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Ünnep és czáfolat.
Az az irány, a mely egyedüli szellemi 

táplálékát a társadalmi ellentétek szitásából 
mentette, a mely nem ösmert a társadalmi 
osztályokkal szemben hosszú időn át a 
nyilvánosság előtt mást, mint olyan kriti
kát, a mely nem az ellentétek elsimítását, 
hanem kiólesitését ezélozta. a farsang utol
ján lejátszódott eredmények által is fényes 
ezáfolalot talált.

Nem az első ez a czáfolat, nem is lesz 
ez az utolsó, de az impozáns eró, a fflelv- 
lyel ezúttal fellépett, levert minden kétke
dést, minden ellenmondást, s még azok is, 
kik kibékíthetetlen szellemmel és kritikával 
vannak eltelve társadalmunk iránt, még 
azok is mély hódolattal, lelkes szívvel ün
nepelték ünnepük a múlt hét lezajlott 
eredményeit.

$8 ez a jelenség csakugyan nagy je 
lentoséggel bír, mert bizonyítékául szolgálhat 
annak, hogy az események lelke annyira 
az őszinteség volt, a melylyel szemben min
den ellentmondásnak meg kellett hátrálnia, 
sót, hogy az ellentmondók tábora ís az osz- 
fáflart dicsőítésre volt utalva. t

Nagy megnyugvásunkra szolgál ez, mert 
kezdettől fogva hangoztattuk, hogy az úgy 
nevezett városi és megyét féraest lényegé- 
bed ismerjük, hogy az csak követke
zetesen szított elkeseredésből, túlzóan felfújt 
félreértésekből ered, s meg voltunk győ
ződve arról mindig, ha a társadalomban 
illetékes ténv^zök ye^zik kezükbe a yezc. íI Г u » - f  -

tést, a felfújt semmiségek szétpukkannak, 
mini a szappanbuborékok, a melyekkel ját
szani nem férfiaknak, hanem csak gyerme
keknek való

ís  ehhez az eredményhez tagad hatat
lan a gümörmegyei alle ikai klubbot illeti a 
vezető szerep

Ez a nemes egyesület kezdettől fogva 
társadalmi küzdelmünk egyik kedvelt ezél- 
pontja volt, feltogtuk mindig, mennyire al
kalmas ez az egyesület a társadalom leg
különfélébb tényezőit egybefoglalni nemcsak 
az egyesületi atléta feladatok művelése, ha
nem a legkiválóbb társadalmi arenyek ápo
lása által is, s valamin* ezen egyesület saját 
kebelébe^ il0m ósmerh“t társadalmi viszás- 
ságOKat, ép igy nem lehet, hogy fellépése- j 
ben bármiféle szerepléséhez társadalmi vi- 
szásságok legyenek köt ve.

КЬЬед a klubban van a demokratiának 
oiyan ereje, a mely e téren a legnagyobb, 
s mely a becsület, tisztaság, gentleman fel
fogás, műveltség s ina* társadalmi erények 
ápolásában va;v Azok, kik ezen eszméknek 
é’p^k, azok mind egyenlők, я ily szellemben 
terjesztik az egyenlőséget, azok között is, 
kik vele bármiként is érintkezésbe lépnek.

Az atlela bálon ez a helyes társadalmi 
elv nyert, mint a hogyan nem is nyerhetett 
más kifejezést, — s ha lehet sajnálni va
lamit, úgy az mm lehet más, minthogy 
voltak és vannak mindenesetre még sokan, 
kik ezt a helyes elvet megérteni képtelenek, 
Ó3 kik e képtelenségüket azzal is doku- 
mentálták, hogy akarva távol maradtak a 
szép ünnepélytől, a mely majdnem kizáró

lag kínálkozott a társadalom intéző és 
előkelőségre számot tarló elemein? egye
sítésére.

Kívánjuk, hogy szolgáljon a -./.eíolal. 
tanulságot.

Mi. pedig nem akarunk tovább menni, 
mert nern akarunk az általános lelkesedés 

I győzelmi mámorba keserű cseppeket vegyi- 
! teni, az elmaradottaknak a bizonyára meg

bánt elmaradásból származó keserűségét 
még keserűbbé tenni, hanem e helyett 
megragadjuk az alkalmat, hogy ünnepeljük 
osztatlan lelkesedéssel a gömörvármegyei 
athletikai clubból, annak nemes szellemét, 

j a melyet mint Amerikát felfedezni, a mu
latságon nem kellett, a mely meg volt az 
egyesület első csirájától az atléta báli ün
nepségeken fellépett első virágzás korsza
káig, ó i  még fenn fog maradni továbbra 

, is, meid véleményük szerint ez az egyesü- 
i let változatlan volt és fog lenni nemes 
. Szellemében és csak tagjaiban, anyagi erői

ben fog növekedni.
És mikor az atléta klubot ily módon 

, ünnepeljük, nem feledkezhetünk meg arról, 
hogy a klub a lovagi szellem megteremtette 

1 trónusán uralkodó nőül és védnökül Hámos 
1 Lászlóné ö méltóságát ünnepelte a bálon, 

és a bál után, ki nemes szellemi és lelki 
képességeinek dicssugaraival aranyozta meg 
a fényes estét, s ki mellett a klub disz- 
tagja. Hámos László mint alkotmányos 
miniszter, miniszter társaival: Farkas Zol
tán bálelnök, Fáy István club elnök, dr. 
Lö< berer Tamás és Feledy Ferencz alelnö- 
kök, Szeleczky Árpád. Szentmiklóssy Gyula
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I В. Btniczky Lajos színész ]S9ít. febr. JL.
Folyó évi február hó 27* én a gömörme- 

gyei közkórház halottas kamrájától egy egyszeri! 
koporsóval terhelt gyászkocsi haladt a temető i 
falé. Beniczky Lajos 25 éves vidéki színész utolsó 
útja volt ez.

A gyászkocsit néhány pályatársa, kik ide 
utaztak, elhunyt pályatársuknak a vég»isztessó- 
get megadni, nehány hírlapíró és emberbarát 
követte a szomorú utón.

A kérlelhetlen halál művészi ambitióval 
telt és legszebb reményekre jogosító fiatal életet 
oltott ki az élők sorából, mert Beniczky minden 
tekintetben hivatva volt arra, hogy hazánk első 
művészei közé küzdje fel magát.

