
Negyedik évfolyam. 29. szám. Rimaszombat, Í895. Julius 14.
Előfizetési reiteieieK.

Kgcsz évre . 5 fi t — kr. 
Félévre . . 2 írt 50 kr.
Hivatalok, községek, köz
ségi jegyzők és tanítók 
részére egész évre 3 írt. 
ltalmérök és korcsmáro- 
s o k  részére az „ltalmérök 

К ./löm é“ vei együtt 
egész évre 4 írt.

Az előfizetések 
postautalványnyal 

e s z k ö z l e n d ö k .

Egyes számok Ю кriával 
kaphatók a kiadohiv.

GOMOR
TÁRSADALM I, KÖZGAZDASÁGI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

H i r d e t é s «  It.
П centiméterenként 2 kr., 
töbszöriért 11 2 kr. fize
tendő. Bélyegdij minden 
egyes beiktatásért 30 kr.

A NYILTTÉRBEN

minden 3 hasábos gar- 
mond sor dija 15 kr. 
ilirdetöirodák, előfizetők 
vagy gyakori hirdetők 
tetemes díjkedvezmény

ben részesülnek.

A GÖMÖRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET

Hon védegylet.
4 8 - 4 9 .i JÖ j

szab ad ság h arcz b a jn o ka in ak  szent 
m int ezt lap u n k  m ú lt szám ában je - 

Jérífe ttük, a m ag yar m in isztere lnö k  saját 
hatáskörébe vonta , bogy egy külön osztály  
á lta l in tézze  az öreg honvédek n y u g d íj-, 
kegvdij özvegyeinek  s á rv á in a k  segély
ügyét.

A zo k k a l szem ben, k ik  é le tü k , b o ldog
ságuk, m in d e n ü k  ko czká ra  té te léve l s iettek  
h a zá ju k  a lk o tm á n y á t, szabadságát m egvé
deni, nem  e légedhetünk meg egy röv idke  
n a p ih irre l, kötelességünknek ta rt ju k , hogy  
a honvédsegélyezés ügyével külön és első 
helyen  is fog la lkozzunk.

Az a lk o tm á n y  h e ly re á llítá s á v a l s an 
nak  a koronázás  á lta l való  m egpecsételésé* 
vei m aga 6 Felsége vo lt az első, ki And  
rássy G yu la  g ró f nemes b izta tására  a 
4*8 - 4 9 - i k i  honvédsegélyezést m egkezdette, 
m időn  a koronázási a ján d éku l fe la já n lo tt 
a ra n y a k a t a h o n v é d -m e n h á z  fe lá llítására  
odaajándékozta .

Igazi fe jedelm i te tt vo lt ez, m ely  a l 
ka lm as  le tt vo ln a  arra , hogy a k o rm án yt 
serkentse, hogy az egész 4 8 — 4 9 -ik i ho n 
v é d -ü g y e t á lla m i gondoskodás tárgyává  
tegye.

Amit a70nban a kormány reménylett, 
be nem következett, s mig a magyarok 
ellen küzdött császári hadak minden kato
nája el lett látva, szegény honvédeink 
nagyrészt szomorú anyagi sorsra voltak 
kárhoztatva, tisztjei, ha segélyt kaptak is,

az inkább  a la m izs n a  vo lt, m intsem  egy 
tiszthez illő  nyugdíj.

Pedig honvéd ein k  hősiességének, b á 
to rságának, é le tének  és vérén ek  köszön
h e tjü k  nem csak a m ú lta t, de nagyrészt a 
je le n t is.

S zom orú  dolog, hogy a honvédsegé
lyezés társadalm i fe ladattá  lett, a régi h o n 
védek egyletekbe tö m ö rü llek  s igy igyekez
tek a társadalom tól és ném ileg az á lla m tó l  
g yám o litást szerezni.

4 7  évvel a szabadság m egkezdése u tán  
a m ag ya r m in isztere lnök, br. Bánffy, első 
kötelességének ta rto tta  a h o n v é d ek  ügyét 
fe lkaro ln i és h iv a ta la  körében egy külön  
osztály á lta l in tézni.

H azafiasabb dolgot nem  igen végezhe
te tt v o ln a  br. Bánffy.

Igaz, hogy azok, k ik  a hősök közü l 
életben vannak, nagyon m e g ritk u lta k , 2 8  
é vv e l e lőbb idősze iöbb  lett vo ln a  ez in té z 
kedés, m ert a szabadságharcz idejében  2 0  
éves ifjak , ma m ár 67 éves aggok, de azé rt 
még jo b b  m a, m in t soha, m e rt v an n ak  
még elegen aggastyánok és e lh a lt hősök  
m arad é ka i, k ik  segélyre szoru lnak .

H ogy azonban a segély m indenüvé  
eljusson, ahol a rra  szükség van, nem  elég, 
hogy a rendeletek a lapo kban  közölve legye
nek, m e rt vá jjo n  h á n y  esetben ju tn a k  el a 
tudósítások m indazokhoz, k ik  é rd ek e lv e  
vannak ; szükséges ezen felül, hogy tá rsa 
d a lm ilag  is egy o lyan  szervezet a lko ttas  
sék, a m ely u tján  m inden szükséget szen
vedő öreg honvéd fe lk u ta tv a  lesz és neki 
a segély kieszközölve leend

Ily e n  társadalm i, az egész m egye te 
rü le té re  k iterjedő  szervezet G öm örben nincs, 
sürgős szükség van te h á t arra, hogy egy 
göm örm egyei honvéd egylet a la ku ljo n , a m e ly  
a k o rm á n y  in ten tó i szerint fo lyó évi o k tó 
ber 1-ig a m egye összes ro k k a n t 48— 4 9 - ik i  
honvéd je it a po lgárm esterek, szo lgab irák, 
körjegyzők és községi b irák  u tján  jeg yzékb e  
veszi és a zo k at a honvéd egyletbe ik ta t ja , 
a segélyre, nyugdíjra , tem etési költségre, 
özvegy vagy á rv a ta rtá s ra  jo g o s u lta k a t a 
kellő in s tru k tió k k a l e llá tják , ügyüket a k o r
m án y  elé ju tta tn i segítik, egyszóval a h o n 
véd segélyezést au tono m  utón közvetítik .

E  szép és hazafias ügyet a já n lju k  k ü 
lönösen itt a központban élő hős h o n v é d 
je in k  figyelm ébe, azok között re tten h etlen  
harczedzett vörössipkásainknak A  b о n у i 
P ál, A b о n у i János, K a l l a  M ih á ly  
u ra k n a k , a k ik  m indenesetre a legkisebb  
kezdem ényezésre is lelkes tám ogatást v á r
h a tn a k  a közélet, a társadalom , a sajtó ré 
széről.

