
A fórendek határoznak.
A képviselőházban győzedelmeskedett 

a liberalismus ügye, a polgári házasság olt 
fényes többséggel elfogadtatott.

De a liberalismus ügyének még egy 
koczkajátékot ál kell élnie, vagyis a főrendi
ház szavazatán át kell menni.

A következő hét lesz ennek a nagy 
koczkajátéknak a nagyhete, s minden libe
rális honfiú az aggódás bizonyos nemével 
néz a jövő elé, (élve, reszketve, hogy a li- 
beralismus ügye összetapostalik az ország 
főrendéi által.

Kétkedő szívvel várjuk az eredményt, 
s kérdjük, vájjon a nemzeti akarat impo
záns megnyilatkozása a főrendiiek egyéni 
meggyőződésére milyen befolyással volt. — 
Képes volt e a többséget magával ragadni, 
vagy attól van-e a többség áthatva, hogy 
az egyéni akarat és meggyőződésnek az or
szág ügyeiben fölényt fehet szerezni a nem
zeti akaratnyilvánítás telelt.

Mindeneseire nagy jelentőségű leend a 
szavazás eredménye.

Ha a főrendiház többsége el fogja fo
gadni a polgári házasságot, a nemzet osz
tatlan dicséretében fog részesülni, de ha 
el fogja vetni, akkor újra meg fog kezdődni 
az a küzdelem, a mely egy ízben már nagy 
sikerrel lépett fel, midőn a keresztény zsidó 
házasság elvetése után a közvélemény egész 
erővel követelte a főrendiház megreformá
lását, s Tjsza Kálmán a közvélemény sür
getésének eleget is tett, a reformálást ke
resztül vitte, remélve, hogy igv egy olyan

főrendiházat fog összehozni, mely független
sége által befolyásolható nem lesz s a mely 
soha sem fogja hivatását abban találni, 
—  hogy a nemzet általános akaratával 
ellentétbe jöjjön.

A megrendszabályozás után első alkal
munk van egy valóban nagy szabású re
formmal szemben látni a főrendiházat, ki
váncsiak vagyunk ép azérl, mennyire volt 
sikeres az 1885. évi VII. törvényezikkben 
foglalt reform.

Az intő szózat már megadatott a jelen
legi főrendeknek is, s alig terjedt el a hir, 
hogy a főrendeknél ellenséges fogadtatásra 
fog találni a házassági reform, azonnal meg
mozdultak a liberális törvényhatóságok, hogy 
a főrendiház megreformálását követeljék, —  
Cömörmegye is az elsők közt volt, midőn 
roífi Borbély László indítványára nagy lel
kesedéssel elfogadta, hogy a megye fel ir 
a főrendiház megreformálása érdekében. — 
Kp igy irt fel még egy csomó törvényható
ság, mint hogyha csak a jövőben hozandó 
határozat, mintegy távoli kisértet árnyékát 
előre vetette volna.

D* bármilyen legyen is a határozata 
a főrendiháznak, a magyar nemzeti szellem 
és liberalismus nem fog kibékülni a főren
diház jelenlegi alkotásával sem, nem ba
rátkozott meg a régi szervezettel sem, mert 
az a magyar nemzeti alkotmánynak egye
nes meghamisítása volt, a külföldi befolyás 
következménye; az osztrák fendalis, reactio- 
narius befolyás munkája volt, a melyek 
meghamisítottak két nevezetes magyar nem
zeti alkotmányos elvek. Az első hamisítás

hogy a magyar nemzet »una eademque 
Nobilitas« vagyis egységes egyforma jog
alapon álló nemzet, (az előtt nemesség) 
lévén, nem isméi te soha a báróságot, gróf
ságot, herczegséget, ugyannyira, hogy egy 
erdélyi fejedelemnek se juttatót 1 nagyobb 
rangof a magyar nemességnél; —  ép azért, 
bár a régi Magyarország aristokratikus t i. 
a nemesség elvére volt alapítva, ennek da
czára is una eademque nobilitas elve de
mokratikussá tette, és demokratikusnak ma
radt 1848 ban is, a midőn a nemesség po
litikai jogait kiterjesztette az egész ország 
minden polgárjára.

A második meghamisítása a magyar 
nemzeti alkotmánynak, a főrendiház olyatén 
megalkotása, a hogy az 1608-ik évi tör
vényben lett iktatva, midőn először történt 
törvényes intézkedés a főrendiház iránt, az 
(‘lőtt a magyar nemzet főrendiházat törvény 
szerint nem ismervén. Volt egy ily irányú 
processus folyamatban a vegyes királyok 
alatt kezdtek bizonyos elemek kiválni, a me
lyek külön tanácskoztak, de mint külön 
törvényhozó testületről csak 1608. óta be
szélhetünk, a magyar alkotmány egyenes 
meghamisításával annak az elvnek, hogy 
una eademque nobilitas, osztrák befolyásra 
megteremtették azt a főrendiházat, a mely 
»Nebántsd virága volt 1008-tól 1885-ig, mi
kor Tisza Kálmán megreformálni próbálta, 
de vissza nem tért a régi magyar nemzeti 
felfogásra- gyökerestől ki nem forgatta bőré
ből az elavult és hamis intézményt.

És ép azért, a mig a felső ház is nem 
nyer nemzeti szervezetet, a hol a nemzeti
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(A »Gömör« eredeti tárczája )
Tekintetes Szerkesztő u r!

