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

Laptulajdonos : DRASKÓCZY LÁSZLÓ.

Lapunk számára hirdetéseket elfogad a Reuter ügynökség és a McigiJ. lávir. Iroda hirdetési irodája  Budapest, Granátos-utcza 1 szám.

ez ideig ez állomáson rablógyilkosság nem 
történt.

A vasutak igazgatóságtának nemcsak az 
a kötelessége, hogy tisztviselőit a pontosság 
betartásában ellenőrizze, hanem az is, kell, 
hogy kötelessége legyen, hogy az ily pontos 
tisztviselőnek teljesített munkája után leg
alább az éjjeli nyugalmat biztosítsa aként, 
hogy az ne legyen kénytelen rettegni — 
mert még csak őr sem lévén közelben — 
a kiraboltatástól.

Igen sokszor megtörtént már, bogy a 
nagyon sziiк várótermek képtelenek az utazó 
közönséget befogadni, s igy az kint szorong, 
ami nyáron még csak megjárja, de télen 
valóságos merénylet az egészség rovására, 
s nap-nap mellett látható az télen, hogy a ! 
várakozó közönség didergő kint rekedt tag
jai az érkező vonatot megrohanják, hogy 
elgémberedett tagjaikat legalább a vasúti 
kocsikban felmelegithessék, nem várják be 
sokszor még azt sem, hogy a kiszálló uta
sok helyeiket elhagyhassák, ilyenkor aztan 
képtelen a vasúti személyzet a rendet fenn
tartani s csodával határos, hogy ez ideig 
itt szerencsétlenség nem történt, melyért 
pedig a felelőség egyedül az igazgatóságot 
terhelhetné.

Hogy Nyustya-Likér nem egyedül van 
a kifogásolható állomások között, arra példa 
Rimaszécs. FaZ az állomás alig jobb mint 
valamely tizedrendű megállóhely. Erre az 
állomásra gravitál egy nagy vidék nyers
terményeivel — itt van a herczegi urada
lom mezőgazdaságának központja, e város
ban van a kir. járásbíróság, —  s mégis

ezen az állomáson csak egyetlen váróterem 
van, itt kénytelen szorongani a koldussal 
az ur, egyszóval a demokratikus elvet itt 

1 juttatja érvényre a vasúti igazgatóság. En
nek az állomásnak az irodája pedig oly pi- 
cziny lyuk, hogy ha két ember akar vala
mit feladni, csak az egyik fér be az irodába 
s mig ez dolgát végzi, addig a másik kény
telen kint ácsorogni az udvaron. Pedig biz
tosan tudjuk, hogy ez állomás bővítése elv
ben már el van határozva, a tervek elké
szítve, csak a munkálat keresztül vitelével 
késnek indokolatlanul s ezt a Pató Pál-féle 
vasúti gondolkozásmódot megsínyli a közön
ség, kárát vallja az államkincstár, mely bu
sás árakat fizet ki alkalmazottjai után lak
bér czimén, de megsinylik az alkalmazottak 
is, kik rósz lakásokban kénytelenek család
jaikkal kuczorogni s esőben, sárban 2  kilo
métert gyalogolni.

A legjobb indulattól vezéreltetve szól- 
lalunk fel s kérjük az igazgatóságot, hegy 
e tűrhetetlen állapotokat szüntesse meg, 
elég idő van arra, hogy az építkezések ez 
év folyamán keresztül vitessenek. A villám 
és gőz korszakában a késedelmeskedés in
dokolatlan annál is inkább, mert ezek az 
állapotok nem mai keletűek, ezek évek óta 

j állanak fenn Mi türelemmel vártuk, hogy a 
tudomásunkra jutott tervezett ujjitások be 
fognak következni, de mert ez ideig még 
belé sem fogtak, élünk jogunkkal s nyilvá
nosan kérjük a közönség érdekében az épít
kezések azonnali megkezdését, mi, hogy 
meg is fog történni — hisszük és elvárjuk.

V a s ú t i  á l l o m á s a i n k .
Az a fellendült s óriási arányokat öl- 

tött forgalom, mely a zónadijszabás életbe
lépte óta a m. á. vasutak vonalain tapasz
talható., a vármegyénk területén átfutó vo
nalakon még az általánosnál is fokozottabb 
mérvben nyilvánul.

De ennek meg van az indoka. Mi nagy
részben gyáriparral s gyáripari nyers termé
kekkel bővelkedő vidék vagyunk, úgy a sze
mélyszállításnál. mint a fehérárunál kiválóan 
nagy arányokban járulunk hozzá a vasu
tak jövedelmezőségéhez.

És mégis igen sok olyan állomásunk 
van, a mely kezdetben talán megfelelt a 
forgalomnak, a közönség igényeinek, — már 
már azonban nem megfelelő.

Ott van első sorban Nyustya-Likér. Ez 
a nagyforgalmú állomás nemcsak megbot- 
ránkoztatóan S/.űk, de az állomás épülete 
is roskadozó kártyavár, várótermei szűkek, 
árúfelvételi irodája kritikán alóli, —  együtt 
van itt egy szobában személypénztár, árú 
pénztár, állomási főnök, raktárnok, málházó. 
S ha a szállíttató, vagy utazó közönség va
lamely tagjának dolga van a lőnökkel, azt 
el ném végezheti, mert nem akarja esetle
ges üzleti titkait a málházó avatatlan füleire 
bízni. S ha még figyelembe vesszük, hogy 
ez az állomás naponként 1 5 -2 0  ezer frt 
készpénzforgalmat csinál, melyet egy éjen 
át a teljesen magába hagyott épületben őriz 
a főnök egyedül, csak az e vidéki lakosság 
becsületességének tulajdonítható, hogy még

T ÍR C J 51 .
STUB N Y A FOB 1Jö

(A »Gömör« eredeti tárczája.)
Bizony igaza volt annak a tárczaczikkiró- 

nak, ki arra figyelmeztette a budapestieket, hogy 
ha Ruttka felé utaznak, igyekezzenek Losonczig 
kialudni magukat, de attól kezdve aztán be ne 
hunyják a szemüket, mert különben pótolhatlan 
veszteséget szenvednek. Bizony e vonalrész vi
dékén még a bérezés Gömörmegye lakói is gyö
nyörködhetnek.

Losoncz a szép karcsú kálvinista torony* 
nyal együtt gyönyörű keretben ragyog az utas 
szeme előtt egész a podrecsányi fordulóig, hol 
a jobb oldalról folyton kellemes látványt nyújtó 
gácsi vár is eltűnik szem elől. Majd a divényi 
várrom tűnik fel néhány pillanatra a völgy ölén, 
pedig szívesen néznők tovább is, hiszen vona
tunk oly keserves köhögéssel halad fölfelé a 
Krivánvölgyön, hogy szinte megsajnálja az em
ber. No de annál bomlottabbul rohan a zólyomi 
fensikon. hol a véglesi és zólyomi várak, nagy 
Mátyásunk e kedvelt tartózkodóhelyei rna is ép
ségben fén yeiéin ek . Huh! mint rohan a Garam 
sziklás medrében a szűk völgy alján! De a mi 
vonatunk is egész jó kedvvel suhan végig e dús 
lombozatu hegykoszoruzta vidéken.

