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J
A fianczia forradalom teremtette meg 
a fogalmat a nép-souvereniiás elmélete 

Magva azt jelenti, hogy az államha- 
m s az abban rejő erkölcsi erőösszesség 
illám minden tagjából alakult nemzet- 

egészet illeti.
De nekünk magyaloknak nincs szük

ségünk a franczia forrr.dalom korszakához 
fordulni, történeti jogfejlődésünk a vérszer
ződéstől napjainkig részint gyakorlatban 
vagy hogy ha ezt az elnyomás nern engedie, 
legalább elvben az államhatalmat a nemzet 
összeséinek tulajdonította, s Verbóczy »dső 
és legnagyobb codificatőrünk is ezt az elvet 
képviseli »Hármas könyvében«

A nép souverenitás elvének gyakorlati 
következménye, hogy még monarchiákban 
is elfogadták az elvet, hogy a király nem 
kormányoz, hanem csak uralkodik, a kor
mányzat és azzal az összes felségjogok 
gyakorlata első sorban magát a nemzetet 
illeti, ki azt különböző tényezők által gya
korolja

Ezt mondja az elmélet, de nagyon jól 
tudjuk, hogy az ideális állapotokra alapított 
ezt az elvet meghazudtolja lépten-nyomon 
a gyakorlati kivitel A hatalmi kör külön
bözően oszlik meg nemzet és uralkodó kö
zött és a változatos skála megalkotásában 
már nem annyira politikai tényezők, de 
társadalmi mozzanatok, főkép az alkoló 
erők, amelyek még a köztársasági állam
formák között is meghazudtolják a népsou- 
verenitás elvét.

És ezek a társadalmi mozzanatok azok, 
amelyek bennünket közelebbről érdekelnek.

Vagyon, szellemi képességek és szü
letési előnyök azok, amelyek társadalmilag 
létrehozzák azon ellentéteket, amelyek a 
népsouverenitás elvét a gyakorlati életben 
megvalósítani gátolják, de legfőképp a lét 
kérdése az, am ely a kérdést akként veti 
fel, hogy minden embernek joga van az 
anyagi és szellemi léthez s a népfelség jo 
gának gyakorlásához.

És hogyha e tétel a mai társadalmi 
rendszer mellett jóformán kivihetetlen, ak
kor azok, kik a mai rendszer súlya alatt 
görnyednek, a socialis forradalomban ke
resnek menekvést, s felállítják a sociálisták, 
communisták, nihilisták, anarchisták sectáit, 
amelyek a királyt éppúgy készek meggyil
kolni, mint tőrt döfni a szabad köztársaság 
elnökének szivébe, amelyek minden pilla 
natban készek felforgatni a mai jogrendet, 
társadalmi rendszert é\ feltámasztani a tár
sadalmi forradilmat minden romboló bor
zalmaival.

És ezeknek a romboló elemeknek szol
gálatába állanak a fennálló állami és tár
sadalmi rendszerek erkölcstelenségei is, a 
melyek a gyűlöletet, az undort táplálják a 
féktelen rombolási vágygyal eltelt forra
dalmi elemekben

S mikor azt látjuk, hogy Francziaor- 
szágban az állam feje a legfőbb állami mél
tóságot, mint egy hitvány portékát odadobja 
a nép lábához, megdöbbenve kell megálla 
nunk ezen esemény előtt, megdöbbenve 
még akkor is, ha ez nem Magyarországban

történik, hol még ennyire nem jutottunk, 
de a fejlődés bizonyára meghozza, ha ol
talomról nem gondoskodunk, ezt az ered
ményt itt is, hazánkban.

Am e megdöbbenésnél meg nem állha 
tunk — sőt inkább gondoskodnunk kell az 
orvosszerekről.

Az egyik a politikai tényező, a melyre 
hivatásunknál fogva ki nem terjeszkedünk.

I — a mely a kormányzatban a jog, törvény, 
méltányosság, tisztaság, becsület, erény, 
nemes közszellem, népakarat, szabadság 
érvényesülését kívánja; de annál sokkal 
fontosabb, a társadalmi tényező.

A társadalom önenmaga létének ve
szélyeztetése nélkül el nem zárkózhatik olv 
irányzat meghonosítása elől, a mely az al
sóbb társadalmi osztályok szellemi fejlődése, 
anyagi jólétének haladását biztosítja.

A felséges nép ma már nem csak po
litikai jogokat, hanem társadalmi, szellemi 
és anyagi létet is követel!

Az államnak, a társadalomnak ma már 
nem elég felfegyverkezni a fölforgatók el
len, hanem gondoskodnia kell. mi módon 
képes társadalmi létet biztosítani az alsóbb 
néposztályoknak.

Két nagy kötelesség származik ebből, 
a hatalmasoknak, hogy a »nép« érdekét 
melegen hordják szivükön, minden lehetőt 
megtegyenek a nép fejlődése érdekében. —  
a » lépnek« pedig, hogy boldogulását nem 
a népámitók forradalmi véresszáju izgatá
saiban, hanem a józan életben, a munká
ban találja, és ne feledje, hogy ebben a 
harezban nemcsak jog, nemcsak érdek, ha-

T &ВСЖД.
EGY bZERKhSZrÖ NAPLÓJÁBÓL.

— Kiollózta: Blau Kóbi. —
(A »Gömör« eredeti tárczája )

Dolgom Rozsvár városába vitt Miután dolgai
mat elvégeztem, a piaczen körülsótáParn, a régi 
tornyot a piacz közepén megbámultam, aztán 
megmustrákana a püspöki palotát, a mely ellen 
olyan sok harczi kiirt harsogott, s a honnan oly sok 
harczi kiáltás visszhangzott, miután a Két neve
zetes püspöki kedvencz pudli kutyát megsimo- 
gattam, s azokat énekmüvészetük gyakorlására 
bírtam, s megtanultam a fehér és fekete reve
renda közti külömbséget, az unalom kezdett 
•lfogni.

Osmeretlenü! egy kis városban a szórakozás 
idegennek, különösen nagy havazás idején nem 
csekély dolog.

Még korcsmái vagy finomabb kávéházi élet 
sincs, ahol az ember egy ismerős utján a város 
úri férfi közönségével teketória nélkül összejö- j 
betne, összekeveredhetne, és a társalgás élénk 
esélyei közt az idő pergését alig venné észre.

Ahogy a piaczon körfilsétáltam, mégis észre 
vettem pár nagy ablaktáblát, a melyeken ke- j 
resztöl olyan forma tárgyakat vettem észre, a 
milyenek kávéházban szoktak lenni, — de a 
nagy füstben nem tudtam jól kivenni azokat, 
viszont a nagy füst a czégémél is jobb utmu- I

tató volt. Itt nem lehet más mint kávéház! Bát
ran és bizton nyitottam be.

Nem csalódtam! Egy igazi kisvárosi kávé- 
ház, a melyben a notabilitásokat a vigéczek, a 
borbélyok, faczér pinezérek, sensaloV, drabantok, 
írnokok, dologkerülő iparosok képezik.

