
Újév napján!
A újév első napja az emberi szellem 

'.megnyilatkozásának ad különösen létet, 
az^gvik a visszaemlékezés, a másik a jö- 

М »  Vetett remény
- De ez a két megnyilatkozás is sokfé-

féleképen nyer életet, aszerint, amint a csa
lád tagjában, a magán emberben, a közélet 
féríiában, vagy éppen a nyilvános élet or
gánumában, a sajtóban jut kifejezésre

Mi, kik a mai nappal a n e g y e d i k  
é v f o l  y a m b a  léptetjük lapunkat, a vissza
emlékezéstől az elmúlt évre, nem irtózunk, 
mert azzal a tudattal nézhetünk vissza, 
hogy kötelességünket híven teljesítettük; 
ehhez a tudathoz megadja a jogezimet, hogy 
a nagyközönség rokonszenve küzdelmes 
utunkban hűségesen kisért. és megaláztatás 
nélkül, tiszta, mocsoktaian zászlói lobogtatva, 
előtte baladtunk v^gig a harmadik évfolya
mon, s értünk el a negyedikhez.

És zászlónk tiszta és mocsoktaian, mert 
becsülettel tartottuk be ebben az évben is 
elejétől fogva vallott programmunkat.

Ez a programm meg volt írva és meg 
lesz írva újra sokszorosan e lap hasábjain 
Nincs is szükségünk lulajdonkép a vissza
emlékezés során a beszámolásra. Am lehet, 
hogy vannak, kik a múltra nem tisztán 
emlékeznek, vagy emlékezni nem akarnak, 
s igy megengedhetőnek tartjuk, hogy végig 
fussunk ama főmomentumokon, a melyek 
utunkat jelzik.

Lapunk alapeszméje a társadalmi ősz-

тжшсяж.
K A T Ó K A

(A »Gömör« eredeti tárczája )
Ki tudja mi mindent beszélt össze-vissza 

neki azaz uríi Még most is ott szorongatja ke
zében azt a rózsát, mit rá erőszakolt; ott szo
rongatja és bámul maga sem tudja mért, de érzi, 
hogy kicsit el van kábulva, a szive még erősen 
dobog. Mit is jött ide az az uríi, mit beszélt neki 
annyi mindent össze-vissza nem úri dáma ő, a 
boldogult iskolamester leánya csak szegény egy
szerű, miveletlen teremtés, ki a faluja határán 
kívül nem volt soha, a világról csak annyit tud, 
bogy a faluján kívül is laknak emberek még, 
hogy van több szegény is, mint ő. de olyan sze
gény több nincs. Nincs, nincs! Egyetlen vagyo
nuk a kis ház, egy darab földecske, meg a riska 
tehén, amit maga az öreg mester lassanként 
összecsuporgatva szegény fizetéséből birt szerezni. 
Igen, nincs neki senkije, csak az édes anyja, az 
a szegény öreg asszony, nincs gazdag rokonsága, 
hogy támogatnák. Szegél yen élnek, szegénység
ben, de békességben. Hát csakugyan nincs sen
kije, de hogy nincs . . .  a h ! milyen édesen gon
dolt rá, hogy elfutotta a pirosság gyönge fehér 
arczát, milyen erősen dobog a szive, ha arra a 
valakire gondol a ki mégis van.

Boszzúsan dobta el a rózsát — ah! in t, 
minek tartja a kezében, ha Károly meghallaná, 
bogy mástól rózsát fogadott el. S újra elpirult. 
Károly, szegény Károly, mit mondana, az a jó

tályok békéjének ápolása és az egészséges 
fejlődésnek ez által való biztosítása.

Ezen eszme által vezéreltetve, a tár
sadalmi osztályok közti ellentétek elsimí
tása volt egyik főczélunk és gyengéd 
kezekkel igyekeztünk elsimítani minden 
olyan esetet, a mely alkalmas lett volna az 
ellentét szitására ; de viszont erélyes kezek
kel nyúltunk mindig oda, ahonnan az el
lentétek mesterséges Ápolását véltük szár 
mazni.

Ebben a küzdelmünkben a demokralia 
szent tana hevitettek anélkül, hogy ember- 
gyűlöletben ástuk volna magunkat az esz
mény és való lét közti ellentét miatt, a 
nélkül, hogy demagógiára ragadtattuk volna 
magunkat, az eszményi lét megvalósítását 
gátló akadályokért.

Igen, küzdelmünkben soha nem appel- 
láltunk hitfelekezeti szenvedélyre, czéljaink 
érdekébe soha nem támaszkodtunk a ha
talom vagy pártpolitika er közeire, meg nem 
tévesztett utunkban etlefeleinknek sokszor 
tanúsított gyűlölete, és nem ragadtuk ma
gunkat hasonló nemtelen érzelmekre Őszin
tén becsültük meg a jót, bárki is teremtette 
azt, dicséret, hozsanna és az elismerés ba- 
béiját fűztük nem egyszer olyanoknak, kik 
irántunk, nagyon jól tudjuk s nagyon jól 
ösmerjük őket, a jóakarat egy legkisebb 
parányával sem viseltetnek. De mi tudtuk 
és tudjuk azt, hogy aki a közélet nagy me
zején mozog, át Italian pánczéllal legyen fel
vértezve, amelyen megtörik az elfogultság, 
az egyoldalú ellenszenv nyila. Legyenek 
meggyőződve ellenfeleink, hogy még nyo-

fiú; talán most is tanul, lázasan tanul, sietve ő 
érte, hogy minél hamarább vége legyen, hogy 
minél hamarább hivatalt kapjon. Hivatalt! Mi
lyen jó lesz, milyen édes felesége lesz a Károly- 
nak, csak neki fog élni, ha Ő dolgozik, majd 
oda ül az Íróasztala mellé s kötögetni fog, ha 
elfárad az írásban majd olvas fel neki. Milyen 
szívesen fogja tenni. Hogy várja majd az udvaron 
Károlyt, ha haza jön becsókolja arczáról, hom
lokáról a fáradságot. Milyen boldog lesz! Lesz 
kis házuk, meg egy kis kert, hol majd együtt 
üldögélnek Károlylyal. Milyen jó  lesz. Milyen 
jó  lesz. Ah! rég nem irt Károly, talán valami 
baja van, sokat dolgozik szegény, neki sincs 
senkije a ki segítené. Az öreg postamester nem 
hagyott rá semmit, csak az édes anyját, meg az 
apró testvéreit. Szegény tiú . . . egy év, két év 
s aztán, aztán egymásé lehetnek. Milyen óhajtva 
várja ezt a pillanatot. Szereti szereti nagyon 
Károlyt, hiszen együtt nőttek fel, kis koruktói 
ismerik egymást . . . Igen Írni fog neki, hogy 
egy . . .  ah ! minek, a Károly csak bosszankodni 
fog. Minek zavarná meg. hisz úgy se fog többet 
eljönni, legalább nem fog vele beszélni. De mi
nek is jött el ide, minek i beszélt neki any- 
nyit . . . maga Katóka, engedje meg, hogy igy 
szólítsam, maga Katóka olyan . . . higyje meg 
igazán beszélek ám, olyan angyali, igen olyan 
angyali teremtés . . , milyen szép szeme van, 
milyen aranyos kis szája . . . Katóka maga nagy 
bűvész, engem egészen megbabonázott. Katóka 
nézzen rám, Katóka úgy, olyan haragosan, látja 
igy szép. Húzza össze a szemöldökét úgy K; óka, 
látja igy még szebb . . . azért is mondom, hogy