Garamberzenczétől egy álomképben vonul 
el előttünk e természeti szépségekben pazar 
gazdagsággal megáldott országrész. A pályatest

folyton emelkedik, a Garamvölgy folyton széle
sedik, minden pillanatban változó szépségek él
vezésével kínálkozik a tájék, mig a főkép hosz- 
szabb ideig egy marad Len a mélységben ott 
kígyózik a Garam mértföldeken át a selmeczvi- 
déki érezhegység s a nyitrai hegyek határolta, 
folyton táguló völgy ölén, melyről vakító fény
ben ragyog fel a magasba hozzánk G.-Szt -Kereszt 
s több garammenti falu, mig itt éppen szemközt 
a szászvári romok szólnak hozzánk a regék 
nyelvén. Szédítő mélységek felett és mellett ha
lad el utunk s alig tudjuk mit csodáljunk in
kább, a természet tömérdek szépségét-e, vagy az 
emberi ész szédítő diadalát, melyet e magas 
hegy-völgyes vidéken oly fényesen vívott ki. Bi
zony valóságos csodaut ez, csodaszépségekkel.

Körmöczbányát mélyen len a völgyben há
rom pontról külön-külön oldalról szemlélhetni; 
régi templomának csak a helyét sejditjük, s ha 
nem tudnók, hogy az az egyszerű vaskémény, 
mely ide is meglátszik, a pénzverő intézet kohó
jának kéménye, bizony nem is sejthetnők, hogy 
ott verik azokat a sápadt 20 koronásokat. János- 
hegynél éri el a pálya a legmagasabb pontot, 
innen aztán eszeveszett gyorsasággal rohan lefelé 
a fe.iyveserdők közt vonatunk a józsef-gőzfürészi 
telepen át s egyszer csak egy merész fordulattal 
kint vagyunk a turóczi völgyön, mely a Fátra, 
annak nyúlványai ín a nyitrai hegyek között 
terül el.

Az egész Turócztnegye egyetlen völgy, mely 
északra lejt. E völgy legdélibb része sik kaszáló, 
melyen egy-egy árva fenyöszál emelkedik az ég 
felé, amott távolabb e részt sötét íenyőerdő pe-

rémezi be. E síkon nem látni egyetlen élő tényt, 
olyan puszta, néma, kihalt, komor itt minden, 
fázik az ember e kép szemlélésén, mintha va
lami szibériai tájékot szemlélne; még a turcsoki 
állomás is oly különös hatást tesz reánk madár- 
berkenyefáival! No de már látni A.-Stubnyát, a 
stubnyai privátvillákat!

Szóval Stubnya fürdőre megérkeztünk, öt 
pereznyi gyalog séta után már a fürdőtelepen 
vagyunk, hol minden zeg-zugban csin, rend, tisz
taság tűnik elénk, itt a zenepavillon, amott a 
nyári étkező, a nagy kétemeletes újépület, mely
nek déli oldalán emelkedik az úgynevezett zöld 
fürdőnek elegáns kupolája, mig a remek park 
egész beláthatlanságban nyúlik el előttünk. A 
szobák kényelmesek, olcsók, az élelmezés szin
tén ; a fürdők tiszták és kényelmesek, igen ele
gánsak a porczellánfürdők; az izzadó szobács- 
kák jól vannak rendezve. A különböző tükörfür- 
dök vize különböző fokú, a vörös tüköré 42—43, 
a fehéré 45—46, a zöldé 415—41*6 C fokú. Ez 
utóbbit használjak leginkább s ez van berendezve 
modern követelmények szerint. Használják e vi
zeket csuzos, köszvényes bajokban, lobos bajok 
maradványainál, zsugorodásokban, bénulásokban, 
súlyos idegzsábákban, különösen ischiasban, ide
ges részletezésekben, különféle gyöngeség; ese
tekben, valamint idült gyomorhurut s rósz emész
tés ellen, aranyeres bántalmakban, epeköve és 
májlob ellen, vesebajban, női bajokban, hysteria 
ellen, idült izületi csuzban. Meleg ivóvizében 
karlsbadi sót feloldva karlsbadi kúrát használhatni.

Parkja igen szép, s nagy terjedelmű, hossza 
I több másfél kilométernél, — tőszomszédságában



A dobsinai jégbarlang! kirándulás 
pro gramm ja.

Augusztus .‘i án pénteken cslc 10 ura <‘l»>!l 
a fővárosiak találkozása a vidéki kirándulókkal 
a budapesti keleti pályaudvarban a másodoszt. 
váró-teremben. Indulás a 11 órai gyorsvonaton 
Kassán át (háló kocsik) érkezés leprádra aub
4-én szombaton reggel 7 órakor. Itt az elszállá
solás után a Huszpark megtekintése és kiiandu- 
dulás Tátra-Füredre, vagy a Csorbái tóhoz Este 
visszatérés Koprádra, találkozás a Huszparkban 
a hol társasvacsora lesz.

Augusztus 5-én vasárnap reggel indulás 
6 órakor kocsin a dobsinai jégbarlanghoz Erke- 
zés 9 órakor az ideiglenes szállodához. 10 óra
kor a jégbarlang megszemlélése után kezdődik a 
jégünnep és esetleg a korcsolya versenyre jelent
kezők mutatványai. Közben Kacziány Ödön les- 
tőművész tanar felvételeket csinál az Osztrák 
Magyar Monarchia írásban es képben * zimu 
irodalmi vállalat, valamint több kiil- és bellöldi 
képeslap részére A felvételek után a jégbarlang 
»Télkirály« palotájában a kifaragott jegaszlaío 
kon ebéd lesz, a mindenki által magával hozott 
hideg ételből. Az ebéd után folytatása a kmeso 
lyázásnak a nagy meredek »jéghegy« röl leíele 
és egyéb társas korcsolya-játékoknak két óráig 
Visszatérés az ideiglenes szállodához és Dobsina 
felé kocsin távozók elutazása Érkezés Rozsnyóra 
este Itt elszállásolás a »Fekete sas« szállodában.

Augusztus 6-án hétfőn reggel indulás az 
agteleki barlanghoz Krkezés 11-kor, megtekintése 
az uj és ó ág csodás képződménveinek és mag
nesium világitás mellett felvételek a barlangban 
Kacziány festőművész által. Ennek végeztével 
ebéd a barlang melletti vendéglőben Délután 4 
órakor visszatérés Rozsnyóra

Augusztus 7-én kedden reggel 8 órakor 
kirándulás a krasznahorkai várba, az Andrássy 
grófok ősi fészkébe. Ennek megtekintése után 
visszatérés Rozsnyóra. Ebéd után megtekintése 
Rozsnyó város nevezetességeinek.