Tegyü nk  a h o n véd ekért s a m ag ya r 
név b e c s ü le té é rt! . . .

Uj körjegyzőségek.
K ö zö ltü k  m ár fővonásban a várm egye  

legközölehbi közgyűlésének h a tá ro za tá t a  
körjegyzőségek uj beosztása és ja v a d a lm a 
zása irán t, m ost a h a tá ro za to t egész te rje 
de lm ében közö ljük :

Mindenek előtt őszinte és hálás elismerés
sel kell megemlékeznünk Főispánunk Ő méltó
ságának azon buzgó és hathatós közreműködé
séért, mely által sikerült kilátásba helyeznie

T I E C Ä Ä ,
HALDOKLÁS.

Hideg, Őszi napsugarak verődtek keresztül 
a kristály ablaküv igeken s bágyadt, reszketeg 
fénynyel ragyogták körül a kis terem fantasz
tikus bútorait. A metszett rózsák és girlandok 
mélyedései pillanatukra visszaverték a sárgás 
lényözönt, hogy szinte vidám, derűs szint öltött 
magára a selymes fészek, melynek falai között 
hónapok óta vívódik már a halállal Keresztszegi 
Aladárné.

Egy fiatal, szépséges asszony.
Amint ott feküdt az ágyon, puha, hófehér 

párnák közt, virágos takaró alatt s igyekezett 
elnyomni a ziháló mellből feltörő köhögését, 
színtelen vonagló ajkai görcsösen rándultak össze 
s csak villogó szemeinek égető tüze árulta el, 
hogy a roskatag testben még a lélek ól, s a szív 
vergődik, dobog.

— Aladár, — szólott az ágy végénél könyes 
szemmel álló férjéhez, — jöjjön ide közelebb, 
egészen mellém, öleljen át még egyszer szere
lemmel, szenvedélyesen s beszéljen nekem vala
mit a múltról boldogságunk tovatűnt napjairól!

A halovány ember nesztelenül lép az ágy 
mellé s egy csókot lehel a piczike kezekre.

— Így, lássa Aladár, igy ! — tördeli a beteg 
a vonásait valami sajátságos, valami szokatlan 
pir önti el.

Keresztszegi Aladár oda mélyed tekintetével 
a liatal, lányos an'/.ba, s nézi a rendetlenül 
leomló sötét hajerdőt, melynek nehány fürtje 

«rejtélyesen tűnik el a takaró hullámos redői 
között s nézi a sápadt. Összeesett, szenvedő arczot, 
hogy azt sem veszi észre, mikor szemeiből két 
égető könycsepp a felesége homlokára esik.

A haldokló asszonyt a két forró kónycsepp 
í felrettenti merengéséből

— Maga sir, Aladár?
— Nem, nem asszonyom, de látja, megindít 

szenvedése, fajdalma s rosszul esik látnom, hogy
1 itt fekszik betegen, vigasztalás nélkül............

A fiatal asszony megrezzen s csudálatos, 
szinte hihetetlen erővel megragadva férje kezeit; 
szúró, csaknem megdöbbentő pillantást vet 
annak arczába.

— Igaza van : vigasztalás nélkül I . . . Oh, 
ha tudná, mily régen gondolkozom, hogy mi az, 
a mi haldoklásom annyira megnehezíti! Most 
már tudom: a vigasztalás hiánya az a sajátsá
gos, őrjítő gondolat, hogy én meghalok, de maga 
itt marad Aladár egyedül s talán évek, talán 
hónapok múlva, de kezével tgy más nőt boldo
gít, ajkai egy más nőnek vallanak szerelmet!

Zokogása, rekedt fuldoklása felverte a csen
det s leroskadt a puha párnák közé.

Egy csacska, mosolygós napsugár beara
nyozta halovány vonásait, melyeken ott játszott 
a közeledő halál borús árnya, a rettenetes, szo
morú végzet s csak akkor tért magához, mikor 
feje fölött a záro> kálit ban csicseregni kezdett 
kedves kis madara.

— Pihenjen Margit, s ne kínozza magát, 
ily emésztő, gyötrő gondolatokkal! — kérte a 
férje s a fájó szerelem gyöngédségével ölelte 
magához nejét.

A beteg fürkésző, vádló tekintettel nézte az 
urát s beszélt hozzá esdekelve, szívhez szóló, 
szívből jövő, szomorú hangon.

— Ha tudnék, ha nem verné fel lelkem
nyugalmát a jövő sejtelme, ha meg tudnék halni 
a nélkül, hogy magammal vigyem a sírba a te 
em lékedet!............

— Asszonyom. . . .
— Lásd, sokszor hosszú éjszakákon elgon

dolkozom, hogy ha én meghaltam, te egy másik, 
egy szebb asszonyt hozol a házhoz, kinek keb
lére borulva, elfelejtesz engem . . .  Ne szólj, ne 
védekezz! Tudom, hogy ez a végzet rendelése, 
hogy mások is igy tesznek, de az én vergődő 
szivem nem tud nyugtot találni a sors rendelé
sében, s még a porladó föld alól, a sírból ia 
üldözni foglak örök, égő szerelemmel! . . .

Sírtak, zokogtak mind a ketten.
— Szép tavaszi éjszakákon, mikor harmat 

száll a virágra s csendes lesz minden, eljövök 
sírom mélyéből hozzád, s megkérdezem tőled: 
emlékszel-e reám? az első és utolsó ölelésemre?

Keserű, fájó, szivettépő szavak voltak etek 
egy haldokló asszonynak az ajkáról, a ki örjöngő 
szerelemféltését magával akarta vinni a sírba, a 
ki nem tudott meghalni sem, mert félt az élet
ben maradó asszonyoktól.

Lassacskán aztán egészen elcsendesadett



hogy törvényhatóságunk rendelkezése alá oly tekin
télyes összeg adatik a nagyméltóságu m. kir. 
belügyminisztérium részéről, miszerint annak 
igénybevétele és felhasználásával az állami anya
könyvvezetés nemcsak fenakadás nélkül foga
natba vehető, hanem alsó közigazgatásunk he
lyesebb és jobbá tétele czéljából főszolgabírói 
járásainkban a körjegyzői körzeteket kisebbekké 
alakíthatjuk.

