilyen mii kiadása tetemes költség
gel járván, abból fölös számban igen mérsékelt 
számban lehet nyomatni. Ennélfogva azokat, kik 
azt megrendelni óhajtják, tiszteletteljesen kerem, 
hogy az előfizetési összeget 1894* márczius 31-ig 
hozzám juttatni kegyeskedjenek. A mii megjele- | 
nése után minden megrendelőnek pontosan meg . 
fog küldetni. Szombathely 1894. február 8-án. 
Balogh Gyula, Vasvármegye főlevéltárnoka.

KÖZGAZDASÁG I
Vármegyénk egy derék szülöttje, aki a me

zőgazdák országos szövetkezeténél foglal el elő
kelő állást, e szövetkezeti ügyet ismertető cyclust 
kezdett meg, melynek első részét mai számunk- 
ban adjuk a következőkben:

A'éh an g dll a Iá nos közérdekű szó a 
«M agyar M ezőgazdák Szövetkezetéről.* i

Német, angol és francia szövetkezési pél- j 
dákból kiindiífva, a mezőgazdaság néhány buzgó • 
úttörője az 1891-ik év utolján szerény körülmé
nyek között alapították meg a mezőgazdák or
szágos szövet kezetét.

Alapításkor a tagok száma 25 volt, jelenleg 
320 tagja van s körülbelül 000 uradalom és bir
tok érdekeit képviseli.

A tagok száma napról-napra fokozottabb 
mértékben növekedik és legutóbb, a minden ma
gyar hazafias intézmények lelkes pártolója, József 
főherczeg ő es. és királyi Fensége is belépett a 
szövetkezetbe összes uradalmaival, 20 részjegy 
alapján.

A szövetkezet megbízható fogyasztási áru
kat jutányos áron hoz forgalomba és ez állal a 
gazdaság üzemi költségeit apasztja, viszont a 
termények értékesítésével nagyobb jövedelmet 
czéloz. Egyáltalán tagjainak üzleti dolgaira van 
hivatva, hogy azok inkább gazdaságaik fejlesz
tésére ford it hassák egész tevékenységüket.

A szövetkezet tagjai üzletrészesek, még pe
dig úgy. hogy az egyenes földadó, illetve a jö 
védelmi adó határozza meg a részek számát. A 
földbirtokosok kötelesek minden 500 frt egyenes 
földadó, a bérlők minden 200 frt jövedelmi adó 
után 1 részt jegyezni.

A szövetkezet különböző osztályokra van 
felosztva, u. .n mag és műtrágya, gazdasági üzem- 
czikkek, mezőgazdasági gép, gabona, bizomány és 
erőtakarmány osztályokra, minden osztályt külön 
szakember vezeti.

A szövetkezet tagjainak bizalmát teljes mér
tékben birja, bizonyítja ezt a nepról-napra no- ; 
védő forgalma és hogy tagjainak 90 százaléká
val van élénk ösMzeköltetésben.

A szövetkezet működésének érvényesítésére 
110000 frt alaptőke, 220 ezer frt nyílt bankhitel s 
330 ezer frt váltóhitel áll rendelkezésére, össze
sen 660 ezer frt; kívánatos a mezőgazdaság ér
dekében, hogy ez összeg mihamarabb megkét
szereződjék.

Miután a szövetkezet a nehéz agrár viszo
nyokból kiindulva, a kölcsönös védelem szem

pontjából alakult, könnyen érthető, hogy külö
nösen a kereskedelem részéről számos megtá- 
madtatásoknak van kitéve. Ez időszerint a «Pesti 
Napló* czimü napilap szerencsélteti meg a szö
vetkezetét ily igazságtalan és ah ptalan támadá
sokkal, amelyekre a szövetkezet nem felel s csak 
kéri az érdeklődőket az évi üzletjelentését átol
vasásra méltatni.

Ez volna a mezőgazdák országos szövetke
zetének általános vázlata. G.B.

Piaczi árak.
Rimaszombatban 1894 márczius 3. tartott heti

vásáron :
Tisztabuza forint 630-6.50, rozs 5.30—5 60, árpa 

6.80—6.—. zab 5.80—6.— kukoricza 5*50 -5.60, krumpli
1.25— 1 .-40, bab---------.------ inmázsánkint. — Marhahús
52 kr. Borjúhús 62 kr. Sertéshús 48 kr. kilogrammonkint

л rkapitányi hivatal,
Rozsnyón 1894. évi márczius 3-án tartott heti 

vásáron:
Tisztabuza frt 5 20., rozs 3 40. árpa 3,60, zab 3.60 

kukoricza 350, bab 5 00., kása 6.90 hektoliterenkint 
Súlyán Sándor, rkapitány,

A laptulajdonos megbízottja és felelős szerkesztő 
SZELESS ÖDÖN.

Kőmunkatársak;: PAPP LÁSZLÓ és CSERNAY DÁNIEL.

t02 104.
vg. 180 4. SZ

Árverési hirdetmény.
Alólirt bírósági végreh íjtó az 1881. évi 

I X törvényezikk 102-ik §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hoery a rimaszombati k>r. tör
vényszék 572 1894. számú végrehajtást ren
delő és a rimaszombati királyi járásbíróság 
107 és 427 -1894. kiküldést tartalmazó végzése 
folytán Politzer Miksa és ifjabb Breitner Pest- 
vérek javára iff. Alii ff er Л1>r és neje ellen 
900 frt tőke és ennek 1894 január 20-ik nap
jától járó 6 százalékos kamatai, 33 frt 52 kr. 
eddigi per, 59 frt 90 kr. végrehajtás foganato- 
sitási és 230 forint tőke, ennek 1893 október 
5-től járó 0 százalékos kamatai, 60 frt 10 kr. 
eddig megítélt, 1 frt 20 kr. jelen árverési hir
detményi s még felmerülendő költségek erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
biróilag lefoglalt és 2166 frt 90 krra becsült 
ingók, u m. házi bútorok, bolti czikkek és activ 
követelések nyilvános árverés utján el fognak 
adatni.

Mely árverésnek a 488 -1891. számú ki
küldő végzés folytán a helyszínén, vág is 7 ( 
szol ez községben f alperesek lakásán leendő 
eszközlésére ISDJf. évi m árczius Ц -i к na lt
ján ak  d. e. II órája  és esetleg következő 
napjának d. e 9 órája  hatói időül kitüze- 
tik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy
zéssel hivatnak meg hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen az 1881-ik LX-ik törvényezikk 
107. § a  értelmében a legtöbbet Ígérőnek becs
áron alul is el tog adatni.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881-ik évi L X -ik  törvényezikk 108. §  a sze
rint fizetendő.

Rimaszombat, 1894. február 22-én.
Gasko János,

kir. bírósági végrehajtó.

Х Х К Х Х Х Х Х Х Х Х 4 Х Х Х Х Х
Máihé Károly

f  o  g  о  г  v  о  s  i  m  í í  t o r  m  e
Losoiicaoii, (JáC'i-utcza 1У2.

шя Müfogak és fogsorok ■■
24— 48 óra alatt Г jdalom  nélküli b lélel«*, 
arany és kautschuk alapon a legszabályo- 

sabb kivitelben

P l o m b i r o z á s o k
a legfinomabb jegecz s laparanynyal, plati

nával, ezüsttel stb
Fogak tisztítása,

— minden jé/e fog- és szá j miit élek. —

Rendelési idő: d. e. 9 — 12 ig d. u. 2— bóráig,
Vidékiek és átutazók eiőleges bejelentés 

esetében tartózkodásuk idejére különös tekin
tetben részesülnek.
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