Augusztus 8-án szerdán reggel a Budapest 
felé távozók elutazása. Érkezés a fővárosba déli 
egv órakor.

Tájékozásul felemlítjük, hogy a négynapi 
ut oda és viasza vasút és teljes ellátással leg
feljebb 25 30 írtba kerül. Kerékpárosoknak az
összeg egynegyed része is elég. A kik pedig egy
két napi szabadsággal vesznek részt a kirándu
láson, megszakíthatják az utat bárhol.

A kerékpárokkal Tergovcsics Jenő vezeti. 
Indulás augusztus .‘Kán pénteken reggel \ órakor 
a Markó utczai főreáliskolától és pedig a követ
kező irányban : Vácz, Balassa Gyarmat, Losoncz, 
Rimaszombat. Tornallya, Rozsnyó, Nagyveszverés, 
dobsinai jégbarlang Pontosan összesen 244 kilo
méter. Az utak ki;íiuők, különösen a vadregényes 
Gömörvármegyében. A kerékpározók kocsolyáikat 
a jégbarlangi postahivatalra czimezve előre el
küldhetik.

Részletes felvilágosítás^ il szolgál napoata 
este 8 19-ig a rendezőség regi posta-uteza 4-ik
sz III. em 15 a sz. alatt

A fényes erköicni siker reményében
Marki) Miki*/S,

főrendező.

M a rk ó  Miklós fővárosi hírlapíró földink. 
elismerésre méltó módon tevek*nykedik, várme
gyénk természeti és műkincseinek látogatottá 
tételében, felhiván azokra széles mérvben a köz
figyelmet s a mi leginkább czélhoz vezet, sze-

óriási fenyőerdő terül el, mely a képzelhető leg
kellemesebb sétákra alkalmas, talajának emelke
dése alig észrevehető, igy órákig elkóborolhat 
benne az ember anélkül, hogy kifáradna E feny
vesben a levegő már magában is gyógyító ha
tású s magas fekvésénél 550 — 600 méter — 
kiválóan tiszta. E fenyvesben a napnak bármely 
szakában kellemes tartózkodni, ide szel be nem 
hatol, csak gyenge szellő szűrődik rajta át még 
akkor is, mikor a fenyves koronáin végigzubogó 
szél azt a fájdalmasan zizegő hangot hallatja, 
mely csak fenyvesekben tapasztalható.

Pompás kirándulásokat lehet tenni a vi
dékre, Znyóváraljára, T-Szt.-Mártonba, Kis-Seb 
meczre, Körmöczbányára, Mosóczra, a blasniczai 
várba. A fürdőbérlő szívesen bocsájtja a vendé
gek rendelkezésére a pisztrángos és rákos pata
kokat, melyek bérletében vannak. lit e helyen a 
fürdő használata mellett meggyógyulni lehetetlen.

Roppant sokat fejlődött e fürdő két év 
alatt is minién tekintetben, úgy, hogy ma már 
120 szoba áll rendelkezésre s igazán olcsón, az 
étkezés pedig szintén olyan olcsó, anélkül, hogy 
ez olcsóság a jóság rovására esnék, milyent 
alig találni más fürdőben.

A Stubnya fürdő egyik«’ hazánk legrégibb 
fürdőinek, már az Árpádok idejében használták 
hévvizeit, 1423-ban Zsigmond király huzamosan 
időzött itt, mikor pedig itt még épületek n un 
voltak, hanem deszkabódékban, sátrakban lak-

mélyescn rendezi a kirándulásokat azokhoz. Ezen 
az ünnepélyen részt vesznek a főrendezőnek tett 
előlege« ígéretük folytán, a főváros első műkor
csolyázói : Földvárv Tibor, Dezső Arthur, Leipotd 
Lajos és Leipotd .Ián »s sa». sat. Csakis azok ve
het nek részt a kirándulásban és korcsolya ver
senyeken, a kik előre levélileg jelentkeznek 
Markó főrendezőnél.

A négy napra terjedő kirándulás mint ' 
értesülünk rendkívüli jutányosán tehető meg, j 
a mennyiben Budapestről és vissza az ut, teljes ’ 
ellátással és kocsifuvanlijjal együtt nem kerül : 
többe 25 30 írtnál, kerékpárosoknak pedig ez ,
összeg negyedébe.

Az e g y fo r in to so k  beváltása .
A pénzügyminiszter az egylorinlos allamje- 

gyek felmondása és beváltása dolgában e hónap 
2Viki kelettel a következő rendeletét adta ki:

A mai nappal életbelép») 1891 évi XXIV. 
t czikkl)on nyert felhatalmazás alapján, a ma
gyar korona országainak kormánya és a biro
dalmi tanácsban képviselt királyságok es orszá
gok kormánya között 200 millió a. e. írt allam- 
jegy bevallása iránt az egyezmény megköttetvén, 
a birodalmi tanácsban képvi-elt királyságok es 
országok pénzügyminiszterével s а cs. es kir.. 
közös pénzügyminiszter úrral egyetértőleg, a es 
és kir közös központi pénztár állal kiadott és 
1888 évi julius hő 1-ről keltezett a. é. egyfo
rintos államjegyek fölmondását és beváltását a 
következő módozatok mellett rendelem e l :

1. Az a. é. egyforintos államjegyek a mai 
naptól kezdve többé ki nem adatnak

A magyar királyi állami pénztárak és hiva
talok, valamint a cs. és kir. közös pénztárak 
és hivatalok a náluk meglevő és hozzájuk folyó 
a é. egyforintos államjegveket a mai naptol 
kezdve többé ki nem adhatják.

2 Ezekre az a é. egyforintos államjegyekre 
nézve az a ma fennálló általános kötelezettség, 
hogy az államjegyek fizetéskép elfogadandók, de- 
czember 31-ével azonban megszűnik.

Ezek az államjegyek a magánforgalomban 
tehát csak 1895 évi deczember hó 31-ig bezá
rólag fogadandók el névértékben, illetőleg az 
1892. évi XVII törvényezikk 22. szakaszában 
megállapított fizetési értékben.

3. A magyar kir. állami pénztárak és hiva
talok, valamint a császári és királyi közös pénz
tárak és hivatalok kötelesek azonban ezeket az 
a. é. egyforintos államjegyeket még 1896 évi 
június 30-ig fizetésképp, a váltópénztári teen
dőkkel megbízott állami pénztárak, valamint a 
császári és királyi közös központi pénztár pedig 
más törvényes fizetési eszközökre leendő átvál
tás végeit amely fizetési eszközök azonban 
áltamjegyek nem lehetnek elfogadni.

1896. évi julius hónap l étől 1899. évi de
czember hónap 31-ig ezek az a é egyforintos 
államjegyek már csak a vahopenztari teendőkkel 
megbízott állami pénztáraknál és a császári és 
királyi közös központi pénztárnál más törvényes 
fizetési eszközökre leendő átváltás végett, amely 
fizetési eszközök azonban államjegyek nem lehet
nek, fogadtatnak el.

