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Előfizetési feltételek.
F.gész évre . 5 frt — kr. 
Félévre . . 2 frt ’>0 kr.
Hivatalok, községek, köz- 
ségi jegyzők és tanítók 
részére egész évre 3 frt. 
Italmérök és к or г ̂ maro
sok részére az „Italmérök 

Közlönyé“ -vei együtt 
egész évre 4 frt.

Az előfizetések 
postantalványnyal 

eszközlendök.

Kgyes számok lO  krjával 
kaphatók a kiadohiv.

Rim aszom bat, 1895. jan uár 27.
Hi r de t é s e k .

GOMOR
T Á R S A D A L M I ,  KÖ ZG AZD AS ÁGI  ÉS V E G Y E S  T A R T A L M Ú  HETILAP.

Л GŐMÖRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET

>•* H I V A T A L 0  S К Ö Z L 0  N Y fi.

centiméterenként 2 kr., 
töl>s/őriért l 1 kr. fi70- 
h'tnlo. liélyi gdij minden 
»‘ííves beiktatásért 30 kr.

Л NYILTTF.RBEN

mimjen 3 hasábos gar- 
ínond sor dija lő  kr. 
Ilirdelöirodák, előfizetők 
vagy gyakori hirdetők 
tetemes díjkedvezmény

ben részesülnek.

I Vallási Türelem |

Ez a gyászkeretes két szó, ami koszo
rúnk Terhes Pál sírjára

Az embert égé z mivoltában meggyá
szoltuk, de a gyászolás sok minden meg
nyilatkozásából legkevésbé lett kidombo
rítva az, ami az elhunytat a közélet érde
mes férfiai sorából a nagyság piechsz táljára 
emelte, a vallási türelmesség

A magán és közélet terén szerzett ér
demek megszerezték neki a jeles férfiú ne- | 
vét, de a vallási türelem erénye volt tulaj 
donképpen az, a mely öt a nagyság nimbu- 
sával felruházta

Egy magasztos eszme volt az, a mely 
neki megfonta a dicskoszorút, s az eszme 
az, amely Őt a legigazabban gyászolja.

Tudjuk azt, hogy a vallás egy mistikus 
halalom, amely varázslánczát az ember és 
a földöntúli lét, és hit szerint a föld felett 
is láttatlanul uralkodó isteni eszme között 
szövi. Ebből az eszméből meríti tanait, eb
ből az eszméből vonja le erkölcsi elveit 

És az ethikai erő, amely e hatalom
ban rejlik, teszi érthetővé, hogy ez volt 
legerősebb a fanatizmus élesztésében min
den földön és minden időben.

Sok vallási harcznak, sok emberi vér
nek, sok századnak kellett lefolyni, mig a 
modern gondolkozás oda jutott, hogy az 
emberi czélok fölé helyezte az Isten esz
méjét s kmek-kinek megadta a lelkiismerete 
szabadságát, hogy az isteni eszmét, s er

kölcsét saját belátása szerint kövesse és 
embertársát ezen urában ne háborgassa.

És a felvilágosodott szellem daczára, 
amelyet a lenyugvóban levő XIX század magá
nak vindikál, uton-utfélen látjuk felütni fejét a 
vallási fanatizmusnak.uton-utfélen látjuk, hogy 
az emberek nem a felebaráti szeretet ápo
lásában versengenek, hanem abban adnak 
egyéni meggyőződésüknek súlyt, hogy mi
lyen vallást követnek ők, hogy milyen val
lást követnek mások és következőleg meny
nyire gyűlölik nyíltan vagy titkon más val 
lásu embertársaikat.

Nem egyszer látunk embereket, kik 
kérkedést visznek véghez abból, hogy 
ebhez vagy ahhoz a vallásfelekezethez tar
toznak, nem egyszer látják azt, hogy a val
lási kérdést beleviszik a hazafiság, a ma
gyarság, a polititika, a kormányzat, a tör
vényhozás, a közművelődés, sőt a társa
dalmi élet körébe is

Hisz vannak olyan korlátolt elméjű 
emberek, kik még énnel is tovább mennek 
és az egész emberi lelkületre, jellemre, szívre, 
becsületre akarnak a vallási jellegből kö
vetkeztetni, pedig, ha bírhat ez némi alap
pal egészen műveletlen elemeknél, intelli
gens, felviiágosodott egyéneknél ez egyenest 
sötétség, egyenest a társadalmi, állami létet 
szétduló t ü r e l m e t l e n s é g !

A vallási eszme ápolása emberi erény, 
társadalmi érdek, a türelmetlenség a leg
nagyobb bűn.

Megyénk és városunk vallásilag meg
lehetősen széttagolt, nem egyszer volt alkal
munk látni a vallási türelmetlenség jelensé-

ségeit és ha elfajult viszonyok között a val
lás papi szolgáját látjuk a legszebb erény
nyel, a vallási türelemmel ékeskedni, el
hunyta felett a nagyság sirba szálltát gyá
szoljuk és könyezve állunk meg a sir előtt, 
amely azt fogadja be, lei a legnemesebb erény 
legbuzgóbb hive s őre volt, kit példányul 
választhatott saját s más hiífelekezeteknek 
ily erényben kevésbé kitűnő lelkésze, és 
sok hive.

Ebben rejlett az ő lényének bflvereje, 
ez hozta össze elsősorban az óriási gyá
szoló közönséget sírjánál, ez ébresztett oly 
megrendítő gyászkeservet, s indított arra. 
hogy aggódva nézzünk a jövő felé, a mely 
az 6 behantolt sírjánál feltárult, a melyhez 
a reménysugárt a temetői sirbeszéd csillog- 

1 tatta meg
De ha el is költözött ő, bizzunk, hogy 

1 az 6 szelleme el nem távozott, itt maradt 
s ennek hatalmával fog őrködni, hogy esz
méinek méltó örököse vehesse át elárvult 
szószékét, kit ugyanez a nemes, felvilágo
sodott szellem: a v a l l á s i  t ü r e l m e s s é g  
fog vezetni.

N yílt levél
a »Rozsnyói Híradó« tek szerkesztőségéhez!

A »Rozsnyó Híradó« f évi január 20-ik 
számában megjelent »K.-H-Váraljáról« czimü 
czikkre válaszunk a következő :

A »Gömör« czimíí lap f évi január 
3-ik számában a k-h.-váraljai uradalom 
tisztikara aláírása mellett megjelent »Nyílt 

i levél« a »Rozsnyói Híradó« szerkeszkesztő-

T I E Ö Ä 1 .