Tttz, tűz! Az országban mindenfelé!
A szerkesztőségünkbe érkezett jelentések 

szerint eddig háromezer ház, mintegy ötszáz 
hold erdő lett ezen a héten a lángok martaléka. 
Tudja ég, minden hajnak van idénye. Galicziá- 
han a kolerát csípték a hakterologisták nyakon, 
Korea félszigeten, a kínai birodalom sarkában, a 
sárga tenger öblében palota forradalom volt s 
eddig huszonhét embert végeztek ki, nálunk a 
papok Szent-István társulati nagy gyűlést tar
tottak, a képviselőházbán egy negyvennyolezas 
ur a tisztelt házba egy kalapot hozott, a minek 
az a két nevezetessége van, hogy : Nr. 1. be van 
lyukadva; Nr. 2. egy mkir. közrendőr vagta be, 
még pedig a tüntetések alatt. Ez természetesen 
interpellácziő tárgyát képezte s a kalapos, a 
kitől a kalap való, reklám-czédulakat bocsájtott 
ki, még pedig ilyforrnán: »interpella<*zió tárgyát 
képezhető demonstrator kalapok itt kaphatók 1 
forint 80 krajezárért.» Mivel nemes, nemzetes 
és vitézlő Kozarek Eerencz m. kir. hóhér urnák, 
a nagyhírű hóhér urnák elméltóztatott távozni 
ez árnyékvilágból, tehát Kozma főügyész ma 
pályázatot tűzött ki hóhéri állásra a hivatalos 
lapba -  Hogy hóhér lesz-e könyörgöm alássan, 
azt nem tudom, de hogy akasztani való, eleg 
van, arra leteszem a polgári esküt.

A főváros, mint mindig, zajos most is.
Rossz a viz, nagy a por. az adóvégrehajtók 

egészségesek, s mind ezért mit. tesz a jóravaló 
polgár V — szidja a rendőrséget.

Mert, kérem szívesen, nálunk mar be vett 
szokás, hogy ha Papiagóniában agy bicziklista 
kitöri a nyakát, hát akkor is a rendőrséget szid- j 
juk. — De miért ne tennénk, ha egyszer tűri! | 
No ja V!

Midőn e sorokat irom, nagy útról jöttem 
meg, nagy ember társaságából csodás dolgok 
színhelyéről. Lukács Béla kereskedelemügyi mi- j 
niszler úrral néztük meg Klaus doktort. Ö mél- I 
méltósága igen jól mulatta magát a doktor ur , 
furcsa esetén.

Klaus doktornak tudniilik van két cse
lédje. — Egy szobalány és egy inas. — Mind- ! 
kettő kutya-hűséggel szolgálja urát, csak egy a 
bibéjük, hogy eszelősek! Ők akarják a dók- ! 
tort tanítani s a pácziensekkel szemben mindig 
igy beszélnek:

— Majd m i meggyógyítjuk !
Klaus e hó 21-en eltávozott hazulról meny

asszonya eleibe, a ki vasúton érkezett, s tudósí
totta a doktort érkezéséről a doktor előbb össze- 
mergelődte magát cselédeivel, azután epedve ro
hant ki ismeretlen menyasszonya elé, a kit ma
mája kisért, — a vasúthoz. Mikor ki ment az 
ajtón, neki rohant a két cseléd.

— Nagyságos urnák ma itt kell maradni!
Micsoda hang ez megint?
Muszáj!

— Bolondok, végig húzok rajtatok!

— Kát ki rendel, ha elmegy?
— őrdög vigye a rendelést! kiáltott « da

czára, hogy belekapaszkodtak, elrohant. Arra a 
magára maradt pár fontos képet vágott s azt 
mondta Jean Marinak:

— Ma én rendelek hát!
— Tudsz is te rendelni! Ilahahaha !
— Próbáljuk meg !
— Jó majd én leszek a beteg !
Arra Mari eljátszotta a tipegős öreg taná- 

csosnét, a ki kitünően birja a franczia nyelvet, 
szép angora macskái vannak s rettenetes mig
rain kínozza. Jean rendelt neki arzenikum sui- 
furi, ed aptarisligoviczoriumot s beszélt vele 
francziául a következőképpen :

Szűk a pantalló, bokába bű !
— Non, non! ír le koma' itt a kü!
— Eidoncz, Kidoncz! Madam ! Mossijő!
Így meggyőződve arról, hor»y ők szalonké

pesek, örök hűséget esküdtek egymásnak.
.lean felvette Klaus doktor házi kabátját és 

kis kerek sapkáját, Mari pedig bevezette a kinn 
varakozó páczienseket.

Az első pácziens egy levélkihordo volt,
— Jaj, jaj! Segítsen rajtam doktor ur! Oda 

vannak a lábaim !
Jean megligyelte a postás üterét, elolvasott 

kétszázhuszonháromat s azt mondta :
— Önnek mozgás kell!

Jaj dehogy kell! Abba sántultam meg!
— Akkor . . . illetve . . . azaz . . önnek 

pihenés kell!
• — Azt úgy is tudom, de enni is kell!



akarat nyer kifejezést, mindaddig élni is 
fog a nemzet kebelében a vágy a főrendi
ház megreformálása érdekében

Ezt a kérdést azonfnil előtérbe fogja 
tolni a jövő hét azon eshetősége, hogy a 
polgári házasság elvet teli к a főrendek ál
tal, mig ha elfogadják, nyernek egy kis pro- 
longatiót, de előbb-utóbb a reform a főren
dek felett győzni fog.

Gömörmegye is lelkesen csatlakozott a 
szabadelvű reformok útjára, Gömörmegye 
is nagy érdeklődéssel tekint a főrendiház 
határozata elé, de bármilyen is legyen az, 
megkezdett útjáról, hogy a főrendiháznak 
nemzeti szellemben való megreformálását 
kérje és követelje, azért harczoljon, letérni 
nem fog, ősi hagyományaihoz híven fog 
továbbra is küzdeni.

És mi hisszük, hogy ebben a küzde
lemben minden polgára a megyének egy 
test és lélek leend.

A csizi fürdő.
Nevezetes napja volt május elseje a csizi 

fürdőnek. Ezen a napon tartotta a részvéuytár- 
saság második közgyűlését, mely annyival töb
bet jelent a tavalyinál, hogy a részvénytársaság 
kilépve a közbirtokosság eddigi keretéből, — uj 
részvényesekkel gyarapodva tarthatta meg köz
gyűlését, amelynek minden mozzanata örvende
tes fellendülését és szép jövőjét hirdette a für
dőnek, megsemmisítve egyúttal a fürdő ellen
ségei által világgá röpített hitvány frázisoka*.

