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Г "ész övre . 5 irt kr. 
t Vlévro . . 2 frt 50 kr.
Hivatalok. községek, köz
ségi jegyzők és tanítók 
részére egész évre ■! frt. 
II átmérők és korcsma ro- 
$ok részére az „Italmérők 

k<*/.lönyé,-vel együtt 
egész évre 4 irt.
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I'.gves számok 10 kriávnl 
kaphatók a kiadoliiv.
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H i r d e t i t e k .
П centiméterenként 2 kr., 
tő)»szőriért 1' s kr. fize
tendő. Bélyegeiij mimleii 
egyes beiktatásért 40 kr.
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minden 4 hasábos gar- 
mond sor dija 15 kr. 
Hird<*töin»dák. előfizetők 
vagy gyakori hirdetők 
tetemes díjkedvezmény

ben részesülnek.

Polgári olvasókör.
A polgári olvasókör helyiségén függő 

nemzeti trikolor hirdette múlt vasárnap, 
hogy ezen .lemes egyesületnek ünnepe van. 
^  Az ünnep az évi közgyűlés megtartá
sából állott, amelynek ünnepi hangulatát 
emelte a megjelentek nagy száma, és a fel
olvasott évi jelentés az egyesülettől nyúj
tott kedvező kép.

És az ünnepi hangulatban részt vett 
a társadalom java része, mert őszinte ro- 
konszenv az, amely a polgári olvasókört 
minden oldalról kiséri, nemes czélt követő 
irányában

De micsoda ez a czél ?!
Az egyesület ez idei évi jelentése szép 

szavakban igyekszik ezt megjelölni, hivatá
sát a magyarság és hazafiság ápolásában 
helyezvén.

Am nekünk az a véleményünk, hogy 
a hazafiság nem lehet egy különleges czél 
mert ez alapczélja, alapgondolata és álta
lános vezércsillaga nemcsak minden hon
polgárnak, hanem minden erkölcsi testület
nek is, mely a léte és alapfeltétele; olyan 
»conditio sine qua non«-ja, amely nélkül 
a lét el nem képzelhető!

Ám ezen általános és feltétlen czél 
mellett vannak, sőt kell is lenni, miként az 
egyes embernek, ugv az egyesületeknek is 
különös czéljainak, a melyeket áz adott 
viszonyok határoznak meg

A rimaszombati viszonyok közt a kü
lönleges czél, amely a polgári olvasókör 
létjéhez az életet adja, a polgári társadalom

egészséges fejlesztése, az igazi polgári elem 
társadalmi állásának, műveltségének emelése.

Mert a modern viszonyok sokat köve
telnek az egyestől s nem elég, hogy a pol
gár a gépies munkát elvégezze, s példás 
családapa legyen, de kell, hogy a polgár a 
társadalomban sulylyal bírjon, hogy mo 
dein műveltsége legyen, amely a társada
lomban neki állást biztosit, kell, hogy saját, 
önálló eszméi legyenek a melyekkel a kor 
intő szózatát megégve, a korral haladni 
tudjon.

E nélkül a polgárság a társadalomban 
nem lesz képes méltó helyét elfoglalni, e 
nélkül a polgárság nem fog a viszonyok 
fejlődésére komolyan befolyni, önmaga és 
városa az ósdiság fakó köntösét fogja vi
selni és a haladás utján serényen dolgozó 
elemek örökös gunytárgya leend.

De nem lesz elég a gúny hahotája, a 
mi büntetésül osztályrészül jutni fog, ha
nem egész léte magán fogja hordani a 
rabszolgaság jellegét, hogy koldus és meg
vetett a 4sajál honában, ki alamizsnára szo
rul a saját vagyonából, kit, mint egv vak 
koldust kezén fogva vezetnek és visznek 
oda, a hová vinni akarják; egész lényén 
rajta lesz, hogy nem bir a méltóság azon 
fényes öntudatával, amely jellemzi a saját 
sorsáról szabadon és öntudatosan rendel
kező lényt, hanem bárány lelkű alázattal 
néma követője lesz azoknak, kik az 6 rab
szolgái lehetnének, s mégis űrként paran
csolnak és ehhez az egyedüli jogezim, hogy 
a polgárság akarat és öntudatban gyenge, 
s a parancsolók hatalmaskodásban határ

talanok, és legfőbb erejük, hogy a néptri- 
bunt játszák, kik a demagógia csiklandós 
jelszavaival övedzi к homlokukat a demok- 
ratia he zug dicssugaraival, de szivük mé
lyében megvetik a roisera plebs buta tö
megét, s melyet még látszatra is csak addig 
szeretnek, mig a hatalom kocsiján ülhetnek. 
És a polgárság eme nagy barátai egy másik 
* rőssebb fegyvere, gyűlöletet szítani a szivek 
mélyében a testver osztályok ellen.

A rimaszombati polgári olvasókört ép 
azért becsüljük nagyra, hogy fejlődése a 
polgárság fejlődése is, a mely a vázolt 
elfajulásoknak útját állja, s a tulajdonkén 
peni polgárságot oda viszi, hogy ur legyen 
a saját házában, vagyis saját városában, 
ur, aki nem könyörög alamizsnáért, és kit 
nem biztatnak arra, hogy hálálkodjék kol
dus módra, ur, a ki tudja, mivel tarto
zik önmagának és fejlődésének, ki tudja, 
hogy székvárosa jövőjét mely utón és 
micsoda szövetségben keresse, mely egy 
egészséges irányzattal felfogja, hogy hala
dásának a legkedvezőbb alapfeltételei van
nak meg abban a tényben, hogy a város 
megyei székváros, з hogy helyes szövetség 
teheti, mint még a legerősebb birodalmat 
is, még erősebbé, még hatalmasabbá.

Nem akarunk keserűséget támasztani, 
de a puszta szépitgetés és bombastikus 
frázisokkal való hajigálás nem szolgálhatja 
a fejlődés ügyét, csak a férfias őszinteség 
tehet annak szolgálatokat.

És ha a haladás eszméje egyszer meg
szállja a lelkeket, akkor apolgári olvasókör 
is polgári társadalom fejlődését fogja szol

f i E C Ä l .
LEÁNY PÁBBAJ

Szegény Balambér ! Olyan Boldogtalan ifjú 
volt, pedig ketten is szerettek hévvel, lángoló, 
szeovedélyes szerelemmel. Az egyiket a szép 
Ilonkát viszontszerette, mig a másikon a szende 
Erzsikén megesett a szive.

Balambér együtt nőtt fel Erzsikével. Együtt 
játszadoztak a porban; csalóka álom, röpke fény 
nem zavarta kedélyüket, üde ábrándok nem ta
nyáztak lelkivilágukban, s mégis édes boldog
ságban morzsolták le a gyermeki éveket.

De Balambért pályája elszólitotta szülőföl
déről. Erzsiké most tudta meg igazán mennyire 
össze volt forrva egész gondolat világa ifjú ba
rátjáéval Az ezelőtt oly édes csatádi tűzhely 
rideg lett, keblében dúlt egy titokzatos érzelem; 
elelmélkedett szegény, vájjon nem-e ez lenne az 
a szerelem, melyről a regényekben oly sokat 
olvasott; szerelem, mely néhol boldogít, má- 
siitt pusztit kegyetlenül.