A társaság ugyan nem valami biztató, de 
egy sarokba húzódva sokszor egy rósz színda
rabnál élénkebb élvezetet nyújt egy ilyen társa
ság képe, mozgása és többnyire hangos beszéde.

Megjelenésem társaságukat nem zavarta, úgy 
látszik, hogy egészen bele voltak melegedve saját 
szellemvüágukba.

Csak a pinezér rohant felém olyan tempó
ban. hogy a feje majd hogy le nem röpült vékony 
nyakáról, a melyet kinyújt tft mint egy jó futó 
agár,, s miután nagy grandezzával agyon bókol- 
gatott, s e közben végig recitálta: *van szeren
csém üdvözölni, jó napot kívánni, csókolom ke
zét, alázatos szolgája, parancsait várja szolgája 
Nagyságos úr!« neki esett a téli kabátomnak, a 
melyet egy kecses mozdulattal rántott le, s va
lóságos quadrilla lépések között vitt a közeli 
fogasra.

Egy theát! De előbb jöjjön, és feleljen!
A pinezér ismét csupa édes mosolyra nyúlt 

áhrázattal állt elém.
Mondja pinezér, van-e valami helyi újság?!
Oh igen kérem alásan. a legújabb, hogy a 

kaszirnőnk megszökött, vagyis jobban mondva 
megszöktetett egy deákot!

Ah nem ilyen újságot kérek én !
— Nagyságod parancsára szolgálhatok egy 

másikkal is.

— Az éjjel először nem volt részeg ember 
a kávéházunkban.

Ördög, pokol! Pinezér nyissa fel szelle
mének sötétségét a világosságnak és hozzon ide 
egy helyi újdonságot?

A pinezér elfutott és kis vartatva egy kis 
tányérka retekkel tért vissza!

— Tessék uram! helyi újdonság; a tél da
czára a püspöki kert melegágyaiból került ki, s 
valódi helyi rarritast képez !

— Ez mar mégis borzasztó! orditám, 
Nyomtatott helyi újságot kérek.

— Ahá! Értem már. Mert kérem azt a 
bizonyos papirt mi másra szoktuk használni és 
nem olvasni! Hiszen a mi itt megjelenik, azt 
mi előbb tudjuk ! A napihirek itt a kávéházban 
összpontosulnak, — vezérczikkek és tárczaczik- 
kek pedig a vidéki hírlapírók közlönyében, a 
melyet egy úr szokott idehozni, s sokszor itt 
felejteni. Abban én már előre olvasom a nagy 
czikkeket.

Hallja pinezér, maga elmés csevegő 
de az újságot most már látni akarom!

Hozta is nyomban, lobogtatva, mint egy 
harczi lobogót.

Az első dolgom volt a felelős szerkesztő 
nevét nézni.

Krasznamorgót találtam! Nem hallottam 
nevét még soha sem !

— Hallja pinezér! ki az a Krasznamorgó?
— Kérem alásan azt senki sem tudja!
— Hogy— hogy lehet a z?!
— Kérem alásan ez egy álnév, egy róka

lyuk, — s ka a róka veszedelemben van, bebu-



nem erkölcs és vallás is vezérlő szellemei 
kell hogy legyenek.

Hatalom gondolj a népre és nép d o l 
g o z z á l  l é t e d  ért !

‘ így ölelhet fel bennünket mindnyá
junkat a »felséges nép« fogalma.

A Yárgedei hitelszövetkezet.
Mint lapunk múlt számában megírtuk, a 

Várgedén létesítendő hitelszövetkezet gyorsan kö
zeledik a megvalósulás felé.

E hó 13-án volt az értekezlet, a mikor is 
körülbelül 180 kisgazda jelen» meg Várgedéről, 
Kerekgede, G. Kisfalud, Kis-Gömöri és Balogh- 
falváról.

Stojkovits Emil, mint az egész mozga
lom megindítója és vezetője, élénk színekkel 
eesetelte az egybegyűlt kisgazdák előtt a mos
tani nehéz helyzetet, melynek egyik főoka a 
rossz hitelviszonyokban keresendő. Azon körül
mény, hogy a gazdaközönségnél személyi hitelről 
szó alig lehet, roppant nagy súlylyal nehezedik 
a kisgazdák vállaira. Ezt, a személyi hitelt pó
tolni van hivatva a hitelszövetkezet.

Kifejtette egyúttal apróra a hitelszövetke
zetek jelentőségét.

Nyílt, világos és a nép felfogásához mért 
előadása lelkes viszhangra talált a gazdaközön
ség körében, — úgy hogy a Várgedén 10 000 
frt tőkével létesítendő hitelszövetkezet megala
kulása 200 üzletrészszel az értekezlet által el
határoztatott.

Örömmel iktatjuk ide, hogy czikkünk nyo
mán támadt elhatározást oly gyorsán követte a 
tett. Örömmel emlékezünk meg erről az esetről 
főkép azért, mert élő tanúságot tesz ez arról, 
hogy népünkben nem hiányzanék a hajlam saját 
érdekének istápolására közgazdasági akt iok ha 
lépni, csak vezetőre van szüksége. Várgedén 
akadt egy olyan földbirtokos, katonaember, hu
szárfőhadnagy, ki élénk bizonyságát adta annak, 
hogy a huszár-atilla alatt is nemes és a nép 
jóléte, boldogulásáért érző meleg s z í v  dobog 
Idegenül jött ide megyénkbe, s most már a mienk 
nemcsak azért, mert megyénkben egy jókora 
darab tőidet bir, hanem azér* mert e megyében 
a megye fiai érdekét szolgáló intézmények meg
valósításán fáradozik. Nem szeretjük az egyéni 
cuLust, de kötelességünk a megyei közélet fér- 
fiát pályafutása kezdetén bemutatni, és tesszük 
ezt nemcsak az érdem elismeréséért, hanem hogy 
felhívjuk a megye füldesurait. lelkészeit, tanitóit, 
hogy a nép ügyét karolják fel melegen, s állja
nak élére községeikben a hitelszövetkezetek 
megteremtését czélzó mozgalmaknak. Indítsák 
meg az aktiót, jobb ma, mint holnap, mindennap 
helyrehozhatatlan mulasztást képez. Ma már a 
vagyon és szellemi képesség, állás nagy társadalmi 
kötelességet is rónak az egyesre, a melyek a 
társadalmi elemek tökélyetesbitésére vonatkoz-

juk az egyik lyukon, s mig a vadász fegyverével 
ott várja, a másik Ivükön kibújik ! Es eltűnik ! 
Hát kérem uram, pedig könnyű volna ezt a ró
kát lelőni, csak a rókatanya mindkét lyukát kel
lene eiállani

A kaczagás elementáris erővel tört utat 
keblemből.

De olvassunk egy czikket! »A fellegvári 
uradalom eddigi tiszttartóját Gavallér Gábort 
áthelyezték ! Vége a terített aszlalnak. Föl
desura ez által alapos kritikának lesz kitéve !« stb.

Meglépetve tettem le az újságot, ehhez már 
ismét helyi kommentár kell !

— Hallja csak pinczér! Mit jelent ez a 
ezikk itt ?

