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K ö z g y ű lé s  előtt. ! lósithatni, hogy a megyét megölik — nem, I Megtaláltuk eddig és megfogjuk találni
, ez nem fog soha bekövetkezni, innék nem ezentúl is.

Folyó hó márczius 14-ik és kővetkező szabad bekövetkezni, mert a cenlralistikus Már is látjuk,hogy mily lelkesedés fogja
napjain a megyebizottsági tagok a rendes kulturális, gazdasági, forgalmi és politikai az alispán jelentését kisérni, beszámolva a
tavaszi közgyűlésre gyűlnek össze. jelenlegi fejlődés mellett szüksége van a megye részvételéről a liberális nagygyűlésen.

Mint a megyei élet őszinte hivei, öröm- vidéknek is egy összetartó nemzeti kapocsra, Látjuk előre az örömtől sugárzó arezukat,
melveszünk minden megyei közgyűlést, mert mely a helyi részleteket segíti összefoglalni halljuk előre a falrengető éljeneket, egysző-
a megyei közszellem ébrentartására semmi egy magasabb nemzeti egységbe. val előttünk álla liberális lelkesedés diadal-
sem szolgál annyira, mint az élénk érdek- És a helyi Ö99zelartó erő működik ma ünnepe a megyebizottsági közgyűlésen, a
lodés mellett megtartott megyei közgyűlések. ig és erőteljes megnyilatkozását adja önma- megye gyüléstermében, ahol annyi sok пеш-

Gomormegye törvényhatóságának nagy gának, valahányszor nagyobb érdekű nem- zeti lelkesedés, hazafias, felvilágosodott ha-
és művelt közönsége fel is szokta használni ze)j kulturális vagy hasonló értékű ügyek, tározat lett a haza szent oltárára helyezve,
az alkalmakat és a közgyűlések a megye- küzdelmek jönnek a felszínre. FeI f°8 olvastatni Hajduv&rmegye it-
bizottsági tagok nagy részvételével szoktak irata is a liberális egyházpolitika támoga-
megtartatni A kevésbé élénk tárgyalást Ígérő Л . modftrn h.tladassal párosult nagy tása érdekében s minthogy e megye a nem
tárgysorozatok is szép számú közgyűlést nemzeti küzdelmek mily impozáns számban hivatalos forum előtt, a budapesti nagygyü-
szoktak összehozni, a nagyobb és mélyebb hozták ösaze a váimegye férfiait a libeiális ]g9en érzelmeit már előlegesen kifejezte, a
közérdeket érintő napirendek pedig rend- j önteté-» nagy ünnepén is,olyan nagy szám- hivatalos forum előtt hasonlóan fogja tenni,
szerint zsúfolásig szokták a közgyűlési tér- ^an’ H varmegye minden fia örvend- mjvei а7д tette már egy Ízben, midőn az
met megyebizoltsági tagokkal és hallgató *ie1, lelkesedhetik, lelkének szárnyalását az egyházpolitika érdekében határozott,
közönséggel megtölteni. *‘szmék legnemesebb világában érezheti csa- Ezen gyűlésen azonban fel fog olvaa-

És jól van ez igv, ahogy van! Л me- P°ngni л gömörmegyei közszellem ezzel tatnj nemzeti érdekeinket érintő egy másik
gye legitim jogait semmiféle kormányzati megpecsételte a liberális haladással kötött felirat is Kolozsvármegye felirata a nemző-
rendszer konfiskálni nem tudja, mert nem u)akb szövetségét, meghazudtolta azokat az tiségei túlzók üzelmeinek és izgatásainak
meri, semmiféle kormányhatalomban nincs a^as hazugságokat, melyek nem egyszer meggátlása érdekében,
az a robustus erő, mely az innen-onnan hangzottak fel Gömörmegye ellen, az ósdi- Legyen nyugodt Kolozsvármegye, hi-
ezredéves és még mindig ifjan viruló fa sa8 ma**adiság rágalmával halmozván el gzen kérelme közelről érinti a mi megyén-
mély és hatalmas gyökereit kitépni meré- ennek deiek és törekvő közönségét. ket jg js vannak nemzetiségi tul-
szelné Még a legcentralistikusabb búrok- Hála Istennek, azonban nem igy áll a zóink, bár igaz, hogy más fajból valók, de
ratia vagy demagóg radikálizmus is kény- dolog Gömörmegyében nincsen város, nin- az azonosító íarkasbunda ezeknek a bőrét
telten lenne respektálni a nemzet ezredéves csen közönség, a többséget véve alapul, — is fedi.
hagyományait, mert jól tudná, hogy nem a mely a középkori sötétség fekete lovagi had- Vármegyénk közönsége nagyon is közel-
fa, nem a gyökér engedne, hanem a czél- seregének számát szaporíthatná. Minden köz- ről van érdekelve a megkeresés által, mert
tálán munkában 6 maga pusztulna el. gyűlés elé azzal a büszke tudattal tekintünk, hisz már tűrhetetlenné válik a farkasok üvől-

Nagyon tévednek azért azok, akik az hogy ezen meggyőződésünk újabb és újabb ! tése és bizony-bizony itt van az idő, hogy
administratió reformját ugy vélik megva- megpecsételést talál. j ezekre a fenevadakra elrendeltessék a hiva-

m  • lóghassanak. A leőny sohasem nevetett, sohasem meg a leány szivét s azon vette magát észre,
Ж  л *  «w* S í  Ж *  pirult, egyformán szolgált ki mindenkit, tűrte a hogy mikor nem volt a boltban, gyakran fel-

nyájaskodásokal, csupán a kézzelfogható gyön- emelte az ajtóról a függönyt, megnézni, nem-t
gédkedéseket háritá el ügyesen. mászkál valahol a bolt előtt elterülő piaczon.

