
Harm adik évfolyam.
Liu fizetési lei tételek.

Esés* évre . 6 frt — ke. 
Félévre. . . 9 frt 50 kr. 
Hivatalok, községek. köz
ségi jegvzok és tanítók 
részére ege^z évre 3 frt. 
Ilalmérők és korcsmáro- 
ь<>► 'észére az »Italmérők 

K"/.'óiiyé«-vel együtt 
egesz évre 4 frt

Az előfizetések 
postautalványnyal 

eszkoziti d >k.

Egyes «■ /:iи'11 \ m  krjával 
kaphatok a kudókif.

34. szám. Rimaszombat, 1894. augusztus 19.

T Á R S A D A L M I ,  K Ö Z G A Z D A S Á G I  ÉS V E G Y E S  T A R T A L M Ú  H E T I L A f .
A GÖMÖRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET

H i r d e t é s e k .
□  centime!t rónként 2 kr.f
többszöriért 142 kr. fize
tendő. Rélyegdij minden 
•gyes beiktatásért 30 kr

A NYILITERBEN .

minden 3 hasábos gar- 
mon-i sor dija 15 kr. 
Hirdeloirodák, előfizetők 
vagy gyakori hirdetők 
tetemes díjkedvezményben 

•éssetülnek.

Lapunk számára hirdetéseket elfogad a Reuter ügynökség és a М адц. '/(írír. Iro da  hirdetési ir o d á ja  Budapest, Granátos-utcza 1 szám.

Piros-fehér-kék !
Nem a mi színünk ez és nem is a 

nemzeté. A kék helyett a zöld az, amely a 
piros-fehérrel a magyar nemzeti trikolór 
színeit adja. És ez a trikolór minden ma
gyar ember előtt, akárcsak az István-korona, 
szent és sérthetetlen.

A nemzet eszményi lelkesedése hazája 
nagyságáért, .ilkotmányáért és sérthetetlen
ségéért tartotta a zászló fehérjét mocsok- 
talan tisztaságban, a nemzet vére festette 
azt pirosra a százados harezok során, s e 
nemzet fenntartó reménye tartotta és tartja 
fenn zöldjét.

fis ez a három szin a magyar nemzet 
előtt a legdrágább volt nemcsak a múltban, 
de a jelenben is s az fog maradni mind
addig, mig a magyarból a nemzeti érzület 
ki nem hal, mig a piros-fehér-zöld a nem
zeti érzületet. — a nemzeti államot ío<ű* 
képviselni.

És nekünk ez a hármas szin annál 
drágább, mert azok alatt harczoliunk dicső
ségesen sok századon keresztül az ellensé
gek sokféle raja ellen, mert az alatt a zászló 
alatt vivluk ki győzelmünket a kül- és bel- 
ellenség ellen s végül a^ok a színek alatt 
tiportuk le a szabadság elnyomóit, az osz
trák kényuralom zsoldosait

És ennek daczára, hogy az a piros- 
fehér-zöld tiikolór oly sok minden lelkesí
tőt képvisel, hogy hazánk minden polgára 
előtt a legszentebb symbolumnak kellene 
lenni, nem egyszer akadunk olyan hitvány, 
nyomorult hazaárulókra, kik e színeket

megbecstelenitik, meghurczolják, letépik, vagy 
ha ezt tenni a bekövetkezhető veszélytől 
való félelemben nem merészük, hát egy lát
szatra enyhébb, de csak olyan gyalázatos 
telihez íolvamondnak, hogy tüntetnek a 
magyar trikolór ellen egy másik trikolórral, 
a p i r o s - f e h é r - k é k k e l !

De hát micsoda színek ezek? A horvát 
királyságnak trikolórja piros-fehér-kék! A 
franczia nemzetnek a trikolórja is ugyanilyen

Talán csak ezek iránti sympathiából 
tüntetnek ?

A legnagyobb naixság kellene ahhoz, 
hogy valaki ezt egy magyarországi nemze
tiségi izgatóról higyje.

De a dolog velejéi fogunk jutni, ha 
megtudjuk, hogy piros ít bér-kék az oroszok 
nemzeti színe, a szerbek nemzeti színe, a 
pánszlávok közös nemzeti trikolórja, e g y  
s z i l i e k b e n  ö s s z e f o g l a l t  p r o g r a m  m, 
mely mindennek, tehát a magyar nemzet 
és államnak is bukását, vesztét óhajtja Rz 
a programm tehát hazaáruló s aki a jel
vényt magáévá leszi, az honáruló.

Aki a piros-fehér-kéket hordja, az ki
jelenti, hogy neki semmit sem ér, hogy a 
magyarral teljes egyenjogúságot élvez, hogy 
neki bliktri az 1868. évi 44. t.-czikk, amely 
a nemzetiségeknek hazánkban olyan előnyö
ket biztosított, mint egy nemzeti állam sem 
az ő idegen nyelvű polgárainak.

Aki ezt a jelvényt hordja, az kimondja, 
hogy a magyar nemzet törekvése, hogy a 
nemzetiségek minden jogos panasza kielé- 
gittessék, nevetséges naiv törekvés, mert

nekik nem sérelmek orvoslása, de egy szláv 
tartomány, egy szláv állam kell.

Aki azokat a színeket viseli, azt a 
magyar kormány tanúsított jóakarata meg- 
nyugtitni nem fogja, az nevetni fog Wekerle 
és Hieronymi nemzetiségi programmján és 
megnyugvást meríteni abból nem fog.

Azok az emberek végre teljesen fumi- 
gálják a 48-iki törvények azon rendelkezé
sét, hogy a piros-fehér-zöld nemzeti jogaiba 
visszahelyeztetik s hogy mindazok, kik más 
trikolórt akarnak használni, megsértik a 
törvényi.

És ilyen gyalázatos honárulók garma
dával akadnak hazánkban.

Legújabban is hirt kaptunk, hogy Ti- 
szolczon fiatal emberek piros-fehér-kék váll
szalagot viselnek és igy tüntetnek pánszláv 
érzelmeik mellett, magyar hazánk ellen.

S mithogy mi a hazaíiságot nemcsak 
politikai fogalomnak tpUintiiik, de nemzeti 
társadalmunk alapjának is, kénytelenek va
gyunk a hazafiságunk érzelmei ellen elkö
vetett merénylet ellen a leghatározottabban 
fellépni s kérni a tiszolezi rendőrhatóságot, 
a nyuslya-likéri szolgabiróságot, tépje le hi
vatalos hatalmával a vakmerő fiatal embe
rek melléről a honárulást hirdető trikolórt.

Nem vagyunk barátai a túlzásoknak, 
de a tiszolezi állapotok nap-nap után újabb 
merényleteket hoznak felszínre 8 minthogy 
a helyi rendőri hatóság, a községi elöljáró
ság nem tesz semmit, a szolgabirói hivatal 
I edig Tiszolcztól annyira távol esik, hogy 
minden eseményt nem tarthat szemmel, el
érkezettnek látjuk az időt, hogy Tiszolczra,

T I E C Ä 1 .
E G Y  U R 1  F A R K B A N .

