
Fülek—Eger.
Editünk fekszik Magyarország rnap 

pája és egv jelentés..
A mappából meggyőződést szereztünk, 

^лЪпоу jtlső Magyarországot a vasútvonalak 
^ítoég nagyon is gyéren hálózzák be, amit 
^érthetővé tesznek azon nagy természeti aka

dályok lóképp, a melyeket az építendő 
vasutaknak le kell küzdeniük

A jelentésből pedig tudomást szerzünk, 
hogy a pénz, vagyon és szeli m előkelősé 
geiből álló társaság van alakulóban, a 
mely a hiányos vasulhálózatot fejleszteni 
óhajtja és két tonlos pontot; Füleket és 
Egert kívánja egy vasúti vonallal összekötni 

Ez az építendő vasútvonal ped’g me
gyénket is felőle érdekli, mert bár Fülek 
is, Eger is megyénkén kívül esik, de a 
tervezett vonal megyénk egy nagy vidékén 
fog keresztül futni megyénk egy nagy vi
dékének fogja a modern forgalmi eszközt, 
a vasutat megszerezni.

Általában ismert és tudvalevő dolog, 
hogy a felvidéket a-heg. к és terméketlen 
talajok annyira uralják, hogy a termőképes 
földnek s igy a földmivelésnek csak aláren
delt szerep jut. úgy hogy az e folytán kelet
kező mostoha viszonyok enyhítését csak 
az erdészet, bányászat, ipar fejlesztése s 
ennek a vasútvonalak által való lehetővé 
tétele képes egyedül eszközölni, úgy miként 
a hegyes Svájc/, és Proveneeban is, hol 
legkevesebb a termőföld, és legfőbb az ipar 
fejlődését támogató -vasúthálózat.

тЖйСЖД.
ATHLETA BAL

Finom női kezektől vesszük a következő 
levelet:

Szerkesztő Úr!
Valóban megelégedéssel vettem hirt, hogy 

a gömörmegyei athleták bált rendeznek. Л múlt
kor egy kedves barátnőmnél csokoládé és süte
mények mellett (egy ‘kis konty alá való sem 
hiányzott) vitattuk meg az eseményt, s elhiheti, 
hogy a vita élénk vojt, mert voltunk leányok 
szép számmal.

A vélemények bármi sokféle felfogást tük- 
röztettek is vissza, abban mind egyezett, hogy 
valóban helyes gondolat volt az áthleta bált 
rendezni

Egyik barátnőm úgy vélekedett, hogy ő 
már a fővárosban és Miskolczon is volt athleta 
bálban, de az mind nagyon sikerült bál volt.

Lilli pedig azt úgy véli, hogy athleták fess 
emberek, s igy a bál us csak fess lehet.

Tűzzel ugrott fel Juliska, s hévvel fejtette 
ki, bogy az athleták; patentirozott gavallérok, 
és ahol ezek viszik a vezérszerepet, ott csak 
sikerült mulatság lehet, mert gavallér ember, 
ha valakit mulatságra meghív, a mulattafásaról 
is gondoskodik.

Boriska azzal bizonyított, hogy neki a 
mama mesélte, hogy egy igazán jói nevelt athleta 
gyűlöli a petrezselymet, s azért a báljukon senki 
sem fog petrezselymet árulni

És azok a nehézségek, a melyek a 
felvidék anyagi boldogulását súlyossá teszik, 
a melyek az országgyűlésen is lépten-nyo- 
mon hangzanak, minden jó magyar hazafi 
szellemében a legmelegebb buzgalmat kell, 
hogy ápoljak, hogy küzdjünk teljes erővel 
a felvidék népének elzüllése ellen.

Ennek tagadhatatlan egyik legnagyobb 
erőforrása a vasúthálózatok fejlesztése, mi 
által a meglévő gazdasági termékek ipari 
feldolgozása háladatossá tétetik s különö
sen a faipar és bányaipar uj vállalkozá
saival mozdítja elő a jólét fejlődését.

Ami földterület pedig művelésre alkal
mas, a vasutak által oly járadék emel
kedésben részesül, ami szorongatott gazda
közönségünk nehéz helyzetének megköny- 
nyitésére szolgálhat

Mindezek a tételek a mezőgazdaság
ban c ak kevéssé jártas egyén előtt alig 
szorulnak bizonyításra

És mert fontos .. mzetgazdasági, cul
tural. nemzeti érdekeket tálunk támogatva 
egy-egy vasutvállalat által, minden ily moz
galmat melegen támogi tunk, bárhonnan is 
jöjjön — és bármely vidéket is érdekeljen.

Am kétszeres lelkesültséggel törünk 
lándzsát, midőn ily vállalatról van szó, a 
mely megyénk egy nagy vidékét fogja va
sútvonalával átszelni, a mely oly vidéken 
fog keresztül vonulni, a melyen a legtisz
tább magyarság lakik, a mely a végpusz
tulástól fog ilykép biztos menekvést találni.

És az uj vonalat helyi tekintetből in
dokolttá teszi főképp az a körülmény, hogy 
az a megve oly területein fog végigfutni,

Ilonka pedig váltig azt vitatta, hogy az 
athleták a kardot jól forgatják és igy a tánczos- 
nékat is jól meg fogják forgatni.

Erzsiké pedig felpattant, s kimondta, hogy 
ő udvariatlan athletát még sohasem ismert, s 
udvarias emberek közt kellemes a mulatság.

Birike úgy vélekedett, hogy az athleták 
mind nagyon erős emberek, s ezeknek kiváló- 
lag fekszik természetükben, hogy a gyengéd nem 
iránt gyengédek legyenek Ö az újságban is ol
vasta, hogy Szilágyi Dezső, a volt nagy minisz
ter is athleta, nagyon zord ember, ki senkinek 
sem mutatott barátságos arczot, csak a hölgyekkel 
szemben volt mindig gyengéd mosolylyal eltelve.

Ezt a kormánypárti nyilatkozatot általá
nos éljenzés kísérte.