Már zsenge korában arra volt utalva, hogy 
a létért önmaga küzdjön és bár mostoha atyja 
életben van, nem volt szülei házánál maradása. .

Uajongással lépett a színészi pályára, hol 
már mint kezdő oly kiváló tehetséget árult el, 
hogy alig pár évi működés után elsőrendű, ked
velt szinészszé küzdötte fel magát. Intelligens 
felfogása, finom aenei hallasa és elpusztithatlan 
kedélye mindenütt a közönség kedvenezévé tel
ték. A legkisebb szerepbe is életet tudott ön
teni és élezei daczára. mindig a jé ízlés korlá
tái között maradt. Esekért különösen a fiatalság

bálványa lett, mioöaion helyeken, hová hivatása
vezérelt^*

Hivatásán kívül, baráti körben, nélkülöz
hetetlen volt, mert a legmogorvább embert is 
felvidította s ez volt amúgy is gyenge szerve
zetének végleges megrontója.

Lehet e csodálni, hu egy fiatal ember, telve 
életkedvvel, szomorú gyermekévei után elragad
tatva mások és a maga fiatal heve által, nem 
gondol eléggé egészsége megtartására?

Végre is gége és tüdőbaja rohamosan ha
ladt elő és már több Ízben közel volt a ka- 
tastropha.

Mindazonáltal rendkívüli tevékenysége és 
életkedve nem hagyta el s színpadi működésén 
kívül azon volt, hegy költői hajlamának is ele
get tegyen. Költeményeket és színdarabokat irt, 
mig végre múlt év nyarán Budapesten műtét
nek kellett magát alávetnie; most már csak 
igen halkan tudott beszélni. |

Elszerződött színházi pénztámokmk és 
szerepezéssel, darabmásolással küzdött a létért 
a gyógyulás reményében, mig f. évi január hó
ban már nem tudta a társulatot követni és a 
gömörmegyei közkórházba vitette magát.

Magára maradt. És miután hosszas beteg
sége, fáradozása és munkásságával szerzett ék
szereit és holmiját felemésztette, most már el
hagyatva lett volna, teljesen ha néhány nemes 
lelkületű emberbarát és a kórházi orvosok nem 
iparkodtak volna sorsát elviselhetővé tenni.

Végre ismét műtét volt elkerülhetlen és 
géguneiszést kellett alkalmazni rajta. Öntudat
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tál, türelmesen állta ki e borzasztó élet-halál 
műtétet és annak sikerülte után élczelve társal
góit, a mennyire most már a gégéjébe illesztett 
eső megengedte.

Bízott sorsa jobbra fordultában, pedig már 
csak napjai voltak hátra, intézkedett ;sorsával; 
a jövő idényre szerződni kívánt s kedélyes le
veleket irt barátainak maidnem az utolsó napig.

Végre a halál, tusa nélkül, mentette meg 
földi szenvedéseitől s azon csekély számú em
berbarátok kik figyelemmel kisérték végnapjait 
az elhagyott színésznek, áldást érdemelnek e 
nemes tettért, annálinkább, mert ők már nem a 
közkedvelt színészt halmozták el jóságukkal, ha
nem a színtársulattól elmaradt pénztárost, kit 
már mindenki elhagyott. Az örökké vidor mo
solygó ajkak lezáródtak — elnémultak és Beniczky 
ott nyugszik a rimaszombati sirkeHben egy 
i g e n  m é l y r e  á s o t t  sírban 1

Hull-e majd azon szemekből e g y  esepp, 
melyek oly csábító igézettel üldözték annak 
idején a »kis Beniczkyt??« Nem hiszem ’ Sok 
baratja közül, kik oly sok vig órát köszönhettek 
a megboldogultnak, megemlékezik-e e g y  is azon 
BeniczkyrŐl, ki utolsójától is megfosztotta volna 
magát, hogy barátjainak örömet okozzon?

És mégis akadtak nemes-szivü hölgyek, 
kiknek könnyei balzsamként hullottak a szeren
csétlen i s m e r e t l e n  színész ravatalára és 
ezek felérnek szászorta a mosolygó Syrén-köny- 
nyekkel.

Memento M ofi!
L u r á n d y  l i u a d a r



(péniügyminiszter) urakkal progiaul32erüen 
működött я a babérkoszorút nekik és ál
taluk a klubnak is odanyujtjuk.

Farsangi ünnepek.
Az idei elég hosszú farsang eltért régi 

hagyományaitól, mert nem mutatott nagy vál
tozatokat a mulatságok számában; de annál ra
gyogóbban, annál impozánsabban számolt le far
sang utolján, az ünnepségek fényes sorozatát 
nyitván meg. amelyek mind egy szellemi köz
pont körül mozogtak, amelyet az athleta-bál 
dobott a farsangi periódus utolsó cyklusába.

A eyklus első periódusa volt az
AthLeta-bál.

A gomörmegyei athletikai klub első nyil
vános nagyszabású fellépése volt a február 24-én 
este megtartott bál. S a klubb elmondhatja: 
*Veni, Vidi, V ici! Jöttem, Láttam, Győztem!«