5. 1899. évi deczember hónap 31-ike után 
ezek az a é. egyforintos államjegyek már nem 
váltatnak be, és ennek a batáridőnek elteltével 
az államnak ez államjegyek beváltására vonat
kozó mindennemű kötelezettsége megszűnik

tak. A XVI-ik században épült fel a mai vörös 
tükör. А XVII században igen kifejlett fürdőélet 
folyt itt, ide járt Észtéiházy Miklós nádor, a hi
res Wesselényi Ferencz, előbb füleki várkapitány, 
majd nádor, ide jártak a Széesyek Murányból, 
itt ismerkedett meg Wesselényi Szecsy Máriával, 
Murány hires asszonyával, itt határozták el az 
egybekelést s Muránynak császári kézre jutását. 
Wesselényivel együtt járt ide Gömörmegyének 
XVII. századbeli költője, a derék Gyöngyösi Ist
ván, ki agg korában is itt gyógyitgalta köszvé- 
nyét. A XVili. század elején II. Bakóczy Fe
rencz szabadságharcza idejében gróf Bercsényi 
Miklósné járt ide a legveszedelmesebb körülmé
nyek közt is ; de hat mire való lett volna egy- 
egy csapat huszárság, minthogy a grófné a fürdő- 
évadot háborítatlanul eltölthesse.

Ma már kényelemben, biztosan élvezheti 
mindenki a fürdőt Szórakozni ide nem sok em
ber jön, ez betegek fürdője, kik gyógyulni, idülni 
vágynak, éppen azért rendes és csendes élet lo- 
lyik itt mindig, csak vasárnap zajosabb az élet, 
mikor a vidékről sokan beözönlenek, de ez is 
csak estig tart Az éj csendes és nyugodt.

Aki beteg s gyógyulni akar és szelíd, csen
des szórakozásban leii örömét, az jöjjön id e ; 
nem bánja meg s mindig szívesen emlékszik 
vissza a Fátra bámulatos tömege alatt levő 
Stubnya fürdőre. _ s. _ r>

I . ~~—

h í r e k .
— Kinevezés. A vallás- es közoktatási gyi 

miniszter Wirker István okleveles polgári iskolai 
segédtanítót a nagy-rőczei polgári iskolához se
gédtanítónak nevezte ki.

— Személyi hírek. Kubinyi Aladár kir. tör
vényszéki elnök ur folyó hó 23-án szabadságra 
távozott, távollétében Török János kir. tszeki 
bíró ur helyettesíti. — Dr. H o r v á t h  Árpád 
belügyministeri fogalmazó, megyénk szülötte, ren
des szabadságideje* idehaza tölti. — V á 1 у i 
Bertalan kir telekkönyvvezető 4 heti szabad
ságra távozott.

Katonai szemle. Mádi Kovács György 
hadtestparancsnok a folyó hó 20. és 21-én hely
ben megtartott katonai szemle alkalmával teljes 
megelégedését fejezte ki Bosenauer ezredes előtt, 
sőt azt napi parancsba kívánta iktattatni és a 
legénység előtt felolvastatni A magasrangu ka
tona személyesén kereste fel megyénk alispán
éit s a megtartandó gyakorlat alkalmával teendő 
fontos intézkedésekre kérte fel Mint értesültünk 
kijelentette, hogy egv nagyobb szabású ütközet 
t Isiz, Bimaszecs és Martonfala községek között 
elterülő síkságon fog tartatni. Elutazása előtt a 
helybeli tisztikar ban<|uettet rendezett tiszteletére. 
Városunkból kocsin utazott Bánrévéig egy törzs
kari ezredes és kapitány kíséretében.

Beküldetett. Kovács János lukovistyei 
lakos, mint viaszkereskedő, dr Daxner Samu ti 
szolezi lakos ügyved, mini Kovács Janos jogi 
képviselője, üzleti ügyek (?i lebonyolítása czél 
iából Bukaresten át Oroszországba akarnak utaz 
ni : a/  e ezélra szükségelt útlevél sürgős kiada
tása iránti kérvényüket már benyújtották a me
gye alispánjához.

»Áld meg Isten a gozkocsi kerekít,
Mert el viszi a pánszlávok clejit

Bár vissza se jönnének ? !
— Amerikai kerékpárosok. Tlieopbil Kos- 

ciolek Buffalóból, ki különben lengyel származású 
és Walter C. Dort New-Yorkból, amerikai kerék
párosok f. bő 24-én a d u. órákban városunkba 
érkeztek. A 16 éves C Dort és 23 éves Kosciolek 
urak elbeszélésük szerint, még június bő 1-én 
indultak el európai utjokra kerékpáron. Brémá
ban léplek be az európai continensr \ a hol ke
rékpárra ültek és jártak mar be Franczia-, Né
metország, Austria es jelenleg Magyarország 
nevezetesebb varosait es helyeit. Bámulatos az 
a kitartás, mellyel haladnak s innen magyaráz
ható az meg. hogy ily rövid idő alatt oly hosszú 
utat tettek meg. Meglepően tudják magokat ori
entálni, útbaigazítást csak felületesen kérnek 
rendes és terjedelmes térképpel rendelkeznek, 
melyet Kosciolek folytonosan még a nyeregben 
is, kezében tart és pontosan vezet. Öltözetük a 
legegyszerűbb: alsó ruházattal egyáltalán nem 
rendelkeznek, felső ruhájuk Jäger-féle találmány, 
mellükön a newyorki kerékpározó-egylet kivar
rott jelvényével, fejükön keskeny karimája, az 
idő által megviselt vászon kalapot viselnek, mely 
egész terjedelmében sűrűn van fonállal által 
szőve, lábaikat pedig egyszerű vi’orlavaszonból 
készült ellenző és czipő borítja Magatartásuk 
és viseletűk zárkozott s legkevésbbé sem barát
ságos, arezuk és meztelen végtagjaikon meglát
szik az utazás nyoma, a legnagyobb mértékben 
napbarnítottak és porosak, máskülönben normá
lis conditióban vannak Étkezni rendesen szoktak, 
vizet nem isznak, hanem tisztán tejet; megér
kezésiig alkalmával rögtön azt kértek s egy ne
gyedórái pihenés után vígan folytatták reggel 
Budapesten megkezdett utjokat Dobsina felé, azon 
határozett kijelentéssel, hogy estére Dobsinán 
akarnak lenni. Kosciolek több nyelvet ^beszél, 
valami keveset magyarul is, C Dort csak a/, 
angol nyelvet bírja. Ktirányuk Dobsinaról Len
gyelországon keresztül Pétervár s onnan ismét 
Bréma, hol búcsót mondanak európai testvére
iknek

A helybeli iparos ifjúsági egylet a rész- 
vétlenség miatt feloszlóban van : az elnökség 
mára hirdet újra alakuló közgyűlést. - -  Bár si
kerülne !

