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Lapunk számára hirdetéseket elíogad a He liter ügynökség és a Mdfjy. lávir. Iroda hirdetési irodája  Budapest, Granátos-utcza 1 szám.

A  j ó t é k o n y s á g .  £°k' szavakkal- Hála az égnek, hogy a sze- szüksége nélkül hozzá fog a jótékonyság
* _ ^  retet műve folyton erősödik, a gyűlölet terén a társadalmi munkához, s ebben a

A társadalmi elv egyik tényalapja, műve pedig elemészti ép azokat, akik rom- nemes hivatásban a jótékonyság angyalává
hogy ember az emberre van utalva. Az em- bolni akarnak. eszményül, akkor az előbbinél nem kevésbé
bereknek ezen egymásra utaltsága az em- A társadalmi munkásság eme nagy és magasztos hivatást teljesített,
béri viszonyok millió számában nyer kiíe- sokban küzdelmes világában egyik legna- Rimaszombat és vidéke jótékony nő-
jezést, s a hogyan megnyilatkozik az a gyobb erő a jótékonyság. egyesületének is voltak mindig kiváló mun-
családban, az államban, még élénkebb nyíl- Kivé segíteni azokon, kiket az állami kásái, jótékony angyalai, s vannak ma is,
vonulásokat találunk magában a I arsad a- és társadalmi rend mostoha viszonyok közt kik testestül-lelkestül szentelik magukat a
lomban. enged sinlődni, enyhiteni ama bajokat, me- nemes hivatásnak: letörölni a nyomor kö-

Az állami munkálkodás az allamíenn- lyeket a fennálló jogrend, vagyon rendszer, nyeit, táplálni a nyomor teremtett éhezőket,
tartás nagy mflvéből áll, mely barmi nagy, társadalmi viszonyok nagyszerű eredmé- felvenni szeretettel az utczaszélére kidobott
óriási kerületében bármi millióját az em- nyeik mellett árnyékul hagynak. gyermeket, az elhagyott árvát,
béri czéloknak öleli is fel, mégis egyrészt A szegénység, árvaság, testi íogyatko- Aranybetükkel iktathatnánk ide azok-
mert állam önczél is. mely önön létfenn zások, bénaság, betegség, elhagyatottság, nak a nemes hölgyeknek a neveit, kik ily
tartását követi első sorban, s ebben a rideg öregség s más ehhez hasonló emberi álla- szent feladatban buzgólkodnak. Ök azonban
önhaszon vezeti, másrészt, mert az egyén potok nyernek a jótékonyság által istápo- nem szorulnak erre, szerény csendes mun-
fel nem áldozza önálló létét, oda nem adja lást És ahol a társadalmi tevékenység ily kájuk dicsteljes ragyogása utat tör ma
önrendelkezési jogát, s saját czéljainak sa- czélu munkásságot tűz ki czélzatul, —  ott gának.
ját levékenységi kört teremt : mindezért az intelligens, müveit egyének e czélokért lel- De e fény nyomában is meg van az
állam sok emberi érdeket nem is tart bi- késén ajánlják fel szellemi és anyagi támo- árnyék, ama sokak személyében, rideg lel-
vatása körében kielégitendőnek, sőt nem is gatásukat. kében, a kik a követendő szép példában
képes kielégíteni, úgy hogy fennmarad Gömörmegyében is vannak oly jóté- nem látnak vonzó erőt.
korén belül egy óriási tere a tevékenység- konysági egyesületek, melyek ily czélokért Hányán vannak, kik a nőegyesület
nek, a melyet a társadalmi tevékenység dolgoznak, vannak sokan, melyek a művelt szent czéljáról hallani sem akarnak, hányán
hordoz vállain. ós jólelkii közönség meleg pártfogásába vannak, kik rideg közönynyel veszik, akár

Az emberi ön/ő érdek, teremtő, alko- részesülnek. hogyan folynak az egyesület dolgai, akik
tó erő, fejlődési vágy, újabb és újabb szűk- Lélekemelő és lelkes feladat is az em- közt lehetnek olyanok is, akikre más köte-
ségletek, társadalmi bajok és kényszerüsé- beriség nyomorának enyhítésén dolgozni, lezettség a házi szerepnél nem is tekint,
gek mind meg annyi rugói a társadalmi Van megyénkben több előkelő jóté- Hányán vannak, kik jólétben vannak
tevékenységnek, a társadalmi szervezkedés- kony nőegyesület is. köztük Rimaszombat és jólétben látják dusáskodni vásott gyér
nek, a melyben harczolnak nagy em- és vidéke jótékony Nőegyesülete. mekeiket, de ez nem tudja őket emlékez-
berek lánglélekkel, ordítanak veszettül éhes lh  a nő családjában az erényes anya tetni, hogy vannak nyomorral küzdő árvák
hyena módra a proletárok, épít a szeretet szerepét viszi betölti egyik legmagasztosabb és hányán vannak, a kik ostoba emberek
és rombol a tagadó gyűlölet bombával, hivatását, s ha családja köréből kilép a nyomorult jelszavaival engedik magukat
vagy bombáknak szánt nagy hangú dema- társadalmi térre és a nőemanczipáczió elriasztani a nőegyesület dolgaitól.

T
*X* vT* X* bafészket kutat? Vagy talán retek rágó vegetá- Azután berohantam a szerkesztőségbe.
•j&  XX jcx% riánus, rendőri brutalitással egybekötött tűnte- Késő éjjel volt. Kgyedül gorombáskodtam a

tés rendező stb. végre megállapodtunk abba a telephon kisasszonyokkal a helytelen kapcsolás
F Ő V Á R O S I  L É V É !  m^ e a m' ^  provincziánk leghamarabb meg- folytáni zaklatásokért.