Keserű tépelődés közepette múltak Erzsiké 
napjai. Gyakran felvidult, mikor levelet kapott 
ő tőle s boldog volt, mikor igy alkalma nyílt, 
hogy — válaszolhasson. Balambér levelei azonban 
mindinkább szórványosabban érkeztek Az okos 
ifjú nem akarta — hiú ábrándokat szőve — 
megmérgezni Erzsiké lelkületét, a kihez csupán 
a gyermekévek boldog emléke tűzte, mig a

szerelem rabbilincsekkel kötötte le őt Ilonka 
lábai elé.

. . . Újév napja volt Arany szegélyű levél 
jön Erzsikének. Ez az >ő« kezeirása. Olvassa a 
levelet. Elsápad, kezéből kiesik a levél s csak 
»íalkan mormogja: »elvesztettem Őt.t

Bémlátományok szállották meg Erzsikét. 
Eszébe jutott a hős Trievera, a bátorlelkü leány, 
a ki megölte vetélytársaőjét, az aranyszőke Bel- 
liere-t, hogy Armandót megnyerje magának. Csa
pongó képzeletében folyton Trievera képe, le 
begett

Erzsiké egy merész elhatározással Trievera 
sorsára vágyott. Titkon, bosszútól eltelve elhagyta 
a szülői házat.

♦ *♦
Erzsiké egy ügyes cselvetéssel késő délután 

egy sétatér árnyas fái mögé csalta Ilonkát.
— Én hívtam önt ide, hogy visszakérjem 

boldogságomat. Szeretem Balambért, nem tudok 
róla lemondani. Ha könyörület van az ön szi
vében, adja vissza őt nekem.

Ilonka megtán’ orodott, nem volt szavú a 
földön térdeplőhöz, de arczkifejezésében már le- 
tükrözödött a válasz. Majd mintha mondaná, 
hogy ü sem tud lemondani.

Erzsiké előtt ismét megjelent Trievera hős 
alakja, a fájdalom elragadja eszméletét s egy 
elszánt perezben tőrével megsemmisíti vetély 
társnőjét. Ennek a rémes tragédiának csak Isten 
és fénylő csillagai voltak tanúi.

Erzsiké, elbujdosott. Szörnyű bűne földön

futóvá tette ő t ; ki az 6 boldogságát rabolta el, 
az életét adta áldozatul.

* **
Balambér sorsa egészíti ki a tragédiának 

szükségszerű harmóniáját. Épen akkor nyerte el 
tanári oklevelét, mikor Ilonkát és Erzsikét egyet
len napon elveszité. Úgy érezte, hogy Erzsiké az 
ő szivét is átgázolta a véres tőrrel. Bánata 
hevesen üldözte őt.

Sötét agyában rögtön megvillant a fény. 
Mintha egészen átszellemült volna, mikor Beu- 
guinet élete-sorsa eszébe jutott, a ki basonlé 
helyzetben is meg tudott nyugodni Követni 
tehát Bonguinet példáját, lemond az élet javai
ról, örömeiről s kolostorban, Istennek tetsző 
élettel tölti le földi pályafutását.

A gramedai kolostor fogadta kebelébe a 
vezeklő Balambért. A vallásban és Isten-félelem
ben keresett s úgy látszék, talált is vigaszt. 
Hu«z évet töltött már el a kolostorban, távol a 
világ zajától.

Egyedüli boldogságát abban találta, ha el
láthatta lelki vigaszszal a szenvedőt vagy pedig 
Isten kegyelmébe ajánlhatta szertartásilag is a 
bűnbánót.

* **
Husvét ünnepe közeledik. A falu apraja, 

nagyja siet Isten házába, hogy bűnbánóiig kö
zeledjék a lelki atya elé Épen Balambér volt a 
gyóntató atya. Sorra felvonulnak az ájtatos hí
vek Lassú léptekkel, mintegy megtörve jön a 
gyóntató zárkába egy szegényes külsejű nő; ar- 
czán erősen meglátszik a sok szenvedés nyoma



gálni, ezt fogja különleges czéljá.iak tekin
teni s akkor nemcsak a kör, de Rimaszom
bat városa is fel fog virágozni.

Milleniumi kép
A milleniumi bizottság f. hó 22-én, dél

után a megye által az ezredéves ünnepre meg
rendelt festmény tárgyában ülést tartott. Ezen 
alkalomra a bizottság meghívta a kép festésével 
megbízott N e o g r á d y  Antal festőművészt. Az 
érdemes festő és mester f. hó 22-én a déli vo
nattal városunkba érkezett s minthogy a megye 
meghívására jött, a vármegye alispánja B o r n e 
m i s z a  László fogadta vendégéül a festőmű
vészt, kinek tiszteletére az alispán fényes ebé
det adott, a melyen ré^ztveBek a vendéglátó 
háziúron és úrnőn kívül, Hámos László főispán, 
Lukács Géza főjegyző, Diószeghv Zsiga és Fornét 
Gyula aljegyzők. Ebéd után a társaság a mille
niumi bizottsági ülésen megjelent. Itt Bornemisza 
Lárzló alispán meleg szavakban üdvözölte a bi
zottságot és előadta a tárgyalás ezélját. a tárgy, 
kivitel és kép árának megállapítását Tárgyul a 
megyei közgyűlés Murány várát állapította meg, 
hozzája fűződő történeii esemény rajzaival. Mint
hogy a bizottság a megyei közgyűlés határoza
tától el nem térhetett, igv csakis e körben hoz
hatott határozatot. Sárközy azon jelenetet óhaj
taná megörökitetni, midőn Wesselényi Murány 
vára előtt az erdélyi rendeket fogadta. Majd a 
festőművész jelezte álláspontját. Szerinte Sár
közy propositiója a megszavazott költségvetés 
keretében kivihetetlen, mert azt 2000 frtőrt ki
állítani a legjobb akarattal sem lehetne. Ajánlja 
azon jelenet megörökítését, midőn a murányi 
vár előtt a tiszolezi völgyben Wesselényi Széehy 
Máriával találkozik A találkozónál Wesselényi 
földre teríti mentéjét és palástját, hogy Széehy 
Máriát a lepihenéssel megkínálja, mig ő maga 
térdre ereszkedik, s igy mondja el, mit kér 
Magyarország királya, s mit az ő szive. Jobb
ról, balról a háttérben a szerep'ők lovagi kí
sérete tűnik fel.

A kép tehát felfogja tüntetni egyrészt Mu- 
rányvárát históriai korhüséggel felfogja tüntetni 
a magyar nemzeti eszme héslelkii bajnoknőiének 
békülését a magyar király első világi főurával, mint 
a király képviselőjével, és egy megható szerelmi 
idillt, a háttérben két valóban festői esoporto- 
zattal; végül a ragyogó szépségű vidék termé
szeti szépségét.

