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Neveletlenség!
Az ifjúság helyes irányban való neve

lése tagadhatatlan nemzeti érdek és feltétlen 
alapja minden etiltirális törekvésnek.

A nevelés az a keret, a melyben még 
a tudomány is azt a mez. kapja raeg, a 
г e 4  nélkül az európai színvonalra igényt 
f win tarthat

у  Ks sajnosán kellett az utóbbi idők ne
hány eseménye által tapasztalni, hogy az 
az elv, miszerint az ifjút a bölcsőtől kell 
nevelni emberré, nem mindenütt nyer kellő 
m *gvalósitást

Pedig az ember egész erkölcsi lényé
nek a nemes zománezot a neveltség adja 
meg

Lehet-e egy ember tökéletes, ha a 
legszebb erényekkel is ékeskedik, ha neve
letlen ? !

Lehet-e kellemes egy gyermek, ki min 
den e lőnye i mellőlI magaviseletében magán 
hordja a neveletlenség komisz kinyomatát?! 
Lehet-e egy ifjú az ifjúság rokonszenvének 
díszével felruházva, ha neveletlen V f> lehet-e 
egy társadalom egészséges. Kellemes, n mely 
ilyen elrugaszkodott, neveletlen, modorti- 
lan, utczaszéli hanggal s za turá lt elemekkel 
van telítve ? ?

Nem lehet1 Ám kévés, hogy a lét kel
lemes nem leend, hanem a.: ilyen rendszer 
mellett bekell következni az erkölcsi eldurvu
lásnak is és az emberi létnek legszebb virágai : 
finom gondolkodás, nemes érzés, kellemes 
érintkezés, előzékenység, udvariasság, lova
giasság sárba lesznek tiporva és a művelt

ség d szes köntöséi a proletárokhoz méltó 
komisz hang és modor tarka foltjaiból 
összetákolt csapszékbe illő rongyai fogják 
felváltani

Hiába vetik el a magot, ha a földet 
mm művelik, a mag el log veszni, vagy 
ha ki is kell. elnyomja azt a sok gaz.

így van ez a művelődés nagy szín
terén is.

Nem elég. hogy az általános ismeretek 
terjesztése által igyekezzünk szolgálni a köz
művelődést, kell, hogy a generálókat ne
veljük is és kell hogy a nevelésnek egye
süli buzgósággal álljon szolgálatába a csa
lád, iskola, társadalom, társadalmi intézmé
nyek és egyesek.

Valóságos hadjáratot kell indítani min
den neveletlenség ellen, mindenütt, hol em
beri lény érvényesül, éber szemekkel kell 
őri állani a legelemibb mint a legmagasabb 
iskolánál, családnál és társadalomnál és ha
lálra üldözni minden neveletlenséget, min
den tettet, a mely legtávolabbról is a ne
veletlenség körébe tartozik!

És ezt az elvet annál inkább köteles
ségünk hangoztatni, mert sajnos, hogy a 
családi körben sokszor az ostoba majom
szeretet a legdurvább fatytyukihajtásoknak 
enged utat a gyermekek erkölcsi életében, 
mert sajnos, nem úgy iskola kötelességét 
betetőzve látja, ha pár maroknyi tudomá
nyos ismeretet elhintet az ifjúság szellemi 
tárházába vagy szellemi tölcsérrel nagy 
nehezen belepréselt egy kis ismeretet az 
üres bjjbe.

Nagy csalódások fogják érni ezt a tár
sadalmat. a melyben az ilyen rendszer lábra 
kap, s hallatlan botrányos esetek fogják a 
közvéleményt iépten-nyomon izgalomba tar
tani amiéi kül, hogy a reeriminátiók egy 
cseppet is változtatnának a helyzeten.

A társadalomban, a hol a felnőttek 
viszik a szerepet, az egyedüli biztosíték, 
hogy igazán kipróbált műveltségű egyének 
vigyék a vezérszerepet, a kik képesek a 
neveletlenséget halálra üldözni, a köznapi 
hangot, modort letiporni.

Az iskolában és családban pedig a 
gyermekek felett n neveltség első feltétele 
a vasfegyelem, amely mellett egyedül lehet
séges a neveltség szép tanait megvalósítani, 
az életbe átvinni és az ifjú generatióval egy 
újabb, modern jellegű társadalmat alkotni, 
amelyben az igazi, hamisíthatatlan művelt
ség uralkodik s amelyben sem névre, sem 
vagyonra, sem állásra, sem tekintélyre, 
sem tudományra nem lehet támaszkodni, 
hogy azok segélyével legyen eltakarva a 
neveletlenség.

A neveltség a társadalmi műveltség 
essentiája, mérge pedig a neveletlenség.

Műkedvelői előadások.
A szatirikus, ki az emberek gyöngéit fe

szegeti és gúnyos, epés Ítélettel sújt mindent, 
ami tökéletlen, kedvencz témának tekinti azokat 
a szitu előadásekat, melyeket dilettá is ifjak, 
dilettáas leányok, asszonyok mutatnak be. Per
sze a Dus*, a Bernhard Sara, a Jászai drámai 
erejét, a Blaháné, .ludic nótázását, az Ujházy, 
a Coquelin jellemző erejét a Náday, Sonnen
thal világfias modorát keresi és tetszeleg magá-

T S E C K S .

H A L I  É J S Z A K A

A tágas hálószobában csöndes félhomály 
hónai, a függőlámpa csipkerojtos piros ernyő 
jéval bizonytalan fényt áraszt ; az ágy barna- 
vörös kárpitja mögött egy bánatos nő ül, szemeiből 
köaytk peregnek alá átvirasztott éjszakák alatt 
megeápadt arczára.

Az ágyban agy sápadt, tévéiig, lázas te
kintett ifjú haldoklik.

A beteg lábánál ül az ápolónő, tigyalmesen 
laste minden mozdulatát, különösen lélegzet
vételét — az orvos leginkább arra tette figyel
messé őt — mert ha . . . akkor vége, meg kell 
halnia.

