
H arm adik évfolyam .
tiofizatdsi feltételek.

Ej» s/. évre . 5 fi t — kr.
Felire. . . 2 frt 50 kr.
Hivatalok, községek, köz- 
s**gi .jegyzők és tanítók 
ré?/.*;ie egész évre 3 frt.
Italmérók és koresmáro-
Sf i s/ére az »Italinérők 

l.'xl ön у é г -vei eg у ütt 
egész évre 4 frt.

Ü4. szám. Rimaszombat, 1894. június l ó .

Az előfizetések 
p Hanta ványnyal 

eszköz n d »l.

Egvev «” Hi>nk in  кrjával 
kapíwiiók a kiadóiiiv. T Á R S A D A L M I ,  K Ö Z G A Z D A S Á G I  ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

A GÖMÖRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET - -

H I V A T A L O S  K Ö Z L Ö N Y E .  Ш-'

H i r d e t é s e k .
□  centime’) r. nként 2 kr., 
töbli'zöriérl l ‘ |* kr. fize
tendő. BélyegUij minden 
•gyes beiktatásért 30 kr.

A NYIÉTTÉRBEN

minden 3 hasábos gar* 
mond sor dija 15 kr. 
Hirdelőirodák. előfizetők 
vagy gyakori hirdetők 
tetemes díjkedvezményben 

részesülnek.

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

Felelős szerkesztő : SZELESS ÖDÖN.

Megjelenik hetenkint egyszer,
v a s Aiin a p .

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

Eapiulajdonos : DRASKÓCZY LÁSZLÓ.

A közgazdaság érdekében.
Nincs talán ez idő szerint semmire 

nagyobb szükségünk, mint mezőgazdasági 
viszonyaink fejlesztésére.

Egész államiságunk és társadalmunk 
erőssége és fejlettsége mint anyagi alapra, 
a mezőgazdaságra van építve, mert földmi- 
velő ország vagyunk, hol a megélhetés esz
közeit első sorban nem az ipar, nem a ke
reskedelem, hanem a mezei gazdaság, a 
földmivelés állítja elő.

Ily viszonyok között valóban csodála
tosnak tűnik fel, hogy a földmivelés ugye, 
a mezőgazdaság mégis majdnem a legelha- 
gvatottabb tér.

Iparunk fejlesztése, kereskedelmünk fel
virágzása nagy gondunkat képezi, —  de a 
mezőgazdaság érdekében kifejtendő munkál
kodásunk az első lépésnél rendszerint meg
reked.

És e megakadáson még csak nem is 
törődünk, azt gondolva, — hogy hiszen rá 
érünk még, a íöld pedig addig is meghozza 
termését, a megélhetést biztosítani, mig mi 
egy lépéssel előre menni rá szánjuk ma
gunkat.

így stagnál nálunk is sok nemes tö
rekvés, mely ez ügyben oly lelkesen lett 
felkarolva.

A vármegyei hitelszövetkezet megte
remtése annyi időkön át képezte annyi 
eszes fő gondjának tárgyát, s mikor a meg
valósulás leié az első lépés megtétetett, —  
ismét csak megállottunk pihenni, s vagyunk 
e tekintetben ott, hol voltunk évekkel előbb

Óhaj volt, s maradt óhaj, melynek, mint 
valóságnak képét, még a messze jövő kö
dében sem látjuk.

Л járási gazdasági egyesületek s hi
telszövetkezetek eszméje, mely szintén annyi 
hévvel indult a megvalósulás felé, hasonló
képen maradt ott, ahol volt. Óhaj volt — 
és maradt óhaj.

Mintha a levegőben volna valami, —  
mely minden eszme megvalósulásának út
ját állja.

Megindulni tudunk és szerencsésen el 
is jutunk az — alakuló közgyűlésig, de in
nen azután tovább egy lépést sem teszünk

A közügyek érdekében beszélni, Írni, 
mulatni, néhány irtot áldozni, tintát, tollat, 
papirost, nyomdafestéket koptatni, alakuló 
közgyűléseket tartani már megszoktuk, de 
tenni — no azt még nem.

Szóval ma még csak az alakuló köz
gyűlések idejét, de nem a lettek idejét éljük.

A megyei gazdasági egyesület a többi
hez hasonlóan szintén nem lépett máig sem 
a tettek mezejére. Közönségünk indiferens, 
saját érdekében kellene pedig tömörülnie, 
mert az egyes soha nem képes annak ki
vitelére, mit egyesült erővel elérni lehet. 
Az egyesület vezetőinek kell tehát a saját 
érdekét be nem látó közönséget felrázni 
tétlenségéből s oda vinni a tettek mezejére, 
hol mindenki dolgozik és fárad a köz- és 
magánjó érdekében

Száz és száz tér van, melyen az egye
sület munkásságát kifejtheti s melyeknek 
mindegyikén a köz- és magánjó előmozdí
tására fog fáradozni, hogy czélját, melyet

a mezőgazdaság felvirágzásában, a földmi- 
veléssel foglalkozó birtokos osztály és föld
mi velő nép anyagi helyzetének javításában 
tűzött ki magának.

És a gazdasági egyesület vezetőinek e 
téren a munkát kezökből letenni nem sza
bad, mert különben itt is jogos lesz azon 
szemrehányás, hogy annyi és hosszú vajú
dások után eljutottunk egész az — alakuló 
közgyűlésig, de onnan azután egy lépéssel 
sem tovább.

A mezőgazdaság egyik eddig elhanya
golt teltétele a munkás népnek folytonos 
munkával való ellátása is-

Kisebb birtokos parasztgazdáink annyit 
nem termelhetnek, mennyi egész évi exis- 
tenliájukat biztosítsa, tehát a földmivelésen 
kívül is munkára vannak utalva. E munka 
pedig a szorosan vett ipar köréből már a 
kellő előkészület s gyakorlat hiányában sem 
vehető, hanem a foldmives nép életmód
jába beillő kell, hogy legyen. E munka szük
ségét az anyagi vagyon kicsisége igazolja, 
idejét pedig a külső munka megszűnte a 
téli időszakra helyezi.

És mert e téren eddig semmiféle intéz
kedés nem történt, nap-nap után vándorolt 
ki a munkáskéz, itthagyva kicsiny vagyo
nát, az ígéretek eldorádójába, Amerikába.

Ha pedig a munkáskéz kivándorlása 
tovább is igy tart, hova fog jutni a mező- 
gazdaság, egész államiságunk és társadal
munk ezen alapvető bázisa —  megmondani 
nem nehéz.

Г Ж Ш С & Ж .

FÉRJHEZ AKART MENNI.
Iita M. Mariska.