A kép tehát sok szépet lesz hivatva egyhe- 
halmoZni, s a leghíresebb politikai romantikák 
megtestesítője ie*nd A kép árát a bizot'ság 2000 
frtban határozta meg, s tekintve, hogy kölcsönös 
megállapodás szerint a kép .‘1 méter szeles és 
1*70 méter magas 1< end, az ár oly jutányos, hogy

Reszketve ál! meg a pap előtt, a ki tüstént ész
revette, hogy nagy bűnös kér most poenitentiát.
A lelki atya buzdítja, hogy vallja be' bűneit tö- , 
redelmesen s ő Isten szent nevében feloldja 
bűneitől. »Isten végfelen kegyelmében magához 
fogadja az őszintén megtérőt s felo'dja még 
a legnagyobb bűntől is, ha azt igazán megbánja.«

A buzdító szavak bátorságot öntöttek a 
nőbe, és szakgatottan gyónja meg vétkeit:

— Húsz éve már, hogy viselem a lelki kí
nokat, ennyi idő óta nem járultam a gyóntató 
atya elé. Iszonyú az én bűnöm, nem volt bátor
ságom elmondani, de most már eléggé megbiin- 
hödtem érte s elmondom, hát l iacn is részesü
lök az áldás szentségeben Fiatal voltam, mikor 
szomszédunk fiát nagyon megszerettem Közös 
volt a titkunk, örömünk, bánatunk, de a sors 
megsokalta boldogságunkat, szivem választottja 
elhagyott, hogy pályáját folytathassa Hogy bá
natomat elűzzem, izgató rén regényeket olvastam 
s mikor egy szerelemittas leány csalódásáról 
olvastam, aki e mia ti elkeseredésében egütte 
vetélytársnőjét, éppen akkor vettem hirül. hogy 
szerelmem tárgya engedett egy csáb tásnak

— Miért halványul el tisztelendő ur ! Ta
lán rosszul van V

• — Folytasd csak tovább!
— Iszonyú lelkifájdalom vett rajtam erőt 

Elhagyott az ész, rabja lettem a csalódott szív 
ntk, mely bosszúért szomjazott Adjon kegyelmet
— oh lelkiatyám — mentsen fel szörnyű tűnöm 
súlya aló', adja vissza lelkiismeretemet, melyet 
•gy ártatlan leány erőszakos halála terhel . . .

A lelki atya elkékült, majd hirtelen össze
esik, a hivek összefutnak s imádkoznak a hal
dokló mellett, a ki még csak annyit mondott:
— »Én vagyok Balambér!< — meghalt!

Alig hallotta e szavakat a vezeklő nő, hogy 
két ember gyilkosa, lelke megtörött, elméje el
sötétült.

Két halottat vittek ki a templomból, egyi
ket a temetőbe, a halottak országába, másikat 
az élő halottak sötét birodalmába

Keleti Ö. Lajos.

I Neogrády urat bizonyára nem a haszon, de a 
í nemes ambitio sarkalta, midőn a kép festését 
I elfogadta. A festőművész még az esti vonattal 
' elutazott Nyustyára, hogy egy téli tájképhez táj 

és szinlanuírnányt tegyen, s 23 án a deli vonat- 
j tál Nyustyáról Budapestre utazott vissza.

Farsangi ünnepek.
Ma, 24-én lesz a farsang legszebb és leg

előkelőbb bálja Előkelővé teszi a mulatságot, hogy 
a vármegye gentleman szellemben első egyesü 
lete rendezi azt, előkelővé teszi az, hogy a bál
anyai tisztet vármegyénk első asszonya: Hámos 
Lászlóné ő méltósága fogja vinni, s körülte lesz 
hivatva csoportosulni a társadalom színe java, 
elitteje, virága, mert vannak társadalmi összejöve
telek, a melyeken való megjelenés nemcsak él
vezet és szórakozás, hanem noblesse oblige.

Hölgyeink egy valóban elragadó kedves.ségii 
urhölgyet fognak patronusnőjüknek tisztelhetni, 
kinek nemes szárnyai alatt csak jól érezheti 
magát mindenki.

A hölgyek szórakoztatásárM azonfelül gon
doskodik az athletikai club garda ja és a gárda 
sok gavallér barátja.

Meg is vagyunk győződve, hogy az estén a 
jókedv mosolygó derűje fogja a termet uralni, 
s a kik ott lesznek egy feledhetlen szép emléket 
és mély sajnálkozást a meg nem jelentek fel *м 
fognak magukkal vinni.

A kapualja, lépcsőház és terem már teljes 
fényben pompázik A budapesti hires Ruinboldt 
ezég a függönyök drapériák, faldiszek egész özönét 
hozta el Bimaszombatba, hogy a »Három Rózsa« 
kopott nagytermét tündéries otthonn « varázsolja 
át A belépőt a meglepetés káprázata fogja el
fogni, az elegantiával párosult fény. a lovagi 
szellemre emlékeztető ha. zi jelvények nagy 
raja, a harczi lobogók, c dinerek, pajzsok, kar
dok, buzogányok valóságos arzenált fognak al
kotni. A bálanyai tribün kupolás trónusával, 
czimereivel, sátorával, délszaki virágaival méltó 
lesz az ünnep első asszonyához Dicséret illeti a 
rendezőséget, hogy felfogta helyesen, mivH tar
tozik a társaságnak és saját önmaga jó hírne
vének, midőn annyi buzgalommal, tapintattal, 
szakértelemmel készített elő mindent a mai nap 
estéjére. Hölgyeink meg kiváló meglepetéseknek 
is ki lesznek téve. Ily meglepetés lesz a sok 
között az ízléses tánezrend.

Nem akarunk azonban mindent elárulni, 
hadd legyen a meglepetésnek fentartva az este 

M ásodik  нар.
Az athleta-báli ünnepségek másnap foly

tatást nyernek a főispáni ee.télvben. () méltósá
gaik megragadták az alkalma*, hogy az athleta 
bál egybegyűjti az előkelő közönség színét, ja
vát, hogy ezt a közönséget misnap egy kedé
lyes estélyen egybegyüjtsék

Az estély a m^gveh íz rag у termében fog 
lefolyni, s az ősök képei и j>- < nk<*r egy előkelő, 
de kedélyes t rsaságát fogják egybegviilve Iá1 ni.

Az estély tánczczal is hsz egybekötve, a 
vendégekre pedig a főispáni ház hires vendég
szeretete fog várni.

Ez ünnepségek előestéjén üdvözöljük szék
városunkban a Főispáni családot, s az ünnep- 
ségekmegindítóját, aöm örm egyei athleta klubbot.

Jelm ezbál Likéren.
A likéri tiszti-kaszinó egy minden tekin

tetben jól sikerült álarezos-jelmezbál rendezé
sével emelte már is szép hírnevét s gyarapi 
tóttá babérjainak számát

Az élelmezési intézet díszterme ló  án este va
lóságos fényárban úszott. A belépésnél igézet 
szállta meg az embert a sz< bbnél-szebb maszkok 
látásakor. Jobbra, hair* mind érdekesebbnél-érde
kesül b alakzatuk. Emilt eg  ̂ c /i anyjósnó mond 
jövendőt egy rococós urnák, ki bizonyosan csil
lagára gondol rnig amott egy gigerli tes>i a szé
pet, fPogaiva gvürüjet s melltűje óriási gyémánt
ját a szép őszi rózsának, a fenve* hajnali csil
lagnak meg a szerény havasi gyopárnak Egyik 
saroknál sétálva az alvilágból Mefiszto kerül
geti az éji tündért, meg egy csinos paraszileányt 
mig *a másik sarokban egy ciown nevetteti meg 
a kis Pierrettet bolióká^ mozdulataival. Középen 
egy barát összetett kezekkel (mintha imádkoz
nék), hol egy, hol más oldalra néz, szemével 
kisérve Hothküphent, az elszászi pórnőt és a 
pipacsot; midőn a közel mellette levő matróz a 
szép halász nőt teszi kiváncsivá kilétének ti
tokzatossága által. A frakkosurak s többi férfi 
jelmezesek egy része a szép czigány leány alakja 
körül csoportosulnak, más része pedig a tenge
résznők és regatte herczig costiimöt nézve be
szélgetnek s felakarják fedezni, vájjon kit rejt- 