Az uj részvényesek közt vannak : dr. Szabó 
Samu, Samarjay János, Marton János, ifj. Sütheő 
István és Horváth János rimaszombati polgár
társaink.

A közgyűlés étink érdeklődés mellett nyílt ! 
meg és elnökké Bornemisza* Józsefet, jegyzővé 
Molnár Józsefet választották meg egyhangúlag a 
jelenvolt részvényesek, kik között ott láttuk dr. 
Szabó Samut, Horváth Jánost, Huszthy Bélát, 
ifjabb Sütheő Istvánt, Glosz Arthur vezérigazga
tót, Pazar Andort, Horváth Józsefet

Első nagy fontosságú tárgy volt az igaz
gatóság évi jelentésének felolvasása. Elmondhat
juk, hogy ritka alapossággal, körültekintéssel és 
szakértelemmel volt összeállítva. Tanulságos fel
olvasásul szolgálhatna bárhol is, hogy miképp 

lehet lankadatlan buzgalommal, ügyességgel rö
vid idő alalt semmiből valamit csinálni.

Az igazgatói jelentés az uj részvényesekre 
való tekintettel az egész fürdő történetét adja 
elő 1888-tól. midőn a forrás a közhirtokossság 
«által megvétetett.

Abban az időben hívták le dr. Ludwigot 
Bécsből vegvelernzés végett. Gúnyosan mondotta 
neki dr. Hadi Malii fürdőorvos: Csíz egy nagy 
pusztaság, ennek a közepén van egy lyuk és 
ebben van a csizi jodforrás?!

— Majd írunk reczeptet!
— És Jean irt reczeptet, még pedig olyat, 

hogy a patikárius maga futott vissza, vájjon a 
doktor ur nem-e bolondult m e g ’

A második pácziens, egy orrán nyafogó, 
monoklis, spleenes kedélyű, koczkás ruhás gi- 
gerli volt. Lecsapta a botját, oda nyekkent a 
doktor elé, a jobb lábát felrúgta a levegőbe és 
szilárdan követelte:

— Vágja Ön le a lábamat!
Jean elsápadt és hebegett, ilyen műtétre 

nem volt elkészülve
— De kérem alássan, rimánkodott Jean.
— Vágja le a lábamat!
— De hát semmi baja sincs!
— Vágja le!
— Jaj jaj! Dehogy vágom. Irgalom!
A gigerli kikapott zsebéből egy revolvert, 

neki szegezte Jeannak és egész hidegvérrel kér
dezte :

— Nos levágja vagy nem ? Öt perez, lövök!
Jean lerogyott a székre és kész lett volna

most rögtön az egész ügyet Klaus ur kezébe 
tenni, annyira megijedt.

— No jó 1 — szólt Jean — ha muszáj, Is
ten neki. Mari, Mari, hozd a műszereimet! A 
kerti fűrészt, meg a konyhakést. De hát esede
zem, miért akarja levágatni a lábát?

— Hm, hja. mert egy gyönyörű hölgybe 
vagyok szerelmes, akinek egy lába van és azt 
hiszem, igy megnyerem a simpathiát!

Hanem a visszaérkezett Mari aztán bele
elegyedett a beszédbe s addig tanácsolt, mig le
beszélte a gigerlit szándékáról és az örömmel 
rohant tova két lábbal hódítani. Jean kétségbe 
volt esve s épp Marinak akarta a szerepet nya
kába sózni, mikor berohant a harmadik pácziens.

— Doktor ur, haldoklik a feleségem!

Hiába gúnyolódott a konkurenczia által ve
zetett orvos ur, a jodot konstatálta olyan meny- 
nyiségben, ahogy a világ egy vize sem bírja.

Dr. Thán budapesti tanár pedig kimondotta, 
hogy a pusztaságban levő forrás egykor milliók 
oltalma lesz.

És Csíz azóta azon az utón halad, hogy a 
pusztaságból egy kies fürdővé fejlődjék és az 
emberek nagy sokaságának szolgáljon menhelyül 
a halál elől.

Az első fürdőévadot csak nagy küzdelem* 
mel lehetett megnyitni 1889-ben. De már akkor 
sok fürdővendég jelentkezett. Azóta a fürdőven
dégek száma évről-évre meglepően emelkedik. 
Ez tette szükséges é a rohamos építkezést, úgy, 
hogy ma már egy egész kis város a csizi fürdő. 
1890. évben egy uj kutat fúrtak, mely naponként 
86 hektoliter vizet képes adni Később pedig egy 
még bőségesebb gazdag forrásra akadtak, amely
nek kútját bőségéért Neptunnak hívják. A fürdő 
tehát eddig 3 nagyszabású kutlal illetve forrás
sal rendelkezik.

Hogy pedig ezek ki nem fognak fogyni, 
azt Glosz Arthur frappansul adta elő az igaz- 

I galósági jelentésbe felveti tudományos érleke- 
I zésével.

Örvendetes jelenségül emeli ki a jelentés, 
hogy a magánvállalat versenyezve építi a gyö
nyörű villákat

Az idén is nagy építkezések vannak folya
matban, úgy, hogy a részvénytársaság erőit már 
nem kénytelen lakházak építésére és berende
zésére forgácsolni, hanem ezt a tért nagyrészt 
a magánvállalatnak engedi át, hogy ö viszont 
igy a szorosabb értelemben vett fürdő fejleszté
sét eszközölhesse.

A jelentés kiemeli a palaczkviz fogyasztá
sát is, 1888-ig forgalomba jött évente 5000 drb 
palaczk. Azóta, hogy az uj vállalkozók átvették 
a f< rrást 1889-ben 10625 drb, 1890-ben 15500 
palaczk, 1891-ben 22825 palaczk és 1893-ban 
28125 palaczk került forgalomba. Ez az óriási 
forgalom s tapasztalható emelkedés bizonyítja, 
hogy a csizi viz mennyire hódit mindenfelé.

Az igazgatósági jelentést, amelyet itt ezt 
halvány kivonatban ismertettünk, a jelenlevők 
lelkesen megéljenezték.