Az elkészített s főszolgabiráink véleményes 
jelentése mellett beterjesztett munkálatok alap
ján vármegyénk községeit következő körjegyzői 
csoportokba osztjuk:

1. Rozsnyói főszolgabírói járás,
1. Berzétei körjegyzőség: Berzéte székhely, 

Kőrös, Szalócz, Vigteike.
2. Sziliczei körjegyzőség : Szilicze székhely, 

Borzova.
3. Sebeepataki körjegyzőség: Sebespatak 

székhely, Genes, Rudna, Rekenye.
4. Kuntaploczai körjegyzőség: Kuntaplocza 

székhely, Páskaháza, Gacsalk, Rozlozsnya.
5 Nagyszlabosi körjegyzőség: Nagyszlabos 

székhely, Ochtina, Rochfalva, F.-Lehota.
6. Geczelfalai körjegyzőség: Geczelfala 

székhely, Markuska, Hankova, Restér, Kisszlabos, 
Pétermány.

7. Kraszna-Horka-Várallyai körjegyzőség: 
K. H.-Várallya székhely, Pacza, Uhorna, Jólés*.

8. Hárskúti körjegyzőség: Hárskút szék
hely, Dernő, K.-H -Hosszúrét.

9. Bárkái körjegyzőség: Barka székhely,
Lucska, Kovácsvágás.

10. Betléri körjegyzőség: Betlér székhely,
Henczlova, Csúcsom, Nadabula.

11. Na^y-Veszverési körjegyzőség: Nagy- 
Veszverés székhely, Kis- V esz verés, Nagy-IInilyecz, 
Henczkó.

12. Gócsi körjegyzőség: Gócs székhely, Oláh
patak, Alsó-Sajó, Feketepatak.

13. Rédovai körjegyzőség: Rédova székhely, 
Felső-Sejó, Berdárka.

14. Cselnek nagyközség.
15. Pelsücz nagyközség.

11. JVag/у- Röczei főszolgabírói járás
1. Ratkóbisztrói körjegyzőség : Ratkóbisztró 

székhely, Ploszkó, P̂i 1 lér, Gerlicze, Szirk, Turcsok.
2. Kis-Rőczei körjegyzőrég ; (Székhely Nagy- 

Rőcze) Kis Rőcze, Murány-Hutta, Murány-Zdi- 
chava, Vizesrét.

3. Polomi körjegyzőség: Pólóm székhely, 
Krokova, Poprocs, Ratkó-Zdichava, Rónapatak, 
Ratkó-Szuha.

Az elszálló napsugár felszáritotta omló 
könyeit s Keresztszegi Aladár lezárta vonagló 
ajkát egy édes hosszú csókkal.

— Aludj, és álmodj örök szerelemről, én 
édes mindenem !

— Örök szerelem ? . . . suttogta elhaló 
hangon, a szenvedő Asszony s keblére s/oritva 
férjének reszkető kezét, lehunyta fáradt szem
pilláit.

Keresztszegi Aladár leborult a földre, kezeit 
imára kulcsolta s mintha szivében szétszakadott 
volna valami, felsóhajtott mélyen:

— Istenem, meddig sújtasz még büntető 
kezeddel?

És ebben a sóhajtás ban benne volt a szen
vedés, az elválás minden keserve, a szerető aziv 
tébolyitó báuata, szemrehányás, vád és buzgó 
fohász, csak a lemondás, a megnyugvás érzeté
ből nem volt semmi

Mert lemondani még a simái sem tud, — 
a ki szeret!

tíibó Lajos.

M. MARGIT fRHÖLGY NÉVNAPJÁRA.
(julius lH-ikára.)

Mi jót és szépet kívánhatni 
Fgy kedves leány m'vn*pjára,
A kir.ek erőmmel telve 
Még itten az életpálya,
Ki előtt még üsmeretlen 
A földi gond és a bánat,
Névnapjára a legjobbat 
Kívánom én itt Nagysádnak j 
Az ábrándnak szép világa 
Véletlenül repül tova,
S helyére lép a megfontolt 
Ész 8 erőnek higgadt kora 
Nagysokára hogy mi jövend ?
Ne kérdje azt tőlem nagysád !
Kívánom, hogy számtalanszor 
Érje rnég el nevenapját!
Binatfelhö ne boruljon 
Éltének derült egére,
Álmainál zengjen dalt, a 
Boldogságnak fül’miléje !
Л m szépet csak álmodik 
Valósítsa mind az élet f 
Szívből kíván névnapjára 
Sok őrömet ! minden szépet ! !

L. L.

4. Telgárti körjegyzőség: Telgárt székhely, 
Vernár

5 Ujvásári körjegyzőség : üjvásár székhely, 
В irosznok, Ispánmező, Ratkó-Lehota, Répás, 
Szásza.

G Kövi-i körjegyzőség: KÖvi székhely, Rá
kos, Nandrás.

7. Lubenyiki körjegyzőség: Lubenyik szék
hely, Mnizsány, Hizsnyó, Holt-Lehota. Koprás.

8 Süvetei körjegyzőség: Süvete székhely, 
Perláez, Miglész, Jolsva-Taplocza.

9. Murányi körjegyzőség: Murány szék 
hely, Murány-Hosszúrót, Murány Lehota.

10 Helpai körjegyzőség: Helpa székhely, 
Závadka,

11. Ratkó nagyközség.
12. Pohorella nagyközség.
13 Polonka nagyközség.
14. Sumjácz nagyközség

111. Rimaszombati főszolgabírói járás .
1. Nyustyaj körjegyzőség: Nyustya szék

hely, Likér, Rimabrézó, Hacsava, Fűrész.
2 Rimabányai körjegyzőség: Rimabánya 

székhely, Rimócza, Kima-Lehota, Rima-Zsalu- 
zsány, Priboly.