N I N A  Pelitpas kisasszony érezte, hogy szatócsüz- Hauchecorne észrevette, minő hatást gya-
Az emberek, ak,k látták üzletében le s fül [e' ükbe"  ez ■ 'le4"T rv0' t « /«von zerő  de dühös- kőről a leányra. Ilizelgett^ neki hogy » «bbinek

járni Kömbölvü potrohával, a bársony mellényre kodve, hogy őt a lerüak mar semmibe se veszik, mindig ellenállt nem ment velők sétáim az ő
alálógó vastag aranylánczczal, kezében óriási sö- bosszúját mégis N.nán töltötte k. meghívását pedig habozás nélkül örömmel el-
rüs kanesóval elnevetlék masukat “  Eh Petitpas kisasszony, adjon valamit fogadta.

v . , ° * inni szolgálójának, hogy ugy féljen a féríiaktól, Ezek a séták eleinte igen ártatlanok vol-
Urdöngős Pelitpas, nem csoda, ha sohase mjnt Qn r!̂  egy jókedvű legény. tak. Nina csupán saját száját hagyta megcsó-

buvik ki odújából. Ma-holnap ki sem fog térni д kisasszony ingerülten válaszolt. Legjobb kölni s kibontakozott a kamasz erős öleléseiből,
az ajtaján. volna, ha rá se hallgatna önökre, Nina teljesen Azonban érezte, hogy nem képes neki sokáig

Kaczagtak és benéztek holmi apróságot vá- vagyontalan leány, úgyis tudhatná, hogy csupán ellentállni és valóban egy forró nyári sötét estén
sárolni és ilyenkor a vastag kereskedő vastag játékszerül tekintik önök. ' teljesen át is engedte magát,
tréfákkal mulattatta vevőit. gs ez jgy ment f0iyton körülbelül három Mit fog a kisasszony mondani, tűnődött

Az üzlet komoly oldalát jobbára nővére, éve már . . később sok, sok gyönyörteljes óra után Nina,
Petitpas kisasszony vezette. Pelitpas kisasszony Egyszer csak azt vette észre Petitpas kis- midőn belátta, hogy nem lesz képes többé botlá-
egy rnegcsontosodott aggszüz volt. A Mária hó- asszony, hogy Nina nagyon gyöngén védelmezi sát palástolni.
napban Ő vitte a körmeneteknél mindig a szüzek magát a fiatal Hauchecorne gyöngélkedései ellen. Rémülten gondolt arra az időre, mikor a
lobogóját. Irigykedve embertársaira, reszketve i Ez a Hauchecorne pedig egv gazdag falusi pa- válságos óra bekövetkezend, annál is inkább,
egy garas ára nyereményért, élete nagy részét raszt fia volt. Az erős, durva falusi legény éppen mert miután a baj megtörtént, a fiatal Hauche-
az üzleti irodában töltötte el s a boltból beözönlő | olyan volt, mint többi társai: ivott, dohányzott, corne nemcsak hogy vele nem törődött többé,
fűszerek illata évrő)-évre jobban átjárta és ki- ; futkározott a leányok után s büszkén csörgette de még a szatócsboltot is messze elkerülte,
szárította, mint egy ócska heringet. zsebéiben a fényes lázsiásokat. Ninának nem jutott eszébe felkeresni csá-

Egyetlen cseléd volt még a testvérpár ren- Nina nem igen remélhette, hogy ez a fiú bitója szüleit, de hiába is lett volna az, mert a
delkezésére, aki, ha sok volt a vevő, a boltban őt valaha nőül fogja venni, nem is volt hozzá gőgös gazdag paraszt legföllebb elkergette volna
is segített. Ezt a leányt Ninának hívták. Beuro- | sem durvább, sem gyöngédebb, mint a többi le- ajtajától. Mi köze is van egy jó módú pénzes
pairei születésű volt, ahol a leányok bővelked- gényekhez. Hauchpcorna nem is volt valami szép, apának ahhoz, ha fia egy hiszékeny libácskát
nek a szépségben, de annál kevésbé az erények- erős, izmos, elől két foga hiányzott, ami még elbolondit. Van elég zsebpénze, adjon neki egy
ben. Rövid kék szoknyájában, a meglehetős nyi- jobban kitűnt az által, hogy ajka egészen sima pár száz frankot — ha éppen nagyon akar gá
tolt fehér blouzzal a falu minden valamire való volt, szakái és bajusz nélkül, színtelen sárgás villéroskodni — és azután le is ut, fel is u t...
legényét Petitpas boltjába édesgette Mind ott haj vette körül alacsony homlokát. Nem az első, nem is az utolsó eset, nem
ittak a fühzeresbollban, csakhogy Ninával társa- Aminő azonban volt, mégis ugy hódította fog bizony érte a világ sarkaiból kifordulni.



talos hajtóvadástfat, hogy fcefegesíöl Mírtas- 
sanak a löld, a haza színéről, ahol e fene
vadak gyomra még táplálékra is talál.

Ezen pánszláv üzérekkel szemben szinte 
időszerű a közművelődési egyesület kérelme 
anyagi támogatás iránt.

Eszünkbe jut itt grót Károlyi István 
és Szatmármegye közönsége, mely áthatva 
a nemzeti érdek által és felfogva, hogy a 
nemzetiségi ferde kinövések lenyirbálására 
a nemzeti kultúra a lehatalmasabb eszköz , 
vármegyei pótadót szavazott meg a közmű 
velődési egyesületnek. Ha ezt vármegyénk 
a közterhek nagyságára való tekintettel nem 
is teheti meg jelenleg, bizonyára hozzá méltó 
segélyt fog a gömörmegyei közművelődési 
egyesületnek megszavazni

A közművelődés ügyének körébe vág 
egy másik indítvány is, Tompa Mihály ne
vét viselendő nyilvános vármegyei konytár 
alapítása tárgyában — Az alapítás nagyon 
könnyű dolog, nem kell ahoz más, mint 
egy vármegyei határozat, egy kis dotátió, 
ez azonban egyenlő a semmivel. A könyvtár 
jövőjének biztosításihoz a vármegye egész 
közönségének kebelében kell, hogy éljen az 
állandó éideklődés, ennek felkeltéséhez ke
vés a vármegyei határozat, ezt csak az idő 
hozhatja meg, épp azért a könyvtár ügyét 
a jöfrő zenéjének tartjuk, a mely a jövő 
generatió részére fog megvalósulni igazában. 
Minden esetre azonban helyes dolog az első 
lépést megtenni, mert hisz a hólavinához 
is hólabda kell.

Sokkal közelebb áll a Tompa-szobor 
ügye. Hazalias dolog nagy költők szellemé
nek emléket állítani, kivált itt a nemzetiségi 
túlzók tőszomszédságában, kiknek szemében 
nemzeti erőnk valósággal kompromittálva 
van, hogy nemzeti nagyunknak egy kis 
szobrocskát nem tudunk összehozni. Mi 
azonban nem annyira a segélynyújtást, mint 
inkább azt tartanók szerencsés dolognak, 
ha a szobor ügyét egyenesen a vármegye 
egy kiküldött bizottsága venné a kezébe.
A segélylyel valamivel előbbre jut a szobor 
ügye, de a jövő század fogja csak azt a 
szobrot igy látni, mert csak a vármegyé
ben látjuk a/ erőt, amely a kínos vergő
désnek végei tudna vetni.