A hű ápolónő meg sem merte súgni a 
siomoru szivfl anyának, mit mondott az orvos 
— úgy ii eleget sejtet véle anyai szeretető.

A beteg föl ül ágyában, s nehezen, fájdal
masan köhög. Ah, miként hörög a most horpadt, 
de nem rég még büszkén feszült deli, férfias 
kebel, ajkai, azok a finom metszető, csókra in
gerlő ajkak mily elcsúfítottak, mily — utálatosak.

Széjjel tekint, akár csak menekülni akarna, 
mintha csak érezné, hogy eljött az ideje . . .

*S mit szólt az orvos, hogy annyira hörög 
az az egészséges tüdő? hisz családunkban egy 
sem halt meg e könyörtelen betegségben . . .« 
kérdi as anya, szive balsejtelmével, halk hangon.

>Semmit, az nem határoz«, ntondá némi 
el nem rejthető zavarával szavainak valótlansá
gát sejtetve az anyával, »csak gondosan kell a 
fenyőillatot befecskendezni, s minden jó  lesz.«

Pedig ah, dehogy nem szólt Igen, minden 
jó lesz, nagyon jó, ott a szűk, néma lakásban.

*Ha nem enyhül a hörgés, akkor el kell 
pusztulnia — még ma«, monda nyomatékkai az 
orvos, »hisz már lyukas a tüdeje«.

De ezt nem meri megmondani,1 ezt nem 
szabad tudni az anyának, nem, nem, a világért 
sem, hisz gondolatának úgy sem ura már.

** ♦
Farosával haldoklanak, Carneval, a farsang 

bolondos berczege — és 6. Ma temetik a fényes 
halottat.

Át hallatszik a kasziaó termeiben tomboló, 
farsangtemető társaság vigalmi zaja.

A ezigányok, kik legjobban nélkülözik a 
finom gavallér hiányát, egy keringőt húznak, át- 
hallatszik zenéje.

Ifjú szerelmesek kedélyhangulatára legin
kább a keringő dallama hat.

A zene hangja felkölti a beteget álmatag 
együgyüségéből.

Szemei, azok a beesett, fénytelen, kiaszott 
szemek ijesztő diiht és akaraterőt árulva el, fo
rognak üregeikben.

»Ab, most ő mulat, — nem tudom kivel 
és én - — én — haldoklóm«, mondá kis szünet 
múlva a keserű lemondás hangján.

»Mi van ma?« kérdi majd szelíden
» M a ? . . «

»Kedd*, egészíti ki a zavarában válaszolni 
nem tudó aayát az ápolónő.

• Kedd, kedd«, ismétlé a beteg gondolatokba 
mélyedve. »Farsang utolsó napja?« . .  S tenye
rébe rejti forró fejét.

Hova gondol ? tán gyorsan visszaszalad 
még képzelete az elmúlt farsangokra, nehogy — 
késő legyen.

Kis szünet múlva bús magyar nótát húz
nak a ezigányok.

A beteg csontos kezei megsemmisülten hul
lanak t  paplanra s szemeiből fájdalom facsarta 
könyek folynak kuszáit bajuszába.

Az anya átöleli fiát s az anyai szeretet 
I forró csókját tapasztja beesett arczára.

A ezigányok tovább húzzák a szivet kínzó 
nótát, melynek önkívületében a beteg felhürüg :

* KI 1 el kell mennem — engedjetek! . . . 
í Ma temetik a farsangot, ma még tánczolnom I kell vele !

............Ha nem akar . . . majd erőltetem,
kényszerítem Klizt ! . . .

Nem . . . nem . . . könyörögni fogok, kö
nyörögni, hogy mulasson, hogy tomboljon velem 
— utoljára . . ügysem fogok sokáig élni.

Mpg meg kell halnom, ugy e ?  meg kell
I halnom? . . . igen . . válaszol önmaga

Majd azután, — elsőbb el kell mennem a 
farsang temetésére . . különben nem tudok 
meghalni . . . nem

Mamám! adja ide a frakkomat, azt — azt, 
nern, nem azt, — eh, azt a félig az egész — 
a télikabátomat — jaj — megöltök 1



пак az orrűntorgatásban, az erőltetett ásításban, 
tüntet közönyösséggel vagy unalommal.

Szó sincs róla, általán véve a műélveze
teket lehet képzelni különbet is a műkedvelői 
előadásoknál, de gúnyolódásra nincsen ok; el
lenkezőleg minden amellett szól, hogy buzdít
suk és serkentsük azokat, a kik hajlamot, ké
pességet mutatnak a színjátszásra

Lám, a büszke fővárosban, a hol több mil
liónyi költséggel operát építettek és évente száz
ezreket költenek szubvencziókra a színházaknak, 
hol a nemzeti színház, a népszínház, a várszín
ház és két nyári színház részesíti a közönsé
get a színi előadások élvezetében, egyre-másra 
alakulnak műkedvelő társaságok. Egészen csi
nos helyiségeket szereznek, építtetnek kis szín
padokat és szerény keretben ugyan, de elég él
vezetesen bemutatnak egy-egy népszínművet, 
kisebb vígjátékot, operettet.

A vigadó termeiben felváltják egymást a 
leghíresebb haagversenyzők ; jönnek Sauer, Sta- 
vinhagen, Thomson, Ondriesek, D Albert, Bulss 
Mark Paula, zengorások, hegedűsök, énekesek, 
de azért a helyi művészek is megtalálják a kellő 
méltánylást és a műkedvelők hangversenyeinek 
is jut közönség szépen.

Ha a főváros elkényeztetett publikuma is 
szívesen fogadja a dilettánsokat, mennyivel há- 
lásabb lehet a műélvezetekben szegény vidék, 
ha összeáll néhány buzgó ur, néhány lelkes 
hölgy és küzdve a kezdet nehézségeivel, sok 
próba és tanulás, gyakorlat után képes egészen 
elfogadható öiszjátékot produkálni.