Kiemeljük különösen még, hogy a részvény
társaság nagy lelkesedéssel üdvözölte dr. Szabó 
Samut köreben mint részvényest, - köszönetét 
mondva neki az eddigi működéséért is, mit mint 
főfelügyelő orvos kifejtett és kérve Őt, hogy kép
viselje a fürdőt a balneologiai kongresszusokon 
s ismertesse meg előkelő orvosi összeköttetései 
révén a fürdő gyógyhatásút a magyar orvosi 
karral.

Dr. Szabó Samu meghatva köszönte meg 
a bizalmat és megígérte, hogy nemcsak ebben 
log eljárni, hanem a különös kérésetekről füze- 
zetes kiadást fog a sajtó alá rendezni időközönként.

Az indítványok során dr. Szabó Samu 5-ik 
igazgatósági tagnak választatott.

Határozatba ment továbbá, hogy a fürdő a 
millenáris kiállításon magát méltóan fogja kép
viseltetni és egy szép kiállítást fog berendezni.

A részvénytársaság a lürdőbeli tQzoltósá-

— Az kellemetlen ! .
— Jöjjön, segítsen rajta, az Istenért kérem! I
— Mi ? én ? jöjjön az ide ! '
— Oh hisz haldoklik! — (Jean verejtéket 

izzadott.)
— Hát, hát igen, mindjárt, hol.iap, pár 

nap múlva .. .
— De hallja, hogy haldoklik !
— Az vele jár a betegséggel, de majd irok 

reczeptet. . .
— Süsse meg a reczeptjét, nyomorult nő

gyilkos! üvöltött bdszülten a férj és dühhel ro
hant tova más orvosért. Jean egy karosszékbe 
hanyatlott.

— Mi lesz ebből még sóhajtotta!
— Az ajtón kopogtak Egy agg nő jött be 

íiatal leányával Nagy pukedlit csináltak. Jean 
kétségbeesetten sóhajtott

— Pláne párosával 1 Mi tetszik?
— Nagyságos doktor ur! (Jean kiegyenese- 

sedett. Ezeknek migrainja van — gondolta.) Én 
Arkövyné vagyok, ez itt leányom.

— Semmi közöm hozzá. A dologra.
— (Ah ! no a nagy emberek mind ilyenek, 

suttogta a mama.) Ön mentette meg a férjemet 
a haláltól! (Jean nagyot nézett. Prühihabaha!)
S én hálából elhoztam leányomat.

— Mi baja van neki ?
— Vegyen be Rebarbarát- és Hoíímann- 

cseppeket minden nap busz kanállal, vagy ha 
akarja pirulákban. Alászolgája!

— Én teszem meg hálából «я/, első lépést. 
Üdvözlöm doktor ur! — szólt a leánykas kezét 
akarta nyújtani Jeannak, de erre az eddig szót- 
lan Mari mint e,.y tigris ugrott nekik, elkezdte 
szidni őket, hogy az Ő szeretőjét el ne csábítsák 
és takarodjanak Arköryné még akkor is ájul- 
dozott, mikor ax ulczán voltak. Hanem megla

kol is felállítani határozta, egyúttal utasította 
az igazgatóságot, hogy a posta- és távirdahivatal 
rendszeresítése iránt tegye meg a kellő lépéseket.

Ebben az ügyben mi is haiározottan állást 
foglalunk és követeljük a rendszeresítést, mert 
mégis csak hallatlan dolog, hogy Csíznek postája 
és távírdája nincs, holott a posta forgalma a 
fürdő évad alatt még egyszer akkora, mint Ri- 
maszécsé az egész éven át.

A közgyűlést az elnök lelkes éljenek közt 
zárta be s a jelenlevők Glosz Arthur vezérigaz
gató vendégszerető házánál fényes bankettre 
gyűltek össze.

Felhívás
Gömör-Kishont t. e. megye mélyen tisztelt 

közönségéhez!
Legyen szabad azon tenyre hivatkoznom, 

hogy megyénk határain kívül is, tágabb körben 
ismeretes, e megye nagyrabecsült közönségének 
minden szépet-jót lelkesen felkaroló áldozat
készsége.

E felemelő tény tudata adja nekem а bá- 
torságot igénytelenségem daczára is, hogy egy 
eddig felszinre nem hozott eszmének felkarolja  
és megvalósítása érdekében a nagyérdemű kö
zönség hathatós részvétéért esedezzem; e tudat 
nyújt reményt arra, hogy a nagyérdemű közön
ség önmagához, érzelmeihez híven, kész leend 
csekélv áldozatot hozni akkor, midőn csekély 
áldozat árán sülyedni indult embertársainknak 
talán százait lehetetni a haza, a család és a 
társadalom részére megmenteni, visszaadni.

Az eddig felszinre nem hozott eszme egy 
«Itabsegélyző-egylet* eszméje.

Nem ezéiom itt egy ily egylet működési 
irányát ténykedését, úgy erkölcsi mint anyagi 
messze кiható előnyeit megvilágítani, mert mű
ködési körét a megszerkesztendő alapszabályok 
állapitandják meg. előnyeit pedig csak a jövő 
van hivatva beigazolni: csupán annak kijelen
tésére szorítkozom, bogy szilárd meggyőződésem 
szerint, midőn a társadalom kitaszitott ember
társainknak, elutasítás, gúny és szidalom helyett 
segítő kezet nyújtva, kiáltott bünhödése után 
mintegy újból emberré avatjuk s az erkölcsi ha
lálból feltámasztjuk, a társadalom javára cselek
szünk elvitathatlanul, barátavá téve ellenségeit!

Ha ezzel, mit e helyen kevés s a czel ko
moly voltát nem eléggé jellemző szóval elmon
dani bátorkodtam, e megye nagyérdemű közön
ségének csak igen kicsi részénél viszhangra le 
lek, igyekezetem nem veszett kárba, ellenkező 
leg az eszme itt is életképesnek bizonyult s idő 
kérdése csupán, hogy fel virágozzék es gyümöl
csöző legyen.