Török János ünnepel to tése.
ó  Felsége a király Török János törvény- 

széki bírót a 7-ik rangosztályba léptetvén elő, 
ezen kitüntetése alkalmával barátai és tisztelői
nek nagy serege sietett őt üdvözölni, sőt hogy ( 
az általános megelégedés és öröm még teljesebb j 
kifejezést nyerjen, folyó hó 7-én este fényes 
bankattet rendeztek az ünnepelt férfiú tisztele- 
téré. A Casinó nagyterme, ahol a «Három Rózsa* j

Petitpaséknak sem fog szólni, hiszen mint 
rósz ebet verné ki az aggszüz, ostoba potrohos 
gazdája nem merne mellette egy szót se szólni.

Nina el volt keseredve. Tett-vett a házban 
és konyhában úgy mint az előtt, arcza egyre 
halványabb lett, hibája külsőleg is mindegyre 
elpalástolhatatlanabb.

Végre egy zivataros téli éjszakán ütött a 
válságos óra. Nina nagy nehezen kivánszorgott 
a csűrbe, aggodalmasan húzta be maga után az 
ajtót, melyet kötényével kötözött be.

Másnap reggel fehérebben a falnál szolgált 
ki a vendégeknek, midőn Patitpas kisasszony 
rikácsolva rontott reá.

A vén kisasszony valami ócska hordókat 
keresni lement a csűrbe és ott a törekben el
kaparva megtalálta az ujonszülött csecsemő hul
láját, melynek nyakán megismerte szolgálója ha- 
risnyakötőjét.

Néhány óra múlva eljöttek a zsandárok 
Nináért.

Mikor a vendégek látták, hogy hurczolják 
el durva szitkok közt a boltból, egyik oda ment 
Patitpas kisasszonyhoz :

— Ah nem sajnálja szegényt, annyi éveken 
keresztül hü cselédje volt, miért adta fel, hiszen 
önnek nem vétett semmit.

A vén leány lapos száraz mellén keresztbe 
fonta karjait és gúnyos kárörömmel vágta oda 
a kérdezösködőnek:

— Amiért szeretett!

vendéglőse a banketthez az asztalok hosszú so
rát terilette fel Ízlésesen, de egy kissé szorosan, 
este 8 óra fele Rimaszombat előkelő társadal
mának szine-javát fogadta be.

Képviselve volt minden közhatóság, a had
sereg, a társadalom minden rétege. Az asztalfő
nél ült az ünnepelt férfiú, kitől balra a királyi 
törvényszék elnöke, Kubinyi Aladár, jobbra Bor
nemisza László alispán, emellett Rosenauer ezre
des foglalt helyet.

A társaságot csakhamar a legkedélyesebb 
hangulat uralta, Kálmán hegedűje iparkodott az 
ainmot még jobban hangolni.

A p?csenyénél felállott Kubinyi Aladár és 
az Ő megszokott ékesszólásával ünnepelte a ki
tüntetett férfiút. Versengenek — úgymond — az 
igazságszolgáltatás napszámosai és társadalom, 
hogy rokonszenvüket az ünnepeit férfiú kitünte
tése felett kifejezzék. Az első szó őt illeti, mert 
hisz az ünnepelt férfiú az igazságszolgáltatás te
rén szerepel. De nemcsak ezért szól, hanem azért 
is, mert az ünnepelt térfiu alatt tette az első 
szárnypróbálgatásait. Midőn utóljára hallotta az 
ünnepelt szónoki hévtől sugárzó magas lendületű 
nagyszabású beszédét, akkor magát mint egy 
romba dőlt épületet rajzolta, de ma látjuk öröm
mel, hogy az épület erőteljesen áll, hogy az meg 
nem ingott, mert az ünnepelt a régi gárda em
bere, amely törhetetlen volt az élet minden vi
harával szemben. Abból a gárdából való ő, ame
lyet kiváló szilárd és tiszta jellem diszitett, abból 
a gardából való ő, mely az igazságszolgáltatás 
szent ügyének nemes szolgálatában mindig igaz
ságosan és bölcsen Ítélt. Ez a gárda csak egy 
jelszavat ismert: előre! És ennek a jelszónak 
az ünnepelt is egy sikerdus pályafutás során a 
legkitűnőbb erényekkel gazdagodva, mindig meg
felelt, megfelelt magas értelmi képességgel, dús 
tapasztalatokkal s még a leghidegebb ész mellett 
is meleg szivvel. Ezt a kitűnő férfiút jött össze 
ünnepelni az illustris társaság s ezt a férfiút, a 
régi gárda régi kitűnő harezosát, ez este is a 
gárda jelszavával üdvözli : előre, és annak sike
rére üríti poharát.

Lelkes éljenzés kisérte a magas röptű be
szédet s a jelenvoltak felugráltak helyükről, hogy 
az ünnepelt férfiút szemíől-szembe üdvözöljék és 
vele az örömpoharat vig koczczintás után ki- 

I ürítsék.
Ezután Török János szólalt fel, hogy meg- 

, köszönje a meleg ovátiót. A termet siri csend 
I szállta meg s a judikatura őszbajnoka meghatott 

hangon kezdette beszédét. A múltra vet egy mély 
értelmű röpke visszapillantást, azután igy foly
tatja: *a régi vármegyei törvénykezéstől átvett 
hagyományok a magyar judikatura 25 legutóbbi 
éve alatt lehanyatlottak, elmúltak s a régiekből 
csak az maradt meg, ami jogászilag érvényesült. 
De a megmaradt jó hagyományok erejét nem 
törte meg az újítás és a régi erők egyesülve az 
ifjú tehetségekkel, megteremtették a modern ju- 
dikaturát, melyet kódexek nélkül idegen forrá
sokra utalva vitték előbbre a fejlődés utján. Ezen 
versenyben küzdve erősödött ő meg úgy, hogy 
30 éves munkásság után egy értékes elismerés
ben részesült.

Ezen küzdelemben szerezte meg a jelenle
vőknek a mai alkalommal tanúsított bizodalmát, 
amiért hálás köszönetét mond s kéri, hogy le
gyenek meggyőződve, hogy ez biztató lesz arra, 
hogy buzgalma megerősödjék és a bizalmat még 
inkább kiérdemelje. Köszöni a bizalomhoz fű
ződő barátságot és kéri, hogy őrizzék ezt meg 
továbbra is sokáig !»