A klubb megjelent a porondon ! De milyen 
nagyszerű volt ez a szintér. A Rózsa nagyka
puját már függönyök díszítették, a melyeken at 
a kiváncsi szem a kapualjanak fényét és ra
gyogását bámulta. A kapualja fehér sz»nü vörös 
koczkás szőnyegekkel volt bevonva, az oldalfa
lakat tetőzetig vörös drapériák, aranybojtok- 
kal, a czimerek nagy sokasága és 12 drb ara
nyozott nagy égő lámpáju kandeláber tette fes
tőivé és ragyogóvá. A lépcső ház vörös-sárga 
drapirunggal volt gazdagón behúzva- Az elő
szoba egy vivó-terem festői képét mutatta. Min
denütt kardok, rapirok, keztyük, plastronok és 
más h&rezos eszközök festői csoportokba állítva. 
A kék-bársony függönyök diskrétül takarják a 
bejáratot a nagyterembe, a mely díszleteinek 
előkelő stylusával, fejedelmi ízlésével, a drapi- 
rungok festői redőivel, a fegyverzetek, pajzsok, 
dárdák, csákányok, buzogányok, kardok, pallo
sok, pengék, harczi lobogók rajával, és ízléses 
oeoportjaival szemkápráztató képet nyújtottak. Az 
óriási ablaknyilások karmazsin-vörös bársony 
függönyökkel arany rojt- és paszománttal voltak 
ékesítve, az ajtóbejáratokat aranyrojtos pávakék 
kársonyfüggönyök és drapériák redői ékítették. 
A falak szabad helyeit pedig a klub óriási czi- 
mer-pajzsai élénkítették, a melyek körül válto
zatos fegyver- és zászló-csoportok sorakoztak. 
Tagadhatatlanul a legimpozánsabb volt a bál
anyai trónusszerű emelvény. Ragyogó aranyos 
kupola borult az emelvény fölé, a melynek páva
kék bársony redőit óriási lándzsák tartották. Az 
emelvényen a háttért délszaki növények ékesí
tették, s az előtért kék selyem, igazi nagyúri 
ízlésre valló zsölleszékek élénkítették. A kupola 
előképét a Badányi és megyei czimer élénkítette 
A bálanyai tribünnel szemben volt a czigánvok 
emelvénye, buzér vörös és sárga drapirunggal 
övezve, a háttérben a falon pávakék bársony 
drapirunggal, amely a tere.n kuponjától húzó
dott fél körben az emelvényre A falak ember
magasságban э klubb színeivel, buzer vörös és 
sárga posztó drapirunggal voltak köröskörtil 
bevonva, a páholyok és karzatokat vörös-sárga 
selyem kárpitos díszletek ék kitelték A terem 
díszítés részleteit maga a rendezőségnek Farkas 
Zoltán és Pay István elnöklete és vezetése alatt 
volt végrehajtó-bizottság állapította meg és az 
elnökök szigorú körülírást adtak a kivitelre. 
Annál nagyobb dicséretet zengtek a díszletek 
nekik. A terem díszítő Rumboid B. budapesti 
czéget pedig elismerés illeti, hogv mindenben 
igyekezett az intézőknek igényeit és finom Ízlé
süket kielégíteni

Ez a díszes keret volt hivatva egybefoglalni 
a gömörmegvei báli esték egyik legszebb közön
ségét.

A serény rendezőség már nyolcz órakor 
együtt volt

Pont 9 órakor a rend ző;ég sorfalat állott, 
Farkas Zoltán bálelnök és Fáy István klubb- 
elnök, Rumos Lászlőné bálanya és kedves leá
nya Máriás.у Margit meghívására mentek.

A lady patroness Farkas Zoltán karján, s 
Máriássv Maigit urhölgy Fay István karjan vo 
nult a nagyterembe a klubb-tagok sorfala és a 
zenekar élénk játéka között.

A rendezőség minden tagja külön-külön 
üdvölte ő méltóságát, s midőn a sok atbleta tél- 
körben övezte korúi Ő méltóságát, mosolyogva 
mondta: »mikor ennyi derék atbleta v*.n egy bál
ban, annak jól kell sikerülnie«.

£s ő méltósága helyesen jósolt. Egymás- 
után robogtak elő a fogatok és hozták a szép 
hölgyközönséget, a melyet számra aránytalanul 
mull felül a fér fi közönség.

A belepő hölgyeket a rendezőség tagjai 
vezették a bálanya elé, kinek mindenkihez volt 
nyájas és lekötelező szava. S az első kellemes 
benyomás fokról fokra emelkedett.

Impozáns volt, midőn F a r k a s  Zoltán 
bálelnök a budapesti kertészei remekeit, két ka
mélia csokrot átnyújtotta a bálanvanak és ked
ves leányának. A bálanya csokra fehér kaméliák

ból, Máriássy Margit urhölgy csokra rózsaszín 
kaméliákból volt szőve. A bálelnök fejedelmi 
csokrai egesz este bámulat tárgyai voltak. Kel
lemes meglepetést szereztek a L é v a y  Izsó 
helybeli könyvkereskedő által (ki a meghívókat 
is nyomatta) szállított női tánezrendeket. A 
tánezrendek bronz lánczon függőitek, s egy 
czimer pajzsot képeztek, a klub színeivel, és 
hatalmas kardokkal diszi've: a hátlapon volt a 
tánezrend, a mely nemcsak a tánezokat, hanem 
a rendezőséget is feltüntette. A bálanya nagy 
tánezrendje ezenfelül a Badányi családi czimer, 
Máriássy Margit tánezrendje a Máriássy czimer- 
pajzsot is magában foglalta

Tíz érakor az egész fényes társaság 
együtt volt.

Az első pillanattól a legfeszlele.iebb jókedv 
uralta a kedélyeket; az egész társaság egy nagy 
egészbe olvadóit együvé, a mely csak abban 
versenygett egymással, hogy kicsoda produkál 
jobb kedvet.

Rimaszombat megjelent társasága valóságos 
tüntető figyelem targya volt az estélyen.

Hámoa Lászlőné bálanyai tisztet remekül 
töltötte be, mert folyton hol ezt, hol amazt a 
csoportot kereste fel, és kedves társalgása de
rűjével emelte a jó hangulatot. Nem volt senki, 
kit elfeledett volna. Ott volt mindenütt. Harnos 
László, a klub disztagja pedig ' alóban dísze 
volt a társaságnak mindenki iránt tanúsított 
figyelme által.

Az idő szárnyakon repült a jókedv esapon- 
gásai közt, s a szűnóra nem igen csábította a 
tánczteremből a párokat.

Jóval éjfél után vonult a társaság a kas nő 
termeibe, hol mint egy nagy család foglalt he
lyet a terem hosszú asztalai mellett.

A poharak csengtek, a jókedv kaczaja kel
lemes rithmust adelt a zenekar tüzes játékához. 
Közbe-közbe' az éljenzés moraja futott végig a 
termen, a mely Hámos Lászlónét és Farkas 
Zoltán bálelnököt, Fáy István klub elnököt 
éltette

Majd ismét a terembe vonult a társaság, s 
a soupé csárdás olyan tüzzel-hévvel indult meg 
hogy gyönyörűség volt a párokat nézni A lelkes 
csárdás, a melyhez a zenét H o r v á t h  Sárika 
urhölgy irta a bál alkalmára és a melyet a te
hetséges szerzönő ki is fog adni, jóval tovább 
tartott 2 órán keresztül, s utána a tánezok 
lankadatlan jó kedvvel folytak a reggeli órákig, 
mig a hajnali napsugár mosolyogva kívánt a 
jó  reggelben jó  reggelt és mondta a »szívélyes 
viszontlátásra« reggeli üdvözletét.