Kedves Ilonkám !
Hogy én vagyok a föld legügyetlenebb te

remtése, s hogy most sem ragyog «karika-gyürü» 
ujjamon, semmi sem juttatja annyira eszembe, 
mint a farsang Ezek után nem is fogsz cso
dálkozni, ha én ezt a szép korszakot nem igen 
szeretem, sőt közeledtére bizonyos «mélaság» 
fog el.

Nem vagyok férj-vadász (bár ebben a be
tegségben nem tapasztaltad V néha a legcsúnyább 
lányok szenvednek leginkább). Mondom — nem 
vágyom mindenáron főkötő alá jutni, de ha mégis 
akad egy, ki eléggé szép, hogy jól essen igy 
szólni; «Ez vőlegényem» s e mellett szolid és 
jómódú, hamar megingatolt volna bármely leányt. 
Es У — megingatta a te Katinkádat is

Hanem azért drága llus ne gondolt, hogy 
elegiába szándékszom szedni a «fucs*-ba ment 
históriát. L egfeljebb az bánt, hogy egy komoly 
férli előtt léha, hazugnak tűntem fel. S miért? 
A fenti okból. Egy azonban vigasztal, Isten a ta
núm, hogy én nem törekedtem meghódítására. 
Nem fáradtam érte s ez az oka, hogy nem is 
tudtam megbecsülni.

Szegény nagynéni. Képzelem azóta meny
nyire megváltoztatta nézeteit, az okos Katinká
ról. Mosolyogva fogsz felkiáltani! «Ahú! a re

gény első szálai a nagynéninél szövődtek» s én 
hajlandó vagyok csakugyan hinni, hogy az unoka- 
hugok, kik nagynénikhez utaznak, okvetlen ki 
vannak téve )holmi históriáknak, s mig ezt ese
temből megállapíthatnád, addig is kijelentem, 
hogy még soha oly jól nem mulattam, mint ta
valy nagynéninél, a hol ezen mulatságokban el
maradhatatlan társnőm volt Emiké, nagynéni 
testvérének szép és okos leánya.

Emiké csakhamar beavatott boldog szivecs- 
kéje legéd ,sebb titkába, s kérded llus, hogy vi
szonoztam-e? Hidd el, ő sem tudott meg többet, 
mint akkoráig te . . . Már csak azért sem, mert 
hisz én sem tudtam többet, s nem szeretném 
azzal gyannsitani magam, mintha én egy pár 
kék szem és ragyogó egyenruha veszedelme elől, 
szöktem volna a nagynénihez. Azt azonban nem 
tagadhatom, hogy Emi is tudott valamit »bizo
nyos« kék szemekről, melyek, ha nem csalódom, 
tán magának is sok vidám és szomorú perezet 
okoztak! De mit bizonyitna ez? Semmit! Ha 
nincs czélja a szerelemnek, el sem kell ismerni 
létezését.

Dicsekedhetem is, hogy a legnagyobb kö
zönyre kárhoztattam magam, a legszebb kék 
szemekkel szemben, soha nem kerestem pillan
tását, s mégis, ha véletlenül találkozott az enyém
mel : lázt, meleget, daczot, sőt néha fagyos elha
tározásokat idézett cló  bennem. Szóval leány, 
az én akaratos lelkemnek soha nem volt nagyobb 
ellensége, mint egy pár boldogan ragyogó kék szem.

Reláthatod Ilonka, hogy jobban teszi az 
ember, ha nem kutat és fürkész, hanem felüle
tesek vagyunk a gondtalanságig.

Igy történt, hogy én a nagynéninél folyton 
mulattam s »gy történt, hogy György, a jó  fiú 
— tán nem is illene igy szólítanom — engem 
szabadszivü, kedves gyermeknek tartott, kinek ér
demes a kedvébe járni, s mint mondá. a világon 
egyedül álló szive számára az enyémet megnyerni.

S ki volt ez a György ? Egy szép arczu, 
szentimentális és tulmagas fiatal ember, ki vé
letlenül mesterségére nézve m. kir. főerdész, mi
ért mi Emikével nem valami szellemesen, ren
desen csak »Jegenyé«-nek hívtuk.

Eleinte sokat bosszantott, miféle öntudat 
ad bátorságot az erdők eme hosszú fiának, hogy 
szüntelen mellettem legyen, pártfogolja legyezőm 

j és elhalássza másnak tartogatott tánczaimat, 
azonban boszuságom csak addig tartott, mig a 
nagynénitől meg nem kérte kezemet. Nagy ál- 
mélkodással ébredtem ama tudatra, hogy mi nem 
csak arra születtünk, hogy tánczoljunk, hanem 
férjhez-menés is к moly hivatásaink közzé tar
tozik . . . .  Tüstént megbocsátottam ».legényéin- 
nek< bosszúságát s oly könnyen jegyeztem el 
magam, mintha egy második négyesre angeagi- 
rozott volna.

Képzelheted a mamáék kellemes meglepe
tését, mikor Györgygyel és nagynéni ajánlóleve
lével állítottam haza, az előbbit bemutatva, mint 
a családba honosuló uj rokont. Szerencsésen 

» megszerették egymást, s az eljegyzést a közeledő 
larsangra tűzték ki. György enyelgett, hogy addig 
ki ne szeressek belőle. S mintha csakugyan va
lami előérzete lett volna, még leveleiben is min
dig a távoliét veszedelmeire czélzett, én azonban 

1 megnyugtattam, s bogy a viszonyt még szóró-



Nyilatkozat.*)
B ecses lap jának fo ly ó  1891. ovi 22 dik 

számában fog la lt -k é t  gyű lés« czimü v e z é r e ik  
kében D obsina város közigazgatása  és hatósága 
ellen Kubinyi Géza, m egy eb izotlság i tag  által 
oly vádak em eltetnek, m elyek teljesen alapta
lanok és a valóságnak m eg nem telelnek.

Szigorú v izsgá latot mi is követelü nk . Ku* 
binyi Géza urnák vádját a leg n ag y obb  in d ig - 
natióval visszautasítjuk, k ije len tvén  e helyütt, 
hogy a törvény en ged te  lépéseket * diene h a tá 
rozottan meg iogjuk tenni.

Kérjük ezen nyilatkozatunkat becses la p 
jában közzé tenni

Dobsinán. 1894. évi junius hó 1-én.
A városi k ép v ise lő -testü let nevében  :

Szonttíffh s. k.,
polgármester 
A'ick'l s. k.,

főjegyző.

Magántisztviselők országos  n y u g 
díjintézete.

Minden komolyan gondolkozó egyénnek tö
rekvése oda irányul, hogy aggkorára nyugalmat 
és járadékot biztosítson magának úgy, hogy élete 
alkonyát gondtól menten tölthesse Szem előtt 
kell továbbá tartani, hogy hány embert ér mun
kássága közepett baleset, mely megbénítja erejét 
s családjával együtt nyomorúságnak és ínségnek 
teszi ki.