Szülők, rokonok, ismerősök bátran túloz
hatják az érdemet, a képességet; ne vegyük rósz 
névea ; ártatlan gyengeség ez ; de ne tflrjük az 
ócsárlást, mely elkedvetlenít és árt az ügynek.

Elvégre tudhatja minden ember, hogy a 
vidéken egyáltalán az egyszerű szórakoztatás
nál még jóval különb feladata is van az ily mű
kedvelői előadásoknak és hangversenyeknek. Ki 
vonhatja kétségbe kultúrái hatásukat ? Túlterjed 
ez azon a közvetlen körön, mely részt vesz a 
mulatságban. Az intellig^ntia, az előkelőség pél
dáját követi a szerényebb sorsú osztály ésesak- 
ugyan szórakoztatva oktatunk. Megkedveltetjük 
a dalt, a zenét, a művészetet, ébresztjük az ér- i 
zéket a művészi szép iránt és azok, kiknek rit
kán van módjukban a székes fővárosba vagy 
külföldre rándulni, bizonyára jobban fognak 
majd lelkesedni a hozzánk érkező művészekért. 
Városunk most sem áll utolsó helyen azok közt, 
melyekben fogékony lelkekre találnak a múzsa 
papjai, de azért még sokat kell tennünk a jel- j 
zett irányban.

A kultúrái szempont mellett nein hagyható 
figyelmen kívül a társadalmi sem. Az emberek 
jobban összeismerkednek, a társadalmi érintkз- j 
zés sűrűbb és fesztelenebb, barátságosabb és 
testvériebb lesz. A műkedvelők produkcziói bő 
anyagot nyújtanak eszmecserékre a szereplőkről 
és az előadott müvekről. Leányaink is örömest 
fogadják majd az oly eszmecseréket, melyek nem i 
unalmasak, mégsem léhák és melyek bizonyára 
többet érnek, mint egyes úgynevezett szépiro
dalmi lapok színes borítékjain folytatott kérdez- 
getések és felelgetések.

Természetesen a kellő határt meg kell tar
tani ; mert bármily kívánatosak is a műkedve
lői előadások, nem szabad őket a hivatásos fog
lalkozás rovására erőszakolni.

A városunk egy előkelő társasága által tér- ,

A láz, a magasfoku íörróság magánkiviile- 
tében elgyöegül, szava elhaló susogásban vész 
el, s egy újabb köhögés inger erőltetése vissza
dobja a gyöngéd kezek megigazította párnákra

A félig nyílt szekrényből kiesett az utolsó 
sonpé csárdásban összetört lakkczipő, mellette 
egy. a tombolás hevében barnára piszkult fehér 
keztyfi — a legalsóbb fokból kíváncsian tekint 
ki a fényes, belyenkint rozsdafoltos korcsolyapár
— a klaquer czilinder mellett, másik fokban 
hever a tört papirlegyező.

Ugylátszik mindezek túlélik urukat, ki ad
dig» míg kitartott, tombolt, korhelykedett.

Imádta Elizt, a csapodár lelkű barna kis 
leánykát, ki szerelmének viszonzása helyett hiú 
játékot űzött e szent érzelemmel.

Majd felnyitja szemeit e az életteli leszá- 
moltság hangján kéri:

»Drága mamám, menj, nézd, kivel mulat 
Eliz — ki az én — utódom«.

Csak tudni akarja, ki van mellette, hogy 
kielégített kíváncsisága nyugodtabban engedje 
megválni az élettől, hogy sírjába vihesse Eliz 
utolsó szereplése momentumának tudatát.

Az anya távozik, kis idő múlva azonban 
visszatér, alig palástolhatván hazug szavait — 
hisz fia gyönge idegzetével úgy sem látja azt,
— szól:

»Nem mulat ő senkivel, ott ül elhagyatva«
A beteg arcza irigy Örömmel fülvidul.
•Ah jó. Hát senkinek se kell ? Jó, — nem

vezett műkéi/el 5i e ^ ly e k  a iu k  alkalm i e 
nézetünk elmondására Talán lesz még mód arra is, 
hogy konkrétabb indítványokkal köszöntsünk be.

Kaszinó-estély.
Feled, 1895. márczius 16.

A feledi kaszinó szellemes elnöke : gróf 
Almássy Alfréd a bál szünórája közben gyö
nyörű serleggel kezében, lelkes szavakban ün
nepelte a megjelent hölgyeket és e közben el
árult egy kedves titkot, hogy Hevessy Berta
lanná úrnő szalónja volt a bál eszméjének csirája.

A nemes hölgy előkelő szelleme vetette 
teremtő erejét a feledi márczius lö-iki este mér
legébe és örömmel konstatáljuk, hogy a finom 
szellem óriási súlya a mérleg ellenkező serpe
nyőjébe, egybehozta az egyensúly összhangjának 
megteremtésére Gömör sok szépségét, kedvessé
gét, a gömöri társaság egy valóban kedves hölgy- 
koszorúját varázsolta együvé.

Az estély az állomás épületeiben folyt le, 
ahol az egyik váróterem tánczteremmé, a másik 
ebédlóvé volt átalakítva.

A tánczterem linóm Ízléssel volt díszítve. 
A fenyőgalylyak fonott lánczai, a virágfüzérek 
koszorúi, ízléses függönyök és drapirungok, csi
nos falidiszek élénkítették a termet, mely annyi 
vándor otthonául szokott perczről órára szol
gálni.

A kik a teremben ma este < sszejöttek,azok 
nem figyeltek a robegó vonatok sipjára, a vas
úti harang kongására, gúnyos mosoly volt a 
válasz, mert ki is vágyott volna a kellemes fár- 

; saság köréből el, ki talált volna a jókedv kelle- 
! mesebb otthonára ? !

Nem! nem! nem! nem! nem! nem me
gyünk mi innen el, inig a házigazda bennünk 
furkós bottal ki nem ver !

