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A polgári-kör.
Casinónk reformokat készül létesíteni. 

Nem kevesebbről van szó, mint a tagsági 
dijak felemelése, és a könyvtár beszünteté
séről. Oly két ténykedés megvalósításáról 
tehát, melyek mindegyike aggodalommal 
kell. hogy eltöltse az érdeklődőket, ameny- 
nyiben teljes joggal azt olvashatjuk ki be
lőlük, hogy a casinó — legalább anyagi
lag —  nem áll a haladás stádiumában, s 
ezért radikális eszközökhöz kell, hogy fo
lyamodjék.

Ily nagyszabású reformtervek megvaló
sítását okvellenfll tanácskozások, beható 
eszmecserék kellett, hogy megelőzzék s ha 
készen van az indítvány, bizonyára készen 
van a megokolás is, mely bizonyára meg 
fogja világítani azt, hogy miért kell a casi- 
nonak a tagdijakat felemelni, s különösen 
miért ke1! a nagyszabású, s az oxistö::tiá- 
nak egyik nélkiilözhetlen kellékét képező 
könyvtárt szaporítás helyett egyenesen be
szüntetni

Különben csak «beszélik», hogy mindez 
meg fog történni, s ilykép tartózkodunk at
tól, hogy jelen stádiumában az ügynek, az 
indokolás ismerése nélkül véleményt mond
junk, azonban már e szóbeszéd elég ahoz, 
hogy figyelmünket a rimaszombati polgári 
körre irányítsa

Megérdemli az egyesület nem c-ak a 
figyelmet, de a föllétlen elismerést is, mely
nek hangján kell nyilatkoznunk róla ne
künk, kik működését nem csekély idő óta 
élénk érdeklődéssel kisérjük. Ez egyesület

nem rendelkezik más anyagi eszközökkel, 
mint a tagok által befizetett igen csekély 
tagsági dijakkal, s mindamellett tagjai ré
szére gondoskodhatik fölös számú hírlapok
ról. heti, havi folyóiralokról; könyvtára ren
dezett, .gondozott, és . . . tervbe vette egy, 
kizárólag az egyesület czéljaira szolgáló kü
lön épület építtetését.

fis ezek mellett különös gondot fordít 
arra, hogy közművelődési ,czélját mindin
kább megvalósítsa, s a társas életet élén
kítse, szilárdítsa. E végből nem kerüli ki 
figyelmét egyetlen hazafias eszme, melyet 
fel ne karolna. Láttuk a közel múltban, 
hogy az ily irányú ünnepségek rendezésé
hez mindig a polgári kör tette meg az első 
lépést, s ha üdvössé vált a mozgalom, si
kerültté lön az ünnepély* öt illette meg az 
érdem első sorban, mert mindig magára 
vállalta a kezdeményezés nehézségeit.

fivcr.te — <*gyAb t ■ f»as mulatságoktól 
eltekintve —  bált rendez, tehát gondosko
dik arról, hogy nemcsak a tagok, de a^ok 
családjai is részesüljenek szórakoztatásban 
az egyesület létezéséből kifolyólag, és a bá
lok, melyeket a jókedv, a fesztelenség jelle
mez, minden évben jól sikerülnek úgy anya
gilag, mint erkölcsileg

Nagy praetensiókkal nem lép fel az 
egyesület, szerényen teljesiti működését, 
azonban lépésről lépésre halad folytonosan 
előre útjában, s tagjaival szemben, kik job
bára iparosok, teljesiti azon missiót, melyet 
teljesíteni hivatva van Helyiségében ott
honra talál minden egyes tagja; cotteriái 
nincsenek, egyforma jogokkal s kötelessé

gekkel van felruházva s megterhelve min
den egyes, mintha csak egy nagy családnak 
lennének egyforma tagjai

A kör virágzásának s haladásának okát 
ha keressük, nagyon könnyű arra rátalálni s 
a helyes vezetés, és a tagok ügy buzgalma. 
E kettő létesíti azt, hogy czélját szem elől 

í e£Y perezre el nem tévesztve folytatja ál
dásos működését e kulturális egyesület, mely 
jelenben oly szilárd s biztos alapokra van 
fektetve, hogy reformok nélkül is fenntartja 
magát s ha valami mégis kívánatos, úgy 
csak az, hogy haladjon ezutánra is a jelen
legi utján.

Föltétlenül szüksége van városunk tár
sadalmának arra, hogy a polgári kör mi
nél jobban virágozzék, mert szükséges az, 
hogy legyen egy hely, mely találkozó helye 
a polgári elemnek, egy hely, mely vonzza, 
össze hozza, együtt tartsa a polgárságot, 
egv hely. a honnan kiindulhassanak nemes 
eszmék, s e helyen egy egyesület, mely 

1 tagjainak impozáns nagy számával, erkölcsi 
j erejével szolgájává szegődjék a nemes esz- 
I méknek, s vállvetve, egyetértéssel oly ezé- 

lok elérését tűzze feladatául, melyek eléré
séhez egy öntudatos erkölcsi testület aka
raterejére s ambitiojára van szükség.

A polgári kör eddigi működésében tel
jes garantiáját látjuk a folytonos haladás
nak; a rimaszombati polgári olvasókör mint 
eddig nem tette, úgy bizonyára ezután sem 

i fog elzárkózni sem kulturális, sem hazafias 
eszmék istápolása elől, mert érezvén erköl- 

! esi erejét, tudja, hogy azt nemes czélok 
! megvalósítására fordítani kötelessége.

T k E 0. % &.
A Z O K  Л JÓ Ö R M É N Y E K .

A »tömör« eredeti tárczája.
Mert hál megérdemlik ezt az epithetont. . .  

barátságosak, szivélyesek, vendégszeretők, jó ha
zafiak, jó  kereskedők, hanem.. .  hanem mégis 
egy kissé mulatságosan furcsa nép. A kufár szel
lem annyira ki van fejlődve náluk, hogy ez sze
rezte meg nekik népszerűségüket, s különösen 
az erdélyi piaczokon föltétlenül ők uralják 
a tért.

Történt egyszer, nem is olyan régen . . . 
ballagott az örmény atyafiak hosszú kocsisora 
Ebesfalvára, hova ugyanakkor várták a bérmálás 
megejtése végett a megyés püspököt is.

A jó vasár reményében életkedvvel telten 
s ifjúi erővel suhogtatta ostorát az öreg Keszeg 
Kajetán, a kompánia nesztora a 25 évet megha
ladott fakó felett, mig közvetlen utána a falánk
ságáról megyeszerte ismert Bulbuk Didi, lovára 
rá sem hederitve, gyűrte magába a fáin füstölt 
kecskehust, a «buzsenyiczát.» És jöttének utána 
a többiek, a gavallér Esztegár Tódor, a zsugori 
Retezár Gergucz, a melancholikus Donogán Simi, 
s bezárta a menetet két apró mokánylovával a 
furfangos Káringyecz Lukács

így mentek, mendegéltek isten jóvoltából a 
poros országúton, s lassú haladással bár, elértek 
Ebes falva pia<zaia, a Imi is aztán egy kis eszme
csere utón ki-ki hozzáfogott a leszel eléshez.