A jelenvolt hölgyek közül sikerült egyhe- 
jegyezni a következőket : H á m о s Lászlőné 
(sárga selyemben s finom erem esipkediszszel), 
Bornemisza Lászlőné (.sék se’ vem fekete bársony 
diszszel). Balogh Samuné (fekete selyem, csipke- 
diszszei). Béhez-у Viktorné (sötét violett plus, 
toll ккн1 di-zi’ ve, s brokát viragdiszes selyem 
beiét el), Farkas Zoltánné (sárga selv m kék 
p ü<sel). Farkar Abrahámné (fekete melyem), Ha
rn s Zoliánné (világ »s kék -elvem), Hevessy 
Bertalanne (frais selyem bordeaux plüssel és 
gyöng\diszHzel), Kern Adolfné (kávészin selyem 
cr*»m csipkediszszei), Kubinvi Oézáné (vörös 
plüs alj fekete cs pkediszszel), Kubinyi Aladárné 
(fekete illusion pirosas cseresznyék beszövésével), 
Lokcsánszky Endróné (sárga selyem csipkedisz
szei), özv. Löcherer Tamásné (fekete selyem 
csipkediszszei), l)r. Löcherer Tamásné (fehér 

; selyem rózsaszín illusion), Lukacs Gézáne (rózsa- 
1 szin selyem alj, a derék színes átszövéssel), özv 

Máriássy Lászlóne (vörös selyem fekete csipké
vel), Máriássy Lászlóne (világos kék brokát 

i selyem, sötét kék pilis diszszel), Marton Jánosné 
I (rózsaszín selyem himezve, csipkederék vadró 

/sakkal), Mirka Károlyné (rózsaszín selyem),
I Ragályi liezane (tengerzöld brokát relyew), Sa- 

marjay Janosné (rogré, fehér, pirosas virágszö- 
I véssél és fehér toliakkal dszitve), SulhotT Pálné 

(megyszin piros selyem bordo plüssel), Stolez 
I Mártonné (ibolya selyem), Szakai! Andrásné 
I (rózsaszín selyem tenger-zöld plüssel), Szabó 

Györgyné (fekete selyem>, Szentmiklóssy Istvánne 
(rózsaszín nehéz selyem, feketé gyöngydiszszel 
és a derékon ezoboly prémezettel), Dr. Szeless 

; ö  lönné (fehér moirée selyem, fehér gyöngy és 
csillárokkal átszőtt csipkékkel), Széplaky Lajosné 
(féhér selyem rózsaszín illusionnal és rózsa- 
csokrokkal), Vozáry Györgyné (fekete selyem), 
továbbá Balogh Márta (fehér illusio rózsákkal), 
iiencsik Irén (ibolya selyem erem csipkékkel), 
Farkas Maliid (halvány sárga selyem illusio át- 
huzattal), F'áy Lenke (tengerzöld selyem), Heveny 
Mara (rózsaszín selyem, az alj fehér illusioval 
bevonva, török hímzésű aranydisz a derékon), 
Jesko Sári (fehér selyem alj, rózsaszín derék 
ezüst átszövéssel), Kern Jolán (tengerzöld illusio 
festői redőkbe szedve), Kubinyi Mariska (kék 

I illusio veres szegfűkkel), Kubinyi Szeréna (ró
zsaszín selyem és illusion), Kubinyi Margit (fehér 
selyem, fehér illusio áthuzattal és ezüstös át- 

I szövéssel), Löcherer Erzsiké (rózsaszín illusio

fehér szegfűkkel), Máriássy Gizella (fekete sárga 
disrletü brokát selyem), Máriássy Margit (rózsa
szín illusie tünderies babszerüséggel), Máriássy 
Ida (Miskolcz) (sárga selyem illusioval és rózsa- 
bimbóval), Stolez Biri és Jolán (rózsaszín illu
sion), Vajda Ilona (fehér illusie vadrózsákkal).

A páholyokban ott voltak : Draskóczy Lász- 
lóné, Molnár Józsefné, Török Gyuláné, Kishonty 
Józ efné, özv. Zwicker Ottóné, Barna Imréné, 
Szontagh Károlyné, Jurasko Jakabné,^PittaJLi- 
pótné, Schvarez Karolin és mások.

Második nap.
E b é d  S a m a r j a y n á l .

Alig pihente ki magát a társaság, már is
mét abból egy szép koszorú fűződött egybe S a- 
m a r j a  у János vendégszerető házánál. Vagy 
hatvanan lehettek együtt, s Dankó Kálmán já 
téka mellett a derült emlékek hatása alatt a 
jókedv tartotta egy szintén s zép ünnepét, a me- 

I iyet fényes lakoma gazdagított.
h ogadó-estéUj.

Hámos Lászlóne az athleta-bál védasszonya 
és Hámos László az athleták disztagja az atléta 
bál alkalmából fogadó estélyt rendezlek, hogy 
sajat vendégszerető házuknál is maguk köré 
gyűjtsék azokat, kik védnökségük alatt lefolyt 
bál sikerét létrehozták, felhasz iáivá ezen alkal
mat arra, hogy a társadalom kiválóságait is 
maguk köré gyűjtsék. Így jött létre a főispáni 
párnál ez a párját ritkító fogadó estély, a mely
nek szintere a vánnegyeháznak a piaczra néző 
termei voltak.

A felvonulás az ünnepség legméltőságtelje- 
sebb része volt, a mely előkelőség és komoly
ságban az udvari fogadtatásokkal vetekedett.

Ilamos Lászlőné férjé oldalán ragyogó kék 
selyem ruhában fogadta elragadó kedvességü 
leánya Máriássy Margit társaságában a vendégeket.

<) méltóságaik a lekötelező szívélyesség meg- 
testesültjei voltak.

Megkapó látvány volt az, a mind egyre na
gyobbodó fényes társaság, a hölgyek a legdisze- 

I sebb és ízlésesebb estély-öltözékekben, az urak 
! pedig frakkban.