mot sem hagyott a nyil, akár nyíltan, akár 
alattomba.j lett az világgá bocsátva. Ilyen 
felfogással azonban megengedjük viszont 
magunknak, ha sebet ejtettünk igaz lélekkel, 
arra a győzedelem érzetével gondoljunk 
vissza, melyet hegeszszen be az az ír, hogy 
nemes fegyvertől származott, mely nemes 
ellenfél előtt még tisztelegni is tud.

Ezen küzdelmünk gyümölcseképen ör
vendve tapasztaltuk, hogy a társadalom kü
lönböző osztályai mind jobban közelednek 
egymáshoz, hogy a társadalom közös ér
dekeiért közös erővel buzgólkodjanak; a 
kezdet utján vagyunk még sok tekintetben, 
de a jóakaró törekvés kezdete a győzedel
mes végbiztositéka.

Nemes hévvel harczoltunk a culturalis 
intézményekért, az egyesületi élet fejlesztése 
érdekében, a közművelődés ügyéért, a hu- 
manismusért, a jótékonyságért.

Kiváló szószólói voltunk mindig a nem 
zeti színészetnek, s ezt hazafias törekvésé
ben támogattuk, ssoha nem segítettünk olyan
ban. hogy érdekük sértessék.

Harc.oltunk a közigazgatás fontos ér
dekeiért, a közigazgatás fejlesztéséért

Szavunkat hallattuk a liberális szellem 
védelmében, a felvilágosodott, modem kor
szak követelményeinek megvalósítása érde
kében. Nem csmertünk itt alkut, s csak ha
zánk egészséges, modern fejlődése lebegett 
szemünk előtt.

Felemeltük szavunkat, ha a földmive- 
lésügy fontos érdekeiről volt szó, s ebben 
a küzdelemben sem engedtük soha a párt- 
politikát győzedelmeskedni, mert a szoron-

még szebb . . . s most haragudjon. Adja ide azt 
az angyal kis kezét . . . nem . . .  no jó . . .  . 
majd én fogom meg . . .  ne féljen Katóka . . . 
úgy e furcsa, hogy megfogom, nézze csak, mit 
mondana, ha megcsókolnám a kezét . . no ne 
piruljon el Katóka, nem tréfálok én, igazán meg
csókolnám a kezét . . .  no mi van abban . , 
kezet szoktak csókolni, hogy mag?, szegény lány 
meg én nagyságos úr vagyok. . Higyje meg, 
Katóka, szívesen cserélnék, ha ilyen szép . . . 
no ne féljen Katóka, nem bántom én Vagrv ha
ragszik. no hát akkor másról beszélek Nézzen 
r ím Katóka, nézzen a szemembe . mi* fé’ . 
mondja csak szereti a szép ruhát . szí rét 
kocsikázni , . szeretné, ha azt mondtmák^.agy-
sagos asszony . . hissa, láss^’ KátÓku*«-t»jíipa 
boh >, úgy fél min.ha megak.téhjjhb ölni. *Nê n 
Katóka, én nem Mntom magáéi . . j --nre.Kv
Hát ne piruljon • vagy haragszik., ha j»gA.Ywín- 
doni, hát gyűlő!'; - nos jobb, ha ekf>fnondf i . . 
Katóka vigyázzon. g* ílötö n, gyűlölöm . i )gy 
majd meghalok magáért úgy gyűlölöm: Ka t 
kapott már valaha valamit ajándékba . . . bat 
nem úgy értem . . . nem karácsonyi, újévi, ha
nem . . . hanem úgy , . . no ne piruljon Ka! ka 
. . . nézze ezt e virágot, elfogadja tőlem, ugye 
el . . . úgy, úgy . . , lássa Katóka, szép Katóka 
tud maga jó  is lenni . . .

Ez utálatos, utálatos . . .  ne, ne róz.^a, zú
zódj össze . . .  az utálatos, hogy mert velem úgy 
beszélni. Csak itt volna Károly . . . igen én sze
gény vagyok, azt hiszi . . . Sirva fakadt szó 

1 géiiy Katóka, a tehér kötényébe rejtette arczaf 
I és sirt nagyon, mert tudta, hogy — szegény . . .
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gatott magyar földmivelésügy felvin-jpzta- 
tása s nem politikai érdek lehet a egye
düli czél És minthogy a közgazdasági re
formok végrehajtására eddig csak egy invz- 
ményünk, a megyei gazdasági egyesület van, 
követeltük annak lábraállitását, kifejtettük e 
téren is a teendőket sokszor.

Az ipar ügyében az ipari szakoktatás 
fejlesztéséért küzdöttünk kiváltkép^n kitar
tóan, de felkaroltunk sok fontos ipari kér
dést, a kis ipar és gyáripar parallel fejlesz
tése érdekében

A forgalmi politika terén nagyon éber 
tevékenységet fejtettünk ki Minden alkal
mat megragadtunk, hogy vasutügyünk fej
lődését előmozdítsuk, s állíthatjuk, hogy 
sok épitkezés ejtetett meg kezdeményt zé 
sünkre, amellett serényen harczolfunk a* uj 
vasútvonalak megalkotása érdekében.

A nemzeti eszméért lelkesen harczol- 
tunk mindenkor s kérlelhetlenül sújtottunk 
minden törekvést, amely a magyar állam- 
eszme, alkotmány és testvéri egyetértés el
len volt irányulva, de testvéri jobbot nyúj
tottunk oda, hol nemzetiségi testvéreink 
igaz és őszinte honfitársaknak bizonyultak.

Soha senkinek a vallási érzületét meg 
nem sértettük és vallási vitát nem provokál
tunk, a merev felekezetiséget nem táplál
tuk, nem szítottunk felekezeti és vallási vi
szályt. Ellenkezőleg e téren különösen is a 
béke hivei voltunk.