állapodik, hogy az illető német spion (rechte — Sport kávéház kérem? г
Tekintetes Szerkesztő Ur' «nimet espion.») I — Eh! A Néplap szerkesztőségei

A fő- és székvárosi lövölde terének három Egy hétig lesekedtünk utánna Csakugyan!! j — Gschwindt fürdő kérem?
nevezetessége van. — Kste 9 órakor befágyolozott hölgyek lopódz- — Ördög és pakol . . .  a stb. . . . stb.

Az első hogy ott lakik Hermann Oltó. a taí{ па8У htokban. S ez igy ment minden — Kérem a hotelbeli főpinczért egy perezre.
kopasz emberek ideálja, a második hogy ott áll eí?te- Odafenn, mint a leeresztett függönyön át j — Menydörgős m en y k ő ...!
az a m kir. közrendőr a ki azt szavalja Lu- kivettük, hadonáztak és zűrzavaros jajkiálltások Kikapcsolta és nem beszéltem többé. Elmé
cziferrel: voltak halhatók. Féltizenegy órakor ugyanolyan lyedten gondolkoztam. Hirtelen kopogtak.

. E talpalatnyi föld elé« nekem rendben lejöttek, suttogtak s bérkocsiba ülve — Szabad ! Az ajtó nyílt és belépett azon
Hol a tagadás lábát megveti . . .  távozlak A rémséges »Hm« mondattal fülembe, — *Hm« ur ! — Revolvert rántottam,

és a 3-ik, hogy ott nyílik az a lövölde kert a l°Pództam egy este utánuk. Ráültem a kocsi há- ; — Az Istenért uram ! . . .
hol nincs virág, a hol soha se lődözött senki, aljára s elrobogtam velük egy kávéház elé. Mi- — ön lázadó!
mindössze egy szál elkeseredett pályaunott czi- dőn kiszálltak meglátott egyik hölgy s rémitőt — De tán! . . .
pész legény a saját szeretőjére csak azért hogy sikoltott. Megismertem. Medgyessy Erzsiké soub- — Nem tán! . . .
az újságba kerüljön. Hanem a helyett van egy re,l° éne^esnő volt. Kétségbeesetten hátráltam. — Nem tán ! Ön anarkista, szoczialista,
díszes (ánezterme a hol minden héten eljárják Hát ez is . . . ? ? ? hebegtem zavarodott kommunista, nihilista, bombavelő, bandita főnök,
a ropogóst. Ebbe a tánezterembe egy hónap agygyal. Arra az a czilinderes »Hm« ur odaugrott Cyithere dandár vezér, német spion, — ne kö-
ehitt felment egy ezilinteres ur, levette a kiír- meghajtotta magát, czilinderét lekapta s a leg- zelits mert lövök !
tőjét, a botját a jobb kezéből a bal kezébe tette, modernebb elegancziaval szólt hozzám : — De uram ! Olyan ártatlan vagyok mint
körülnézett és azt mondta: — ön tolakodó szemtelen! W  szopós galamb!

— H m ! Azzal névjegyét elém dobta. Azt hittem K* • Mit akar t
És kiejtve e sokat jelentő lakomikus mon- bombát csap a merénylő, rám merénylőre. De — Én kérem alássan Apagyi Farkas színi

datot, gondolkozva távozott. egyik varjú a másik varjú szemét nem ássa ki, ! rendező vagyok és ime van szerencsém az ápri-
Mi, köz- és váltó újságírók összedugtuk hanem elszaladtam annyi bizonyos, a mi nem lis 8-án tartandó műkedvelői előadással tgybe-

lejünket s a redakeziókban lanakodtunk, hogy számítható a közmondás hiányosságának rová- kötött jótékonyczélu zártkörű tánczvigalomra
váljon ki lehet ez a Diogenes slylszerü úri sára. tisztelettel meghívni a tekintetes szerkesztőséget,
ember.  ̂ | — Gyáva! ordított utánam. egyben jelen műsort és tiszteletjegyet is átadni,

Szalad kón.tives-e, aki páholyt teres, szó- De inkább volttm <n élő gyáva, mint ha- mely tartalmazza azon hölgyek és urak névso-
tzialtsla-e a ki gyüldét, auaikibta-e a ki Ьош- | lőtt bős és megretiráltam. rát, kik bámulatos buzgalommal már napok óta



Szomorú tény, hogy e^v « «/у választ- 
mányi vagy közgyűlésen alig jelenik meg a 
hivatalos személyisegeken kívül egy par 
tag! Mily elszomorító, Imgy ;i részvétlen
ség folytán a nőegyesiilt t rég megbukott 
volna, ha egy kicsike kör testestül-kékes
tül meg nem menti, az egyesiil,,lnek er
kölcsi és anyagi sikert ki nem viv.

Ennyire viheti kisebb kör is nagy er
kölcsi erővel, mire vihetne az egész egye-^ 
sülét, ha összes erkölcsi erejével működhetne 
ha mindazok, kik nem tagok, lelkes tagokká 
lennének s aeok mind, kik tagok, a leglelke
sebb pártfogást biztosítanák

Mi hisszük, hogy az egyesület ellen 
irigykedő, izgága emberek által támasztott 
részvétlenség m< g fog szűnni, a női gyen
gédség, női szellem idealizmusa a női szív 
jósága győzni log.

A liberalizmus győzelme,
A magyar képviselőház elfogadta óriási szó

többséggel a polgári házasságról szóló törvény- 
javaslatot általánosságban A képviselőház ezen 
határozata nemcsak a kezdeményező kormány, 
hanem méginkább a liberálizmus híveinek lelkes 
győzedelmét hirdeii, melynek a jelentősége annál 
nagyobb, mert a szabadelvüség intézményének 
megvalósítása iránt érzett benső óhaj háttérbe 
tudta szorítani teljesen a párttekinteteket, sőt 
az egyenesen megbontotta a pártkötelékeket és 
egyesült a nagy küzdelemben kormánypárt az 
ellenzék minden árnyalatának férfiaival. És men
nél inkább lépett előtérbe az elv és mennél in
kább tűnt el a párttekintet, annál eszményibb 
lett maga a harcz, — annál dicsteljesebb a 
győzedelem.