— Az uram, azt jelenti, hogy vége a po
tyának !«

Erre már nevető görcsök vettek e lő1 De 
lássunk, gondoltam, egy napihirt"! |

»Gróf ManóíTy egy éves Pistike fiával vá
rosunk közelében levő pompás kastélyába meg
érkezett, s a kis gróf azonnal megkezdette ta 
nulmányait nyelvmesterétől, Anna dajkától az 
emberi beszéd tudományából.«

No ez ismét olyan hir, amihez helyi com- 
mentár k ell!

— Mondja csak pinczér! itt ez a hir mit 
jelent ?

— Kérem alásan ez azt jelenti, hogy a 
titkos szerkesztő űr orvos szabad' óráiban, 
s ilyenkor ő szokta krisztirozni a kis grófot, s 
azért van iránta annyi figyelemmel és szeretettel, 
hogy még az újságba is kiírja.

Nevetve csaptam el az újságot! — Elég! 
gondolám, mert megpukkadok a nevetéstől. Az 
unalomtól nem kell félni, van min kaczagni 
egész nap!

S mulatságos gondolataim közt az idő ha
mar elmúlt indulásig, s Rozsváron utolsó gon
dolatom az volt, hogy legközelebb r ó k a v a d á 
s z a t r a  i n d u l o k .

nak, és ezen kötelesség közt az első a magyar
ság legerősebb oszlopa, a föld mi velő nép tá
mogatása.

De szeretett népünk! Lapunk jár majd 
minden községbe, a téli estéken sokszor szerez
tek magatoknak tanulságos szórakozást belőle, 
vegyétek szivetekre, hogy nektek is öntudatra 
kell ébrednetek, fel kell ösmerni érdeketeket, 
mozduljatok mefc, forduljatok bizalommal azok
hoz, kik vezéretek lehetnek, kérjétek meg őket, 
hogy álljanak mozgalmaitok élére, s vezessenek 
benneket azon az utón, a mely boldogulásokat 
képezheti.

Ezt a felhívást intézzük népünkhöz, hisszük, 
hogy megértik, s Várgede, Kis-Gömöri, Kerekgede, 
Gortva-Kisfalud, Balegfala, Simonvi nem fognak 
sokáig e nagyszerű törekvésben egyedül állani.

De hisszük azt is, hogy nem fog sokáig 
egyedül lenni a népért való gondoskodásban 
Stojkovits Emil várgedei földbirtokos sem, kiről 
tudjuk azt, hogy bármely községnek is szívesen 
szolgál támogatással.

A m egtám adott erény.
Eddig is tudtuk azt, hogy gróf A n d r á s s y  

Dénes és neje a grófné ő méltóságaik i tettek
ben érvényesülő hazafiság és az erényekben 
megnyilatkozó jótékonyság htt ápolói, de az eset, 
hogy a »Rozsnyói Híradó« egy közleményt tett 
közzé, amelyben olykép van a grófi földesur 
feltüntetve, mint aki nimbusát tisztje által gya
korolt vendéglátás által tartotta fenn és bizto
sította hazatisága feletti disknssiv távolmaradá
sát, amely sértő nyilatkozatra az uradalom tisz
tikara a közvélemény és illetékes sajtó egyhangú 
helyeslése közt. adta meg a méltó választ múlt 

I számunkban, ismételjük ez az eset arra indított 
: bennünket, hogy a grófi pár jótékonysága felül 

közelebbi adatokat szerezzünk be, hazafisága 
tekintetében egy sor írás is felesleges lévén, any- 

! nyira köztudomású az, hogy gróf Andrássy Dé
nes a hazafiság mily példanvszerű alakja, kinek 
érzelmeiben osztozik grófi neje, s kik mindenütt 
ott vannak, hol a hazafiság nem csak puszta 
érzés, de a tettekben nyer maradandó emléket. 
Nem is szorul a gróf e téren védelemre hisz 
édes at\jának, édes anyjának véréből virágzott 
ki a szép virág. Ám lehet, hogy bármennyire is 
ösmeretes a grófi pár jótékonysága, mégis annak 
igazi képét a közönség nagy része nem ösmeri. 
Nem sajnáltuk tehát a fáradtságot, hogy a köz
vélemény kellő tájékoztatása végett a nemes tét
ek halmazáról minél alaposabban meggyőződ 

jiink. Es az eredmény meglepő volt. Az évek 
hosszig során a grófi pár által gyakorolt jóté
konyság oly nagy arányú, hogy e lap kerete 
szűk az ezrekre és ezrekre menő jótétemények 
feljegyzésére, de nem Kívánjuk ezt tenni, ismerve 
gróf Andrássy Dénes nemes elvét, ki a jót uem 
csillogásáért, de az abban rejlő nemes erkölcsi 
boldogságért teszi.

A grófi pár bőkezű jóságával ott terem, a 
hol a szűkölködő szegényekről, elhagyatott ár
vákról özvegyekről, nyomorgó lényekről, a sors
sal küzdő magyar Írókról, egyházakról, iskolák
ról, egyesületekről, a .zabadsagharcz bajnokairól, 
avagy árvaságra jutott családjukról van szó. 
Hogy a grófné is mennyi kegyelettel csügg a 
magyar nemzeti történelmi nemzeti nagyságain, 
annak a múlt évben is bizonyítékát adta, midőn 
a sok között Pöltenberg, — í9 ik honvédtá
bornoknak a grófi birtokon szegénységben élő 
két nőrokonának folyamodás nélkül 500 500
irtot, összesen 1000 frtot adott. De hogy mily 
nagy méretű gróf Andrássy Dénes és neje jó 
tékonysága, arra nézvést egy kis tájékozást szol
gáltathat, ha 1895. január 1-től 1895. január 
15-ig kiadott kegyadományokat ide iktatjuk:
a) az orsz. dijnokegyletnek folyamodásra 20 frt,
b) egy magyar beteg írónak 100 »
c) iparosok orsz egyletének részlet 5 »
d) Gócs ev hitközség iskolájának 500 »
e) Somos község tűzkárvallottainak 300 »
í) egy orvosnövendéknek vizsgákra 200 »
g) lassupataki rétbérlőknek a múlt évi

rósz termés miatt 200 frt bérletből 
visszaküldött . . . . 150 »

h) egy nyomorék pórleánynak folyamo
dás nélkül . . . .  150 »

i) egy szegény postakezelő nőnek, folya
modás nélkül cautióra . 200 »

k) egy szegény özvegynek foly. nélkül 200 »
15 nap jótékonysága 1828 írttal, tehát ke

vés híján 2000 írttal van képviselve. Es hogyha 
2 hét annyi jótékonyságot mutat fel, vájjon 
mennyi jótett, mennyi sok ezer és ezer forint 
jut a jótékonyságnak egy év alatt?

Megbüvölve állunk az erények ezen ideális 
nagysága előtt, ahol a vagyon birtokosa jófor
mán csak letéteményesnek tekinti magát javaira 
nézvést, a melyből a társadalomnak és az egye
seknek juttatja az oroszlánrészt.