Emmike azonban az ügyet még nem látta 
tisztázva, mert fenn marad a mamák kérdése. 
Ö úgy véli, hogy az athleta bálban a rendező 
urak közt nemcsak nőtlenek, de nős arak is 
vannak, s ezeknek a feleségeik fognak gondos
kodni, hogy a mamák is jól mulassanak. De ha 
jobban tetszik, ők is mulathatnak az athletákkal.

A kis Marcsa élénk szavakban ecsetelte az 
urak nemes törekvését, hegy a müveit társaság
nak alkalmat nyújtsanak egy kellemes találko
zásra és fesztelen mulatságra, a lányok érte- 
kezlete csak elismeréssel fogadhatja, s nem fogja 
megengedni, hogy a sok kóró mosolygó rózsa 

j nélkül virítson.
Láthatja tehát szerkesztő ur, hogy ugyan- 

1 csak nitghanylult és vetettük az athleta bált.

hol a kőszéntelepek léte szakértőileg van 
megállapítva és biztosra vehető, hogy a vasút 
mentén rövid idő alatt u j k ő s z é n -  
b á n y á k , ^  tárnák fognak megnyílni, a 
melyek az emberi munkának uj foglalkozási 
tért engednek, a melyek megyénknek uj jö
vedelmi forrásokat fognak megnyitni.

És felfog támadni újra az Ajnácskői 
fürdő is, olyan pompával, mint a minővel 
legszebb napjaiban se birt.

De a Fülek— Eger közt tervezett vonal 
csak egy részlete akar lenni egy nagy vi
lágfa rgal mi jelentőségű pályának, a mely 
Észak-Magyarország és az Alföld közt fog 
legrövidebb közvetlen összeköttetést létesí
teni, mert a jövő nagy művei a jelen kez
deten alapulnak.

Épp azért őszinte örömmel üdvözöljük 
az uj vasúti tervet, s nincs kétségünk, 
hogy az e czélra létesülő társaságot az ér
dekelt gazdaközönség, vállalatok, megye és 
a kormány meleg támogatásban fogja ré
szesíteni, hogy Nógrád- és Hevesmegyék is 
lelkesen fogják ezen fontos pálya tervét 
felkarolni, s hogy ekként a terv csak rövid 
ideig lesz terv, hanem meg fog valósulni. 
Az ige testté lesz!

És a megvalósult testtel helyes meder
ben mozgó forgalmi politikánk egy uj vív
mányával fogunk szemben állani, a mely a 
múltak mulasztásait fogja egy uj téren hely
rehozni, ahogy azok helyrehozásán más té
ren és más vidékeken elismerjük serényen 
folyik a munka.

Soha meg nem állani és mindig bátran 
i előre haladni, legyen a jelszavunk !

A végba*arozat nagy lelkesedés közt az 
volt, hegy az értekezlet helyesli a bált, s egytől 
egyig részt vesz azon, egyúttal felszólítja a vá
ros és megye hölgyeit, hogy vpdahogyan el ne 
maradjanak a bálról.

Szerkesztő urnák szükségesnek t irtottuk 
ezt meg Írni, hogy közzé tegye, mily általános 
az érdeklődés a bál iránt.

A rendezőség fáradozását annál is inkább 
méltányoljuk, mert a hosszú farsang alatt az 
egyedüli athleta bál kínálkozik igazán nagysza
bású balnak, s higyje el, nagyon jó telefonjaink 
vannak, ha dróttal ellátva nincsenek is, s hírül 
adnak mindent, mit a rendezőség tervez és in
tézkedik.

Nem árulhatjuk el Őket, de egyet női ter
mészetünk nem enged meg, hogy ki ne fecsegjük, 
hogy buzgalmuk oly nagy és tapintatos, hogy 
azt nem méltányolni ig izi hálátlanság lenne!

Bocsánatot a szarkalábakért kér a szerkesz
tő s é g  titkos hive

Malvin.
U. i. Okosan teszik, hogy oda hatnak, hogy 

a hölgyeknél a túlságos luxus elmaradjon.
♦* *

Igen tisztelt Malvin nagysád !
Ön es kedves értekezletük úgy fogták fel 

az atléta bált, ahogy valóban kellett, és hogy 
azt felfogni iide, egészséges és a világ bolond
ságai és balfogalmai által meg nem hamisított 
szivek szokták.

Kedves tudósításáért csókolja kacsóit
a szerkesztő.



Ki lesz az utód I
Mikor a monarchiákban a kiiály örökre 

lehunyja szemét és a nemzet általános gyászba 
bárul, a bánat kesergését örömrivalgás szaggatja 
ketté, a gyászdalok közé, melyek hirdetik, hogy 
meghalt a király, közbe vegyülnek a dörgő ki
áltások : éljen a király. A köztársaságban, ha az 
elnök hivatalában hal el, teteme fölött összeül 
azonnal a választó kongresszus. És a mi nagy
ban meg van ezen nagy állásoknál, s ami alkot
mányos és kegyeletet nem sértő itt, kell, hogy 
helyt foglaljon minden közállásnál, a mely bármi 
oknál fogva megüresedik, s ha éppen a halál 
ragadja el a szereplő egyént, bármi nagy legyen 
is az a gyász, kell, hogy nyomába jöjjön az a 
nagy kérdés, ki lesz tehát az utód !?  Ezt kí
vánja az alkotmányos eljárás.

A rimaszombati ev. ref. egyház lelkésze is 
elköltözött közülünk, hívei árvaságra jutottak, 
feltámad tehát önkénytelenül az a kérdés, vájjon 
ki lesz az utód?

Az egyház belügye az első sorban, de mert 
a mai törvények szerint a lelkész nemcsak egy
házi pásztor, híveinek papja, hanem közhivatal
nok, közhivatali minősége a törvények és gya
korlat által el van fogadva, és mert mint az 
egyház feje reprezentálásra is hivatva van, s 
mint ilyen társadalmi szereplésre is hivatott, s 
mert végül állásában szembe kell nem egyszer 
találkoznia más vailásfeickezeti lelkészekkel, 
egyházpolitikai jelentőségre is hivatott, mindezen 
tekintetek meg adják a jogosultságot, hogy min
denki, a társadalom, a közvélemény, a nyilvá
nosság foglalkozhassak azon kérdéssel, vájjon ki 
lesz az utód ? ! . . .