Egy uj tilalomfát állított a nemzet a kö
zépkori eszmék felülkerekedése ellen, egy uj út
jelzőt állított a nemzet a jövő fejődés utjának.

És ebben a munkában egyesült az egész 
nemzet többsége olyan lelkesülten, ahogy lelke
sedni szokott mindig, valahányszor: Kossuth La 
jós azt üzente ! Igen, mert ő is üzente s az ő 
szava találkozott ezúttal is a nemzet közérzü
letével.

És ez a győzedelem nem a leszavazott 
kisebbség bukását jelenti, mert hisz leszavazott 
ellenzéknek parlamentáris államban kell lenni, 
nem a leszavazott kisebb szabadelvüségének hiá
nyát akarja declarálni, mert hisz hála Istennek 
a magyar parlamentben reactionárius pártok 
nincsenek, hanem győzedelmét jelenti a szabad- 
elvüségnek ama ellenségeivel szemben, kik a par-

törekesznek a tánezlerembe tartott pi'bák által 
az est sikerét oly fényesre kivívni, hogy a színre 
kerülendő »Czigány« czimii Szigligeti által meg
irt eredeti báron, felvonásns népszínmű dalok
ká! és tánczczal való elóadasa nemcsak az ille
tékes* faktorokat hanem az egész Európai kon
tinensen élő mindazon műért őket a legmagasabb 
fokulag elragadtassa, kik a magyar nemzeti mű
kedvelő színművészet jelenlegi állapotát fitymáló 
birálgatással a nemes ezél nívójáról a lenézés 
örvényébe lökni, igyekezni nem álaítak és . .
(és éppen egy óráig karatlyolt míg el mondat
tam vele még egyszer mindent.)

— Tehát nem bombavető, hanem műked
velő ! Hm!

(Megint egy órai kai ally egy szuszra pa
uza nélkül. Tehát nem Diogenes hanem női 
szerv nemű Demothenes.)

Tehát »Hm« urat most már kituszkoltam 
és a redakcziókat értesítve bocsánatot kértem a 
közreműködő Medgyesi primadonnától is gyanú
sításomért. A műkedvelő előadást megakasztotta 
egy szörnyű csapás.

Kossuth Lajos halála !
De Apagvi nem azért rendező, hogy lelemé

nyes ne legyen. Ismét belépett hozzám, s egy 
órai dikezióban elmondta, hogy a tánczvigalom 
letipratik, még pedig áprll 8-án, m ég p e d i g  
a K o s s u t h  s z o b o r  a l a p  j a v á r a .  Ezért 
Írtam le a vasárnapi mulatság előzményeit — 
mert ez volt az első táncz a hol kisasszonynak 
és ifijurkák mulatlak, tánezoltak, ittak, ettek a 
hazáért, ez volt első rendezés a Kossuth szobor 
javára, s legyen az humoros vagy drámái de 
mindig nagy előzményeinek kell lennie a hol 
Kossuth rőt van szó. Az előadás is sikerült még 
pedig remekül Az est ünnepeltje különben Med- ! 
gyesi Erzsiké volt.

Tekintetes Szerkesztő Ur! Ez után a nagy 
ijedtség után adja utólagos jóváhagyását, mert 
kijelentettem, hogy én nem csak a főváros, ha
nem Rimaszombat nevében is izzadok a barna 
morék húrja mellett, keringve a hazáért.

Mély tisztelettel:
GKLSEI BÍRÓ ZOLTÁN. I

lamentben térrel inég nem bírnak, de álulakon 
követtek el mindent, hogy hatalmukkal és befo
lyásukkal a parlamentben a szabadelvüség re
formját megbuktat Itassák és győzcdelemre vigyék 
a sötét reakcziót, az ultramontanizmust, klerika- 
lizmust, az absolitizmust és más középkori re- 
liquiákat.

Szerették volna ezek megbuktatni a kor 
mányt lent akármilyen eszközökkel, szerették 
volna megbuktatni a kormányt fent a koronánál 
a Kossulb-gyászban követett magatartása b pa
naszolásával, mert ezeknek sok volt, amit a kor
mány tett, holott a nemzetnek ke\és volt A sö
tétség baglyai azonban eljárásukkal csak előse
gítették a győzedelmet, mert a szabadelvű-égben 
kár lett volna a kormány bukása

Régen volt hazánkban példa, hogy partte- 
I kintet nélkül lett volna követelve a kormány 

fennmaradása.
A győzedelem azonban nem egy napi küz

delem eredménye.
Résztvett ebben az ország minden vidéke. 

Gömörinegyc egyike volt a legkiválóbbaknak a 
liberális reformokért való küzdelemben.

A megye és városainak közgyűlési termei 
viszhangzoltak a liberálizmus bajnokainak lelkes 

! szózatától, fenkölt határozataitól.
Lapunk is kitartó buzgalommal han-zolt a 

nagy reform élet beléptetéséért, a szabadelvű esz
mék sok bátor dicséretének emlékköveit állítot
tuk fel lapunk hasábjain, a reactió osforozúsá- 
nak sok emlékét őriztük meg lapunk hasábjain 
az utókornak, küzdöttünk, harczollunk lelkesen 
és a győzedelem babérkoszorújához mi is füzünk 
a nemzet Géniuszának homlokára pár levelei.

A győzők táborával és táborában ünnep
iünk mi is.

A Széchenyi-kert
Régi óbaj иju 1 még mindannyiszor, vala

hányszor a tavasz megnyitja közönségünk előtt 
a Széchenyi-kertet, hogy t i építtessen a város 
egy nyári pavillont abba a szép kertbe, melynek 
valóban számottevő hiúi vá mindig csak a pa
vilion hiánya volt.

Eddig némileg pótolták a körönd százados 
hársfai; ezek legnagyobb részét azonban elpusz
tította az idő vasfoga, s megérlelte oda, hogy 
végre a favágó mérje törzseikre szekerezéjét.