A házigazda gróf Almássy Alfréd pedig jó 
kedvének marasztó varázsát vetette súlyba, leg
kevésbé adta az ösraert refraint.

így történt aztán, hogy a mulatság, mely 
páratlan jó kedvvel kezdődött egy másfél órás 
csárdás al, a jókedvnek a mahomedi menyekig 
emelkedő Jákob létráján emelkedett és rózsás 
mosolylyal üdvözölte nemcsak a reggelt, hanem 
kaczagva kívánt jó  napot az égbolt zenitje felé 
haladó napnak is.

És a vándor, ki távol vidékek tájiról a 
másnap reggeli vonattal érkezett és betekintett 
a váróterem világába, a hegedüszó csapongó 
hangjai mellett vigadó, hangulattól csillámló tár
saság derűjén elbáraulva, szinte lebilincselve ál
lott meg, mint a sivatag utasa, ki a paradi- 
csomszerű oázis árnyas honába jut.

Az egész est rózsás képinek tagadhatatlan 
vonzó jelensége volt a szünóra, mikor a szép 
társaság az asztalok mellé telepedett.

Ekkor A l m á s s y  A l f r é d  gróf poharat 
emelt és éltet'e a szép hülgykoszorut és a feledi 
kaszinó estély eszméjének szellemi megterem
tőjét: Hevessy Bertalanné úrnőt!

A lelkes éljen méltó viszhangja volt a si
került felköszöntőnek.

Utánna lapunk felelős szerkesztője emelt 
szót, kiemelte, hogy a kaszinók társadalmi jelen
tőségét a társadalom éppúgy, mint a hírlapiro
dalom elismeri és nem győzi eléggé dicsérni, 
de a hölgyek, kivált a fiatal asszonyok nem 
osztják ezt a nézetet, hogy a raegczibált füle
ket és üstököket ne is említse. Annál inkább

fogok meghalni, nem, boszút fogok állani rajta, 
ha fölgyógyulok«. — Я mosoly száll ajkaira . . .

A farsang vig temetésén kac/.ér mosolylyal 
ajakán, tüzes, észbontó pillantásival szemeiben, 
tombol, mulat a leány, az ifjú megrontója.

»Ma nincs itt S egedi Oszkár«, mondja 
egy hirtelenszöke csinos fiú, bizonynyal Eliz leg
újabb kegyeltje.

»Nincs ? - nem is tűnt föl, pedig valóban 
örvendik, — unalmas kezdett lenni«, mondá 
meggondolatlan könnyedséggel.

»Inkább én mondhatnám azt,« viszonzá a 
iiu szavainak bizonyos szárazságával.

»Köszönöm«, válaszelá Eliz futó pillantást 
vetve lovagjára

Egy rövidlátó gyerek, orrán csiptetővel lé
pett Eliz asztalához, s halván kiről mi szó van, 
szavainak vádat emelő kifejezésével odaszól:

»Oszkár barátom haldoklik !«
De már vígan ütik Össze és emelik ajak

hoz a gyöngyöző pezsgővel telt serleget . . .
Harangoznak — éjfél.
Karneval vig kedélyű herczege el van te

metve, pár napi uralma por és hamu, csak a 
halotti tort ülik vígan : — de ismét fel fog tá
madni egy vigabb, egy kicsapongóbb, egy fénye
sebb életre.

A szomszédban szivet facsaró zokogással 
borid az anya, mindinkább hidegülő fia tetemére.

»Meghalt!« susogják reszkető ajkai.
A c t Endrs.

kötelezve érezik magukat az urak, hogy a ka
szinót a hölgyeknek is kellemessé tegyék a ka
szinói mulatságok által. Ez volt intentiója a fe
ledi bálnak is és hogyha az elnök a kedves 
hölgyeket Hevessy Bertalanné úrnő 6 nagysága 
mint központ körül koszorúba fonta, ha e ko
szorú előtt ihlettel és gyönyörrel állunk, lehe
tetlen, hogy ne éltessük a kedves kertészt, gróf 
Almássy Alfrédet, a kaszinó elnökét, ^kire po
harát üríti.

Lelkes éljen volt az elnök diadalának meg
pecsételje.

Végre az elnök gróf Almássy Alfréd éltette 
Pál Gyulát, mint a ki a mulatság rendezésében 
jobb keze volt,

A szép emléket hátrahagyott mulatságon 
ott voltak; Almássy Arthur grófné, Balog Sa- 
rauné, Csiszár Lászlónó, Dráskóczy Lászlóné, 
Fay Barnáné, Hevessy Bertalanné, Horváth Jó- 
zsefné, fehér N.-né, Glosz Arthurné, Sándor 
Béláné, Török Gyuláné, Vajda Istvánná, Vajda 
Andrásne, Vécsey fKlementina bárónő, Balogh 
Martha. Fornéth Erzsi, Glosz Vilma, Glosz Aranka, 
Hevessy Mara, Hevessy Lenke, Izsépy Ilda, Kos
suth Jolán, Makláry Irén urhölgyek. Továbbá ; 
Almássy Alfréd gróf, Almássy Arthur gróf, Be
nedek Gyula, Csiszár László, Dráskóczy László, 
Diószeghy Dezső, Einsiedler Gusztáv hadnagy, 
Fáy István, Fáy Toncsi, Hámos Aladár, Hevessy 
László, Horváth József, Fehér N Gömöry Olivér, 
Glosz Arthur, Izsépy Jenő, Komáromy István, Kos
suth József, Máriássy Gyula, Okolicsányi Gusztáv, 
Pál Gyula, Répássy albiró Fülekről, Sándor 
Béla, Segesváry Jenő, Szeleczky Árpád, Sze- 
leczky Zoltán, Szentmiklóssy Gyula, dr. Szeless 
Ödön, Szonthy Ferencz, Török Gyula, Vajda 
András, Vajda István, Vajda Pál, Vajda László.