(A »Gümör« eredeti lárczája.)
Sudár fenyők, illatozó fenyők 
Árnyába, zöld, himrzötte pázsiton 
Pihenek andalogva; suttogó 
Szelíd szellő csók lossa homlokom.

Sá<rat föléin száz fának ága von. 
Árnyat fölém száz fának ága vet. 
Sátram kárpitja a túlmesszt meny. 
Nézem, átnézem a kéklő eget.

Kék kárpiton azt a fényes napot,
Ha életet, ha fényt lövellve át,
Hat egy világot égeti tüze:
Izzón hevít és szórja sugarát.

Szemem le-bezárul önkéntelen.
A tűz éget, a hő sugár vakít.
Belé tekinteni fennen, vakmerőén 
A sugarak urának arcza tilt.

Hallgatom a csókos szellő szavát 
A suttogó fenyőt ha mit beszél. 
Meg-meg rezegve száz, ezernyi ág 
Lelkembe e hangnak viszhangja kél.

Ábrándozom merengve, fejemet 
Oly jól eznék álomra hajtani 
Zöld pázsiton; egyszerre Jellemet 
Lgy elfogja, szorítja valami

Belé lopván miként tolvaj magát 
Egy mély, emésztő, kínzó gondolat, 
Széttépve éber-álmain fátyolát,
Lomba döntve ábránd világomat.

S arnig szemem csodálva függene 
A természet ezernyi remekén 
Érezve, látva, lelkem elborul.
A fényben árnyat, foltot látok én.

Nagy úri parkban fényes úri lak 
Dús pompa emitt, dús pompa amott. 
Kápráztat a disz ; mégis . . . ah,
Kedélyem oly sivár lesz, oly nyomott

Mintha a hely uj képet öltene,
A sugaras meny elborul, komor 
Felhőkbe rejti kékjét, mosolyát,
Fény. pompa mellett feltün a nyomor.

Palota mellett a kunyhó; s nehéz 
Munkába feltört, vérezö tenyér.
Egy dús mellett a száz-száz nyomorult. 
Kőnyáztatott, sziiken jutott kenyér.

Mi’ ellentét, mi bántó gúny, holott 
Kéj, pompa, körül fény ölelte táj.
Mi’ bűvös kép. és benne mennyi, mily 
Ellenmondás, mi keserít, mi fá j!

Méregcsepp а к» helybe, hervadás 
A koszorú zöldelö levelén.
Ez — ez hat én rám, ezért nem tudom 
Fényed, pompád jó park élvezni én.

BORSODY BÉLA.

CSEVEGÉSEK.
Hogyan készítsünk jó kávét ?

A ki keleten járva, betért egy dohányfüstös 
kávéházba, hogy ott a guggoló benszülöttek s 
idegenek közé letelepedve, egy feketét leszür- 
csöljön, melytől oly kellemes elmerengés szállja 
meg az embert, különösen a csibuk bodor füstje 
közepette ; annak bizonyára felmerült többször 
az a kérdés agyában, miért nem oly jó  erős s 
különösen zamatos itt nálunk a kávé, legyen az 
a kávéházban, a családnál, sőt akár a vendéget 
váró leányos háznál elkészítve ?

Következő soraim adják meg erre nézve a 
feleletet.

A kávé a törökök nemzeti itala, ahol túl
ságos bő fogyasztókat számlál. A midőn Euró
pába s igy hozzánk is elkerült s később egészen 
honos, sőt joggal nemcsak élvezeti, hanem majd
nem elkerülhetlen tápanyaggá nőtte ki magát, a 
kávé mag értéke mindinkább nőtt; a fogyasztók 
millióinak az ottani termés alig volt elegendő s 
igy nem csoda, ba az azokkal kereskedők, de 
leginkább az ezekkel csempészkedők azon gon
dolkoztak, mint húzhatnának magoknak e t&p- 
czikkből nagy anyagi hasznot? Nagyon erősen 
gondolkozhattak, mert nem sokára tapasztalhat
ták a kávét élvezők, hogy a beszállított kávé 
mag, rosszabb az előbbieknél, noha külsejére 
szebb. —

Segítettek tehát a nagy szükségleten úgy, 
hogy hamisították az igazi kávémagot, felerész
ben babból készített és különféle ártatlan s mér
ges festanyaggal színezett álkávémaggal, a mely



ha korma ybiztos nem is rendeltetik ki, 
legalább szolgabirói hivatal rend szeresittes- 
Bék, amely a legéberebb és közvetlen fel
ügyeletet gyakorolhatja.

Ne várjuk be. mig a veszedelmes banda 
egészen a nyakunkra nő

Csig&nytelepités Gömörben.
A belügyi költségvetés tárgyalása alkalmá

val Hieronymi Károly belügyminiszter Bujano- 
vics Sándor orsz. képviselő fölszólalására kije
lentette, hogy a czigánykérdést tanulmányozni 
fogja s a kóbor czigányok megrendszabályozása 
érdekében javaslatot fog a törvényhozás elé 
terjeszteni.

Általános a nézet, hogy a czigánvkérdés 
megoldását tovább halogatni nem szabad s mie
lőbb véget kell vetni az állam és társadalmi 
rendet bomlasztó, szégyenletes állapotoknak.

A czigányok telepítésére vonatkozó tör
vényjavaslat a belügyminisztérium rendőri osz
tályában már készen is van. A törvényjavaslat 
befejezéséhez már csak a részleteknek végleges 
szövegezése szükséges

A javaslat gyakorlati szakemberek hozzá
járulásával készült s nem érdektelen, hogy Jó
zsef főnerczeg sok jó és megszívlelni való ta
nácscsal járult hozzá.

A minden izében magyar törvény a kény- 
szertelen ités elvein alapszik. Szerzője egy alföldi 
magyar község jegyzője, aki a kérdésnek alapos 
ismerője, s akinek a neve a közigazgatási szak- 
irodalomban eléggé ismert.

A kóbor czigányok letelepítését már többen 
megkísértették, de siker nélkül. A telepítésük 
érdekében eddig tett intézkedések eredményte
lenségének oka az volt, hogy nagyobb csopor
tokban próbálták állandó helyhez kötni, a má
sik, hogy nehéz földmives munkára akarták őket 
kényszeríteni.

Ezek a kísérletek nem vezettek sikerre, 
mert a czigányokat nagyobb csoportokban hely
hez kötni teljes lehetetlenség. A százakra menő 
csapat kilencztizedrésze romlott erkölcsű, dolog
kerülő s a tulnyómó többség engedetlenségre, a 
szabad nomád életre és a szökésre biztatja a 
jobbhajlamuakat.

Nehéz földmivelő munkára sem szoktatha- 
tók, épp úgy, mint sok más népfaj.

Magyarországon 270000 czigánv van. Me
gyék szerint legtöbb Nagy-Küküllőben 14.407, 
Maros-Tordában 11051, Krassó-Szörényben 10715. 
Legkevesebb van Turóczban 297, Mosonyban 540, 
Liptóban 478.