Szűnni nem akaró éljenzés követte az ün
nepelt férfin szavait, mire az pohárral kezében 
a jelenlevők mindenikét felkereste, hogy barát
sága jeléül Ősi szokás szerint koczczintson.

Bornemisza László alispán a veteránokat 
hallván emlegetni és egy veteránt látván ünne
pelni, meg nem állhatja, hogy vissza ne emlé
kezzék a régi vármegyei törvénykezésre, amely
nek körében ő is mint az igazságszolgáltatás 
bajnoka küzdött. Kedves idők voltak azok, amely
től ma már csak négyen maradtak fel. De fel
maradt azon időből, amelyben a judikatura nem
csak tanult, de tanított is, még két hatalmas erő, 
az igazságosság befelé és a kölcsönös benső ba
rátság bent a testületben Kívánja, hogy ez a 
barátság virágozzék továbbra is s fűzze össze az 
uj igazságszolgáltatás bajnokait a régi rendszer 
volt munkásaival.

A megszokott hévvel elmondott beszéd nagy 
hatást keltett és lelkes éljeneket hozott az 
ajkakra.

Baksay István az ünnepélyes pillanatban 
nem hagyja kirántani a nyelvét, mint azt a lu
theránus templom egyik harangjával tették. Sze
rinte borban van az igazság, már pedig ebben 
a filloxerás világban nagyon nehéz bort és épp 
azért igazságot találni. Török János megtalálja 
az igazságot még abban a gyanús borban is, sőt 
annál is többet, a legőszintébb lelkesedést. Török 
János is, mint ő nem benszülött fia a városnak, 
de azért Török János nagyon sokat fáradott a

város felvirágoztatása érdekében s itt fáradhat- 
lan érdemeket szerzett magának. Hej be sok 
téglájába is került ez a Török János a városnak! 
Igen, mert Ő mindig ott volt, ahol a város épít
kezéséről volt szó, a közügy érdekében adva 
mindig az első sokszor az utolsó szót. A város 
fáradhatlan derék polgárát élteti.

Szeless Ödön mint az ifjabb jogász nemze
dék egyik tagja kíván szólani, a sajtó a kitün
tetett férfiút más helyen már ünnepelvén. Beszé
dében hosszabban a veteránokat, mint az újabb 
generatió gyakorlati mestereit vázolja, s az ünne- 
peltben is egy ilyen mestert ismer fel, kinek 
nyomaiba lépni az ifjabb nemzedéknek megtisz
telő hálás feladat, mert ott oly magvakra talál
hat, melyek neki hasznos gyümölcsöket terem
hetnek. Beszédét azzal végzi, hogy az ifjabb 
nemzedék ünnepelt mesteréért lelkesült éljent 
kiált. Osztozott ebben az egész társaság.

Vozáry György sok humorral hozta felszire 
kollegiális érzelmeit. Éltették még az ünnepeltet 
Ferecz Samu, dr. Marikovszky István.

A szüneteket élénk társalgás, az ifjabbak 
kedélyes dalolása, amelybe az öregek is beleve
gyültek hébe-hóba és a — Kálmán hegedűje töl
tötte be.

Persze az ünnepelt volt folytonos központja 
az ovátiónak. A lelkes társaság a hajnali órák
ban oszlott szét.

Márczius idusán.
A bűvös márcziusi napok nemcsak a tavasz 

ébredését jelentik a magyarnak, de felidézik 
azoknak a dicső eszméknek, közdelmeknek az 
emlékét, amelyek 1848-ban a márcziusi napok 
alatt a magyar közszellemet uralták. És a már
cziusi napok közül a legdicsőbb a 15-ike, amely 
a magyar szabadság, testvériség és egyenlőség 
proklamálásának és a nemzeti újjászületés ün
nepnapja, amely nincs ilyennek hivatalosan meg
állapítva, de annál mélyebben fekszik az embe
rek szivében. A lelkesültséget, amely e napon a 
lelkeket hevíteni szokta, az idén megzavarja tgy 
szomorú hir, hogy Kossuth Lajos, annak a nap
nak a hőse, teremtő szelleme, éltető lelke, Turin- 
ban betegei fekszik, sőt tán a legnagyobb ka
tasztrófa előtt áll. Az Isten óvja szent életét, és 
márczius 15-én a lelkesültség minden kitörésé- 

I hez e benső fohász fog hozzájárulni. A márczius 
! 15-ike megünnepléséhez hozzáfogtak Rimaszom

batban is. Szomorú jelenségeket kell itt felje
gyeznünk. Tavaly s előző években is a polgári 
kör és Casino együtt szokta megünnepelni impo
zánsul a nagy napot, ahogy az egyenlőség s test
vériség eszméjének legjobban is megfelel, ma a 
polgári olvasókör külön fog ünnepelni, legalább 
külön ivet bocsátott ki. A Casino e hó 9-éig 
még meg se mozdult. Még csak az iveket sem 
bocsátotta ki. Miért van az? Tán az utolsó pil
lanatban lehet egy sikeres ünnepet rendezni?! 
Hisz a Casino már abban is hibázott, hogy az 
actiót meg nem indította a polgári olvasókörrel 
szemben és fel nem kérte azt, hogy együtt ünne
peljenek. Ha a Casino magát magasabbra tartja 
a polgári olvasókörrel szemben, ha bizonyos in- 
tellectualis felsőbbséget tulajdonit magának, úgy 
kötelessége a polgári olvasókört felszólítani, — 
mert a demokratia csak igy nyerhet kifejezést. 
A polgári olvasókör demokrata érzületéhez nem 
fér kétség, d ^ a  Casino demokratikus érzületét 
kétségbevonhatja bárki is és éppen azért, hogy 
kétségbe ne vonassék, köteles az első lépést a 

I Casine megtenni. A polgári olvasókör már csak 
azért sem teheti az első lépést, nehogy kapasz
kodónak tűnjék fel. Épp azért követeljük, hogy 
tétessék kísérlet, hogy az ünneplés a város pol
gárai által együtt történjék. Követeljük, hogy a 
Casino az ivet végre-valahára bocsássa ki, nehogy 
per sundam bundám legyen az ünnep rendezve. 
Mindenesetre szomorú, hogy midőn a kormány 
körében is kezdenek a márcziusi essmék utat 
találni, éppen abban az időben látunk bizonyos 
késedelmet, amelyet csak nem okoz a reszketés, 
az idegenkedés a márcziusi eszméktől. Csak nem 
kisért az ultramontán reactió ebben a kérdés
ben is? Valóban sajnos, hogy a gyermekekre 
kell utalni. Tessék megnézni a gymnasiumi ifjú
ságot, milyen lelkes ünnepre készül.