Kzen tényezőket fontolóra véve, alakították 
meg a «Magántisztviselők nyugdijegyesületét »

Jólehet az alapszabályokat a minisztérium 
csak a folyó év április havában szentesítette, 
úgy, hogy az egyesület csak ez idő óta működ
hetik szabadon és törvényes alapon, már szépen 
növekedett a tagok száma és szaporodik folyton, 
mi javarészt nemcsak a tagok dicséretreméltó 
ügybuzgóságának tulajdonítható, hanem azon kö
rülménynek, hogy az egyesület módozata oly elő
nyös, mint egyetlen más intézeté sem

Nem száidékunk az előnyöket itt fejtegetni, 
kiviláglik az az alapszabályokból, melyeket a 
egyesület szívesen bocsát az érdeklődők rendel
kezésére.

Az egyesület igazgatásában oly egyének 
osztoszkodnak, kik közéletünkben előkelő, befo
lyásos szerepet játszanak és akik meggyőződve 
arról, hogy milyen fontos tényező a «Magántiszt
viselők országos nyugdijegyesülete* társadalmi 
életünkben, azt a jó ügyhöz móltó buzgósággal 
karolták fel.

Az egyesület czélja, miként már a czime 
is mutatja, az egész ország magántisztviselőinek, 
illetve a kereskedelmi alkalmazottaknak módot 
nyújtani arra, hogy nyugdiját agg korára biztosít
hassa, s azért szükséges, hogy épp úgy mint a 
fővárosban, a vidéki nagyobb városokban is vá
lasztmányok alakuljanak oly hivatással, hogy a

♦) Mait számunkból elkésel I. mivel a lap me.jele- 
nése után kaptuk. És itt dac'ára annak a tapaszta
latnak. hogy a postaiig у keni felszólalásunkra fogadatlan 
prókátorok szoktak felelni kiielentjük. hogy vagy a 
dobsinai, vagy a rimaszombati postahivatalt a mulasztás 
vádja terh li, mert к ii önben a Dobsinán junius 1-én 
feladott levél nem jun i-én, hanem inár J-án kell. hogy 
érkezzék Ri mászom ha’ ha s kézbe silessék *a címzettnek.

Mi pedig e nyilatkozatot jun. í~én, vasárnap reg
gel kaptuk meg Szerk.

sabbá tegyem, Ktni levelét, egy kisebb borítókba 
mindig övé mellé csatoltam, ő vitte néki, igy 
beszélgethetett valakivel rólam Ez időtájt igen 
meg voltam magammal elégedve, azonban lius, 
semmi sem tart örökké.

Egy vasarnap épen a templomból jöttem, 
mikor elém hozza a balsors Kálmánt. Pardon a 
legnagyobb éllenségem! Egyenesen felém csörte
tett e szavakkal:

— No nem hittük volna, hogy ilyen sokáig 
távol maradjon

ügy kell lenni, hogy négy hónap csakugyan 
hosszú idő, mert azon kaptam magam, hogy el
lágyulva ‘gyönyörködöm az eltagadott kedves 
arezban, azonban Ő bajuszát pödörve mosolygott, 
s én magamhoz térve, csak könnyedén oda ve
tettem :

— Hátha örökké távol maradtam volna!
— Hallottam valami ilyent — felelte. Ettől 

fogva mindig mellettem volt.
Mondhatom, következetessége szerelmi dol

gokban fabatkát sem ér. Ez volt életem legos
tobább ideje s azt hiszem, ha elölről kezdhetném, 
újra igy lennek ! Menyasszonyságom tudatában 
nem volt erőm ellenállni az együtt lét egyszerű, 
édes örömeinek.

Pedig a farsang már közeledett; György 
annyi vágygyal emlegette; s míg otthon slatli- 
rungom nagy zajjal készült, én hosszú sétákat 
tettem Kálmánnal. Az orvos rendelte, t. i. a sé
tát. Nagyon halvány kezdtem lenni.

Kálmán azt mondta: »szerelmes a meny
asszony«. Nem tudom, ha mi lányok (én külöm- 
ben nem ia szoktam) kaczéikódunk, mennyire i

f környékbeli magánhivatalnokokkal ismertessék a 
nyugdíjbiztosítás előnyeit és híveket, illetve újabb 
tagokat szerezzenek.

Az alapszabályok szerint 85 —10 éves ta
gok csak ez év végéig, íO :>0 éves l<ig<>k pedig 
az alakulástól .számítolt •» hónapon belül, tehat 
csak e hó végéig vehetők fel, mely körülményt 
az érdekeltek ügyeimébe ajánljuk.

A főváros nagyobb ezégei anyagilag is pár- 
! tolják az egyesületet, alapitó- és pártolótagok

ként lépve az egyesülni kötelékébe.
A nemes ezél iránti tekintetből kívánatos 

I volna, ha a vidéki ezégek követnék e szép példát.

N agy h a n g versen y  R ozsn y ón
Folyó hó 7-én Rozsnyón a legválogatottabb 

művészi erőkből álló társaság hangversenyzett a 
városháza nagytermében.

Ábrányiné Wein Margit a m kii operahaz 
elsőrendű énekesnője fezt garaufirozzuk) Bürger 
Zsigmond tanár, a in. ki г opera első cello mű
vésze, Poldini kale zongoraművész és Ábrányi 
Emil, a költő, szereztek teljes 2 órán at olyan 
műélvezetet, milyenre egy kis vidéki városban 
csak ritkán lehet alkalmat találni.

Es ennek daczára is a terem csak úgy kon 
gott az ürességtől s ha a hangverseny a műbe» 
szempontjából a legmagasabb színvonalon állott, 
a látogatottság tekintetében teljes kudarezot val
lott A kilencz páholy, két oldalszék sor, az első 
és második sor valahogy megtelt, de ezentúl kez
dődött egy sivár üresség, amelyet a diákjegyes 
társaság enyhített.

Sok előkelő városi csalad tüntetőleg távol- 
I maradt. Az est fényét azonban emelte, hogy 

Hámos Lászlóné ő méltósága, a művészetek lel
kes pártfogója több megyei előkelőséggel meg
jeleni. A vendégek közt olt láttuk Sz i к lay Géza- 
nét, a polgármester nejét. Mariássy Gézánét csa
ládjával. Mariassy Barna családját, Maurer, Slos- 
ser, dr Gutlohn, Weisz, Szánló és sok inas csa
ládot. Daczára azonban a kisszámú közönségnek, 
mit annak tulajdonítunk, hogy a hangulat nem 
volt illetékes egyének által előkészítve a közön
ség körében, daczára hogy a művészek tapsokon 
kívül alig kaplak valamit, daczára, hogy a bajos 
Wein Margit még cs*k egy pár frtba kerülő ró
zsacsokrot sem kapott, a szereplő művészek mégis 
a legjobb hangulatban játszották el szerepüket 
és jókedvükkel majdhogynem tüntettek.