I bel szemük elől a fekete álarcz? (bizonyosan 
a vi/i tűnd re к öltöztek fel hajós ruhába), mig 
a eztgany előtt eéy tiroli kis lány rejtegeti ar- 

I czat a mindenáron felismerni vágyó tánezosa

előtt. Valóságos tündérországba képzelte az em
ber magát, a mesék világába, midőn igy a je l
mezes szépeken végig nézett. A mulatság lefo
lyásáról álljanak itt a következők : Az ümepélves 
bevonulás 9 óra után volt. Ugyanis a női és férfi 
jelmezesek külön-külön helyiségekben gyülekez- 

í lek, a honnan adott jelre, a czigány kíséretében, 
kiknek fejét comicus föveg fedte, vonultak be 
párosán a várakozó néző közönséggel félig telt 
tánezterembe Itt a négyes véghangjai mellett 
csináltak különböző alakzatokat, ki-ki ügyelve 
magat fel nem ismerhetővé tenni, s mást felis
merni Egy félórái ismerkedés után kezdetét 
vette a táncz, az I-ső négyes, midőn a tánezosok 
szétosztották a tánezrendeket, mely állott egy 
igen szép virággal díszített legyezőből, középen 
kinyit haló s bezárható zsaluval, melynek lapjain 
voltak a tánezosok nevei sorrendien. A négyes 
bevégzése előtt három hónnbernek felöltözött 
maszk jött be a terembe számtalan hógolyókkal 
ellátva, mit a tánezolók között osztottak szét, s 
most egy hatalmas hógolyózás vette kezdetét s 
ez a máris hullámzó kedélyhangulatot még in
kább emelte. A négyes után csárdás, ezután egy 
rövid tour, majd a vacsora következett. Az ál
talános detnaszkirozás a négyes után lett ki
mondva, a midőn is igen érdekes meglepetések 
várlak az ismergető közönség részére. A felvo
nulás tömegesen történt, mégis még éjfél felé is 
jött néhány erdekes uj maszk s találgatásra adott 
alkalmat Ki is lehat ez У A rendezőség mindent 
elkövetett a mulatság érdekében s több megle
petésről s felvonulásokról gondosko lőtt, a tou- 
rokat mind meglepetésekkel rendezte, hogy az 
estélyt annál érdekesebbé tegye s valóban ezen 
fáradozást szép siker koronázta, a táncz a legna
gyobb hévvel. hamasitatlan gömöriességel egészen 
kivilagos-kiviradtig tartott s a bálnak utolsó 
akkordjai vasárnap déífelé hangzottak el. Az egész 
idő alatt ezen mulatságnak is, mint többnyire 
az összes likéri mulatságoknak, legjellemzőbb tu
lajdona volt a fesztelen nagy tánczkedv. Meg
jegyezzük még, hogy a négyeseket 2d pár tán
czol t a.

Bevétel volt 128 Irt., éhből feiülfizetés 26 
írt. Felülfizettek : Dr Loisch Ede úr 10 írt, 
Schmidt Beánál ur 4 frt, Knöplbr Király ur 3 
fit, Bihary (ivula és Kásztoczky Pál urak pr. 2 
frt. Bothár Gyű*a, özv. Regülv Pálné, ifj, Roth 
Lajos. Okolicsányi Janos és Okolicsanyi Gusztáv 
urak 1 1 frt.

A mulatságon ott voltak: Benkár Pálné 
czigány jósnő, Birnstingel Aurélné tengerésznő, 
Birnstingel Cornelia к. a. éjji tündér (Jolsva,) 
Вod »ár Paula к a. pipacs (Jolsva,) Bothár G> u- 
láné lialasznő (Tiszolcz,) Glózer Já.iosné, Glózer 
Ilonka к a mag ar parasztlány, Kubinvi Fe- 
renezné, Kubinyi Kálmánné, Kubinvi Pálné, 
Kubinvi Jolánka к. a (Czövegfalu,) Madarassy 
Anna к a. czigányleány (Szihla,) Mirka Károlvné 
elza-zi pórnő (Rimabanya,) özv. Beguly Pálné, 
Rö*eh Frigyesné hajnali csillag. I)r Sailer Ká- 
ro'yne tengerésznő, özv Schmidt Ágostonná, 
Schmidt Margit ka к. a őszi rózsa, Schmidt Ma
riska к a. pierrette, Schrneisz Jánosné, (Both- 
káphen), Somoghy Lajosné regatte, Svehla Mar
gitka k. a. 1 Breznóbánya) havasi gyopár, Vas
hegyi József né (Jolsva) és mások

Ca / // ( va t herezet].

Törvény az iszákosságról.
Minő szomorú és sötét képei a társadalmi 

nyomorúságnak kínálkoznak toliunk alá. Vala
hány gaztett vagy társadalmi szerencsétlenség 
rém it ette az embereket, azoknak közös forrása 
az alkohol volt. Szelíd emberekből bestiákat, 
bajié ony kedélyekből kötekedő rabbiátusokat 
tormáit a b szuállás e sötét démona: az alkohol 
Bünkrónikáink mennyire meglennének fosztva a 
borzalmastól, ha a társadalmi nyomornak, ez 
öldöklő reme ismeretlen volna És bent a csa
ládi drámák ki nem pattanó helyei«, mennyi 
szenvedő nein töltené keserű könyeit, ha az alko
hol bűzös mámora a családi fészekbe nem terjeng. 
Talán a szánandó p uperismus sem mutatkoz
nék olyan kétségbeejtő módon, ha a testet és 
szellemet megölő alkohol nem kívánná áldoza
tának vagyoni elzüllését is.

Mindezeknél fogva a társadalom filantróp
jainak mindenkor kötelessége lesz, az emberiség 
e démon i ellen minél erélyesebb határzárt vonni.

Azt sejtjük, hogy Magyarorszajg se nélkü
lözheti azt ч törvényt, melyet éppen a múlt év 
végen tárgyaltak Austriában.

Ez a törvény a szocziális bajok  ̂ édőszere 
és egész szellemét a modern humanismus szel
leme lengi át

Érdemes intézkedéseiből némelyeket figye 
lembe venni.

Mindenekelőtt határozottan kifejezve kor
látoztatok a talvakban a csapszékek száma.

Szombat délutántól v ísárnap délig a csap- 
székek zárva tartandók. (Mily derék, mily bölcs 
intézkedés. így szoktatja jus iszákos könyelmG



embert a törvény, hogy keresményét csakugyan 
haza is vigye).

A mámoros embernek italt kimérni nem 
lehet. A megrészegedett embereket egy korcs- 
márosnak szeretettel űzött gyakorlata szerint 
nem szabad kilökni, hanem a korcsm irosnak 
kell az illetőt hazavezetnie, avagy szállíttatnia.