Az országos összeírás alkalmával legtöbb 
kóbor czigánvt találtak Krassó-Szörényben 2883-at, 
legkevesebbet Brassóban 23-at.

A tervezett törvény szerint a telepítendő 
35000 czigányt községenkint a léleks/ám ará
nyához képest fogják megosztani, úgy azonban, 
hogy 6 családnál több egv nagyobb községbe se 
telepíttessék. Budapest, Fiume, továbbá a szab 
királyi és törvényhatósági joggal felruházott vá
rosokba czigányokat telepíteni nem fognak.

Egyúttal kimondatott elvül, hogy a felső 
magyarországi megyékbe a lehetőleg legkevesebb 
czigányt, sőt az elszegényedett megyékbe egyál
talán nem fognak czigányokat letelepíteni. Hogy 
a 36 ezer czigány családból mennyi fog Gömör- 
megyének megállapíttatni, illetve mennyi fog a 
gömörmegyei rendezett tanácsú városoknak és a 
községeknek jutni, eldöntve még nincsen.

Mindenesetre megyénk érdeke azt sugallja,

mindezek daczára, a fogyasztók által fel nem 
ismert, szeretett s jól megfizet« tt tápezikk lett. 
A siker vakmerővé tette a hamisítókat, ugyany- 
nyira, hogy manapság Europa majdnem minden 
országának fővárosában létezik oly gyár, mely a 
mesterséges kávémag gyártásával foglalkozik. 
Még az e téren lett rendőrorvosi vizsgálatok s 
az igy ezrekre menő kávébab elkobozások sem 
segíthetnek teljesen e bajon, a mellett, hogy 
igen erősen lesznek az ily kereskedők némely 
államban büntetve

A kávékészités főfeltétele tehát, hogy igazi 
kávémagot kapjunk, a melyet a lehető festő s 
tisztátalan anyagok eltávolítására, két kéz között, 
langyosmeleg vízzel megmosunk s vagy napon, 
vagy nem tűz felett megszárilanunk kell.

A kávé fő élvezeti anyaga a caííein, keser
nyés ízű anyag, melynek tartalmától függ a kávé 
erőssége. A kávémag tápanyagai: a csersav, a 
fehérnye, zsír és ezukor, azonfelül tartalmaz még 
egy illő olajat, a mely a kávé zamatját adja.

A pörkölés, lanyhány égő tűz felett, lehe
tőleg zárt edényben, mintegy izzasztólag történ
jék, folytonos kavarás vagy rázás közben, mig 
a magok világosbarna színűek nem lettek, azon
ban nem sötét barna vagy plane feketék, mert 
az utóbbi, erős pörkölés által, a kávé főanyagai, 
a cafítin s a zamatos olaj elillannak s igy sem 
•rqja, sem samata nem lehet. A világosbarnára

hogy ebből a fajta n^pbőt a lehető legkeveseb
bet kapjuk, mert produktiv népet benne neu 
nyerünk.

Es van egy hatalmas indokunk, hogy a czi- 
gányok hatalmas népvándorlásától lehetőleg meg
kímélve legyünk, az tudniillik, hogy Gömörme- 
gyében kóbor czigány kevés van, mert az ügyes 
közigazgatás a nagyrészét régtől fogva letelepí
tette, egy állandó helyhez kötötte s bár a kul
túra csak alig vesz e népen eiŐt, mégis előnyö
sebb a lekötöttség, mint a kóbor állapot s már 
az állandó tartózkodással is meg van a remény. 

I hogy a jövőben ezen nép is haladni fog a kul- 
I túrában.

De ha Gömörm^gyében a gyakorlati élet 
kapcsán sikerült a közigazgatásnak és társada
lomnak sok-sok czigányt megtelepiteni, tán na
gyon hslyes dolog lenne, ha ;'Z országosan tervbe 
vett czigánytelepités alkalmával Gömörmegye 
újabb czigánycsapatok letelepítésétől megkímélve 
lenne s a kellemetlen kilátásba helyezett jöve
vény elmaradna.

Megyei ügyeink intézői a belügyminiszté
riumban bizonyára ily irányban fogják befolyá- 

; sukat érvényesíteni még a törvényjavaslat mun
kában léte alatt, mert egy intézkedést könnyű 
a készülő javaslatba behozni, de nagyon nehéz 
már elkészült és a parlament elé benyújtott ja
vaslatokon lényeges változásokat lenn».

Élelmi piaczunk.
Gazdák ügyeimébe.

Bimaszombat székváros nem igen dicseked
hetik azzal, begy valami fejlett élelmi piacza 
volna. —

Különösen a konyhakertészet az, amely nem 
valami briliánsul képviselteti magát úgy a heti
vásárokon, mint a mindennapi piaczon.

Bizony éppen nem biztató az a kép, amit 
itt látunk.

A mennyiség a legszűkebb határok között 
mozog, a minőség pedig éppen a kritikán alól van.

Azután jön még csak a gyümölcs-piacz. 
Gömörmegvében elég fejlett a gyümölcstenyész- 
tes, de azért aránylag roppant csekély gyümölcs 
kerül a helyi piaczra s az is a legsilánvabb A 
kínálat tehát itt is a legnyomoruságosabb.

A baromfi tenyésztés se mutat fel a helyi 
piaczon sok érdemes anyagot és az a pár érde
mesebb darab csakhamar, mint a többi piaczi 
élelmi szerek is, kofa-kezekre jut.

Ennek a minta állapotnak aztán meg van 
a maga eredménye, • hogy a sok hitvány, rósz 
piaczi áruezikkeket ezudar drága árakon kell a 
városi közönségnek megvennni és a drága pén
zéért még csak kedvére való árut sem kap.

Bátran el merjük mondani, hogy a Buda
pest fővárosi piacz egy csöppel sem drágább a 
Rimaszombatinál.

Ilyen állapotok után vájjon kiknek szolgál
nak előnyére. Pár kofaasszonynak ! Ezek a mo
nopolizáló sárkányok azonban meglehetősen meg
nehezítik az élettel a rósz tizetési viszonyok 
folytán úgyis küzKödő hivaUlnokseregnek az 
existenti tt

A hivatalnak ugyanis az, amely úgyszólván 
egészen a piaczról él. Rimaszombatban pedig, 
mert ez székváros, van hivatalnok elég. Hogy 
miért él ez a piaczról leginkább, annak magya
rázatához nem sok kell, elég hivatkozni, hogy 
nagyrészt nem bírnak olyan gazdasággal, mint 
más városi polgárok, kik kertjük és gazdaságuk 
révén látják el magukat azon czikkekkel, ame-

való pörkölés alkalmával, a képződött kozma 
olajok teljesen, a zamatos illó olaj csak kis rész
ben illan el, a caffein pedig egészen bent marad, 
a kávé többi tápanyagával együtt, csak a ezukor 
egy része változik át caramellé, egy kellemes 
szagu s ízű festanyaggá. Ekkor a tűzről lehúzzuk 
a főzőhely széliére az edényt és a megpörkölt 
kávémag 20-adának megfelelő súlyú, jól porra- 
tört fehér ezukrot szórunk a kávéinagra és azt 
úgy rázzuk vagy keverjük fel, hogy a ezukor fel
olvadva, az egyes kávémagokat vékony réteggel 
vonja be, a melyet azonban még 5 --8  perczig 
befedetten hagyni, a mikor pedig kihűlt teljesen, 
száraz helyre kiönthetjük.