Az est hősnője persze Ábrányiné volt, ki 
bájos, könnyed alakjával, rendkívüli sikkes meg
jelenésével az első pillanattól fogva meghódította 
a közönséget, mely minden énekszámát riadó él- 

I jennel és élénk tapssal kisérte.
A szevillai borbély nagy áriájával elraga

dott s a Lehizelgő gyengédig, az élénk színe
zés, az érzelem hosszú skáláinak mesteri kife
jezőjének tartjuk Ábrányinál, s a hogy dalaiból 
kiáradt az érzés, annak minden árnyalata ott 
ült a kitűnő művésznő arczán is.

Nagy hatást ért el «Az ibolya* s Drünghe- 
í czimü dalokkal, amely utóobit olasz szöveggel 
! énekelte. A «tíajazzó* operából a «Madárdal* 
i művészi trilláival fejezle volna be műsorát, a 
i lelkes közönség azonban hallani akarta még és 

ráadásul még pár magyar népdalt énekelt. Elis
merjük, azt, hogy operaénekesnő nagyreszt nem 
tud magvar népdalt toutinna! énekelni. Ábrányiné 
úgy látszik, hogy kivétel, — mert egyik dalát a

veszélyes, hogy azonban ez a férfi az volt, huta- 
rozettan mondhatom. Egy este aztán nem ismeri 
határt. Hideg, sőt daczos akartam lenni, ő ked
ves maradt, vitatkoztam, meggyőzött, czivakod- 
tam és kibékített, szóval, mosolyogva kobozta el 
minden fegyverem. Most magam is mosolygok, 
úgy tetszik, mintha ez neki igen könnyen sike
rült volna.

Csillogó, mély tüzű szemeivel folyton kíséri, 
sugarai átölelni látszottak, a mint végig pillan
tott rajtam, már izgatott lettem, helyemet nem 
leltem.

Másnap két fényképei cserélte n ki. Az uj 
kép feszesen tapadó egyenruhájában oly jelen
ségnek tetszeti, mint egy — princz! És ez nap 
érkezett meg György vólegényi ajándéka is, csi
nos ékszer-garnitúra. >Ez csak előfutár, nem
sokára én magam is stb.« — irta

Megrémültem. Ereztem, hogy nem vagyok 
a régi, » elragadtatva igy válaszoltam Györgynek: 

Gyöngédséged igazán meghatott, oly 
boldog és izgatott vagyok, jöjj minél hamarább. 
Milyen is az élet ! Hatalmába kerít — íme a 
mámor, s édelgiink csalfa képeken! Ilü Ka
tinkád !

Nem tudom mennyire elégítette ki Györ
gyöt ez a levél s mit értett meg e sorokból, az 
áll, hogy nagyon vágytam Eminek írni.

Kedvesem kezdtem őszinte hévvel,
hogy a dolog prózai részén túlessünk. Tudatom, 
hogy »Jegenye« ina csinos ékszereket küldött, s 
a fontos dolog a farsang első napján fog meg
történni, hanem ezek mind nem érdekesek, sok
kal érdekesebb — a többi!

I «Hm, hm, hm» cziműt úgy énekelte, hogy bát
ran versenyre kelhet Blahánéval.

Bürger cello játéka a legművcsziebb, mit e 
zsánerben képzelni lehet. A lelkei, szivet reszke- 
tésbe hozó mély érzésű hangokat cs a kitűnő 
jókedvet egyenlő élénkséggel adja elő. Sok tap
sot is vitt magával emlékül.

Poldini nagy technikával rendelkező zon- 
goramüvosz, ki az ének és celló számokat kí
sérte s olyan kísérőnek bizonyult, mint ritka más.

Ábrányi Emil is sok élvezetet szerzett 
«Kossuth sírja* czimű költeménye előadásával. 
Gyönyörű, lélekemelő vonásokkal rajzolja a költő, 
melyik sir lehet a Kossuthé a sok között! A 
költői ihlellséggel megteremtett mű szerzőjében 
találta persze a legjobb ínterpretatort. A költő 
előadását lelkes éljen kisérte.

Mielőtt tudósításunkat lezárnók, a hangver
seny sikertelenségeinek okait fürkészve, vélemé
nyünket nyilvánítjuk, hogy nagyobbszabásu hang- 
versenyok rendezését vagy testületekre, vagy 
hírlapok ra kellene bízni, mert csak ezek képesek 
a tuüveszi erőknek megfelelő müpártoló közön
séget sikerrel összehozni, a művészeknek kellő 
fogadI,t e- , kellemes tartózkodást és kitünteté
se ket szerezni

H Í R E K .
Kormány és egyházpolitika. A Kluien-

kormany nem volt képes megalakulni s máig 
még mindig ugv vagyunk, hogy nincs kormány, 
mely a szabadelvű reformokat megvalósítaná. 
Talán, mire lapunk napvilágot lát, a táviró hu
zalai értesíteni fognak az uj kormány megalaku
lásáról. mely hogy a reform híve legyen, igazán 
óhajtjuk

ftüeszlényi a szatmári püspök pár napig 
; z elmúlt héten Sehopper püspök vendége volt 
Rozsnyón. Aligha tanácskoztak azon, hogy a pol
gári ház ssagi javaslatot másodízben a főrendi
házban megszavazzák.

(hztálymérnökségünkst megszüntetik. A
magyar allamvasutak igazgatósága elhatározta 
több osztálymérnökség, köztük a rimaszombati
nak is megszüntetését Erre a valóban szeren
csétlen gondolatra a személyzet és költségtaka- 
ritás viszi megsokszorosítva és nehezítve a fenn
maradó osztálymérnökségek feladatát és munká
ját. A rimaszombati osztálymérnökség a mis- 
kolcziba lesz beolvasztva, és az osztálymérnökség 
egész személyzete átvándorol Miskolcira. Persze 
ez az intézkedés Rimaszombat érdekeit is nagyon 
érinti, mert egy csomó tisztviselő hagyja el a 
varost s a vidék vasúti érdekeit is jobban látjuk 
kielégítve a statusquo áltál. Valóban csodál
juk. bogy városi ha'osagunk nem kiséri éberen 
az ilyen intézkedéseket s azonnal nem teszi meg 
a kellő lépéseket, hogy legalább Rimaszombatot 
ne rövidítsék meg ilyen intézkedésekkel. Elvégre 
is Rimaszombat tuegyzi székhely, s furcsa álla
pot, Imgy a vasúti igazgatóság ezt nem respek
tálja. Nem valami hízelgőnek találjuk Rimaszom
batra nézve hogy inig más .negyei székhelyek 
nagy harezok után vasúti iizletvezetőséget kap
nak, addig megyei székhelyünket még az osztály- 
mémökségiől is megakarják fosztani. Felhívjuk 
azért a városi hatóság figyelmét, hogy mozdítson

Összeszedtem minden tehetségem, hogy hí
ven leirjam lelki állapotomat s oly áradozó let
tem, mint egy folyócska, mely az első meleg 
napra elkezd csacsogva zajlani. Hogy teljes le
gyen vallomásom, igy végzém: ő énekelte, s 
igaz is:

A/.ok a bános kék »zeniek,
Csaljak tőrbe a — leányt.