3. Hrusstíi körjegyző ég : Hrussó székhely, 
Baradna, Sztrizs, Lipócz, Dobrapatak, Szilistye.

4. Ráhói körjegyzőség: Ráhó székhely, 
Varbócz, Bakostörék, Keczege.

5. Tamásfalai körjegyzőség : Tamásfala szék
hely, Alsó-Pokorágy, Felső Pokorágy, Cseren- 
csény, Zeherje

6 Forgácsfalai körjegyzőség: Forgácsfala 
székhely, Drabszkő.

7. Osgyáni körjegyzőség : Osgyán székhely, 
Fazekas-Zsaluzsány, Magyar- Hegymeg.

8. Nagy-szuhai ke rjegyzőség: Nagv-szuha 
székhely, Pongyelok, Szelcze; Válykó, Susány.

9. Lukovisfyei körjegyzőség: Lukovis'ye 
székhely, Babaluska, Kiette, Esztrény, Pápocs 
Kraszkó.

10. Alsó Szkálnoki körjegyzőség : Alsó-Szkál- 
nok székhely, Felső-Szkálnok, Tóthegymeg, Or- 
laj-Törék.

11. Antalfalai körjegyzőség: Antalfala, Gyu- 
bákó.

12. Tiszolcz nagyközség.
13. Klenócz nagyközség.
14. Kokova nagyközség

IV. Rím as zó esi főszolgabírói járás.
1. Balogi közjegyzőség : Felső Balog szék

hely, Alső-Balog, Perjése, Uzaprnyit.
2. Meleghegyi  ̂örjegyzőség: Meleghegy 

székhely, Bugyikfala, Derencsény, Geszles, Pádár.
3. Bátkai körjegyzőség : Felső-Bátka szék

hely, Alsó-Bátka, Tamasi Rakottyás, Dulháza, 
Zsip.

4 Radnóti körjegyzőség: Radnót székhely, 
Czakó, Iványi, Újfalu, Zádorháza

5. Rimaszécsi körjegyzőség: Kimaszécs 
székhely, DobCcza. Martonfala

G. Velkenyei körjegyzőség: Velkenye szék , 
hely, S. Püspöki, Csíz.

7. Hangonyi körjegyzőség: Alsó Hangony 
székhely, Felső-Hangony, Szl-Simony.

8. Jénei körjegyzőség: Jéne székhely, Uraj 
Harmacz, Susa

9 Jánosi-i körjegyzőség: Jánosi székhely, 
Pálfala, Bellény, Szutor.

10 Serkei körjegyzőség: Serke székhely, 
Feled, Simonyi, Darnya.

41. Gesztetei körjegyzőség: Geeztete szék
hely, Jeszte, Péterfala. Dobfenek, Détér.

12. Várgedei körjegyzőség: Várgede szék
hely, Kerekgede, G. Kisfalud, Balogfala.

13. Dúsai körjegyzőség: Dúsa székhely, Ma
jom, Kisgömöri, Guszona.

14. Almágyi körjegyzőség: Almágy székhely, 
Ajnácskő, Egyházasbást, Tajti, Zabar.

16. Csornai körjegyzőség: Csorna székhely. 
Sőreg, Sid, Béna.

V. lornallgai jőszolgabirói járás.
1. Harkácsi körjegyzőség: Harkács szék

hely, Sánkfala, Deresk, Lóvárt,
2. Bejei körjegyzőség : Beje székhely, Zsór, 

Otrokocs, Lökösháza.
3. Fügéi körjegyzőség: Füge székhely, Ba- 

racza, Runya, Oldalfala
4. Sajó-Gömöri körjegyzőség; Sajó-Gömör 

székhely, Beretke, Sztárnya.
5. Gömör-Panyiti körjegyzőség: Gömör-Pa- 

nyit székhely, Csolíó, Hosszuszó.
6. Horkai körjegyzőség: Horka székhely, 

Mellété, Pelsüczardó, Tiba, Lokenye.
7. Ragályi körjegyzőség: Ragály, Zubogy, 

Trizs, Imola.
8. Zádorfalai körjegyzőség: Zádorfa szék

hely, Alsó-Szuha, Felső-Szuha, Hu bő.
9. Kelemért körjegyzőség : Kelemér szék

hely, Naprágy, Poszoba.
10 Szentkirályi körjegyzőség : Szentkirály 

székhely, Abafala, Itecske Kövecses
11. Bánrévei körjegyzőség: Bánréve szék

hely, Lénár*fala, Héth, Máié, Hanva.

12 Vályi körjegyzőség: Alsó-Vály székhely, 
Felső-Vály, A.-Kálosa, F.-Kálosa, Mihályfala, 
Gergelyfala.

13. Szkárosi körjegyzőség: Szkáros sz k- 
hely, Alsófalu, Felfalu, Visny , Raás.

14 Giczei körjegyzőség: Gicze székhely, 
Nasztraj, Mikolcsány, Licze.

15. Méhi-i körjegyzőség: Méhi székhely, 
Királyi, Sajó-Keszi, Sajó-Lenke.

1G. Aggteleki körjegyzőség: Aggtelek szék
hely, Kecső, Kánó.

17. Tornallya nagyközség.
18. Putnok nagyközség.
Ezek után határozatilag kimondjuk, ho>.y:
1. Az eddig alkalmazott körjegyzők jelen

leg élvezett évi járandósága változatlan marad,
2. Mindenik újonnan alakított körjegyzőség 

évi fizetése 450 frtban, 100 frt lakbér-illetmény
ben s 100 frt irodai, küldönezdij és napidij áta
lányban, összesen G50 frtban állapíttatik meg,

3. A községek az általuk körjegyzői java
dalmazásra fizetett összegeken felül magasabb 
megterheltetésben nem részesíthetők; viszont 
azonban ezen teher alól nem is mentesittetnek. 
Éppen ezért a körjegyzői járulékok az eddigi 
módon és mérvben hajtatnak be s szó’ gáltatna к 
ki pz egyes községek részéről azon körjegyző 
fizetésére, akik a körzetekben alkalmazva lesz
nek, az ezen járulék s megállapított egész fize
tés között jelentkező különbözet pedig az állami 
javadalmazásból lesz kipótolva.

5. A most alkotott körzetek jegyzői az ál
lami anyakönyv vezetését minden további külön 
díjazásra való igény nélkül tartoznak eszközölni, 
a régi csoportok jegyzői pedig ezen teendőkért 
dijat csupán az esetben élveznek, ha körzetük 
területe változást nem szenvedett avagy ha va
lamely külön méltánylást érdemlő körülmények 
azt kívánatossá teszik, amit a vm közigazgatási 
bizottság saját hatáskörében veend bírálat alá.

G Minthogy kétségeink vannak a tekintet
ben, vájjon a csoportok mindenike azonnal ellát
ható leer.d-e megfelelő okleveles jegyzővel —  alis
pánunkat megbízzuk, hogy a netán betöltetlenül 
maradt állásokat egy évi időtartamra helyettes 
által töltse be, annál is inkább, mivel ezen in
tézkedés megtételét az állatni anyakönyvvezetés 
nélkülözhetetlenül igényli.