Már a fentebbi minőségek is megadják 
azon kellékek sorozatát, a meKekkel az uj lel
késznek bírnia kell, már az elköltözött egyéni
sége is megjelölik azon ismérveket, a melyektől 
a lelkészválasztásnál eltérni nem lehet, eltérni 
egyenes veszedelem lenne

Ismételjük azonban, hogy a lelkész mint 
pap milyen legyen, ez az isteni mustra nem 
tartozik a nyilvánosság elé, ez a hivek lelkiis
mereti szabadságának a kérdése, csak az érde
kel bennünket, milyen legyen ez kifelé.

Szükséges, hogy az illető teljes komolyság
gal fogja fel hogy ő közhivatali méltóságot tölt 
be. s ehhez az állami törvények ösmeretén kí
vül olv előkelő komolyság kell, a milyen egy ilyen 
hivatalhoz okvetlen megkivántatik. Oly egyén, ki 
az állam é* egyház közti kulturharcz szolgála
tába nem állhat, hanem a béke és türelem 
apostola.

S minthogy a társadalmi fontos tényező is 
egy nagy egyház első lelkésze, kell, hogy a tár
sadalmi tekintetek és érdekek is oly mérvű ki
elégítést nyerj inek, a melyek a békét biztosít
ják A türelmesség és egyetértő munka lehet a 
társadalmi téren az egyedüli jelszó. Am ehhez 
óriási tapasztalai кеП Szükséges, hogy az illető 
lelkész hosszú időn át élt legyen ezen megye, ezen 
város vidékén, hogy teljesen apróra ösmerje a 
viszonyokat, az embereket к \ ül-belül, hogy egy 
igazán szellemi függetlenséggel felruházott egyén 
legyen, ki a tájékozatlanság miatt sem eshetik 
a mások karmaiba, s riem lehet báb a mások 
kezében.

Szükséges, hogy aki idejön kormányozni és 
reprezentálni, az az itteni társadalmat, annak rész
leteit. embereit, alakjait, a -zmjátékoka* a szín
padon és culissák mögött h Ijesen ösmerje, s 
igy öntudattal és biztos szellemmel állhasson a 
béke és türelmesség szolgálatában. Végre az 
egyházpolitikai állás pedig a teljes szabadelvűig 
érvényesülését ki vauja.

Ezek azok a tekintetek, a melyek a hitfe
lekezeti szempontok mellőzesével, mert ezek a 
hívekre tartoznak, a közvéleményt vallás és párt- 
külömbség nélkül érdeklik.

És valóban örvendünk, hogy e most vázolt ! 
érdekek minden va’ószinüség szerint kielégítést 
fognak nyerni. E i-mérés illeti ezért a helybeli 
ev. ref. híveket, kik bizalmukkal olyan férfiú 
felé látszanak hajolni, ki vallás és pártkülümb- 
ség nélkül bírja fel világosodott szellem díszeit, 
elismeréssel keli szólni, hogy a felekezet és a 
közvélemény valószínűleg találkozni fog oly férliu- 
ban, ki a körnek is kiváló tagja lesz. Úgy hall
juk, hogy az a férfiú V a 11 а у László rimaszécsi 
ev. ref lelkész.

Vattaynak Kirnszécsen egy anyaegyháza és 
8 íilialja van, és ezen nagy körben a társada 
lom kiváló muiikássának, a türelem és béke 
apostolának bizonyult, kit ép azért mindenki 
vallás és párttekintet nélkül tisztelt. És mikor 
az egyházpoliiika* hullámok a legmagasabbra 
csaptak, Rimaszécsen, hol a katholikus parochia 
is van, a kath. hivek és reformátusok közt egy 
pillanatra sem \olt összeütközés. Ez nein min
dennapi tapintatra vall.

A minta, mint az elhunyt Terhes Pál a 
közéletnek nyújtott, teljesen reája illik Vattay 
Lászlóra, kinek győzelmét szívből kívánjuk annal

| inkább, mert értesöltüik; hogy szerénységével 
nem agitál, nem keresi a voksokat, és csak bi
zalom utján kíván megválasztatni.

Borbély László у
Jánosiból ismét gyászhir érkezett. Uoffi 

Borbély László nagybirtokos meghalt f hó 1-én 
az esti órákban Magas kort ért el, az emberi 
kor majdnem h gvégső határát, a 92 évet. Egy 
hosszú életpálya fonalát vágta el a könyörtelen 
halál, egy hosszú életpályának, a melyet szel
lemben, szívben, jellemben nem mindennapi élet
tel tett emlékezetessé. Roffi Borbély Lászió mint 

I idegen került e megyébe, házassága révén, de a 
I közügyek terén való éber szelleme és munkál

kodása csakhamar bekebelezte őt a tősgyökeres 
gömöriek közé, úgy, hogy egy erényes, munkás 

j élet után Gömörmegye mint egyik legderekabb 
! fiát siratja.

Egész életében lelkesedettséggel csüggölt a 
közélet minden mozzanatain, ot* volt mindenütt, 
hol a hazafias tettre volt szükség. Nem minden
napi szónoki tehettsége pedig a megyei közgyü 
lesi terem legkivalőbbjai közé helyezte. Mindig 
akár ifjan és akár öregen a szabadság eszméi- ; 
ért, a felvilágosodottság és szabadelvűségért 
harczolt, ha kellett karddal, ha kellett szóval 
és tollal. Élénken emlékezünk még azon megható 
jelenetre, midőn pár éve a szabadéivüséget kez
dette ostromolni a reakezió, lelke meggyőződése 
nem engedte, hogy megtört testtel, de ifjú lélek
kel meg ne jelenjen a megyei közgyűlésen, hogy 
ott a liberálizmusért és szabadságért hatytyúdalát 
el ne zengje, s hogy a liberális követelésként j 
a főrendiház reformálását ne sürgesse. Megható 
volt látni az öreg bajnokot, ki másokra támasz- j 
kodva vánszorgott a terembe, de ifjú tűzzel szó
nokolt a szabadság eszméjéért.