Voltak ma már nincsenek.
Helyökbe uj, fiatal fák lettek ültetve, me

lyek azonban csak évtizedek múltával fognak 
odafejlődni, h<»gy pótolják a veszteségei.

A szép kertnek - daczára szép fáinak 
alig van árnyas helye; oly hely pedig, hol meg 
pihenni lehessen, éppen nincs.

Közönségünknek egy dűli nyári mulatóhelye 
pedig egyedül csak a kert, igen. de enybadó 
árnyat ho! fog találni most. ho! lesz a tánczhelv? 
Tálán csak nem a köröndon, az *getö nap per
zselő heve alatt.

Pédig ha itt nem, másutt seholsem, mert 
nincs meg az, ami erre a helyet is, a lehetősé
get is megadná —■ egy nyári pavilion

A múlt nyáron már elég siirün es elég 
hangosan hangzottak a panaszok a város ellen 
hogy a pavilion felépítése, bár részben a pénz
alap mát meg van rá, a legkisebb gondját sem 
képezi : sőt egyesek közadakozás utján akarták 
már a szükséges pénzösszeget összeteremteni.

Természetes, hogy e pénzalap összehozása, 
mivel erre nagyobb összeg szükséges, kis varo
sunkban e ezélra alig volna lehetséges, — de 
hát ez fölösleges is, mert ngv a szükségesség, 
mint a szépészet szempontjából ez a város kö
telessége.

A közönség segélyezése, ha a város az épí
téshez hozzá fogna, úgy sem- maradna el.

Hogy a közönség oly gyéren látogatja e 
szép kertet, mi részben e pavilion hiányának 
tulajdonítjuk; hiszen az egész kertben a korcs
mán kívül nincs pihenő hely ; azt pedig, hogy 
hölgyeink sétájuk után megpihenni abba a szűk 
korcsmába jöjjenek — talán képzelni sem lehet.

Ott van tehát a kert egész nyáron elha
gyatottan - mindössze is csak a szomszéd nyári 
kaszinó kuglizójának zörgése s a kurta korcsma 
pohárcsengése hangzik bele a némaságba.

Eddig még a vasárnapi majálisok hoztak 
bele élénkségei, ma агónban, mikor a körönd 
százados árnyat adó fái nincsenek, alkalmasint a 
szabadkai erdőben fogja felütni sátrál a fiatal
ság ha mulatni akar: a kert pedig lesz süket 
és néma, melynek ajtaját halandó nem'igen fogja 
átlépni daczára, hogy Cherub nem fogja őrizni a 
bejárót, mint őrizte a paradicsomot, mikor Adam 
kiűzetése után lakatlanná vallott

Pedig* hát mindezen segíthetne egy kevés 
pénz s egy kissé több jóakarat a város részéről.

Színészet.
Ismét tanyát üt városunkban a színészet, 

melyet örömmel s melegen kell fogadnunk min
dig ha megjelenik közöttünk, mert a vendég 
pótolja azt a nagy hiányt, melyben a körülmé
nyek s viszonyok halasa alatt, még sokáig fog 
érezni minden kisebb vidéki város — az állan
dó színházat.

lfj. Károlyi Lajos jött most jóhirü társula
tával, de hát azt a fogadtatást, melyet várt, az 
első perezben nem nyerte meg, mert a város 
engedélyt adott, hogy játszhassék april 10-től, de 
helyet csak 15-én adhat, mert hát azon a he
lyen, melyre a színészet inkább jogot formálhat, 
elfoglalta a táneztanitás.

No hát ez egy kis malheur, de melyet re
mélünk, hogy helyre hoz majd müértő közön
ségünk a pártolással.

Most azon meleg ajánlással, melylyel a 
színészet iránt mindig viseltettünk, ajánljuk e 
társulatot is közönségünk ügyeimébe s tájékoz
tatás végeit közöljük egész terjedelmébe ilj. Ká
rolyi Lajos színigazgató színi jelentését:

*A1 dirőtt színigazgató a legmelyebb tisz- 
1 telette! értesítem Rimaszombat varos e s 'vidéke

n. é közönségét, miszerint 52 tagból álló, a kor 
igényeinek megfelelő drama, vígjáték és operette 
színtársulatommal legközelebb előadásaim soro
zatát fogom megkezdem.

Mielőtt azonban uzt tenném, nem tartom 
feleslegesnek tájékozásul felemlíteni, hogy társu- 
'atomat a vidéki színészet legjelesebbjeiből állí
tottam össze, kiket a t. közönség iránti tekintet
ből, de másrész a sikeres eredmény elérheté
sen! oly irályban óhajtom bemutatni, miszerint 
meggyőződést szerezzenek az iránt, hogy rövid 
itt időzésünk alatt képesek leszünk műigényei
ket kielégíteni

Társulatom névsora: Nők: Veresne Molnár 
Erzsi, első operetté és nej színmű primadonna 
(állandó vendég a m. kir. operától.) Erős Antó
nia, operette és népszínmű énekesnő. Fürediné 
Luiza, operette eoloratur énekesnő. Örsi Aranka 
hősnő és társalgási színésznő. Hevessyné Nagy 
Ida, drámai és vígjátéki szende. B. Lejtenyi Kor
nélia naiva Károlyiné Emilia, salón és társal
gási színésznő. Barna Ilona, comica. — Kovács 
Lidi, Kertészné Vincze Margit, Jékey Aranka, 
llollósi Róza, Ilavine Róza, segedszinésznők és 
kardalosnők.