7 Jelen határozat ellen a felebbezés arra 
való tekintettel, hogy a jegyzői fizetés viselésére 
vonatkozólag az eddigi hozzájárulás mérve fel 
nem emeltetett, továbbá, hogy ezen körjegyzői 
csoportok megalakítását a közigazgatás érdeke 
kívánta, s tz jogosult magánérdeket nem sért, 
csak birtokon kívül engedtetik meg

Miről a m. kir. belügyminisztérium felira- 
tilag azon kérelemmel rendeltetik értesittetni, 
hogy ezen határozatot jóváhagyni és szükséges 
állami segélyt törvényhatóságunk részére a folyó 
évi október hó 1-sö napjától kezdve folyóvá 
tenni méltóztassék.

Ezen határozat a vármegyei közigazgatási 
bizottsággal is közöltetik, egyszersmind a várme
gyei »Hivatalos Értesítődben közzététetik, ki
mondatván, hogy az ellen a felebbezés a »Hív. 
Ért.c-ben tör’ ént megjelenés napjától számítandó 
15 napon belől adható be.

Kelt GomÖr-Kishont t e vármegye várme
gyei bizottságának Rimaszombatban, 1895 évi 
junius hó 25 és 2G-án tartott rendes közgyű
léséből.

Jegyzetté és kiad*, i : L u k á c s  3-  ó z  cl
vm. főjegyző.

H Í R E K .
— Fólhveitárnok Hámos László főispán a 

megyei főlevéltárnoki állást ideiglenesen betöl
tötte Kubinyi Bertalannal. Kubinyi Bertalan a 
levéltárnoki állásban nem uj ember, éveken át 
intézte az alievéltárnoki ügyeket s tapasztalt- 
sága bizonyára helyes indokul szolgálhatott a 
kinevezéshez.

— Kinevezések. A m. kir pénzügyminiszter 
Zsigárdi Lajos helybeli pénzügyigazgatósági ál
lami végrehajtót, a balassa-gyarmati pénzügy- 
igazgatósághoz fogalmazóvá nevezte ki. A rokon
szenves derék úri ember eltávozása mig egy
részt fájdalmunkra szolgál, előmenetelének mégis 
szívből örü ünk. — V a j d a  I s t v á n  helybeli 
kir ügyészségi dijnokot, a helybeli kir pénzügy
igazgatósághoz állami végrehajtóvá nevezte ki a
m. kir. pénzügymiuiszter.

—  Történeti hangverseny E hó 7-én érke
zett Káldy Gyula művészi társaságával Rima
szombatba, hogy itt a 4 8 -4 9  iki hazafias dalok 
magas színvonalon álló előadásával gyönyör
ködtessen bennünket. Az a körülmény, hogy már 
kétszer hallottuk őket, egyszer a kuruc* dalok
ban, egyszer a katona dalokban, valóban csábító 
lehetett, hogy most egy újabb ciklusban élvezzük 
előadásukat. Egy évben egyszer élvezni a magyar



z jre  igazi művelését nemcsak nemzeti köteles
ség, hanem komoly műélvezett is. Szomorú, 
hogy ezt még sokan nem képesek megérteni. 
Így torién', hogy 7-én este a legválogatottabb 
közönség élén Hámos László főispán és Borne
misza László alispán élvezte végig a történeti 
hangversenyt. Az ülőhelyek nagyrészt el voltak 
foglalva, álló közönség is szépen volt jelen, de 
a mi a legfőbb, a jelen volt közönséget páratlan 
lelkes hangulat uraha, a mely itt-ott valóságos 
tapsviharba, tombolásba tört ki, a miben része 
volt nemcsak a dalok hazafias vonatkozásának, 
de a művészies előadásnak is Ami a hazafias 
vonatkozást illeti, 48 -49-ik  korszak, az azt meg- 
megelőzó, s követő idővel még oly közel áll 
hozzánk, hogy a korszakot sokan saját tapasz
talataikból ösmerik, mások apáiktól, anyáiktól 
hallották a korszakot dicsőíteni, sőt a korszak 
legnagyobb apostolát Kossuth Lajost csak nem 
régiben kisértük örök pihenő ágyához. És mégis 
hol vagy magyar lelkesedés, a mely a magyar 
dal gyújtó h itását nem keresed, sőt nem általod 
azt hirdetni, hogy a magyar nemzeti dal har
madszor már unalmas. Hol vagy ok ti nagy haza- 
íiuk, a piaczok nagy nevű szónokai, piros borí
tékok lüzetek alkotói, Kossuth imádók, véres 
szájú íoriadalmárok, ti a forradalom dalainak 
kuli urát nem ajánljátok a polgári olvasókörnek, 
nem hívjátok tömegestől a polgárokat, de a 
választó urnához behajtjátok. Szomorú volt, hogy 
hazafias érzésű közpolgárságunk tüntetőleg távol 
volt a 48—49-íki dalok előadásától. A nemzeti 
érzés hanyatlása a nemzetek erkölcsi sülyedését 
jelenti, s hazánk csak addig lehet erős, mig 
hazafias szellem meleg fogadtatásra talál A 
dalok előadásában különösen kitűnt Bírdossy 
Irén hangverseny énekesnő, ki magas iskolájával, I 
csengő, érczes hangjával oly előkelő művészettel 
interprelálta a hazaiias dalokat, hogy kénytelen 
volt a legtöbb dalát megismételni. Bárdossy Jrén 
hangja és iskolája valóban a legkellemesebb 
meglepetések közé tartozik annak, ki a kitűnő 
művésznőt még nem hallotta énekelni. Mellette 
Várady Sándor b«ssbarilonjával remekelt, s 
egyes dalai ugyancsak valóságos tombolást idéz
tek elő. Káldy szakszerű zongora kísérete mellett 
ki kell emelnünk Kulilíay Izabella páratlan 
zongora játékát. Az október 6-ikára, Liszt 
Ferencz által irt rapsodiát annyi virtuozitással 
játszotta, ahogy ezt csak nagyon, de nagyon 
ritkán lehet haliam. Hat hogyha még egy tisz
tességes zongorán játszhatott volna; de Kulilíay 
egy közönséges czimbalomszerü ütődeszkán 
magas művészetet csillogtatott Az élvezett est 
még sokáig fog emlékünkben élni.

— Választás. Benedek Gyula gimnáziumi 
tornatanárt a hódmezővásárhelyi főgimnázium 
megválasztotta tornát márnák. Tekintve, hogy 
javada rnazása 2-szer akkora mint itt, a válasz
tás előléptetés jellegével bir.