A termek zsúfolásig meg voltak telve.
Az udvari gyászra való tekintettel a fogadó

estélyen sem zine, sem táncz nem volt, tisztán 
társalgás töltötte be az estélyt.

Ihea-estély .
Az ünnepélyes fogadó-estély után a társa

ság átvonult a nagyterembe, hogy részt vegyen 
az egészen magán jellegű thea-estélyen.

A nagyterem szemkápráztató fénybe ragyo
gott, és az asztalok hosszú sora franczia bullet- 
nek olyan gazdag képét nyújtotta, a milyent fe
jedelmi házaknál szokás tapasztalni.

A hidegsültek, aspikkek, óriási fogasok, 
tokok, pá tétomok, franczia felvágottak, sütemé
nyek, torták, krémek, sulezok, fagylalt formák 
óriási raja, hogy az asztalok szinte görnyedeztek 

1 gazdag sulyok alatt, a melyet még fokoztak a 
] fehér és vörös borok, a pezsgők roppant számú 
i battériái.

Bar a jelenvoilak száma a 200 körül járt, 
mindenki bel\el kapott, s a# franeziás ízléssel 
teritetf bullet fogyasztása fesztelen kedv és 
pezsgő durrogás között kezdődött.

Végig nézve a szép társaságon, ott láttuk 
a hölgv előkelőségek legszebb koszorúját, az 
urak között pedig a hivatalnok, földbirtokos s 
polgári in telligent szine-javát. Л társadalom 
minden arnyalata képviselve volt, s mindenki 
of lmn érezte magaf. Hámos László és neje ő 
méltóságaik le se igen ültek az asztalok mellé, 
hanem folyton a vendégek körül jártak-keltek, 
kínálva étellel-itallal, buzdítva, bátorítva jó 
kedvre, a mely mindvégig meg is volt, és a szép 
’ ársaságot reggelig együtt tartotta.

Az estélynek kellemes része volt, midőn 
Szeniiványi Árpád orsz. képviselő felszólalt, s 
ékes szavakban emelte ki, hogy bar Ő ellenzéki, 
de mint ilyen is lelkes szavakban élteti Hámos 
László főispánt nemcsak mint kifogástalan gent
lemant, nemcsak mint páratlan vendégszerető 
háziul at, hanem mint (őispant is, kívánva, hogy 
sok vármegyének legyen ilyen űerék (őispánja, 
élteti őt szívből. Zugó éljen volt a válasz, a mely 
után K u b i n y i  Géza az 6 szokott ékesszólásá
val a legbájosabb házi isszouyt és elragadó szép
ségű leányát elteite, mire az éljenzés megújult. 
Kisvártatva B o r n e m i s z a  László a magyar 
ősi gavallériának tett eleget, midőn lelkes sza
vakban a jelen volt hölgyekre ürítette poharát.

A felköszöntök villanyozólag hatottak, mint 
a hogy az egész társaság mindvégig a legderül- 
tebb hangulatban volt együtt, és mindenesetre a 
jókedv még nagyobb arányokban nyert volna 
megtestesülést, ha Albrecht kir. herczeg halala 
közbe nem jön.

De igy is a főispáni fogadó-estély és theá- 
estély emlékezetes jelköveinek fognak szolgálni, 
hogy a rimaszombati társadalom nem olyan 
félszeg, mint azt festeni szokás, csak igazi 
zászlóhordók, s helyes jelmondatokkal díszített



zászlók kelleaek, hogy a társadalmi élet itt is ! 
úgy folyjon, miat máshol mindenütt. És épp 
ezért a résztvevők nem csak ej?y hosszú emlé
kezetre szánt emlékkel, hanem egy szép tanul
sággél is gazdagodva távoztak el a még sokáig 
kellemes társalgás tárgyát képező estélyekről

II á m o s  Lászlóné (kék selyem), Borne
misza Lászlóné (fekete csipke, vörös pliis, gyöngy 
disz\ Beliczky Viktorné (Bordó alj, brokát se
lyem derék), gr. Almássy Arthurné (rózsaszínű 
selyem), Draskóczy Lászlóné (crem sei vem), Far 
kas Zoltánné (trés, éréin csipkével), Háaios Zol 
tánné (fehér selyem, aranydiszsze'), Hevessy 
Berta'anné (brokát selyem), Kern Adói Iné (fe
kete selyem), Kubinyi Gézáné (fekete csipke, 
alja selyem), Kubinyi Aladárné (fekete selyem 
csipkével), Lokcsánszky Kndréné (bordeaux se
lyem, virágdiszszel), özv Löcherer Tarrásné (fe
kete selyem), dr. Löcherer Tatnásné (fehér, lilla 
selyem), Lukács Gézáné (lilla illusió, fehér selyem ; 
alapon), özv. Máriássy Lászlóné (fekele selyem), ; 
M á r i á ss у Lászlóné i lilla selyem bordóplüssel), 
Molnár Józsefné (erem selyem, gazdagon diszilett 
kék plüssel), Marton Janosne (fehér brokát se
lyem, kék bársony puffokkal), Mirka К irolyné 
• sárga selyem), Bagályi Gézáné (kék selyem), 
Bosenauer .lózselné (fekete selyem), Sarnarjay 
Jánosné (sarga selyem), Sulhof Paine (bordó 
selyem), Stolcz Mártonná (lilla selyem) Szakáll 
Andrásne (fekele, kék selyem), Szabó Györgyné 
(fekete selyem), Szentmiklóssy Istvánná (fehér 
selyem zöld csikókkal és virágdiszszel, rokoko 
stylus), dr. Szeless Ödönné (sangeant selyem vi
rágokkal átszőve, a derékon zöld selyem, crep 
es gyöngydiszszel átvonva; Széplaky Lajosné 
(violett selyem). Török Gyuláné (fekete selyem). 
Vozáry Györgyné (fekete selyem); továbbá Ben- 
csik Irén (violett selyem), Farkas Matild (rózsa
szín alj, fehér csipkével), Fáy Lenke (rózsaszín 
selyem, zöld plüssel), Hevessy Mara (fehér se
lyem, kék csikókkal csipkediszszel), Jesko Sári 
(fehér csipkedisz, kék illusion), Izsépy ilda (láng
vörös selyem fehér csipkékkel), Kern Jolán (ró
zsaszín selyem), Kubinyi Mariska (vörös illusio, 
selyemmel), Kubinyi Szeréna (fehér illusió se- 
lyendiszszel), Kubinyi Margit (tengerzöld illusió 
rózsa átszövéssel), Löcherer Erzsiké (violett illu
sió), Máriássy Gizella (fekete csipke), Mariassy I 
Margit (festői könnyedségü fehér illus on), Má
riássy Ida (Miskolc/, kék selyem), Rosenauer 
Olga (rózsás/.in selyem, sárga diszszel), Stolcz 
Biri és Jolán (rózsaszín illusion), Török Ilona 
(rózsaszín illusion), Vajda Ilona (rózsaszín il
lusion).