És mindezen intézkedések büntető ^zank- 
ezióval is nagy részben ellát latiak. Nevezetesen 
az elő b b e m u t a t o t t  szakaszok ellen vétő, egy 
hónaptó! egy évig terjedhető fogsággal és meg
felelő pénzbírsággal sujtatik. to-rnészetesen fe
nyegetvén őt. az a veszély is, hogv itaimérési 
engedélyét el fogja veszteni A törvény ezen 
védelme nem e-::k a vendéglősre fer ;ed, hanem 
intézkedés f • d ‘ я * ík azokra is. a kik részegesek.
És pedig: и ki egy even beiül háromszor ré
szegségbe e.dk, az három naptó! e^v hónapig ter
jedhető fogsággal büntethető Ismétlődés esetén 
a büntetés egy évre is kiszabható.

Intézkedések és pedig nem aíTele körösi 
szenteltvíz-félék mint nálunk, történnek arra is, 
hogv korcsmahitellel a pálinkamérő vissza ne 
élhessen.

Látni való mindezekből, hogy az osztrák 
törvényhozás a maga dolgát komolyan veszi és 
bizton vehető, Ausztriában az alkohol-fogyasztás 
jövőben nem Ívsz oly nagv.

Természetesen mindazok, a kiket fiskális 
szempontok vezetnek, az államban az egyén 
szabad rendelkezési jogát látják vesz iyeztetve, 
hiszen minden véleménynek lehet valami szép és 
tetszetős jelszót adni. Előttünk azonban merőben 
másodrendű, hogy a szeszmonopolium nehány 
railliócskával kevesebb jövedelmet biztosit, és 
igen is teljes emberszereteUel korlátozni kíván
juk az egyén szabad rendelkezési jogát, ha e 
joggal oly rettenetesen nemzet, társadalom és 
ember káráfa vissza lehet élni.

Talán alig van társadalmi bajaink között 
égetőbb és fontosabb, mint e a z é r t  kiváló 
figyel mmel fogjuk kísérni, hogy az osztrákokat 
köveijük e szintén oly állami intézkedésekkel, 
melyeket a modern humanizmus szelleme leng át V

Ez szükséges, mikor templom és iskola 
eredménytelenül harczolnak az emberiséget de- 
generáló alkohol ellen.

H 1 Ft E K.
— A királyi hazat nagy veszteség érte A 

Hab burg-ház nesztora, о  felsége, Ferencz Jó
zsef legelső katonája. Albrecht löhercz* g, leb- 
ruár IH-án délután 1 órakor hosszú szenvedés 
után meghalt Arcóban. Albrecht föherczeggel 
a közös hadsereg egyik legvitézebb katonája 
huny* el Tüzérségünk középületein fekete lo 
bogó hirdeti a gyászt.

— A po'gí I olvasókör f. hó 17-én tart tta 
évi rendes közgyűlését a tagok élénk részvétele 
mellett. A Szabó Lajos ál te* 1 szerkesztett évi je
lentés általános tetszésre talált s Benyo Béla 
indítványára a közgyűlés a derék jegyzőnek 
köszönetét szavazott A lelépő tisztikart újból 
megválasztották. A k zgyülésen szóba jött az is, 
hogy az olvasókör 100000 drb ingyen tégláért 
folyamodott, a város azonban csak 70.000 drb 
téglát adott, azt is kedvezményes ár mellett. 
Kérdés tétetett, vájjon a polgári olvasókör kö
szönetét mondjon-e ezért Dr Cziner Miksa in
dítványa a napirendre térést ajánlotta, mert a 
polgári olvasókört a várt ч polgárai alkotják s 
nem méltányos, hogy a varos polgárainak meg
bízottai egy polgári inté'ménynyel szemben ily 
mostohán járnak el. Lőrinczv Gv >rgy ellenzi ez 
indítványt, mert az eljárás hasonlítana — bár 
bocsánatot kvr a hasonlaté***. - ha valaki ala 
mizsnát kap, s azzal meg n* n elégedve, vissza- 
lékné. Kér* a köszönet kifejezését, mire az ha
tározatba is ment. Hogy valamiért köszönetét 
mondjunk-e vagy sem, szerintünk ez n m a kol
dus megalazkr dc.s. hanem az udvariasság dolga, 
do az már más iapra tartozik, vájjon nem lett 
volna e méltóbb a városhoz, hogy komolyabban 
támogasson egy polgári intézményt.

— A közigazgatási bizottság legutolsó ülé
sében foglalkozott a dobsinai favétel ügyével, 
mi azonban mindaddig nem foglalkozunk ezen 
ügygyei, mig az a hatóságok eh ti végérvénye
sén befejezve nem leend, meri megvagyunk 
győződve, hogy az eljárás az igazságnak, tör
vénynek, tisztesség és becsületnek megfelelőig 
fog lelólytattatni, s e megnyugvásban csak ne
vetségesnek tartjuk a folytonos hírlapi alarrai- 
rozást.

— Jegyzői vizsga. A gömör-varmegyei köz
ségi körjegyzői szigorló bizottság t hó 16-án 
ülést tartott, tagjai voltak : В rnemisza László 
alispán Netkovszky Adolf kir pénzögyiga/gató, 
Szentmiklóssy Gyuia föszárnvevő, Abonyi Fal m 
Hszti fóiigv» sz. Sznkall Vincze áivas/.eki elnök, 
Pazar Gusztáv nyustyai és Záhony» Junos s.-gö-

j móri körjegyző. Vizsgára jelentkeztek : Gölniczky 
Gyula helpai, Kajiba Árpád poharellai, Fridrik 

! Barna pelsüczi segédjegyzők és Krik Gyula nyus- 
tyai aljegyző, kik közül az első három — egy
hangúlag — az utóbbi szótöbbséggel képesite- 
tetl a község jegyzői hivalal ellátására

— Válasz. I)r Krausz Gyula urnuk. A *Gö- 
mör Kishon!« legutóbbi szamában közzétett nyi
latkozatár • válaszunk az, hogy fentartott közie
mui vünk felülbírálására őt illetékesnek nem is
merjük e! . s ugv véljük, imgy vannak helyzetek, 
a melyek közt a legjobb jelszó: »lautfen lassen«.

t  Hajósi Sár:dor. A kérlelheHeo múlandó
ság ismét a nemesek közül egyet ragadott 
el körünkből, s hozott nyomába szülés körű, 
mély bánatát. Hajcsi Sándor is ama férfiak közé 
tartozott, kik nem eléged* к meg a saját egyéni i 
czél betöltésével, hanem a társadalom kiváló 