AZ UJ KOR.MÁNYfíLNÖK ÉLETÉBŐL.
A télt követi a tavasz ; az enyhe, verőfényes, 

életet adó tavasz. A sok harezot kiállott s azután 
téli álomra pihent föld .újra megmozdul, öntu
datra ébred. Eltűnik a folyamokról a jégpánczél 
s a megdagadt folyam tnegujodva, megerősödve, 
tombolva, miként a börtönébe zárt és kiszaba
dult rab tör utat magának és megyen világgá !

A fékevesztett folyam nem ismer semmit, 
nem ismeri meg a barát* nun az elleuség tanyá
ját. Dúl, rombol, magával ragad mindent, mit 
útjában talál, de azután . ha kiöntött, az éltető, 
az áldásthozó szép tavaszi nap, akkor a rombo
lás. munkáján áldás, az iszap helyén televény 
föld, buja fű, oázis, nyugtot adó árnyas, üdülő 
hely, aranykalászok, rónatájak, gazdag vetések 
. . . élet fejlődik újra.

Ilyen volt a politikai helyzet is 1872. év 
tavaszán. A szélső őszi országban vitatkozások 
után a télire elpihent a két tábor, hogy újra 
szervezkedjék, s tavaszezal döntő ütközetre vo
nuljon egymás ellen.

Az úgynevezett országos baloldali pártnak 
hivei napról-napra szaporodtak. Divatba jött a 
baloldalhoz tartozni s aki a kormánynyal tartott, 
azt kigunyolták az értekezleteken és kifütyülték.

Az általános megifjodás, az általános ujjá- 
ébredés langyos szolt túl repült a Királyhágó 
béiczein is, s a sok barezot és politikai ütkö

zetet látott bérezek újra a lelkesültség hang
jaitól viszhangzottak. Városonként, falvanként 
alakullak az előkészítő bizottságok, melyeknek 
feladatává tétetett Erdélyben is megszervezni 
az egyesült országos baloldali pártot.

Az előkészítő bizottság Udvarhelyre nagy 
országos baloldali gyűlést hirdetett, amelyben 
az erdélyi társadalmi élet és politika faktorai 
adtak találkát egymásnak.

Szép, verőfényes tavaszi vasárnap volt, a 
város közepén lévő »Elba« vendéglőbe csopor- 
tonkint, tömegesen vonult a sok udvarhelyi, csik- 
megyei, háromszéki polgárság s az erdélyi fő
urak nagy része, hogy meghallgassák s tapsol
janak a baloldal kedvencz szónokainak. A gyű
lés a milyen nagy előkészületek előzték meg, 
olyan impozánsnak is ígérkezett. A tágas ven
déglőkért közepén volt az emelvény, a melyen 
drapériás, fellobogózott hely volt elkülönítve a 
népgyülés szónokainak

A kert egy szigetecskén volt, melyet a meg
dagadt patak s magas léczkerités vett körül. 
Egyik oldalán a kerítés le nyúlt egészen a pa
takig, mig a másik három oldala a szabad út
nak feküdve, már a messziről jövő által is ké
nyelmesen áttekinthető volt. Kora délutánra már 
úgy megtelt a tágas kerthelyiség, hogy a közön
ség nagy része, mely a házba в kertbe nem fért, 
kénytelen volt a kerítésen kívüli részen meg
vonulni.

A kertajtó rácsozata megett, a felszallago- 
zott BánfTy Dezső báró foglalt helyet egy asz
talkánál és osztogatta a jegyet a belépőknek s 
türelmetlenségének legcsekélyebb jelét sem mu

tatva, utasította vissza az egyre nagyobb szám
ban érkezőket, kik mind a gyűlésre érkeztek 
Erdély részéről, nem lévén már egy talpa- 

I latnyi hely sem a gyűlés helyéül kijelölt területen.
A békétlenkedök igy lassan elhallgattak s a 

zajongás lecsilapodtával Simonyi Lajos az 
óbester fia — el is kezdhette gyönyörű beszédét, 
szónoklatát az eddig zajongó tömeg úgy hall
gatta, mint templomban a prédikácziót s Bánlíy 
Dezső, a főrendező, megelégedetten bólmtgatott 

: szürke czilinderes fejével, látva, hogy mégis 
I minden jól sikerül.

De korai volt az ö öröme !
A kormány, mely neszét vette, hogy mik 

I készülnek Udvarhelyen, mindent elkövetett, hogy 
a népgyülés megtartását megakadályozza. Titok
ban kikutatta, hogy kik a nép kedvenczei, s 
azok között igyekezett saját részére pártot sze
rezni. Sikerült is az erdélyi befolyásos urak egy 
részét megnyerni magának, akik faluról falura 
jártak s lebeszélték a népet a gyűlésen való 

I részvételről. Előszedték az obiigát kortestogá- 
sokat, hogy a baloldaliak azon vannak, hogy fö l
emeljék az adót, katonának vigyék a kenyér- 
kereső fiút я több effélét

Volt, a ki hitelt is adott.
De ez még nem volt minden.
Mikor már javában folyt a gyűlés és Si- 

I monyi Lajos egy hatalmas alko 'ódasara, melyet 
a kormányra mondott, a tömeg éppen éljenezni 
kezdett, az országúton feltűnt egy kicsinek látszó 
csapat, melyet a népnek, különösen a köznépnek 

í egyik kedvencze : B. földbirtokos vezetett lóháton



gégéhez« czimű czíkket a nevezett uradi 
lom tisztikara nevében alulirottnк m á s n a  к 
befolyásolásolása nélkül saját m eggyőzedé 
síinkből, saját felelősségünkre irtuk, az 
abban foglaltakat teljes egészében fent á rtjuk, 
mindazideig, mig az abban mondott, telté 
teleknek eledet nem tesz.

Nyilatkozatunknak lapjában megjelent 
illetéktelenqualifikálásátvisszautasítjuk, egy
úttal pedig kinyilatkoztatjuk, hogy ez ügyben 
további hírlapi nyilatkozatot nem, —  d■* a 
czikkirónak, alulírottak, személyesen felvi
lágosítást, —  ha kívánja magyarázatot is 
adunk.

A k.-h-váraljai uradalmi tisztikara Hí
vében :

Sztripszfcy P. Mihály.
Szentpébery Árpád. M ayor Géza.
Ruszinkó Mihály. Kosbenszky Pi f .

Ладу Gyula. Dr. Kathona László 
Béhez к'у József.