Hart n ád ik  пар.
A farsang utolsó napja méltó befejezése 

volt annak a cyklusnak, amelyet az atbleta-bál 
hozott felszínre. A vendégsereg egy nagy része 
volt szerencsés a patriarchális Farkas Ábrahám 
családját üdvözölni és a kedves család körében 
eltölteni az ebéd időt, igazi magyaros vendég- ! 
szeretet és bőség között, Imi a vendégszeretet , 
nagyúri arányait csakis a jókedv képes fölül
múlni. Mintegy 50-en .sereglettek együvé és az 
együtt töltött órák a kellern legőszintébb emlék
kövei maiadnak A menü az Ízlés és választé
kosság remeke volt. Jókedv, dal, elmésség, kel 
lem, derültség és lelkes csapongása a mulató 
lelkesültségnek képeztek az öszhang derűjét. 

Hevessy estély.
A farsang utolsó napjának méltó befejezése 

volt az a fenyes estély, melyet Hevessy Berta- | 
lanné rendezett kedves leánva Mara és a váló- | 
gatott közönség gyönyörűségére. Az estély a í 
díszletek Ízléses csoportosítása melleit folyt le. 
minden vendéget az «Isten hozott« trunspharent 
fogadott 1 A fényes salon a vendégsereg díszes 
közönségét ragyogó koszorúba foglalta együvé.

Ott láttuk közönségünk virágának színét- 
javá t! A hölgyek mind öltözékeikben az ízlés 
pompázó, ragyogó képét foglaltak össze, a me 
lyeknek szingazdag pompájúval csak a hölgyek 
szépsége versenyzett. A háziasszony széles kör 
ben ismert kedvessége és a házi kisasszony 
mindenkit lebilincselő bája tartotta fogva a kö
zönséget, s egyéniségük varázsa a varazshatalmat 
gyakorolta <>z egész társaság felett, a mely nagy 
és előkelőségben kiváló volt.

A reggeli órak sugarai hirdették, hogy 
vége a farsangnak, hogy bekövetkezett a böjt 
ideje, a melyhez azonban hasznos táplálékul 
fog szolgálni a farsang beszedett sok kellemes 
emléke.

•Negyedik nap.
A n a g y b ő g ő  t e m e t é s e .

H Í R E K .
—  Egy korán elhunyt tehetséges fiatal szí

nészt temettünk febr. 27-én, ez Beniczei Beniczky 
Lajos, ki a helybeli közkórházban haltel Teme
tésén lapunkat kiadónk képviselte, es az elhunyt 
koporsójára egy igen díszes koszorút helyezett a 
•Gömöi« részvéte jeléül.

- Várgedei hitelszövetkezet. Már többször 
tettünk említést azon gyakorlati irányról, a me
lyet Stojkovics Emil várgedei földbirtokos a hi
telszövetkezetek meghonosítása tekintetében be
vezetett. Őreimmel konstatáljuk, hogy a megkez
dett munka nem járt eredmenv nélkül. A várgedei 
hitelszövetkezet márczius hó 3-án véglegesen 
megalakult 70 taggal és 130 üzletrészszel, és a 
központi hitelszövetkezet 20.000 frt nyílt hitelt 
nyitott a szövetkezetnek. Ezzel a pénzzel a szö
vetkező gazdák kielégíthetik átmeneti hiteligé
nyeiket. Ugyanezen módon a lobbi község is 
kielégítheti lötelszükségletét. Ha útbaigazítást 
kívánnak, forduljanak szerKesztőségünkhöz. Meg
említjük végül, hogy igazgalósági tagokul meg
választattak : S ‘ojkovits Emil, Olmány István, 
Miosurda József, Visnyai József, Koós Károly, 
Komlós Mihály. — Gsak előre a megkezdett 
utón, ez vezet a boldoguláshoz.

— Botrányos viszonyok. Az országutak és 
más utak szélein ott állanak a jelző táblák, a 
melyek figvelme/Jetik a kocsin jaró kelökot, hogy 
miképp kdl kitörni A figyelmeztetés hatósági 
közegektől ered, hatósági közegek sulyes bünte
tése van az áthágásukhoz kötve, azonban mintha 
ez csak olyan íityfiritv dolog lenne, a publikum 
vajmi kevésbe veszi És az a szomorú a dologba, 
hogy ezt a törvényt épp azok nem veszik sem
mibe, a kik folyton a törvény szigora ellen zú
golódnak — a parasztgazdák. Hallatlan az a 
semmibevevés, amelylyel a kitérés törvényeit 
veszik így történt, hogy a napokban F á y  Ist
ván földbirtokos Rimaszombat fele jött szánon, 
midőn szembe Fonó József parasztgazda jött, 
de a derék iiezkó nem akart kitérni : ily körül
mények közt kénytelen volt az egész útvonal
ból kitérni Fáy István ur, s ahogy kitért, egyik 
lova beszakadt a hóba és oly szerencsétlenül, 
hogy »Gyémánt nevű lovának patája teljesen 
levált és így majdnem az elvérzés veszélyének 
lett kitéve. Még nem biztos, nem fog-e elvérezui 
a szép állat. Bizonyára kívánatos, hogy a leg
szigorúbb körrendeletét bocsássák közre köz- 
igazgatási hatóságaink, bogy a nap-nap után 
tapasztalható gyalázatos visszaélések, amelyeket 
a falusi nép elkövet, megszűnjenek és az ilyen 
szerencsétlenségek kikerülhessenek.