A társadalom is siratja Őt. Önzetlen lelke 
oda szólította mindenüvé, hol a társadalmi ér
dekek kielégítéséről volt szó. A közoktatás, nép
nevelés, humanismus, nemzeti cultura legőszin
tébb oszlopos bajnokát veszítette; a helybeli 
gymnasium egyik apostolát gyászolja, mert az 
elhunyt éveken keresztül volt a gymnasium el
nöke, hová azon meleg szeretet vonzotta, a me
lyet a gyermekek, az ifjúság nevelése iránt min
dig érzett.

Községe és vidéke szegény népének anya
gilag támasztója, erkölcsileg atyja volt, ki min- j 
denét osztotta meg szeretett népével. Családi i 
nagy összeköttetéseit is mindig a jó, a társada- j 
lom érdekének előmozdítására fordította. S ki ily | 
nemes életet élt, most ravatalon fekszik, s szerető ; 
rokonain kívül zokogva állja azt körül a vár
megye, az ország sok kiválósága, kikkel mi is, 
mint egyik szellemi jó barátunkat együtt gyá 
szoljuk az elhunytat. legyen nyugalma örök, I 
s tulviiági boldogsága teljes!

H Í R E K .  I
Meghívó. I lamos Lászlóné szül Ladányi 

Ida úrnő Öméltósága védnöksége alatt a gümör- 
megyei athletikai club által Rimaszombatban, j 
1895. évi február hó 21-én a »Három-Rózsa» 
dísztermében rendezendő zártkörű bálra. Kezdete 
esti 9 órakor. Belépti-dij: Személyjegy 3 forint, 
c^aládjegy 3 személyre 5 frt, minden további 
személy után két forint. Karzatjegy a többi 
belépti jegyek ára szerint. A tiszta jövedelem a 
Club alaptőkéjének gyarapítására fordít tat i k. 
Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirla- 
pilag nvugtáztatnak. Farkas Zoltán b. b. elnök.
I)r. Löcherer Tamás, b. b. alelnök. Feledy Fe- 
rencz, b. b alelnök, Szeleczky Árpád, b. b. jegyző. 
Szentmikléssy Gyula, b b pénztárnok. Hámos 
László a club disztagja, Fáy István, a club el
nöke. Bálbizottsági tagok: Baksay Dezső, Bányay 
Ferencz, Bihari Gusztáv, Bornemisza Elemér,Brau- 
ner Gyula, Brukner Ferencz, Cziner Miksa dr, Dió- 
szeghy Zsigmond, Einsiedler Gusztáv hadnagy, , 
Fritsch Ferencz,Gazda Pál, Hámos Aladár, Hámos 
Zoltán, Hanvay József, Institórisz Endre, Kannán 
Aladár Ernő dr, Kishonthy József, Kubinyi An
dor, Kubinyi Bertalan, Kubinyi Géza, Kovács 
József, ( Őrnagy). Lokcsánszky Endre, Lu
kács Géza, Lössl-Scheuch Ottó (főhadnagy) Mari- 
kovszky Géza, Marikovszky István dr, Máriássy 
Barna, Molnár József ügyvéd, Molnár József 
(hadnagy), Mölczer Gyula, Nagy Elemér, Nehrer 
László, Németh János (hadnagy) Perecz Samu, 
Kepeczky Andor, Cumforli Rosenauer József 
(ezredes), Stojkovics Emil, Szabó Károly, Szakai! 
István, Szeless Ödön dr, Schulhof Pál, Schweig- 
hofer Ferencz, Széplakv Lajos, Török Gyula, 
Ugrik Mihály, Vajda Pál, Veress Samu dr., 
Vozárv Béla, Benedek Gyula és dr. Krausz Gyula.
A meghívók szétküldése mint halljuk hétfőn kez
dődik

—  Iskolai estély. A nov. és decz. hóban
megtartott iskolai estélyek minden tekintetben

sikerültek. A gymnásiumi ifjúság, hogy életké
pességének minél több jeléi adja, e hénap 9-én 
tartja meg a gymnásium tornatermében harma
dik iskolai estélyét, melynek műsora a követ
kező: 1. Népdalok. Énekli a főgymn. dalárda. 
2. »A bűvös vadász*, ábránd Sidney-Schmithtől. 
Zongorán előadja Institórisz Endre VIII. oszt. 
tanuló. 3. Népdalegyveleg Tilinkón előadja Le- 
hoczky Márton VI. ©. t. 4. »Szerenád* Makai 
Emiltől. Szavalja Angyal Matild к. a 5. »Ma
dách »Évája*. Irta és olvassa dr. Veress Samu 
főgymn. tanár. 6. »Repülj fecském* változat. 
Előadják: Fuvolán Sárkány József VII. zongo
rán Groó Béla VII. o. t. 7. »Varázsfuvola« Mo
zarttól. Előadják: zongorán Groó Béla VIL, har- 
móniuraon Institórisz Endre Vili. és hegedűn 
Borsody Károly VIII. osztályú tanuló. Az estélyt 
a gymnásiumi tornacsarnokban táncz követi.



sőt állítólag agy embert meg is támadtak, aki
nek azonban sikerült elmenekülnie. Egy kis 
számú vadásztársaság hírét vevén az idén is 
igpn ritka vendégeknek, nyomban hajtóvadásza
tot rendeztek, de eredménytelenül, mert az or
dasoknak már csak hült nyomára találtak.

—  Megbokrosodott lovak. Január 28-án két 
idés szkálnoki föld míves ember igyekezett be 
Rimaszombatba. Szánjuk, mely elé két fiatal 
csikó-ló volt fogva, egészen a szabadkai Ili
dig szerencsésen jutott ei. I t azonban a lovak 
ismeretlen okból megbokrosodván, s ragadni 
kezdtek. A két éltes ember nem volt kí^pes a 
száguldó lovakat megfékezni ugyannyira, bogy 
az egyiket a gyeplőszarral maguk kézé rántot
ták. A véletlen azonban úgy intézte a lebukott 
ember sorsát, daczára annak, hogy a szán vagy 
200 ölnyire maga előtt tolta, szerencsésen és 
sértetlenül maradt el az országút közepén, mig 
a másikkal tovább száguldtak a lovak. Az utón 
közlekedő emberek igyekeztek megállítani a futó 
lovakat, de nem sikerült. Végre a losonczi ut- 
czában szerencsésen elfogták es a szánon ülő 
halálra rémült másik embert megmentették a 
nagyobb veszedelemtől.