— Déterben a múlt kedden, f. hó 24-én, 
a nyugalmazott tanító öreg neje, amint az abla 
kot lefüggönyözni akarta, azoi. asztalka vagy 
szék, melyre c czélból felállott, felbillent s az 
ablakot lejével beütötte, feje az ahlukrámába 
szorult, a törött üveg pedig nyakereit elmetszette, 
úgy, hogy mire segít; ég érkezett, az öreg asz- 
szony elvérzett.

Tegnap hirdette ki a liszoleziak előtt a 
járási főszolgabíró Kubinyi Andor a belügymi
niszternek az ismeretes tót-ügyben hozott hatá- 

I rozatát. A belügyminiszter leszállította a megyei 
1 közgyűlés által kirótt 100—100 Irt pénzbírságot



18 vádlottal szemben 2 0 —20 írtra, csak egyedül 
<lr [Vi\»n' Samuval szemben hagyta jóvá a 100 
Irt pénzbírság«»? A miniszteri határozat ellen 
fe'cbbezúsiiek helye nincs. — Ily midőn a gö- 
mörtnegyei magyar közművelődési egyesület 
mert ennek a javára történt a bírságolás — 400 
trt segélyben fog esetleg részesülni

—  Hangverseny Rozsnyón. A rozsnyói ifjú
ság, élén dr. Hajósi Sándor orvossal és Kotnoró- 
czv Miklós tanárral, érdekesnek Ígérkező hang
versenyt fog jótékony czélra rendezni aug hó 
5 én a rozsnyói fürdőben. A változatos műsor, 
az ének és zeneművészet lekitünőbb darabjaiból j 
lesz összeállítva. A hangversenyen énekelni fog 
Kalmár Elza kisasszony, ki Philippopolból (Bul
gária) jött nagyanyjával a rozsnyói fürdőbe’ üdiil- 
ni, s rozsnyói nagyszámú rokonait meglátogatni.
A kisasszony valóban jól iskolázott és remek 
hanganyaggal rendelkezik s elereláthatóan nagy 
elvezetet fog szerezni a közönségnek válogatott j 
dalaival.

Elite majaiis Rozsnyón A rozsnyói la- 
teiner ifjúság belátva azt, hogy ó a lársas élet 
elevenségének leghivatottabb mozgató ereje, dr 
Hajcsi Sándor tehetséges fiatal orvos kezdemé- 
ménvezésére szervezkedett, hogy az időközi tar- 
sas összejöveteleket eszközölje. Ez a halas őzéi 
persze lelkes viszhangra talált az ifjúság köré
ben és lehetővé vált mindjárt a megalakulás után 
egy hétre egy elite-inajális rendezése. A kedélyes 
mulatság színteréül a rozsnyói fürdőt választot
tak, ami állal a fürdővendégeket lekötelezték, 
élénkitőleg hatva a fürdői életre, A valóban ke 
•lélycs mulatság folyó hó 21-én d i* 5 órakor 
kezdődött és 22 én a reggeli órákban végződött. 
Ott volt a mulatságon a rozsnyói társaság szitu* 
java, a fürdővendégek teljes számban, a fiatalság 
hatalmas gárdája s a szép hölgykoszoru ékes 
központja volt az egésznek. A valóban sikerült, 
kedélyben és jókedvben párját ritkító mulatság 
ügyes rendezésének érdeméből az oroszlánrész 
dr. Hajósi Sándort, Marko litván aljegyzőt és 
Komoróezv Miklós tanárt illeti, ügy halljuk, hogy 
a derék rendezőség felbuzdulván az eddigi sike
ren, augusztus elején egy nagyobbszabásu tom- 
bolaestéíyt fog rendezni

A rozsnyói gyógyfürdő az idei gyógy- 
ideny alatt rendkívüli nagy látogatottságnak ör
vend. Eltekintve, hogy napról-napra a városiak 
és a közel vidékiek közönsége a legszorgalma
sabban látogatja a fürdőt, az állandó fürdőven
dégek száma is szépen jelzi a fürdő fellendülé
séi. Alant adjuk az állandó fiirdövendégek név
sorát, kik ebekéiv kivétellel még ma is egyfi’ t 
dunnák. Vizdos Janosné pénzlárnok neje (Szepsi), 
Szeless Ödön s neje lapszerkesztő (Kimasznm- 
hat). Kolos Istvánné s gyermeke lelkész neje 
(Bériét*), llegvesi Sándor földbirtokos (( ’.soltó), 
líóth Jenőné s lia. bérlő neje (Markuska), Liplich 
Ignáozné bérlő neje (Genes), Prinez Mérné s fia, 
vendéglős neje (Nadabula), Ahmann József ke 
reskedő (Cíyőr), Marossi Izidor s neje birtokos 
(Eger), Gaugusch Anna gvermekkerfésznő (Buda
pest), Karikás Anna (Budapest), özv. (Juha Vik- 
forné (Rimaszombati, Guba Victor szig orvos 
(Rimaszombat), Kalmái Amália gyógyszertárosné 
(Philippopel, Bulgária), Kalmár Elza (Philippo
pel), Dévényi Jánosné s fia tanár neje (Cselnek), 
Dolessal Körmendi Tóni magánzó (Gáos), Bor- 
sodv Vilmos s leánya (Nyíregyháza), Achatz Jó- 
zsefné s gyermekei, hivatalnok neje (Dobsina), 
Horváth Istvánné földbirtokosné (Budapest). K ö 
vér fmréné s családja, kereskedő neje (Tornallyp), 
Keleti Károlyné miniszten tanácsos özvegye I Bu
dapest), Horváth Dénesné s gyermekei, honvéd- 
százados nej» (Budapest) Greiner Karolin neve- 
lönő (Almás), Sziklay Szeréna (Almás), Sziklay 
Klára (Almás), özv. Vécsey Andrásné s családja 
földbirtokosné Miskolc/ , Tavassy Etelka (Ba- 
kony-Nánai, Komoró zv Miklós tanár (Rozsnyó), 
dr. Meskó Miklós s családja orvos (Dobsina), 
Vannák Jánosné kereskedő nejt (Rozsnyó). Neog- 
rádi Irén tJolsva), Bet t  ik Jánosné s családja sh 
igazgató m*je (Budapest Strasser Ferenc/, s 
családja m. á. v. hivatalnok (Budapest), Stymmel 
Sámuel ne magánzó (Rozsnyó), Sebők Andorné 
liiv. neje (Rozsnyó), Bradáts Gvuláné s családja 
közjegyző neje (üngvár).

— Meghívás. A rimaszombati m. kir föld
mi vés iskolánál a folyó tanévi zárvizsgák, melyre 
a t. ez. közönség ezennel tisztelettel meghivatik, 
következő sorrendben fognak megtartatni: Ju
lius 81-én délelőtt H 10-ig gazdasági berende
zés, 2. d. и. 2 - 1  ig szőlőmivelés: 3. augusztus 
1-é’n d. e. 8 10-ig s/.ámviteltan, 4. d. u. 2— 1-ig
gyümölcs és zöldségtermelés: 5. aug. 2-án d. e. 
8 -1 0 -ig  gazdasági ápitészettan, 6. d. u. 2— 4-ig 
méhészet: 7. aug 3 án d e 8 10-ig selvemte-
i.yésztés: 8. aug. í-én  8 — 10-ig növénytermelés. 
Az igazgatóság.

