
Központ.
Rimaszombat secundum ius antiquum 

vagyis a régi jog szerint szabadalmas vá
ros, a szabadalom arra szolgált, hogy auto- 
miájának kinai falai közé elrejtőzve, társa
dalmi, culturális és közéleti szempontból 
saját külön rendszerét kövesse, melyet azon
ban megdöntött a jus novum, vagyis az 
újabb jog, mely Rimaszombatot megyei szék
várossá tette s igy idekerült a megyei köz
ponti igazgatás, törvényszék és pénzügy
igazgatóság.

A kö/ponliságnak, a székvárosi jel
legnek etzel azonban elég téve nincs.

Szükséges, hogy Rimaszombat egy erő
teljesebb politikát kövessen hogy itt egye
süljön a vármegye szellemi élete, közmű
velődési törekvések góczpontja, gazdasági köz
ponti piacz, forgalmi góc '.pont legyen és e mel
lett birjon Rimaszombat olyan intézmények
kel, a’melyek alkalmasak arra, hogy a várme
gye közönségét ide vonzzák s időről-időre 
nagyobb számban is egybegviijlsék.

Oly czélok ezek, a melyek a város ré
széről öntudatosan kidolgozott programmot 
és öntudatosan keresztül vitt munkát kí
vánnak.

A programmpontokat részletesen ki
fejteni szinte felesleges, mert mindaddig, 
mig az egész polgárság tudatába át nem 
megy a gondolat, hogy a jövő fejlődése ér
dekében mégis jó volna egy erőteljes ac- 
tiót kifejteni, addi^ a programmpontok fel
állítása nagyon, de nagyon kétséges ered 
ményfl munka

Mindenesetre biztató lény az, hogy 
már is mind többen vannak, akik azen 
vagy más irányú újítás megtételét sürgetik, 
ám ha a részleges reformtörekvést is ki
csinyelni' nem szabad, csak egy gyökeres 
reformrendszer söpörheti el az ósdi álla
potokat és teremthet a régi otthonban uj 
világot, a mely a városi uj, nagyobb, fej- 
lődöttebb arányokban és a megyei köz
ponti székhely jellegével felruházva fogja 
feltüntetni.

Ennek a törekvésnek lehet csak gyü
mölcse egy nagy, virágzó Rimaszombat, a 
mely mint város nem lesz az örökös gúny tár
gya, a melyet a fejlődöttebb viszonyokhoz 
szokott emberek a »fészek« szóval illet- I 
nek. hanem vármegyénk igazi gyöngye

Nem egyszer hangoztattuk már ezt 
s teszszük ezt nem azért, hogy bárkit is 
piszkáljunk, hanem mert szeretettel csüg- 
günk az ügyön, amely Rimaszombat leg
szentebb ügye, és mert csak igy reméljük 
megszüntethetni azt a »partikuláris szétta
goltságot, amely ezt a megyét jellemzi, a 
hol Rimaszombat csak első a hasonlók 
között, de nem iga::i székváros. Röcze, Jolsva, 
Dobsina, Rozsnyó, sőt Tornallya épp olyan 
székváros a maga vidékén, akár Rima- j 
szombat, a hivatalos kormányzati kö:pon- 
ságon kívül egy hajszállal sem mutat fel 
több előnyt Rimaszombat amaz városoknál.

Ennek megszületése megyei közös ér
dek, s a legtöbb tettre persze az első] sor
ban érdekelt Rimaszombat van utalva

Ám bogy a hivatalos Rimaszombat 
ez irániban nem tesz semmit, van egy sze-

I rencséje ennek a városnak, hogy vannak 
társadalmában buzgó elemek és társadalmi 
intézmények, a melyek fel-fellépnek a tár
sadalmi közélet szinterére s tesznek egyet- 
más\ ami által a vármegye müveit társa
dalmát **gv kis időre idevonzzák vagy itt 
tartják

így lassan bár, de egyben-másban még 
is előbbre jutunk

A Rimaszombat és Vidéke nőegyeaü- 
lete azon alkalmat, hogy a vármegye kö
zönsége április hó 19-én és következő nap
jain Rimaszombatba jő tanácskozásra, fel
használja, hogy a vármegye közönségének 
kellemessé és emlékezetessé tegye az itt 
tartózkodást és egyúttal a jótékony ügynek 
is segélyt szerezzen.