—  Mének kiosztása Vármegyénk területére, 
a megállapított fedeztetési állomásokra a követke
zőleg osztattak ki a ménlovak : AjnácskŐre 2 drb 
Zarif H íj f.-dij 3 írt. Croupier t -dij 5 frt. Alsó-Bát- 
kára i  drb. Amurath Bairactar f dij 2 frt. G'dran ; 
XXXI1I-15. f.-dij i  frt. Nonius XVI f.-dij 4 frt. Ma 
gister 8. fed. dij. 3 frt. Harkácsra 2 drb. 167. 
Nyitra 2, fed. dij 4 frt. Jussuf f. dij 2 frt. Nyustyára
2 drb Ciimer Gidran fed dij 4 frt. Gidran XXXVII 
fed dij 2 frt Pelsőezre 2 drb. Jussuf fed. dij 2 frt. 
120. Bars 8 fed. dij 3 frt. Bimaszécsre 3 drb. Grá 
nát Gidran fed dij 4 frt. Kardosrét 2, fed. dij 3 frt. 
О-Baján fed dij. 2 frt Rimaszombatban marad 6 
drb. Mehetned Ali fed dij 3 frt. Zarif I fed dij 3 frt. 
Jussuf fed dij 2 frt. Kengyel Gidran fed. dij 5 frt. 
Zalán fed. dij fi frt. Harnécz fed dij fi frt. Tornaly- 
lyára7 drb Tonglicz Fehérvár IV —17, fed. dij 3 frt. 
Game (lock II fed. dij 8 frt Count Zdenko 3. 
fed. dij 4 frt. Miion fed. dij. 5 frt. Sonderbar 
fed. dij 6 frt. Plútó II 2, fed dij 2 frt. Kalan
dor fed. dij 5 frt. Várgedére 2 drb. 239 Sza
bolcs fed dij 2 frt. Mirandola fed díj 5 frtÖsz- 
szesen 30 drb.

— Bál Rozsnyón Rozsnyón, 1895 évi feb
ruár hó 16-ikán, a »Fekete-Sas« nagytermében 
tartandó jótékonyczélu zártkörű tánczestély lesz.. 
Rendező-bizottság: Dr. Hajcsi Sándor, elnök. 
Dr. Auerbach Lajos, alelnök, Lázár Ottó. jegyző. 
Kovács Miklós, pénztárnok. Feymann Gusztáv, 
Gáspár Béla, Glatter Ignácz, Grob István, Gut- 
lohn Márton, Jakab Dénes, Kádis Ernő, Kubacska 
András, Langhotfer Győző, Löw Gyula, Maurer 
Oszkár, Markó Géza, Nagy Gyula, Pongó Lajos, 
Sallay Mihály, Stempel Samu, Vanszák György, 
Vajner Gusztáv, ifj Wiesinger К., Wind István 
Belépti dij Személyjegy 3 korona. Oaládjegy fi 
korona. Kezdete fél kilencz órakor. Felülfizeté 
sek köszönettel fogadtatnak s hirlapilag nyug
táztatnak.

—  üzlet átvétel A jóhirii »Görnöri szállo
dát - kávéházat és sörcsarnokot f. hó 1 tői kez- 
dődőleg átvette Flamm Benő, a Kuziner-féle 
kávéház főpinczére. Óhajtandó, hogy az uj tu
lajdonos keze alatt is megtartsa ez az üzlet 
ismeretes jó  hírnevét, — ez nem is fog csorbát 
szenvedni, ha Flamm úr a közönség igényeinek 
mindenben meg fog felelni.

— Tamáeftflin, a községi elöljáróság, f. hó 
24-én, a kisdedóvóda javára, 40 kros belepti dij 
mellett tánczvigalmat rendez. Ajánljuk a közön 
ség pártfogásába.

— Éhező foglyok. Nem azokról a foglyok
ról akarunk mi itt megemlékezni, kik az igaz
ságszolgáltatás börtönében élvezik a bérletbe 
adott kosztot, hanem azokról a kiéhezett fogoly 
madarakról, melyeket az ember utón útfélen lát 
a nagy hidegben a varjuk és verebekkel együtt 
az országutakon és vasuttöltéseken szem után 
futkosni. Igazán megesik a szive az embernek, 
midőn a madárvilág e nemes faját látja éhesen 
csapatostól ide-oda futkosni. A nagy és megfa- 
gyeit hó eltakargatja az artatlan teremtmények 
elől a táplálékot s az éhségtől elpusztítva for
dulnak fel és szolgálnak táplálékul a ragadozó 
madaraknak. Nemes és a vadászatra előnyös 
tett volna tehát, ha azon birtokosok, kik bir- 
tekaikon ilyen éhező fogoly-falkát pillantanak 
meg, időnkint fű- és gabna-magot szórnának ki, 
amely cselekményük sem munkát, sem költséget 
nem igényel — csak egy kis paszsziót és nemes 
keblet.