Férfiak: Veres Sándor, cperette és népszín
mű bariton enekes, a mag у kir. operától, mint 
állandó vendég. Károlyi Lajos, kedélyes apa szí
nész igazgató.) Ilevessy Lajos, operette buffo 
jellem eomicus titkár.) Bihari Béla, hősszerel- 
mes és jellem. Nagy Dezső, operette hulló és 
eomicus Szűcs Árpád, operette tenor. id. Nagy 
Imre, drámai es vígjátéki apa színész itj. Nagy 
Imre, burleszk eomicus. Ferenezy Károly, lyrai 
szerelmes Vidor Elemér, Eudródy Gyula, Vár- 
daffy József, Nagy Kálmán, Tusnádi Boldizsár, 
kardalosok és segédszinészek. — Dr. Donátb La
jos karnagy Kertész Aladár súgó Tóth Imre 
szinlaphordó és kellékes. Késmárki Janos disz- 
rnester. Benedek Antal ruhatárnok.

Szinrekerülö darabok es újdonságok: Czi- 
1 terás, Kis alamuszi, Hoffmann meséi. Remete 

csenget у üje. Nap és hold, Eleven ördög, Üdvöske, 
Királyfogás, Rip van \ i и к le. Furcsa háború, Fa- 
tinicza, operettek. Asszony verve jó, Kis mada
ram Gal.unbodi Sándor, Vadgalamb, Otthon, 
Sudermann legújabb drámája, Romeo és Julia 
Sakespearetól. Tót legeny Amerikában, énekes 
bohózat, Bubos pacsirta énekes vígjáték

Ezenkívül minden újdonságot, mely a bu
dapesti nemzeti és népszínházban sikert aratott, 
bár áldozatok árán is, kötelességemnek ismerem 
azokat a megkívántaié fényes kiállításban elő- 
adatfti. Miután azonban minden szintarsulat le
gelső biztosítéka a bérlőt, mely főrugója a tent- 
emlitelt dolgok biztos és sikeres keresztüvitelé- 
nek, tekintettel az operaházi tagok tetemes tisz
teletdijukra, a legmélyebb tisztelettel esedezem, 
hogy a beriet aláírásában minél tömegesebben 
részt venni kegyeskedjenek.

Bérletárak 20 előadásra: Oldal és a két 
első sor, támlászzék 15 írt, zartszék 12 frt. A 
bérlet eszközlésével, valamint a bérletpéuzek 
felvétele és annak nyugtázásával llevesy Lajos 
társulatom titkára van megbízva, ki is minde
nütt személyesen leendi tiszteletét

Magamat és társulatomat előre is nagyra- 
becsüll figyelmük es szives pártfogasukba ajánlva 
vagyok kivaló tisztelettel :

Itj. KAROLYI LAJOS,
színigazgató.

A tar-ulat állandó vendégeként 'ognak mű
ködni városunkban Veres Sándor és neje Mol
nár Erzsi operaházi tagok. Veres Sándor már 
volt varosunkban, s a múlt évben megtartott 
Káldy-féle történelmi hangversenyen énekelte ь 
Kurucz nótákat, s igy emléke előnyére él közön
ségünk köreiben.

Isten hozta őket! Találjanak igaz otthont 
j városunkban!



H Í R E K .
— Kinevezés. Az igazságügyminiszter Vályi 

Bertalan rozsnyói kir. járásbirósági segédtelek- 
könyvvezetőt, a rimaszombati kir. törvényszék
hez telekkönvvezeiŐré,nevezte I i.

— Hymen. Vajda Péter segédielekkönyvve- 
zető, lapunk munkatársa e hét folyam n vezeti 
oltárhoz Szegszárdon Kovács Izabella urhölgyet, 
néhai Kovács Antal mérnök bájos és szép leányát.

— Rendkívüli megyebizoltsági közgyűlés 
lesz a jövő hő folyamán vármegyénkben a Lu- 
dovika-akadémia egyik Buttler-féle alapítványi 
helyének betöltése végett, melyre vármegyénk 
jelöl ^növendéket.

—  A megyei millenáris bizottság, melynek 
feladata, hogy javaslatot terjesszen a vármegyei 
közgyűlés elé azon módozatokról, miként vegven 
részt vármegyénk az ezredéves ünnepélyen : ta
nácskozását folyó hó 10-ről a megjelentek csekély 
számára való tekintettel, május hó 20-ik napjára 
halasztotta el.

— Halálozás. Tóth Endre ügyvéd Nagy-Rő- 
czén meghalt. A boldogult széles ügyvédi gya
korlattal birt egykoron, es pályáján szép vagyont 
szerzett. A gömörmegyei ügyvédi kar egyik te
hetséges tagját, s családja a legjobb apát gyá
szolja az elhunytban. — Török Sándor nógrád- 
megyei árvaszéki ülnök, hajdan alispán, elhunyt. 
Halálát vármegyénk területén is kiterjedt ro
konság gyászolja

*— Ipartestületi gyűlés. A rimaszombati ipar- 
testület folyó hó 8-án tartotta üléséi, melyen 
Kossuth Lajos nagyhazánkfia fölötti részvétét 
kifejezve, érdemeit jegyzőkönyvben örökítette 
meg s a Kossuth-szobot ra 10 irtot szavazott meg. 
Ezután megejtettek a választások : alelnökké Éva 
János, jegyzővé Rónay Gyula megyei számtiszt, 
pénztárnokká pedig Benko János választatott meg 
A polgári olvasókör által kibocsátott kötvények
ből 100 írtig jegyzett a testület. Egy gyári szö
vetkezet létesítése czéljából bizottság lett ki- 
küldve. Ez különösen életrevaló s megfontolandó 
eszme, u ért ezzel az ipartestület úgy a város 
fejlődését, mint saját erkölcsi és anyagi hasznot 
s az ipar fellendülését mozdíthatja elő. Más ily 
messzebb kihaló kérdésekben is szeret nők, ha az 
ipartestülel teljes erejével állást foglalna, mert 
mai nap már mindenki elismeri, hogy a hazai 
ipar a nemzet fejlődésének, jólétének, önállósá
gának és politikai hatalmának nélkülözhet hm té
nyezője Az iparosság és különösen a képesítés
hez kötött mesterségek vivői a népiességnek ha
zánkban általában s itt nálunk városunkban is 
egy oly elemét képezik, mely az egészséges fej
lődésnek egyik legbiztosabb és legmegbízhatóbb 
alapját képezi. És mert ez úgy van, szükségesnek 
tartj k, hogy az iparosok minden fontos kérdés
ben ott legyenek és mint egyik fontos tényező 
munkálkodjanak a közjó előmozdítására.