Ellene voltunk mindig, hogv társadalmi 
intézmények, amelyek az emberiség javának 
előmozdítására vannak hivatva szolgálni, 
politikai titkos czélzatok érdekében hasz
náltassanak fel, s ekként a társadalmi élet 
feldulassék.

Küzdöttünk a kétszínű ravasz embe
rek machinátiói ellen, kik egyéni czélok és 
érdekre kívánnák a közéletet kiaknázni 
Küzdöttünk azok ellen, kik nem ösrnerik a 
gentleman szellemet, s a társadalomban az 
alj-nép gondolkozását, szellemét és modo
rát óhajtották megvalósítani, s a nyilváno 
orgánumokba az ufczai hnngot igyekezi k 
bevinni. Harczolfunk a nyilvános bazugsá 
gok, rágalmak és piszkolódások ellen és 
mindig az előkelő gondolkozás és lumg volt 
ideálunk.

As öreg mosóné nem túlra mi baja lett a 
lányának. Egyszerre megváltozott. Szórakozott 
litt, nem dalolt annyit, mint azelőtt. Ha kér- 
deite, hogy mi baja, mért olyan gondolkozó 
egyezerre össze reznent mint a csínyen ért 
gyerek.

A virágos kert is megérezte Katóka kedvet- 
lenaágét; szegények közt ki vert a dudva, elsatnvi- 
totta őket. Senki sw öntözte, a kupácska rozsdá
sodva ott állott a kert ajtónál, ott állt a kis kapa is.

A virágok mintha kíváncsian dugták volna 
össze fejecskéjüket egymást kérdezgetve: mi érte 
Katókát, mi baja Katókának?

Katóka, Katóka, kiáltott utána az anyja — 
Katóka itt a kis kosár, vidd magaddal a pincsit 
is, de aztán sokáig ne maradj Katóka!

♦
Valami sejtelem szállta meg az utón Kató

kát, valami sejtelem, mi csak a tiszta lelkek sa
játsága Ment, siáz és száz gondolat villant meg 
előtte. Minden eszébe jutott a mit eddig átélt, 
eszébe jutott az az egyszerű ház, melyben mint 
kis gyermek játszott a kormos oziczával. A kor
mos czieza egyszer megkarmolta * azóta a pincsit 
szerette. Eszébe jutott az öreg mester, az apja 
szelíd törődött arczávai. Szegény öreg, hogy sze
rette őt, mindig mondogatta, Xatóka, jó Katóka, 
aztán jó légy. Igen ezt mondta utoljára is, ez 
volt a szava én elmegyek, de látni fog
lak, Katóka jó légy. Többéi nem szólha
tott, másnap ott feküdt s nagv asztalon kopor
sóban kiterítve a szép szobában. Eszébe jutott 
Károly is, kit mindig úgy szeretett, mint testvé
rét, de azon a nap, mikor vigasztalta, azon a na
gyon szomorú napon érezte,hogy jobban szereti, 
jobban. Megfogadták, hogy egymsse lesznek. Ká
roly, Károly ez a név rajzolódott elébe minden 
ben, ezt a nevet hallotta mindenünnen.

Csak itt lenne susogta, csak itt lenne, 
moet hogy megnyugtatná szegény szivét. Fél, 
nem tudja mitől, kitől. De mit fe!} hiszen csak 
a földre megy ki, megnézni, hogy nagyra nőtt e 
Bár az ültetés. Hányszor megtette est az utat,

Küzdöttünk a jog, igazság, erkölcs 8 
tudomány uralmáért és harczoltunk, ha 
ezek csak ezégérül használtattak, éppen a 

i szép eszmék elnyomására
Lelkesitetl a szabadság, testvériség és !

I egyenlőség, s küzdöttünk, hogy ez elvont ! 
eszmék minél tökéletesebb megvalósítást j 
nyerjenek.

Harczunkat jelző ezen általános ke- j 
retben, különösen meleg szívvel es lelke
sedéssel ápoltuk vármegyei ügyeink minden 
téren való fejlődését és ebben Rimaszombat 

I haladásának is legőszintébb hivei voltunk
De harczunk sokoldalúságát, czéljainak 

1 nagy tömegét egy vezérczikk szűk keretében 
egybe foglalni nem tudjuk, le kellene ah
hoz ide újból nyomtatni az elmúlt évfo
lyamot; elég, hogy a közvélemény tudatá
ban él harczunk jelentősége, elég, ha a 
közvélemény annak minden forrásáról tu
domást vdtt már eddig is.

És a múlt, az abból merített követke
zetesség arra utal bennünket, hogy amik 
voltunk eddig, azok maradjunk a jövőre is, 
s küzdelmünkben miként eddig is a leg
jobbakat láttunk oldalunkon, s a legjobbak 
oldalán állottunk, úgy a jövőben is ugyan 
azokkal harc/.oljunk, és e harezban szívesen 
lássunk mindenkit, ki velünk egyet érez.

Л közélet kétes jövő képű, kétsze- 
I rés éberségre intenek.

Igv indulunk a negyedik évfolyamnak.

Ssinészet Tiszolozon
Folyó hó 23 án emlékezetes estéje volt Ti- 

szolemak Minden zaj, dobverés nélkül bevonult 
a magyar színészet Tiszolezra. S minél szeré
nyebben léptek fel szinészeink s minél kevésbé 
használták fel agitálásra feliepésüket, annál me
legebb fogadtatásban részesültek.

A »Szultán« czimű operetté került színre.
A tiszolczi terem, mely körülbelül akkora, 

mint a rimaszombati rózsabeli díszt írem, telje
sen megtellett, és ott volt Tiszolcz intelligentiá- 
jának szine-java, s kellemeien hatott a terem
ben, hogy a nagyszámú magyarság mellett tót- 
ság is volt jelen.

A közönség nagy érdeklődéssel várta az 
előadás megkezdését, s alig, hogy az első jele
netek lejátszódtak, a meglepetés moraja futott a 
termen végig.

S^inőszpmk ügyessége, intelligens fellépfe, 
a costümök fényes, a játék distingvált volta, az

énekszámok ügyes előadása olykor-olykor való
ságos tapsvihart idéze't elő.