Gömör-Kistiont t e. vármegye rnegyebizott- 
sága által Rimaszombatban 189b évi ápri
lis hó 19. és következd napján tartandó 

rendes tavaszi közgyűlés 
t á r g y s o r o z a t a .
Alispáni jelentés a vármegyei közigazgatás 

állapotáról.
Belügyminiszteri rendelet 4 uj szolgabirói 

állás rendszeresítése tárgyában és ezen állások
nak a közrehirdetett pályázat folylán, választás 
utján leendő törvényszerű betöltése.

A m. kir. honvédségi Ludovica Akadémiá
ban a néhai gróf Rüttler János által létesített 
alapítványi helyek egyikére vármegyénk közön
sége rés érői bemutatandó egy ifjúnak megvá
lasztása.

Honvédelmi miniszteri rendelet a gróf Butt- 
ler-féle lu lovikai alapítványi helyek ellátási költ
ségei tárgyában.

Rizottsági jelentés a vármegyei házi pénz
tár 1894, évi számadásának megvizsgálása tár
gyában.

Bizottsági jelentés a vármegyei különféle 
pénztárak 1804. évi számadásainak megvizsgá
lása tárgyában.

Bizottsági jelentés a mezőrendőrségi tör
vény értelmében megalkotandó szabályrendeleti 
tervezetek ügyében.

Rizottsági jelentés a millennial alkalmából 
törvényhatóságunk részére festendő történelmi 
jelentőségű kép ügyében.

Az uj kormány megalakulásáról szélé mi
niszteri leiratok.

belügyminiszteri rendelet a fertőző beteg
ségek tárgyában.

Kereskedelemügyi min. rendelet a trvh. köz
utak törzskönyvezése tárgyában.

A Dobóczától Darnya községig terjedő út
nak a vicinális utak sorába felvétele iránti be
adott kérvény.

Kereskedelmi miniszteri rendelet a viciná
lis utak rendézése ügyében.

Kereskedelmi miniszteri rendelet tiszolez- 
breznóbányai h. é. vasút építéséhez 10000 frt 
törzsrészvénynek vásárlását kimondó 4077. sz. 
kgy határozat jóváhagyása érdekében.

Kereskedelemügyi min rendelet a teherko
csik kerekei talpának szélessége tárgyában.

Pozscnyvármegye közönségének az egyház- 
politikai törvényjavaslatok szentesítése alkalmá
ból hozott határozata.

Székesfehérvár város törvényhatóságának 
átirata az első magyar király emlékszobának 
felállítása érdekében

Ungvármegye közönségének alirata az 1875. 
évi X t.-cz módosítása tárgyában.

Hevesvármegye közönségének átirata a véd
erőről szóló lö89 évi VI. t.-cz. 25. §-ának mó
dosítása tárgyában intézett feliratának támoga
tása iránt.

Csongrádvármegye közönségének felirata 
az 1874. évi Vili. t.-cz. 10. §-ának módosítása 
iránt



Somogyvármegye közönségének átirata az 
általános mezőgazdasági válság okainak elhárí
tása érdekében.

Nógrádvárrnegye felirata az uj házak adó
mentességének 15 évre leendő kiterjesztése iránt.

Alis áni jelentés a vármegyei pénztárak 
időszaki vizsgálatainak eredményéről.

A korcsma, sörház és pálinkamérés gya
korlása tárgyában alkotott vm. szabályrendelet.

Vármegyei lőpénztárnok kérvénye pénztári 
dijnok alkalmazása iránt.

Jolsva város 1$94. évi gyámpénztári szám
adása

Rimaszombat város kepviselő-testületének 
a salgó-tarjáni kőszénbánya által kibocsátott 
uj részvény elővételi joga tárgyában hozott ha
tározata.

A rimaszombati ált. ipartestület 4808 frt 
kölcsön iránti kérvénye.

NagyrŐcze város által házalókereskedés el
tiltása érdekében alkotott szabályrendelete.

.lolsva r. t. váró«; beadványa kalonabeszál- 
lásolási potadő utalványozása iránt.

Pelsficz község kepviselótestületének hatá
rozata a jegyzői fizetés felemelése tárgyában

A Nagyveszverés tulajdonát képező rétnek 
haszonbérbe adásáról szóló szerződés.

Zachar Sámuel és társai (elebbezése Batkó 
község képviselő-testületének határozata ellen.

Balázs Alajos kérvénye eldöglött lovának 
kártalantlasa iránt.

Mankó György pacsai lakos kérvénye kár
talanítás iránt.

í)r. Drachsler Adolf orvosi oklevelének ki
hirdetése.

A vármegyei községek költségvetéseinek és 
zárszámadásainak jóváhagyása érdemében elő
terjesztett számvevőségi jelentések.

Több rendbeli — a vármegyei gyógyaUp 
bűi előlegezett — vagyontalanság okából behajt
hatatlan kórházi ápolási költségek törlésébe 
hozatala.

izeken kívül még a közgyűlés határnap
jáig beérkezendő s közgyűlési elintézést igénylő 
egyéb ügyek,

Kelt Rimaszombatban, 1805. márcz. 19.
Kiadta:

Draxkovích Gábor,
kiadó.

H Í R E K .
Kossuth Lajos halála és temetése évfor

dulója alkalmából úgy a főváros, mint a vidék 
gyászünnepélyeket rendez. Rimaszombatban a 
polgári olvasókör gyászkeretes plakátokon hívja 
együvé a polgárságot ma délután 3 órára a 
»Három-Rózsá« ra, hol a gyászünnepély le folyni 
fog Lapunk kegyeletét múlt számában rótta le.

— Műkedvelői előadás Mint értesülünk, egy 
előkelő társaság nagyobb szabású műkedvelői 
előadást óhajt rendezni. Kívánjuk, hogy siker 
koronázza a tervezést és hogy minél előbb :t 
nyilvánosság elé kerüljön a megvalósítás.

— Uj adóhivatal. Illetékes helyről vesszük 
a hirt, hogy a rimaszombati adóhivatalt ketté 
fogják osztani és Rimaszécsre — a kerület ré
szére egy külön adóhivatalt fognak rendszeresí
teni. A Rimaszécsiek bizonyára örömmel fogják 
venni e hirt.