—- Virághullá? Lengyel Anna egy nem min
dennapi szépségű és kedvességü ifjú leány szen- 
derült el jobblétre az elmúlt hét m Bár az 
elhunyt teljesen árva volt, s koporsóját nem ki
sérték a bána’ os szülék, annál nagyobb szotno- 
rusággal követték utolsó utján ifjú barátnői.

— Kiállított műtárgy. Kaszpcr József, váró 
sunk szülöttje, müasztalos egv reme ; óraszek
rényt faragott angol-stilben Á műremeket a Mis- 
kolczy-íéle ezukrázdában állította ki, hol bárki 
is megtekintheti. A derék ifjú megérdemli a kö
zönség pártolását, meri nagy küzdelemmel sze
rezte meg bel- és külföldi tanulmányok áltál 
ügyességét. Az óra-szekrény ára 150 frt.

— Széplaky Lajos ur a Kossuth szobor 
országos bizottságától egy gyűjtő ivet kapott, és 
városunk derék polgára felfogta a beléje helye
zett bizalmat és honfiúi lelkesedéssel igyekezett 
annak megfelelni. Kezébe vette az ivet és be
kopogtatott azokon az ajtókon, a hol a hazaíias 
kérelem meleg fogadtatására számíthatott — a 
gyűjtő iv igy gyorsan lelt meg lelkes honfiak és 
honleányok aláírásával, pár nap alatt tekintélyes 
összeggé nőtte ki magát a gyűjtés, úgy hogy 
kötelességünknek tartjuk, hogy az adakozók ha
zaíias áldozatkész: égét és Széplaky Lajos ur a 
lelkes gyűjtő kiváló érdemét megörökítsük, s a 
gyüjtőiv adatait közöljük: — Ür. Szabó Samu , 
10 frt. Samarjay Janos 10 frt. Bernáth Gyuláné
5 frt, í)r. Marikovszky István 5 frt, Id Süteő ; 
Istvánné 5 frt, Özv. Löcherer Tamásné 1 frt, 
üjházy Tivadarné 10 írt, Özv. Tóth Józsefné 2 j 
frt, Daps у József 10 frt. Molnár József 10 frt, j 
Beliczkv Viktor 5 Ol, Ifj Süteő István 5 frt. 
Krecs József 50 kr Dráskóczy László 5 frt, 
Schulhof Pál 5 frt, Özv. Szabó Mihályné l frt, 
Szerény i János né 1 frt, Özv Holló Dénesné 2 
frt. Kerekes Dezsőné 1 frt, Özv. Czikora Jánosné 
2 frt, Baksay Istvánné 2 frt, Özv. Guha Vik- 
lorné 2 frt, Szeless Ödönné 2 frt, Reisz Mari-

ko\szky Emma 1 írt, Reisz Dezső 1 frt, Bronts 
István 5 frt, Nagy Ferencz 2 frt, Barna Imre 2 
rt, Ozv. Miskolczv Istvánné 1 frt, Dr. Szabó 

Karolv 2 frt, Ugrik Mihály 2 frt, Soós Gyula 
2 trt. Terhes Pálné 1 frt, Kubinyi Aladár 5 frt, 
lomcsanyi László 3 fi t, Medveczky Sándor 3 frt, 
Kolbay Sándor 3 frt, Vozáry György 3 frt. Alt- 
dorffer István 3 frt, Feledy Eerencz 3 frt, Abonyi 
Janos 1 frt, Szües Károly 1 frt, Benvo Lajos 2 
frt, Id. В idinyi Gyula 5 frt, Dr. Löcherer Tamás 
5 frt, Molnár Lajos 1 frt, Szonlaga Károly 2 frt, 
Vozáry Károly 50 kr. Dobák János 50 kr. Stech 
Kálmán 5 frt, Gsech István 2 frt, Lokcsánszky 
Endre 3 frt, Özv. Zwicker Ottóné 1 frt, Terhes 
Pál 2 frt, Forster Imre 5 frt, Tibély Zsigmond 
2 frt, Vikukál Henrik 1 frt. Összesen: 179 fo- 
rint 50 krajezár

—  Önpyllkosjeiölt. A szomszéd tamásfali 
«Gondüző* cselédleánya szerelmi bánatában — 
miután 50 szál kénes gyufának oldatát megfrüs- 
tökölte szivének fájdalmát a Rima habjai közé 
akarta temetni, azonban lelketlen kezek vissza
adták az életnek, — hogy viselje még tovább is 
annak kínját. Különben megfogadta, hogy többé 
gyulát nem eszik, mert nagyon fáj attól az em
bernek a gyomra.

— Az «Olvasd» czimü hetilap, mely szabad- 
szellemű czikkeivel igy a Kossuth-gyász al
kalmával a királyhoz intézett nyílt levelével —

I országos feltűnést keltett, folyó hó 15-étől mint 
politikai hetilap jelenik meg.’ Jövő száma közli 
a «Függetlenségi nyilatkozat»-ot. Kiadóhivatala 
Budapest, IV. kér, Koronaherczeg-utoza B. szám 
alatt van. Előfizetési ára félévre 3 frt.