Rimaszécsi járás főszolgabirájától. 

230—1894. szám-
P ályázati hirdetm ény.

Gömörmegyébe kebelezett Serke, Simoni, 
Darnys, Dobócza, Détér, Gesztet e és Jeszte 
községekből álló közigazgatási körzet jegyzői 
állása nyugdíjaztatás folytán megürülvén, an
nak választás utján leendő betöltése végett pá
lyázat nyittatik.

A választás határidejéül / ’o /y o  lSO^-ik 
évi ápriL 5-ik, napja d. e. KJ órája  a kör
zet székhelyére, Simoniba kitüzetik.



‘ Fejhivom a pályázni óhajtókat, miként 
emez állásra pályázati kérvényeiket az I883*ik 
évi I. torvényczikk 6-ik §-ának m egfelelőig  
felszererelten folyó évi márczius 31-ik napjáig 
bezárólag hivatalomhoz beadni ne késsennek, 
mivel a későbben érkezők figyelembe vétetni 
nem fognak.

A körjegyző tiszti fizetése, lakbére, napi- 
dij-átalánya és segédjegyző tartás czimén járó 
dija összesen 1800, azaz egyezernyolczszáz ko
rona, mely a községi szabályrendeletek igazo
lása szerint a községek pénztárai terhére arány- 
lagosan elosztva évnegyedenkint fizettetik, ebe
ken kívül a körjegyző irodai és úti átalánya 
a községek közpénztári évi költségelőirányza
taiban ily tétel és czimen megállapítandó ösz- 
szegek kétharmad részéből áli ; nemkülönben 
magán munkálatokért a törvényhatósági közgyű
lé s i ig  megállapított szabályrendeleti dijak 
szedése.

Feled, 1891. márczius 4.
A főszolgabíró helyett:

gróf AlmÜHsy Arthur,
szolgabiró.

H Í R E K .
— Gőmörmeyye a liberális nagygyűlésen. A 

nemzeti ünnepen, mely márczius 4-én folyt le 
Budapesten olyan impozánsul, hogy bátran el
mondhatni, hogy Magyarország újabb politikai 
életében ilyen nagyszabású lelkes lüntetés nem 
volt, Gömörmegye méltóan volt képviselve. Nem 
volnánk hívek az igazsághoz, ha azon kitűnő 
férfiakon kívül, kik a liberális eszmének és a 
napirenden levő egyházpolitikának a kellő sikert 
biztosították megyénkben és lapunk hasábjain 
már ünnepelve voltak, meg nem emlitenőnk azt 
a férfiút is, ki d megyének Budapesten való méltó 
képviseltetése érdekében odasorakozott a gömöri 
deputátióhoz, hogy a küldöttség előkelőségét és 
jelentőségét emelje. Hámos László főispán volt 
az, a liberális irányzatnak az a bajnoka, ki nem 
hivatalos hatalmából, de őszinti meggyőződésé
ből meríti azt az erőt, amelylvel a liberális nem
zeti irányzatot megyénkben a győzedelemre jutni 
segíti. Mellette voít a deputatióban Andrássy 
Géza gróf is, a liberális irányzatnak ez a tör- 
hetlen harezosa, akit az ultramontánizmus sem
miféle larkasorditása sem képes a helyes útról 
letériteni. A gömöri deputátió névsorát a követ
kezőkbe adjuk: Rimaszombat város küldöttsége 
Szabó György polgármester vezetése alatt dr. Szabó 
Sámuel, Nagy Ferencz főjegyző, Kala Mihály, Bak- 
say István, Terhes Pál ev. ref. lelkész, Molnár Jó
zsef, Nagy-Rőeze város küldöttsége: Stefancsok 
Károly polgármester, Bárdossy Pál, Perjéssy 
László, Szentmiklóssy Béla, Kemenyik Ede, Nand- 
rássy Gusztáv. Jolsva város küldöttsége: Bazili- 
desz polgármester. Habán у városi főjegyző. Gö - 
mör-Kishont t. e vármegyét képviselték: Bor
nemisza László alispán vezetése alatt Fáy Bar
nabás, Török Bálint, Lukács Géza, Latinák Fri
gyes, Heinzlmann Alfréd, Török Janos törvény- 
széki biré, Szentmiklóssy Béla, Mifialiк Dezső, 
dr. Szabó Sámuel, Baksay József, Perjéssy László, 
Szabó László, Marko József, Vajda Ferdinánd, 
Vajda András, Hámos Árpád, Hámos Aladár, Há
mos Zoltán, Nebrer László, Nehrer Gyula, báró 
Nyáry Sándor, Okolicsányi Gáspár, Hodinka Mi
hály, Onody Károly, Máriássy Barna, Kubinyi 
Andor, Kuna Aurél, Tomory Géza, Stefancsok 
Károly, Gémöry Gusztáv, Szabó György, Terhes 
Pál, Szentmiklóssy Gy., Diószeghy Zsigmond és 
még számosán, valamennyien vármegyebizottsági 
tagok. A rozsnyói választókerület 40 tagú kül
döttséggel zászló alatt vonult be : Marko József 
vezetése alatt SchefTer Gusztáv, Gál Janos, Varga 
József, Gömöry Gusztáv, Hoki József, Lenkey 
István, Spécián Gusztáv, Káth Károly, dr. Maurer 
Arthur, Kovács László Hatkay József, Ambrus Já
nos, Váradi István stb.

—  Hymen. Kozák Margit kisasszonyt, Kozák 
István helybeli kath. elemi iskolai tanító szép 
leányát folyó hó 4-én jegyezte el Májercsák Jó
zsef liptó-szent-miklósi magyar királyi posta- és 
távirdatiszt.

— Eljegyzés. Csathó János gazdatiszt, a vá
rosi körökben is előnyösen ismert kedves leányát, 
Anna kisasszonyt az elmúlt héten jegyezte el 
Bota Sándor, báró Kemény Géza ajnácskói ura
dalmának tiszttartója. Boldogságot kívánunk e 
szép frigyhez.