— A kivándorlók figyelmébe. Azok, kik 
semmiféle reábeszélés által sem engedik magu
kat az Amerikába való kivándorlásról lebeszélni, 
azok tán gondolkodóba fognak esni, ha olvassák, 
hogy Brémából január 29-én egy nagy s első
rangú hajó indult Amerikába és a nyílt tengeren 
elsülylyedt, egy esomó magyar pedig a hullámok

közt lelte halálát. Még eddig nem sikerült meg
állapítani, nem volt-e gömöri ember is közöttük. 
Erősen gyanakszunk, hogy i g e n !  A névsor 
még nem teljes és a magyarországiak megye 
szerint sincsenek még kitüntetve. A vizbe fúl
tak Közt eddigi tudomásunk szerint magyarok : 
Bálint Zmzsunna és gyermekei, Lukács János, 
Here Gábor, Tubács M. Vasas Mátyás, Antonyi 
György, Bessák János. Benyo János, Turcsányi 
György. C'dzmarek György és János, Szollár Éva, 
Bartal Mihály, Babos Mari és gyermeke, Gajdos 
Mihály. Az már tudva van, h >gy Kovács György 
a szomszéd megyebeli EdelénybŐl való De hát 
a többi Szolgáljon ez népünknek megszivlelésül, 
hogy akik Amerikában a nyomorban el nem pusz
tulnak, azok a tengerbe fulladnak. Egy pár sze
rencsés példa után pedig ne induljanak, mert 
a szerencse nem mindenkinek kedvez

— A harkács-s ánkfalvi római kath. elemi 
népiskola javára 1895. január hó 27-én rende
zeti tánezestely bevétele volt 52 frt, kiadása 
pedig 28 frt 58 kr. s igy a jótékony czélra ma
radt 23 frt 42 kr. Felülfizettek Nagy Sándor 50 
kr, Sárkány Aurélné 50 kr, К J 50 kr, Dollik 
András 50 kr, Lányi Lajos 50 kr, Balog József 
10 kr, Miklós József 1 frt 50 kr. Inczédy Ágos
ton 50 kr, Derbész Jánosné 1 frt, X —у 50 kr, 
Válent Anna 3 frt, Miklós Józsefné 5 frt, Klein 
Albert 1 frt és Nagy Ferencz 2 frt. Midőn a 
tekintetes szerkesztőség becses engedet mével e 
helyen beszámolni szerencséi lehetik, et?y al
kalommal fogadják a tisztelt felülfizetők kegyes 
adományokért a rendezőség nevében hálás kö- 
szönetemet. Kelt Harkács-Sánkfalván, 1895. jan. 
bő 30-án, Dlabács Bertalan kántortanitó, mint 
pértztárnok

— Felhívás A »magyarországi lanitók Eöt- 
vös-alapját gyűjtő és kezelő országos bizettság« 
tiszlelettel felkéri tagjait és a tanítói özvegyek 
és árvá< sorsát szivükön viselő nemeslelkö em
berbarátokat, emlékezzenek meg járulékaikkal, 
adományukkal orsz. jótékony intézetünkről s 
küldjék be azokat Rolle/* Mátyás pénztároshoz 
(VI, NagymezŐ-utcza 1.) annyival is inkább, 
mert az előre látható kedvezőtlen mérleg sze
rint -  a várható kegyes adományok nélkülö-

1 zésével — csak igen kevés segély volna az év- 
I  ről-évre szaporodó segélykérők között kioszt- 
' ható. Ügyfeleinket fokozottabb tevékenységre 

kérve, ama reményünknek adunk kifejezést, hogy 
kérésünk nem lesz »kiáltó szó« a pusztában! 
Budapest, 1895. január 2-án. Féterfv Sándor 
elnök, Lakits Vendel titkár, Roller Mátyás pénz
táros.

Felhívás. Azon kiapadhatatlan bő forrás, 
melyhez a munkában elfáradt, gondtól elgyötört,

I üdülés után sovárgó egyén bátran fordulhat, 
. hogy szellemi anyagi erőiben megújulva játszi 

jókedvvel ismét szembeszálhasson a múlandóság 
gyakori következményeivel: azon üdítő forrás, 
mely a csapongó észt, a hullámzó kedélyt és az 
elgyöngitett szervezetet pihentető ráhatásával 
mintegy újrateremteni képes: e tiszta forrás ott 
rejlik elragadó képességeivel azon gyöngéd, bá
jos teremtményben, kinek neve: a nemes lelkű 
nő. Finom érzéke lelkesül és lelkesít, buzdul és 
buzdít. Ez ismert lelkesedés adja alulírottak aj
kaira e szerény kérelmet: a finom, női kéz, 
a találékony ész, mely mindenre kész, része
sítse a rimaszombati kath. olvasó egyletet azon 
kitüntető kegyben, hogy apró tombolatárgyak 
íölajanlása által előmozdítsa nemes czélját. Az 

1 egesz testület legöszintébbháláját és megkülön
böztető tiszteletét nyilvánítja köszönetül mind
azon buzgó telkeknek, a kik február hó 23-áig 
tárgyaikat fölajánlani kegyeskednek A felaján
lott tárgyakat a kath. olvasó egylet helyiségébe 
beküldeni kéri. Rimaszombat, 1895. február hó. 
A rendező bizottság

— A magyar közönséghez! Még nem volt 
nemzetünknek királynője, akiért annyi rajongó 
szeretettel dobogott volna minden magyar ember 
szive, mint Erzsébet, a mi dicsőséges »nagyasz- 
szonyunk«-ért. A magyar nép sohasem fogja el
feledni, mit köszönhet az ő fenkölt szivének, mely 
a haza borús napjaiban oly melegen áhította a 
korona és nemzet közti kibékülést. Imádott fe
jedelem-asszonyunknak most csak régi és rossz 
kivitelű arczképei vannak nálunk forgalomban, 
úgy hogy minduntalan felhangzott az az óhaj
tás, vajha végre méltó másolatban birhatnók az 
ő vonásait. Hatóságok, egyesületek, (kivált nő
egyesületek), épugy mint magánosok, a kik helyi
ségeik vagy szobáik falát Erzsébet királynő arcz- 
képével akarnák díszíteni, bizonyára örömmel 
fogják hat birül venni, hogy a királyné kegyel
mes engedélyével közrebocsátjuk ő Felsége leg
szebb arczképét, legfinomabb kivitelű fénykép 
másolatokban. E kép, mely a müncheni királyi 
képtár egyik legdrágább kincse, eddigelé nálunk 
szinte ismeretlen. A mi fénykép-másolatunk a 
lehető legnagyobb pontossággal és hűséggel adja