A megpörkölt mag körüli ezukorréteg a caf
fein s különösen a kávéolaj elillanását fogja meg
gátolni. Egyszerre annyi magot őröljünk meg, 
mint a mennyit megakarunk főzni 1 liter vízre 
felforralva, száz gram őrlött kávé jő a főzésnél.

A kávé megfőzése, tápanyagainak kivonása 
igy történjék.

A megfőzendő, niegőrlött kávét 3 részre 
osztjuk. Két részt a felforralt vizbe teszünk, az 
edényt befedjük és igy ismét felforrni hagyjuk. 
F̂ zen eljárás által a kávéból tökéletesen ki lesz 
vonva a caííein, csersav, fehérnye, zsir és a 
maradék ezukor, a kellemes kávé olaj azonban 
egészen elillan Most lehúzzuk a tűzről az edényt 
és a íözöhely szélén hagyva, a maradék harma-

lyeket a hivatalnok, kereskedő s egyrészt iparos, 
tnunkásvilág a piaczról szerez be.

Mindennek előrebocsátása után úgy véljük, 
hogy gazdaközönségünkn ík, de kiváltkép a vá
rosunkat környező falvak birtokosainak jó szol
gálatot vélünk tenni, ha a rimaszombati élelmi 
piaczot figyelmükbe ajánljuk. Szép tér nyílnék 
itt egy egészséges, élelmi czikkekkel jól, válasz
tékosán, sokféleképpen, változatosan berendezett 
élelmi piacz teremtésére.

Hisz úgyis oly időket élünk, midőn a gazda
közönség füle súg-búg a sok rósz börzei gabona 
árfolyam miatt. Mennyi sok szép uj jövedelmet 
nyújthatna egyik-másik gazdának a konyhaker
tészet ügyes és czéltudatos ápolása, a baromfi 
tenyésztés kultiválása, a nemes gyümölcsök ter
melése.

Azok a termények mindig találnak piaezra, 
s mindenkor az első piacz lenne a legközelebbi, 
a szomszédos városban.

így létrejöhetne Rimaszombatban egy szer
vezett élelmi piacz, amelyben a gazda is meg
találná a maga hasznát, a vevőközönség is, az 
utóbbi a jobb czikkekben és az olcsóbb árakban.

De ha már az élelmi piacz mizériáit fel
vetettük, ezzel kapcsolatosan el nem titkolhatjuk 
azon csodálkozásunkat, hogy bár a kérdés annyi 
és annyi sok zúgolódás tárgyát képezi, mégis mi 
az oka, hogy a nyilvánosság orgánumai még alig 
hogy foglalkoztak vele?

Pedig hasznot hajtó vállalat alapjául is 
szolgálhatna.

Nem képezne-e csábitó vállalkozást egy 
vásárcsarnok részvénytársaság megalkotása? Vagy 
nem fizetné-e ki magát a városnak egy vásár- 
csarnokot építtetni, mint az más városokban is 
meg van. Persze, hogy ebhez a vásárbérleli ügyet 
is megfelően kellene módosítani; de végre is, fia 
a város polgárainak kedvező élelmezési feltéte
lekéi alapit meg. azt teszi, amit minden modern 
város megtenni igyekszik.

Vagy talán a város intézői úgy gondolkod
nak, hogy a város 13 próbás és 100 éves csa
ládi birtok által bekeblezett igazi ősi polgárai
nak élelmi szükségletei biztosítva lévén az ősi 
gazdasag által, mit törőndünk mi a nagyobbrészt 
ide vándorolt, tehát ősi jog szerint gyütt-ment 
hivatalnok, kereskedő s más munkásnéppel ?

Ez egy székvárosnak mindenesetre nagyon 
rósz politika

Minthogy pedig e politikától az ügy meg
oldását nem várhatjuk, gazdáink figyelmét hiv- 
juv fel a rimaszombati élelmi piacz hiányaira, 
amelyet sajat és a polgárság javára kihasználni
élelmes feladat ieend.

H Í R E K .
Éljen a király! Felséges uralkodónk

és hazánk szeretett királyának születésnap
ját folyó hó 18-án városunkban is megün
nepelték A hatóságok épületeiről a nem
zeti trikolór hirdette az országos ünnepet 
\ szabadkai méntelep összes legénysége 

díszben vonult fel az ünnepélyes istentiszte
letre, amelyet a foghlzi kath templomban 
Mészáros Bálint celebrált fényes egyházi se
gédlettel. Az ünnepélyes istentiszteleten 
megjelent a megyei hatóság tisztviselői kara 
élen a kormány hivatalos képviselőjével, 
Hámos László főispánnal. — A királyi bi-

dik rész kávét öntjük belé, f dkeverjük és beta
karva 5 8 perez múlva ezer főzetet átszűrjük, 
a mely a kész feketekávét szolgáltatja Ez utóbbi 
eljárás által a kávémagból, a caffeinnek s cser- 
savnak csak igen kis része, a kávéolaj azonban 
egészen ki lesz vonva, miáltal a kávé zama
tos lesz.

Ily módon kellemes izű és erős kávét ka
punk, a melyből 50—50 grammot ( ‘/t0 litert) 
egyszerre elfogyasztva, azon hatást idézi elő az 
emberben, a mely miatt épen fogyasztani a ezé- 
lunk is

Ha tekintetbe vesszük, hogy a kávé ható 
anyaga a caííein, mily kellemesen serkentő ha
tással van a vér és idegrendszerre, mely által 
úgy a nagy hidegben, mint a nagy meleg
ben a test erősítésére szolgál, eltekintve a többi 
tápanyagától, akkor jól tesszük, ha egy kis gon
dot fordítunk arra, hogy tiszta eredeti kávét 
kapjunk s azt úgy készítsük el, hogy kávét igyunk, 
ne pedig fekete lőrét, mint minőt a különféle 
surrogátok is szolgáltatnak Természetes, hogy 
az ily erős kávé élvezete csak kis mértékben 
engedhető meg, napontai 60 -100 graranyi meny- 
nyiségben, nehogy reszketést vagy szívdobogást 
idézzen elő annak erős élvezetee. G.



róságokat Kubinyi Aladár törvényszéki el- 
nöV. a \ rosi hatóság tisztviselőit Badinyi 
Gyula főkaptlánv, a pénzügyigazgatőságot 
Netkovs/ky Adoll királyi tanácsos vezette; 
jelen voltak azonkívül az összes egyéb hi
vatalok képviselői is A hadsereget. Hidd 
Ede cs. és kir kapitány teljes katonai dísz
ben reprezentálta. A Ifgalkolmányosahb ma
gyar király születésnapján a népek milliója 
imádkozik, hogy az Isten tartsa meg Öt 
nemzetünk boldogitására még sokáig! Éljen 
a király!