—  Halálozás. Zsembery Adolf, megyeszerte 
előnyösen ismert táneztaniló, volt 1848 — 49-iki 
honvédtiszt, folyó hó 8 áii elhunyt. Derék ember, 
jó  hazafi, kitűnő sportsmann volt, ki a szolid 
életet nemcsak hangoztatta, hanem tényleg gya
korolta is; szorgalma által tisztességes vagyont 
gyűjtött és nem zárkózott el a jótékonyság gya
korlása elől sem. Megyénk legtöbb úri családjá
nak gyermekei tőle tanultak tánczolni s e réven 
pt'honos volt bárból megyénkben. Halálát sziv-

szélhüdés okozta s csak két napig volt beteg 68 
évet élt. Temetése impozáns részvét mellett f. 
hő 9-én délután 3 órakor ment végbe a r. kath. 
szertartás szerint. Koporsójára a vármegyei hon
védegylet helyezett koszorút. Özvegyén kivül 
unokaöcscse, Zsembery Tivadar kir. bányakapi
tány és nagyszámú rokonság gyászolja. Nyugod
jék békében !

— Kitüntetés. A földmivelésügyi miniszté
rium Csíz у M simonii tanítónak a gyümölcste
nyésztés körül kifejtett működése jutalmazásául 
Berecky Máté hires pomologus négy kötetes disz- 
kötésü értékes müvét ajándékozta a napokban.

— Márczius 15-ikót Simoniban — szokás 
szerint - lelkesülten készülnek megünnepelni.

— Gőzmalmok sorsa. A Gesztete községben 
pár hónappal ezelőtt épített gőzmalom ismeretlen 
okból e hó elsejének éjszakáján földig leégett. A 
kár 3000 frt.

— A simonii körjegyzői állásra, mely 900 
frt tiszti fizetéssel van összekötve — mint hall
juk — egyhangúlag a mostani h. jegyzőt, Szonthy 
Pált akarják megválasztani.

— Álarczosbál Dobsinán. Rendkívül fénye
sen sikerült áiarczosbált rendeztek Dobsinán f. 
hó 3-án. Az egész Sajóvölgyt képviselve volt. 
Szemkápráztató látványt nyújtott a jelmezesek 
felvonulása (mintegy ötvencn lehettek). Elénk 
hatást idézett elő a béka-kantate, előadva a 
helybeli dalárda 4 tagja által. A bál létrehozá
sának érdeme Sárkány Kálmánná úrnőt illeti. A 
bál a jótékonyczélra, melynek javára rendezték,

; szépen jövedelmezett.
— Lélekharang. A múlt héten is dús ara- 

lása volt városunkban a halálnak ; zúgtak a ha
rangok, hirdetve, hogy ismét elköltözött valaki 
közülünk, azután meg zsongták-bongták a halotti 
gyászdalt az utolsó útra. E méla gyászhangok 
közé sokszor beleszólt egy kis harang halkabb

I esengetyüje is s az ájtatosabb hívek keresztet 
I vetve küldöttek fel tgy-egy foháazt a haldokló 

lelkeért. Az utczákon egyre-másra beszélgettek 
az emberek, hogy megint szól a lélekharang, 
megint haldokliK valaki, mig végre a lélekharang 
hangjára egy joviális ur azt a megjegyzést tette: 
«minek a sok sopánkodás, régen haldoklik már 
az. kinek e harang szól, meghalhat már egyszer, 
a vármegye harangja szól, a vármegyének hal
doklását hirdeti a lélekharang.» Es csakugzan a 
vármegye kis harangja szólott, állandó választ
mányi gyűlésre hiva az ájtatos híveket, akarom 
mondani — a vármegye urait.

— Újdonságok legjobb minőségű kiil- és 
belföldi kelmékből dús választékban érkeztek

! Steinfeld és Fischer-czég férfi szabóüzletébe Mis- 
kolczon. Nevezett ezég főtörekvésének tartja a 
ruhák izlésteljes és elegáns elkészítésére a leg
nagyobb gondot fordítani. — Tavaszi és nyári 
szövetujdonságokból minták jutányos árak jelzé
sével, legújabb angol divatkép kíséretében kész- 

í séggel küldetnek bérmentve Steinfeld és Fischer- 
czég által. Mérték szerint rendelések elfogadtatnak 
Rimaszombatban «Három Rózsa» vendéglőben és 

I Putnokon «Vám» fogadóban az országos vásárok 
( alkalmával.

— Megyénkben egyedül Rozsnyón van sör
raktár. A szőlők termésének megcsökkenése s a 
szőlőbirtokok elpusztulása következtében mintegy 
rá vagyunk utalva a sörfogyasztásra, joggal meg
várhatjuk, hogy pénzünkért jó sört ihassunk 
Kitűnő minőségű sörök kaphatók üvegekben és 
tonnákban Strausz Lipót bor-, sör- és szesz
nagykereskedőnél. a kassai Reyer és Rauernebl 
sörfőzde egyedüli gömörmegyei főraktárában 
Rozsnyón. Ajánljuk olvasóink különös figyelmébe.

— Önműködő gyertyaoltó. A gyertyatartóval 
kormányozhatólag összekötött hézagos rúd egy 
rugó segítségével a gyertya irányában tartaiik.
A rúd egy időbeosztással és hosszában eltolható 
s csavarszegecs és anyacsavar segitségéyel meg
erősíthető fényszóróval van ellátva. A fényszó- j 
rón mozoghatólag ülő oltó-csappantyu a gyertya 
felé hajlik olyképpen, hegy ez utóbbi a fény
szóró mutatója által a rud-időbeoszton megjelölt 
idő alatt egészen a csanppatyuig való érintkezési 
pontjáig leég és a rugótól a gyertyabélen keresz
tül tolt csappantyú által eloltatik.

— Spárgahámozógép. A gép lényegében egy 
körben elrendezett, legyezőszeriien egymásba 
fogódzó bizonyos szám késből áll, melyek a le
hámozandó spárga vastagsága szerint össze- és 
széttolják önmagukat és a hámozásnál a spárga 
minden görbületéhez és egyenetlenségéhez alkal
mazkodnak.