Megőrült. Bódi Pál oldalfalvai lakos, 
földmives, afeletti bánatában, hogy iíju neje, ki

vel csak nem régen kelt egybe, nem akarja sze
relmét viszonozni, megőrült, és megfigyelés vé
gett a helybeli kórházba beszállittatott.

Sikerült mulatság Már a régi időkből 
is nevezetes hangonyi búcsút folyó íió 2ft-án 
tartották meg, Isten tudja hányadszor, - 
szép társaság gviilt össze Stelkovics László föld
birtokos házánál, volt szép leány, tánezos elég. 
vig zene és jó  bor. A figyelmes háziasszony és 
ur mindent elkövettek, hogy vendégeik igazi ma
gyaros ellátásban részesüljenek. A társaság csak 
a reggeli órákban távozott, ismét a legkedvesebb 
emlékeket vive magokkal.

Vállalkozók figyelmébe. A gömörmegyei 
államépitészeli hivatalban f hó 30-án d. o. 10 
órakor árlejtés fog tartatni a feledi rom. katli. 
papiak kijavítási munkáira; előirányzott összeg 
1236 trt 27 kr és a hitközség áltál természetben 
szolgáltatandó, vagy esetleg 111 írt 00 kron meg
váltandó 135 kézi és 25 igásnapszám, bánatpénz 
10 száztóli. - Augusztns 2-án d e 10 órakor 
pedig a tiszolez-popradi állami utón eszközlendő 
2 drb áteresz újbóli építésére és nemi partbiz- 
tositási munkára, valamint korlátok és kerék
vetői helyreállítására lesz árlejtés . az előirány
zott összeg 6f>2 frt. 01 kr., bánatpénz 10 százalék.

Gyász hir. Fájdalomtól megtört szivek, 
mély gyászba borultan jelentik K e m é n y  L a 
j o s  né, szül. Gzékus Emilinok a leggyöngédebb 
hitves, a legszéretőbb édes anya, a legjobb gyer
mek s unoka-testvér s sógoraiénak f. hó 23-án 
délelőtt 11 órakor súlyos szenvedés után 85 éves 
korában s legboldogabb házasságának I í-ik évé
ben történt gyászos elhunytál A drága elhunyt 
pormnradványai f. hó 25 én d u. fognak а/, а л h. ev. 
egyház szertartása után az osgyáni sirkerthen örök 
nyugalomra helyeztetni. Osgyán, 1801. július 23.

Összeomlott itl világod,
Leld fel ott a menyországot.
Áldott légy a sirban, áldott
Mig Szeretőd viszontlátod!

Kemény Lajos, mint férj. Kemény Emili. Kemény 
Lajos, Kemény Miklós, Kemény Margit mint gyér 
inekek. Özv. Gzékus Istvánné, szül. Bauhofer 
Vilma, mint édes anya. Özv. Bauhofer Györgyné, 
mint nagyanya Gzékus István. Gzékus György, 
Gzékus Vilma, férj AI xy Alberlné, Gzékus Béla, 
Gzékus Gyula, Gzékus Miklós, Gzékus Erzsébet, 
férj. Túróczy Pálné, Gzékus Gizolla, mint test
vérek Kemény Dezső, Kemény Ödön, Kemény 
Gyula, Kemény Linesi. Kemény Lóri, Schmiedt 
Mária, fél j Gzékus Istvánné . Markó Anna, férj. 
Gzékus Györgyné, Alexy Albert. Turóozy Pál, 
Willerding Loize, férj Gzékus Gyuláné. Tavassy 
Malvin, férj. Gzékus Béláné, Szabó Laura, férj 
Kemény Gyuláné, mint sógorok és sógornők.

— Örvendetes hir. Mint értesülünk az aj- 
nácskői gyógyfürdőt, mely köszvényes bántal- 
mak ellen hatalmas erejű vasas vizével már régi 
időtől fogva elismert gyógyhely. — hr. Kemény 
Gézától örökáron megvenni készül Szilárdy Ödön 
salgótarjáni nagybirtokos, ki a fürdőt modern 
igényeknek megfelelőleg akarja átalakítani és 
a használatnak általadni Ha a vétel sikerül, 
megvagyunk győződve, hogy Ajnácskő rohamosan

! frgja túlszárnyalni a szomszéd fürdőhelyeket: 
mert Szilárdy Ödön úr, ott a hol kell, nem ismer 
határt a befektetésekben, a múltban ez hiány
zott s már-már lemondtunk arról, hogy valaha 
AjnácskŐben Annáiul tartassák.

Andrási László helybeli jóhirnevü fény
képészünk folvó hó 24-én városunkban több fel
vételt eszközölt, hogv nevezetesebb középülete
inket képe ben megörökítse. Üdvözöljük a szor- 
gahnas és érdeklődő fényképészt, ki ismételten 
jelét adja e téreni törekvésének.

— Meghívó. A rimaszombati kereskedő ifjú
ság, f. évi aug 5-én (vasárnap) d. u 4 órakor, 
50 kros heléptidij mellett a »Széelmnyi kerti
ben egy fedett tánezhelyiség költségeire zártkörű 
nyári mulatságot rendez Erre a mulatságra csak 
kevés meghívót kiildt к szét, s akik nem kaptak 
és arra igényt tartanak, szíveskedjenek Kohn 
Ignácz remi biz. elnökhöz (Grosinger és Kohn 
ezég) fordulni. Kedvezőtlen idő esetén a mulat
ság megtartásának idejéről hírlapok utján és fal
ragaszokon fog a közönség értesittetni — Ajánl
juk ezen sikeresnek Ígérkező mulatságot az elő-

I kelő közönség szives figyelmébe és pártfogásába.

— Részeg barát. Lehet, hogy sokan úgy 
vélekednek, miszerint ez nem olyan újság, hogy 
újságba való volna. De egy valóban ritka példá
nyát szolgáltatta a héten egy francziskánus ba
rát egy Rozsnyó melletti előkelő vendéglóhelyi- 
ségben Alig hogy megérkezett, a vigdalokat játszó 
czigányzenekar e'é ál t s ott olyan magyaros 
csárdást lejtett el, hogy a csuklya az égnek me
redt és a fehér cimruhH vigan lobogott. Mikor 
aztán kimelegedett, a c/.igányok közé ült, sört 
hozatott s magába szíva a gyöngyöző habos italt, 
buskomoran hajtotta le fejét s huzattá a fülébe 
s énekelte a szerelem bánatos dalát Végül jött

a nóta vége — a fizetés. Л részeg barát ekkor 
bejelentette a fizetésképtelenséget. A vendéglős 
volt azonban olyan udvarias, hogy a reszeg ba
rátot ki ne dobassa. A szemlélő közönség na
gyokat nevetett a baráton és rögtönzött egy kis 
egyházpolitikai vitát, amelyben i főkérdés 4z 
voít, hogy az ilyen világias szellemmel hogyan 
egyeztethető össze a polgári házasság ellenzése?