, vissza a remek olajfestmény minden árnyalatát

és minden teremnek, minden szobának legszebb 
fali ékességét fogja képezni. A fénykép a legújabb 
technikai vívmányok felhasználásával készül és 
soha meg nem másulva, évtizedekig megtartja 
eredeti üdeségét A kép háromféle nagyságban 
lesz kapható Az l sz formátum méretei (a 
carton beszámításával) 88 cm hosszú, 70 cm. 
széles, Megrendelési ára 12 frt. Csomagolási dij 
külön 60 kr. A 2. sz formátum méretei (a car
ton beszámításával) 65 cm. hosszú, 48 cm. szé
les Megrendelési ára 6 frt. Csomagolási dij 
külön 40 kr. A 3 sz. formátum méretei (a car
ton beszámításával) 48 cm. hosszú, 32- cm. szé
les. Megrendelés ára 4 frt. Csomagolást dij 
külön 30 kr. A másolatokat csak korlátolt szám
ban készíttetjük, es nem kezeskedünk arról; hogy 
a kép elkészülte után hozzánk érkező összes 
megrendeléseknek eleget fogunk tebetni. Min
denesetre már most birül adjuk, hogy a kép ké
sőbbi bolti ára jóval magasabb lesz. Kérjük en
nek okáért a t. ez közönséget, méltóztassék a 
képre való megrendeléseit sürgősen hozzánk jut
tatni A kép február hó folyamán jelenik meg. 
1895. január havában. Maradunk mély tisztelet
tel Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) cs. és 
kir, udv. könyvkereskedés kiadóhivatala Buda- 
pest, Andrássy-ut 21. (A jelen felhívás kapcsán 
megkaptuk Felséges Asszonyunk képének «iakog- 
raf lenyomatát, s írhatjuk, hogy a női szépség 
oly tökélyét, mint a kép mutatja, íantasiaval is 
alig lehet elérni. Királynénknak sok képét lát
tam, de e mellett ezek valósággal eltörpülnek 
Szerk.)

—  A luezerna versenytársa. Egyik kiváló 
gazdánk, saját tapasztalatai alapján, igen érde
kes dolgokat ir a *M. Gazdák L.«-ban, a »La- 
thyrus sylvestris* nevű takarmánynövényről, 
melyet erdei bükkönynek nevez el. A magot a 
müncheni, egyenesen ezen növény termelésére 
alakult »Lathyrus Gesellschaft«-tól szerezte be 
s 10 négyszögöles táblán vetette el. Tapasztala
tai szerint a tulajdonképeni termés csak a má
sodik esztendőben állt b e ; — de azután olyan 
szár íz esztendőben is mint az 1894-iki volt, 3 
kaszálást adott. Az uj takarmánynövényt minden 
állat szívesen eszi s a kisérlettevő azon nézeté
nek ad kifejezést hogy a Lathyrus rövid idő 
alatt, hosszú életkoránál, igénytelenségénél, óriási 
hozamánál és főleg rendkívül magas tá lá ló  
anyagtartalmánál fogva ki fogja szorítani a lu- 
czernát s minden más takarmánynövényt.

— Méhészek és gazdák figyelmébe. A ma
gyar országos méhészeti egyesület szakközlö
nyének a Magyar Méhnek folyó évi első száma 
most jelent meg a következő tartalommal: Üdv 
az olvasónak Vámossy Mihály. A német, oszt
rák és magyar méhészeknek Bécsben tartott 
39-ik vándorgyűléséről szóló jelentés. (Folytatás.) 
Utazásom Németországban (Folytatás). Binder 
Iván A gyalupad mellett. Rinder Iván A méhész 
gondja januárban. Egyesületi élet. A méz a ház
tartásban. Vigyes. Kérdések és feleletek Tagság 
oklevelet kaptak. A mellékleten: Dr. Dzierzon 
művei. A borítékon: Egyesületi mondani valók. 
Levélszekrény. Eladó méz Hirdetések. Ára egész 
évre — 12 havi füzet — 2 frt. Mutatványszá
mokat az egylet kívánatra ingyen küld.

CSARNOK.
MIKOR A NÁD NEM HAJLIK

A vig társaság a boros peharak megett 
összenevetett, amint Boros Benő, a garnizen 
legfessebb tagja, nagy erősen bizonyitgatott va
lamit.

— Hát fogadjunk, fiúk, hogy én meghódí
tom. Hiszen tudjátok . . .

— Tudjuk, tudjuk Renő, hogy te szeren
csés ficzkó vagy az asszonyok körül. De engedj 
meg, Homokayné elcsábithatatlan — szólt közbe 
valaki.

— Hát ugyan miért ? Hát mit szerethet 
azon a nyápiez, apró emberen, a ki még a

I kamaszkorban van V! Hiszen nem mondom, jó 
neve van a gyereknek; de még se nem gazdag, 
se fényes állása nincs. Skribler, tintafogyasztó, 
semmi más I S aztán meg az asszony múltja! 
Egy harminezéves asszonynak nagy múltja van ; 
főkép ha szép. Oh, neki is van ; hajdanában 
úgy hajlott a férfiakhoz, mint a szél lehére a 

I nád. Hiszen hallottátok hírét.
— Jó, jó, Benő. De ez nem bizonyíték 

Tudjuk, hogy elvált asszony. Hogy az első urát 
ott hagyta, mert nem szerette Hanem Homo- 
kayt szereti. Szereti nagyon.

Boross Benőt ez az újabb ellenvetés csak 
tüzelte.

— Hiszen én tőlem szeretheti. Hanem 
azért ő is ingatag, hajlékony, mint a nád. Punk
tum !

A tánezteremben csárdást kezdtek bűzni a 
czigányok. A társaság tagjai felugrállak a va a-



— Így ni apus, most kipihenem maga
mat, te meg pedig benézel a tánczterembe. 
Tudod ?

Kedves csacsogással mondta e szavakat, az 
utolsó szót pajkosan megnyujtva, mint mikor a 
gerlicze turbékolja párjának:

— Tu . . . dód ? . . .
Homokay Emil — mert ő volt az ő sokak

tól irigyelt, még többektől csodált nejével — 
megcsókolta az asszony kezét.