Eljegyzés. Nehrer László kövecsesi nagy- 
birtokos tartalékos huszár főhadnagy, íolyó hó
5-én jegyet váltott Marko Albert fővárosi nagy- 
kereskedő, tőzsdebiró és az osztrák-magyar bank 
censorának ritka műveltségi! bájos leányával 
Marko Irén urhölgygycl.

— Gömöry János, a koburg-kohári herczegi 
uradalomnak központi igazgatója a portugál ki
rálytól a »Krisztus-rend с nagy keresztjét kapta, 
a melyre vonatkozólag az exequaturt ő Felsége 
megadta

—  A gömörmegyei Atlétikai-Club a múlt 
héten választmányi ülést tartott dr. Löcherer Ta
más elnöklete alatt Több fontos administrativ 
ügy került elintézés alá. Mindig nagyon örven
dünk, ha ezen szép auspiciumok alatt megindult 
egyesületről megemlékezhetünk, mert mindannyi
szor egy olyan egyesületről hozhatunk hirt, a 
mely a testedzés mellett a gentleman szellem ott
hona. Az egyesület fennállása és virágzása az 
eddigi tagok elvállalt és így kitérést nem is en
gedő lekötelezése mellett is már biztosítva van, 
bizonyos azonban, hogy ez az előkelő és szép 
szerepre hivatott egyesület napról-nnpra szele
sebb körben fog ügyelőmre találni.

— Hangverseny. A »Gömörmegyei egyetemi 
ifjúság köre« f. hó 30-án a »Három Rózsa« dísz
termében (Jó volna azzá tenni, a korrektor, 
tánczezal egybekötött hangversenyt rendez a ha- 
zatias és jótékonyezélu egyesülete javára. Maga 
a czél, melyért a mulatság létre jön, megérdemli 
a legmelegebb pártolást, a mely által a nagy 
közönség újabb eszközöket fog nyújtani a czél 
lényleges érvényesüléséhez. A nagyközönség tehát 
a megjelenés által jótékonyságot gyakorol, de 
ezzel egyúttal műélvezethez is jut. A rendező
ségnek már eddig is sikerült több kitűnő és 
vonzó erőt megnyerni így Törköly Margit k. a. 
szavalni, Kern Jolán urhölgy énekelni, Kubinyi 
Fái dr. hegedülni, Kubinyi János zongorázni lóg. 
Már ezen eddig megnyert dilettáns művészi erők 
is nagy vonzó erőt fognak gyakorolni a nagy 
közönségre nézvést. Pedig ugv halljuk, hogy még 
néhány űrhölgyet fognak felkérni, s a hangver
seny igy művészi részében gazdag programmot 
igér. ügy halljuk, hogy felolvasás is tervbe van 
véve, azt hisszük azonban, hogy ebben a nagy 
melegben zsibbasztólag hatna, a felolvasások 
idénye a tél lévén.

— A hadgyakorlatok kezdete A balassa
gyarmati őszi hadgyakorlatok bevezető gyakor
latai már a jövő héten megkezdődnek. Folyó 
hó 22-én érkezik városunkba a 85-iк gyalogez
red Miskolczról, ezzel egyidejűleg 7 battéria tü
zérség Lőcséről é* két schwadrou lovasság Mis
kolczról. Az egyesült katonaság innen Rozsnyó 
felé vonul. A katonaság zöme, mint már megír
tuk, szeptember 7 én érkezik Városunk tehát a 
héten élénk képet fog nyújtani.

— Esküvő. Szunyoghi Szunyogh Dezső m 
kir. műszaki tanácsos leányát Annuskat vezette 
oltárhoz S-A-Ujhelyen hegyniegi és barakonyi 
dr. Barakonyi Sándor budapesti műtő-orvos, nagy 
és fényes násznép jelenlétében. Násznagyok vol
tak: pelsőczi llámos László, Gömör-Kis-Hontvár- 
megye főispánja és Spóner Sándor cs. és kir. 
huszárkapitány. Nászasszonyok : llámos Lászlóné 
és Máriássy Lászlóné. Nyoszolyó leányok: Mári- 
ássy Margit, Máriássy Ida, Farkas Matild, Ber- 
zeviczy Louisse, Anna és Isépy llda.

— Haladunk. A rimaszombati ipartestület 
azon kérelmet terjesztette a város elé, hogy tá
mogassa és eszközölje ki a havonkénti marha
vásárok tartását. A városi képviselő testület nagy 
lelkesedéssel a marhavásár mellett határozott. A 
megye ezt a reformtörekvést bizonyára támo
gatni fogja.

—  Egy város elismerése. Nagy-Rőcze város 
f. hó 8-án közgyűlést tartott, a melyen a város 
polgárságának egy régi óhaja teljesült, midőn a 
város fejlődése érdekében oly sokat telt három 
íerüut, mint Hámos László főispánt Kubinyi Géza 
orsz. képviselőt és Bornemisza László alispánt 
díszpolgárrá választotta. Az érdem elismerése és 
annak nyilvános megpecsetelése a hála tisztes
séges kifejezése, s Nagy-Uőcze város képviselő

testülete helyesen cselekszik midőn a megye 
istápoló kezét azzal a hálával fogadja, a melyet 
sok más helyen hiába keresünk, helyesen cselek
szik, midőn segít a inegye jeleseit arra a pie- 
destalra emelni, a mely őket jogosan megilleti.

— Löfkovics Lápot, városunk egyik legro
konszenvesebb kereskedője, külföldi bevásárlá
sokra utazott, hogy személyesen győződve meg 
a divat előrehaladásáról és hódításairól, a leg- 
czélszerübbet hozza hozzánk, hogy igy közönsé
günk közvetlen szerezhesse meg ami jó és olcsó.

— Ünnepélyek varosunkban A rozsnyó egy
házmegyei római kalh tanitó-egyesület XII. évi 
közgyűlését Rimaszombatban 1894 év szeptem
ber havának 4. és 5 napjain a kalh. olvasó- 
egylet helyiségében tartja, melyen 10 pontból 
állő tárgysorozatot fognak letárgyalni. Ez alka
lomból a kath olvasó-egyletben közvacsora és a 
»Három Rózsa« nagytermében műkedvelői színi 
előadás tarlatik; színre kerül a »Paraszt kisasz- ; 
szony« népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: 
Bérezik Árpád. Személyek : Kelemen Tamás föld- 
birtokos, Reregszaszv Béla; Matild, neje Hollóssy 
Mariska; Jolán, leányuk Mihályi Lajosné; Re
zeda Ma rezei, Bónis Béla ; Fidibusz Friczi, Rábely 
Miklós: Zerge Pisla, Gelb Ignáoz; Fonák Laezi, 
IJthi István : özv. Gönczöl Janosné, Sarinay Mar
gi t : Fátyol Gergely, Mihályi Lajos; Gereben Mar
tot:, Hollóssy József ; Sánta Tista, Knöpfler Vic- 
torj; Fonó Ferenczné, Hollóssy Anna; Ágnes, 
leánya, Király Anna; Koiomp «rné, Tóth Aranka; 
Viki, szobaleány. Majorossy Erzsiké. Az előadás 
jövedelme jótékony czélokra fordittatik.