Collegank jubileum a.
A Sátoralja-Ujheiyen megjelenő »Zemplén« 

nem régiben ünnepelte 25 éves jubileumát.
Vidéki sajtó életében tisztes idő. Ezen al

kalomból ünnepi számot jelentetett meg, a mely
ben jelenlegi és múltbeli munkatársai különféle 
közleményekkel tették érdekessé az ünnepi szá
mot, amelynek élé?^kségét emelte, hogy minden 
czikk vagy emléksor mellett ott van a szerző 
arczképe is. A névsorban a legelőkelőbb és leg
intelligensebb egyének neveivel találkozunk, élő 
tan«ságul, hogy Zemplén* közönsége a hírlapiro
dalom iránt élénk érdeklődéssel viseltetik s mi
vel ezen érdeklődés körülbelül a műveltség meg
bízható skálás mértéke, Őpp azért Zemplénme- 
gyéről el is mondhatjuk, • hogy az egy valóban 
intelligens vármegye.

Meggyőz bennünket erről még jobban ha 
az ünnepi számban átolvassuk a lap történetet. 
Látjuk belőle, hogy az a lap sok vergődésen 
ment keresztül, sőt biztos bukás előtt állott, 
mig a vármegye nem tette becsület kérdéssé, hogy 
a megye ügyeit szolgáló Зар a megye legkomo
lyabb támogatásában részesüljön.

A főispán, alispán, megyei tisztikar megye 
bizottsági tagok erélyes fellépésére a Zemp
lént« a megye hivatalos ^közlönyévé és az ösz- 
szes községekre nézvést* kötelezővé tették és 
ezzel mindenkorra biztosították a megyei lap 
fenállását.

Persze, hogy egv ilven maga< szellemi 
érettségre mutató határozathoz félre kellett tenni 
féltékenykedest, hatalmi ^rdeksz***npnntot, párt- 
tekintetet, klikk szellemet, felekezeti irányzatot, 
intriguát, demagógiát és ennek érdekekből vjdó

titkos pártolását, le kellett tenni arról, hogy a 
sajtó eszköznek tekintessék, le kellett tenni ar
ról, hegy a sajtó ügyében szinf no merjenek 
vallani, hogy tán két kulacsos sajtópártolási po
litikát űzzenek, hanem kellett egy nemes, fenköH 
szellem, mely felül tudott emelkedni a köznapi 
lelkek hitvány felfogásán s ugv ► ondol* a, hogy 
a sajtó a társadalom i, a társadalom közös ezéi- 
jainak szolgálatában, mely nem az áramlatok 
szerint eviczkél, hanem boons existin'iájában 
rejlő függetlensége folytán h itározott irány is
tápolója.

Persze ilyen elhatározáshoz független gon
dolkozás, modern szi liem kell, s mert Zemplén 
megye ennek közvetlen szép példáj 0 adta, iid 
vözöljük a zempléni szellem modern szövetsé
gessé! a »Zemplén«-!.

Megyebeliek ketten szerepelnek az ünnepi 
számban :

Dókus R ágó'у  i-Ilona  a következő szép, 
eszmegazdag gondolatot jegyezte be az ünnepi 
számba: »Istenben bizva, higy és remélj! Így 
könnyű lesz az életben minden nehéz«

Dr. Kátniczky Géza Torn all у áról. pedig 
a következő, egyik-másik vidéki újságnak jó 
leezkéül szolgáló eszmeiüt tatót küldötte be:

A vidéki élet kiválóbb szereplőinek szer
telen dicsőítése; kisebb jelentőségű események- 

I nek értekükön felüli kiemelése; egyszer pon- 
I gyolaság ч kifejezésekben, másszor pedig dagá 

lyos irály, mely csak a tartalom fogyatékos vol
tának az elpalástolására szolgál; ezeket szokták 
ugv gondolom, a vidéki sajtó hibái gyanánt 
felhozni, — meg talán még azt is, hogy a vidéki 
lapok sokszor az egész emberiség jövőjére ki
ható, vagy oly országos jelentőségű kérdéseket 
is taglalnak, melyek erejüket túlhaladják.

Lehet a felhozotlakban valami igaz ág. De 
akik a vidéki lapok hibáit emlegetik, elfeledik 
azokat a nehézségeket, melyekkel szerk ■-zlésük, 
fizetett munkatársak hiányában, jár : elfeledik, 
hogy a vidéki lapoknak nem az ; czé’ja, hogy 
abszolút becsű műveket alkossanak, hanem az, 
hogy híven feltüntessék a vidék társadalmát a 
maga sajátos életnyilvánulásaival; méltassák a 
vármegyei érdekű vagy helyi eseményeket és e 
mellett, irodalmi színvonalon maradva, megnyis
sák hasábjaikat a szépirodalom mezejere kíván
kozó, úgynevezett kezdő munkások számára is.

Ha ezeknek a ezé lóknak megfelelnek ; az 
előnyökkel szemben el fognak tűnni a netalán 
előforduló hibák.

A »Zemplén« arra törekekett, hogy a vi
déki hírlapok rendszerint \a!ó hibái* elkerülve, 
annak a vármegyének eseményeit, amely várme
gyéhez annvi történelmi nagy ern'ék fűződik, 
híven feltüntesse és egyszersmind ugv társa- 
da1 mi, mint szel! mi éleiének is h kifejezője 
legyen

Huszonöt éves fennállásénak ünneplése azt 
• a bű ■ g hogy felad 

oldotta meg

BánfTynak sehogy sem tetszett a dolog 
pláne mikor észrevette, hogy а В -vei jött mind
egy 500 székelynek és oláhnak bunkós bof meg 
görbe csákány is vm  a suba alatt

B. László odaállt a rácsajtó e’é » jegyet 
kért BáníTytól. Bántfy Dezső, aki jól tudta, hogy 
B.-nek nem lehet jó  szándéka, sietett kijelen
teni, hogy jegy nincsen, hanem ha éppen bo 
akar jönni, úgy csak tessék, kivételesen jegy 
nélkül is beereszti.

»De nem addig van főrendező uram, hanem 
jegyet és bebocsátást követelek ennek az ötszáz 
polgárnak !« szólott B. s az ez idő alatt a ke
rítés elé érkezett csapatjára mutatott.

Bánííy látva a bajt, odahívott néhány ren
dezőt és kérte B.*t, hogy legyenek egy kis türe
lemmel, mig megbeszélik a dolgot s tanácskozni 
fognak. B.-nek nem a gyűlés békés meghallga
tása volt a czélja, hanem a zenebona és harsá
nyan oda kiáltott a gyanús csapatnak:

»Atyafiak, polgárok bontsátok le ezt a ke
rítést, nektek js jogotok van meghallgatni, hogy 
mit beszélnek benn az urak !«

Az ötszáz atyafi egy perez a latt leszakította 
a léczkeritést és elkezdte a kertben levő amúgy 
is szorongatott tömeget nyomni. A hallgatóság 
engedett addig, ameddig hely volt, de a nyomás 
jly hirtelen és oly erősen jött, hogy a tér kö 
zepén felállított szónoki emelvény összeroppant 
és összedőlt.