Íme itt vannak a draga szemek, vigyázz, 
ne nézz reójok sokáig, s küld mielőbb vissza, 
boldog Katinkádnak. Borítékba tettem я »Emi 
kedves titkáromnak« czimezve Györgyéhez csa
toltam

Ilonkám, modhatom oly jól éreztem magam, 
mint a kinek ideálja, kebelbarálnője és vőle
génye van

Ki is mentem s magam ügyeltem fel ez 
előkészületekre. Rozi éjien a tornácz tégla-kocz- 
káit pirosított«, s e melleit mintha ördög bujt 
volna belé, nagy kényesen énekelte :

Seperjétek a házatok tisztára.
■lön a k^rő. nyikorog a csizmája

А/. am! »Majd a végin, majd a - végin« 
mint a kis Ribele szokta kártyázás közben 
mondani

Rövid leszek! Farsang első najiján, épen a 
György tiszteletére készített mazsolás kalácsot 
szeltem fel, mikor a vonat megérkezett. Hanem 
a vőlegény helyett, nekem csak két levelet hozott. 
Emiét vártam, Györgvé ugyancsak meglepett. 
Tán nem beteg? kiáltám izgatott kíváncsiság
gal — tépve fel IH szét a borítékot s a követ
kezőket olvasom : (Nem hamar lógom elfeledni.)

Kedves Katinka! igaza vau, az élet nagyon



шей illetékes helyen minden k ivel, hogy meg- 
hiúsítsa ;» tervbe vet, sőt már el is rendelt át
helyezés*.

A rimaszombati kath olvasó-egylet egy 
éves fennállása alatt már is szép eredménveket 
éri el s megmutatta, hogy azok a gyanúsítások, 
melyek inai alakulásakor a felekezeti béke meg
bontásával és a város lakossága példái egyetér
tésének megzavarásával vádolták, semmi alappal 
nem bírnak. Mi az egylet létesítésekor megmon
dottuk véleményünket s nem helyeseltük a fele
kezeti különválást, a létjogosultságot azonban 
amennyiben az ily egyletek alakulásában egy 
magasabb szempont megvalósítását, az autonómia 
felé való törekvést látjuk, már akkor elismertük, 
aminthogy körülbelül ez alapra helyezkedett a 
belügyminiszter is, midőn azt mondta, hogy az 
alapszabályok megerősítsenek megtagadására 
előadott indokok törvényes jogalappal, nem bír
nak. Ez ideig az egyesület kötelekébe 191-en 
iratkoztak be, kik közül alapitó 2, pártoló 18, 
rendes 158, hónapos ti, mig részint eltávozott, 
részint meghalt 7. Az egylet évi bevétele 1912 
írt 83 krt tett Vagyona 1507 Irt 10 kr. miből 
levonva a 650 fit terhet, tiszta vagyona van az 
egyletnek 877 frtlOkr. Ez ifjú egylet ez évi 
tavaszi mulatságát folyó hó 4-én tartotta meg a 
legfényesebb eredménynyel. A közebéden — 
melyhez a finom ételeket a fáradságot nem is
merő polgárasszonyok kint az erdőn főzték — 
200-an vettek részt.

— A cseknekvöígyi vasútról. A csetnekvölgyi 
vasntépilés haladásáról a múltkor csak röviden 
emlékeztem meg, ezúttal részletesebb tudósítást 
óhajtok küldeni a vasúti munkálatok elhaladá
sáról. A pályatest földmunkálatai az egész 
vonalon elkészültek, a sinek pedig Pelsőcztől 5 
kilométernyire már le vannak rakva, bátra van 
azonban még 19 kilométernyire a sinlerakás. —
A héten már meglett indítva az első anyagvonat 
A magas építmények az egé<z vonalon az összes 
állomásokon: igy Páskaházán, Kun-Tapolczán, 
Csetneken, Rohfalván, Ezlabos-Lehotán már a 
tető alá kerültek. Az egész vonalon folyó serény 
munka mellett a vonal folyó évi szeptemberre 
okvetlenül elkészül és e hónap elején megnyílik 
és a forgalomnak át lesz adva.

— Egy kis nemzeti tüntetés Megírtam a 
múltkor Önöknek, hogy Rozsnyón űrnapját a szo
kott fénynyel ünnepelték meg, s maga Sehopper 
püspök celebrált Nem emlékeztem meg azonban 
egy körülményről, a mely nyomban nem is kel
lett feltűnést, de csakhamar discussiora adott 
alkalmat. — A püspöki palota főtéri frontját 
ugyanis a nagv nemzeti lobog к majd hogy el 
nem takarták. - -  Ez volt a viszhang azokra a 
ténta foltokra, ч melyek a püspöki residentia 
falát még ma is ékesítik, s melyek a Kossuth- 
gyász alkalmával kerültek oda a felháborodott 
tüntetők ábui. — A püspök n <>st egy tisztán 
egyházi ünnepen tűzette ki nagy számban a 
nemzeti lobogókat, hogy nemz« M érzelmeit <Jo- 
cumentálja, s sokan hajlandók azt a magyaráza
tot adni, hogy a püspök kész még az egyháznak | 
is nemzeti karaktert adni, de az egyházi elvek- ; 
bői nem enged.

különös s néha kegyetlenül — kegyes. Meggátol 
legjobb szívvel elkövetendő Őrültségeinkben. Ne 
várjon rám, nem megyek ! Tettem magyarázatát 
e szavakba foglalom : Kerdezze meg édes, jó szi
vét, ha egyáltalán van e jogom hozzá? Az ösz- 
szes szépnemet imádó: Gyö;gv

Emi levelét akár fel se bántottam volna, 
egyszerre tisztán láttam vakságomat. Szép 
»princz»-em fénykepe abban a borítékban jött 
vissza, a melyben én küldtem, ki sem volt\ágva, 
a ragasztásnál kinyílt magától I.árn-lúm. az arcz- 
képe sem leit a béribe. Emi igv találta, hogy a 
szemek nagyou »bájosak«, meg hogy öt pecsétet 
kellett volna tenni ilyen fontos titokra.