— Márcziusi ünnep. A helybeli kath olvasó- 
egylet a múlt vasárnap, márczius 17 én ünne ( 
pelte meg márczius 15-ikét Az ünnepet vasár
nap ülte, hogy minél nagyobb számban jelen- , 
hessenek meg a tagok és vendégek. Az ünnep i 
egy igazán demokratikus jellegű vacsorával volt 
egybekötve. Hollósy József elnök, fenkölt szel- í 
lemfi toasztban ünnepelte a legelső magyar em
bert, a királyt, mire aztán Vajda Péter telek
könyvvezető mondta el költői szárn/alásu, mély 
értelmű szép beszédét, ünnepelve a márcziusi 
eszméket, buzdiiva és lelkesítve azok követé
sére. Ezután megindult a tósztok hosszú sora, 
melyek mind a hazafiság érzelmeit, emelkedett 
hangulat megnyilatkozásait hozták felszínre. Ez 
az ünnep is megerősített bennünket abban, hogy 
az egyesület jó  irányban halad, a melynek czél- I 
jaként a kath. autonómiának társadalmi előké
szítése és ezzel kapcsolatban a hazafias eszmék 
ápolása és jótékonyság gyakorlása jelentkeznek.
Az egyesület ily irányú működése a megérde
melt elismerést fogja kivívni. Az est ugyancsak 
szép mozzanata volt Policsek Rezső káplán be
széde, ki a szabadság eszméinek dicsőítése mel- | 
lett felhívott, hogy a szegényekről is emlékez
zék meg a társaság, я a felhívás után azonnal 
megindult az adakozás, mely szép Összeget gyűj
tött együvé. Hazafias dalokban sem volt hiány
és a »Százat«-ot az egész társaság állva éne
kelte el. Akik a  márcziusi eszméket ünnep- i 
Ük, azok bizonyára a  felvilágosodott szellem és 

a  szabadság szolgálatában fognak állam s maradni, i

—  Katonai lóvásár márczius 28-án fog 
Tornallyán megtartatni, mint ezt már egy Ízben 
jelentettük is.

—  Bodon Pál, a Vályvölgy egyik tipikus 
alakja, e hó 18-án a budapesti Rókus kórház
ban hosszas szenvedés után elhunyt. Ösmerte 
őt a megyében talán mindenki. Egykor jó  va
gyoni viszonyok közt — baráti szívességét, jó 
akaratát sokan tapasztalták — s gavallér volt. 
Adott szavát mindig megtartotta s egy fogadás 
miatt két szép lovat készséggel adott át Sz A. 
megyei jókedélyű birtokos barátjának, ki azon
ban az adománynyal, illetve a nyert értékkel 
szemben Bodon Pál egyik rokona javára tekin
télyes összegű alapítványt tett. Sok tréfa van 
emlékéhez kötve, sok oly esete volt, melyet a 
szelid lelkületű, jó  humoru s a sors csapásait, 
a fokozatos szegény sorsot békén tűrő aggle
gényt megyénk legelőkelőbb köreiben is szíve
sen látott vendéggé tették Elment otthonából, 
saját háza küszöbén szive elfásult, a gondvise
lést nem tartotta igazságosnak, hogy hozzá, a 
ki senkinek roszakarója nem volt, a sors mégis 
oly mostoha lett. Nyugodjék békében 1 Sírja jel- 
télén, mint jó  tettei, mert ő jó volt magan kí
vül mindenkihez s ha téli estéken, hol ő rendes 
vendég volt, a zajos vigsag üti fel tanyáját, e 
vig^ág közt sokaknak eszébe jut ez az elszegé- 
nyült, de utolsó pillanatig becsületes derék agg
legény — Pál ur.

— A vonat kerekei alatt. Gabona Zsuzsi 
férj. Pataki Palné rudnai lakosnő, a feletti bá
natában, hogy férjével — kivel csak öt hete, 
hogy egybe kelt — rósz viszonyban élt. folyó hó 
t'J-én az esteli órákban Rozsnyó mellett a Dob - 
sináról lefelé haladó tehervonat alá vetette ma
gát. A n<tgy sötétségben a vonatszemélyzet nem 
észlelt semmit, csak a felfelé lassan haladó vo
nat vezetője vette észre a holttestet, a mozdony 
lámpája megvilágítása folytán. Az öngyilkos nő 
nyakát a vonat kerekei elmetszették egészen s 
beállott nála a rögtöni halál. Hulláját Rozsnyóra 
szállították be.

Megérkezett külföldi utjából Löfkovics 
Lipót jó hírnevű kereskedőnk s magaval ho
zott sok kiváló divatujdonságot. Ajánljuk olva
sóinknak, hogy keressék fel Löfkovics keres
kedését.

— Nyilvános srámatlás. Feleden, folyó hó 
tö-án, a vasúti állomás dísztermekké alakított 
várótermeiben, a feledi kaszinó által, saját 
könyvtára javára megtartott tánczestély alkal
m ául felülfizetni "szívesek voltak: Draskóczy 
László ur f) korona, Hevessy László ur 6 ko
rona, Vajda András úr fi korona, Balogh Sá- 
muelné úrnő 2 korona, Hevessy Bertalanné úrnő 
2 korona, Horváth József ur 2 korona, Török 
Gyula ur 2 korona, Götnöri Olivér ur 2 korona, 
összesen 28 korona. Van szerencsém ezt kaszi
nónk nevében, köszönetéin nyilvánítása mellett 
tisztelettel nyugtázni Feled, 1895. márczius 20. 
Pál Gyula, egyleti pénztáros.