— Súlyos csapás érte Simko Ftrencz kir. 
telekkönyvvezetőt: kis fia, a fi éves Zoltika f. 
hó 2-ára virradóra elhunyt. A mélyen sújtott 
szülők óriási fájdalmára nyújtson enyhülést a 
közrészvét!

A »Gömörvármogyei athleta-klub« a f.
év márczius hó 3-án, vasárnap, délután 2 óra
kor a helybeli torna csarnokban közgyűlést tart, 
melyre a t. tagtársakat van szerencsénk meghívni. 
A tanácskozás tárgyát képezi : 1. Alapszabályaink 
értelmében a választmány és a tisztviselők vá
lasztása 2 Az alap zabályok módosításai 3. A 
közgyűlésig beérkező ügyek elintézése. Fáy Ist
ván, elnök. Szeleczky Árpád jegyző.

A gömörmeyyei dijnoksegélyző egyesület 
f. évi márczius В ей а * Három-Rózsa« nagyter
mében színi előadást rendez. Színre kerülnek: 
* A végrehajtó« vígjáték és a » Huszárszere ein« 
vígjáték. Jegyek előre válthatók özv Miskolc/.y 
Istvánná ezukrázdájában. А/. előadást tánezmu- 
latság követi

A »Három Rózsa« vendéglőnk uj gazdát 
kapott. Réc<*e\ eltávozott Rimaszombatból, s a 
vendéglőt Gömöri Ede vette át Göniürinek oly 
jó renoméja van, közönségünk oly előnyösen is
meri, hogy csak a legjobb reménynyel lehetünk 
eltelve a «Három Rózsi« jövőjét illetőleg. Gömöri 
nem kiméi sem költséget, sem fáradságot, hogy 
ezen régi jóhiru vendéglőnket ismét felvirágoztassa. 
Nekünk is, a Rózsának is szükségé volt Göaiö- 
rire, mert egy megyei központ megérdemli meg 
követeli, hogy legalább egy első rangú Hotelje 
legyen. Gömöri pedig képes a Rózsából ilyet 
csinálni; máris sok újítási eszközölt, az összes 
helyiségeket alapos tisztogatás ala fogta, s gon
doskodott róla, hogy Ízletes étkek es italok, va
lamint általában előzékeny és pontos kiszolgálás 
állal a közönség igénye is kielégítést nyerjen. 
Az ő múltja biztosíték a jövőre nézve, hogy 
benne oly vendéglős» nyertünk, aki igazán ne
künk való. Most már a közönségen áll, hogy 
pártfogásával szerencséltesse Gömörit.

— Nyilvános számadás. A folyó évi február 
hó 24-én megtartott gömörmegyei atléta bálon 
felülfizettek a rendes belépti dijon felül; Hámos 
Lászlóné 100 frt. Farkas Ábrahámné 10 Irt 
Hámos László 7 frt, Hadvánazky György 7 frt, 
Dapsy József 5 frt, Szentiványi Miklós 5 frt, Ma- 
iássy Gizella 2 frt. Hámos Aladár 2 frt, Borne- 
emisza Elemér 2 frt, Kovács Miklós 2 frt, Löf 
kovits Lipót2frt. A felüllizetéseket nyugtázza és 
köszöni Szent mikóssy Gyula s. k. bál pénztárnok.

— Ilidépites A Götnörvármegye területén 
álvonuló Budapest-vácz-kassai állami közúton 
lévő 129. számú boltozott kőhíd kibővítése, va

lamin» к 130 sz. Síjö tud alapépitményi és ezzel 
! kapcsolatos munkáinak biztosítása iránt f évi 

márczius hó 9-ik napjának déli 12 órakor a 
kereskedelemügyi minisztérium 1 B. szakosztá- 

; lyának helyiségében, valamint a rimaszombati 
állatnépitészeti hivatalánál zárt ajánlati verseny - 
tárgyalás fog tartatni. Az 5205 frt fii kr, vagyis 

I Ölezerkétszázhatvanöt forint fii kr. erejéig en
gedélyezett összeg után számítandó é s ' az álta
lános feltételekben megszabott 5 százaléknyi 
bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatok a kitűzött 
időpontig, vagy a nevezett államépitészeti hiva
talnál, vagy a minisztérium segédhivatali igaz
gatóságánál nyújtandók be. A későbben érke
zettek figyelembe nöm fognak vétetni. A szóban 
levő munkákra vonatkozó műszaki művelet, ál
talános feltételek és részletes határozatok a 
nevezett államépitészeti hivatalnál a rendes hi
vatalos órákban naponkint*megtekinthetők^ mire 
a miskolezi kereskedelmi és iparkamara az ér
dekelteket figyelmezteti.

Löfkövics lapot jóhirű kereskedőnk a
tavaszi idényre való divatezikkek bevásárlása 

I végett külföldre utazott. Az ö ismeretes jó ízlése 
garancziát nyújt, hogy csak a legszebbet és leg- 
jobbat fogja bevásárolni s a helyi piaczra hozni.

A rozsnyói takarékpénztár és zálogház 
j részvényeseihez. Intézetünknek f. évi február hó 
I 19-én tartott közgyűlésén az igazgatói áliásra 

beadott szavazatok közül: Schlosser Albert 205, 
Kalmár Imre lf)5 szavazatot kapott. Schlosser 
Albert azonban a választás kihirdetése után meg
köszönve a benne helvezett bizalmat, kijelentette, 
miszerint körülményei nem engedik, hogy az 
igazgatói állást elfoglalja s arra kérte a köz
gyűlést, hogy az utána legtöbb szavazatot kapott 
Kalmár Imre jelentessék ki megválasztott igaz
gatónak. Miután azonban ezen eljárás az alap
szabályok 32-ik igával ellenkezett volna, az 
igazgatói állás betöltése végett uj közgyűlés fog 
tarlatni f. évi márczius hó 11-ik napján. Az 
igazgatóság és felügyelő bizottság tagjai mai 
napon értekezletet tartván, annak alólirt tagjai 
abban állapodtak meg, miszerint a márczius 
11-iki közgyűlésen az igazgatói állásra nézve 
Kalmár Imrére, kinek szakértelme, megbizha- 
tósaga, munka és rendszeretete oly tulajdonok, 
a melyek a betöltendő állásnál különösen figye
lembe veendők, fogják szavazatukat adni. Midőn 
erről t. részvénytársainkat értesíteni szerencsénk 
van, felkérjük, hogy egyedül az intézet érdekét 
szem előtt tartva, jelölésünkhöz hozzá járulni 