Ha már idáig őszinte voltam, miért ne len
nék az tovább is? Tudod Ilus, oly keserves sí
rásra fakadtam, hogy tán még — de nem bizo
nyos — György is megsajnál, ha láthat. Rezár- 
koztam a szobámba .s nem akartam látni senkit. 
Mamáék azonban látva a dolog állását, bosszú- | 
san igy kialtotlak be:

— Ne szamárkodj többet. Beláttam, igazuk van.
Ne haragudjon nagyon reám, mert vannak 

pillanatok a lányok életében, mikor csakugyan 
nem érdemlik meg, hogy komolyan foglalkozza
nak velük!

De nini ! Mielőtt végkép elérzekenyülnék, 
engedd, hogy búcsút vehessek. Figyelmeztetlek, 
szerelem nélkül soha se »akarj« férjhez menni, 
mert ime: az élet nagy változásai, néha a leg
kisebb — véletlenektől függnek.

Csókol: a »bolygó csillag« Katinka.
*

11. i. S mindezek daczára nem képzeled, j 
hogy jo felesége tudtam volna tenni Györgynek?! I

Dalárdánkat a »Polgári Kör« ma délu
tánra meghívta kerti helyiségébe »uzsonnára«. 
Csak dicsérhetjük a polg. kor elnökségét, hogy 
ily helyesen lógta fel szerepét a dalárokkal ; 
szemben: lám, lám, üt is megelőzte a kaszinót! j

Helyreigazítás. A nyustyai kisdedóvó ! 
javára folyó évi május hó 5-én rendezett hang
verseny alkalmából, utólagosan, a kegyes jöl
te vök sorába léptek még: nsgs Fáy Gyula 
orsz. képviselő úr 5 írttal és ek. Forster Imre ! 
úr Rimas ombatból 2 frttal. Midőn a nevezett 
nemes pártfogóknak a kisdedóvó-bizottsága ré- \ 
széről mely kös/önetemet nyilvánítom, a Tekin- i 
totes Szerkesztő urat e sorok közlésére mély 
tisztelettel fölkérem. Nyustván. 1891 jun. 5-én ! 
Dr. В 1 e i о r L e o , óvodai pénztárnok,

— Szives figyelmébe ajánljuk a n. é. közön
ségnek, hogy Erdélyi János fogtechnikus műter
mét a »Rózsa* melletti Széplaky-féle házba he
lyezte át, s újonnan megnagyobbítva s a legú
jabb műszerekkel rendezte be. Közönségünk azon 
tagjai, kik rá vannak utalva hogy fogtechnikus
hoz folyamodjanak, Erdélyi igyekezete által meg 
vannak kiméivé a fővárosba utazástól.

A helybeli kisdedóvó intézel I. hó 17-én 
a Széchényi-kertben nyári mulatságot rendez.

— Értesítés és meghívás. A rimaszombati
közs. el. és polgári leányiskolák növendékeinek 
évzáró vizsgáik a f. 1898 4. isk. évben a kö
vetkező sorrendben tartatnak m °g : Elemi le
ányiskola vizsgája: Junius 10-én d. e. az I. II. 
oszt, d. u. a III. IV oszt ev. ref. növendékek 
vallásvizsgája saját templomukban. 15-én d e 
10 órakoj az I IV. o. r. kath. növ. vallásvizs- 
gája a polg. leányiskola helyiségében ; 17-én 
d. p. az I -IV  о ág evang. növ. vallásvizsgája 
saját templomukban: 18-án d. e. 10 órakor az 
I IV oszt izr növendékek vizsgája a polgári 
leányisk. helyiségében; 19-én d. u 4 órakor a 
III. IV. oszt. torna vizsgája; 25-én d. e. 8 óra
kor az 1-ső, d. u 2 órakor a Il-ik, 26-án d. e.
8 órakor a Ill-ik, d. u 2 órakor a lV-ok oszt. 
vizsgája a közs. fiúiskola helyiségében. — Pol
gári leányiskola vizsgája : Jun. 10-én d u. az 
I — IV. o. ev. ref. növ. vallásvizsgája saját tem
plomukban ; 15 én d e. 11 órakor az I -IV. o. 
rom. kath növ. vallásvizsgája a polg. leány
iskolában; 17-én d. e. 11 órakor az I— IV. o. 
ág. ev. növ. vall vizsg. saját templomukban; 
18-án d. e. 10 órakor az I— IV o. izr. növ. v. 
vizsgája a polg. leányi kólában ; 19-én d. u. 8 
órakor az 1 — 1V. o. növ. franczia s ének vizs
gája a polg. leányiskolában ; 20-án d. e. 8 órá
tól az I p. o., d. u 2 órától а II. p. o., 21-én 
d e. 8 órától а III. p. о . 22-én d. e. 8 órától 
а IV p. o. vizsgája a polg isk. helyiségében. 
21-én este a záró-ünnepély helyett rendezendő 
szini-elóadás megtartása, a »Három Rózsa« 
nagytermében. 25 én d. e. 10 órakor az évi 
bizonyítványok kiosztása. 27-én s 28-án ma
gánvizsgálatok. — Az évzáró vizsgákra a t. 
szülőket s a n. é. közönséget tisztelettel meg- 
hivja az igazgatóság.

— Az ezredéves kiállítás rimaszombati helyi 
bizottsága Bornemisza László alispán elnöklete 
alatt f. hó 2 án ülést tartott, melyen a végre
hajtó bizottság elnökévé Szabó György polgár- 
mester, tagjaivá pedig Molnár József, Nagy Fe- 
rencz. Groó Vilmos és Törköly József választat
tak meg.

— A rimaszombati községi elemi fiúiskola 
vizsgái f. hó 18-án kezdődnek s 22-én érik 
végüket.

— Meghívó. A »Gömormegyei ált. tanító
egyesület« központi választmánya f. évi junius 
bő 18-án d. u. 1 órakor Dobsinán ülést tart, 
melyre a választmány t. tagjai ezennel meg
hivatnak. Az ülés tárgyai : 1 A multi választ
mányi ülés jegyzőkönyvének fölolvasás és je
lentés — ennek kapcsán — a választmány 
működéséről. 2. Főjegyzői jelentés 3. Pénztár
noki jelen lés 4 A közgyűlés ügye (megtartá
sának ideije, helye és programmja). 5. A nép
oktatás az ezredéves kiállításon. 6. A  tanítói 
törvény revíziója. 7 A borsod megyei tan. egy
let leirata eg; esületi hivatalos közlöny alapítása 
tárgyában és ennek kapcsán a Tanítók Orsz. 
Bizottsága fölhívása. 8 Folyó ügyek és esetle
ges indítványok. Dobsinán, 1894. junius 6-án

A rimaszoii bati alsófoku ipariskola nyil
vános vizsgája tanonczmunkakiállitással ma dél
után 2 órától 5-ig a községi elemi fiúiskola tan
termeiben tartatik.