: munkásai is igyekeznek lenni, kik a közjó ja 
vára dolgoznak és alkotásaikban holtuk után is 
élnek,szellemük átszármaz’ atott kincseivel örökké 
élnek. És az ilyen férfiút sirv gyászolja nem
csak a család, kinek lelke, mindene volt, ko
porsóját zokogva állják körül nemcsak vérei, 
gyászba borultan állják kö^ül tetemé nemcsak 
barátai és tisztelői, hanem gyászt ölt a társa
dalom is, s gyászában imponálólag lépnek fel 
mindazon elemek, amelyek működéseinek gyü
mölcseit élvezték Hajes» Sán ior pedig mii.de- 
nü’ t oP volt az elsők között, hol a haza, az 
egyház s városa érdekeiről, fejlődéséről volt szó, 
hol a kultúra tehetséges bajnokokra támaszko
dott s ott volt különösen a nevelés és tanítás 
rögös utján tes*tel és magas szellemmel és pá
lyáján nemcsak oktató, hanem irányitó vezér- 
csillag is volt, kiért tanítványai rajongtak, : 
a kin szeretettel süngtek az iskola padjai 
közt, és ki iránt a szerété'et megőrizték künn 
a nagy világ küzdő terén. A rozsnyói ág. ev. 
főgymnásium tanári kara külön gyászjelentés
ben búcsúzik drága halottjától, ki a kimagasló 
szellemi tulajdonokkal biró tanférfiu közhasznú, 
önzetlen tevékenységét majd egy félszázadon át 
áldásteljesen a nevelésnek és a köznek szen
telte. A társadalom osztatlan részvéte enyhítse 
a mélyen sújtott család bánatát. A család a kö
vetkező gyászjelentést bocsátotta k i : özv. Hajcsi 
Sándorné szül. Felech Ilor.orata és gyermekei: 
Kornélia, György nejével szül Schlosser Emmá
val s Bózsika leányával. Anna férjével, Schuber 
Mátyással s Gyula, Ilonka, Anna gyermekeivel, 
Sándor és Ваша fájdalommal jelentik, hogy férje, 
illetőleg atyjuk s nagvatyjuk Hajcsi Sándor f. 
hó 13 an. életének 69ik , házasságának 39-ik 

1 évében jobb let re szenderült. A boldogultnak hült 
tetemeit e hó 15-én délután fél 3 órakor fog
ják az ág ev. hitv. egyház szertartásai sz< rint 
örök nyugalomra helyeztetni Béke hamvaira !

A nagy rór.zei műkedvelő társulat folyó
év február hó 26 án Navyrőczén a vendéglő 
nagytermében a polgári iskola javára jótékooy- 
czélu, zártkörű műestélyt rendez A müestély 
sorrendje: 1 Felolvasás, tartja Dancsházy Gusz
táv. »Oh azok a nö k ’ < Monolog, előadja Mak- 
falvi Ferencz 3. »Éji látogatást Gyulai Páltól. 
»Melodráma « Szavalja Bárdossy Eteka, zongo
rán kiséri: Pepich Ella í »Hat-hetes menyecske« 
Monolog előadja; Stefancsok Adél 5 Terzett 
Haydn : »Teremtést czimii oratóriumából« Zon
gora kísérettel Éneklik: Mihalik Margit, Vietórisz 
Etelka és Maktáivi Ferencz. 6 »Mézes hetek 
után « Dialog, előadják: Mihalik Margit és Wir
ker István 7 »Magyar népdalok« Előadja: a 
műkedvelő zenekar: Dr Krecs Gyula, Dr. Hozá- 
ezy Ferencz, ifj Flentisz Endre, Nagy Lajos, 
Bokor János. 8. »A fonóban Énekes élőkép. Köz
reműködnek : Tóth Kálmánné, Láhner Gvörgyné, 
Fapszász Mariska, Latinak Viki, Mihalik Margit, 
Berger Istvanka, Bárdossy Etelka. Szecskav Va- 
lika. Four Mariska, Kochen Olga, Vietórisz 
Etelka, Pepich Ella, Pepich Angela, Reiss Vale
ria, Láhner Gvörgy, Nagy Lajos, Dr. Vieszt Ká
roly. Halasi Kálmán. Ma falvi Ferenc/., Wirker 1 
Kezdete 8 órakor Előadás után zártkörű táncz- 
estély. A müestély iránt általános az érdeklődés.

— Gyászhir. Nehrer Mátyás f. hó 12. Bozs- 
nyón jobb létre szenderült Az elhunyt egy iga
zán patriarchalis alak, igazi patrícius is volt, 
kit a munka és erény tiszteltté és gazdaggá tett.
E mellett szeretetreméltó egyénisége közkedvelt
séget biztosított neki s széles nagy vidéken volt 
Ő sok-sok embernek réz kapocs né kül is szere
tett bácsija. Elhunyta mély, általános gyászt 
keltett. A család a következő gyászjelentést bo
csátotta ki : Alu’ irottak, a számos rokonság ne
vében is mély fajdalommal tudatjuk, hogy felejt* 
hetién, szeretett édesatyánk, ipa, illetőleg test
vér és sógorunk Nehrer Mátyás, életén ik 70-ik 
övében, rövid szenvedés után f. hó 12-én esteli 
fél 6 órakor jobb létre szvnderűlt. A «negboldo- 
gultnak hült tetemei e hó 15-én, pénteken dél
után ' órakor fognak az ág hitv ev egyház 
szertaiLa.sa szerint a helybeli sirkertben örök

nyugatomra helyeztetni. Rozsnyó, 1895 február 
hó 12-én. Áldott legyen emlékezete! Nehrer 
László, Nehrer Gyula, mint fiai. Nehrer L^szlóné, 
szül. Markó Irén, mint menye. Sárkány Pálné,
szül Nehrer Emilia, mint nővére. Sárkány Pál, 
Fekethe Nánd >r, Fékét he Nándorné, szül. Kees- 
késsy Eleonóra, mint sógorai és sógornője.

— Szépen sikerült tánczmulatságot rende
zett folyó hó 10 én a serkei dalegylet, meseszerü
olcsó belépti dijakat szabván meg férfiaknak 60 
krt, nőknek 20 krt, s ezen összegen még jó 
»bari« borral is ellátta vendégeit. Ilyen kedvező 
fe’ tételek mellett nem csoda, ha zsúfolásig meg
telt báy Barnabás urnák a falu közepén ez idő 
szerint üresen álló bérházának 4 szobája. A

I kezdet’ ől végig uralgott fesztelen jó kedvet a 
dalegvlet hazafias dalai s szebbnél-szebb pohár- 
köszöntők szakiták fé'be Az estély fényes er
kölcsi sikere mellett bevétel volt 60 frt, kiadás 
35 frt, maradvány 25 frt, mely összeg a kitűzött 
jótékonyczélra, a templom-javítás költségeinek 
részbeni fedezésére fordittatik. Ez alkalommal 
felülfizettek: Grosszman Dániel 1 trt, Szabó 
Gyula lelkész ur 40 kr, Botnyik János 60 kr, 
Szonti Pál 40 kr, Müller Iván 40 kr, Torma 
András 40 kr. Stolcz Sándor 40 kr. Ádám Já
nosáé 30 кr, Vörös János, Bóna János 20—20 kr, 
Bódi Pál 60 кr, Moravcsik József, Fudelia Sándor, 
Nagy József 2 0 —20 kr, Básti Andor40 kr, Gál 
András 20 kr akik. valamint nagyságos Fáy 
Barnabás úr, ki tágas bérházát kegyes volt áten
gedni, fogadják a daiegylet hálás köszönetét. —
A dalegylet nevében Sz. Tóth János pénztárnok.

— Tagadhatatlan, bogy a »Képes Családi
Lapok« a legelterjedtebb szépirodalmi lap. Már 
tizenhét év óta folyton a családok barátja, ta
nácsadója és szórakozt dója volt és marad. El
terjedését bizonyítja, hogy Magyarországban 
nincs kisebb vagy nagyobb helység, hová a »Ké
pes Családi Lapok«-at ne röpítené a posta, sőt 
a külföld sok városába, valamint Amerika több 
helyére is jár. És mindenütt örömmel várt ven
dég Mindenki feltalálja henne az ízléséhez és 
kedvéhez mért elbeszélést, költeményt, regényt, 
dival-tudósitást, ismeretterjesztő és orvosi czik- 
ket. A 4. számba újból egy sereg jeles iró küldte 
be müvét, nevezetesen : Beniczkyné Bajza Lenke, 
Prém József, Tolnay Lajos, Csöregh Gyula, Mé
száros Sándor. Rudnyánszky Gyula, Horváth 
Sándor, Miskolczi Henrik és V. Gaál Karolina, 
A »Képes Családi Lapok* előfizetési ára: egész 
évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr.

i Mutatványszámokat szívesen küld a kiadóhiva-
! !al Budapest, V„ Vadász uteza 14. saját házában .