Mire az előadás véget ért a tiszolezitk si
ettek elismerésüket kifejezni a színészek sikerült 
estéje felett. Baiilidesz János kijelentette, hogy 
ilyen disztingvált, intelligens társaság nagyon 
szép missiót teljesíthetne Tiszolczon a művészet 
békés munkájával. Ambrózy József ügyvéd, a ma
gvar színművészet lelkes pártfogója, ki bizal
mát előlegezte és már előzőleg mindent elköve
tett az est sikerülte érdekében, sőt a nagy ter
met saját költségén fűtette be, bizalmát fölül
múlva látta az est sikerében, amely anyagilag 
is elég kedvezően zárult. Lapunk felelős szer
kesztője, Szeles« Ödön, munkatársa Komáromy 
István, és kiadója Náray J. A. által volt kép
viselve a szép estén. Előadás után a közönség 
egy része Razilidesz János orral az élén a szí
nészek társaságát felkereste, н reggelig tartó mu
latsággal ünnepelték a »ikerült estét. A mulatság 
közben nem hiányoztak a sikerült tőeztok sem, 
amelyekben Tiszolcz müpártoló, hazafias közön
sége volt ünnepelve, amely a békés cultura zász
laja alatt egyesül polgárait, ünnepelve volt a 
színészet, mely előmozdítja, hogy az emberek a 
eultura hazafias munkájában egyesüljenek » a 
hazafias érzelmeket a színészet utján is ápolják 
Rokonszenvesen fogadták Gyürky Pál azon kije
lentését. hogv a békés, hazafias együttmunkálás 
legyen Tiszolcz jövő jelszava.

Bazilidesz János mcghivta*a színészeket egy 
másodszori előadásra, és pedig minthogy a deoz. 
27-ére tervezett előadás az intézők távoliét* 
folytán meg nem tartható, újév utánra, — a 
mely alkalommal fényes bankettel óhajtják fo
gadni a színészeket. - Ez a tervezett előadás 
azonban már alig fog megvalósulni, mert a s*i- 
nészeknek Rozsnyóra kell utazniok. Valóban 
sajnáljuk hogy a színészek itteni évadjuk végén 
határozták el magukat Tiszolczra menni, s igy 
nincs már idejük, hogy a múltkori »ikerült 
estének sikerült folytatást is teremtsenek meg.

H Í R E K .

7 is zl Hí előjizetöin ek, ölen sóin a k,
és

ni unkátá mama /с 
BOLDOG UJ ÉVET KIVAN

Rimaszombat. 18У5 január 1.
A -GOMÖR.

szerkesztősége ée kiadóhivatala.

még az erdőbe is be'ért virágot szedni és soha 
semféb. De most ki tudja mitől fél. Sietve ment az 
erdő mellett, mintha minden fa mellől valami 
gonosz szellem lesne, mintha minden bokorban 
valaki, viiami gonosz ember leskelődnék Pedig 
senki nem volt ott. A rigó kopácsolt a fák ol
dalán s egy-egy madár ugrált, csörömpölt a 
bokorban.

Ah mit félek, — bátorította magát. Pincsi 
Pincsi, jöjj siessünk, egy-kettő előre kis kutya, 
szaladj . . uczczu, szaladj kis öreg Nos lustál-
kodol ? Nem kapsz \ uha kenyeret, se csontot 
szaladj. Még most se, nem szeretlek, a Marcsa 
czirmost .

— Meg engem szeret ugye Katóka — szó
lalt meg egy bang Katóka mögött. Az urfi volt a 
Caesar kutyájával.

Jó napot Katóka jó nap*t. Ugve meg
ijedt . . nos, ne féljen . . . ketten mehetünk. 
Hová megy? Milyen szép kosárkája van, hogy 
illik az a szalma kalap a fejére . . .  ni kutyája 
is van, ezzel beszélgetett . . . Caezar aztán bé
kességben légy a kis kutyával, mert kikapsz 
Hogy kipirult Katóka . . .  ne siessen olyan na
gyon, menjünk lassabban . . . szereti a búza
virágot, nézze itt van egy, tegyünk mellé egy 
szálló füvet, igy . pompás . . . illik az arczá- 
hoz . kék a »zerne is . . . két csokor búza
virág . . hogy illik, hogy illik . . .  no ne pirul
jon el, igazán mondom . . Hát akarja-e még, 
hogy gyűlöljem? akarja-e? . . . mondja kedves 
Katóka . ügye nem haragszik, ha így szólítom, 
hogy is haragudhatna ilyen kedves . . talán
haragszik ?

— Nem haragszom, de én szegény . . .
— Ne folytassa, úgyis tudom mit akar

mondani, hogy szegény leány . . - Jól van jól 
tehet arról maga kedves Katóka . . . nos, ne 
szomurkedjon, lássa én úgy szeretem magát, hogy 
mindenem odaadnám. Ah, istenem azt gondolja 
Katóka, hogy én boldog vagyok . . . mondják ! 
van pénze . igen, ,gen az van . . . Higyje I

meg szívesen oda hagvnék mindent . . . mindent 
magáért Katóka, mindent Lássa én nem vagyok 
olyan, mint más, nekem bohiogság kell, boldog
ság Fél e még . . ugye nem fél . . . n.ajd 
segitek .vinni a kosarat. Adja id* . . . ne
féljen, nézzen a szemembe, van e ott valami 
gonoszság? . . Adja ide a karját kedves Katóka. 
Jobb igy menni . . . Milyen formás kis keze 
van . pedig sokat dolgozik, ugye szeret dol
gozni? . . . Lássa .azok az űri dámák, azok csak 
keresztbe teszik a kezüket . . . Utálom őket 
csak fecsegni tudnak, meg öltözködni . . . Sze 
gény Katóka, mennyit kell dolgoznia, mennyit. 
Milyen szívesen dolgoznék én is, de én boldog
talan vagyok . . nagyon az, Katóka . , . Elme
gyek valahová Afrikába, elásom magamat az 
emberek elől . . . megyek oda, . . . széttépetem 
magamat valami vadállattól, minek is élek . . . 
minek . . • Katóka maga sir . . . lássa én bol
dogtalanabb vagyok, pedig milyen boldoggá te
hetne valaki . . . igen valaki . . . .  Édes Kató
kéin tudna-e szeretni? . .

A kigyó szorosan fogta át áldozatját, ügye
sen lesett, ügyesen, számitóan ragadta meg az 
áldozatot.

Egy pillanatra megrettent a tiszta szemek 
arlatlan nézésétől Minden tagja reszketett. Örült 
vére lázasan csengte fülébe, siess te szamár!*

Aztán még szomorúbb lett a kis kert virág
jainak sorsa Még jobban felburjánzott a dudva, 
sonki se nézett ufánok. Szegény ár'atlan virá
gokra rá se mert nézni Katóka.' Mit keresne a 
virágok között, mit. Szomorúan bámult az elha
gyott kiskertre . . Károly jutott eszébe, érezte,
hogy jebban szereti mint bármikor is.

Rement a szobába: mennyi küzdelembe 
került, mig letudta írni a kis darab papírra kósza 
betűkkel: »Károly, édes Károly ne tanulj már ér 
tem — nem érdemiem.« Hogy fajt az az arlatlan 
tiszta lelke.

Búik László.