Pesti Hírlap Az ország legkedveltebb s igy 
természetesen legtöbb példányban megjelenő 
lapja — kétségbe nem vonható hivatalos ada
tok szerint — a Pesti Hirlaj», mely ezt a nagy 
pártolást azzal igyekszik kiérdemelni, hogy foly
ton legtöbb olvasni valót nyújt, jól megválogatva. 
Ma a Pesti Hírlap az egyed iá 1 i lap, mely a ma
gyar irodalom két legelső művelőjét számíthatja 
rendes munkatársai közé. Most is egyszerre kö
zöl Jókai Mórtól regényt a regénycsarnokban és 
Mikszáth Kálmántól elbeszélést a tárczában. 
Ma a Pesti ! iii lap az egyedüli lap, mely rende
sen mindennap 20 oldalnyi terjedelemben jele
nik meg, vasárnapoukint pedig négy ivet (32 ol
dal) szokott adni. Ma a Pesti Hírlap az egye
düli lap. mely naponkint hasábszámra közlött 
szerkesztői üzeneteivel oktat és mulattat egy
szerre Sehol ily fokra ez az érdekes rovat nem 
fejlődött. Mindehhez járulnak szépen megirott 
vezérczikkek, kitűnő tárczák, gazdag színházi, 
napi hir- és távirat-rovatok, törvénykezési kar- 
czolatok, a közgazdasági és műszaki közlemé
nyek bő tarháza stlr Uj évtől kezdve színes ké
pekkel gyönyörűen kiállított divatlap is jelenik 
meg a Pesti Hírlap mellett, Párisi Divat czim- 
mel, még pedig Magyarországon ezintén egye
dül — minden héten. S ennek daczára az ára 
külön csak 2 frt egy negyedévre, a Pesti Hir- . 
lappal együtt pedig csak egy frt. vagyis a Pesti 
Hírlap 3 frt 50 k r , Párisi Divattal együtt pedig 
4 frt 50 kr. Mutatványszámokat mindegyik lap
ból küld a kiadóhivatal (Budapest, váezi körút 
78. ) Melegen ajánlhatjuk t olvasóink figyel
mébe.

Divat a mezögazd tságban czimű röpirat 
irta ifj. Weinmger Mátyás, urad. kasznár — | 

hagyja el legközelebb a sajtót. Ezen röpirat be
hatóan fogja ismertetni a divat karos befolyá
sát mezőgazdaságunkra, gyakorlati alapon uk- 
nyomozólag tárgyalja az olcsó búza kérdést, 1 
párhuzamban fejtegeti az állattenyésztés és hiz- ,

j lalas üzemét, rámutat a gazdatársadalomban 
I mutatkozó bajokra; szóval felsorolja a gazdasági 

válságot előidéző körülményeket és megjelöli a 
kibontakozás irányát. Különösen a földbirtokos 

I osztály és a gazdatisztek figyelmébe ajánljuk 
ezen ak'uális röpiralot, melynek ára bérmentes 
küldé sei 45 kr. lesz. Megrendelhető a »Keszt
helyi Hírlap« kiadóhivatalában Keszthelyen.

Nyilvános számadás. »A gömörmegyei
dijnoksegélyző egyesület« által márczius 9-én 
rendezett szinielőadás alkalmával a bevétel volt :

Belépti jegy felülfizetésekből 93 frt 10 kr. 
Kiadae • . . _  . 89 frt 02 kr.

M I rád vány . 4 frt 08 kr.
J1elülíizettek: Kubinyi Berta, Kubinyi Aladár, 
Beliczky Viktor, Institórisz Endre, Koreny Pál, 
Bőnay Gyula, Kálniczky Istvánné, Kuziner N-né’ 
Hamm N-né 1 — t frtot, Kovács Barnabás őrs
vezető 70 kr, Bródy Bertalan 40 kr, Lovcsányi 
Béla 20 kr, Hollóssy József 20 kr, Pollyák Pál, 
Hagetter Lajos, Zavadszky Ede, Bakottyay Danó, 
N. N 10—10 krt. A nemesszivű adakozók fo
gadjak ezultal is szives támogatásaikért az egye
sület hálás köszönetét. Rimaszombat, 1895 már
czius 10-án Knöpfler Viktor, pénztárnok.

— A kokovai izr. hitközség által e hóban 
rendezett tánczmulatságon felülíizettek: Kokova- 
iak : ag. ev egyház 20 frt, Neuman Ignácz 4 frt, 
Schreier N, Haas Salamon, Knöpíler Károly 
2 -2  frt, Sehabart N., Grensperger N., Kuchta 
János, Jerem Viktor, Kohn Bertalan, Seidner 
Bernit, Polák Márkusz, Haas Adolf, Neumann 
Adolf, Kremnifzky István 1— 1 frt. Steiner La
jos 50 kr. Bimabányaiak : Mirka Karoly 5 frt, 
Blumenthal László \ frt. IJjantalvölgyiek : Üveg- 
gvari vezetőség 5 frt, lieich Ignácz 2 frt, Szüts 
N . Grünbaum N., Fischer Péter 1— 1 frt, Gyür
ke v káról : Seidner József, Braun Sándor, Haas 
Vilmos 1 I frt. В imaszombatból: Grosinger 
Miksa 2 frt, Steiner Samu 1 frt. Krausz Simon 
Jánosi 3 frt, Beinitz N. Polonka 1 frt.