Erre az erélyesebb rész bothoz kapott és 
kezdődött olyan verekedés, mint a melyhez ha
sonló csak a régi viczispán és követvalaszfáso- 
kon esett meg. A támadók tarsolyukban köve
ket is hoztak magukkal s azt a tömegre zúdí
tották. A tömegben feles számmal vobak asszo
nyok, leányok, csupa urinők.

A megtámadottak tehát legelőbb is azokat 
igyekeztek biztos helyre hozni s a vendéglő szo
bái, szaletlija pár pillanat alatt elájult asszo

nyokkal és leányokkal telt meg, akiket, ugv a 
hogy ápolás alá is veitek

Künn ezalatt e/iidar világ járta. A tárna 
dók és megtámadottak között valóságos csata 
fejlődött ki Az ötszáz folfegy vérzett oláh körül
fog! a védtelen bár ezrekre menő tömeget, va 
ióságos csatát provokáltak s nemsokára halom 
ban heverlek a csata színhelyén a bevert fejű, 
meglépett ruhája polgárok. A rendezőség a he
lyett, hogy pandúrokért küldött volna -  elme
nekült, csakis az egy Bántly nem vesztette el 
a fejét

Eleinte kérte az oláhok vezetői, hogy ne 
ontsák hiába az embervért és térítsék eszére a 
megvadult népet, de mikor látta, hogy ez nem 
használ, hirtelen összesúgott egy gazdag molnár
mesterrel, aki iamerte a megárad! patak m d- 
rét. ez azután összeszedett vagy 30 embert a bát
rabbakból, belementek a vizbo, keresztül gázol
tak, majd karókat es botokat törtek s az oláhok 
mögé kerülvén, azokat hátban támadták meg s 
püíölni kezd ék.

Ez alatt Bán fly lovas legényt szalasztott a 
várba, honnan rövid időn megérkezett négy szá
zad baka, akik a tömeget bekerítve, azt szétza- 
.variák s a kinél botot, követ találtak, fülön 
csípték s megkötözték

Egy fél óra alatt rend is volt újra a bal
oldali országgyűlés helyén. De minő rend ! A 
szigetecskén, a keit utain, jajgató, földön hoverő 
megvert, megkínzott emberek, siránkozó nők 
hevertek A század derék kapiiánya sebészekért 
és gyógyszerekért küldő't és a sok bevert kopo
nyát megfotdozták, bekötöztek

Természetesen táviratilag értesítették a bel
ügyminisztériumot, a kiket persze nem lepett 
meg n d■■■log és szigoréi vizsgálatot rendeljek el.

Hogy a vizsgálat eredménye mi let ? Arra 
már hí • * n Vl^/ tn, csak azt tudom, hogy
Bái ff Dez ő b и a/ ta nem szereti az oláhokat.

Déri Béla.

H Í R E K .
— Hámos Lássló főispán hivatalos ügyek 

. ’ intézésére f. hó 25-én Rimaszombatba érke
zett és pár napot itt töltött.

— Fridrich Vilmos a kitüntetett jegyzőnek 
f hé 22 én adta át nagy ünnepélyességek kö-

! zött Hamos László főispán az érdem jutalmát
: méltató szép beszédben a koronás arany érdem

keresztet. Az ünnepélyt fényes és látogatott ban-
I Kett fejezte be

—- Korcsolya-egyesületünk, mint értesü
lünk képviselve lesz a budapesti korcsolyázó-egye-

álet álta1 1895. január hó 27-én, esetleg a kö
vet кн/ő  ünnepnapon megtartandó jégünnepélyen 
Budapesten Úgy halljuk, hogy korcsolya egye
sületünk derék elnöke dr, Löcherer Tamás és 
bájos neje, továbbá Samarjay Janosné urhötgy 
által lesz képviselve.

Marikovszky Géza balogi számtartót
I Coburg Koházv Fülöp herczeg kitüntető bizal

miban részesítette, midőn legközelebb rimaszécsi 
tiszttartóvá nevezte Őt ki. Az előléptetésnek ör
vendünk, mert Marikovszky Géza egyénisége

! biztosi'ék arra, hogy magasabb állásában a tár
sadalom javára nemcsak saját személye által 
fog hatékonyabban befolyni,, hanem mint ő Fen
sége egyik képviselője a herczeg jóakaratát és 
támogatását is kifogja eszközölni megyénk, szék
városunk társadalmi intézményei iránt.

— Szakai! András urat gróf Festetich An
dor földinivelésügyi miniszter kinevezte a megyei 
' özigazgatási bizottságba közgazdasági előadó
nak Szakáll András ur a gömörmegyei gazda
sági egyesület titkárja is, kívánjuk, hogy uj 
tisztében tegyen sok jó szolgálatot a mezőgaz
daság ügyének, a mely egyik istápolását a gaz
dasági egyesület lábra állítása fogja nyerni. Annyi 
azonb Q bizonyos, hogy a munkára kész titkár 
addig mit sem tehet, amig a* közgyűlés egybe 
nem hiv .tik. Ezt kell tehát sürgetnünk.

Meghívó. A rimaszombati izr. ifjúság
1895. évi február hó 10-én az izr. nőegylet 
alaptőkéjének gyarapítására a »Három Rózsa« 
nagytermében zártkörű tánczvigalmat rendez, 
melyre t. czirnet es családját tisztelettel meg
hívja a rendezőség. Belépti-dij személyenkint 
1 frt. Fel ül fizetések a jótékonyczélra köszönettel 
fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete 
8 órakor.