— Kinevezések. Járosy Endre, a tiszolczi 
áll. elemi UkoU igazgató-tanítója, ki a ma^ya- 
rosoiás terjesztésének ezen exponált vidék m lel
kes bajnoka volt mindenkor, a rozsnyói állami 1 
elemi iskola igazgatójává neveztetett ki a vallás 
és közoktatásügyi miniszter által. — A helybeli 
kir törvényszékhez legközelebb Csutor Árp'.d ne
veltetett ki írnokká.

— Farsangi naptár Az ez id -i tanaiig a 
mai nappal beköszöntött, s ime már is tudhat- j 
juk, hogy mely mulatságok vannak készülőbe . j 
Ma este a helybeli kath. olvasó-egvletbn lesz 
egy szőkébb körű < stély, műkedvelői szini-elő 
adással egybekötve. Ugyanezen törekvő fiatal 
egylet folyó január hó lo-án a »három Hoz-?« 
nagytermét)» n. 80 kros belépti dij mellett ua- 
gyobb szabasu tánezmulatSágot rendez. — A 
tamásfalai ev. énekkar, a templomi csillárai*/, 
javára a »GondüzŐ« helyiségében, 40 kros be
lépti dij mellett f. hé I3-án rei 
tánczmulatságát

— A derek tanács. Valóban jól esik. hogy 
hirlapirói toliunkkal a városi tanácsról a/ elis
merés legszebb szavaival emiékezheáiink meg. 
Nagyon ösmert dolog, hogy a vidéki színészei 
mennyi sok nehézséggel kénytelen megküzdeni. 
Tudjuk est mindnyájan Rimaszombatban, 
körülmények közt hazafias cselekedetet víznek 
véghez mind azok, kik hivató tságuknál és 
ségüknél fogva a színészetet támogatják A vá 
ros is helyese i fogta fel, hogy mivel tartozik e 
nemzeti ügynek, midőn a színészetnek a befizz* 
tett teremdijakat mint szubvenciót egészben 
visszaadta, vagyis a teremdijat egészben elengedte 
A hazafias teltért a hazafias sajtó elismerést 
szavaz.

— Koroiolya-flstély. A dr. Löchorer Ttinás
elnök és Gazda Pál titkár ügyes vezetése alatt 
levő koresolva egyesület ős hagyományaihoz hí
ven nemcsak a jógi ünnepélyek, s a jégsport, 
hanem a Garnaval szolgálatába is szokott bőé! 
lani. A korcsolyával diszitett kék hadi 
ilyenkor diadallal lesz a kaszinó termeiben kö- 
rfiihordozva, és a zászló alatt lelkesen csoporto
sul Rimaszombat és vidéke előkelő közönsége. 
Így volt ez az idén is, karácsony másodnapjá
nak eatéjén, s a kaszinó termei régen látta! 
ilyen azép s nagyszámú közönséget. Az elnök 
ifjú, bájos neje dr. Lőeberer Tanú u 
Marton Anna volt a társaság központja Körülié 
csoportosultak társaságunk kedves és szép höl
gyei. Az elaő négyest 10 pár t uczolta A mu
latság mindvégig lankadatlan kcó^vlv*' * • . s
még a hajnali órákban is a dal lebesn-ti. l - 
titkon az ajkakon.

— Árvák karácsonya Deo/em* * hő 22-**?,
az esti órákban kegyeietes és lé ekemelő ünnep 
folyt le ar. óvodában bat és Vidéke
jótékony nőegylete nemeslelkü hó * ;ei ■ - »•/. -
tették meg az egyesület árvad k;n . ^
bogy az egyesület családi kidében > ve v ó - p 
csalédi örömöket, a melyektől egyehkú'd árva 
ságuk által meglennének egész* n fősz* ve. Ki. 
zöltük lapunkban azon nemes hölgyek weif, 
kik pénzbeli és egyéb adományai 
népét létrehozták Ezattat ki kell cinéi.
Bornemisza Lászlóné elnök, Molnár .í Vsefné, ai 
elnök, Kern Adolfné igazgató, Raisz Mai iknvszkv 
Emma a kivitelben és rendezésben szereztek her
vadhatatlan érdemeket. A lélekemelő ünnepé 
lyea Glauf Pál adta meg a lelkészi áldást agy 
szép beszéd kíséretében, mire a gyenm-ksereg 
egyik tagja mondott az árvák nevében köszöpnto! 
az egyesületnek jóságáért. Ezután következett a 
nagy osztozkodás, a mely a gyermeksere^.<k 
láthatólag nagy örömet szerzett. Ruhanemű c 
karáezonyi édességek jutottak a gyermekeknek 
ozztályréizül. Hálaadas és forró köszönet jait 
ezért a nemes hölgyek nyomába.

— Athieta-eiub. A gömörmegvei athletikai 
elub folyó hó 29 én választmányi iile-t tartott, 
amelyen tagajánlások folytán az egyesületbe fel
vétettek: Diószeghy Zzigmond, Vajda Púi, Han 
vay József, Hamaliár Lajos, Baksay Dezső és 
Murgách Sándor

—  Színészet bucsuja. Szii.észeink az címűit 
héten nehéz munkát végeztek, mert két napon 
is két előadással örvendeztették meg a közön
séget, hogy azok is mulathassanak, kik az esti 
látogatásban akadályoava vannak Hófehérke 
Görgey, Ripp-Ripp. II. Rákóczy F( rcncz fogsága, 
Szultán, Lili, a Molnár és gyermeke kerültek 
egyáltalán jó sikerrel színre. Sajnáljuk, hogy 
lapunk térszüke miatt részlege- kmik t nem 
hozhatunk, de színészeinket az eddigiekben eléggé 
megösmertettük, úgy, hogy Rozsnyón re ni . j e  
ismerősöket szívesen fogjak fogadni. A u > 
előadás ma január t-én lesz S/ nr< 1 
Budapesten is nagy hatast k* ü - L .i * i ! 
operett, úgy, hogy a társulat premierrel búcsú
zik. A darab előadásához Bátosv nagy előkészü

leteket te4, a díszletek és c >stii nők Menyes ;k, 
úgy, lúg у a p róluk u'án \ n ‘V>
pártolást ajánljuk azoknak, kik e%f j > estére 
vágynak, s kik eddig is rokouszerr/vel támogat
ták a színészetet. К írj szerencse derék ház* 
színészeinket nehéz, küzdelmes, de hazafias mi*- 
siójukban.

Eljegyzés. Gaál Ir n nagy-szlabosi m. 
kir postamester urhölgvet. deczember hó 24-ée 
jegyezte e! Rartko Mihöv n.-szlatinai ev lelkész

- Hvmcn Visnyay Manó Vrargederő! elje 
gyezfe a múlt héten Losonczon a bájos és szép 
Klamarik Juliska kisasszonyt.