— Tudom, drágám. Mit igyunk ?
S a pinezérrel rendelt valami hűsitőt.
Boross Benő csak nézte Őket. És elkezdett 

lángolni a vére, a mint gondolta, hogy az a 
kamasz mily szabadon csókolja annak az asz- 
szonynak nemcsak a puha, finom kis kezét, ha
nem a fehéres piros arczát, kicsattanó, csókra 
termett ajkát s gömbölyű, márvány nyakát s 
kerek vállait is. S csak nézte, nézte őket hosz- 
szan, mereven, talán feltűnően is.

S mikor az a kamasz ott hagvta a szép 
asszonyt magára az asztal mellett, akkor is 
nézte tovább hosszan, mereven.

A nő szerelemtől boldogan tekintett a tá
vozó П отоку után s mikor az kétszer is visz- 
szafordúlt feléje, mindig utána szólt :

Siess, apus. Aztán majd mondd meg, 
melyik volt a legszebb tánczosnő.

Homokav Emil eltűnt a tánczterem ajtajá
ban Boross Benő pedig felugrott a székéről, 

odalépett a másik asztalhoz s kétségtelenül hó
ditó bókolás közt emelte szalutálásra a kezét s 
hízelgő hangon szólt a fiatal asszonyhoz:

— A legszebb tánczosnő bizonyára nagysád 
lenne!

Homokay Emil felesége csodálkozva nézett 
reá. S halk kaczaj közt dobta oda neki a 
választ;

— Pedig sohasem szoktam tánczolni, uram !
Boross Benőt csak jobban feltüzelte, hogy

közvetlen közelből esett reá a szép asszony 
szemének sugárzó, erős pil’antása.

— Sajnálandó körülmény, asszonyom. De 
most az egyszer örülök neki Legalább szeren
csém van hódolatomat tenni . • .

— Boross Benő ur, nemde?
A garnizon legfessebh tagja mélyen meg

hajolt
— Oly szerencsés vagyok, hogv . .
— No mert az uram emlegette, hogy ta

valy párbaja volt valami a^szonyhistória miatt.
S azt is mondta, ’hogy egy lapos kardvágást 
kapott a homlokára; inig a szegény ellenfelét 
keresztilszűrta.

— Hű maradtál hozzám, ugv-e apus? Csak 
nem csábított el valami szép tánczosnő odabenn 
a teremben ? !

A garnizon legfessebh tagja pedig hűségesen 
referált Homokay Emilnek az állomány váltó- j 
zásáról. S végén azt tette hozzá:

— S végre Boross Benő tiszthelyettest is j 
áthelyezték az Isten háta megé, le Erdélybe; j 
Brassóba

— Hogyan ? Ezt nem is tudtam, — szólt 
Homokay.

— De igen . . .
— Vagy, ugyebár, most fogják álhelyezni? j
Ezt a szép asszony kérdezte s Boross Benő

lassan rámondta :
— Igen.

Nándor a pénzt gyorsan zsebregyürte s 
bambán nézett a távozó tiszthelyettes ur 
után . . .

LLonbhy István.

N Y I L T T É R .
Búcsú.

Üzleti viszonyaim úgy alakultak, hogy 20 
év óta folytatott vendéglői és kávéházi üzletem 
folytatásától — egy időre — vissza vonulok.

Midőn ily hosszú időn át voltam szeren
csés tapasztalhatni a n. é közönség kitüntető 
bizalmát és pártfogását, elmulasztkatatlan köte
lességem, hogy szívből érzett hálás köszönetét 
mondjak a mélyen tisztelt közönségnek irántam 
oly hosszú időn át tanúsított jóindulatáért és 
pártfogásáért.

Ha pedig viszonyaim úgy fognak alakulni, 
hogy egy nagyobb vállal .ttal ismét alkalmam 
leend szolgálat készségemet felajánlhatni a n. é. 
közönségnek, szabad legyen reménylenem, hogy 
becsületes törekvésemmel ismét szerencsés le
hetek a mélyen tisztelt közönségnek szives párt
fogását folytatólag élvezhetni ; legfőbb törek
vésem, életczélom leend magamat arra minden
kor érdemesíteni.

A »viszontlátásrac !
6tömöri bele,

volt szálloda és kávéház tulajdonos.
Rimaszombat, 1895. február 1.

Hirdetmény.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy 

Rimaszombatban, a főtéren lövő

Gömöri szállodát, vendéglőt és kávéházat
folyó évi február hó 1-től fogva átvettem

Főtörekvésem leend vendégeimet kitűnő étkekkel és italokkal olcsón, 

pontosan és előzékenyen kiszolgálni.

Magamat a nagyérdemű közönség becses pártfogásába ajánlva maradtam,
tisztelettel

F L A M M  B E N Ő .

A még eddig folülmulhatatlan M a l á r t e i  k-féle 

csász és kir. Kizárólag szabadalmi zott

patkányirté-pogáosa
azon rendkívüli pusztító szer, amely rohamosan kiirt 

patkányt, egeret ós vakondokét 
anélkül, bogy más háziállatoknak kárt okozna. Phosphort

strichnini, aisenikumot vagy más méregként ható szert azonban mm 
tartalmaz.

Kísérletezések ezen irtószerrel több uradalmakban a legkitűnőbb sí
kénél tétettek ; hivatalosan is megvizsgáltatott és védjegygyei láttatott 
el, melyre ügyelni kérem, mert csak védjegyemmel ellátott patkány irtó-po- 
gácsa hatásáért kezeskedheterr.

Egy nagy csomag használati utas’rássál együtt 80 kr- —  f>0 fillér.
» kis » » » » 1 5  kr. —  80 fillér.

Ezen kiváló patkányirtó szer kapható Budapesten : Vargha Károly 
ügynöki irodájában, Frommer Lajos gyógytára és Feigl Dénes kereskedé
sében Baross-utcza 23., — az osztr. magyar monarchiában valamennyi kivá
lóbb droguistánál, gyógyszerésznél, vas- és fűszerkereskedörél is.

Próbaképpen —  2 ragy csomag —  80 kr előre beküldése mellett 
po, tómentes küldéssel megrendelhető

Nyomatott a kiadó Nóra) J. A. gyorssajtóján Rimaszombatban,