—  Térzene. Oláh József zenekara hetenként 
kétszer, szerdán és szombaton esti 8 órakor a 
belpiaczon térzenét tart. Oláh József igyekezete 
csak méltánylást és elismerést érdemel a közön
ség részéről.

— A »Sárospataki Lapokénak. Ismételjük, 
hogy nem tartjuk hírlapiról tisztességtudásunk
kal és a közjó érdekével összeegyeztethetőnek, 
hogy bírói eljárás alatt levő ügyekkel polémiára al
kalmat adó, ellenpártokat és egyéneket sértő 
módon foglalkozzanak a hírlapok, a hogyan azt 
kikezdette a »Sárospataki Lap k*. A hallgatás 
a jelen esetben feltétlen erény lett volna s e 
tekintetben tanulhatott volna az itteni köröktől, 
kik nem tartották szükségesnek valumelyik helyi 
lapban az ellenzékkel szembt n a hírlapi liecz- 
czet, pedig módjukban állhatott volna. Miből 
élnek a »Sárospataki Lapok», azt nem tudjuk, 
de czimlapjából azt vesszük ki, hogy felekeze- 
tiségből, s igy nem csodálkozunk, hogy a »Gö- 
mör«-t nem ismeri. Különben bemutathatjuk 
magunkat oly oldalról is, hogy puskánkat nem 
egressel, de valami mással szoktuk megtölteni.

—  Méhészet Götnörben. Rózsa János méhé
szeti vándortanitó legközelebb Gömörbe érkezik, 
több helyütt fog előadásokat tartani, és pedig 
aug. hó 5-én Héten, 6-án Pelsüczön, 7-én Rozs
nyón, 8-án Dobsinán, 10-én Valkován, 11-én 
Helpán, 12 én Polonkán, 14-én Kokován, 15-én 
Osgyánban, 16-án Várgedén és 17-én Harmaczon, 
mindenütt d. e. 10 órakor.

—  Hangverseny Csízben. A rimaszombati 
dalárda f. évi julius 13-án, (szombaton) Glósz 
Aranka, Szalay Jolán urhölgyek és Hegyi József 
úr közreműködése mellett csizi fürdő éttermében 
sikerült jótékonyczélu hangversenyt rendezett. 
Különösen kiemeljük Váry János kitűnő vezetése 
alatt működött dalárda szép énekét és ezek közt 
Perecz Samu solo dalamait. Glósz Aranka ur- 
hölgy valóban remekelt zongorajátékával, rokon
szenves volt Szalay Jolán urhölgy szavalata, ki 
nem mindennapi talentummal szépen szavalt. 
Hegyi József úr felolvasását mindvégig feszült 
figyelemmel kisérte a szép számú közönség.

— A várgedeí gyógyfürdő uj birtokosa ke
zében szépen fejlődik. Legközelebb uj tekepályát 
építtetett s azt a mai napon adja át a közönség 
használatába, mely alkalomból tánczmulatságot 
is rendez. E helyütt megemlítjük, hogy a vár- 
gedei fürdőben szokatlanul sok a vendég, úgy, 
hogy nemcsak minden szoba el van foglalva, 
hanem a fürdővendégek a falu egyes házaiban 
is fogadtak lakást. Úgy látszik, hogy Várgede 
nemsokára el fogja érni azt a jóhirüséget, ame
lyet valóban meg is érdemel.

— A biiogfalai kőbányát, melyben építke
zésekhez kiválóan alkalmas kő anyagot termel
nek, több évekre haszonbérbe vette Visnyai Pál 
várgedei építőmester és jóhirti vállalkozó s na
gyobb arányban rendezte be a kőfejtést úgy, 
hogy bármely mennyiségben termelhet követ. 
Ha tekintetbe vesszük, hogy Balogfala vasúti 
állomás s a vállalkozó árai oly jutányosak, hogy 
például egy waggon követ Bimaszécs állomásra 
16 —17 írtért szállít, valóban nyereség a közön
ségre, hogy Visnyai vállalkozott a balogfalai kő
bánya bérletére Levélbeli megkeresésekre is 
szivesen válaszol Visnyay Pál Várgedén.

—  Löfkovics Lipót előnyösen ismert keres
kedőnk csődje előreláthatólag a hitelezőkkel tör
tént kiegyezés folytán meg fog szünn', s a for
mális megszüntetésig is üzlete nehány nap múlva 
újból ki lesz nyitva s a tulhalmozott áruraktár 
összes czikkei mélyen leszállított árakon fognak 
elárusittatni s igy a közönség mesés olcsósággal 
fogja szükségletét beszerezhetni.

—  Választás. A gömöri ev. ref. egyházmegye 
zöld asztalánál a Terhes Pál halála és a Hanvay 
Zoltán lemondása folytán egy-egy tanácsbirói szék 
volt üresedésben. Az egyházak presbitériumának 
beadott 44 szavazatát az esperes elnökletete alatt 
kiküldött bizottság felbontván, (jul. 10.) kitűnt, 
hogy a világi tanácsbiróságra Bornemisza László 
vármegyei alispán lelt 35 szavazattal megvá
lasztva Szavazatot kaptak még : Diószeghi Zsig- 
mond 6, Máriássy Géza 1, Samarjay János 1, 
Osváth Dániel 1. Az egyházi tanácsbiróságot 
Kupái Dmes válvi, és Kálniczky Endre putnoki 
lelkész között uj szavazás rendeltetett el.

— Balogvöigyi gyűlés A balogvölgyi ág. ev. 
tantestület f. hó 1-én Dobrapatakon tartott 
gyűléséről becses lapjában a következőkben 
röviden számolok be. A tömegesen megjelent 
tagok lege őször is testvéri szeretettel járultak 
az Úrvacsorához, melyet tisztelendő Viczián La
jos lelkész űr apostoli készséggel szolgáltatott. 
Ifj. Laurenczi János képzettségéhez méltó szak- 
avatottsággal tartott mintaleczkét, a 10—15 szám
körről A kiküldött bizottság mély sajnálkozással 
jelenté, hogy a dobrapataki iskolában a legszük
ségesebb tanszer is a legrosszabb állapotban van 
Szamos sikerült tószttal fűszerezett s kedélyesen 
lefolyt közebéd alkalmival nt Vitéz Lajos kör
lelkész ur indítványára elhatároztuk, hogy id. 
Laurenczy János társunkat 50 éves üdvös taní
tói munkálkodásának megü ineplése czéljából 
még e hó folyamán testületileg felkeressük s 
neki elismerésünk adóját lerójjuk. Hiszen ha e 
reklámos világ ritkán látja meg a szerény, zaj
talan munkát, emeljünk kalapot mi a valódi ér
dem előtt, mert érdem az egy exponált helyen, 
félig vad vidéken 200 frt fizetéssel, küzdve a 
nyomorral 50 hosszú é/en át szolgálni a hazát.