—  Kibővített távírói szolgálat. A helybeli
к ír. posta és távírói hivatalnál folyó julius hó 
1-től kibővített, szolgálatot léptetett életbe az 
igazgatóság a távirati osztálynál. Ez a szolgálat 
abban nyilvánul li így táviratokat lehet feladni 
reggel 8 órától esti fí óráig szakadatlanul,vagyis 
a szokásos déli szünet nem létezik többé ; va
sárnap pedig fél 9 órától déli 12 óráig, délután 
pedig 3 órától 5 óráig vesznek fel táviratokat. 
Ez az újítás határozottan előnyére van közön
ségnek, de váljon a tisztviselői kar aránylagos 
javadalmazásáról vagy pedig a létszám szaporí
tásáról gomioskodik-e az a kegyes igazgatóság?

Névváltoztatás. Zsigó (Hancsik) György
murányi lakos vezetéknevét belügyminiszteri en
gedélyei *Váral!yai« ra változtatta.

Egy егЛвкез meghívó. Az alábbi meghí
vót küldötte szét egy gyártelep életrevaló fiatal
sága, hogy az altalok rendezendő mulatság jól 
sikerüljön és lett is eredménye. — Hirdetmény. 
Adatik tudtára mindenkinek, akiket illet, hogy 
ennek и hónapnak 22-ik napján, vasárnap mind- 
járt ebéd után a »Hétes« nevű őserdőben az 
ózdi gyári tisztikar pezsgő vérű fiatalsága nyári 
fánczmulatságnl rendez. Mindenki elgyühet, aki
nek ilyen ezédillája van. Ha netalán villámlanék 
és dörögne az ég, lészen sátor, ahol meghúzód
hatunk De hát ha igy se menne teljesedésbe az 
érvény, hát van nékünk egy kis zsindelye» haj 
lékünk is itthon a gyárban, majd rúghatjuk akkor 
itt a port. Még egyszer és utoljára megmonda- 
tik, hogy mindeneket szívesen lát a fentebbi 
fiatalság — kupak tanácsa.

A varrógép jubileuma. Az idén van 80
esztendeje, hogy «a varrógépet, ezt a hasznos és 

i elterjedt kis jószágot feltalálták. Az első varró
gépet, írja egy bécsi lap, Madersperger József, 
egy tiroli szabómester szerkesztette. Hat évig 
kínlódott a derék szabómester, mig végre egy 
olyan masinát tákolt össze, mely varrt, akárcsak 
azeöntuda‘iosan mozgó emberi kéz, de még sok
kal gyorsabban es ügyesebben. Az első varrógép 
csak egyenes vovalban végezte munkáját, de 
1817-ben tökéletesítették, úgy, hogy képes volt 
ölteni az egyenestől elterő görbe vonalakban is. 
Mint a feltalálók rendesen, Madersperger se sok 

' hasznát vette találmányának, melyből azóta má
sok olvasatlan milliókat szereztek.

A laptulajdonos megbízottja és felelő s szerkesztő: 
SZELESS ÖDÖN.

Segédszerkesztő: CSERNAY DÁNIEL.

2007 IH0 í-ik szám.

Á rverési hirdetm ényi kivonat.
A rimaszombati kir. törvényszék mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Szőke Miklós s társai végre
hajtatnak ifj Csobó Miklós s társai végrehajtást szen
vedők elleni tulajdoni közösség megszüntetése iránti vég
rehajtási ügyében a rimaszombati királyi törvényszék 
fa. rimaszéesi királyi járáső Íróság) területén lévő s a pál- 
falai ól s г. telek jegyzőkönyvben a l 4 sorsz. alatt felvett 
s ifj. Csobó Miklós, Nagy Mihály, C.sobó Ambrus, Raj- 
singer András. Szőke József belső. id. Nagy István, Bódi 
'ózsef, Bódi István. Ország Mihály, Csobó János, Bódi 
józsefné, Csobó Nagy Mária. Csobó István; Csobó János, 
Ferencz András. Ferencz János, Kovács János Nagy An
drás, Nagy Mária özv , Nagy Teréz, ifj. Szőke István. Ka
tona Szőke Miklós. Szőke Nagy Zsnzsanna, Samu, Mária 
özv. Szóke Józsefné sz Csobó Zsu’sanna; id. Szőke Ist
ván. Szőke Ambrus. Csobó István. Szőke Miklós, Szőke 
István к ifj Nagy János. Majoros Márton, ifj. Bódi Pál, 
Módi András, ifj- Bódi István Ródi Erzsébet férj. Ország- 
né, Csobó András, István, Miklós Ferencz Lajosné, Ko
vács Pál. Nagy István, ifj Nagy Jánosné, Bódi Pálné, 
Szőke Zsuzsanna férj. Ferencz Andrásné. belső Szőke 
István. Szőke József. Szaniszló Julianna, Csobó Istvánné, 
a pálfalai ref. egyház. Pólómé Szőke Julia, István Já
nosné, Szőke Mária, Csobó Lidia. Szőke Miklós, Teréz 
Julianna br. Vécsey Erzsébet, Fornétnó és Fiasko György 
tulajdonát képező : Í k > s s z . ház s belsőségre 1120 frt beos- 

j értékben s a külsőségre az ár érést 8í7 írtban ezennel 
i megái lapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fen- 

nebb megjelölt ingatlanak az 1894.évi október hó 2-ik 
napján d. e 10 órakor Pálfala községházánál megtartandó 
nyiívánás árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 

' is eladatni fognak
Árverezni szándékozók tartósnak az ingatlanok 

becsásának 10 százalékát, vagyis 112 frt, illetve 84 forint 
80 krt készpénzben vagy az 1881. LX-ik törvénycikk 
42-ik S-ában jelzett árfolyammái számított és az 1881. 
évi november hó l én ‘ТШ. sz a kelt igazságügyminisz
teri rendelet 8 S-á an kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. törvény- 

I czikk 170-ik §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
eiöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
á*szolgáltatni

Kelt Rimaszombatban, 1894-ik évi június hó 4-ik
napján.

A rimaszombati királyi törvényszék, mini telek
könyvi ! atóság. ALTDORFFKK,

királyi törvényszéki bíró.