Legmélyebb tisztelettel kérem a n é. kö
zönséget, hogy ez eszmének megvalósításai ezé- 
lozó elöértekezlefen a rimaszombati kir. törvény
szék tanácstermében 1894. május hó 26-án <1 ii. 
3 órakor résztvermi meltóztassék.

A re é közönségnek legalázatosabb szolgája 
Ijok'cmins z li' if bind ve,

kir fogház И  ügyelő

petten fordultak vissza, midőn egy csinos tiatal 
ember üdvözölte őket.

Klausz doktor!
— Ah ah! Hogyan! Hisz az elébb . . .
A félreértések kiderültek. Klaus karjára 

vette menyasszonyát, ki hamarabb érkezett meg 
a vasúton s igy a doktort lakásán kereste, s ro
hantak fel. Jean és Mari épp akkor szorongattak 
egy méreg-üvegcsét s még akkor is bizonygatták, 
hogy meg vannak halva, mikor Klaus végigséta- 
pálczázta őket. A méreg-üvegben tokaji volt be
tegek számára, csak a halálfejet azért rajzolta 
Klaus, hogy bolondjai ki ne igyák. Hanem hiába 
volt. A vége mégis csak az lett, hogy Klaus meg
bocsátott nekik s azóta negyedszer férj és fele
ség a két par. A miniszter ő méltóságát, ki a 
páholyban ült, gyönyörrel néztem az orehester- 
ből, majd a kulisszák mögül, amint az ország 
gondjai után ott a «Vaudeville»-ben tapsolt és 
Horváth Zsigmond, a gentlemann direktor a leg
jobb erőit léptette fel, hogy tetszést arassanak. 
Játszott Medgyesi Erzsiké, Hében Annácska, a 
franczia modorú Kürthy Ilona, tehetséges prima
donna s hogy az egy felvonásos vígjáték sikerült, 
abban nagy része volt Sárosy Gyula, — barátja 
Reődynek is, ki a darabot rendezte. Lukács Bé
lát a «Vaudeville» nagyszerű berendezése való
ban elragadta.

Engedelmet kerek hosszasságomért, de Klaus 
ur nem bírta rövidebbre szabni kalandját, ha
nem ajánlom a jó  gömörieknek, ha Pestre jön
nek. hallgassák meg Klaus doktor kalandját a 
«Vaudeville»-ben Mély tisztelettel maradtam tek 
Szerkesztő ur őszinte hive

Budapest, 1894. április hó 23-án
GBLSKI BÍRÓ ZOLTÁN.



Tutti-frutti.
E hol története páratlan a históriában, a 

zsurnaliszták nem kapnak anyagot, nem tudnak 
mit feldolgozni; eljárnak tehát a Gömöribe és 
egy pohár pilseni friss viz mellett kibiczelik le 
az unalmas estéket.

*
Színészeink még most is tungődnek, habár 

privát körökben folytonosan és szánalmasan az ő 
koplalásukról beszélnek. — bizony, bizony jobb 
sorsra volnának érdemesek e jól rendezett tár
sulat tagjai.

*
A »Tompa-téren« felállított világhírű tárlat 

tulajdonosa egy cseppet sem panaszkodik, sőt 
köszönetét nyilvánítja annak az alsóbb körnek, 
mely megszégyenítve kenyéradóját, kíváncsian 
hallgatja végig az impresszárió hazugságait, és 
élvezettel szemléli ízléstelen másolatait. így pár
tolják nálunk a művészetet.

*
A városkert már nem alkalmas találka

helyre, megnépesedett, mert a családiban* szí
vesen látja a gondos házi ur és ónagysága a 
vendégeket. Gyors és olcsó kiszolgáltatás mellett 
az ételek és italok bélyegmentesen méretnek.

«А szemnek minden szabad, de a kéznek 
semmi.*

*

Manapság már annyi a pályázó a különféle 
hivatalokra, hogy az életben lévő és szorgal
masan munkálkodó hivatalnokokat még életük
ben eltemetik. így történt a napúkban is, bogy 
egv vidéki nótárius jó barátomat, ki a legjobb 
egészségnek örvend, holttá nyilvánították és el 
is temették, sőt mi több, már pártfogásomat is 
kérték az ujonan megejtendő választásnál.

PLETYKA.

Színészet.
Héttőn Mi lock er remek zenéjii víg operettejében a 

«Koldus diáki ban színészeink valóban remekeltek. Pgy 
a zenei részletet illetőleg, valamint alakítás tekintetében 
az összes szereplők a legmagasabb elismerést is kiérde
melhetik. Palmatico Novalszka grófnő szerepében Káro- 
lyiné Emília a megtestesült aristokrata és szigoiu salon 
hölgy mutatja be magát, banyai V. Molnár Erzsi és Erős 
Antónia szerepei háladatosan a legkellemesebb, hallásuk 
és összhangzatos énekük zenei talentumukat árulja el. 
Rimanovszky S. és Ján Janiczky diákok szerepeben Fü- 
redyné Íj . és Veres Sándor között nehéz a választás, 
mindkettő játékában a szerep gondos tanulmányozása és 
átérzése tanúskodik. Veres Sándor egyáltalán dicséretre 
nem szorul, mert kik a teremben nincsenek, még azok 
is gyönyörködnek klassikus baritonjában. Arról pedig» 
hogy Füredyné kellemes, tiszta csengő hangjában napról- 
napra élvezetesebb estéket töltünk el, szükségtelen e he
lyen bővebben beszélni Hatását igazolja az a tapsvihar, 
melyben minden egyes jelenet után az ott lévő finom 
Ízlésű közönség részesíti. Nagy Dezső és ifj. Nagy Imre 
szép tehetségű fiatal komikusok, a közönség kedvenczei 
már megjelenésükkel hahotára fakasztják a legkomolyabb 
egyént is. E darabban úgy mint rendesen meleg ovátiók- 
ban kellett őket részesítenünk. И. Lejtényi Cornelia, 
VárdaITy, Rndrődy és Nagy szép s ügyes katonák voltak. 
Általában az összes szereplők kiíogástalan alakítást mu
tatlak be. meglepően szép és találó volt öltözetik és a 
darab jellegének megfelelő szinpadi mozdulataik. Dicsé
retben kell különösen részesítenünk Károlyi Lajos igaz
gatót, Nagy Dezső rendezőt és Donátli karnagyot, kik 
nehéz feladatuk ügyes megoldását azzal igazolták, hogy 
e helyen is csak mint igen sikerült darabról emlékezhe
tünk meg. a «Koldus diákiról.