—  O rezáo e  vásár. (Városi állatorvos tudó
sítása ) Felhajtatott szarvasmarha 3623, ló 4531, 
juh 7154, összesen 15308 darab állat. Sertés 
vásár a városban uralgó sertésv'Sz miatt, ható
ságilag beszünteltetett. Valóban csodálatos, hogy 
az aratási munkálatok kezdetén, ilyen még nem 
tapasztalt rendkívül nagyszámú felhajtás történt, 
melyet mivel a széna termés a legelő jó, s a 
nagyobb házi állatok egészségi állapota kitűnő 
csakis a pénz szűkéből lehet magyarázni. For
galmat általában tekintve az nagyon is közepes
nek jelezhető. Legjobb mutatkozott a marhák 
között, hol az igás, a legelőn javított mustra 
ökrök, és a szopos borjak voltak keresettek. Igás 
ökrök az alföldre, vágó ökrök Bécs, Pozsony, 
Vágujhely, Budapestre, szállíttattak. Már cseké
lyebb forgalom nyilvánult a juhok között, hol 
vágni való ürük vásároltattak és egészen lanyha 
vételkedv uralkodott a lóvásárban, hol könnyebb 
igás és a paraszt lovak képezték . dás vétel tár
gyát. Arak csak részben csökkentek. Ilyen ár
csökkenés a tinók és teheneknél volt tapasztal 
ható, mig az ökrös gazdák tartották magokat. 
Juhok alacsony ára már korábbi keletű, jelen 
vásáron a jobb minőség miatt még némi áremel
kedés volt észlelhető. Lovak árai változatlanok. 
Jegyeztetett: igás ökör I oszt. 340—410 11 oszt. 
28 6—3 t0 ; kisbirtokosoknak való 240—280. 
mustra ökör 215 -2 0 0  frt píronként, 2 —3 éves 
tinók párja 140 -1 8 0  frt. Fejős tehenek drbja 
50—125 frt. Szopós borjak 8 -22 frton. Bárányok 
4 4 frt 50; soványabb ürii fi ital 5 —8 frt, öreg 
ürü 8 — 10; jó minőségű 10—12 frt páronként. 
Anyák 14— 16 frt párja Tooyést kosok merino

Ramboulett faj páronként 50 frt. Hintés lovak 
220—300; jukker lovak 150 -2 2 0 ; könnyebb igás 
1 1 0 -1 6 0 ; paraszt ló 50— 110 frtig darabonként.

KÖZGAZDASÁG.
Vettük a Gömörmegyére nézve is illetékes 

miskolezi ipar és kereskedelmi kamara múlt évi 
jelent sét, ismertetni fogjuk részletesen, ezúttal 
általános álláspontnál szolgáló bevezetéséből 
közöljük a következőket.

Társadalmunk mozgásba hozatott. Uj esz
mék propagáltalak, hirdettetnek. Ez évet kell 
hazánkban, eg\felől a nagyobb arányú agrárius 
s másfelöl a szoczializmus országos szervezkedése 
tulajdonképeni kezdetének tartanunk. Mindkét 
mozgalom széles mederben indíttatott meg s 
ennek nyomán keltek életre számos oly elvek s 
nézetek, melyek a gazdasági élet eddig helyes
nek, jónak s szükségesnek tartott szabadságával 
s követelményeivel nem egyeznek meg.

Mindkét jelzett irányban mozgásba lön 
hozva társadalmunk, melyet az egyházpolitikai 
kérdések is igénybe vettek. Az ily mozgalmak 
tudjuk, nem szoktak lecsillapodni, de évről-évre 
jelentékenyebben növekedni és terjedni.

A gazdasági szabadság híveinek tehát résen 
kell lenni, hogy a fölülről és alulról egyszerre 
ható támadások ellen védekezhessék. Résen kell 
lenni, mert látjuk, hogy a mozgalmak elma
radhatja követelménye a társadalmi s foglal
kozási osztályok különválása, érdek csoportonkint 
való szervezkedése S nem tudhatjuk, hol talál 
nyugvóra az egyszer eldobott kő.

A társadalmi osztályok megindított szeivez- 
kedése komoly aggodalmakat kelthet nemzeti 
szempontból is, mert a szervezkedés czéljaira — 
tények mutatják — felhasználtatnak nemzetiségi, 
felekezeti különbségek is. És ez az, a miben a 
nyugati államoktól eltérünk s ez az, a mitől 
minden társad ilmi osztálynak épen egy ezred 
év megünneplésének magasztos napjaiban külö
nösen kellene óvakodni

Az elvek soha és sehol sem maradnak meg 
a maguk tisztaságukban. Azok gyakorlati meg
valósítása érdekében, sajnos, oly eszközök is 
vétetnek igénybe, melyek nem tartoznak a dolog
hoz, nem állanak viszonyban az elérni kívánt 
czéllal.

S igy látjuk, hogy szellemi, anyagi s poli
tikai reakezió együtt szokott járni.

Ha e viszás mzzgalmak növekedése tartani 
fog, abban veszélyt láttuk gazdasági életünkre 
nézve, bizonyára nagyobb veszélyt, mint hasonló 
támadások alatt más államok. Állami életünk, 
várt fejlődését az ily törekvésok, ha most nem 
is akasztják meg, de lassítják, tisztán már az 
erők szótforgácsolása miatt is. Ezen körülmény 
maga is közre hathat anyagi életünkre.

De még inkább hatnak az ily mozgalmak 
közvetlenül egész gazdasági életünkre az által, 
hogy a társadalmi osztályokat bizalmatlanokká 
teszik, feszélyezik s nyugtalanítják. Bénítja a 
kezdeményezési erőt, a vállalkozási kedvet s 
kitartást

Oly országban, mely — lehet mondani most 
van a fejlődés elején, a foglalkozási osztályok 
egyetértése s békéje nélkülözhetetlen.Oly állam
ban, hol az egyéneket biztatgatni, édesgetni kell 
vállalkozásra, hol a népesség konzervatív s sze
gény, ' ott semmiféle olyan áramlatnak nincs 
helye, mely a vállalkozást akár subjectiv, akár 
érdemi oldaláról támadja meg. Bár ezt sehol 
sem lehet helyeselni mégis mondhatjuk, hogyha 
azt a külföldi állam is a maga nagy tömegű 
egységes népével s fejlett gazdasági életével csak 
kevés id dg bírja, vajon egy kis állam, a maga 
sajátos nemzetiségi viszonyaival, fejletlen ipará
val s kereskedelmével, gyenge anyagi erejével 
közbül állván a nagy versenynek elviselheti-e 
a nemzet nagyobb károsodása nélkül?!