Ея a mai világ léha elkoi csosedását mi 
1 sem mutatja jobban, mint hogy akad újság, mely

alkalmat nyújt arra, hogy az erény nyilvános 
támadásnak, a közvélemény félrevezetésének 
legyen kitéve.

A sajté ily elfajultságával szemben ami 
feladatunk nem a czikkiróval foglalkozni, hanem 
tiltakozni az ellen, hogy egy lap ily fajta köl
teményeknek helyt adjon, mert egy lapnak végre 
van felelős szerkesztője, kinek tudni kell, mi 
való lapba és mi nem.

As első bál.
Carnevall herczeg megérkezett, a farsangi 

életet a rimaszombati kath. olvasókör mulatsága 
nyitotta meg folyó hó 13-án. Hasábokat tehetne 
írni a kitünően sikerült tánezmulatságrél, de 
helyszűke miatt csak röviden vagyunk kényte
lenek arról megemlékezni. Visszatekintve a múltra, 
midőn ezen sokak által hánytorgatott egylet meg
alakult, legtöbben azon nézetben voltak, hogy 
a szigorú vallás külömbsége válasz-falat fog 
vonni a más felekezetüekkel szemben ; a jelen 
azonban egészen mást igazol, tudomásunk van 
arról, hogy a kath. olvasó-egylet örömmel veszi 
be valláskülömbség nélkül embertársait az egy
let kebelébe, s már is számtalan más felekezetű 
taggal dicsekedik és osztja meg szórakozását a 
kör helyiségében. Leginkább bizonyítja ebbeli 
állításainkat a szépen haladó kör első tánczes- 
télye, ott láttuk városunk legtöbbjeit vallás és 
rangkülömbség nélkül, sőt a szomszédos Nóg- 
rádmegve is tudomást szerezve a megtartaadó 
estélyről, három eleven tánczossal képviseltette 
magát.

Bármennyire is takarékoskodunk a hely
ivel, nem mulaszthatjuk el a legnagyobb elis
meréssel m«ig ne emlékezni arról a páratlan 
előzékenység és figyelemről, melyet M o l n á r  
Lajosné ő nagysága a legműveltebb előkelő nő 
a bálanvai — és kedves* leánya dr. К ál n ie  z -  
k y n é  ő nagysága a vicze bálanyai tisztet be
töltötték. Határtalan szívélyesség és leereszke
déssel mulattattak be maguknak mindenkit és a 
legönzetlenebb csevegéssel vegyültek a táaczoló 
polgárok közé, kik siettek hódolatukat nyil
vánítani az előkelő hölgyek előtt. Valóban jól 
esett hallanunk, amint a szerénykedő fiatalságot 
tánezra buzdították, sőt dr. K á l n i c z k y n é  
ő nagysága maga jó példával járt elő s végig- 
tánczolta az összes négyeseket, keringőkjt, s 
Isten tudja hány csárdást, volt is ennek ered
ménye, mert csak az tudja elmondani, hogy mily 
felségesen sikerült ezen mulatság, ki abban rés?t 
vett. Igyekeztünk össze Írni a jelenvoltakat, de 
biz az nem sikerült, a négyeseket 40 pár tán 
czolta, a csárdásokat talán még több — kivi- 

; lágos kiviradtig.
Jeten voltak a jó mamák szép lányaikkal, 

a fényes, világított és ízléssel diszitett terem a 
nyüzsgő földi gyémántokkal egy túlvilági élethez 
hasonlított. A szépen rendezett coloneban egy 

1 élő virágfüzért helyettesítettek, melynek minden 
1 egyes tagja megtalálja elnevezését a botanikában : 

hogy ki volt a legszebb és kit illet meg a szép
ség almája? ítéljenek a jelenvoltak! Szerkesztő
ségünk jelen volt tagja egy kis barnának nyújtja 
azt! Éljen a rendezőség ! 1 — i.

A báli bevétel volt *282 frt 30 kr., kiadás 
182 frt 30 kr , tiszta jövedelem 100 frt.

A letört virág.
Csendes és zajtalanná vált a szendrői T ö

rökök jánosi Ősi czimeres kastélya, a megyebeli 
nemes rokonság és az egykori jobbágyok gyer
meke csak fájdalmasan tud feltekiateni arra a 
komor falakra, ahol egykor a legvidámabb élettel 
hangzottak fel a vendég előtt mindig nyitva lévő 
termek

A pór nép vérző szívvel osztozik földesuruk 
és családja fájdalmában, mert nincs többé a 
leereszkedő szívélyes drága kisasszony, — az 
éhét és szomját csillapító vándor koldus könnyes 
szemekkel biezeg ki az adakozó udvarból, s meg
tört kebellel indúl neki a fenhéjáző világnak, 
mert kimúlt és elköltözött az angyali lény, ki 
annyiszor hullatott alamizsnát kérges kezeibe!

Sivár pusztai várrá változott át az a kis 
paradicsom, a hol a legboldogtalanabb szülék 
gyermeke viruló élete első perczeiben gondozta 
a pázsitot, öntözte a szerény ibolyát, olto gáttá a 
szineskedő illatos rózsák ezreit, együtt csicser- 
gett a vig dallos madársereggel, együtt mosoly
gott kedves virágaival, tlmélázva hallgatta oly
kor-olykor a lombok susogását, s ábrándképeket 
alkotott magának a boldog jövőről. Es meet? 
Minden megváltozott! Velünk együtt gyászol a 
nagy természet, hólepel beritja a drága földet, 
melyet már esak a kedves hozzátartozók fagyos 
könyei áztatnak, — zordon sűrű köd borült a 
kedves otthonra, melyen át nem képes többé 
szemeink felfedezni a fényes nap sugarát. Meg
boldogult! Elköltözött közülünk a bájos földilény: 
T ő r ö k  É v i k e !



Letört a virágok legszebbike, lehullott és el
hervadt a báli termek virág-pompájának nyiló 
üde rózsabimbója! Megszűnt élni, s csak a drága 
emlékezel és a kegyelet engedi már meg nekünk 
arra a lényre gondolni, kit egykoron rajongással 
vett körül az udvarlók hada, — visszaemlékezni 
kinek lábai elé helyezték a földi hódolat koszo
rúját, vissza gondolni arra az ábrándos lényre, 
ki előtt megbftvölve hajtott tejet a férfi büszkeség.

Ismertem a drága lényt, — az életkedvtől 
duzzadó élni vágyó fiatal leányt; boldog volt ő, 
kimondhatatlan boldog mindaddig, mig nem sor- 
vasztá keblét az átkos kór, s midőn már nem 
remélt menekvést a földi szenvedésektől, nyu
galmat és üdülést a pálmák és thúlvák árnyé
kában keresett; de ez sem segít el t fajdalmát 
csillapítani; a leghatalmasabb Ur — az Istenhez 
folyamodott tehát és a vallásban keresett vigaszt, 
de az angyalok megirigyelték tőlünk a teremtes 
koronáját s égbe ragadták közülünk Földi szen
vedését megadással, panasz nélkül viselte, meg
nyugvással ’ogadta mártír sorsát, naig nem a 
rideg halál könyörült rajta, s elrabolta egy bol
dog vőlegény legdrágább kincsét, legbájosabb 
aráját!