Terhe9 Pál tem8tése január hó 20-án
délután t órai.or ment végbe olyan óriási rész
vét mellett, a milyent még nem igen látott Ri
maszombat A rendő ség úgy látszik, hogy ezen 
tömeges részvételre el sem volt készülve, mert 
a megjelent küldöttségek és testületek csoportos 
elhelyezése jóformán lehetetlen volt. A temetésen 
' e- ületileg jelent meg a megyei tisztikar Bor- 
n ‘misza László alispán és Lukács Géza főjegyző 
vezetése alatt A varon képviselőtestület, a ref. 
egháztanács ö^zes tagjaival, a kath. egyház, 
két káolánja által képviselve, a zsidó hitközség ; 
egimpozánsabb volt az ág. ev. egyház képvi- 

sh ő nek Kubinvi Aladár vezetése alatt történt 
felvonulása ; rokonszenvet keltett a helybeli 
helyőrség tisztikarának teljes számban megjele
nése Ungenauer ezredes vezetése alatt. Képviselve 
volt a gymnasium igazgató választmány, tanári 
kar és ifjúság O't láttuk a törvényszék, a pénz
ügyig azgatóság, a takarékpénztár, népbank, a 
Casino képviselőit, végül nagy szaruban kiket 
udvariasságból is elsőhelyen kellett volna emlí
tenünk a rimaszombati és vidéke nöegyletének 
nngy hölgy-küldöttség tagjait élükön Bornemisza 
Lászlóné elnökkel. Ott v iltak ezenkívül a me
gyénkben ref. egyházak legkiválóbb lelkészei, 
Nagy Pál esperes, Vatthay László, Szalóczy 
Dániel, Csabay Pál. Ruszkay Gyula, Kupay Dé
nes, Szabó Gyula s mások. A temetési szertar
tás megkezdése előtt kihozták a koszorúk nagy 
sokaságát és a készen álló kocsikra rakták ; a 
sokak kozott koszorúkat küldöttek . A rimaszom
bati ev. ref. egyház — szeretett lelkipásztorá
nak. A rimaszombati egyesült prot. főgymnasium 
7 - szeretett igazgató választmányi tagjának, 
Ügybuzgó felügyelő bizottsági tagjának — gö
mörmegyei nép- és iparbank. Rimaszombat és 
vidéke nőegylete — szeretett pénztárnokának. 
Rimaszombati Casino — szeretett volt pónztár- 
nokának Isten veled! —  nőd és gyermekeid. 
A legjobb rokonnak és hü barátnak — dr. 
Szabó Samu és családja. A szerető, gon
dos sógornak — özvegy Turóczy Józsefié. 
Főgendnoka — papjának (Baksay István.) Fe
le]1 heteden legjobb barátjának — a Baksay 
család A jó rokonnak — Marikovszky Géza és 
neje. Tisztelő barátaid — Latinák testvérek. 
Szeretett rokonnak — Horváth János. Áldva, 
kegyelettel megőrizzük nemes emlékedet — Stech 
Kálmán és családja. Igaz barátjának — Lukács 
Géza és neje. A felejthetetlen jó  barátnak — 
Beliczky Viktor és családja. Szeretett igaz barát*



juknak — Molnár József és családja. Tiszteletűk 
és barátságuk jeléül — : Samarjai János és neje.
Az igazi jó barátnak ■*- Dapsy József és fele
sége, Ezenkívül koszorúi, helyeztek a ravatalra : 
az elhunytnak testvérei!; továbbá Szabó Károly 
és neje Etelka; Mihalik! Dezső és családja; Far
kas Gyula es családja ; Dr. Orbán József és neje; ! 
Dr. Baczoni Lajos és családja; Karkalits Gyula j 
ét családja A gyászszertartás az udvaron ment | 
végbe. A koporsót a fajdalmuk által megtört 
családtagok, távolabb a küldöttségek és a kö j 
zönség állták körül. Bevezetésül az ev ref. egy- ! 
ház énekkara intonált egy valóban szívhez szóló 
szép halotti dalt Ezután Ruszkay Gyula jánosi 
lelkész, tanácsbiró mondta el emékbcszédszámba 
méné búcsúztató beszédét. A beszéd teli volt 
találó jetemzéssel, költői lendülettel, papi ihlett- j 
séggel, anélkül, hogy az egyházi jellegből kivet
kőzött volna, vagy az áhitat hangulatát zavarta 
volna. A mélyhatásu beszéd után a rimaszombati 
dalárda búcsúzott el a halottól, néma koporsója 
felett még egyszer elzengvén régi kedves dalát j 
*A dalnokról« Ezután megindult a rnene?. lm- j 
pozáns hosszú sorban kígyózott az a temető j 
felé. Az eleje ott járt a régi sirkertben. midőn í 
a halottas kocsi megindult. A menet az általános 
gyász nagyszabású nyilvánulása volt. Künn a 
a temetőben a nyitott sir előtt mondott Vatthay 
László rimaszéesi lelkész végső búcsút. Szavai 
keresetlenséggel a szív mélyének legtisztább for- , 
rásából folytak, s csengő orgánumának kellemes i 
Lángjai könnyen találtak utat a szívhez. Sza- j 
vaiban a hit, remény és szeretet voltak meg- • 
örökítve, s mély könyárját nyitották meg a meg- | 
jelenteknek, a kiengesztelő vigasztalódást árasz- 1 
tolták szét, a melynek ; hatása alatt mindenki 
ajkán az a két szó lebegett: » n y u g o d j é k  
b é k é b e n ! «

— Atfileta bál, A gömörmegyei athletikai 
club báljára az előkészületek serényen folynak.
A végrehajtó bizottság-Farkas Zoltán elnöklete 
alatt serényen működik, és a legnagyobb körül
tekintéssel fáradozik azón, hogy a mulatság min
den izében sikerült lehessen. A meghívók Buda 
pesten készülnek egy első rangú mfiintézetnél 
és már legközelebb szét lesznek küldve Kedves 
meglepetés tárgyai lesznek a női tánczrendek is.
A terem feldíszítése is kiváló gondját képezi a 
bizottságnak, s igy a bál a legdíszesebb keretben 
fog lefolyni Mint halljuk, székvárosunk és me
gyénk társadalma általános rokonzsenvvel kiséri 
a bált A társadalom müveit egyénei a bálon 
fognak egymásnak találkát adni, s képviselve 
lesz a megye minden Vidéke. A rendezőséget, 
mint tapasztaltuk, nagyon egészséges irányzat 
uralja, a melynek czélja hogy igazán fesztelen 
társaságra találjon a bálon mindenki, s a társa
ság minél inkább ‘.olvadjon össze egy nagy 
egészbe, amint ez a nagyvilág báljain is szokás 
Remélhetőleg igy olyan nimbust tog nyerni az 
athleta-bál, a mely mindenkorra biztosítja neki 
a bálok terén a vezérszérepet.

— Kinevezés. A sóvári m. kir. erdőhivatal
hoz Huschek Ferencz neveztetetett ki erdésznek.

— Humoros tárcza. Múlt számunk tárczája 
széles körökben sokféle kombinatiókra adott al
kalmat. Nem bocsátkozunk azokba, de azt saját 
reputatiónk érdekében jelentjük ki. hogy midőn 
azon tárczának helyt adtunk, nem gondoltunk 
arra, hogy az valakinek m a g á n  becsületét 
megsértse, amire a tárczaközlemény közölt alak
jában uem is alkalmas.