— Hirek a szomszédból. A szomszédos Та
más fa la községben karácsony eÍŐr ) -> óén Híz
volt, valamelyik gonosz ndu’ atú cseléd felgyúj
totta Molnár Lajos földi íio os de a
gyorsan 'érkezett segé'v a tüzet keletkezése >en 
eloltotta; ez alkalommal a községi lakosok m g 
egy rész I bebizonvitották a tűzoitás körüli ügyes*.

1 retetükét is dokumentáltak A tamásfalai ki - 
dedóvodábau decz. 20 un tartották meg a kará
csonyfa ünnep- 1 уt ni. Glauf Pál kishont! foes- j 
pere és rimaszombati ! kész és Molnár Lajos 
földbirtokos, iskolaszéki elnök jelenlétében -\ 
kedves kis gyermekek, kiknek anyanyelvűk a 

! tót, talpraesett versecskével magyar nyelven üd
vözölték a vendégeket és köszönték meg az aján
dékokat. Molnár Lajos úr pedig buzdító szavak 
kíséretében fejezte ki elismerését a hivatása 
magaslatán álló óvónőnek.

Karácsonyfa Ra1k6n Szép és megható 
ünnepély folyt le deezember 22-én, vasárnap, 
Ratkón a városi kisdedóvodába jaró gvnrmekek 
karácsonyfájának átadása alkalmával A dúsan 
felszerelt karácsony fa előtt mintegy negyven tót 
ajkú óvódás gyermek áltál előadoR s lkalmi ma
gyar dalok és versecskék az egybegyült nagy 
számú közönség és szülök örömét csak fokozták, 
s teljes megelégedéssel győződtünk meg, hogy 
aránylag rövid idő alatt mily szép eredményt 
lehet elérni kitartó szorgalommal, ügvbuzgóság- 
gal, ami az ovoda szakképzett vezetőjét, Özv 
Zimann Zsuzsanna óvónő asszonyt dicséri Miu
tán még a kisdedóvói felügyelő-bizottság elnöke 
Faluba András városi főbiró ur szívből eredt 
buzdító szavakat intézet* a gyermekekhez, kí
vánva. hogy jó magaviselet tel, további szorga
lommal szülőik örömére, édes magyar hazánk 
hasznos tagjaivá nevelkedjenek, köve’ kezett a 
részben egyes jóltevők adakozásából, részben a 
város által beszerzett ajándéktárgyak kiosztása 
A szegényebb gyermekek ruha és lábbeli nemüe 
ke*, a többiek különféle megfelelő emléktárgya
kat kaptak elismerő buzdításul. Vajba sikerülne 
ily módon előmozdítani lót népünk magyaroso
dását, fi leszteni a magyar nyelv s haza iránt- 
szeretetet.

Tiba-lekenyei ét kkar Harminc/ tagú 
•ne к és dalegyesület alakúit Lekenvén az ág ev. 
leány-egyház kebelében Gaál Jenő oki. tanító я 
7 egyházhivek buzgólkodása mellett — rövid 

kétheti fenállasa alatt hátom egyházi és egy vi
lági darabot betanúlt, kétszeri nyilvános szerep
lés által jelt adott magáról. Karácsony estéjén 
pedig az Üdvözítő születését szép énekhangok
ban a toronyból hirdette a. hivők seregének 
Ugyancsak ebben a körben a tagok oívasá* és 
társalgás áltat művelődnek s a nagyon is felka
pott s tönkrejutascal fenve», ö korcsmázaslól el 
vonatnak Adná Uten, vajha Lekenye szép példá
ját minél több kis egyház követné.

Bálozo hölgyeink figyelmébe A küszö
bön álló farsang alkalmából, mely az idén a 
kalendáriumok szerint hosszú időn át fog tar- 

| lám, igen élénknek is kezd bizonyulni, mi e vég
ből kedves kötelességnek teszünk elegdt, amidőn 
tudatjuk igen tisztelt olvasóinkkal, hogy a »/.éles, 
előkelő körökben közkedvelt .-ég •■ók örvendő Káy, 
Fehér és Társa ezég a közelgő farsang báli 
újdonságait Paris legelső divathazaitól, mint 
modeH-ruhák, sortiek mint pedig a legújabb báli 
selyem szövetek már megérkeztek. Ezen ezég 

j szolid mérsékelt árainál és kimagasló ízlésüknél 
fogva, már is igen sok előkelő hölgyek részéről 
nyertek megrendeléseket.

— Egy szabadsághós m!éke A branyiszkói 
pap vitézségéhez hasonló hőstettet látott az 1849 
évi Julius havában Gömör- és Abauj-vármegyék 
határán az úgynevezett Szoroskő. Mikor a muse 
kák betörtek Magyarországba, egy nagyobb csa 
pat ко: ák Gömör fele vette útját Abaujból. A 
gömörmegyei kormánybiztos, Hekky István rozs- 
nyói katolikus le készt hízta meg a népfölkeles 
szervezésével, ki csakhamar tekintélyes szánén 
csapatot toborzott össze A «»apátot 6 maga 
vezeti az oroszok ellen. De mielőtt támadást in-

I téztek volna, Dréncsők nevű görög katholiku^
‘ kántor á* uiása folytán ez oroezok bekerítettek 
1 a kis csapatot. Rövid, de hősi küzdelem után

hiverettek. Hokkv kereszttel és ekarddal ke- 
•ébön küzdött, li . »re az egyik kozáknak 
.4»került, őt leszú *ui nire borzasztóan megcson- 
Kióóták, úgy, h >' h u «  sebből vérézve lehelte 
ki leik ** Holtterét Rozsnyó közönsége fényesen 
temette el Krasziu«-Dorkán, sírjára Andaházy 
plébános л/ ötvenes években szeréuy emléket 
emeltetett, de ez az idő már nagyon megviselte 
a sírkövet. Azért mo*t Rozsnyó polgársága, — 
mint ieveh-zőnk irj.-i -  mozgalmat indított, hogy 
v; * ;a /.ülöttjének, a hősi halállal kimúlt sza- 
U iv i I kiáltó emléket állíttasson. A gyűjtés
már javában folyik

l ev ; in л. ^evőinek és üzleti barátainak í 
Roldoa évet kivan

L öfkovics Lipót

r. beráldozat a likéri kohótelepen.
! r 1 kohótelep gépházában két

'<• r ’ epet javította, amikor is 
gépi ezt a komprimált lég ki- 

7. v к X- unkást oly iszonyú erővel 
< .. tvóhí / hogy az nyomban szér-

nyc hat*

Lopás. A 'ömavélgyén nap-nap aocllett 
hízott sertéseket Igya  múlt na- 

; grasztották el a tolvajokat,
.- Smmoibői I ár<>m drb. hitóval kárpótolták 

/  . 1 v Br- János és Imre Pál kárára. Da-
holdvilágos éjsiakák járnak 

e több helyt föinyitották a zárakat. Ea, 
•</ b*»gv kevés a csendőr.