— Megütközése* I értesülünk, hogy a feledi 
tn. kir. posta- és távirdahivatalnál f. hó 14-én 
egy sajnálatos s a jelenlevőket megbotránkoztató 
eset történt Ugyanis P. Gy. ur szokás szerint a 
napi posta átvétele végett ott megjelent, midőn 
is a postamesternek neje a műveltséggel össze 
nem egyeztethető szavakkal insultálta. A jelen
levő postamester mindezeket szótlanul tűrte,: mi
vel ugv hisszük, hogy nem látszik tudni, miként 
ő az ur ha nem is a háznál — de minden
esetre a postahivatalnál. Mint értesülünk, a meg
torlás iránti lépések illetékes helyen nyomban 
megillettek.

Egy előkelő leányiskola. A rozsnyói ke
rületi felső leányintézet a jövő 1894 95. iskolai
évben fokozatos fejlődésének uj stádiumába lép. 
Schuber Mátyásné, az intézet volt jeles igazga
tója, férjének a dévai állami reáliskolába történt 
ál helyezi étése következtében, állását elhagyni 
kénytelenittetvén, helyébe sikerült az iskolaszék
nek Bartholomaidesz Adél k. a. az igazgatói szék 
elfogadására megnyerni. Eze.i jeles képzett
ségű hölgy, polgári iskolai képesítésének meg
szerzése után kezdetben mint tanárnő több évig, 
később a kolozsvári állami felső leányiskolánál 
mint segéd-igazgalónő és az utóbbi három évben 
a bányakerületi polgári leányiskolánál Aszódon 
mint igazgató, bogy az iskolaszék, a szülők és a 
tanítványok teljes megelégedésére működött, mu
tatja az a körülmény, hogy 80 ben lakó növendé
ket tudott rövid 3 év alatt az intézet interné* 
tusába összehozni és azokat a legtapintatosab
ban, kellő fegyelemlartás mellett vezetni úgy, 
hogy ezen növendékek rendkívüli tisztelettel és 
szeretettel ragaszkodtak hozzá, kik közül néhá- 
nvan Rozsnyóra is követni fogják őt. Jellemzi 
nevezett igazgatónőt egyházához való azon szó 
ros ragaszkodás is, mely nem engedte őt az egy
ház szolgálatától eltántorítani, kecsegtetőbb fel
tételek mellett történt meghívások után sem. A 
többi, akár a kötelezett tantárgyakat, akár a ze
nét, franczia nyelvet és kézi munkát ami illeti, 
ezek is oly kiváló és jeles képzettségű nők és 
férfiak kezeibe vannak letéve, hogy e tekintet
ben semmi kívánni való sem marad fenn. Ily 
jeles, kiváló és tapasztalt tanerők mellett ezen 
felső leányintézel, hol a szellemi és lelki erők 
fejlesztése mellett a német nyelv elsajátítására, 
a test fejlesztésére, séta, tornászás és az intézet 
udvarán készített jégpályán való korcsolyázás 
stb. által is kiváló gondot fordítanak : uj életre 
kel és a szülők, ha még ezek mellett kiemeljük 
azt. hogy Rozsnyó városa a legkedvezőbb kli
matikus viszonyok között, erdős hegyekkel kö
rülvéve, egészséges, ozondus levegővel, kitűnő 
ivóvízzel bir, — teljes megnyugvással adhatják 
leánygyermekeiket ezen intézetbe.

— Örökös erdőtüzek. A lefolyt héten nap
nap után tűzjelzések ijesztgették a város lakos
ságát. Mindenki ijedve futott az ufezára, hol és 
mi ég, volt az általános kérdés A kérdésre azon
ban csak az adott megnyugtatóbb feleletet, bogy 
Rimaszombatban és Tatnásfalván csak a kémé
nyek rendes füstje szállt fel az égnek. A veszély 
azért nem hiányzott, mert a lefolyt héten három
szor volt erdőtűz a városi erdőkben. Mi nem 
elégszünk meg azzal, hogy constatáljuk, miszerint 
a tűzoltóság pompásan működött, szeretnók már 
egyszer a hivatalos komoly fürkészését látni an
nak, mi az okú ezeu gyakori Lüzeknek, a melyek

a város vagyonát folyton felemésztéssel fenyege
tik. Gondatlanság, könnyelműség vagy garázda 
roszakarat szitja-e a tüzeket. Vagy a városnak 
annyi fája van, hogy kedvére pusztíthatja azt a 
lüz-elem, inig a színművészet téli itt időzésekor 
nem juH a terem fűtésére ingyen fa s a szín
művészeinek gyámoiitás? Vájjon a városnak 
annyi fája van, hogy az augusztusi nap forró 
levegőjét a tűz hadd forralja még melegebbre, 
mig a város szegényeinek tél időben fütetlen 
szobában, majd hogy el nem kell pusztulni? Hát 
a város jószága oly bitang, hogy kellő felügyelet 
e gyakori tüzeseteket megakadályozni nem tartja 
szükségesnek V

— Manicza gyükosa. A rendőrség Újpesten
letartóztatott egy katonát, kit az a súlyos gyanú 
terhel, hogy ő gyilkolta meg egy évvel ezelőtt 
a »iszolezi születésű Manicza Annát. E leány 
tnegyilkolása annak idejében sok fejtörést okozott 
a rendőrségnek, de a vizsgálat egy álló évig ered
ménytelen maradt. Mar kezdetben is katonára 
irányult a gyanú arról a letépett fehér posztó
csillagról, melyet a meggyilkolt mellett a szobá
ban találtak de a rendőrség elejtette ezt a -fo 
nalat és csak most találta meg újra.

A kivé. Nem régiben kérdést kaptunk
(gy helyről, hogy hol lehet legjobb fekete kávét 
kapni. Megfe.éltünk, hogy Miskolczyné ezukrász- 
dájában. Minthogy azonban ott mégis csak az 
urak s a közönség egy része szokta a jó  kávét 
élvezni, lapunk egy barátja egy kis apróságot 
küldött be, megírva, hogy hogyan kell a kávét 
főzni, hogy azt otthon is jóízűen lehessen elfo
gyasztani. Ilölgyközönségünknek véltünk szolgá
latot tenni, hogy a csevegést mai számunk tár
ozójában közöljük.