Felhívás a magyar és erdélyországi hon
leányokhoz ! A Kossuth fiuknak a magyar höl
gyek által átnyújtandó s zendi Höpner Gyula 
által szerkesztett »Emlék Artzkép Album« költ
ségeinek országos fedezése czéljábál, Budapes
ten, hazánk néhány kiváló Írója, művésze és 
művésznője közreműködésével tombolajátékkal 
összekötött felolvasó estély fog tartatni. Felkér
jük azért a magyar és erdélyországi lelkes hon
leányokat, hogy a tombolához bármi csekély 
tárgygyal, esetleg kézimunkával hozzájárulni és 
azokat még 1895. év május hó 1-ig (Budapest, 
magyar-uteza 28. 1. am. 3. szám) Szentmiklóssy 
Latinák Ilona úrnő czimére beküldeni szíves
kedjenek. Egyidejűleg megújítjuk kérelmünket, 
hogy azok a hölgyek, a kik »Kossuth Em
lék Album« szám«ára arczképeiket beküldeni 
akarják, hogy azt 3 példányban makkart 18 
centiméter magas, 11 centiméter széles alakban 
rövid emléksorok kíséretében, f. év május 15-ig 
beküldeni szíveskedjenek Tájékoztatóul tudatjuk, 
bogy a két Album a Kossuth fiuknak — a har
madik pedig maradandó emlékül a nemzeti mú
zeumnak tog átadatni, azon megjegyzéssel, hogy 
ezen utóbbi az átadást megelőzőleg Budapesten 

mig a Kossuth testvéreké ugyanezen idő alatt 
az arczképekkel és emléksorokkal együtt, Ma
gyarország és Erdély nagyobb városaiban köz
szemléd fognak kitétetni Budapest, 1895. már
czius havában. Honleányi üdvözlettel a Kossuth 
emlék album országos hölgy bizottsága.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré teszem, hogy a Lu

kács család tulajdonát képező összes meg
levő gazdasági gépek és egyéb felszerelések, 
folyó évi márczius hó 31-én Kövecsesen 
a Nehrer László ur gazdasági udvarában, 
magán árverésen, készpénz fizetés mellett, 
el fognak adatni.

Lukács Géza.

Hirdetmény.
A kokovai gróf Forgách-íéle uradalom

ban egy négy üléses

fedeles landauer
és több nyitott kocsi jutányos áron eladó. 
Értekezhetni az uradalmi intézöségnél a 
kastélyban.



F ü r d ő .

Alulírott ti iztelettel hozom a n. é. 

közönség tudomására, hogy a tulajdo

nomat képező fürdőben —  mig a hi

deg időjárás tart — minden csütör
tök, péntek, szembat és yas&r- 
nap futott szobában, egész napon át 

fürödni lehet: az idő enyhültével pe

dig majd naponkint.

Rimaszombat, 1895. máczius 24.

Kondek József.

6775.-89*. tkv.;

Árverési hirdetményi kivonat.
A rimaszombati kir. törvényszék, mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a ti- 
azolczi kölcsön-segélyszövetkezet végrehajtat
nak Pavlove Mihály és társa végrehajtást szen
vedett elleni 50 frt tőke « járulékai iránti 
árverési Ügyében a végrehajtási árverést nz 
1881. évi 60. t.-cz. 144. s következő §§-ai ér
telmében a rimaszombati kir. törvényszék terü
letén levő Hacsava községben fekvő s a ha- 
csavai 63. ez tjkvben foglalt A. 1 —11. sorszám a. 
Ingatlanból végrehajtást szenvedő Petrik Mi
hály %-od részére 70 frt becsértékben, a ha- 
eaavai 65. sz. tjkvben A. 1. sorsz. alatti ingat
lanbél a végrehajtást szenvedő Pavlove Mi
hályt felerészben és Pavlove Pál tulajdonos 
társát másik fele részben illető 1. hrsiám 
egész ház és belsőségre 160 frt becsértékben, 
a fenti s*. tjkvben foglalt A. 2—18. sorszám 
alatt felvett külsőségi ingatlanból a végrehaj
tást szenvedő Pavlove Mihályt fele részben 
illető jutalékára 350 írt becsérlékben, a ka- 
ceavai 67. sz tj'cvi legelő-illetőségnek a B. 70. 
alatti Petrik Mihály 13j&420-ad rész birtek ille
tőségére 6 firt becsértékben, B. 86* se. alatti 
Pavlove Mihály ЭО'здгО-аб rész illetőségére 36 
frt becsértékben, a hacsava! 60 sz. tjkvi erdő
ből Petrik Mihály 13|шю ad rész illetőségére 
2 frt becsértékben és a B. 100 sz. alatti Pav- 
Cove Mihály 90j2480-ad rész illetőségére 12 frt 
biceértékben 1896. évi m ájus hó 3-ik  nap
jának délelőtt 10 óráját Hacsava községhá- 
cához tűzte ki, mely alkalommal a kérdéses 
ingatlanok becsáron alul is el fognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak a kiki
áltási ár 10%-át, azaz 7 frt, 16 frt. 36 fit 90 
kt, 60 kr, 3 frt 60 kr, 20 kr, 1 frt 20 krt kész
pénzben vagy az 1881. évi 60. t. ez. 42 §-ban 
jelzett és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
ss. a. kelt igazságügyminiszteri rend. 8 §-ban 
kijelölt óvadékképes értékpapírban akiküldött 
keséhez letenni avagy az 1881. évi 60. t. ez. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál! előlegez elhelyezéséről kiállított elismer
vényt az árverés megkezdése előtt a birói ki
küldött kezéhez átszolgáltíitni.

Kir. Törvényszék, mint telekkönyvi ha
tóság.

Rimaszombat, 1894. deczember 24.
Vozáry, kir. tvszki biré.

bevásárlási utamból csak a napokban érkeztem vissza; magammal kozva 
számos újdonságot, különös választék : contektió, női kabát, gallérok, сер- 

pekben, női kalapok, rukakelmék, valódi angol és franezia genreben és dlTfttnjdón Ságot hölgyek és urak részére. Leány 
és fiúcskáknak nagy választék kalapok él ruhácskákban.

Páratlanul álló nagy Cllpii raktáram at, valamint d lva tárn h áiam at tisztelettel ajánlom a n é közönségnek.
Egyidejűleg tudatom, hogy régi üzletemben (piacztér, Szontagh-ház) mindenféle rófös áru, k á l l n t s e n  n ő i  

r u b a k e lm é k  és v á n o s  kiváló nagy választékban és a legdivatosab mintázatokban kapható.
Rimaszombat, 1896. márczius 16.

Kiváló tisztelettel

R e i s e  J ó z s e f .

Nyomatott a kiadó Náray J Л. gyorssajtóján Rimaszombatban.