—  Félmillió mellbeteg Magyarországon. A 
(óvárosi specz alisták közül többen a minap dr. 
Lőrinczy E. zöldfa-utezai gyógyintézetében tartott 
tanácskozmányukon konstatálták, hogy a roppan
tul elharapódzott tüdővészt főleg a mellbeteg is
kolás gyermekek fejlesztik társaiknak és ezek 
családi köreinek megragá'yozása által. Sürgősen

: szükség tehát az iskoláknak orvosi gyakoribb 
megyizsgáltatása és a betegség előhaladottahb 
stádiumában levő tanulóknak a távolmaradásra 
kényszerittetése.

j —  Helyreigazítás. E t lapok 15-ik számá
ban egy személyemet és hivatalos ténykedése
met méltatlanul bántalmazó közlemény jelent 
meg a »Hírek« rovatában, mit megjegyzés és 
helyreigazítás nélkül sem az igazság, sem pedig 
személyes reputatiom érdekéből nem hagyhatok. 
Az érintett közlemény első része ezeket mondja: 
»Simonyiból értesít levelezőnk, hogy ott a Kos
suth szoborra g5 üjtött 54 frt 25 krnyi összeget 
továbbítás végeit nem fogadta el a simonyi pos
tamester.« Ez a közlemény ily alakban nem 
egyéb szándékos és ha úgy tetszik, rosszakaratú 
ferdítésnél, mennyiben nevezett postamester a 
Kossuth szoborra gyűjtött pénz továbbitását 
egyátalában n e m  t a g a d t a  me g ;  hanem mi
vel az említett pénz a hivatalos időn kívül, de 
különösen a napi posta lezárása után czélozta- 
tott feladatni, a mikor pedig se a budapesti se 
a kutyahagosi postamester nincs jogosítva a zár 
lat megmászására, ennélfogva alólirt postames
ter a pénz feladását a következő nap reggelére 
kérte halasztatni. A tényállás valódi képe ez és 
azt hiszem már ezek után, hogy a t. közvéle
mény a reám méltatlanul dobott követ vissza
fogja dobni arra, aki oly fegyverhez nyúlt, mit 
féríi még igazsaga biztos tudata esetében is csak 
végső esetben basznál férfi ellenfelével szemben, 
nővel szemben pedig soha. De még mindenki s 
igy bizonyosan a levelező is tudja azt, hogy ál-

■ l*mi hivatalban levő egyén megölt gyilkosa nem
I a hírlapi kipellengérezés, hanem a panasz könyv,
; hanem hát fájdalom vannak emberek a kik a 

nyilvánossági hajsza mániájában szenvednek. 
Különben tájékozásul és a tényállás mibenléte 
czéljából kijelentem, hogy ama fenti összeget 
(melynek czélja felől közbe legyen mondva én 
tudomást sem vettem) Csizy Miklós simonyi ta
nító küldte a postára, ugyan Ő küldte el más
nap reggel a feledi postára. — Engem megbosz- 
szulandó. Gömör-Sirnonyi, 1894. april 14-én. 
Tisztelettel: Özv. Osválh Istvánné, nőpostainester.

A laptulajdonos megbízottja és felelős szerkesztő: 
SZELESS ÖDÖN.

Segédszerkesztő CSEHNAY DÁNIEL.

Piaczi árak.
Rimaszombatban 1894. április 14. tartott heti 

vásáron:
Tiszlalui/.i forint 0.30 G.óO, rozs ft.30— 5.50, árpa

5.80-0 . , zab 5.80— 0. kuKorieza 5*60—5.00, krumpli
l .*-6 — 1.40, bab-----—. ~ — mmázsánkint. — Marhahús
62 kr, Borjúhús 62 kr. Sertéshús РЧ кr. kilogrammonkint 

. л rkapitányi hivatal.
Rozsnyón 1894. évi április 14. tartott heti 

vásáron:
Tisztabuza frt 6.20, rozs 3*40. árpa 3,60, zab 3.60 

kukoricza 3 ‘>0, bab 5 00., kása 6.90 hektoliterenkint 
Súlyán Sándor, rkapitány,

N y í l t t á  r.*)
Válasz

a «Gömör» czimü hetilap folyó évi 15-ik számában Szent- 
pélery Zoltán által közzétett «NyiIatkozat*-ra. 
Szentpétery Zoltán jónak látta piszkos ügyét a 

nyilvánosság elé hurczolni, nem gondolván meg azt, hogy 
ezen lépése által csakis a reá tapadt szennyfolt nagysá
gát emelheti, ha ez ugyan még lehetséges.

Hírlapi nyilatkozatát nem álalotta oly légből ka
pott valótlanságokkal s nemtelen gyanúsításokkal bővíteni 
hogy azok után, ami köztünk történt, válaszul egyebet 
nőm auhatnék : mint kutyakorbácsot.

éuv nnviben azonban aljas koholmányait hirlapi- 
lag nyilvánosságra hozta, saját reputáczióm érdekében 
kénytelen vagyok ön is az alábbi n ilatkozatot nyilvá
nosságra ho M ч

NYILATKOZAT.
Alulírottak ezennel kinyilvánítjuk, miszerint 

Biliary Gusztáv, jelenleg rimaszombati járási Írnok
nak, feledi tartózkodása alatt tudtunkkal semmi
féle becsületbeli ügye elintézetlenül nem maradt.

Feled, 1891. április 11-én*
Drásfcóczy László s. k. 

Gr. Altnássy Arthur в. к. 
I f j  Sándor Béla  s. k. 