Kedden Jókai «Arany emberiében gyönyörködtünk. 
Rihary a czimszerepet átgondolt és átérzett tanulmányra 
valló nyugalommal és felsöbbséggel adta Vele szemben 
a könnyiivérii hitvány jellemet Nagy Dezső ügyesen vá
zolta. Teréz szerepében Károlyiné gyönyörűen szavalt, 
Lejtényi Cornélia kellemes naiva volt Noemi szerepében 
Valóban találó volt Hevesyné játéka Tímea szerepében, 
ki válogatott jelmezben jelent meg s játékában komoly 
művészetet hozott felszínre, hogy a tehetséges művész
nőnek ajánlanak Budapesten vendégszereplést próbálni. 
A vele folytatott küzdelemben Donáthné excellált, ki a 
s»»!ai bosszúálló jellemet sikerrel domborította ki. Ez a 
két nö egyinás^l szemben, köztük Bihary. a helyzet igazi 
magaslatán tartották a darabot. Havyné pompás Zsófi 
marna volt Károiyi Lajos is kitett magáért Brazovics 
szerapében*

Szerdán az «Eleven ördög* került szinre ne n nagy, 
de intelligens közönség előtt. Veresné Molnár Erzsi Her- 
rnin szerepét ig n kedvesen adta. Erős Antónia, egy va
lóságos kedves eleven kis ördög, mint Letonére vi
comte. az eleven ördög Károlyiné Emilia :övid szerepé
ben, mint Soubise berc/.egnö igen jól megállotta helyét. 
Füredyné L Marianna szerepében hálásabb talajra talált* 
mint előbbi szerepeiben. Jelentékeny szerepét jól adta, 
koupléját zajosan megtapsolták. Ifj. Nagy Imre Tibul 
bán szerepében most is jó volt. Károlyi Lajos kitűnő 
Pompóniusz volt. Az egész előadás összhangzatos, jól 
sikerült volt.

Csütörtökön két előadás is volt; délután leszállí
tott helyárakkal az «Ördög a földön* és esti rendes elő

adásul a «Zsidó honvéd.* A «Zsidó honvéd*-et bizony 
nem volt érdemes szinre hozni, unalmas, közönséges 
darab, melybe még Károlyi Lajos (Durst Iczig) sem tu
dott igazán lelket önteni kaczaglató humorával.

Megemlítjük itt a közönség azon jogos panaszát, 
hogy semmi felügyelet sincs arra, hogy az oda nem va
lók el ne fogialják a nekik nem való helyeket. Az első 
padsorokat megtöltik a gyerköczök úgy, hogy ha a kö
zönség jön, nem találja helyet, merj már azok elfoglal
ták. Erre nézve intézkedést kérünk.

H Í R E K .
—  Kinevezés. A kienóczi ág. evang. egyház 

helyettes lelkészéül Zelenka Pál püspök Argay 
György losonczi segédlelkészt nevezte ki.

— A meleghegyi elemi iskolában az olt fel
lépett kanyaró járvány folytán, a tanítás szü
netel.

—  Polgári házasság a főrendiházban A la
pok természetesen most mind ezzel foglalkoznak. 
Az ellenzékiek többségét a «Magyarország« 33-ra 
teszi, a «Pesti Hírlap* pedig a kormánynak igér 
8 többséget. Ezekkel szemben egy rimaszombati 
ur a legkomolyabban állítja, hogy 21 szótöbb
sége lesz a javaslatnak. Érdekes volna tudni, 
hogy honnan vette ezt az informátiót, melyre 
esküt is merne a legkomolyabban tenni.

—  Felhőszakadás, Tegnapra viradóra a Vály 
völgyén borzasztó felhőszakadás volt, úgy, hogy 
Vály községben a viz a házak ereszéig ért. A 
termés teljesen tönkre ment.

—  Hymen. Iványi Zoltán késmárki vasúti 
állomásfőnök múlt hétfőn (ápril 30-án) esküdött 
örök hűséget Szontagh Melánia urhölgynek vár
megyénk alispánja bájos sógornőjének.

—  A helybeli dalárda ma délután a «Szé- 
cheny-kert» ben tánczmulatságot rendez, mely 
alkalommal a fiumei dalárversenyre betanult da
rabjait fogja a közönségnek bemutatni.

A középiskolai tanárok julius első nap
jaiban fogják megtartani közgyűlésüket T.Füre- 
den. — A közgyűlés tárgya az alapszabályok 
módositása lesz, mely azonban csak úgy vihető 
keresztül az alapszabály értelmében, ha legalább 
100 tag megjelenik.

A tornallyai Kossuth-asztaltársaság folyó 
hó 5-én a »Fehér ló« vendéglő dísztermében 
zártkörű tánczmulatságot rendezett a Kossuth- 
szobor javára.

—  Aranylakadalmat tartottak f. hó 1-én, Ba- 
dinyi Hudoba Sámuel helybeli takarékpénztári 
nyugalmazott pénztárnok és neje szül. Bigó Mária. 
— Ott volt az ünneplők között özv. Nagy Fe- 
renezné, szül. Zatrogli Júlia úrnő is, az arany- 
menyasszony keresztanyja.

A dr. Lövy Ede elhalálozásával megürült 
bányaorvosi állásra Putnokon dr. Urzinyi Gyula 
mezőberényi városi orvost választották meg.

—  Párbaj. F. Barna és B. Bezső pelsőczi 
ifjak összeszólakozás folytán április 20-án a cse
resznyésben pisztolypárbajt vívtak, mely min
denki örömére oly szerencsésen végződött, hogy 
a golyók nem a fejekben, sem a szivek kama
ráiban, hanem a levegő űrben keresvén czélpon- 
tot, egyik félnek sem történt baja, minek kö
vetkeztében kibékülve távoztak a porondról s az 
újabb barátságot a nagy fogadóban pecsételték 
meg.