A piaczon volt egy kis emelkedett hely; ez 
ugyan Erdélyben épen nem tartozik a rendkívüli 
dolgok közé, mindamellett ez egyszer eme kis 
emelkedés emelte szokatlan hangulatra atyánk
fiáit.

Megragadva ugyanis a sátor egyik fő alkat
elemét képező vasvégü rudat a gavallér Eszte
gár, felállott a sátoremelésre különösen alkalmas 
emelkedésre, s Galileiként nagyot dobbantva a 
földre, ily szókat hallatott:

«Ide ütöm a sátorkarut.»
A zsugori Retezár irigykedve válaszol reá :
«Hát hogy minek akarod a karút? mir ne 

ütnim in oda a karút?»
De az öreg Keszeg К aj ti is ott volt ám.
«Ütitek a pakalba! in ütöm oda a sátor 

karút!»
És a sátorkarót mindegyik oda akarta 

ütni, mig a melancholikus Donogán Simi is, csak 
a falánk Bulbuk fogyasztotta tovább csendes lelki 
nyugalommal a megkezdett füstölt kecskehust, s 
a szekeréről lábait lógázó furfangos Káringyecz 
ajkain ült kaján mosoly.

Kis patakokból lesznek a nagy folyók s cse
kély cpisodok gyakran nagy horderejű esemé
nyekké válhatnak. így lett ez a sátorkaró kér
désével is, mely kezdetben csak élénk eszmecse
rére szolgáltatott alkalmat, de a mely későbben 
annyira elmérgesedett, hogy atyánkfiái czélszerü 
m egoldást csakis magával a sátorkaróval véltek 
létesithelni.

És elfenekelték egymást a sálorkaróval em
berül, el annyira, hogy talán még most is tar
tana a féke vesztett hadakozás, ha egyszerre

meg nem szólalt volna harsány szava a furfan
gos Káringyecznek :

«Hagygyatok egymásnak! nem tudtak sem
mit, mind marhák vágytak ! jiin a piispük, man- 
gya meg a püspflk, hogy ki üti oda a sátor
karut !»

S a püspök nevének említésére lecsillapod
tak a végsőkig felizgatott kedélyek, s habár lát
szólag rövid időre, megszállta a béke szelleme 
a még előbb küzdőket :

«Hát mangya meg a püspök !»
A gavallér Esztegár megkoczkáztatta ugyan 

nem alaptalan észrevételét:
«De mi küze a püspüknek a karuhaz ?»
Azonban menten letorkolták :
«Nem hallgatsz, le hitehagyatt ?!»
Hanem hát a püspök nem jött, s a rendes 

pályafutásában hanyatlásnak indult nap teljes 
tétlenségben látszott odahagyni a szótlanul vesz
teglőket s a méla csendet csak a zabos tarisz
nyából elégiiltcn csemegéző lovak egészséges fo
gainak csámcsogása zavarta meg.

Egyszer aztán belefáradtak a várakozásba, 
s megindult az egész kompánia a templom felé, 
megkérdezendő az egylmzíit, mint illetékes kö
zeget, hogy liát mikor is jön meg a püspök, 
csak a falank Bulbuk heveredett jóllakottan s 
álmosan a szekér mellé terített pokróezokra, s 
a furfangos Káringyecz talált hirtelen valami 
sürgős reparálni valót az egyik portékás láda 
závárján.

Elmentek, s a lesújtó válasz illán, hogy a 
püspök csak másnap érkezik, csüggedten jöllenek 
visszafelé, hogy aztán a vásártérre érve a düh



Az idei fősoi*ozáe.
Kezdetét veszi ;i sorozás Rimaszombatban 

márczius hó 15-én a következőleg:
Márczius hó 15-én soroz Rimaszombat vá

ros, mely állít I. к. о. 38, II. к. о 29, III к. о. 
12, összesen 79 legényt. Polgári elnök az alispán, 
bizottsági tagok Institórisz Endre és Nagy Ee- 
rencz. polgári orvos dr. Szabó Samu m. főorvos.

Márczius lő ,  17., 19, 20., 21-én soroz a 
rimaszombati főszolgabírói járás, mely állit I.
k. o. 321, II. k. o. 163, III. k. o. 147, összesen 
631 legényt. Polgári elnök az alispán bizott
sági tagok Okoliesányi Gáspár és Mámos Zoltán, 
polgári orvos dr Szabó Samu m. főorvos.

Márczius hó 27., 28., 29., 30. és 3t-én so
roz a rimaszécsi főszolgabírói járás, mely állit,
l. k. o. 230, II. к о. 160, III. к о. 167, össze
sen 557 legényt. Polgári elnök Lukács Géza fő
jegyző, bizottsági tagok Madarassy Gyula és Há- 
mos Aladár, polgári orvos dr Szabó Samu m. 
főorvos.

Április 2., 3 , 4., 5 és 6-án soroz a lor- 
naliyai szolgabirói járás, mely állit I. k. o. 286, 
II. k. o. 178, III. k. o. 182, összese í 6 í6 legényt. 
Polgári elnök az alispán, bizottsági tagok Szent- 
miklóssy István és Hámos Árpád, polgári orvos 
dr. Szabó Samu m. főorvos.

Ápril 9-én soroz Jolsva város, mely állit I.
k. o. 38, II. k. o. 15., III. к о. 9, összesen 62 
legényt. Polgári elnök Mihaliк Dezső megyebizott
sági tag, bizottsági tagok Neogrády Lajos és Czi- 
bur Imre, polgári orvos dr. Szabó Samu m. fő
orvos.

Ápril 10., 11., 12, 13. és 14-én soroz a 
nagyrőezei szolgabirói sorozó járás, mely állit
l. k. o. 320, II. к. о 205, III. к. о 171, összesen 
699 legényt. Polgári elnök Mihalik Dezső megye
bizottsági tag, bizottsági tagok Heinzelman Alfréd, 
és Podhraczky Endre megyebizottsági tagok, pol
gári orvos dr. Szabó Samu m főorvos.

Ápril 16-án soroz Nagyrőcze város, mely 
állit I. k. o. 19, II. k. o. 7, III k. o. 13, össze
sen 39 legényt. Polgári elnök Mihalik Dezső me
gyebizottsági tag, bizottsági tagok Dedinszky 
Gyula és Perjésv László megyebizottsági tagok, 
polgári orvos dr. Szabó Samu m. főorvos.

Ápril 18-án soroz Dobsina város, mely ál
lit I. k. o. 62. II. k. o. 59, III. к. о 33, összesen 
154 legényt Polgári elnök az alispán bizottsági 
tagok Gömöry Gusztáv és Sárkány Miksa, pol
gári orvos dr. Maurer Arthur vm. tb. főorvos.

Ápril 20-án soroz Rozsnyó rt. város, mely 
állit I. к. о 52, И. к. о. 22. III. к. о, 21, össze
sen 95 legényt. Polgári elnök az alispán, bizott
sági tagok Nehrer Mátyás és Markó J. Imre, pol
gári orvos Maurer Arthur vm. tb. főorvos.