Árverési hirdetményi kivonat.
Л rimaszombati kir. törvényszék mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy özv. Jéney Anderko Mária 
végrehajtást szenvedő elleni 348 frt 52 kr. tőkekövetelés 
és 24 frt fii kr. per, !) frt fiő kr. végrehajtási kérvénye 
iránti ügyében a rimaszombati kir törvényszék ('a rima- 
szécsi királyi járásbíróság) területén lévő Jéne községben 
fekvő ‘2-ik sztjkvi 3, fi, 7 sorszám és 51. 264 a. 291. hrsz. 
s Anderko Mária, özv. Jéney Ráfaelné részére irt ingat- 
laara 305 frt. a jénei 38. sztjkvben 1 3—10. sorszám,
2, 148, 271, 275, 303, 360, 3fil, 385 391. hrsz. ingatlanok
ból a kk. Jéney Vilmos. László és Ráfael nevére irt 157 
frt, végre a jénei 2—9. sorszám, 148, 271, 275. 303, 360, 
851, 385, 391. hrsz. ingatlanokból a kk. Jéney Vilmos. 
László és Ráfael nevére irt egynegyed részre az ár érést 
15fi írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanéi, az ’ 894. 
évi október hó 3-ik napján d. e 10 órakor Jene község
ben a községházánál megtartandó nyilvánás átverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsásinak 10 százalékát, vagyis 30 frt 50 kr., 15 forint 
HO krt készpénzben vagy az 1881. LX-ik törvényczikk 
42-ik >}-ában jelzett árfolyammái számítolt és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333. sz a. kelt igazságügyminisz
teri rendelet 8 ij-ábari kijelölt óvadékkópes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. törvény
czikk 170-ik i; a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni

Kelt Rimaszombatban, 1894-ik évi junius hó 7-ik 
napján.

A rimaszombati királyi törvényszék, mint telek
könyvi hatóság ALTDORFFKB,

királyi törvényszéki biró.

ERDÉLYI JÁNOS
f  fogtechnikus borbély óh fodrász ф

m ű t e r m é t
a « H Á R O M  R Ó Z S A »  m elletti

S z é p t a k y - f é l e  h á z b a
helyezte át s czélszerübben berendezve áll 

a n. é. közönség rendelkezésére.

Eladó szélóvesszék.
Fajtiszta, peronospora méntes, sima és 

gyökeres csemege és borfaj
szóló-vesszők шшшЯШШШ

mintegy 70 fajban, valamint amerikai vesz- 
szök és ezekre eszközölt zöld oltványok ju 

tányos árban kaphatók
в  В E D Ö J Ó Z S E F .

jegyzőnél
Eaztergom-Szt.-Györgymezón.

К  á  1 о  s  á  n
12 drb t e n  у  é s z - k o s  van eladó.

értekezni lehet
N A G Y  S Á N D O R

intézővel.

1934-1894 szám

Árverési hirdetm ényi kivonat.
..  ̂ A rimaszombati kir tvszék mint telekkönyvi ha 
lóság közhírré teszi bogy V. Kgri János végrehajtatónal 
Okál у László végrehajtást szenvedő elleni 30 frt töke 
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a rí 
ma szómba ti kir törvényszék területén levő Göinör-Panyi 
községben fekvő s a gömör panyüi 54. szánni tjkvbei 

2 ~ 11 sor. fi 14.. 633 , 634., 692. « 9 3 ,752,763 
í ^  w;- . és 951. hrszám alat
felvett ingatlanokból Okály Lászlót illető kéthatodrészn 
az árverést 419 Írtban ezennel megállamtott kikiáltás 
árbaD elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatla 
n. /  a? V,. évi » “gusztus hó 10-ik napján délelőtt 
, órakor Gomör-Hanyit községben a biró házánál meg 
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltás 
áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok ll 
^  í vVagyis f 1 frt és ÍH) krl készpénzben, vágj
főtt í 8 ' LÍ(oo4' Cf 1- *̂ában J’e,ze,t árfolyammal számi tott és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz alatt kel 
igazságugymmisteri rendelet 8. íj-ában, kijelölt óvadék

képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1841 LX. t -ez 170 S-а értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Rimaszombatban, 1894. évi május hó 4-én.
A rimaszombati kir törvényszék mint telekkönyvi 

hatóság.
AltdorfTer,

kir. törvényszéki biró.

Lóversenyek
Tátra-Nagy-Lomniczon
1894. július 29-én, augusztus 2 . és 6-én.
A »Magyar Lovaregylet« által rendezve, kezdetük 

mindig délután 4 órakor.
A Budapestről reggel 7 óra 15 p. induló 

rendes gyorsvonat (étterein kocsival) d. u. 1 óra 
16 p. érkezik Kassára, onnan pedig különvonat 
d. u 3 órakor étkezik Nagy-Lomniczra. Vasúti 
menet I. oszt. Budapestről— Nagy-Lomniczra 12 
frt, Kassáról 6 frt.

Ezen felül julius 29-én és augusztus 5-én 
Kassáról és Bózsahegyről az összes közbeeső ál
lomások érintésével, de rendes zóna-dijtétel mel
lett különvonatok indulnak a versenytérre és 
vissza, amelyeknek menetrendje az egyes indó- 
házakban kifüggesztve lesznek. A versenyek vé
gével külunvonatok indulnak vissza minden irány
ban. Helyárak a versenytérre: 1 sŐ hely 3  fr t , 
J-ik hely 1 frt , 3-ik  hely 20 kr.

Jegyek kaphatók 2 nap a versenyek előtt : 
Uj-Tátrafüreden Kertész Tódor bazárjában, Ó-Tát- 
rafílreden Minnich N. fürdői pénztárnoknál, Kés
márkon Genersich E kereskedő urnái. Nagy- 
Lomniczon Niedenthal A urnái, Poprád-Felkán 
Ehn József vendéglősnél és a versenynapokon 
Tátra-Lomrlczon a versenytéren. Restaurácziók 
az I. és II. helyen, szintúgy totalisateurök. Köz
beeső napokon 'látra-Lom niczon galam b- 
lövészet.

Kéri a ti. é. közöiiNéic p írt fogását.
Я Я Х Х Я Х Х Х Ф Ф Х Х Х Ф Х Х Я Я
2236— 1894. szám.

P á l y á z a t i  h i r d e t m é n y .
A tornallyai járásban Harkács székhelylyel 

rendszeresített körorvosi állomásnak választás 
utjáni betöltése végeit pályázat hirdettefik.

A megválasztandó körorvos javadalmazása 
400 frt fizetés, 100 írt lakbér, 150 frt utazási 
átalány. Látogatási dija nappal 40 kr., éjjel 80 kr.

Köteles Tornallyán, a járás székhelyén 
lakni s a körhöz tartozó községeket havonként 
egyszer saját költségén beutazni.

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy szabály
szerűen felszerelt pályázati kérvényüket hivata
lomhoz Tornallyán az lHOJj.. évi augusztus 
hó 25-ig adják he.

* A választás Harkács község házánál az 
1894. évi szeptember hó t-én délelőtt 10 órakor 
fog megejtetni.

A körhöz 19 kisközség tartozik, a lakosság 
száma 6545.

Tornallya, 1894. julius hó 17-én.

Szoutagh Zolán,
főszolgabíró.

Я Я К Х Я Х Х Х Ф Ф Х Х Х Х Х Я Я Я
Nyomatott a kiadó N&ray J. A. gyormjtóib