Körjegyzövllasztás Simonyiban. A folyó 
bú 5-ére kitűzött körjegyzői választás Simonyi
ban a nevezett napon megtörtént. A választási 
gyűlésre szép számmal megjelent tagok 3 kan
didált egyén közül egyhangúlag Szonthy Pál he
lyettes körjegyzőt válssztották körjegyzővé. A 
gyűlést gr. Almássy Arthur járási szolgabiró, a 
főszolgabíró helyett ismert tapintatával vezette. 
Az ujonan választott és 3 tagú küldöttség által 
a gyülésterembe hivott körjegyző meleg szavak
ban köszönte meg a körnek belé helyezett bi
zalmát és a hivatalos eskü letétele mellett kö
telezte 1 i magát, hogy egész odaadással iparko
dik elegeit tenni a hivatala állal reá szabott kö
telezettségeknek. Utána Balta György evang. ref. 
lelkész ismert szónokunk ékes szavak kíséreté
ben üdvözli a megválasztottat. Majd az öreg 
Csank Pál gesztetei földmi vés a nép nevében 
gratulál fiatal jegyzőjüknek és egyszerű de tiszta 
lélekböl jövő szóval végzi, hogy az igazság kimé
résében legyen egyforma úgy a legkisebbnek, — 
mint a legnagyobbnak Ezután a gyűlés felosz 
lőtt és a jegyző ur szívesen hívta meg választóit 
egy barátságos délebédre.

Térzene. Bendőrségünk bölcsessége, a 
közrend- és köztisztasági szabályrendeletre tá
maszkodva, nem engedte meg, hogy Palócz Kál
mán zenekara a világszerte dívó szokást kö
vetve, köszöntse a virágok hónapját; — a kö
zönség, hogy ezért némileg kárpótolva legyen, 
míg a színészek itt lesznek minden hétfőn és 
pénteken, a színi idény befejezte után pedig 
szerdán és szombaton esti 8 órakor térzene lesz 
a belpiaezon.

Orvos-választas Batkói körorvosnak, a 
jeles tehetségű és készültségi! Bazilidesz Károly 
orvostudor választalott április 21-én. — Sok si 
kert kívánunk e valóban terhes állomás betöl
tésénél !

—  A padári evang. egyház, megyénk érde
mes kir. tanfelügyelőjét ngs. Groó Vilmos kir. 
tanácsos urat választotta meg újból felügyelőjé
nek, ki már 16 év óta viseli ezen tisztet.

Piaczi árak.
Rimaszombatban 1894. májúé 5. tartott heti 

vásáron:
Tisztabuza forint 6.30 — 6.50, rozs 5.30—5.50, árpa 

5.80—6.—, zab 5 80—6.— kukoricza 5*50— 5.60, krumpl
1.25.— 1.40, bab---------.------  mmázsánkint. — Marhahús
52 kr. Borjúhús 62 kr. Sertéshús 48 kr. kilogrammonkint

л rkapitányi hivatal,

Rozsnyón 1894. évi május 5. tartott heti 
vásáron:

Tisztabuza frt 5.20 , rozs 3 40. árpa 3,60, zab 3.60 
kukoricza 3*50, bab 5 00., kása 6.90 hektoliterenként 

Súlyán Sándor, rkapitány.

Л laplulajdonos megbízottja és felelős szerkesztő : 
SZELESS ÖDÖN.

Segédszerkesztő: CSERNAY DÁNIEL.

1077 1894. szám.

Hirdetmény.
Vernár község telekkönyve birtokszabá

lyozás következtében az 1869. évi 2579. számú 
szabályrendelethez képest átalakittatik és ezzel 
egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve a 
melyekre az 1889. XXXVIII és az 1891. XVI. 
t.-czikkek a tényleges birtokos tulajdonjogá
nak beleegyezését rendelik, az 1892. XXIX-ik 
t -czikkben szabályozott eljárás, a tjkvi bejegy
zések helyesbítésével kapcsolatosan foganato- 
sittatik.

E czélból az átalakítási előmunkálat hi
telesítése és a helyszíni eljárás a nevezett köz
ségben f. ik évi m á ju s  hő 16-án  fog
kezdődni.

Ennélfogva felbivatnak
1. az összes érdekeltek, bogy a hitelesí

tési tárgyaláson személyesen vagy meghatal
mazott által jelenjenek meg és az új telek
könyvi tervezet ellen netaláni észrevételeiket 
annál bizonyosabban adják elő, mert a régi 
telekkönyv végleges átalakítása után a téves 
átvezetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű 
harmadik személyek irányában többé nem ér
vényesíthetik e :

2. mindazok, akik a telekjegyzőkönyvek
ben előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt 
előterjesztést kívánnak tenni, hogy a telek
könyvi hatóság kiküldöttje a kitűzött határna 
pon kezdődő eljárás folyama alatt jelenjenek 
meg és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat 
mutassák fel;

3. mindazok, kik valamely ingatlanhoz tu
lajdonjogot tartanak, de ahhoz telekkönyvi be- 
bekebelezésre alkalmas okirataik nincsenek, 
hogy az átírásra az 1886. XXIX. törvényezikk 
15—18. és az 1889. XXXVIII. t.-cz. 5., 6., 7. és

! 9. §§-ai értelmében szükséges adatokat meg- 
j szerezni iparkodjanak és azzal igényeiké a ki

küldött előtt igazolják, avagy oda hassanak, 
hogy az átruházó telekkönyvi tulajdonos az át- 

I rubázás létrejöttét a kiküldött előtt szóval is
merje el és a tulajdonjog bekebelezésére enge
délyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen 
az utón nem érvényesíthetik s á bélyeg- és il
letékelengedési kedvezménytől is elesnek ; és

4. azok, kiknek javára tényleg már meg
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be
jegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel ter
helt ingatlanok tulajdonosai, bog' a bejegy
zett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy 
törlési engedély nyilvánítása végett a kikül
dött előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben a 
bélyegmentesség kedvezményétől elesnek

Királyi járásbíróság, mint telekkönyvi ha
tóság Nagy-4óczén, 1894-ik évi április hó 
10-ik napján.