— Meghiúsult gyilkosság. Jénén történt a
múlt héten, hogy Sáfrány és felesébe falusi bir- 

; tokosok, midőn aludni indultak, halk zörejt hal- 
! lottak a szobájukban. A zaj után indulva, meg

találták az ágy alatt saját béres legényüket Az 
■ ijedtségből a legnagyobb meglepetésbe estek. Per

sze a gazda fülönesipte a legényt s azonnal a 
községházára vitte. A házaspár másnap reggel 
megvizsgálta szorgosan az ágy alját és még na
gyobb meglepetésül egy élpsre fent kaszát talál
tak. Első dolguk volt a veszedelmes operatiónak 
szánt különben békés szerszámmal a bíróhoz 
sietni, ki előtt a béreslegény a kasza láttára be
vallotta, hogy a Sáfrány házaspárt meg akarta 
gyilkolni A jó madarat a csendőrség beszolgál- 

I tatta az ügyészséghez.
Erüóóri szakvizsgák f. évi október hó

22-én és a következő napokon tartatnak meg. 
A kik tehát az erdőőri vagy vadőri vizsgát le
tenni óhajtják, hiteles bizonyítványaikkal felsze
relt folyamodványaikat az illetékes kir. erdőfel- 

; ügyelőségnél nyújtsák be.
Tornaverseny Kassán. Kassán szeptember

lH-án kerületi tornaversenyt tartanak. A verseny 
színhelye, mint tudósítónk írja, a Széchenyi-liget 
északnyugati része lesz, hol a szükséges mun
kálatokat már e napokban megkezdik. A prog
rammot a következőleg állapították meg: 1. Fel
vonulás. 2. Ének (Hymnus). 3. Valamennyi tan
intézet szabad gyakorlata. 4. Katona rendgyakor
lat. 5. Versenyfutás, (j. Szertornázás. 7. Verseny 
az V. és Vili. osztály tanulói közt és pedig: a) 
kötélhúzás, b) távugrás, c) magasugrás. 8. Játék. 
9 Osztályba fölállás 10. Jutalomdij kihirdetése. 
11 Ének (Szózat). 12. Elvonulás. A részletes prog
rammot annak idején a tanintézeteknek megkül
dik. Jutalmul a győztesek emléktárgyakat kap
nak A versenyben 52 tanintézet vesz részt 
mintegy 1500 tanulóval. Eddig nem vettünk hirt, 
vájjon megyénkből részt vesz-e valamelyik intézet.

— Osztrák-magyar vasúti értékek bankja.
E ezég alatt uj pénzintézet alakult a napokban 
Baselben, a melynek czélja : osztrák és magyar 
helyi érdekű vasutak czimleteinek megszerzése 
s ezek alapján kötelezők kibocsátása. A bank 
alapítói az osztrák Länderbank, a pesti magyar 
kereskedelmi bank és több svájezi pénzintézet. 
A pesti magyar kereskedelmi bank képviseleté
ben Lánczy Leó vezérig .zgató választatott be az 
uj bank igazgatósagába.

Takarmánykiviteli tilalom. A tartós szá
razság és meleg időjárás folytán takarmányter- 
méstink ismét igen silánynak Ígérkezvén, a föld- 
mivelésügyi miniszter bizalmas köriratot intézett 
aláreudelt hatóságaihoz, amelyben a takarmány
termésre, a meglevő készletekre és a szükségletre 
vonatkozólag pontos adatok beküldését kéri. Az 
esetben, ha a beérkezendő adatok a meglevő és 
várható készleteknek a szükséglettel szemben 
való csekélységét fogja (eltüntetni, fontolóra fog 
vétetni, hogy a múlt évben alkalmazott takar
mánykiviteli tilalmat újból életbeléptessék-e és 
pedig — miután a múlt évi késedelmes életbe- 
léptetes javarészt eső után köpönyegnek bizonyult 
— lehetőleg azonnal, nehogy az uj termés, ha 

j csak részben is, a rendelet alkalmazása előtt ki*
' vitelre kerüljön.



—  Határozatképtelenség. Mult szamunkban 
megemlítettük, hogy a városi képviselő testület 
határozatképtelen volt, a jelenvoltak csekély szá
mánál fogva. A f. hó 14-cn megtartott közgyű
lésre a eonstatálás után — még kevesebben je 
lentek meg. Úgy látszik, minthogy a mandátum 
sokaknak terhére van, legközelebb tömeges le
mondásra van kilátás.

CSARNOK.
A dobálnál jéghegyek közt.

A dobsinai kirándulás várakozáson felül 
sikerült.

A társaság Markó főrendező vezetése alatt 
pénteken este 11 órakor indult el a központi 
indóházból, kérelmére külön kocsikat kapcsoltak 
a gyorsvonathoz. A társasághoz a műkorcsolyá
zókon kívül, számos más előkelő személyiség 
csatlakozott.

A kirándulók szombaton reggel érkeztek 
Poprádra, hol Winchendorfer ev. lelkész, a «Kár
pát-egylet« poprádi ügyvivője fogadta és igazí
totta útba a társaságot, szállásuk a »Husz-park« 
volt. A reggeli után megtekintették a »Csorbái 
tavat«, hol épen a búvárok működtek, ennek 
utána visszatértek a »Húsz-parkba«.

Vasárnap reggel a társaság a poprádi csat
lakozókkal mintegy 70 főre szaporodván, indu
lásra készen állottak a »Jégbarlanghoz«, ebbeli 
szándékukat megakadályozta azonban a kelet
kező zápor, annyira, hogy az ottani bérkocsisok 
8 frt helyett 35 forintot kértek.

A főrendező elszánt műkorcsolyázókkal kö
zönséges ponyvás parasztszekeret fogadott, addig 
a társaság hölgy tagjai a kirándulók egy részé 
vei visszamaradott Poprádon, kik az eső elállta- 
val késő délután indultak el Tátra-Füredre. A 
társaság zöme Markó főrendező vezetése alatt, 
élén Delbrück német birodalmi tanácsossal, kik
hez számos porosz tornász csatlakozott, indultak 
•1 a nagy esőben a vadregényes fenyvesek kö
zött a *Jégbarlang«-hoz.

A parasztkocsikon utazók nagy derültség 
között érkeztek meg, hol már nagyszámú közön
ség várt a társaságra.

Megelőző nap a »Szepesi Lapok« éppen 
úgy min» tavaly érthetetlen okokból, egy nappal 
előbbre hirdette a a korcsolyaversenyt, miáltal 
szombaton mintegy 150-en várták a műkorcso
lyázókat. Időközben megérkeztek a kerékpárosok 
is, Tergovsics kapitány élén.

A villásreggeli után felmentek a »Jégbar- 
lang«-hoz és levonultak a jégvilágba, a hol az 
ott korcsolyázó Markó főrendező által, egy régi 
48-as, huszár trombitán elfujt harsány general- 
marsch fog.idta a közönséget s erre megkezdődött 
az általános korcsolyázás.

Az ez idén megnagyobbitott 500 négyszögöl 
területű, többszörösen tükörsimára legyalult és 
aczélkeménységü jégpálya általános bámulat tár
gya volt. A porosz korcsolyázók élén Delbrück 
tanácsos állt Rendkívül érdekes volt a kéteme
letes magasságú és 40° lejtőben fekvő lebocsát- 
kozás. melyet legelőször többször egymásután 
Markó főrendező és Tergovsics műkorcsolyázók
nak sikerült megtennie. Résztvettek továbbá az 
említetteken kívül: dr. Ilolvert, Dürkopf, Tergov
sics Jenő, Halász Sándor és Székely Jenő. Köz
ben Kacziány festőművész az első felvételt tette 
és pedig a Jakson If amer korcsolyakeringő ütemre 
készen. A második felvétel pedig a »Jégkirály« 
palotájában volt, hol az ott levő jégasztalokon 
étkeztek. A harmadik felvétel, mely a 15 m. 
magasságban fekvő jéghegyről való leereszkedést 
ábrázolja, a hogy ?. »Hip« és »Hurach« jelre 
őrült gyorsasággal lebocsátkoztak. A negyedik 
felvétel a pokol torkában történt. Kkkor a főren
dező trombita szavára a közönség kiindult a bar
langból és a vadregényes straczenai völgyön ke
resztül Rozsnyóra mentek s innen másnap a 
világhírű agteleki harlangba rándultak ki.