Az a szerencsés Kóbi, ki a 34 írtra tár
téit szőnyeget 15 írtért adta el s igy is 7 irtot 
nyert tisztán, legújabban takarókkal csinált jó 
vásárt. Természetesen ez is finom volt s első 
minőségű s igy természetes volt az iá, hogy da
rabját 7 írtba számította. Az az ur azonban, ki 
azt a nevezetes szőnyeget 15 írtra alkudta le, a

lakarónak párjáért csak 6 irtot ígért. Kóbi meg- 
botránkozva utasította el ezt a ránézve lealázó 
alkut, hanem mivel éppen »csomagja volt a pós- 
tán« egy másik vevőnek oda adta 6 frt ^0 krért. 
Az adásvételi ügylet leb >nyolitüsa után Kóbi ör
vendező, a vevő pedig szomorú arczczal távozott 
a színhelyről. Kilátás van rá, hogy a megvásá
rolt egy pár Iakaró 4 frt kikiáltási ár mellett 
legközelebb önkéntes árverés alá kerül.

— A bánrévei pokolgépek. A vizsgálat so
rán letartóztatták Bruckner Ferencz gépészt, 
mert a vasúti raktárnok a pokolgépek feladóját 
ismerte fel Ьлпц«\ Mint most Miskolczról jelen
tik: Bruciviier ar altan. A kihallgatás folyamán a 
biróság arra a meggyőződésre jutott, hogy az 
eddigi bizonyítékok még nem vezetnek a valódi 
bűnös nyomára. Bruckner Ferenczet, a Licht- 
sclieinéknál alkalmazva volt gépészt tehát nyolez 
napi vizsgálati fogság után szabadon bocsátották.
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Л  i/i I af k özú t.
G l ü с к s t h a 1 Mór tornallyai kereskedő egy üz

leti kórö/.vénvt bocsátott ki a legközelebbi hetekben, a 
melyben a nagyközönség tudomására kívánja hozni, hogy 
Pelsöezön tornallyai üzletével kapcsolatos kézmü-, divat-, 
rzipft- és divatáru tiókraktárt fog nyitni. Minden keres
kedőnek jogában all üzleti tudósításokat közzé tenni. De 
Glücksthal Mór urazt olyan arrogantiával a jogos tér oly 
áthágásával, a tilos ajánlgatás oly eszközeivel teszi, hogy 
kénytelen vág,ok a leghatározottabb tiltakozásomat a 
nyilvánosság előtt megtenni Glücksthal Mór ur üzleti 
körözvén vei ellen, a melyekben a nevezett ur oly valót- 
la tságokkal kérkedik, hogy solid üzleti érzülettel bíró 
kereskedőnek arezáha kell, hogy szőkéi jen a szégyenoir.

Azt állítja nevezett Glücksthal Mór ur körözvé- 
nveiben hogy az üzletnyitására az indítja, miszerint 
Pelsőcz és vidéke hiányt szenved egy kizárólag a mai 
kornak megfelelőn berendezett divatáru üzletben.

Ezen kijelentés nemcsak a szigorú igazság, a ko
moly tények frivol meghazudtolása, hanem egyúttal oly 
kijelentés a pelsöczi tényekkel szemben, a mely mint 
más kor sked > üzleti tekintélyének és ezzel üzleti hite
lének megsértését is magáóan foglalván, a büntető igaz
ságszolgáltatás által is üldözhető.

Mindenki ösmeri Pelsőcz széles vidékén, hogy 1Л 
éve már a legjobb Ilimé nek. legkedvezőbb forgalomnak 
örvendő s vevőimnek a mai kornak megfelelő, igényeit 
teljesen kielégítő divatáru üzletem is van. mindenki 
tudja, hogy Pelsöezön soha egy pillanatra szükségét senki 
sem érezte egy modern divatáru üzletnek mindenki tudja, 
hogy rajtam kívül a divatáru, szakmában egy másik ke
reskedő már 20 éve buzgólkodik s hogy ily körülmények 
közt ha tekintélyes üzleti renneménk mellett egy fiók 
üzletet nyit Glücksthal Mór ur, az ellen nincs kifogásunk, 
de a leghatározottabban tiltakozunk újból is, hogy act 
oly módon tehesse, hogy becsületes, solid, komoly mun
kával bizalmat kiérde relt üzletünket kicsinyítse

A fenti kérkedést tetézni kívánja Glücksthal Mór 
ur azzal is, hogy több oldalú felszóllitásra füszerüzletet 
is nyit. Glückstbal Mór ur bizonyá a zavarba jönne, ha 
a felszóllitók nyilatkozatát közölnie kellene.

Egyebekben nagyon kevés gondot okot nekünk 
Glückstbal Mór ur vállalata, mert hasonló stylben ke*- 
dődött több fióküzletének, mint Rozsnyón 2 üzletének 
sorsát, a gyors megszűnését mindenki ösmeri széles e 
vidéken.

Üzletünk múltja, я nagyközönségnek irányunkban 
tanúsított megtisztelő bizalma, a sok oldalú szives tá
mogatás pedig az iránt is megnyugtatást ad, hogy az 
igen tisztelt nagyközönség Glückstbal Mór ur nagyhangú 
kijelentésének nem ül fel s bizalmával ezentúl is ki fog 
tüntetni.

Kelt Pelsöezön, 18R4. junius hó 6-án.
Pártos Miksa.

A laplulajdonos megbízottja és felelős szerkesztő : 
SZELESS ÖDÖN.

Segédszerkesztő: CSERNAY DÁNIEL.

1176 — 1894 sz.

Pályázati hirdetmény.
Dr. Hampel József lemondása folytán a 

rimaszécsi közegészségügyi körben szervezett 
körorvosi állás meg ürülvén, annak választás 
utján leendő betöltése végett pályázat nyittatik.

A  választás határidejéül Jolyd 189Jf. évi 
junius 18. napjának d. e. 10 óráját a 
kör székhelyére Rimaszécsre a midőn kitűzőm 
felhívom a pályázókat, miként emez állásra 
pályázati kérvény őket az 1886. évi XXII. t.-ci. 
74. §. illetve az 1883. évi I. t.-cz. 9 §. I. és az 
1876. évi XIV. t.-cz.. 143. §-ának megfelelóleg 
eLzerelten hivatalomhoz f évi junius hó 9. 
napjáig bezárólag adják be, mert a későbben 
érkezettek figi elembe vétetni nem fognak.

A körorvos fizetése a körbe osztott közsé
gektől 2500 (kétezer öl száz) korona mely évne
gyed! időleges részletekben fizettetik, mellék 
járulék élvezetére a körorvos igényt nem 
tarthat.

A körhöz Martonfalva, Czakó, Iványi, Ri- 
maszécs, Zádorhaza, Busa, Jéne, Harmacz, Csíz, 
Radnót, Zsip, Dulháza, Újfalu, Dobócza, Hanva 
Uraj és Lénártfalva községek tartoznak.