Ápril 21., 23, 24., 25. és 26-án soroz a 
rozsnyói főszolgabírói járás, mely állit I. k. o. 
290, II. k. o. 193, III. k. o. 166, összesen 649 
legényt. Polgári elnök az alispán, bizottsági ta
gok llodinka Mihály és Matolay Bertalan, pol
gári orvos dr. Maurer Arthur vm. tb. főorvos.

A sorozás mindenütt az ujonczozási elő
munkálatok tüzetes megvizsgálásával veendi kez
detét. Kzután következik az állítás a lajstrom
könyv sorszáma szerint, a midőn a bejelentett 
igény jogosultsága tekintetében beadott felszólam
lások is elintéztetnek, megvizsgáltatnak a póttar
talék- és honvéd-nyilvántartásból czimvesztés

és kétségbeesés marlalekjai legyenek, mert oh 
szörnyűség! a majd-majd históriai uevezetes- 
ségre vergődött halmoc«kán ott emelkedett kirí
vóan kész sátra a furfangos Karingvecznek.

Az igaz, hogy Káringyecz uram brevi- 
manu elpüfölletelt, hanem azért mégis rámond
ták az atyafiak a történtek után nem nagy időre, 
hogy :

«Hiába, csak akas ember az a Lukács!»
ERDÉLYI.

K IN  ÉS G Y Ö N Y Ö IP
Minden perczben uj lakót nyer 

A menny, avagy a pokol,
Minden perczben boldog egy szív 

És a másik haldokol.

Annyi sok perez üdvöt igér,
Annyi soknak vége fáj .. .

Szivnyugalom rombolásra,
Elég csak egy pereznyi baj

Ily furcsa a világ sora . . .
Forró nap kelt vad vihart.

Édes perezre terem száz kin.
Mégii édes birni azt.

Vérzőn szúr a rózsa tője.
Bár oly bájos bimbója . . .

Vérző sebünk még se fáj, ha 
Felénk szállott illata

CSERNAY DÁNIEL

I folytán állíttatni rendelt hadkötelesek, vagy ezek- 
nek megvizsgálandó hozzá tartozója, és mind
ezek után bezáratik a sorozást eljárás, és elké
szít tutik az állítás eredményéről szóló kimutatás.

Az elnöknek történhető akadályoztatása ese
tén helyettes elnökül Rimaszombatban Samarjay 
János, Tornallyán Tornallyay Zoltán, Dobsinán 
és Rozsnyón Gál János megyebizottsági tagok 
küldőinek ki.

Követésre méltó példa.
Tekintetes Szerkesztő ur!

Recses tudomására hozom, hogy egy évi 
szorgalmazásom után végre sikerült Szirken és 
Tűrésükön olvasó-kört alakítani, melynek feladata 
leend: tót ajkú népünk hazafias szellemben való 
művelése. К őzéiből meghozattam mindkét^ kör 
részére az általam ismert tót nyelvű, de magyar 
szellemű lapokat és Jókainak »Regényes képek 
a magyar történelemből« czimü müvét tót nyelvű 
kiadásban. Ez a könyv a magyar királyi tót köz- 
művelődési egyesület kiadványa, tartalmazza pe
dig a magyar nép történetét ázsiai bölcsőjétől 
kezdve a mohácsi sírig, azzal az egyszerűségében 
is ragyogó irálylyal megírva, melylyel a legkony- 
nyehben hozzáfér szivünkhöz. A mű sikerült raj
zokkal van illusztrálva s páratlanul alkalmas esz
köz a hazafias szellem meghonosítására tót ajkú 
népünknél. Csak azon nép szeretheti öntudato
san hazáját, mely ismeri múltját, mely büszke 
lelkesedéssel csügg Ősei nagy alakjain, osztozik 
azok dicsőségében vagy együtt keserg a történet
íróval a haza romlása felett, ezért szent köteles
sége minden lelkésznek és tanítóknak megismer
tetni a magyar történelmet. Az lesz a legméltóbb 
ünneplése a költőnek, legszebb lerovása hivatá
sunkkal járó kötelességeinknek, ha meghódítjuk 
Jókaival a tótokat — a magyar hazának. Kiváló 
tiszteletem nyivánitásával maradtam Szirken, 1894. 
január hó 8-án. Csók György, ev. lelkész.

H Í R E K .
—  A nőegyesulet bálja. Ez az idei farsang 

második nagyohbszabásu mulatsága február 3-án 
lesz. A rendezőség mindent elkövet, hogy a mu
latság is a legsikerültebb legyen. Ha vesszük az 
érem másik oldalát, jelentősége a valódi czélon 
kívül ennek is van. Hivatva van ugyanis pó
tolni az ifjúsági halt, mely régi értelme szerint 
végkép elmaradt, modern megtisztított kellemé
ben azonban örökébe lépett volna a athletikai 
klub bálja. A körülmények még ennek összeho- 
zatalát e farsangon nem engedik meg s igv finom 
kellemével ezt pótolni nem más, csak a nőegye- 
sület mulatsága fogja. — A nőegyesületi táncz- 
estély rendező-bizottsága meghívójából tévedésből 
kimaradt Diószegby Zsiginondné s Szeleczky Ár
pád neve. A nőegyesület elnöksége megkereste 
lapunkat, hogy a nagyközönséggel közöljük e té
vedést s hangsúlyozzuk, hogy az illetők nemcsak 
hogy rendezők, de a mulatság sikerének előmoz
dítása érdekében lánglel к ü buzgalommal fára
doznak

—  Közigazgatási bejárás. E hó 16-án leend 
a rimaszombat - poltári vasútvonal közigazgatási 
bejárása, melynek Kubinyi Géza orsz. képviselő 
az engedményese, s melyet Könyves Tóth Mihály 
ismert fővárosi mérnök traszirozott. A bejáráson 
részt vesznek a közlekedési minisztérium s az 
érdekelt törvényhatóságok kiküldöttei, az enged
ményes, az üzletvezetőség stb. Az uj vonal 
különben is rövid lévén, — a tavasz kezdetével 
hamarosan fölépül s jelentékenyen lógja emelni 
Gömörmegye cserépipárát.

—  Polgári-kör báha. Hogy nagyszabású lesz, 
azt az előző évi sejtetni engedi. Ma talán nem 
jár előtte annyira a zaj, mint a múlt évben, mert 
ma már nem mint újság, mint hallatlan dolog 
tűnik fel, hogy a rimaszombati polgári olvasókör 
bálja azon a fokon, hol a polgári elem az úgy
nevezett aristokratiával egyesülve, nemcsak egy 
kellemesen eltöltött éjjelt tölt el, hanem erőt me
rítve az egyesülés kötötte frigyből, egy magasabb, 
a közügy, a társadalom javát előmozdító eszme 
megvalósítására is megteszi a lépéseket. A mos
tani farsang nem lesz oly zajos, mint a múlt 
évi, mert hiszen eddig még csak két bál veti vi
lágát előre s azért, ha a zaj nem előzi is meg 
annyira a kör-bált, a siker kisebbnek nem gon
dolható, sőt reméljük, hogy ha nagyobb, ha fé
nyesebb nem is lesz a múlt évinél, nem fog en
gedni annak egy jottát sem. Különben úgy va
gyunk értesülve, hogy Rimaszombat és vidéké
nek müveit közönsége, úgy a polgárság, mint a ! 
megyei elem, már is összejövetelt tűzött ki egy
másnak a polgári olvasókör báljára f. hó 21-én.