A legszebb ^ándékok. A vidéki közönség, 
Ív mostanában tömegesen rándul fel Buda- 

hoffv karácsonyra és újévre bevásárlásokat
v- M különböző csábitó hirdetési ajánlatok 
"»*t n'i<» *ud valssztani, alig tudja magát el- 

, :m *ч, híit v̂ mit vegyen övéinek. A kiraka- 
íok >an «zebhnéi ^zebb tárgyak láthatók, de ta
lán valamennvi között legszebbek a S t e r n -  
b -r r i A r m i n  .és T e s t v é r e-féle Kere- 
»I -■ i-• 11i b:in.2czer ipar telep kirakatában látha- 
' ’ Egy v ; házat foglal el e nagy vállalat, 
dn^an fV!ha!mózva úgy a földszinten, mint az 
* íde»en a legkülönfélébb zenekarbeli s müked- 
v 'öi hrn^pzerek, nz összes réz- és fa, fúvó, verő 

onó 1 ! izereken kívül zseniális combina- 
ti*)ju л'' • és játékhangszerek, harmonikák ós 

ra chanikai zenélő müvek, magá- 
■« - * özük melyeken egész operá*

tszan zenélő madarak, melyek a 
ók stb. stb , egyik Ieg- 

szeb ikesehb tárgya az egész ipartelep*
esv <* к и' t\ készült karácsonyfa állvány, 

I p/у  ünn!*p^lve« zenekiséret mellett lassú Ütom- 
foi at a a karáeeonyfát. Ara 26—31 frt.

myi ajándék alig képzelhető. 
Az. üzlet maga látványosságot képes, melyet a 

Dsn néz s különösen este kelt 
h •'pv m. lön az egész ipartelep villamos fóny- 

man •'-•••.- megvilágítva az egész térséget. Ez 
kereskedés a » árosban annyira népszerű ós 

kedvelt hogy mostanában mindig asúfolva van, 
jrzet alig győzi kiszolgálni a közönséget.

Érdesítés.
:u unviségü kőszén vétele

’ о kellemes helyzetben vá
cik h I:V :i í közönség

к őszőn-szü к ség letét
í • • 4) /ЬЬ áron. olcsóbban mint bárki 

/ :;h »íjuk ós pedig a mai naptól
; 'dw  következő árakon: 
í : : • • ént f raktárunkban 55 kr 

\\ n:i сига (100 métermázsa)
и házhoz szállítva — — 55 frt.
R e s rendeléseiket várva, maradtunk 

tisztelettel
J E L L i a E  X B . és T Á R S A ,

i '• - Ibin, 1895 január 1.

;• • óó! való fiú vaüáekülönb-
r 1 -2 közép’mkolát vég zett

tanulónak
v > Tandlich Lipót üveg

pu cí-I s fűezorkereekedébében P u t n o k .



Árverési hirdetmény.
A dobrapataki ág. ev. egyház tulajdonát 

képező, egy kőre járó, törővei s pitiével felsze
relt vízi m alom , a hozzá tartozó lakház, kert, 
gazdasági épületekkel együtt в évre bérbe fog 
adatni.

Az árverés 1895. évi január 28-án Dobra- 
patakon a biró házánál fog megtartatni, s a 
feltételek ugyanott megtekinthetők s az árverezni 
kívánók a határnapon megjelenni felkéretnek.

Dobrapatak, 1894. deczember 27.
Antalecs János Yrbanszki,

gondnok.

Van szerencsém a n érd. közönség 
becses figyelmébe ajánlani, hogy rég idő 
óta feiiálH

LISZT es FŐSZER-
kereskedésemben

a legfinomabb fűszerek, liszt, czukor, tea, 
rum, cognac, valódi marosmenti (erdélyi) 
asztali- és csemege-borok, mindennemű ás
ványvizek a legfriss* bb minőségben, jutá
nyos áron, a szokott előzékenységgel szol
gáltatnak ki

Különösen figyelembe ajánlom újonnan 
berendezel t csemege és déli-gyümölcs
üzletemet, melyben mindennemű csemege
áruk, úgymint: narancs, czitrom, fügék, da
tolya, candirozott gyümölcsök, —  sajtok, 
halak és különféle conservek a legfinomabb 
Ízlést is kielégitőleg kaphatók.

Becses pártfogásukat kérve, maradtam
tisztelettel

HEKSCH JAKAB,
Rimaszombatban, főtér,(Ethey-féle házban).

Fejes Tamásné
vas- és fflszerkercskedéséb n Putnokon

keresztény tanoncz
azonnal felvétetik,

Gömör-Kishont t. e. vérmegye közigazgatási 
bizottságától.

1838. —  1894. Kb.sz.
H i r d e t m é n y .

A m. kir, államvasutak bánrévei állo
másának kibővítéséhez szükséges területek 
megszerzése czéljából a nagyméltóságú 
kereskedelemügyi m. kir. miniszter úrnak 
folyó évi deczember 19-én 84380 szám 
alatt kelt rendelete és az 1881. évi XLI. 
t  ez alapján 1896 évi január hó 6-ik 
napjának d. e. 9 óráján Bánréve község 
házánál kisajátítási eljárás fog tartatni.

A kisajátításra vonatkozó tervrajz és 
összeírás nevezett község házánál ki vannak 
téve és ott az érdekeltek által a fenti ha
táridőig a hivatalos órák alatt megtekint
hetők.

Erről az érdekelt felek azon hozzá
adással értesittetnek, hogy a kisajátítási 
eljárásnál megjelenni el ne mulasszanak, 
mivel a bizottság a kisajátítási terv felett, 
akkor is érdemileg fog határozni, ha az 
érdekeltek közül senki sem jelenik meg.

Kelt a vármegyei közigazgatási bizott
ságnak Rimaszombatban 1894. évi deczem
ber hó 10-én tartott üléséből

Hámoe, s. k.
elnök.

4219. —  1894. tkv.
Á rv e ré s ! h irdetm én y i k ivon n i.