I s szavazatukat az intézeti elnök Kr&maresik 
Károly úrhoz a közgyűlés előtt beküldeni szi- 

: veskedjenek. Rozsnyón, 1895. évi február hó 
23-án. Kramarcsik Károly, elnök. Farkas Jenő, 
helyettes igazgató s jegyző. ScheíTer Gusztáv, 
i)r. Markó Sándor. Gál Miksa felügyelő-bizottsági 
tagok. Dr Pósch Dezső, Kék József, Dr. Stromp 
liínécz, Pósch J Gyula, Gutlohn Emánuel. Varga 
József, l'omori Géza. Szekerese János, Schlosser 
Albert, Feymann Gusztáv, Kiss István, Kadvány 
Ferencz, Fábry Károly, Feymann László, Petro- 
vics János, Brösztel György, Alexy Albert, Justh 
János, igazgatósági tagok

Okoliesányi Péter jó hírnevű kovácsmester* 
I uél felvétetik egy tanuló előnyös feltételek mellett.

Midőn a nagyközönség figyelmét U n g h-
v a r y  L á s z l ó  czeglédi hírneves gyüm ölcs- 

! fa  iskolá jának  mai számunkban közzé tett
; hirdetésére felhívnánk, különösen kiemeljük, 

hogy nevezettnél a százezerekre menő minden
féle nemes csemetén felül még mintegy 1500.000 
darab 1—2 - 3  éves g y ü m ö l c s f a  vadoncz 
van eladásra készen, még pedig: körte, alm§i, 
birs, dou czu i,parad icsom , szilva , prim us- 
m y robot a n a , Sa inl-Julien, beszterezei- 
szilva , eper , saj-m eyy, sárga baraezk , 
m andula  és kökényből.

N Y I L T T É R.*)
N y i l a t k o z a t .

A folyó évi február hó 2l-én, ifj. Gasko 
János ur és köztem fölmerült eseményt sajnálom 
es megbántam, ekkor telt kifejezéseimet úgy 
egészben mint részleteiben visszavonom. 

Rimaszombat, 1895. márczius 1.
Varga Lajos.

Nyilatkozat.
A dr. Maurer Arthur és dr. Szeless Ödön 

urak között felmerült kellemetlen ügy a mai 
napon jelenlétünkben a lovagiasság szabályai 
szerint elintézést nyert

Rimaszombat, 1895. február 24.
Kubinyi Géza , Draskóczy László,
Л аду Klem ér, Máriássy Gyula ,

mint dr Maurer Arthur ur mint dr. Szeless Ödön ur 
megbízottai megbízottai.

«éget a
*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelös- 

Szerk-
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Rimaszécsi járás főszolgabirájától.
«36-1. 1P95.

Árverési hirdetmény.
Ciömörmegye tek közigazgatási erdészeti 

bizottságának 73—895. számú határozatával 
Détér község volt úrbéres közönsége tulajdonát 
képező s a rimaszombati m. kir. központi erdő- 
gondnokság által mintegy 495. kataszteri hold 
terjedelemnek talált s az egész területen 0.7. 
zárlatu, 0.9 részben 50—80 éves, bükkös és 0 1. 
részben 80 -1 0 0  éves tölgyes, szórványosan cser
fákból álló, mintegy 3960. m® mennyiségűnek 
talált és 3960 frt értékre beesült erdőterületen 
levő faállomány nyilvános árverésen való eladása 
rendeltetvén el. Ezen árverés megtartására határ
időül 1895. évi márczius hó 19. napjának d e 
10 órája Détér községházához kit fizetik 

Árverési feltételek :
1. Kikiáltási ár 3960 frt, melynek el nem 

érése esetén fokozatosan leszállított kikiáltási 
ár melletti ajánlatok is elfogadtatnak.

2 A kihasználandó erdőnek határvonalai 
a kezelő m. kir. erdőtiszt által a természetben 
kijelölendők lesznek.

3. A kihasználás a megkezdéstől számított 
második év végével teljesen befejezendő, mely 
idő alatt a termelt anyagok az erdőből kiszálli- 
tandék, megjegyeztetvén, hogy a kihasználás 
csak akkor veheti kezdetét, ha volt úrbéresek 
által az özv Biró Bertalannétól megvásárolni 
szándékolt legelő-terület megvétele iránt az 
adái-vevési szerződés jogérvényesen megköttetik.

4 Kihasználás alkalmával a nem használ
ható tiatal lácskák és tüskök is tőből kivágan- 
dók és az Összes fatömeg az erdőből a kihasz
nálás megkezdését követő év végéig kiszállítandó.

5. A fa döntés és szállítás által megron
gált vagy megsemmisített határjelek és mérési 
pontok a kihasználó állal saját költségén azon
nal jókarba hozandók.

6. A vételár az árverés után egész ösz- 
szegfcen az árverést vezető kiküldött tisztviselő 
kezeihez egyszerre lefizetendő.

7. Árverelők által az árverés kezdete előtt, 
a kikiáltási árnak megfelelő 10% bánatpénz az 
árverést vezető szolgabiró kezeihez fizetendő. 
Az árverés után vevő bánatpénze a vételárba 
tudatik, a többi árverelőnek pedig visszaadatik.

7. Vevő a kihasználás folytán az általa, 
illetve munkásai vagy fuvarosai által okozott 
mindennemű károkéi./ teljes felelősséget vállalni 
köteles.

F e l e d ,  1895. február 14
Főszolgabíró helyeit

(I г é f  A 1 ni á 8 » y,
szolgabiró.

xxxxxxxxxxxxxsxxxx

Eladó takarmány.
400 métermázsa kitűnő minőségű eséna 

métermázsánként i* eladó. Értekezhetni: 
Szakai! Barnabással Simonyiban.

Egy hat octftvás

kijátszott zongora
lakváltozás végett

M o ln á r  A l a j o s
fatekas-zsaluzaányi tanítónál 

j u t á n y o s  Á r o n  el]adó.

Több Ízben kitüntetett

Eezterházy
Cognacot

tisztelt vevőimnek a iegjobban 
ajánlom

Heksch Bertalan
Rimaszombat-
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