—  Farsangi naptár. A jolsvai önk. tűzoltó- 
egylet saját tőkéjének gyarapítására január 20. 
zártkörű tánczniiilatfiágot ^rendez. Relépti dij:

személyi eg у 1 frt, csiládjegy 2 frl. — A rima
szécsi ipirláMuUt alaptőkéje javára folyó hó 
28-án 50 kros belépti dij mellett rendezi szoká
sos tánczmulatságát. — A ratkói szattyános ipa
ros-ifjúság folyó hó 21-én rendez tánczmulatsá- 
got. — A rimaszombati és tamásfalai kőműves 
ifjúsága «Gondüző* termében f. hó 28-án táncz- 
vigalmat rendez, melyre a belépti dij 30 kr. A 
tiszta jövedelem a saját temetkezési egyletük ja
vára fordittatik.

—  Esküvő. E hó 10-én vezette oltárhoz 
Megay Róbert tekintélyes miskolezi ezukrász özv. 
Miskolczi Istvánné szeretetreméltó, müveit, s há
zias erényekben valóban bővelkedő kedves leá
nyát, Miskolczi Margitot. Meleg érdeklődéssel kí
sérte városunk értelmisége e frigyet, mert úgy 
a bájos menyasszony, mint családja mindig a 
figyelem s rokonszenv ’árgyai voltak. A fényes 
esküvő után, melyen a násznagyi tisztet Török 
János casinoi elnök teljesítette, szükebb körű 
ebéd volt, melyen csak a legközelebbi hozzátar
tozók s rokonok vettek részt s mely után a fia
tal pár az esti vonattal uj otthonába, Miskolczra 
utazott, hova kisérje őket ismerőseiknek s jó 
barátaiknak Szerencsekivánata.

Jókai ünnepély Vashegyen. E hó 6-án, 
az ottani tanítói testület nyilvános diszgyülésben 
ünnepelte az ötven éves irót. A nagyrészt bánya- 

.tisztekből álló intelligentia örömmel csapott fel 
lelkes közenségnek, hogy kifejezhesse háláját az 
emberi szív legöregebb és legnagyobb bányásza 
iránt, ki elévülhetlen kincsekkel ajándékozá meg 
nemzetünket. E kincstárból részesülni kellene 
minden honpolgárnak, meg pedig a legszocziálisabb 
értelemben véve, mert a benne lejlő szellem a 
magyar nemzeti eszme úttörője, a hazatias érze- 
rnény ébresztője s ápolója. Ha e tőke egyenlően 
megosztanék a magyar társadalomban, mily »gaz
dag szegények«-nek mondhafnánk magunkat. Az 
ünnepélyt nagy hatást keltett beszéddel Mánczos 
József tanilótestületi elnök nyitotta meg, ki után 
Pál Réla magas röptű felolvasással méltatta Jókai 
írói működését. Élénk s találó vonásokkal ecse
telte a békés «Esti Lapok «-búi, a lesújtó gyász
ban is vigasztalást, reményt nyújtó regényeiből, 
a sírva vigadó «Üstökös»-ből, a képzelet bűbájos 
köntösébe öltöztetett »Arany etnber«-bŐl, a nép
étet kedvesen naiv, de talpig becsületes alakjai
ból költőjük arczképet. A tapsokkal jutalmazott 
felolvasás után Csók György elszavalta Jókai 
»Munkácsi rab« czimü feloldott költeményét, 
melyre a zárszó következett, de már ezt az ün
neplő közönség a «Szózat»-tál pecsélelte meg s 
utána nem egy pohár ürült ki a Jókai egész
ségéért . . .

—  Halálozások. Groó Vilmos kir. tanácsos, 
tanfelügyelőnket súlyos csapás érte, édes anyja, 
özv. (íroó Jánosné, szül. Nováky Mária úrnő f. 
hó 8-án, 78 éves korában Krompacbon elhunyt.

- Trajtler Sámuelné, szül. Vitalis Erzsébet asz- 
szony folyó hó 21-én hunyt el városunkban, te
metése tegnap délután ment végbe nagy részvét 
és az ág. ev. egyház szertartása mellett. Nagy
számú rokonság gyászolja az elhunyt derék nőt. 
— Bánik György, tiszolezvárosi erőtiszt négy éves 
gyönyörű kis fiát megölte a gyermekek gyilkosa, 
a difteritisz. A mélyen sújtott szülők mardosó 
fájdalmát enyhítse a közrészvét, mely irányukban 
az egész vidéken nyilvánul.

— Uj egyházi felügyelő. A hosszuszói ág. 
evang. egyház néhai Radvánszky Károly urban 
fáradhatatlan felügyelőjét vesztvén el, helyének 
betöltéséről kellett gondoskodnia. E tárgyban a 
nevezett egyház múlt évi deczember 3-án köz
gyűlést tartott. A közgyűlés tagjai felejthetetlen 
felügyelőjük helyére méltó utódot akarván állí
tani, közéletünk ismert tevékeny tagját Kubiuyi 
Géza országgyűlési képviselő urat egyhangúlag 
választották meg. A választásról szóló jegyző- 
könyvi kivonatot a megválasztott lakásán Göinör- 
Panyiton — az egyház összes elöljáróiból álló 
küldöttség élén — lelkes beszéd kíséretében 
Velky János lelkész nyújtotta át az uj felügyelő
nek. Az üdvözlő beszédre Kubinyi Géza orsz. 
képviselő ur a nála megszokott lelkesedéssel vá
laszolt, kijelentve, hogy a felügyelőséget elfo
gadja. Nagyhatású, protestáns hitbuzgóság su
gallta beszédben fejtegette ezután azon irány
elvet, melyet mint felügyelő szeme előtt tart s 
melyet megvalósítani akar. Ez alkalommal áldo
zatkészségének is fényes tanujelét adta, midőn a 
küldöttség vezetőjének az egyház pénztárába 100 
forintot adományozott. Rövid beszélgetés után a 
küldöttség azon meggyőződéssel búcsúzott el a 
szeretett felügyelő vendégszerető otthonától, hogy 
benne a hosszuszói egyház érdekeit szivéu vi- 
selő, ügybuzgó, vallását szerető felügyelőt nyert.

— Bűvész-pár. Hangzatos ér érdekfeszitő 
falragaszok hirdették, hogy Ruchay Benő ur és 
neje, kiknek alkalmuk volt stb. Chikagóból vá
rosunkba érkeznek, s szerencséltetik a közönsé
get a «Rózsa» szállodában két előadással. A



nagyhangú hirdetések, de meg a szórakozások I 
teljes hiányának volt is annyi eredménye, hogy 
az első estén nagy közönség nézte végig a ta- | 
»ár ur produktióit, mig a második estén már 1 
csökkent a lelkesedés. Mutatványai, melyek kö- í 
zül némelyeket meg is magyarázott a közönség
nek, gyakorlott kézre valltak s nem mindennapi 
ügyességről tettek tanúbizonyságot. Neje, egy 
igen szép kis szőke asszonyka segédkezett egyik
másik számnál, ki, noha a falragasz az ő ha
zájaként is Amerikát tüntette föl, tudósítónknak 
bizalmasan bevallotta, hogy eredetileg Beszter- 
czére való, s anyanyelvi nem annyira az angol, ] 
mint inkább a roman, melyet kedves kiejtéssel 
beszél. A müvész-pár, hazája lévén széle.» e vi- j 
lág, városunkból Miskolczra utazott.