Változatos hangversenynyel és festői 
élétképek rendezésével örvendezteti meg a
közönséget.

Az est méltó leend egy megyei köz
ponthoz a megyei gyűlés alkalmával és 
csak azt lehet sajnálni, hogy városunk köz
ponti jellege társadalmi téren ily ritka és 
csak ily irányú módon nyer kifejezést.

A DOUSIN'AI JÉ G B A ItL A N G H III.
A folyó évben julius hó 15-én lesz 25 éve 

annak, hogy hazánk páratlan természeti kin
cset, a dobsinai jégbarlangot Ruthnyi Jenő liatal 
bányamérnök legelőször bejárta és két társa, 
Mega Endre és Láng Gusztáv segélyével, egész 
tündéri pompájában a világ elé tárta.

25 évvel ezelőtt indult a tudnivágyó ifjú 
mérnök veszélyes földalatti útjára, kétes sejtel
mekkel tekintvén a barlang titokzatos sötétjébe, 
nem is remélve azt, hogy ama mély földalatti ür 
a világ egyik páratlan csodáját rejti magában 
A »serény bányaméc» pislogó világa fölséges 
jégalakzatokra, milliónyi ragyogó jégkristályra 
vototto halavány fényét. Az ifjú fölfedező sze
mei is meg-megcsillantak a természet e szeszé
lyes nagyszerűségeinek láttára s bizonyára foko
zott mértékben érezte ama gyönyört, mely az
óta ott annyi természetkedvelő lelkét áthatotta.

Dobsiaa városa lelkesedéssel üdvözlé a föl
fedezéket s költséget nem kímélve, intézkedett, 
hegy a barlangot járhatévá tegye. A bejáratot 
megbővité, fapadlókat és korlátokat alkalmazott, 
a világítást azonban jó ideig csak szerény gyer
tya- és lámpafény eszközlé. Csak újabb időben 
rendezett be a barlang fölfedezője és egyúttal

bérlője villamos világítást. Azóta 8 ivlámpa, 
(egyenként ezer gyetyafeny erejű) ragyoglatja 
be tündéries fénynyel a barlang egész belsejét.

A barlang látogatottsága — tekintve külföldi 
hus«>nszerü kincseket — még mindig nem oly 
mérvű, mint a milyet valóban megérdemelne. 
Egyik oka mindenesetre az. bogy a legközelebbi 
vasúti állomások is (Dobsina, Poprád) néhány éra
járásnyira lévén, egy kissé nehéz a hozzáférhe- 
tés. A mai vasutas világban a turista nehezeb
ben adja fejét habár csak 2 —3 órai kocsiuta
zásra is ; bár a rázatás és nagyobb költség kel
lemetlenségeit bőségesen kárpótolják azon re
mek, fenyvesboritotta vidékek, melyek akár Pop
rád, akár Dobsina felől utazva, a természetked
velőt gyönyörködtetik. A remek sztraczenói völgy 
sziklaszorosaival, rohanó hegyi patakjával, illa
tos fenyveseivel egymagában is megérdemelné, 
hogy messzeföldről is fölkeressék.

A barlangot fölfedeztetéie óta a múlt év 
végéig összesen 4Ö.302 egyén látogatta meg. Eb
ből esik egy évre átlag 1852 látogató.

E látogatók közt volt több uralkodó és kir 
herczeg és herczegnő is, mint pl. Stefánia özv. 
trónörökösnő, Károly Lajos kir. herczeg és neje, 
Milán szerb exkirály és fia Sándor király stb. 
kik mindannyian elragadtatással szemlélték e 
földalatti tündérországot.