— Eljegyzés. Matolcsy Pál a rimaszombati 
tanítói kar egyik kiváló tagja, eljegyezte Kásky 
Erzsiké urhölgyet, néhai Ráski Bertalan müveit 
és kedves leányát.

— Az uj számtartó. Fülöp Coburg Koházy 
herczeg a f.-balogi számtartói állásra a mely 
Marikovszky Géza előléptetése folytán megüre
sedett, Br. Dingelstedt Ernő uradalmi tisztet 
Ausztriából nevezte ki. Br. Dingelstädt nem ide
gen ember Gömörben, mert Jolsván Neogrády 
Lajos mellett több éven át gyakornokoskodott. 
Itt tanulta meg a magyar nyelvet is. A báró úr 
osztrák születésű, és fift azon Dingelstädt bá
rónak, ki a bécsi udvari operának is inten
dánsa volt.

—  A kereskedelemügyi miniszter Kubinyi 
Géza országgyűlési képviselőnek, a Magyar Ál
lamvasutak Dobsina állomásától Istvánfalu, Ver- 
nár és Gróni ez irányában Poprádig, esetleg 
Káposzta-faluig, továbbá a murányvölgyi helyi 
érdekű vasút Nagy*Rőcze állomásától Kis-Rócze, 
Murányhuta, Vereskő, Telgárt, Vernár és Grénicz 
irányában Poprádig, esetleg Káposztaíaluig, va
lamint Breznóbányától Bikás, Benyus, Polomka, 
Zavadka, Helpa, Pohorella, Vereskő, Telgárt, 
Vernár és Grénicz irányában Poprádig és végül 
a Magyar Államvasutak Tiszolcz állomásától 
Erdőköz, Mihálylelek, Breznóbánya és Olaszka 
irányában a Magyar Államvasutak Zólyom-Brezó 
állomásáig vezetendő helyiérdekű vasútvonalra

megadott és 1804. évi január 7-én meghosszab
bított előmunkálati engedé’ynek érvényé! a le
járattól számítandó további egy évre ineghosz- 
szabbitotta.

—  A simonyi nbiliió. Meg volt irva legkö- i 
zelobb, hogy a s . . . i bírónak milyen kalandja 
volt a vasúttal Feleden. A jó simonyiak ezt bi- 
rájuknak tudták be, s apraja-nagyja kézről-kézre 
adta a »Gömört«, hogy a nem mindennapi his
tóriát olvassa Porsze, lett erre roppan? hahota,
s a biró uramat a gúny kisérle minden lépésé- j 
ben. Hiába bizonyította, hagy nemcsak egy к . . . i 
biró van a vi.ágon, nein használt semmit Tu 
dom 1st vettünk erről a mulatságos nagy ribil- ! 
lióról, és Gáli Miklós biró uramat a páczból ; 
kimentjük, és megnyugtatványozzuk itt, hogy 
nem ő volt az a bizonyos s . . i biró!

— Figyel meztetés Az ezredéves országos 
kiállításra szóló bejelentsek elfogadási határ
ideje meghosszabbít látván, azok f. évi január 
hó végéig a helyi vagy kerületi bizottságokhoz 
múlhatatlanul beküldendők A kiállítani szándé 
kozók egvuttal felkéretnek, hogy bejelentési ivei
ket ne kiPdjek közvetlenül az igazgatósághoz, 
hanem a helyi vagy kerületi bizottsághoz Mis- 
kolcz, 1895. január 21, Az 1896-iki ezredéves 
országos kiállítás miskolczi kerületi bizottsága.

—  A szabadkai állami méntelepen f. hó 
26-án volt a mének kiosztása, mely alkalommal 
a gömör- és nógrádmegyei lótenyésztési bizott
ság tagjai itt voltak városunkban, igy a többek 
közt gróf Degenfeld Lajos nógrádi és Hűmos 
László gömöri főispánok.

— Aki a jó regényeknek és szórakoztató 
i elbeszélések, valamint a szép költeményeknek

kedvelője és aki a szellemi szórakozást sem 
| tolja háttérbe, az helyesen cselekszik, ha elő

fizet a »Képes Családi Lapok «-га E lap szép
irodalmi lapjaink között egyike a legrégibbek
nek és ügyesen összeválogatott tartalma és di- 

I szes kiállításához képest a legolcsóbb is. A »Ké- 
! pes Családi Lapok« ezenkívül minden negyed

évben egy teljesen bevégzett és könyvalakba 
köthető regényt ad, melyhez díszes boríték is 
járul. A »Képes Családi Lapok« előfizetési ára: 
egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 
50 kr. Mutatványszámokat ingyen és bérmentve 1 
küld a kiadóhivatal Budapest, Vadász utcza 14. 
saját házában

— A mezőgazdaság érdekében. Somogy- 
megye törvényhatóságának több tagja indítványt 
terjesztett a megyei közgyűlés elé, melynek ér
telmében a megye kérvényt intézzen a kormány
hoz és az országgyűléshez a mezőgazdasági ba
jok orvoslása érdekében; szólítsa fel továbbá az 
ország többi törvényhatóságát, hogy terjesszenek 
föl hasonló kérvényeket A mezőgazdaság érde
kében teendő törvényhozási és kormányintézke
dések legfontosabbjaiként a következőke» jelöli

j meg az indítvány: A kereskedelmi szerződések 
' megkötésénél a mezőgazgasági s egyéb termelési 

ágak érdekei helyes egyensúlyban érvényesülje
nek. A vámtarifa megállapításánál a mi mező- 
gazdasági terményeink ugyanabban a védelemben 
részesüljenek, melyben az osztrák ipar termékei 
részesülnek. A külföldi gabona bahozatala körül 

I fölmerülő törvénytelenségek és szabálytalanságok 
' szüntessenek meg. A tőzsdének a mezőgazda- 
1 ságra káros üzelmei szüntessenek meg és atőzs- 

debiróság illetékessége szabályoztassék. A vasúti 
I és hajózási tarifák a külföldre vitt mezőgazdasági 
' terményekre nézve lehetőleg szállíttassanak le; 

a tarifa-kedvezmény minden vidék tekintetében 
terjesztessek ki ; a közös vámterületre külföldről 
érkező mezőgazdasági nyerstermények — a lé
tező kereskedelmi szerződések határain belül — 
a belfödi terményeknél kedvezőbb szállítási ta
rifában ne részesüljenek. A hiteltelekkönyvek 
átalakítása minél előbb fejeztessék be. A mező- 
gazdasági hitel szövetkezeti alapon szerveztessék 
és tétessenek meg a kellő intézkedések, hogy az 
osztrák-magyar bank nynjtson a gazdáknak is 

j személyes hitelt. Adórendszerünk alakitassék át 
akként, hogy az ne kizárólag a földdel bírókra 
nehezedjék, hanem az állami teherviselésbe vo- 

i nassanak be hathatós rendszabályokkal amaz 
elemek is, melyek a teherviselés aló! eddig jo g 
talanul kivonták magukat; vétessenek tehát szi
gorúbb ellenőrzés alá a különböző vállalkozók 
és üzérek jövedelmei és adóztassanak meg a 
tőzsdei kötések is. A fogyasztási adók rendszere 
a mezőgazdasági érdekek szemmeltartásával ala
kíttassák át. A telepítési ügy állami pénzerővel 
fejlesztessék. Az ország különböző s eczélra al
kalmas részein ipartelepek állítassanak föl és 
különösen ama iparágak részesüljenek állami 
támogatásban, melyek mezőgazdasági nyerster
ményeket dolgoznak fel Vizi közlekedési utaink 
fe jeztessenek . Az öntözés és talajjavítás minél 