Feled, 1894. május 10.
Uráftkóczjr László.

főszolgabíró.

*) Az e rovat ban közlőitekért nem vállal fele- 
I löcégst a Szcrk.



(575 — 1894. sz.

Bérbeadási hirdetmény.
Kerekgede község vadászterületének 

6 évre nyilvános árverésen leendő bérbe
adására határidőül 1894. évi junius hé 
2Mk napja A e. 9 órája a kerekgedei 
bíró házához kitüzetik, melyre a bérleni 
szándékozók meghivatnak.

A bérleti feltételek alólirott körjegyző 
hivatalában megtudhatók.

Yrárgede, 1894. május 27.
G yóry Frigyes.

várgedei körjegyző.

Üzlethelyiség változtatás
Alólirott tisztelettel hozom a n. é közönség 
becses tudomására, hogy évek óla fennálló
porczellán lámpa-, üvag , tükör-

és képkeret-kereskedésemet
főtéren, a czukrúszda melletti szögi el- 
bolthelgiségbe helyeztem át s újonnan be
rendeztem. Kérem az eddig tapasztalt párt
fogást uj üzlethelyiségemre is kiterjeszteni.

Teljes tisztelettel

HAAS SALAMON,
Rimaszombatban.

2044. — 1894. szám.

Pályázati hirdetmény.
Gömormegye rimaszombati járásába ke

belezett Tamásfala. Alsó-Pokőrágy, Felső-Po- 
korágy, Cserencsény és Zeherje kisközségekből 
alakított és Tamásfala székhelylyel rendszere
sített körjegyzői csoportban a körjegyzői állás 
elhalálozás folytán üredésbe jővén, annak vá
lasztás utján leendő betöltésére az 188в. évi 
X X II t-cz 83-ik g -а alapján pályázatot nyitói..

Felhívom ennek folytán a pályázni óhaj
tókat, miszerint az 1888 évi 1-ső t -czikk fí-ik 
íj-ának megfelelőiem felszerelt kérvényeiket 
eddigi működésüket feltüntető bizonyítványaik 
kíséretében lS9Jf. évi junius hó 23-iy  be
zárólag hozzám benyújtsák. — mert a később 
beérkezendő pályázatokat figyelembe nem 
veszem.

Választás helyéül és idejéül Tamásfala 
községházát és 1894. évi junius hó 28-án d. e. 
10 óráját tűzöm ki

Ezen jegyzői állással következő javadal
mazások vannak összekötve:

1. Készpénzfizetés 500 írt.
2. Irodai átalány 10 frt.
8. A  körön belül utazási átalány 10 frt
4. Természetb ni lakás hozzátartozó bel

sőséggel .
5 1 és fél hold szántóföld haszonélvezete.
6. 8 méter tűzifa haszonélvezete.
7. Magánmunkálat к után a szabályren- 

daletileg megállapított inunkadij.
Nyustya 189 4. junius hó.

К  U b i  П у  i,
főszolgabíró.

A tornallyai járás főszolgabirájától. j 

1205. - 1894. szám.

Árverési hirdetmény.
Gömör-Kishont t. e. vármegye tornallyai 

járásában fekvő Máié község volt úrbéreseinek 
tulajdonát képező s a hatóságilag jóváhagyott 
üzemterv alapján készült vázlatrajz b-vel jelölt 
osztagán lévő összes fáknak s az egész erdő , 
területen el szőri an álló vén hagyás-fáknak — ! 
és pedig szakértői becslés szerint mintegy 800 j 
ms 100 —120 éves tölgy hagyásfa. és 780 m 1 
40 -45 éves 0 0 részben tölgy és 0 1 részben 
erdei fenyőfa eladisa 40 drb kivételével a 
föidmivelésügyi magyar kir. minisztériumnak 
3549.— 1894. I—3. számú rendeletével, illetve 
a vármegyei közig, bizottság erdészeti albizott
ságának a f. évi 143 érd számú határozatá
val engedélyeztetett.

Midőn e végből a nyilvános árverést a j . 
évi augusztus hó 7-i к na fijánu к d. e. 9 
órájára  Máié községébe a községházához ki
tűzöm, az árverési feltételeket z alábbiakban 
közlöm a venni szándékozókkal.

1 \ becs-, illetve kikiáltási ár 5430 írt,
azaz ötezernégyszázharmincz o. é. írtban álla- 
pittatik meg.

2. Az árverezni szándékozók az árverés i 
megkezdése előtt fenti összeg 10 százalékát 
tartoznak bánatpénzül letenni.

3. A  letárolás a folyó év őszén s illetve 
az 1894—95-ik év telén teljesen befejezendő

4. A kivágott fa az erdőterületről 1895. 
évi márczius hó végéig — feltétlenül elszállí
tandó.

5. A fa vágatás és fuvarozás által eset
leg megrongálható határjelek azonnal kijavi- j 
tandók.

8. A vételár fele része az árverés befe- | 
jezte után azonnal, a másik fele része a leta- j 
rolás megtörténte, illetve a kifuvarozás megkez- j 
dése elölt lesz alólirott kezeihez lefizetendő.

7. Az erdőben meghagyandó 40 drb makk
fát előzetesen a hatósági erdész fogja kijelölni.

Tornallya, 1894. május hó 30.
Szontagh Zoltán,

főszolgabíró.

Hirdetmény.
Д ratkói közbirlokossági malmok és pedig;

1. A városban lévő malom két köre, 
egy kender- és egy kásatörövel, istállóval, 
10 i<;-od része;

2 . alsó malom két köre, egy kender
és egy kásatörövel, istállóval és két kerttel
-  7r,íiH od része, Ratkó község közházánál 

I oly fi évi j  unites hó IJf-én d. e. 9 órakor 
nyil vános árverés utján a legtöbbet Ígérő
nek örök áion eladatnak.

Árverelni kívánók a városban lévő 
malom 1600 írt és az alsó malom 1 0 0 0  
frt kikiáltási árainak 1 0  százalékát bánat
pénzül az árverés megkezdésekor készpénz
ben letenni* tartoznak. írásbeli zárt ajánla
ttok is elfogadtatnak.

Árverezési feltételek alólirottnál meg
tekinthetők.

Ratkón, 1894 évi junius hó 1-én.
Faluba András,

városi főbíró.

Ügyfeleim és a jogkereső közönséggel 
tisztelettel Indítom, hogy

ü g y v é d i
i r o d á m a t

§  Andráesy-ut 3-ik  szám alatti §
(kir. törvényszék mellett) 

házamba tettem át.
Rimaszombat, 1894. május 23.

Institórisz Endre,
ügyvéd.

Nyomatott a kiadó NAray J A, gyoT^njtó л.л '.Umalombatb*и .