—  Vármegyei könyvelői állásra nyitott pá
lyázatot a vármegyei alispáni hivatal. Ez állás 
évi jövedelme 600 frt tiszti fizetés és i50 forint 
lakbér. Ez állás kinevezés és nem választás ut
ján töltetvén be, eddig még csak sejteni sem 
lehet, ki lesz kinevezve. Különben pályázók meg
lehetős számmal vannak.

— Adóügyünk Mult deczember havaban a 
megye területén egyenes adókban befolyt 92,126 
frt 4 és fél kr., belyeg- és jogilleték, illeték- 
egyenértékben 91974 frt 53 és fél kr., fogyasz
tásiadók, italadók és italmérési illetékben 44011 
frt 90 kr., dohányjüv«dékben 23066 frt 9 kr., 
vagyis összesen 251.279 frt 57 kr. és igy 94,095 
Irt 76 krral több, mint az 1892-ik évi deczem
ber hóban. Ezen bevételi többletből 82,190 frt 
81 kr. a néhai gróf Andrássy Manó hagyatéka 
után előirt jogilletékre esik. Az 1893. év máso- j 
dik felében pedig összesen 1,098 365 frt 97 és j 
fél kr. folyt be egyenes adó, bélyeg- és jogille
tékben, illeték-egyenértékben, fogyasztási és ital
adóban, italmérési illetékben és dohányjövedék 
czimen az egész megye területén.

— Árvaügy. Az 1892. évben a megye terü
letén az árvák száma 12406, a gondnokoltaké 
pedig 259 volt. Az elmúlt évben e szám szapo
rodott 898 al, ellenben fogvolt 764 nagykorúvá 
lettel, 16 nagykoros által és 25-tel halálozás kö
vetkeztében. Árvaszéki kezelés alatt van 403,832 
frt 44 és fél kr. árvapénz.

— A rimaszombati kir. törvényszéki fogház
ban ez idő szerint vizsgálati fogoly van 17, el
itéit rab van 62, köztük 58 férfi és 4 nő

— Helyes szabályrendelet. Hevesmegye tör
vényhatósága szabályrendeletet alkotott, mely 
szerint a közrend, közerkölcsiség és közegészség 
szempontjából eltiltja, hogy 15. életévét még be 
nem töltött gyermek korcsmában, sörmérési vagy 
pálinkam érési helyiségben időzzék avagy nyilvá
nos tánczmulatságon megjelenjék. К szabályren
deletet a közoktatásügyi miniszter oly felhívás
sal küldte meg a kir tanfelügyelőknek, hogy 
más vármegyék közönsége, ezen eszmét magáévá 
téve, hasonló szabályrendeletet alkossanak

— A nagy vásár csekély érdeklődés mellett 
folyt le. Alig volt néhány sátor felállítva, gyér 
kínálat, alig valami kereslet, úgy hogy az egész 
egy élénkebb hetivásár képét nyújtotta. Külön
ben ez a januári vásárok mindenikének rendes 
sorsa, melyek jóformán csak azért tartatnak meg, 
mert a városnak joga van hozzá, s mert a lábas 
jószágoknál mégis csinálnak egy kis forgalmat.

— Műkedvelői előadás Losoncion Mulatsá
gos estélye volt a minap a losonczi közönség
nek, mely tud gondoskodni arról, bogy a téli es
ték kellemesen teljenek eV Az ottani római ka
tolikus iskola javára műkedvelői előadást rendez
tek, melynek 491 frt jövedelme volt. Előadták a 
«Két év múltán» és a «Kukli prédikácziók» 
czimü vígjátékokat, s volt két sikerült élőkép is, 
melyet gyermekek mutattak be.

— Szomorú statisztika. Bizony, azok a tü- 
neményszerü szép idők elmúltak mikor a legszé
lesebb jókedv mellett sem tudtuk elfogyasztani 
itthon tőkén termett remek borainkat, hanem 
a megajándékoztuk vele jóformán az egész kül
földet. Idegen vidék termékére szorulunk manap
ság mi is, mely sokkal rosszabb ugyan a mienk
nél, de mégis kénytelenek vagyunk felhasználni, 
mert nekünk fájdalom, már nem terem. Mig az 
1891. évben csak 13,369 hektoliter bort szállí
tottuk Ausztiia-Magyarországba, addig az 1892. 
évben már 275.516 hektolitert s az 1893. évben 
708250 hektolitert, mely számok szomorúan 
konstatálják, hogy a bortermelés nálunk, leg
alább egy időre, teljesen megszűnt.

_Influenza» Minden második ember influen
zás, minden ház mosással van elfoglalva, bekö- 
szöntvén az a csúnya betegség, mely a prusz- 
szenlésekben és a bemocskositott zsebkendők
ben leli örömét. Néhol aztán ágyba is dönti az 
embereket, minek aztán természetesen 4iem ők 
örülnek, hanem — az orvos és a patikus.

— Folyó évi naptárunkból. Az 1894 év 
közönséges 365 napból álló esztendő lesz. Úgy
nevezett uralkodó planétája: a Hold. 1894-ben 
két napfogyatkozás lesz, áprilisban és szeptem
berben, de nálunk nem láthatók; két holdfogyat
kozás, marezusban és szeptember 15-én, -  ez I 
utóbbi nálunk is látható lesz. Érdekes, mennyi 
kettős ünnep lesz a jövő évben : husvéton, pün
kösdön és karácsonyon kivül mindjárt újév napja 
hétfőre esett, vizkereszt szombatra, Szent-lstván 
napja hétfőre, kisasszonynapja szombatra, bol
dogasszony fogantatása szombatra s mindezek a 
mellettök leendő vasárnapokkal kettős ünnepet 
adnak.

— A nagy hideg az oka bizonyára annak, 
hogy az eset megesett. Nem is csoda, ha ily 
nagy hidegben Fáraónak hős ivadékai is fáznak 
és ruháról gondoskodnak. Blum Jakab gácsor- 
szági vászonkereskedő kocsiján — mely a ba- 
kostöréki korcsma állásában volt — sok szép 
ruhanemű lehet felhalmozva — gondolták és f. hó 
10-én este Jablonszki Mihály, Szendrei Mihály, 
Botos János és Oláh György czigáuyok együtte
sen elmentek s a kocsiról egy ládát elemeitek. 
Ámde megjárták vele, mert a ládában nem ruha- 
nemiiek hanem zsebkendők, asztalterítők és ken
dők voltak mintegy 100 forint értékben és a 
csendőrség is csakhamar nyomukban volt, igy a 
romák meleg ruha helyett csak a «hűvösben» 
melegedhetnek.