I nagyobb mérvb n lehetővé tétessék és előmoz
dít! &aeék. A fTlloxera által elpusztított szőlők fel
újítása végett az állam egyeseknek és szövetke
zeteknek — hozandó törvény alapján — kamat-

nélkül előlegeket adjon s ilyen felújított terüle
tek több óvi adómentességben részesüljenek. 
Szüntessenek meg mindazok az akadályok —  
létező vámszerződések korlátain belül — me
lyek állatkivi?elünk elé gördülnek s az állatok 
jobb értékesithelése végett fogyaszszon úgy a 
közös hadsereg, mint a honvédség juh- és sér
tőstül-t is; továbbá szüntesse meg a közös had
sereg, mint a honvédség mindazokat a rendsza
bályokat, ml yek akadályul szolgálnak arra, hogy 
lóállományukat nagyobb mértékben közvetetlen 
i tényé- öktől szerezhessék be. A földmivelési 
iskoák es gazdasági intézetek szervezete s a 
vándortanitói in' nény a gyakorlati élet köve
telményei szeriül alakíttassak át; továbbá а 
népiskolák tanrendszere s ily irányban módosit- 
tessek és felsőbb gazdasági akadémia létesittes- 
ék. Szerveztessék a gazdasági érdekképviselet 

független alapon. — Gömörmegye mindenesetre 
sietni fog Somogy megye felhívására hasonló 
értelemből felírni a kormányhoz.

A bálok előtt megtekintettük Löfkovics 
Lipót jóhirü kereskedőnk üzletét s elmondhat 
juk hogy nála oly dús választék van felhal
mozva csipkék, d'szek, virágok, legyezők, kez- 
tyük, női- és férfi lak-topánok, férfi nyakken
dőkben stb., hogy ahhoz hasonlót elképzelni sem 
tudunk ; minden czikk olyannyira sic, hogy a 
legkényesebb Ízlést, is kielégíti. Ajánljuk a kö
zönség figyelmébe és pártfogásába.

— Egy igen jó divat-lap. A »Pesti Hír
lap« kiadóhivatala folyó év elejetői »Párisi Di
vat czim alatt egy igen jó női lapot ad ki, 
mely melepően nagy elterjedettségnek örvend. A 
»Párisi Divat« előfizetési felhívását lapunk jmult 
évi 50, számához mellékelve megküldöttük ol
vasóinknak Ez az uj lap bebizonyította életre
valóságát s azt, hogy a közönség pártfogására

I valóban érdemes. Ajánljuk olvasóink figyelmébe. 
Előfizetési ára: egész évre 8 frt, félévre 4 frt, 
negyedévre 2 frt A »Pesti Hírlap« napilappal 
együtt egész évre 18 frt, félévre 9 frt, nagyed- 
évre 4 frt 50 kr, egy bóra 1 frt 60 kr. Egy 
mutatványszámmal szívesen szolgál a »Pesti 
Hírlap« és a »Párisi Divat« kiadóhivatala Bu
dapest, V., Váczi-kÖrut 78. szám.

— Tavaszi luxusló-vásár. Az országos gaz
dasági egyesület lóvásárrendező bizottsága által 
minden év őszén é3 tavaszán rendeztetni szo
kott hírneves luxusló vásárjai iránt igen nagy 
érdeklődés mutatkozik már most is. A bizottság 
ez idei április hó 18—2l-ig  tartandó vásár*ter- 
vezetét még tetemesen szigorította oly czélból, 
hogy a magyarországi tenyésztőknek csak leg
jobb anyaga vehessen ott részt A bizottság be
jelentéseket csak márczius hó 15-ig fogad el, 
miután a Tattersallban oly időben csak 250— 
300 ló helyezhető el a bejelentők által. Vásári 
tervezet, nyomtatványok és felvilágosítások az 
országos gazdasági egyesület titkárságánál (Bu
dapest, Köztelek). A rendező bizottság arról is 
gondoskodik, hogy a vevőközönség teljesen tájé
kozva legyen a lovak minősége és ára felől, mely 
czélból 2 héttel a vásár előtt, magyar, franczia 
és német nyelven szerkesztett katalógust küld 
az érdeklődőknek, melyben a lovak részletes 
leírása és ára ki van tüntetve.

— A földmivelési miniszter és a baromfi-
tenyésztés. Festetits Andor gróf földmivelési mi
niszternek az őrs ág baromfitenyésztői már is 
sokat köszönhetnek Igen fontos intézkedést haj
tott akkor végre, amikor a baromfi-járványok 
ellen a vármegyéket szabályrendelet készítésre 
szorította Az anyag javítás érdekében a meg
levő 6 állami fajbaromfi-tenyésztők számát egy- 
gyel Kassán még a múlt év folyamán megsza- 
poritotta és ez év folyamán 30 állami minta 
baromfi-tenyésztőt szándékozik az állami bir
tokon létesíteni.