A rimaszombati kir törvényszék, mint te
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a tiszolezi 
kölcsön-segélyszövetkezet végrehajtatónak, Sifrik 
István Bodnár végrehajtást szenvedő elleni 260 
frt töke s járulékai iránti árverési ügyében a 
végrehajtási árverést az 1881 évi 60. tez 144. 
§-a s következő §§-ai értelmében a rimaszom
bati kir. törvényszék területén levő, Tiszoicz 
községben fekvő s a tiszolezi 955. sztjkvben 
foglalt Sifrik István és neje Sifrik Mária nevén 
álló 2384-2390. hrsz. ingatlanokra 96 frt, a ti
szolezi 772 sztjkvben foglalt és Sifrik István és 
neje Sifrik Mária nevén álló 3492 hrsz. ingat
lanra 4 frl, a tiszolezi 559. sztjkvben foglalt, 
Sifrik Sámuel, kisk. Sifrik Pál és János, Siftik 
István és neje S frik Mária nevén álló 654/a 
hrsz. ingatlanokra s úrbéri erdő s legelőre L0 
frt, a tiszolezi 1046. sztjkvben foglalt Sifrik Ist
ván s neje Sifrik Mária nevén álló 1678. hrsz. 
ingatlanra 198 frtban, ezennel megállapított ki
kiáltási árban elrendelte s annak megtartására 
határnapul 1805. évi ja n u á r  k ő  17. n ap 
já n a k  d. e 10 érá já t  Tiszoicz község házá
hoz tűzte ki, mely alkalommal a kérdéses ingat
lanok becsáron alul is el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak a kikiál
tási árak 10%-át, azaz 9 frt 60 krt, 4 krt, 2 írt, 
19 frt 80 krt készpénzben, vagy az 1881. évi 
60 t.-ez, 42. §  ában jelzett és az 1881. évi no
vember hó 1-én 3383. szám alatt kelt igazság
ügy miniszteri rendelet 8 §-ában kijelölt óva - 
dékképes értékpapírokban a kiküldött kezéhez 
letenni avagy az 1881. évi 60. t.-ez. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a biróságnáli előle- 
ges elhelyezéséről kiállított elismervényt az ár 
t'erés megkezdése előtt átszolgáltatni.

Kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Rimaszombat, 1894. szeptember 13.

A l t d o r f e r .
kir. törv. biró.

Alólirott birtokos Alsó-Szkálnok és Keczege községek ha
tárában fekvő, a : alsó-szkalnoki 9. és 66. számú és a keczegei 
1. és 73 tjkönyvek szerint tulajdonát képező, összesen mint
egy 56 kataszf. hold terjedésű széttagolt föld és rétbirtokát 
három, esetleg hat egymásután következő évre haszonbérbe 
adja Bérleni szándékozók felkéretnek, hogy ebbeli szándéku
kat a varbóczi körjegyzőségnél vagy Alsó-Szkálnok község 
birájánál jeli nlsék be, hol egyúttal a bérleti feltételek iránt 
s tájékoztatva lesznek.

Alsó-Szkálnokon, 1894 deczem. 26,
Feje« János halas.

Van szerencsénk a t. ez. fogyasztó közönség szivei 

tudomására hozni, miszerint

kitűnő gyártmányunk
kizárólagos eláiusitását é-s szállítását

eredeti gyári árban 
egész Gömörvármegye részére

Stranbz Lipót arra Rozsnyón
átruháztuk, kinél

állandó készletraktárt
tartunk, hogy a fogyasztó közönség minél gyorsabban és 

pontosabban к iszolgáltattassék.

Megrendeléseket kérjük

S T R A D S Z  L I P Ó T
úrhoz ezimezni.

Tisztelettel

Egri sörfőzde r.-társaság.

Négy regény ingyen!
Felhívás

■ я mlivelt magyar olvadó közöiiHóglie/,! ■ -
A * Képes Családi L apok « jelenleg már az ország minden 

vidékén a legtöbb müveit magyar család rendes házibarátja.
Közkedveltséget és elterjedtséget az által ért el, hogy mindig 

hazafias irányban я úgy van szerkesztve, hogy a serdülő leánykának 
is bátran a kezébe lehet adni, s e mellett az atyák, anyák és nagy
anyák is mindig megfelelő zórakozást és hasznos olvasmányokat ta
lálnak benne*

A ^Hölgyek L a p ja * czimü melléklet, a nő hü tanácsadója 
és szellemi titkára.

A 'R egény m ellé klet* évente n é g y  díszes regénynyel aján
dékozza meg előfizetőit, szép színes borítékkal, melyeknek egyenkénti 
bolti ára 1 frt, tehát összesen 4 frt.

A 'Boríték* tele van szórakoztató talányokkal s mulattató ap
róságokkal, kérdésekkel, feleletekkel, egyszóval a »Képes Családi La
pok« a legtartalomdusabb, a legélénkebb s mégis a legolcsóbb szép- 
irodalmi képes hetilap.

A képek  a legelső művészek ecsetének köszönik létüket. A 
»Hölgyek Lapja« mellékletünknek divatképei mindig a legjobb divat
nak mintái ; igy az 1895-ik évi első szám a következő tartalommal 
jelent meg:

»Házsmár és társa« regény Benicykyné Bajza Lenkétől; »Újév« 
költemény Ábrányi Emiltől; »A befelé fordított kép« novella Muray 
Károlytól; »A nő feladata« dr. Turnowsky Mórtól; »A sötét világ« 
Tolnay Lajostól; »Az ifjú anya« költemény dr Feleky Sándortól; »Az 
álom« G. Diószeghy Mórtól; »Bál után« Mészároz Sándortói; »Az idő
ről« szatíra Jámbor Lajostól; »A szép színésznő« regénv Hudnyán- 
szky Gyulától.

E I ö f i  z e t é H i á r a k :
A »Hölgyek Lapja* czimü divat- s * Regénymelléklettel együtt

Egész é v r e ..................... 6 frt — kr,
Fél évre .....................3 frt — »
Negyed évre . . . .  1 frt 50 kr.

A »Képes Családi Lapok« hetilapból mutatványszámokat ingyen 
és bérmentve küld a kiadóhivatal mindazoknak, kik ez iránt — leg- 
czélszerübben levelezőlapon — hozzá fordulnak.

Aki bárom uj előlizetőt gyűjt s az előfizetési összeget egy
szerre beküldi, annak elismerésül »egy díszes emlékkönyvet« küldünk.

Aki az egész évre szóló hat frtnyi előfizetési összeget 80 kr. 
csomagolási és postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküldi, annak 
elismerésül 4 regényt küldünk: aki 3 frt előfizetési összeget 40 kr. 
csomagolási és postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküld, annak 2 
regényt küldünk elismerésünk jeléül és aki csak 1 frt 50 krnyi, ne
gyedévi előfizetési dijat 20 kr. csomagolási- és postaszállítási díjjal 
együtt egyszerre beküld, annak a kiadóhivatal egy regényt küld 
jutalmul.

A »Képes Családi Lapok«
kiadóhivatala

Budapest, Vadász-utcza 14. saját háziban.

Nyomatott a kiadó Nár&y J. Л. gyorsítóján Rimaszombatban.