Vásári tolvajlás. A f. hó 8-án tartott or
szágos vásár napján a városi lámpagyujtogatú 
rajta kapta Styamniczki Györgyné és Kovács 
Györgyné nagydaróczi lakosokat, a kik két is
meretlen tót asszonynyal egy csomó lopott holmi 
felett veszekedtek, melyen megosztozni nem tud
tak. A lámpagyujtogató egész kedélyesen odaszólt 
nekik, hogy neki is adjanak részt a lopott tár
gyakból, mire a két tót asszony megszökött, de 
a másik kettőt sikerült elfognia és a vár shá- 
zára kisérnie. A lopott tárgyak legnagyobb része 
az Engel Adolf és Heisz József divatáru üzleté
ből való. A tetteseket — kik különben állhata
tosan tagadnak — átkisérték a kir. ügyész
séghez.

—  Tilos a koldulás. Ez az, amit egyáltalán 
nem akarnak elhinni a koldusok — már én arról 
nem tehetek, ha közéjük érti a közönség a nap
nap mellett megjelenő, templomra, iskolára gyűjtő 
szűrös atyafiakat is — és ha Ők nem hiszik, nem 
hisszük mi sem ; folytonos koldulások kétségbe- 
vonhatlanul czáfolván meg azt a nagy hangú 
frázist, hogy: tilos a koldulás. Ha többet nem, 
azt kellene megakadályozni, hogy legalább a hi
vatalos helyiségeket ne keressék ezen vendégek, 
mert azonkívül, hogy igy duplán veszik ki ré
szüket a hivatalnok embertől, megtörténhetik az 
az eset is, hogy valamelyik egy perezre tán 
otthagyott hivatalos szobából oly tárgy tűnhe
tik el, melynek árát a közügy fogja megadni.

— Véres szilveszter-nap Harchovszki János 
rozsnyői lakos, kőműves már hosszabb idő óta 
él vadházasságban Mrastyák Veronával. A múlt 
év deczember 31-én a szilveszter-nap örömére 
mindketten jól bepálinkáztak, annyira, hogy az 
asszony kénytelen volt lefeküdni, hogy mámorát 
kialudja. Harchovszki János délután el akart 
menni valami temetésre és Mrastyák Veronát is 
felköltötte, hogy menjen vele, de ez sem menni 
nem akart, sem pedig Harchovs/.kit nem akarta 
egyedül elbocsátani. Ezen azután összevesztek, 
minek az lett a vége, hogy harchovszki az asz- 
szonyt arczul ütötte, majd midőn ez kést fogva 
rá, egy fejszét kapott elő és azzal Mrastyák Ve
ronára több csapást mért, mig ez teljesen el- 
alélt, akkor aztán otthagyta. A súlyosan sérült 
asszonyt a rendőrség a kórházba szállíttatta, 
Harchovszkit pedig letartóztatta és a kir. járás
bírósághoz kisérte be.

— Paraszt együgyüség A lefolyt vásáron 
ludat vett egy helybeli polgárasszony egy paraszt- 
asszonytól, de mivel apró pénze nem volt, egy 
ötforintos bankjegyet adott oda a lúd gazdájá
nak, hogy menjen be a gyógytárba és váltassa 
fel. De a paraszt asszony ezen szavakkal: «Nem 
megyek eén, maá hogy menneék, nem merem 
eén felvaátanyi, maá hogy merneém, mikor nem 
az enyeém a peéz» a pénz beváltását megta
gadta. 0  sancta simplicitas!

— Templom-jubileum. A helybeli ág. evang. 
egyház lélekemelő ünnepélyt ül f. hó 28-án, 
templom-épitésenek száz éves jubileumát. Az ün
nepély fényét emelni fogja az, hogy fötisztelendő 
Zelenka Pál tisza-kerületi ág. ev. püspök ur ő 
méltósága szintén jelen lesz. A 'jubileumra már 
is nagyban folynak az előkészületek. Az ünne
pély programmjáról lapunk jövő számában rész-

! hitesebben fogjuk olvasóinkat értesíteni.
— Az alhleták. Megérkeztek a vívó felsze-

1 relések s a klub tagjai szorgalmasan segítenek 
j csorbítani a pompás solingeni pengéket.; Hovid

idő alatt megjönnek a megye színeit feltüntető 
vivő öltönyök is, és akkor mi sem áll az ünne
pélyes megnyitás útjában. A tanítások azonban 
már jó ideje megkezdődtek s naponta esti 5—8 
óra között tartatnak.

—  Kossuth hogyléte. A napokban hiób hí
rek járták be városunkat nagy hazánkfiának egész
ségi állapota felől. Jól esik a fővárosba érkezett 
távirati tudósítások alapján nekünk is konstatál
nunk, hogy a nagy száműzött ha gyöngélkedett, 
szenvedett is az Olaszországban rendkívüli hideg 
idő miatt, állapota jelenleg teljesen kielégítő.

—  Gyermekek öröme. Tél apó megfagyaszt
mindent, még azt a lötyedéket is, arait tisztaság
kedvelő cselédek a konyháról az utczára önte
nek. Természetesen igy az utczak a jégmezők 
jellegét öltötték magukra s a gyermekeknek csusz- 
kálási hajlamaik kielégítése czéljából nem kell 
messze utat tenniük mezőre, patakok mellé: az 
iskolából hazáig a legszebb jégpálya áll rendel
kezésükre. Ez nekik örömet okoz, azonban vádol
janak bár e miatt lelketlenséggel bennünket, na
gyon szeretnök ebbeli örömeikéit lerontani. Már 
múlt számunkban kértük a rendőrséget, hogy 
vegye el immár az utczáknak közveszélyes jelle
gét, tegye járhatóvá a közlekedési vonalakat; rá 
mutattunk a lehetőség könnyű voltára, egy kis 
fürészpor vagy hamu az egész, azonban úgy lát
szik, elhangzottak panaszos szavaink a nélkül, 
hogy illetékes helyen figyelembe vették volna. 
Kérjük ezért még egyszer és sürgősen erélyéről 
ismert rendőrkapitányunkat, ne várja be a na
gyobb szerencsétlenséget s igyekezzék a város 
némely utczáit járható képessé tenni.

—  A tisztikarból. Az uj év meghozta a
maga kedves ajándékát B a u e r  Józsefnek is, 
tüzér tiszti karunk e rokonszenves tagjának, a 
mennyiben főhadnagygyá léptették elő, mihez 
neki a legőszintébben gratulálunk. Megemlítjük 
egyben, hogy K o v á c s  őrnagy ur városunkba 
érkezett, s szolgálatát már át is vette/

—  Az aranycsinálás titka. Babai János sajó-
petri jómódú gazdaemberhez e héten beállított 
egy úri külsejű ember azzal a hírrel, hogy 2000 

! frtért a budapesti egyetem egyik kitűnő kémi
kusától megtanulhatná az aranycsinálás titkát, a 
mely mesterség bőven meghozná a 2000 frtnak 
kamatjait. Babai lépre ment és átadott a csaló
nak 2000 irtot. Ez meg mihamarabb elillant a 
faluból. De a fővárosból aztán azt telegrafálta a 
jóhiszemű embernek : Küldjön neki postafordul
tával 400 forintot poste restante, mert ennyibe 
kerül az aranycsináló gép. Babai uram még ezt 
az összeget is elküldte. Most várva várja a hires 
embert és azt a csodamasinát.