Lehetne-e nekü ík megnyugvással fogadni 
az ilyen földi igazságtalanságot? Nem! Számta- 
lanan vannak, kik sohasem g »ndolnak a hol
napra, - hiszen oly verőfényes napon a viharra 1 
gondolni, mikor felettünk a kék eg lebeg, a sírt 
látni nyitva magunk előtt, mikor körülöttünk 
minden "él és vigad ! És ha mégis máskép szö
vődik az ember életének fonala, eltörpülve pa
rányi, tehetetlen földi porszem féregnek ismerjük 
önmagunkat.

Ily körülmények között nem csuda, ha a 
leghatalmasabb hangon szólal fel bennünket a 
világfájdalom ' Szivünk felszakad a keserűségtől 
és égbe kiált kegyelemért — honnan a válasz 
igen rövid ;

»Ember küzdj és bízva bízzál!« Nyugodjunk 
me£ tehát kedves szülék a leghatalmasabb Isten 
rendelésében, a szomorúság ne ölje meg örökre 
földi örömeiteket, — eső után a fényes napsu
gár, — a rohanó idő a legjobb orvosság; ne 
zavarjátok meg munkásságokat az által, hogy 
a hegedő-sebeket újra felszaggatjátok ! Legyen a 
»ma« gyorsan változó »holnappá«, ültessétek a 
jobblétre szenáerültnek kedves virágait begye
pesedő sirhalmára, könyörögjetek csendes pihenést 
számára, vérző sebeitekre pedig csepegtessen 
gyógyirt a kegyelmes Ur Isten!!

—n .—

H Í R E K .
I Tér has Pál t  | Amitől napok óta sokaknak 

szivét szállta meg az aggódás és félelem, bekö
vetkezett. T e r h e s  P á l  a rimaszombati ev. 
ref. egyház lelkésze, a gömöri egyházmegye ta- 
nácsbirája meghalt, s vele jobb létre szenderült 
egy férfiú, kinek szerény külseje és modora alatt 
nemes lélek lakott Halálával a sok kiváló in
telligens férfiút nyújtott Terhes nemzetség egy 
kiváló tagját, egész rokonsága benső szerető tag
ját, az árván maradt családi fészek a legjobb 
apát, egyházi jogi erényekben gazdag lelkészét, a 
közélet fáradhatatlan munkását veszítette el. Nem 
a hangzatos frázisok örökítik meg nemes életé
nek nyomait, hanem a tettek, a melyekkel ha
záját, egyházát, a vármegyét, városát, az egész 
közéletet szolgálta. Ott volt mindenütt, hol a 
közélet munkás emberei ott lenni szoktak, s a 
nemes munkában mindig az első volt. Mint egy
háza lelkésze a vallásos türelem, és a képmu
tatás nélküli erénynek volt az apostola, a s z í v , 
tudomány és hit harmóniáját képviselte. És 
nemcsak az ige hirdetésében, nemcsak az egyház 
kormányzatában, hanem a példaadásban is az 
elaők között volt. A pártpolitika terén nem vitt 
ugyan szerepet, mert szelíd leikülete a csendes 
munkálkodást kedvelte, de éber szellem volt, va
lahányszor a nemzeti ügyekről, a haladásról, a 
felvilágosodott liberalismusról volt szó. Kiváló 
helyet foglalt el pénzintézeteinkben úgy a taka
rékpénztárnál, mint a népbanknál is, hol mindig 
a hitelnek a gazda, iparos és kereskedő osztály 
részére való szabadelvű alkalmazásának volt hive. 
Mint város-atya* a város ügyeit modern irányba 
igyekezett fejleszteni, mint megyebizottsági tag

a megyei ügyekben elfogulatlan birálókénl se^ 
rényen működött, a rimaszombati kaszinó fejlő
désében egyik éltető szellem és sok éven át 
pénztárnok volt, a rimaszombati nőegylet szere
tett pénztárnoka volt több mint tiz éven keresz
tül, és a jótékonyságot emberbaráti buzgalommal 
szolgálta, a közművelődési egysületnek alig volt 
nálánál lelkesebb bajnoka; a tanügynek alig volt 
lelkesebb hive, a népoktatás őszinte védnöke, a 
gymnasiumi igazgató - választmánynak komoly 
munkás tagja volt, ki a népnevelés és gymnasium 
fejlesztésére jótékonyan hatott be. Ott volt ő egyszó 
val a közélet minden terén, hol a közügynek hasz
nálni lehet. .lobbiétre szenderülése annál őszin
tébb részvétet kelt, minél inkább volt Ő nem
csak a családé, de mindnyájunké A rokonok, 
tisztelők, jó barátok, nagy számban siettek rósz 
vétnyilatkozatuk által enyhíteni a megtört Öz
vegy bánatát Azok a testületek, melyeknek az 
elhunyt tagja volt, kiildöttségileg fejezték ki rész
vétüket. A középületek fekete lobogókkal hir
detik a gyászt. Az általános részvéthez mi is, 
amennyire lapunk zárta megengedte, hozzájáru
lunk, s az ég vigaszát kérjük a gyászbaborult 
családnak, az örök, földöntúli boldogságot az el
hunytnak, kinek porhüvelye nyugodjék békében. 
A család a következő gyászjelentést bocsátotta ki : 
Özv. Terhes Pálné szül. Szabó Emma, gyermekei : 
Samu és Ilona; Orbán Józsefné szül. Terhes 
Hózsa férjével és gyermekeivel; — Terhes Jo
hanna ; — Debreczeni Portalanná szül. Terhes 
Lilla férjével és gyermekeivel; özv. Fodor Gyu- 
láné szül Terhes Ilona gyermekeivel; Osváth 
Bertalan, Osváth Zoltán, Osváth Hermina, Osváth 
Erzsébet: özv. Turóczy Józsefné szül. Szabó Terézia 
dr. Szabó Samu nejével s gyermekeivel, úgy a migok 
mint a izámos rokonság nevében is fájdalomtól 
megtöri szívvel jelentik a forrón szeretett férjnek és 
atyának, a jó testvér, nagybátya s felejthetet
len sógornak és szerető rokonnak: T e r h e s  Pál 
rimaszombati ev. ref. lelkész, a gömöri ev. ref. 
egyházmegye egyházi tanácsbirájának, folyó évi 
január hó 18-án este 8 órakor, életének 51-ik, 
legboldogabb házasságának 16-ik, lelkészségének 
23-ik évében rövid szenvedés után történt gyá
szos elhunytát. A boldogult hült tetemei folyó 
hó 20-án d. и. 3 órakor fognak az ev. ref. egy
ház szertartásai szerint a rimaszombati sirkert- 
ben elhelyeztetni Áldás és béke kihűlt poraira! 
Rimaszombat, 1895 január hó 19-én.

—  A gömörmegyei athletikai klub f. hó 
19-én tartotla rendes közgyűlését Fáy István 
elnöklete alatt, a tisztikar teljes és a tagok 
nagyszámú részvétele mellett. A legfőbb tárgy 
a költségvetési vita volt, amely bizeny nem oko
zott oly nagy gondot az elnöknek, mint az uj 
kormánynak az állami költségvetés. A vita simán 
tolyt, ellenzék nélkül és a költeégvetés elfogad
tatott. A tisztikar változatlanul megmaradt.