— Kitüntetések feltalálók részére. A fila- 
delfiai «Franklin intézet* közhírré teszi, hogy a 
következő érmeket és pénzjutalmakat tűzi hasz
nos találmányokért: 1. «Elliot Cresson-érem«, ! 
aranyérem a művészetben vagy tudományban 
telt valamely »fölfedezésért, egy uj hasznos gép i 
vagy gyártási mód vagy javításáért, avagy anya
goknak gyártásbeli valamely kombinácziójáért, 
különben kiváló működési képesség és a kivitel

beli tökéletességért. 2. «John Scott Legacy» jü- 
talomdij és érem, 20 font aranyban és egy bronz
érem egy hasznos találmányra 3 «Edwarth Long- 
streth érdemérem», ezüst érem egy hasznos ta
lálmányért, fontos felfedezésért vagy a tudomány 
és ipar körébe vágó érdemes dolgozatért.*?E ju- 
talomdijak nem csupán kitüntetésképp bírnak 
nagy becscsel a pályázókra nézve, hanem azon 
találmányok valódi értékének elismeréséül is 
szolgálnak, melyeknek odaítélik azokat. A hazai 

! feltalálóknak is részt kellene venniök e kitün
tetésben való versenyben. A newyorki nemzet
közi műszaki iroda (11. Chambers A.) készséggel 
ad erre v< natkozó felvilágosítást.

«Tanítók (tanítónők) jogai és kötelességei*.
Van szerencsém tisztelettel tudatni, hogy «Taní
tók (tanítónők) jogai és kötelességei czimü mun
kám, melyet a fennálló törvények, szabályrende
letek, rendeletek, utasítások, elvi jelentőségű ha
tározatok és döntvények alapján állítottam össze, 
megjelent és közvetlenül tőlem (Kolozsvár, kir. 
tanfelügyelőség) beszerezhető. Bolti ára 2 frt 60 
kr. lesz. Kolozsvárt, 1894-ik február 28-án. Dr. 
Szabó Mihály, Kolozsvármegye királyi segédtan
felügyelője.

KÖZGAZDASÁG
A mezőgazdák hitele.

A kereskedő, — ki 3000 frttal boltot nyit, 
10000 frt értékű árut is kap hitelbe, a földbir
tokos ellenben, ki birtoka kétharmad részével 
van megterhelve, csak kivételesen és nehezen 
szerezhet ujabbi hitelt.

Statisztika szerint továbbá aránylag több 
kereskedő lesz fizetésképtelen, mint mezőgazda.

Honnan van mégis, hogy a tőke ily mosto
hán bánik el az ország leghatalmasabb osztályé
val, mert igaz marad mindig, hogy «akié a fold, 
azé az ország.*

A tőke részéről ez első sorban is igazság
talanság, melynek végleges orvoslása azonban 
mindenesetre időbe fog kerülni.

De igaz az is, hogy sok gazda saját magá
nak köszönheti, ha csekély hitele van, ami által 
természetesen az egész földbirtokos osztály hi
tele is szenved.

Ha a gazda mindig pontosan rendezné váltó- 
tartozásait, ha a felvett hiteleket a gazdasági 
üzemre fordítaná, nagyobb jövedelmet czélozva, 
vagyis intensivebb gazdálkodás czéljából a fel
vett hitelt a földbirtokába fektetné, mely által 
nemcsak a földbirtok értéke, de hitele is növe
kednék és végül, ha minden körülmények között 
jövedelme keretén belől iparkodnék megélni; ez 
bizonyára sokat lendítene a gazda hitelén.

A «Magyar Mezőgazdák-Szövetkezete* sze
rény vagyonához mérten megtette e dologban az 
első lépést, a következőkből indulva ki:

Kétségkívül a gazdának legkevesebb a pénze, 
de a legtöbbre van szüksége az év elején.

A tavaszi munkák, a vetőmagvak stb be
szerzése mind sokba kerül, viszont a gazdának 

1 ilyenkor alig van jövedelme.
A «Magyar Mezőgazdák-Szövetkezete» tag

jainak írásbeli bejelentésre kétféle hitelt nyújt:
1. Személyi hitelt a gazdasági üzemhez,

, u. m. tavaszi munkák, napszámok kifizetéséhez, 
mely hitel nagyságát birtoka, illetve a jegyzett 
részjegyek száma határozza meg. ugyanis a tag 

, egy részjegy után legfeljebb 1000 frt személyi 
hitelt kérelmezhet az igazgatóságtól.

2 Áruhitelt, amennyiben a szövetkezet a 
tagnak a szükséges vetőmagvakat, gazdasági üzem- í czikkeket, gépeket stb. hitelbe adja. Az áruhitel 
nagyságát szintén a birtok nagysága határozza 
meg, a tag ugyanis egy rész után szintén 1000 

í frt áruhitelt élvezhet. Egy részjegy után tehát 
összesen 2000 frtot.

Főfeltétel természetesen, hogy a kért hi
telek a fenti czélokra fordittassanak.

Előre jeleztem, hogy a szövetkezet vagyoná
hoz mérten tette meg a mezőgazdasági hitel te
rén e szerény lépést, melynek értelme azonban 
az illető gazdák által jól felfogva, meghozhatja 
idővel az általunk oly melegen óhajtott ered
ményt. g. B,

Piaczi árak
Rimaszombatban 1894. márczius 10. tartott heti

vásáron :
Tisztabuza forint 6.30 6.60, rozs 6.30—6.50, árpa 

6 80 - 6. . zab 5.80—6.— kukoricza 5*60—5.60, krumpli
1.26— I.IO, bab---------.------ mmázsánkint. — Marhahús
52 kr. Borjúhús 62 kr. Sertéshús 48 kr. kilogrammonkint

a rkapitányi hivatal,
Rozsnyón 1894. évi márczius 10. tartott heti 

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

kukoricza 3 50, bab 5 00 , kása 6.90 hektoliterenkint 
Súlyán Sándor, rkapitány.



• к к ю е е с * * * * * * * * * * *  A  Borríek-féle uradalmak igazga« 
К  X  tóságának eckendorfban (Észak-Né-
X  •  g l U . - ! « n  V ! n X l  X  metország) tudomására jővén, hogy ecken-
X  L O I K O V l v S  L i p O C  Ц  dórii réparr.ag több helyről mint eredeli,
Л  férfi, női és gyermek divatáruháza Ц  vagy Íavi,ott ajánllatik. Kötelességének tartja 
К  R im a s z o m b a t b a n . ж  tehát navezett igazgatóság a gazd iközönség
I I  —.......... ' • ~ ------------------- - ' ' Ж  érdekében köztudomásra hozni, hogy

•  Van szerencsém a n é. közönség Ä  e r e d e t i  e c k e n d o r f i  
f i  b- tudomására hozni, hogy bel- és f i
M  külföldi bevásárlási utamról visszatér- f i  f ü l r O P V V I ^ V I f t P 0 V U I I t l 9 f l f
•  tem s az alant jegyzett áruk legújabb g  W M 1  U l a l i y i  U p U U i a g
S  kivitelben raktáromon megtekinthetők. g  ‘ való(li min6ségben