—  Helyreigazítás. A «Gömür» mult heti szá
mában a keresk. ifj. egyletének közgyűlésén meg
választott tisztviselők névsorát, mely tévesen kö- 
zöltetett, ezennel helyreigazítjuk és pedig követ
kezőképen : háznagy : Grossman S., könyvtárnok : 
King Géza, választmányi tagok: Marmorstein 
Béla, Zsibray József, Bródi Andor, Markovics 
Samu, pótválasztmány: Grün Vrilmos, Steiner G., 
Schwarz M.. Scherven Miklós.

Várm egyénk tanügye.
Vármegyénk tanügyének nevezetesebb moz

zanatait a lefolyt félévben a következőkben adjuk:
Az iskolával nem biró, azonban iskolailag 

valamely szomszéd községhez csatlakozott 31 
község s a helyben egy vagy több iskolával biró 

• 352 község számában változás nem történt. Az 
I előbbiek sorába tartozó Királyi községben meg

történt a szükséges előintézkedés egy ref. jellegű 
iskola életbeléptetésére, mig Szentkirályban e 
czélból a községi iskolaszék megalakittatott és 
megkezdte működését. Vigtelkén, mely eddig Sza- 
lóczhoz tartozott, az iskolai különválás már be
fejezett tény annyiban, hogy ezen uj iskolába 
a tanító is megválasztatott, kivel a jövő tavasz- 
szal nyittatik meg ezen uj iskola.

Uj ref. jellegű népiskola szerveztetett ezen 
félévben Lucskán azon tankötelesek számára, kik 
eddig a bárkái elég távol eső ref. iskolát voltak 
kénytelenek látogatni.

Uj tanítói állások szerveztettek s ez által 
egy uj osztálvlyal bővíttettek, a dobsinai állami 
polgári íiu, a tiszolezi állami elemi és ugyan
annyi tanítói lakásból álló c élszerü és a kor 
igényeinek teljesen megfelelő díszes épületbe köl
tözött a rimaszéesi római kath. eddig osztatlan 
iskola, melynek ügybuzgó iskolaszéke most a se- 

1 gédtanilói állas szervezéséhez kívánt fedezet elő
teremtésén fáradozik.

A tiszolezi állami iskola s az ezzel kapcso
latban felállítandó óvoda kiépítése ügyében tett 

; intézkedések eddigi eredménye az államépité- 
szeti hivatal által nagy gonddal készített s a ma
gas minisztériumhoz jóváhagyás végett felterjesz
tett épiileterv és költségvetés. A tervezett épület 

j 3 lan, 2 óvó- és 1 tornaterem, két ügyességi 
1 munkaterem, 2 tanítói és 1 óvónői lakból fog



áltani s лл elhelyezés minien idényeknek nrieĵ  
fog felelni. Rimaszombat és Dobsina városokban 
a községi polgári leány, illetve állami polgári 
fiúiskolák számára 10, illetve 70 ezer forintnyi 
költséggel emelendő helyiségek felépítése tárgyá
ban az intézkedések szintén folyamatban van
nak, amennyiben az építési tervek már elkészít
tettek, elfogadtattak és a kiépítés jövő tavasz- 
szal eszközöltetik.

Az összeirt tanköteleseknek pontos iskoláz
tatása tárgyában kibocsátott utasításnak ama 
reformot jelző pontja, melynek értelmében az is
kolaszékek hatásköre a büntetési birság kivetési 

Jogának reájuk való ruházásával kibővittetett, az 
eddigi tapasztalat szerint helyes intézkedésnek 
bizonyult be.

Ez által ugyanis az iskolaszék is a tankö
telezettség végrehajtásának helyes tényezőjévé 
vált. Módjában van a községi elöljáróságot a bír
ság végrehajtásában nagyobb mérvben ellenőrizni 
és a netaláni késedelmes eljárás megszüntetése 
tárgyában az illetékes felettes hatóságoknak gyors 
közbelépését igénybe venni.

Nem hallgathatjuk el azonban ez alkalom
mal sem, hogy a tankötelezettségnek népünk 
szegénysége mellett nem csekély akadályát képezi 
a tandíj s újabban a 15 kros nyugdijintézeti il
leték fizetése.

A kisdedóvás ügye már az 1891. évi XV-ik 
t.-cz. életbe léptetése előtt is állandó érdeklődé
sünk tárgyát képezte. Ennek tulajdonítható, hogy 
a kisdedóvási törvény megyénkben már 11 óvo
dát, 6 állandó és 42 nyári műhelyet talált, hogy 
az óvoda állításra a törvény által kötelezett vá
rosaink ilyennel már bírtak, állandó gyermek- 
menhely szervezésére csak két község kötelezendő 
és ezekben is az előmunkálatok már folyamat
ban vannak. Nyári gyermekmenhely szervezésére 
kötelezett 172 községből eddig 74 állított fel ily 
intézetet és a többinél a helyiség vagy még in
kább a megfelelő vezető egyén hiánya hátrál
tatta felállítását.

Hazafias elismeréssel emlékezünk meg ez 
alkalommal a gömörmegyei közművelődési egye
sületről, mely 2 óvoda, 2 állandó és 4 nyári 
menhely fenntartása mellett a hozzáforduló köz
ségeket anyagilag és erkölcsileg készséggel tá
mogatja ily intézetek létesítésében.

I Tanító hiány miatt ezen fel évben rövidebb* 
! hosszabb ideig 19 iskola szünetelt, melynek oka 
; községeink csekély népességében és szegénysé

gében rejlik. Ugyanezen okra vezethető vissza a 
74 nem képesített lanitó-helyettes magas száma 
is, ezen bajt részben a felekezeti iskolák tervbe- 

! vett. álLmi segélyezése szüntetheti meg.
A közoktatásügyi kormánynak f. évi 43790. 

sz. a. kelt s a magyarul nem tudó s nem képe
sített tanítók alkalmaztatása ügyében kiadott ren
deletéből folyólag örömmel jelenthetjük, hogy 
megyénkben oly tanító, ki magvarul nem tudna,

I nincs. Intézkedtünk egyúttal az iránt, hogy a 
! megyében talált 74 nem okleveles tani tó a folyó 
I tanév végéig a szükséges képesilést hivatalvesz

tés terhe alatt szerezze meg s hogy nem képe
sített tanítók ezentúl csak mint helyettesek leg
feljebb félévre alkalmaztassanak oly esetben, mi
dőn a pályázatilag kiirt állomásra képesített ta
nító általában nem jelentkezik Ez alkalommal 
felhívtuk az illetékes egyházi hatóságokat, hogy 
saját hatáskörükben a magyar nyelv tanításának 
eredményesebbé tétele iránt főleg a magyar be
szédgyakorlatnak fokozása, a tanító és tanulók 

í közötti érintkezésben való állandósítása, az cnek,
! torna és a szemléltetésen alapuló tárgyak ma

gyar vezetése által intézkedjenek, egyúttal köte
lezzék az illető iskolaszékeket, hogy a tanítók 
által kidolgozott részletes tananyag kimutatást 
minden tanév elején a kir. tanfelügyelőnek mu
tassák be. Az egyházmegyei főhatóságok a leg
nagyobb készséggel intézkedtek ezen ügyben s 
igy bizton remélhető, hogy a nem képesített ta
nítók helyét képesített egyének váltják fel s ez 
által a tanítás sikere általában valamint külö
nösen a magyar nyelvben tetemesen fokozódik.