— Kinevezés. A kassai posta- és távírda 
igazgatóság az Ujvásáron létesített uj postára, 
postamesterré Honéczy Irma kisasszonyt nevezte 
ki január 2-án.

—  Bankett. Bruckner Ferencz az újonnan 
kinevezett pénzügyi s. titkár, abból az alkalom
ból, hogy előléptették, — folyó hó 15-én fényes 
ebédet adott hivatalnoktársai és jébarátai tisz
teletére a város-kerti kioszkban, a meghívottak 
a legkellemesebben töltötték el a délutánt, szám
talan szellemes pohárköszöntőben éltették az 
előléptetett közkedveltségü fiatal titkárt és a késő 
esteli órákig együtt mulatott a vig társaság.

—  Nőegyleti bál. A helybeli izr. nőegyesü
let javára az izr. ifjúság tényes bálra készül. 
A bált régi hagyomány teszi népszerűvé, mely 
hagyomány a jótékonyság ügyének előmozdítását 
czélozza. A bál február hó 10-én fog megtar
tatni és a meghívókat ma bocsátja ki a rende
zőség, melynek elén dr. Kármán Aladár Ernő 
orvos áll. A mulatság a nemes jótékonyság szol
gálatában állván, a közönség bizonyára rokon- 
szenvvel fogja kisérni az ügyet, és tömeges lá
togatásával fogja előmozdítani a szegények és 
árvák támogatását. Megjegyezzük még azon vé
leményünket is, hogy nemes ügyek mindig al
kalmasak a társadalom egyesítésére.

A polgári bélről A polgári kör rokon
szenves, életrevaló és a polgári társadalom fej
lesztését czelzó intézmény, melynek életében 
felmerülő minden mozzanat alkalmas arra, hogy

a társadalom javát szívükön viselő elemek tá
mogatását biztosítsa Ez vezethette Schulhof 
Pálné, szül. Perjéssy Erzsébet urhölgyet is, mi
dőn a polgári bálanyai tisztet elfogadta s szere
tetreméltó egyénisége által a bál sikerét nagy
ban biztosítsa. Az ő védnöksége van hivatva a 
védő ang\al szerepére.

— Megugrott felperes. Egy helybeli éksze
rész, kiről már egyszer nfegirtuk a famozus gyűrű 
históriát, miül halljuk nemrégiben újabb babé
rokat. aratott. Ezúttal egy karperecz>'ől van szó, 
melyet egy előkelő úrnő vett évekkel előbb üz
letében, s ki is íi: *ett. De az évek múltak s az 
ékszerésznek edc.s merengést okoztak a régi em
lékek így jutoM eszébe az előkelő úrnő s a 
karperecz vétele. Hátha azt. a szép emléket fel 
lehetne újítani a valóságban, s a/ vételárt még 
egyszer meglehetne kapni Fogta magát és be
perelte a régi sommás eljárás alapján az előkelő 
urnőt, ki, mint egy igazi nagyvilági úrnő nem 
ült föl felperes ékszerésznek, hanem szembené
zett vele ügyvédje utján, s az ügyvéd ur kacsin
tásától annyira felmelegedett a felperes, hogy 
talpát a bírói szoba padlója égetni kezdte és 
megugrott. Különösen csiklandozta fülét az, mi
dőn a biró a bizonyítás eszközlése végett felszó
lította felperest, hogy alperes úrnőnek ajánlja 
meg az esküt. Erre csak annyit kiáltott: »Váj 
gesehrien« és ezzel »ment, futott, rohant« — a 
felperes. A kifizetett számla is megkerült utó
lagosan.

— BánfFy gyermekkorából. BánlTy Dezső va
gyonos, előkelő szülőktől származott, a kik sok 
gondot fordítottak az éles eszii fiú neveltetésére 
Mar az elemi iskolákban nagyon kitüntette ma
gát, de korántsem vasszorgalmával, hanem elha
tározó bátorságával, Különösen gyűlölte a »német 
nyelvtant« s a tanítónak ezeken a tanórákon sok 
keserűséget okozott. Egyszer például a tanitó 
»Erlkönig«-bői két strófát adott fel betanulásra. 
A következő előadáson BáníTy Dezsőt szólította a 
tanitó, az azonban szótlanul állott helyén és is
mételt. figyelmeztetésére sem felelt » Erlkönigből« 
egy szót sem. A tanító maga is restelte a dol
got, mert sokat adott a BantTy-család jóindúla- 
tára, mindazonáltal hivatalos szigorral szólt Bán- 
íTynak, a ki mereven nézett maga elé. ügy látszik 
— ipse — hogy semmit sem tanultál »Erlkönig«- 
ből, hiszen meg sem tudsz mukkani belőle. Az 
önérzetében sértett báró-diák daczosan felelte: 
Ha egy strófát kellett volna csak betanulni, akkor 
hozzáfogtam volna, de minek erőlködjem hogy 
ha az egész feladatot ugv sem bírom megtanulni. 
Inkább igy kapjak secundát, mint akkor, ha még 
tanultam volna is. Jól van, leülhetsz. Ez a se- 
cunda nem fáj nekem — szólt a hetyke diák 
társaihoz. Egy másik esetet is elbeszél leve
lezőnk, BáníTy gyermekkori iskolatársa: BánlTy 
Dezső nagyon pajkos diák volt. Ö volt az isko
lában a »forradalmár«. Ha valami gonosz csíny 
követtetett el, a tanitó rögtön felismerni vélte 
á BáníTy Dezső »eszméjét«. Történt egy Ízben, 
hogy a tanitó nagyon megnádpálezázta BánlTy 
Dezső kebelbeli barátját »kicsinyes okokból« 
BáníTy bosszút forralt és circulárist körözött a 
padokban iskolatársai között ezzel a tartalommal. 
»Kedves barátaim, mi nem engedjük magunkat 
ülni, verni! mi tisztességes emberek fiai vagyunk. 
Ezen okbél gyertek ma az iskola után a »fü
zesbe«, a hol megtárgyaljuk az esetet Dezső. 
Úgy is történt. A délutáni előadás után az isko
lás-fiuk a »füzes« köré gyülekeztek, a hol BánlTy 
Dezső elnökölt« Itt kimondották »elnök indít
ványára« a pártütők, hogy addig nem mennek 
iskolába, inig a tanitó meg nem kéri elnáspágolt 
társukat. Nagyot bámult másnap a tanitó, mikor 
üres volt az iskola : egyetlen tanuló sem jelent 
meg. Megemlítjük, hogy a tanitó nem kerte meg 
a vesszőzött tanulót, hanem sorra járta a szü
lőket, a kik azután megfenyítették a lázadó 
strájkelókat.