— A mezórendörségi uj törvény végrehajtása
I ügyében országszerte folynak az előkészületek 

az egyes szolgabirói hivataloknál. Az eljáró bi
zottságoknak nehéz feladat jutott osztályrészül, 
mert a községek egyike-másika bizalmatlanul
néz az uj intézkedések elébe.

— A kendertermelés apostolai Batthyány
Béla gróf abból indulva ki, hogy a jól sikerült 
kendertermelés haszna kétszeresen felülmúlja a 
búzatermés nasznát, lépéseket tett, hogy Fehér
megye agráriusait a kenderrel megbarátkoztassa. 
Polgárdin ugyanis nagy kidolgozó-telepet létesít. 
Hasonló ügyben fárad, br. Szentkereszty Béla 
nagybirtokos is. a ki most Háromszékmogyébe, 
hogy a kendertermelésnek híveket szerezzen és 
a megye területen az országos kender- és lea- 
termelő részvénytársasággal gyárat állítasson.

— A farsangban sok házasság-köttetik. Nem 
az égben, de a mint illik a földön és így nem 
veszik rósz néven szép és bájos olvasóink, ha 
egy házasságra vonatkozó bon-motot szövünk 
lapunk keretébe. Ez a rövid kis adoma úgy az 
ifjút, mint a leányt, de még a modern apát is 
jellemzik — Bajcsai Jancsi a kezedet kéri kis 
leányom — mondja a papa, megsimogatva a 
leánykája fejét, — de én holmi reménynyel nem 
igen biztattam. Miért papa? Mert, úgy látom, 
csak azért akar téged nőül venni, hogy apád 
pénzével kifizesse az adósságát. Oh csalódó! papa, 
Jancsi engem csakis tiszta merő szerelemből 
akar elvenni s eszeágában sincs, hogy az adós
ságát kifizesse!

— Szürke köpönyeges bakák. A közös had
ügyminiszter tudvalevőleg már tavaly tervbe 
vette, hogy a közös hadsereg legénységének barna 
köpönyegeit szürkével cseréli föl, melyek har- 
czászati szempontból is előnyösebbek, azonkívül 
jobban ellenállnak a pornak és az esőnek. A 
szürke köpönyegeket előbb kipróbáltatta s mi
után azok teljesen kiállták a próbát, most az 
eg^sz hadsereget ilyenekkel látják e! egyelőre 
lassankint. A budapesti hadtestparaocsnokság- 
hoz meg is érkezett már a hadügyminiszter erre 
vonatkozó utasítása.

— Tréfáé vőlegény. Csakugyan olyan tréfás 
ember a te vőlegényed ? Oh nagyon ■ Szinte at
tól tartok, h e g y  az eljegyzésünket is tréfának

I veszi.



— Hogyan utasitj«ák Prágában á magyar 
embert a Dávid-Теа« használatára, szolgáljon 
az alábbi útmutatásul: Készítési utasítás: Ve
szünk az ezen thea a hány ötval ujjnak venni 
tudjunk, es epen anyi hydey a hány kel csinálni, 
10 — 15 percz-utan hosszú fözdni, azutan a tiszta 
thea fél pohárét veszünk korán és későn, csak 
tessek nem nagy meby csők kevesen meby inni.

— Szerbiai viszonyokat ismertető müvet 
irt Kohn Vilmos, a magyar kereskedelmi mú
zeum belgrádi képviselőségének tisztviselője. E 
mű, melynek czime: »Serbien in geo-Anografisch 
adminisztratív volkswirtschaftlich und (kommer
zieller Hinsicht, dessen Industrie-, Zoll-, Finanz- 
Verkehrs-Justiz und Heerwesen. Mit einer de- 
taillirtes Beschreibung siimtlicher grösseren Han
delsplätze.« Kereskedőknek és iparosok a mis- 
kolczi kereskedelmi és iparkamara ajánlja. Ara 
4 frt s megrendelhető Belgrádban a szerzőnél.

— Építkezési árlejtés. A hevesi ki-\ járás
bíróság helyiségeinek kibővítése s helyreállítása, 
egy uj fogház épülete felépítése iránt 24125 frt 
13 kr. költséggel, folyó évi márczius 6-án dél
előtt 10 órakor írásbeli zárt ajánlati tárgyalás 
log ez egri kir. törvényszéknél tartatni. Aján
latok csak f. évi márczius 5-én délután 5 óráig 
fogadtatnak el, miről a miskolezi kereskedel mi 
és iparkamara az érdekelteket értesíti.

N Y I L T T É K .

„ K Á R Á V Á  N“
legfelsőbb helyen engedélyezett

o r o s z  t e a - k i v i t e l i  t á r s u l a t  
Moszkvában.

Magyarországi telepe :
Budapest, Arany-JAnos-utczu d(). szám .

Ausztriai telepe:
Becs, Lobkowltzplatz d.

Teánk, mely budapesti telepünk rövid 
fennállása óta, már oly közkedveltségnek 
és általános elterjedésnek örvend és mely 
a bécsi néptáplálási kiállításon a nagy arany 
éremmel lett kitüntetve, B u d a p e s t e n  
valamint az e g é s z  o r s z á g b a n  majd
nem minden előkelő fűszer-, csemege-, tea
kereskedésben és droguistánál kapható

Az orosz hivatalos vám szál tagot és 
védjegyünket, melylyel eredeti csomag
jaink és Ízléses pléhdobozaink el vannak 
látva, különös figyelembe ajánljuk

Augusztus lo-ike óta csuk uj ter
mésű teát hozunk forgatómba.

Főraktár Bimaszombatban :

Bródy Bertalannál.

• х * х о * ж о * ж « ж х ж ю с « х
Himaszéosi járás főszolgabirájától.

636-1 . 1895.

Árverési hirdetmény.
Gömörmegve lek. közigazgatási erdészeti 

bizottságának 73—895. számú határozatával 
Détér község volt urbéres közönsége tulajdonát 
képező s a rimaszombati m. kir. központi erdő
gondnokság által mintegy 49 5 kataszteri hold 
terjedelemnek talált s az egész területen 0 7. 
zárlatu, 0.9 részben 50 80 éves, bükkös és 0 1.
részben 80 — 100 éves tölgyes, szórványosan cser 
fákból álló, mintegy 3960 m8 mennyiségűnek 
talált és 3960 frt értékre becsült erdőterületen 
levő faállomány nyilvános árverésen való eladása 
rendeltetvén el. Ezen árverés megtartására határ
időül 1895. évi márczius hó 19. napjának d e. 
10 órája Détér községházához kittízelik 

Árverési feltétetek :
1. Kikiáltási ár 3960 frt, melynek el nem 

érése esetén fokozatosan leszállított kikiál ási 
ár melletti ajánlatok is elfogadtatnak.