A laptulajdonos megbízottja és feleié s szerkesztő : 
SZELESS ÖDÖN.

Segédszerkesztő: CSERNAY DÁNIEL.

A  báró V a y  Déneané
tulajdonából tartozó d e r e n  c s é n y i  erdő

f. évi makktermése
folyó évi Nzeptember hó 6-ik napján 
Molnár József iigjvéd nr irodájában 
délelölt 10 órakor nyilvános árverés 

utján el fog adatni.
A megjelölt helyre és időre a venni szán

dékozók tisztelettel meghivatnak.

Nyoft h

3159— 1804. szám-

Hirdetmény.
Hi mászom bat város tulajdonához tar

tozó tárná falai és puszta-apáli érd őrész ben 
4 5 7  kataszter hol lnyi területen található 
1894-ik évi gubacstermés a f. évi augusz
tus hó 29-ik napjának d. u. 2 óráján
a városi tanácsteremben tarlandó nyilvános 
árverés utján el fog adatni. Az árverelni 
kívánók 5 5  frt bánatpénzt tartozván letenni. 
Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt 
a polgármesteri hivatalban addig is meg
tekinthetők.

Kelt Rimaszombat város tanácsának 
1894. év au0usztus 17-én tartott üléséből.

Szabó György,
polgármester.

971—1894. sz.
Pályázat.

A vezetésem alatti rimaszombati kir. tör- 
I vényszéknél elhalálozás folytán üresedésbe jött 

s az 1893. IV. t.-cz. ben megállapított illetmé
nyekkel javadalmazott jegyzői állásra a m. kir. 
igazságügyminisztor ur ó nagyméltóságának 
1894. augusztus 8-án 3334 ÍME. számú rende
leté folytán ezennel pályázatot hirdetek.

Felhívom ennélfogva mindazokat, a kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 1893. I. 
t.cz.-ben előirt képzettségüket s nyelvismeretüket 
igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket a 
bírói ügyviteli szabályok 5. §-ának megfelelő
ig  ezen hirdetménynek a hivatalos lapban 
harmadszori megjelenésétől számított két hét 
alatt hozzám annál bizonyosabban nyújtsák be, 
mert a később érkező kérvények figyelembe 
vétetni nem fognak.

Rimaszombat, 1894. augusztus 15-én.
Török

h. kir. törvényszéki elnök.

973-1894. sz.
Pályázat,

A felügyeletem alatt álló nagyrőczei kir. 
járásbíróságnál üresedésbe jött s az 1893. IV. 
t.-cz.-ben megállapított illetményekkel javadal
mazott segédtelekkönyvvezetói állásra a nagv- 
méltóságu m. kir. Igazságügyminiszter urnák 
folyó évi augusztus 3-án 3287. ÍME. szám alatt 
kelt rendelete folytán ezennel pályázatot 
hirdetek.

Felhívom ennélfogva mindazokat, a kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883 I 
t -ez. 19. §*ban előirt képzettségüket és nyelv
ismeretüket igazoló okmányokkal felszerelt sa
játkezűig irt kérvényeiket a bírói ügyviteli 
szabályok 5. § nak megfelelőig ezen hirdet
ménynek a hivatalos lapban harmadszori meg 
jelenésétől számított két hét alatt hozzám an
nál bizonyosabban nyújtsák be, mert a később 
érkező kérvények figyelembe vétetni nem fognak

Rimaszombat, 1894. augusztus 15-én.
Török

h. kir. törvényszéki eleök. *i\4

8fl7_18í)f-íк szám.
Árverési hirdetm ényi kivonat.

Л nagy röczei kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a »Nagv-rőczei takarékpénz
tár* végreliajlatónak Hábela János Konvás végrehajtást 
szenvedő elleni 125 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a rimaszombati kir. törvényszék 
(a nagy-rőczei kir. járásbiróság) területén lévő Murány- 
Lehota község határában fekvő s Bábela János Konyás 
s társai tulajdonát képező murány-lehotai I 29. és 30 
sztjkvben foglalt ingatlanra az árverést 889 frtban ezen
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az 1894. évi augusztus 25-ik 
napján d. e. 9 órakor Muránv-Lehotán, a községi bíró há
zában megtartandó nyilvánás árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammái számított s az 1881. 
évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz
teri rendelet 8 S-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. törvény- 
czikk 170-ik S-а értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni

Kelt N.-Rőczén, 1894. évi márczius hó 15 napján.
A nagy-rörzei kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 

hatóság.
MOLITÓHSZ, 

királyi járásbiró.

Erdélyi fehér bor
nagyobb mennyiségben literenkint

20 és 24 krért
kapható NEUMANN M ÁRTONNÁL

C S E R E 1 T C  S É N Y B E I T .

Szülök! Gyámok!
Az 1894 — 95 tanévre mérsékelt ár melleit 

teljes ellátásra шшшш 
két— három gymnasiumi tanulót elvállal 

JA K A B F A L V Y  BÉLA
gömörmegyei irodatiszt

R i m a s z o m b a t ,  Losonczy-utcza 14-ik szám alatt.

ERDÉLYI JÁNOS
#  fogtechnikus borbély és fodrász ф

m ű t e r m é t
а «Н Á R O M  R Ó Z S  А» m elletti

Szépiaky-féle házba
helyezte át s czélszeriibben berendezve áll 

a n. é. közönség rendelkezésére.
Kéri a n. é. közönség pártfogását.
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F ő rak tá r: Budapest, 1894. augusztus 1-töl saját házban VI., Váczi-körút 57» sz.

K Ü H N E  E D E
gazdasági gépgyár Mosonban, (alakult 1856-ban)

ajánlja általánosan kedvelt, egyszerüsegeben felülmulhatlan s több mint 14.000 példán у ban elterjedt

HUNGÁRIA DRILL és JUBILEUM DRILL
sorvetögépcit leszállított arakon.

Hegyet, hullám os területre  „ M O S O N I  D R I L L “  legújabb, legegyszerűbb sorvetőt.
Sack-féle ekék, két és többvasú ekek. Laacke-fele szantóföldboronak 12 fele nagyságban.

Laacke-file kedvelt rétboronák. Rosták. Konkolyozok. Kitűnd szeleid magtár-rosta (33 frt), meglepd
munkaképesség.

V E N T  Z  К Y -f é le
FÜLLESZTÖK.

Szecska-ésrépavágók
stb.

Árjegyzékek bermentve.
Főraktár:

BUDAPEST, 1894. 
angusztns 1-töl 

saját ház
VL,Váczi-k6rnt57‘
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