— Okos biró. Lapunknak egy barátja be
szélte el a következő jóízű történetet. A s . . . i 
biró múlt év deczember elején adópénzt akart 
behozni a rimaszombati adóhivatalba. Amint a 
feledi vasúti állomáshoz ért, a vonat épen akkor 
indult el Rimaszombat felé. A biró sem volt rest, 
hanem elkezd szaladni a vonat után kiabálva: 
Ajjék meg kigyeimed vonat úr, hadd ülök fel, én 
vagyok a s . . . i biró, porcziót viszek be Szom
batba«. No! tiszteljük az ilyen bírót!!

Különös figyelembe veendő.
A legújabb, a legizlésesebb kivitelű farsangi újdonságok dús választékban, olcsó 

szabott árak mellett ajánlva a n é. női- és férfi közönség részére az újonnan megnyí l ot t ,  
II D eák-Ferencz-U tciábail levrt nagyarányú női- és férfi divatáruhizban kaphatók.

Régi üzletemben az idény e I öli a I adottsága miatt mindenféle téli áruk a 
gyári Áron áléi is eladatnak т» i  >K e t s z  J ó z s e f .



Kiadó csűr és istálló.
Rimaszombatban, Szijjártó-utcKa 62 sy, 

alatti udvarban létező két istálló és csűr 
egy, esetleg több évekre is bél be'azonnal 
kiadó. —  Értekezhetni a tulajdonos: 1(1. 
Siitteö István városi közgyámmal

5370. P. 894.

Hirdetmény.
A rimaszombat kir törvényszék köz 

hirré teszi, hogy a rn. kir allamvasutaknak 
a puínoki államvasuti ál’om ís kibővítése 
iránti kisajátítási ügyében, a Putnok város 
határában fekvő putnoki 956 számú t lek- 
jegyzökönyvben 1052 helyrajzi számú, Os* 
váth Kálmán, Osváth Pálné szül: Osváth 
Erzsébet, Kis Lajosné szül: Oiváth Irma, 
Osváth György, Osváth Bertalan, gróf Szö
rényi Béla, mint Osváth Krisztina jogutódja 
és Osváth Judit tulajdonát képező, a be
terjesztett tervrajzban és kártalanítási ira
tokban megjelölt ingatlanságra nézve, a 
kártalanítás megkezdése határnapjául az 
1895. évi január hó 28-ik napjának d. <* 
10 óráját tűzte ki, Putnok város közházánál, 
a mely határnapra és időre az összes ér
dekeltek oly figyelmeztetéssel idéztetnek 
meg, hogy elmaradásuk, a kártalanítás fe
letti érdemleges határozást, s meghozatalát 
nem fogja gátolni.

Rimaszombat kir. törvényszék, 1894 
évi deczember hó 81-én.

Feledj, Knbinyl Aladár,
k. t. jegyzft. k. t. elnök

21265-1895. GSmör-Kishont t. e vármegye alispánjától.
Árlejtési hirdetmény.

A Görpörvármrgyei tekintetes közigazgatási bizottságnak 1894-ik évi október hó 8 An 1498 
szám alatt kelt határozata értelmében a vármegyén átvonuló közutak 1895 1898. 1897. és
1898- évekbeni fentartásához szüksége«

kő- és kavics anyag szállítása
vállalati ufón biztosítandó lévén, e czélrh évenként és járásonként következő átlagos fedanyag 
mennyiségek és költségösszegek irányoztattak e lő ; Nevezetesen:

I. A rozsnyói járásban 2350 kétköbm rak. 8794- frt — kr.
II. A n.-röczei * 2330 » » 9759 frt 50 kr.
III. A tornallyai » 2450 » » 10147 frt — kr,
IV. A rirnaszécsi * 1520 » * 7472 frt 30 kr.
V. A r -szombati » 2150 » » 9062 frt 70 кr.

Főösszeg : 10800 » * 45235 frt 50 кr.
A felsorolt fedanyag előállításának vállalkozás utján biztosítása czéljából alábbi határnapokon 

és helyeken nyilvános árlejtési tárgyalások fognak tartatni és pedig:
1. Azok részére, kik hz összes útvonalokon szükséges fedanyag szállítására vállalkozni szándékoznak, 

csakis írásos ajánlatok elfogása mellett, az alispáni hivatalnál 1895 évi február hó 4-ik napjának délelőtt 10 órakor.
2 Azok részére pedig, kik egyes járásokra vagy csak egyes útvonalakra óhajtanak pályázni, irásot és 

szóbeli ajánlatok elfogadása mellett mindenkor az illető határnap délelőtt 9 óráján és pedig :
a) A rima zombati járásra nézve a kir. államépitészeti hivatal helyiségében Rimaszombatban 1895. 

évi január hó 28»án
b) . A rirnaszécsi járásra nézve a szolgahirói hivatalnál Feleden 1895. évi január hó 29-én.
c) * A tornallyai járásra nézve a szolgahirói liivatalnát Tornallyán 1895. évi január hó 30-án
d) . A rozsnyói járásra nézve a szolgahirói hiva'alnál Rozsnyón 1895. évi január hó 31-én.
e A nagyrőczei járásra nézve a szolgahiiói hivatalnál tolsván 1895. évi február hó 1-én
A versenyezni óhaj ók felhivatnak, hogy a fentebbi szállítás elvállalására vonatkozó és az előirányzott 

összegek után számítandó 5 százalék bánatpénzzel elláiott zárt Írásos ajánlataikat az alispáni hivatalnál 1895. évi 
február hó 4-ikének délelőtt 10 órájáig, a járási szolgahirói hivatalnál pedig az illető határnap délelőtt 9 órájáig 
annyival inkább beadni igyekezzenek, mivel a később érkezett vagy távirati utón feladott ajánlatok figyelembe 
nem fognak vétetni.

Az irásilag tett ajánlatokban és azok boritékán világosan megjelölendők azon útvonalak, melyekre ai 
ajánlat szól kiírandó továbbá az ajánla boritékán a melléktlt bánatpénz összege is és az 50 kros bélyeggel ellá
tott ajánlatokban az árleengedés vagy felülíizetés százalékai számokkal és betűkkel világosan megjelölendök.

Az egyes járásokra vagy egyes útvonalakra szóbelileg árlejtezni óhajtók pedig tartoznak az árlejtéei tár
gyalás megkezdésekor világosan megnevezni azon járást vagy útvonalakat, melyeken a fedanvagot előállítani haj
landók, továbbá tartoznak az előirányzott összeg 5 százalékát bánatpénz gyanánt az árlejtezö bizottságnál letenni.

Fenti fedanyag száliitására pályázhatnak egyes megbízható vállalkozók épugy valamint az illett utmenti 
községek, nint erkölcsi restiihtek és egyes községbeli lakosok is Fent kimutatott költségekben ceak a fedanyag 
termelése a kijelölendő helyekre való kiszállítása, elaprózása és előirt méretű egy esetleg két köbmétere* rakásokba 
\aló felhalmozásának költségei foglaltatnak, a bányabérek lizetés* és a kiszállított iedanyag elterítése nem a vál
lalkozót, hanem a vármegyét illeti

Milden ajánlattevő 4 hétig kötve% marad telt ajánlatához, miért is a bánatpénze, ceak az ősszel ajánlatok 
megbirálása és azok feletti végleges elhatározása után fog azok iák visszaadatni, kiknek ajánlata nem fogadtatott 
el, azok pedig kiknek ajánlata elfogadtatik, bánatpénzöke! a vállalati összeg 10 százaléká ra kiegészíteni kötelesek.