•  ш  kahátnk' nÖL >)elert p - ^ t  •  Ausztria-Magyaroraz&gban csakis
0  lévők. Capek, köpeny egek, gyerm ek  Q
5  é s j ecunj fr lö ltő k  *  kabátok. О  M A P T H N F i B  Ö D Ö N

S Nfii és férfi czipök. 8  megkereskedésében BUDAPESTEN
Q  Legújabb n ő i k a la p o k , c s ip k e ,  Q  kapható, amennyiben az eckendorfi u^adal- 
Q  F au lasi vagy s z a la g b ó l .  0  mak mjnt ez évben, úgy 1 8 9 8 ,  ó v ig  c sa k
•  Férfi és fiú kalapok, •  egyedül ezen czógnek Fognak rópama-
8  Blousok, egész kész ruhák és ru- 3  «<»* ^állítani, mely czég az erre vonat-
f i  T ~ T ~ }--------------------   f i  kozó árjegyzéket kívánatra ingyen és bér-

hadi rekak- „. »•w  —  w  mentve megküldi.
Ä  Leány és fiú ruhák. ф _____________________
Щ  КехШШу nyakkendők f eh érne- fi
у  m iiek , h a risn y á k . *  S p u r i u s z  J ó z s e f
f t  Árjegyzékem e napokban lesz kiosztva, f t  •
f t  tértin  a n. é. közönséget, meglepő szép f t  mezőgazdasági gépész, gép- és épületlakatos 
* ‘ és dús választékomról meggyőződni. ц  R lm a s z o m b a tb a tb a n ,
Ж  Teljes tisztelettel Széchy-utcza 6 . sz. (saját házában).
ж  LÖFKOVICS LIPÓT. Ж  —— -
а  Ж  Tisztelettel ajánlkozik a cséplési idény
• Х Х Х Х Х Х Х Ю С Ю О О С Х Х Х «  elölt alkalmassá teendő

gépek javítására,
vg. 1894. sz’ u m. gőzgépeket, próba megejtésének felté-

A r v o r é s i  h ir d e t m é n y , j tele mellett, ezek forrcsöveinek kicserélését,
. . . . .  , . .OQ. . . kazánkövek letisztítását, cséplőszekrények,

Alólirt bírósági végrehajtó az 1881. évi . f Ч7Я1т я г л7х 47erkezetre átalakitia va-LX. törvénycikk 102-ik §-a értelmében ezennel ezeket szalmaiazö szerKezeire aiaiaKiija, va
közhírré teszi, hogy a rimaszombati kir. tör- mint járgányos gépek és egyéb mezőgaz
vényszék 572—1894. számú végrehajtást ren- dasági eszközök teljesen jókarba helyezését
delö és a rimaszombati királyi járásbíróság £s pontos kijavítását jutányos áron eszközli. 
407. és 427 —1894. kiküldést tartalmazó végzése
folytán Politzer Miksa és ifjabb BrMtner le s t -  Teljes füHőberendezések. kutak es vizve-
vérek javára ifj Müller Mur és neje ellen 7etékek ujbóii vagy javítási munkálataira vál- 
900 frt töke és ennek 1894 január 20-ik nap- ГГ . x i i ,• ТГ
jától járó 6_ százalékos kamatai, 33 frt 52 kr. U ik c k . S.rker.tések, vala.r,,,. -pútól. mun. .k
eddigi per, 59 frt 90 kr végrehajtás foganato- elkészítését pontosan eszközli,
sitási és 230 forint tőke, ennek 1893. október *
5-tól járó 6 százalékom kamatai, 60 frt 10 kr. ЛидуоЫ.) arányú juntáson-al es--h<>q
eddig megítélt, 1 frt 20 kr. jelen árverési hir- részletjizetésre iff teljesít.
detményi s még felmerülendő költségek erejéig '
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával Kéri а П é. közönség eddig tanúsított
biróilag lefoglalt és 2166 frt 90 krra becsült szjves pártfogását jövőre nézve is. 
ingók, u. m. házi bútorok, bolti czikkek és actív r
követelések nyilvános árverés utján el f o g n a k ------------------------------- ------ ------
adatn' ,  22— 189+. szám.

Mely árverésnek a 488—1894. számú ki- , , ,
küldő végzés folytán a helyszínén, vagvis rh ■ A r v e r e e i  u i r d e t i u e n y .
szolcz községben, alperesek lakásán leendő Aludrt kiküldött végrehajtó az 1881. évi
eszközlésére lS9Jf évi márczillS l^ -ík  nap- l x . t.-cz. 102. §*a értelmében ezennel közhírré 
jutlak d. e. 11 órája  és esetleg tCÖvetkező teSzi, hogv a rimaszécsi királyi járásbíróság 
napjanak d, e. 9 órája  határidőül kitüze- 24 89 -893 .' számú végzése által Grünfeld Sá- 
tik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy- muel :avára özv HoHÓ Páiné harmaczi lakos 
zéssel hivatnak m e g ro g y  az érintett ingóságok ellen 400 frt töke és járulékai iránt elrendelt 
?л*П / rv®résf n 1881 ik LX-ik törvényczikk kielégítési végrehajtás foganatosítása alkalmá- 
10/. §  a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becs- va, bÍTÓilag lefoglalt és 750 írtra becsült ökrök- 
aron a ul is el fog adatni. bői álló ingóságok 400 frt töke, ennek 1893-ik
ieoi MZ / C!arTVv eZiend?  lngó,,ágolc Létei ára aZ november hó 20-ik napjátál járó kamatai1881-ik évi LX -ik  törvényczikk 108. §-a sze- frt 95 kr> megá!lapitott eddigi, 1 frt jelen
rint fizetendő. hirdetményi és az ezutáni költségek erejéig

Rimaszombat, 1894. február 22-én nyilvános árverés utján eladatnak.
Gaeko János, M ely árverésnek a rimaszécsi kir. járás

kor. bírósági végrehajtó. bíróság 39—894. sz. kiküldést rendelő végzése

folytán Harmacz községben leendő eszközlésére 
1894-ik év m árcziiis 12-ének d. e. 9 órája  
határidőül kitüzetik és ahhoz venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. 
évi LX törvényczikk 107. §-a értelmében, a 
legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni 
fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881 ik évi LX-ik törvényczikk 108-ik §-ában 
megállapított feltételek szerint lesz fizetendő.

Kelt Rimaszécsben, 1894. február 17-én.

Salamon Béla ,
királyi bírósági végrehajtó.