A külföld követése ez áramlatok tekinteté
ben a legtávolabbról sem nyngszik igaz alapokon 
s merész állítás hivatkozni arra, hogy nálunk a 
viszonyok érettek ilyesmire, holott nálunk nincs 
meg az ok, mi külföldön meg van t. i. az egyes 
ágak fejlettsége vagy tulsu ya.

Jelentésünk nem szolgálhat arra, hogy as 
igazságtalan tendencz:ákkal a vitát felvegye. Meg 
kell elégednünk azzal, hogy pusztán utalunk e 
tényre, mely kell hogy a gazdasági szabadság 
igaz barátait tömörítse, nemcsak védekezésre, de 
harcira is, melyet hazánk fejlődése kíván.

Mi a gazdasági szabadságtól reméljük ha
zánk anyagi boldogulását s ehhez a minden 
téren való jogosult szabadságot nélkülözhetetlen
nek tartjuk Ezért foglalunk intézményeink sza
bad mozgása érdekében állást. Ezért ítéljük el 
azon törekvéseket, melyek egyes társadalmi 
osztályok, intézmények ellen irányulnak s melyek 
állami szervezkedéseinket o'yanokká óhajtják 
változtatni, mik ne.n az összes társadalmi osz
tályok egybefoglalására, hanem egyes osztályok 

1 uralmának megállapítására szolgálnának.



56 — 1895. vh. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó, az 
1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értedében ezennel 
közhírré teszi, hogy a rimaszéc \ kir. jbiróság 
533—94. számú végzése által Fischer Bert hold 
salgó-tarjáni lakos javára, Stelkovics László alsó- 
hangonyi lakos ellen 193 írt 65 kr. tőke és já 
rulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
foganatosítása alkalmával biróilag lefoglalt és 
350 frtra becsült takaró-gép, ló es igás szeke
rekből álló ingóságok, 54 írt 12 kr. hátrálékos 
tőke, ennek 1894. évi szeptember hó 7-ik nap
jától járó kam« ai, 12 írt 45 kr. megállapított 
eddigi, 90 kr jelen hirdetményi és az ez utáni 
költségek erejéig nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a rimaszécai kir. járás
bíróság 1476.— 1895 sz. kiküldést rendelő vég
zése folytán Alsó Hangony községben leendő 
eszközlésére 1895. év j u 11 u s hó 18-ik n a p 
j á n a k  d é l e l ő t t  11 ó r á ja  határidőül ki- 
tüzetik és ahhoz venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett

ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.-cz. 
107 §-a értelmében, a legtöbbet ígérőnek becs
áron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. LX. t ez. 108 §-ában megállapított felté
telek szerint lesz kifizetendő

Kelt Himaszécsen, 1895 évi Julius 4
Csorba Kálm án,
helyettes bírósági végrehajtó.

ü  J Ü Z L E T
Tisztelettel van szerencsém tudatni a 

n. é. közönséggel, hogy Rimaszombatban, Já- 
nosi-utezáhan, a főgymnásiummal szemben

férfi és gyermek 
k é s z  r u h a - r a k t á r t

nyitottam, mely dúsan felszerelt raktáram
ban a legjobb minőségű posz óból és nyári 
szövetekből készült magyar és német sza
bású férfi és gyermek kész ruhák jutányos 
áron kaphatók.

Mértek szerinti megrendeléseket is el
fogadok s a legújabb divat szerint pontosan 
elkészítem

A n é. közönség szives pártfogását 
kérve, maradtam telj s tisztelelett

Tóth István,
férfi szabó

Árverési hirdetményi kivonat.
A tornallyai kir. járásbíróság, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi hogy V. Egri 
János sajó-szentpéteri lakos végrehajtatnak 
Okály László szilvási lakos végrehajtást szenvedő 
elleni 30 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a rimaszombati kir. tör
vényszék, a tornallyai kir. járásbíróság területén 
levő Gömör-Panyit községben fekvő, a gömör-

panyiti 54. sztjkvben A. 4— 11. sor, 613. 614. 
633. 634 692 693. 752. 763. 777. 778 832.
833. 861. 862. 950. és 951. hrszám alatt foglalt 
ingatlanokból Okály Lászlót illető kéthatod ( */« ) 
rész jutalékára az árverést 419 írtban ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok az 1895 évi 
juüus hó 20-ik napján, délelőtt 9 órakor Gö- 
mör-Panyilon, a községi bíró házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított kiki
áltási áron alól is elad itni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10%*áL vagyis 41 frt 90 
krt. készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. 
§-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333. sz a. kelt igazság
ügyminiszteri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékké
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni avagy 
1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Tornallyán, 1895 évi február hó 12.
A tornallyai kir. járásbíróság, mint telek

könyvi hatóság
Dr. Kálniczkq Géza,

kir. albiró.

Vadászterület bérbeadás
A pelsüczi h a tá rb  m  fekvő  P elsücz  

vá:os, ö iö k ve vő  lakosok s b irtoko3  k ö zö n 
ség tu ’a jdo nát képező vadász te rü le te k  
külön külön a f év augusztus hó l-s ö  n a p 
já n  d, e. 9 ó ra ko r a városházán  n y ilv án o s  
árverés  u tján  6 egym ásu án következő  é v e kre  
bérbe fognak k iadatn i, b é rlen i k ív á n ó k  
m eg hivatnak. A fe lté te lek addig a v á ro s i 
jegyzői h iv a ta ln á l m eg te k in th ető k .

Pelsücz, 1 8 9 5 . ju liu s  1-én.
S z а г т а н J á n o s ,

v. főbíró.

Hirdetmény.
N éh a i F o d o r  K á r o l y  k iskorú  gyerm ekei tu la jd o n á t képező  

Tornallya városában Je vő belsőség és ház fo lyó évi augusztus hó  
7 -ik  nap jának  d é le lő tti 10  ó rá ján  b író i á rverésen  el fog ad atn i. Fe lté te lek  
m eg tek in th ető k  a to rn a lly a i kir. já rásb íróságná l, m in t tk ö n y v i hatóságnál.

Nyomatott a kiadó Náray J Л. gyorssajtóján Rimaszombatban.