Molitórisz,
királyi járásbiró.
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■  a l o m  e l a d á s .
Keesö község

két köre járó
v i i mal ma

szabadkézből eladó.
Értekezhetni a községi bíróval.

L a k  s o« üzlethelyiség változtatás
Viin szerencsém tisztelettel tudatni a n. é. közön

séggel, hogy folyó évi május el hó napjától kezdve
lakásomat és szódavíz-gyáramat
Tompa Mihály^iitcza Iá számú hAzba, a «Rózsa»
melletti keresztutcáival szembe helyeztem át.

Szives pártfogásukat kérve maradtam 
Rimaszombat. 1894 május 2. teljes tisztelettel

S c h w e i t z e r ,
s/.ódavizgyáros s vásárjogbérlö.

F i ó k ü z l e t e m b e
keresek egy fiatal

fodrász
segédet

üzletvezetői minőségben 
25—30 forint —  havi 

fizetéssel. Ajánlatok
Goldechmid Árm in

fodrászhoz
•  folyó hó 15-élg •

benyújtandók 
N V Ü S T Y Á  R Л.

X X X
Uiinaszécsi járás hiszolgabirajatól.

771 — 1894. sz"

Árverési hirdetmény.
Gömörinegye tekintetes közigazgatási erdé

szeti bizottságának 553. és 129. érd. 1894. sz. 
határozata folytán Czakó község volt úrbéres 
közönsége tulajdonát képező és a rimaszombati 
m. kir. erdőgondnokság által 170 kát hold ter
jedelműnek talált és az egész területen 271 drb. 
átlag 70 cm. vastag és 15 m. magas 01 részben 
beteges egyedekből álló 2505 frt értékre becsült 
erdőterületen levő faállomány nyilvános árveré
sen való eladása rendeltetvén el, ezen árverés 
megtartására határidőül foly ÍSOJj, évi m á
ja  ив h 22-ik napja d. e. K! rája  Czakó 
községházához kitüzetik.

Árverési felt él elek  :
1. Kikiáltási ar 2505 írt.
2. A szóban lévő faállomány az első árve

rés alkalmával a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is eladatni fog

3. Tartozik vevő a megvásárolt fa árát és 
pedig az árverés befejezésével egészben Czakó 
község bírája, mint a czakói volt úrbéresek meg
bízottja kezéhez letizetni.

4. Az árverelők tartoznak az árverés meg
kezdése előtt a kikiáltási ár 10 százalékát bá
natpénzül az árverést vezető főszolgabíró vagy 
helyettese kezéhez lefizetni

5. Ha vevő az árverési feltételek 3-ik pont
jának az árverés befejezésével azonnal eleget 
nem tenne, leíizetelt bánatpénze visszatartunk s 
a volt úrbéres közönség javára marad s veszé
lyére és költségére uj árverés kitűzése rendel- i 
tétik el.

6. Vevő köteles u megvásárolt faállományt 
az árverés napjától számított fi (hat) hónap alatt 
letaroltatni s a letarolt famennyiséget ugyanaz 
idő alatt az erdőterületről elszállittatni.

7. Köteles vevő az összes famennyiségből 
négy szál közép minőségű fát (galvlyastól együtt) 
a tulajdonos úrbéres közönség tulajdonába min
den fizetés és a vételárba leendő betudás nélkül 
átengedni.

8. Az árverés befejezésével vevő bánat
pénze visszatartunk és a vételi árba betudatik, 
míg ellenben a többi árverelők bánatpénzei az 
illetők kezeihez visszafizettetnek

Feled, 1894. április 24.
Driíslióczy I.ősz ló,

főszolgabíró

Hirdetmény.
Rátka község területén korcsma-épü

let és bolthelyiség, egy holdnyi belsőséggel 
örök áron eladó, esetleg bérbe is adatik. 
Értekezhetni lehet a tulajdonos

Grünbaum József,
birtokossal Bátkaban

Virágkedvelók és diszkert-tulajdonosok
figyelmébe!

Alólrott ajánlom a virágkedveló és diszkert-tulajdondonosok szives figyelmébe 
alábbi a jelenlegi kiültetésre igen alkalmas növényeimet, u. m.
J. Városié ve Iá Саппа 100 drb . 10 frt 50 kr., 50 drb f> frt, 25 drb «  3 frt 75 kr. 
2. ( ■rozij-féle Саппа szines és zöld levelű, óriási nagy virágú, több szép színben 10 

drb négy fajban 3 frt.
• 3. flé/i szegfű  júniusban virágzik, erős példányok, 70 százalék teljes: 100 drb —- 5 frt,

50 drb 3 frt, 25 drb 2 frt 
I SrartfJl pelargániáк négy színben : 100 drb 12 frt.
5. Vanilia-oltvámyok 100 drb 7 frt, 50 drb 4 frt, 25 drb 2 frt 75 kr. 
f>. Borostyáin és szines levelii pela г у ón iá к HK) drb 15 frt, 50 drb — 8 frt, 25 

drb 4 frt 50 kr.
7. Bach sin к részint bimbósak : 100 drb 15 frt, 50 drb 8 irt, 25 drb í frt 50 kr.
8. Szőnyeg-kertészethez való növények. 100 drb 10 színben 1 írttól 3 forintig tajonkint.
9. JSfyári viráffpalánták, u. m .: verbona, Hochs stb. 100 drb 50 kr.

10 Hdzsafa — csipkébe szemzett — szokott áron, rózsadugványok és sok más minden
féle virágok jutányos áron szerezhetők meg nálam.

Vidéki megrendeléseket —  az összegnek előre való beküldése mellett vagy 
utánvétellel —  pontosan és kifogástalanul teljesít 

Rimaszombatban, 1894. május 1-től

Vikoukál Henrik,
mü kertész.

Nyomatott a kiadó NAray J. A . gyoneajtíjAa у  l n i n o l i i t b i i