— Vasúti kedvezmény. Miután az iparcsar
nokban levő állandó kiállítást feloszlatták, a ki
állított tárgyakat mind el kell vinni. A kereske
delemügyi miniszter az elszállítandó tárgyaknak, 
a kereskedelmi muzeum igazgatóságának igazo
lása mellett, az összes vasúti vonalakon ötven 
százalék szállítási kedvezményt ad

— Vaszary Kolos az uj kormányerőkről.
A herczegpr másnak az egyik budai káplán vitte
hírül, hogy Bánlfy Dezső bízatott meg a kabi- 
netalakitással. A herczegprimás — miként ezt 
a káplán lapunk egyik barátjának beszélte — 
mosolyogva felelte: »kommt seben was besseres 
nach«. A herczegprimás abban a nézetben van, 
hogy a Bán if у- kormány sem népszerűség, sem 
szívós ág tekintetében nem hasonlítható az előző 
kormányhoz. B.míTy a herczegprimás szerint nem 
népszerű az országban, ahol csupán erélyét hal
lo! Iák dicsőíteni. A herczegprimás végül kije
lentette, hogy a püsp >ki kar nem adja és nem 
adta volna meg magát az egyházpolitikai harcz- 
inezőn, bárki is követte volna Wekerlét a kor- 

I Hiányzásban.
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Hirdetmény.
A rimaszombati kir. törvényszék köz

hírré teszi, hogy a m. kir államvasutaknak 
a putnoki államv-asuli ál’om ís kibővítése 
iránti kisajátítási ügyében, a Putnok város 
határában fekvő putnoki 966 számú telek
jegyzőkönyvben 1052 helyrajzi számú, Os- 
váth Kálmán, Osváth Pálné szül: Osváth 
Erzsébet, Kis Lajosné szül: Osváth Irma, 
Osváth György, Osváth Bertalan, gróf Se
rényi Béla, mint Osváth Krisztina jogutódja 
és Osváth Judit tulajdonát képező, a be
terjesztett tervrajzban és kártalanítási ira
tokban megjelölt jngatlanságra nézve, a 
kártalanítás megkezdése határnapjául az 
1895 évi január hó 28-ik napjának d. e. 
10 óráját tűzte ki, Pulnok vá»os 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 ál-én.

Feledj, * Knbínyi Aladár,
k t. jegyző • k. t elnök
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A még- eddig fölülmulhatatlan Mf t l ár t s l  k-féle 

csász. és kir. kizárólag szabadalmazott

patkinyirtó-pogáosa
azon rendkívüli pusztító szer, amely rohamosan kiirt 

patkányt, egeret és yakondokot 
anélkül, hogy más háziállatoknak kárt okozna. Phosphort,

strichnint, arsenikumot vagy más méregként ható szert azonban nem 
tartalmaz.

Kísérletezések ezen irtószerrel több uradalmakban a legkitűnőbb sí
kénél tétettek; hivatalosan is megvizsgáltatott és védjegygyei láttatott 
el, melyre ügyelni kérem, mert csak védjegyemmel ellátott patkányirtó-po- 
gácsa hatásáért kezeskedhetem.

Egy nagy csomag használati utasítással együtt 30 kr- —  60 fillér.
» kis » » » » 15 kr. —  30 fillér.

Ezen kiváló patkányirtó szer kapható Budapesten : Vargha Károly 
ügynöki irodájában, Frommer Lajos gyógytára és Feigl Dénes kereskedé
sében Baross-utcza 23., — az osztr. magyar monarchiában valamennyi kivá
lóbb droguistánál, gyógyszerésznél, vas- és fűszerkereskedönél is.

Próbaképpen —  2 nagy csomag —  80 kr előre beküldése mellett 
portómentes küldéssel megrendelhető

Malártsik György
а cs. és kir. osztr. magy. kizárólagos tulajdonosánál 

Sátoralja-Ujhel ben.

A rlmaszécsi járás föszolgabirajától.
3818/1. 1894 •

Árverési hirdetmény.
Gömörmegye tekintetes közigazgatási, erdészeti albi 

zohságának 730— 894, számú határozatával D é 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 terű- 
Klen 0 7. zárlatu, 0 9. részben 50 — 80 éves bükkös és 
0 1. részben 80— 100 éves tölgyes, szórványosan cser
fákból álló, mintegy 3960 m. mennyiségűnek talált és 
3960 frt értékre becsült erdőterületen lévő fa-állomány 
nyilvános árverésen való eladása rendeltetvén el, ezen 
árverés meglartására határidőül 1895. évi január hó 30. 
napjának délelőtti 10 órája Détér községházához kitüzetik.

Árverési feltételek :
1. Kikiáltási ár 3696 frt osztr. ért
2 A  kihasználandó erdőnek határvonalai a kezelő m. 

kir. erdőtiszt által természetben k ije lö lődök  lesznek.
A kihasználás a megkezdéstől számított második év végével 

teljesen befejezendő, mely idő alatt a termelt anyagok az er
dőből kiszállitandók megjegyeztetvén, hogy a kihasználás 
csak akkor veheti kezdetét, ha volt úrbéresek által az özv 
В i i ó Bertalannétól megvásárolni szándékolt legelő terület 
megvétele iránt az adás-vételi szerződés jogérvényesen meg
köttetett

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

4 Kihasználás alkalmával a nem használható 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 ár ver es után egész összegben egyszerre 
kifizetendő az árverést vezető szolgabiró kezéhez.

7. Az árverelők által az árverés kezdete előtt a kikiál
tási árnak m e/felelő 10%  bánatpénz az árverést vezető szol- 
gabiró kezéhez fizetendő, s az árverés után vevő bánatpénze 
a vételárba tudatik, a többi árverelőnek pedig visszaadatni fog.

8 Vevő a kihasználás folytán netalán általa okozható 
károkért teljes felelősséget vállalni köteles.

Feled, 1895. január 10.
A főszolgabíró helyett:

a  l и A s s v,
szolgabiró.

Négy regény iagyenl
F e l h í v á s

-  ̂ a művelt magyar olvasó közönséghez! »
A * Képes Családi Lapok« jelenleg már az ország minden 

vidékén a legtöbb müveit magyar 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 szórakozást és hasznos olvasmányokat ta
lálnak benne

A »Hölgyek Lapja « czimű melléklet, a nő hü tanácsadója 
és szellemi titkára.

A * Regénymelléklet* 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, egyszóval a »Képes Családi La
pok« a legtartalomdusabb, a legélénkebb s mégis a legolcsóbb szép- 
irodalmi képes hetilap.

A képek a legelső müvé-zek ecsetének köszönik létüket. A 
»Hölgyek Lapja« mellékletünknek divatképei mindig a legjobb divat
nak mintái ; igy az 1895-ik 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 Hudnyán- 
szky Gyulától.

E l ő f i z e t é s i  á r a k :
A »Hölgyek Lapja» czimű divat- s »Begénymelléklettel 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- 
czélszeröbben levelezőlapon — hozzá fordulnak.

Aki három uj előfizetőt gyűjt s az előfizetési összeget 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 díjjal 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 díjjal 
együtt egyszerre beküld, annak a kiadóhivatal egy regényt küld 
jutalmul.

A »Képes Családi Lapok«
kiadóhivatala

Budapest, Vadáez-utcza 14. saját házában.

Nyomatott a kiadó Náray J. A. gyorssajtóján Rimaszombatban.