Bárczy Boldizsár s. k.
Ezen nyilatkozat szerint nékem Feleden semmi

féle elintézetlen ügyem nincs, következőleg Szentpétery 
Zoltán azon állítása, mintha nékem Feleden vagy bárhol 
másutt is ily természetű ügyem lenne, gyalázatos raga- 

I lomnál nem egyéb.
Hogy eme bizonyos ur nyilatkozatában nem ugyan 

közvetlenül, hanem közvetve engem gyanúsít egy nejé
hez, állítólag a készülő párbaj megakadályozása czéljá
ból, czimzett levél írásával s csodálkozva kérdi: kinek 
állhatott ez érdekében ? Ez ha szemtelenséggel párosult 
gyámoltalanság nem lenne, úgy a legfőbb fokú naivság, 
mert hiszen aki szándékosan oly párbajsegédeket keres, 
kikről tudja, hogy a megbízást el nem fogadják, az oly 
emberről, aki a rajta esett sértés után annak megtorlása 

i felett 48 óráig gondolkodik, ismétlem, az ily párbajhös- 
r«'l joggal fePételezhető. hogy gyávasága leplezése czéV • 
iából saját egyéni biztonsága érdekében nejének előtérbe 
tolásától sem riad vissza, vagyis erős hitem az, hogy 

: azon levelet ö irta.
Midőn ezeket az ügy fel világosi tása végett nyilvá

nosságra hoznám, egyúttal kijelentem hogy Szentpétery 
Zoltánnak azon esetre, ha a rajta esett sértés utám a 
honvéd hadbíróság öt párbajképesnek nyilvánítani fogja, 
kész vagyok bármely pillanatban a lovagias elégtételt adni. 

Nyustyán. 1894. ápril hó ll-én.
Bihar у  Gusztáv.

*) Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal fele
lősséget a szerk.

760-894. szám.

Árverési h irdetm ényi k iv o n a t
A rimaszombati kir. törvényszék mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy néhai Toman János végre
hajtatnak Kovács János Barna végrehajtást szenvedő 

j elleni 142 frt 55 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a rimaszombati kir. törvényszék 
területén lévő Meleghegy községben fekvő a meleghegyi 

I 5. sztjkvben foglalt Í2.. 46 hrszból és 39. sz házból Ko
vács János Barna illetőségére 158 frt, a meleghegyi 70 
sztjkvben A. I. I 18. sorszám külsőségből Kovács Barna 
János jogán já ó ifj. Kovács Mártonné és kisk. Kovács 
Márton nevén álló kétharmad részre az árverést 834 írt
ban ezennel megállapHott kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebh megjelölt ingatlanok az 1894. Pévi junius 
hó ll-ik napján délelőtti 10 órakor Meleghegy községben 
a bíró házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárántk 10 százalékát, vagyis a meleghegyi 50. sztkvi 
birtokra 15 frt 80 kr.. a rneleghegyi 70. sztkvi birtokra 
83 frt 31 krt készpénzben agy az 1881. LX. t-ez. 42-ik 
S-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi no
vember hó 1-én 3333. sz a kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. >j-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, a.vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 
170. $-a értelmében a bánatpénznek a biróságnál elöle- 
ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Rimaszombatban. 1891 február hó 4. napján.
A rimaszombati királyi törvényszék, mint telek

könyvi hatóság.
ALTDORFFEB, 

királyi törvényszéki bíró.

195—894. szám

Á rverési h irdetm ényi kivonat.
A rimaszombati királyi törvényszék mtnt telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a tiszolezi «Kölcsön- 
segélyzö-Szövetkezet* végrehajtatónak Valent János Ze- 
üna végrehajtást szenvedő elleni 110 frt tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtá i ügyében a rimaszombati 
királyi törvényszék területén lévő Fűrész községben fekvő 
a fűrészi 113 sztjkvben foglalt 424, 466 602. 651, 665. 
657, 890, 1138. hrszámokból Zelina János kétharmad ré
szére 525 frt, a fűrészi 188. sztjkvben foglalt Valent Já
nos nevén álló 112 . Urszámra és 113 számú házra 171. 
frt, a fűrészi 138. sztjkvbe t foglalt úrbéri erdő s legelőre 
B. 304. alatt Valent János illetőségére az árverést 45 
írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlano' az 1894-ik évi 
május 10. napján délelőtti !U órakor Fűrész községben 
a bíró házánál inegta tando nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10 százalékát, vagyis a fűrészi 113. és 188. 
tjkvben foglalt birtokra 17 frt 10 kr . a 138. sztjkvben 
foglalt birtokra t frt 60 kit készp nzben vagy az 1881. 
LX. t.-cz. 42. §• ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november hó elsején 3333. sz. a. kelt igazság- 
ügyminiszteri rendelet 8. g ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 170 >?-a értelmében a bánatpénznek a biró
ságnál előlegcs elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni*

Kelt Rimasz mba'.ban, 1894 január hó 18. napján.
A rimaszombati kir. törvényszék mint telekkönyi 

hatóság. ALTDOrtFFER,
királyi törvényszéki bíró.



* * * * * * * * J X * * * K K * * 0
E gy angol stílusban készült salon

i n g a ó r a - s z e k r é n y ,
mely a milleniumi kiállításra lett tervezve, ízléses 
és a legszolidabb kiállításban, amerikai diófával 
fornirozva — mint luxus-tárgy valódi remek dí

szét képezi a szalonnak — azonnal eladó.
A tárgy megtekinthető M iskolczy letvánné

czukrázdájában.
K á S Z P E R  J Ó Z S E F .

***x***xxoox* * * * * *

Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y .
A  b é r s é t ő l  közbirtokosság

1. négy köre berendezett vízi malmát. 2. a 
Sajó melllett fekvő rétjeit, 3 Berzéte köz
ségben az országul melletti jó karban levő 
volt korcsma épületet fo lyó hó ЗО-án 
nyilvános árverésen és zárt ajánlatok ulján 
eladja. Az árverező s ajánlattevő az árverés 
megkezdése előtt a kikiáltási ár 10 százalé
kát bánatpénzül letenni tartozik 

Értekezhetni lehet
Mariássy Géza

közbirtokossági igazga'óval. 
Berzéte, 1894. ápril 2

H i r d e t m é n y .
A putnoki határban, mintegy 400 

holdnyi erdőterület, szarvasmarha vagy ju- 
hok részére kilünő legelővel, fedett akollal 
bérbe adandó —  Alomszalma díjmentesen 
adatik. —  Értekezhetni H ttb a y  J é w a f-  
f e l  Miskolczon, személyesen pedig minden 
vasárnap Pntnokon.

Nyomatott a kiadó NAray J. A . gyorsaajtófáu Mmaacombatbaa