Ennek tdőmozditása czéljából törvényható
ságunk ez évben is a Fáy Gusztáv.féle és a 
nemzeti alapból összesen 434 frtíal 30 134 frt-
nyi jutalmakkal 7 oly tanítót tüntetett ki, kik 
általános sikeres működésűk melleit a magyar 
nyelvet is eredménynyel tanítják, hogy tanítvá
nyaik képesek gondolataikat magyarul kifejezni 
mások magyar beszédét és Írását megérteni.

A gömörmegyei tanítók szakismeretei és 
tanítási gyakorlatának fokozására keletkezett 4 
tanitóegylet e félévben tartotta rendes évi köz
gyűlését

Tiltott tankönyvek vagy taneszközök hasz
nálata nem észleltetett megyénkben.

A tanítói fizetés kiszolgáltatása tárgyában 
nem érkezett be panasz. Kir. tanfelügyelőnk ezen 
félévben 19 nap alatt 32 intézetet látogatott meg.

Szerkesztői üzenetek.
SZ. I*. és Cs. Gv. uraknak. Tudósításaikat köszö

netlel véltük, és kérjük, keressék fel gyakrabban közle
ményeikkel lapunkat, melyeknek mindig a legnagyobb 
készséggel adunk tért.

SZ ő  urnák Budapest. A világvárossá induló szé
kes főváros zaja, s a farsang örömei, ha időnk int el is 
nyomnák a komoly munkálkodásra való törekvést, ne 
szorítsák teljesen háttérbe a reánk való visszaemlékezést.
Szives üdvözlet !

A lap tulajdonos megbízottja és felelős szerkesztő : 
SZRLESS ÖDÖN.

Fömnnkatársak: PAPP LÁSZLÓ és CSERNAY DÁNIEL.

Piaczi árak.
Rimaszombatban 1894. január 8. tartott országot 

vásáron:
Tisztabuza forint 6.30—0.50, rozs 5.30—5.50, árpa 

5 80 —6.—, zab 5.80—6.— kukoricza 5*50—5.60, krumpli
1.-5— 1,40, bab--------- .------  mmázsánkint. — Marhahús
5*2 kr, Horjuhús 52 kr. Sertéshús 48 kr. kilogrammonkint

A rkapitányi hivatal.
Rozsnyón 1894. évi január 13-an tartott heti 

vásáron:
Tisztabuza frt 5 20 , rozs 3 iO. árpa 3,60, zab 3.60 

kukoricza 3 50. bab 5 00., kása 6 00 hektolitcrenkint 
Súlyán Sándor, rkapitány.

Miskolczi uj bor
fehér, seprős, literenkint . . . .  26 kr.,
ó-bor, fehér » ......................32 kr
E gri vörös » ......................26 kr,
Hordó számra jutányosabb áron kaphatók 

Neuman Márton
italmérőnél

U. p. Rimaszombat. Cserencsényben.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS A

„Képes Családi Lapok“
szépirodalmi és ismeretterjesztő k é p e s  heti

lap 1894. évfolyamára.
Megjelen minden vasárnap, díszes kiállítás

ban, tel szel 6s borítékkal.
A „ Képes Családi Lapok“ a legelterjed 

tebb, legdíszesebb s legolcsóbb képes hetilap, í 
amely szivet s lelket nemesítő, hasznos és isme
retterjesztő olvasmányokat nyújt a magyar mü
veit olvasóközönségnek.

A »Képes Családi Lapok« a legmagasabb irodalmi 
ni vön álló lap, mely körül nemzeti irodalmunknak elő 
rangú írói és Írónői tömörülnek : igy az 1804. évi első 
szám következő íróktól hoz közlemények t : Jókai Mósr 
• Hogy is volt az a dolog . (Beszély). Beniczkyné Rajza 
Lenke: »A sors koczkája« /Regény) Tölgyesi Mihály *A 
gyémánt gyűrű« (Humoreszk), P. Csorba Ákos : »A Bos
porus partján« (Rajz). Stiller tanár »A fűzőről« Orvosi 
czikki stb. stb. Költeményeket Írtak e számba: Komócsy 
kozsef, Varsányi Gyula. Feleky Sándor dr. A regénymel- 
eéletet Lanka Gusztáv irta. czime »Pásztortüz és li- 
T ьмл П̂ *‘  ̂ képek az újév alkalmából valók, s igen
Jaláló rajzok Ami különös érdeket kölcsönöz e számnak 
t*, hogy az abban megjelent közlemények íróinak arcz- 
kizpeit. s sajátkezű aláírásaikat is veszi az olvasó.

A  „Képes Családi Lapok“ évenkint, a 
szövegbe nyomott több regényt ad, elsőrangú 
írók tollából b

A „Képes Családi Lapok“ két hetenként 
megjelenő melléklapja, a „Hölgyek l apja“ ház 
tartási és divatrésszel ellátva, teljesen nélkü- 
lozhetövé tesz minden más divatlap tartását 

A „Képes Családi Lapok“ a fentebb em
lített szöveg között megjelenő regényeken kí
vül évenkint, több önálló, eredeti, bekötheti 
regényt ad jutalmul előfizetőinek.

mindezen előnyök daczára, a „K épe .4 
Családi Lapok“ -nak a „Hölgyek Lapja“ czimí 
divatlappal és Regénymelléklettel együtt, elő
fizetési ára csak egész évre 9 frt, félévre 3 frt, 
negyedévre 1 frt 50 kr. Az előfizetési pénzek 
e lap kiadóhivatalához: Budapest, Nagykorona- 
utcza 20 szám küldendők, mely kívánatra mu
tatványszámokat bárkinek küld. ha ez iránt leve
lező-lapon megkerestetik.

Qí. , * az eÊ sz évre szóló 6 frtnyi előfizetési össze- 
beküM » ; CS? rT * ° ,á.si és P°sl«*állitási díjjal egész évre 
összest Г а Л Ге̂ Пу!< “  aki ^lévi 3 frt előfizetési 
küld hp Tn >kr « " " “ folAsi és postaszállítási dijat 

be; an" ak 2 regényt, s aki 1 frt 50 kr. negyedév, 
szprrp 1ёГ*ыJa/  s kr csomagolási és postadijat cgy- 
mei espn d, f gy ercdfi,i regényt küld ajánlva és dij- raeatesen jutalmul a kiadóhivatal.
A »KépfiN Családi Lupok« fcbidóliiv.

Budapest, Nagykorona-utcza 20.

Nyom atott a kiadó N O ;j J. A. gyorssajtójA.. Rba-zombatbae