A szobán forgó fedanyag szállítására vonatkozó elöméret s költségvetés, részle*es szállitázi feltételek és 
szerződési minta a Gömörvármegyei kir. államépitészeti hivatalnál Rimaszombatban, valamint a fentnevezett járási 
szolgahirói hivatalnál a rendes hivatalos órákban meg’ ekinthetök. — Rimaszombat 1895. január 4-én.

И  о  r  ti e  m  I  8 a  s k., a lispán.

A rirnaszécsi járás föszolgabiriijától.
3818/1. 1894

Árverési hirdetmény.
Gömörmerve tekintetei közignzga’ási, erdészeti albi 

zottságának 730—894. számú határozatával Dó t é r  köz
ség volt úrbéres közönsége tulajdonát képező s a rima- 
szombati m, kir. központi erdőgondnokság által mintegy 
49 5. kataszteri hold terjedelműnek talált s az egész terü
leten 0 7. zárlatu, 0 9 részben 50 —80 éves bükkös és 
0.1. részben 80 — 100 éves tölgyes, szórványosan cser
fákból álló, min'egy 8960 m. mennyiségűnek talált, <*.; 
3960 frt értékre becsült erdőterületen lévő fa-állomány 
nyilvános árverésen való eladása rendeltetvén el, ezen 
árverés megtartására határidőül 1895. évi január hó 30 
napjának délelőtti 10 órája Détér községházához kitüzetik.

Árverést fe lté te le k :
1. Kikiáltási ár 3696 frt osztr. ért.
2 A kihasználandó erdőnek határvonalai a kezelő m. 

kir. erdőtiszt által termes/étben kijelöUndők lesznek.
A  kihasználás a me£ .-zdéstől számított második év végével 

teljesen befejezendő, m 'y idő alatt a termelt anyagok az er
dőből kiszállitandók m< gjegyeztetvén, hogy a kihasználás 
ceak akkor veh* ti к »zdetét, ha volt úrbéresek által az özv. 
B i r ó  Bertalann*'tói m».»g ásórolni szándékolt legelő terület 
megvétele iránt az adás-1 teli szerződés jogérvényesen meg
köttetett

3. Ezen erdőben l h geltetes már betiltva lévén, köteles 
vevő az erdőben a községi bíró által kimutatandó szembetűnő 
helyeken saiát költségén tilalom-jelző táblákat állíttatni.

4. Kihasználás alkalmával a nem használhat«) fiatal fács- 
kák és tüskék is tőből kivágandók és az összes fatömeg az 
erdőből a kihasználás megkezdését követő év végéig ki
szállítandó

5. A fadöntés és szállítás által megrongált vagy meg 
semmisített határjelek és mérési pontok a kihasználó által 
saját költségén azonnal jókarba hozandók

6 . A vételár az árvere ut\n egész összegben egyszerre 
kifizetendő az árverést vezető sxolgabiró kezéhez.

7. Az árverelők által az árverés kezdete előtt a kikiál
tási árnak megfelelő 10"/0 bánatpénz az árverést vezető szol- 
gabiró kezéhez fizetendő, s az árverés után vevő bánatpénze 
a vételárba tudatik, a többi árverezőnek pedig visszaadatni fog.

8. Vevő a kihasználás folytan netalán általa okozható 
károkért teljes felelősséget vallaln: köteles.

Feled, 1895. január 10.
A  főszolgabíró helyett:

a l ü A s s y ,
szolga bi ró

Négy regény ingyenl
Felhívás

■■■ a müveit magyar olvasó közönséghez! я=*—я»
А *Képes (\ftalddi Lapok « jelenleg már az ország minden 

vidékén a legtöbb művelt magvar család rendes házibarátja
Közkedveltséget és elterjedtséget az által ért el, hogy mindig 

hazafias irányban s úgy van szerkesztve, hogy a serdülő leánykának 
is bátran a kezébe lehet adni, s e mellett az atyák, anyák és nagy
anyák is mindig megfelelő -zórakozást és hasznos olvasmányokat ta
lálnak benne*

A * Hölgyek Lapja  « czimü melléklet, a nő hű tanácsadója 
és szellemi titkára.

A » liegény melléklet* évente n é g y  díszes regénynyel aján
dékozza meg előfizetőit, szép színes borítékkal, melyeknek egyenkénti 
bolti ára 1 frt, tehát összesen 4 frt.

A •Boríték* tele van szórakoztató talányokkal s mulattató ap
róságokkal, kérdésekkel, feleletekkel, egvszóval a »Képes Családi La
pok« a legtartalomdusabb, a legélénkebb s mégis а legolcsóbb szép- 
irodalmi képes hetilap.

A képek  a legelső művé zek ecsetének köszönik létüket. A 
»Hölgyek Lapja« mellékletünknek divatképei mindig a legjobb divat
nak mintái : igy az 1805-1к évi első szám a következő tartalommal 
jelent meg:

»Házsmár és társa« regény Beniczkyné Bajza Lenkétől; »Újév« 
költemény Ábrányi Emiltől; »A befelé fordított kép« novella Muray 
Károlytól; *A nő feladata« dr. Turnowsky Mórtól; *A sötét világ« 
Tolnay Lajostól; *Az ifjú anya« költemény dr Feleky Sándortól; »Az 
álom« G Diószeghy Mórtól; »Bál után« Mészáros Sándortól; »Az idő
ről« szatíra Jámbor Lajostól; *A szép színésznő« regénv Budnyán- 
szky Gyulától.

E l ő f i z e t é s t  ó r á k .
A »Hölgyek Lapja» czimű divat- s »Regénymelléklettel együtt

Egész é v r e ..................... 6 frt — kr,
Fél évre .....................3 frt — »
Negyed évre . . . .  1 frt 50 kr

A »Képes Családi Lapok« hetilapból mutatványszámokat ingyen 
és bérmentve küld a kiadóhivatal mindazoknak, kik ez iránt — leg- 
czélszerűbben levelezőlapon — hozzá fordulnak.

Aki három uj előfizetőt gyűjt s az előfizetési összeg°t egy
szerre beküldi, annak elismerésül »egy díszes emlékkönyvet« küldünk.

Aki az egész évre szóló hat frtnyi előfizetési összeget 80 kr 
csomagolási és postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküldi, annak 
elismerésül 4 regényt küldünk: aki 3 frt előfizetési összeget 40 kr. 
csomagolási és postaszállítási dijjal együtt egyszerre beküld, annak 2 
regényt küldünk elismerésünk jeléül és aki csak 1 frt 50 krnyi ne
gyedévi előfizetési dijat 20 kr csomagolási- és postaszállítási dijjal 
együtt egyszerre beküld, annak a kiadóhivatal egy regényt küld 
jutalmul.

A »Képes Csal&di Lapok«
kiadóhivatala

Budapest, Vadász-utcza 14. saját Háziban.

Nyomatott a kiadó Náray J. Л. gyorssajtóján Rimaszombatban.