2. A kihasználandó erdőnek határvonalai 
a kezelő m. kir. erdőtiszt által a természetben 
kijelölendök lesznek.

3. A kihasználás a megkezdéstó) számPott 
második év végével teljesen befejezendő, mely 
idő alatt a termelt anyagok az erdőből kiszálli- 
tandék, megjegyeztetvén, hogy a kihasználás 
csak akkor veheti kezdetét, ha volt úrbéresek 
által az özv Biró Bertalannétól megvásárolni 
szándékolt legelő-terület megvétele iránt az 
adás-vevési szerződés jogérvényesen megköttetik.

4. Kihasználás alkalmával a nem használ
ható fiatal fácskák és tüskök is tőből kivágan- 
dók és az összes fatömeg az erdőből a kihasz
nálás megkezdését követő év végéig kiszállítandó.

5. A fa döntés és szállítás által megron
gált vagy megsemmisített határjelek és mérési 
pontok a kihasználó által sajá* költségén azon
nal jókarba hozandók.

6. A vételár az árverés után egész osz- 
szegben az árverést vezető kiküldött tisztviselő 
kezeihez egyszerre lefizetendő

7. Árverelők által az árverés kezdete előtt, 
a kikiáltási árnak megfelelő IO*/0 bánatpénz az 
árverést vezető szolgabiró kezeihez fizetendő. 
Az árverés után vevő bánatpénze a vételárba 
tudatik, a többi árverelőnek pedig visszaadatik.

7. Vevő a kihasználás folytan az általa, 
illetve munkásai vagy fuvarosai által okozott 
mindennemű károkért teljes felelősséget vállalni 
köteles.

F e l e d ,  1895. február 14
Főszolgabíró helyett :

( i  г (i f  A 1 ni á  s ч y ,
szolgabiró.

210—1895. M.

Hirdetmény.
A nagyméltóságu kereskedelemügyi ra. kir. 

minisztérium az 1895 évi február hó 8-án 
92795 — 1894. szám alatt kelt rendeletével a Ti- 
szoIcz-Poprádi mth közút 1895. évi fenlartásá- 
hoz szükséges kavics anyagnak szállítását 4906 
frt 01 kr összeg erejéig engedélyezte

A fentemlitett fedanyag-szMIitás fogana- 
; tositásnak biztosifása czéljából \z 1895 évi már- 
, czius hó 4-ik napjának délelőtt 10 órájára a 

gömórmegyei m kir. államépitészeti hivatal he
lyiségében tartandó zart ajánlati versenytár
gyalás hirdettetik

A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a 
fentebbi fedanyag szállítás végrehajtásának el
vállalására vonatkozó, az engedélyezett költség 
után számítandó s a részletes feltételekben elő
irt 5% -nyi bánatpénzzel ellátott zárt írásos 
ajánlataikat és felosztási kimutatásokat a kitű
zött nap délelőtt 10 órájáig a nevezett hivatal
hoz annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel 
a későbben érkezettek figyelembe nem fognak 
vétetni.

A szóban forgó munkálatokra vonatkozó 
felosztási kimutatás és kőminták, részletes szál
lítási feltételek, a szerződési ajánlati és felosz
tási kimutatási minták a nevezett magyar kir. 
államépitészeti hiv italnál a rendes hivatalos 
órákban naponként megtekinthetők, illetve át
vehetők.

Megjegyeztetik, hogy az írásos ajánlatok 
mellékletét képező felosztási kimutat isokban az 
ajánlott egység árak a kimu’ atás M ik  rovatá
ban arabs számokkal és a 12 rovatban betűk
kel világosan kiirandók.

Kelt Rimaszombatban, 1895. évi február- 
hó 15-én

.1 и r a s k «,
kir. főmérnök.

Kereskedelemügyi m. kir Miniszter.
5986. — I. B. 1895.

Versenytárgyalási hlrdetménj.
A Gömörvármegye területén átvonuló bu- 

dapest-vácz-kassai állami közu‘ on levő 129. sz. 
boltozott kőhíd kibővítése, valamint a 130 sz. 
Sajó-hid alépítményi es ezzel kapcsolatos mun
kái, nak biz’ositása iránt f. évi márczius hó 9-ik 
napjának déli 12 órakor a kereskedelemügyi 
miniy.terium I —В szakosztályának helyiségé
ben. valamint a rimaszombati államépitészeti 
hivatalnál zárt ajánlati versenytárgyalás fog 
tartatni.

Az 5265 frt 61 kr, vagyis ötezerkétszáz- 
hatvanöt forint 61 kr. erejéig engedélyezett ösz- 
szeg után számítandó és az általános feltételek
ben megszabott 5% -nyi bánatpénzzel ellátott 
zárt ajánlatok a kitűzött időpontig vagy a ne
vezett államépitészeti hivatalitól vagy a vezeté
sem alatt álló minisztérium segédhivatali igaz
gatóságánál nyújtandók be. A későbben érke
zettek figyelembe nem fognak vétetni.

A szóban levő munkákra vonatkozó mű
szaki művelet, általános feltételek és részletes 
határozatok a nevezett államépitészeti hivatal
nál a rendes hivatalos órákban naponként meg
tekinthetők.

Budapest, 1895. február *15.
Kereskedelemügyi m. kir. minisztérium.

Vargedei körjegyzőtől.
80! 1894.

Hirdetmény.
A vár^edei körjegyzőség részéről ezen

nel közhírré tétetik, miszerint Kisgömöri
község tulajdonát képező

vadászati jog
folyó évi márczius hó 5-én délelőtti 10 
órakor Kisgrmöri község bírája házánál hat 
egymásután következő évre haszonbérbe 
fog adatni.

Várgede, 1895 február 13
О у ö rV F r i g y e s ,

körjegyző.

Hirdetmény
Nyolcz lóra való kö-istálló, kő csűrre! 

együtt, egy vagy löbb évre ki idő. Értekez
hetni a tulajdonos: M a jo m y  Józseffel 
Szíjgyártó utcza 44. szám alatt.

Egy hat octává*

kijátszott zongora
iakváltozás végett

M o l n á r  A l a j o s
farekas-zsaluzsányi tanítónál 

j u t á n y o s  á r o n  e l a d ó .

játitási ügyében, a Pulnok város határában 
fekvő, s a pulnwki 710. 190 687 932 és 
673. számú tlkvjbm 1032 1031 1030/b
1030/a. és 1029. hrszámu, Klein Jakab, Tá 
bori Magdolna, dr. Gescheit József, Gescheit 
Zoltán, Tarcsányi Antal és neje Groman 
Mária tulajdonát képező, a beterjesztett 
tervrajzban és kisajátítási iratokban megje
lölt ingatlanságra nézve a kártalanítási el
járás megkezdési határidejéül az ISOd. évi 
február hó 18-ik napiéinak délelőtt 10 
árúját tüzle ki Pdtiiok város közházánál, 
amely határnapra és időre az összes érde
keltek oly figyelmeztetéssel idézgetnek meg, 
hogy elmaradásuk a kártalanítás fölötti ér
demleges határozat meghozatalát nem fogja

! gátolni.
Вimaszoomhatban, a kir törvényszék

nél, 1895. évi január hó 30-ik napján.
II n in n \ i í т\ КubliiyI Aladár,

I k t. je g y z ő  k. t. elnök.

Nyciratclt a kiadó Káiay J Л. gyor&bajtóján Himaacombatban.