Nagytermében néhány jégünnepély is tar
tatott nyár derekán. Ne.n eléggé hangsúlyozandó 
azonban, hogy a korcsolyázás által, a barlang



S úgy is történt . . .
Nem volt ott szükség a hivatalosan oda 

kirendelt 15 csendőr rendtartására, sem a te
kintetes járási Főszolgabírói hivatal megje
lenésére: küzdelem nélkül, csendben és röviden 
folyt le ott minden. Annyira röviden, hogy a fél 
12 órakor odaérkezett elnökség már a délutáni 
két érási vonattal Nyustyáról Rimaszombatba 
visszatérhetett. A rendkívül népes gyűlést tör
vényesen megalakulnak találván, feltették a 
kérdést: vájjon az utólagosan Argay jelöltetése 
érdekében beadott kérvény az egész egyház kí
vánsága-e ? mire az ellenző magyar párttöredék 
elnémitásával a jelenvolt ködmönösök összees- 
küvésszerüen rázugták az igent. Az elnökség a 
klenoczi autonom egyház egyhangú akaratának 
ilyetén manifesztálása előtt meghajolva kérvé
nyüknek helyt adott s Argayt megválasztottnak 
nyilvánította ki és befejezésül az egyháznak ki
jelentette, hogy ezen választás felett még a fe
lettes hatésági fórumok is dönteni hivatvák s 
attól teszi tehát egyelőre függővé Argaynak hi
vatalába való törvényes beiktat hatását. Hogy 
azonban már ez tényleg is keresztül vitetik és 
végleges tövényesitést is feg nyerni, az több, 
mint valószínű.

Azért is méltán eshetik gondolkozóba min
denki, aki e nehéz ügy küzdelmes folyamát is
meri: volt-e ennek valami reális alapja, el fo
gadható czélja, tsak némi objektiv értéke is ? 
Mi pedig tárgyilagos észrevételeinkst ez ügyre 
nézve a következőkben adhatjuk elő

E kérdés a :maga valódi alakjában ezen 
lapban volt megismertetve. Fájdalom! — bi
zonyára az elnökség sajnálatára is — e nsmts 
hasafias küzdelem vége nem volt a mi pártat
lan véleményünknek s őszinte óhajunknak meg
felelő: a harcz elvi magaslatához méltó teljes 
sikerű; egészen kifogástalan, a közegyház érde
kére nézve pedig üdvös.

Miért ?
Nem lehet az ev. egyház jövőjére vonat

kozólag üdvhozó az olyan eljárás, melyben any- 
nyi szembeszökő hasonlatosság van a gyűlölt Al- 
chiavelli ismeretes elvéhez : a czél szentesíti az 
essközt. Hogy ugyanis Klenóczon a Bodiczki ki- 
záratása miatt mélyen felháborodott népet ki
elégítsük : ujabbhi daczos akaratának ravasz 
megnyilvánulását készségesen elfogadjuk, az au
tonom szabadság csufolóival kezet fogunk, csak
hogy a hínárból ideig óráig kieviezkéljünk.

Elbiazszük — mondjuk előre az ellenvéle
ményünknek — Klenóczon ma béke honol; de 
a béke árát vajmi drágán kellett megfizetnünk.

Nos, a törvényesités processusa is el fog 
következni sorban az egyházmegye, kerület és 
egyetem jóvá fogja hagyni e különös választást ; 
tudjuk nem lesz, aki azt meg merné támadni, 
sőt a klenóezi magyarpárt részéről a választás 
ellen beadott apellaczió is röviden fog eiutasit- 
tatni, de azért rajta marad a választáson örökké 
a bélyeg, hogy ha az nem is az írott törvény 
elenére (a szegény ev. egyháznak most nincsen 
törvénye!) legalább minden törvény nélkül ej- 
tetett az meg Avagy törvénynek kell-e már ne
veznünk azt is, ami nyilván annak a klenócziak 
által valé kijátszása, ami a törvény ellen való 
bosszú, makacs daczolás volt ? Csak állítsuk hál 
föl minden egyes renitens egyház követelődzését 
törvényül: akkor majd szép reménynyel nézhe
tünk a jövendő választásokra sorban. Hisz a kle- 
aóczi eset — bár ne lennénk igazi jóslók — 
kegyetlenül fogja magát megboszulni, ismétlőd
vén jövőre még számtalanszor. Tetszik tudni ki 
örült a választásoknak legjobban? Felvidékünk 
jámbor népének amaz álprófétái!

És a múltban ? Ha a törvényes alaphoz ily 
elaézőleg tartjuk magunkat : ma Nyustyán Kri
záén, Klenóczon ily absolut népjogon Bodiczky 
M. volna a pap; Fűrészről L^ncsekot, Klenócz- 
ról Salvát ki nem teszik vala . . .

Csak utánna! és a szegény ev. egyház 
örökre megboldogult I Hisz ahol törvény, tekin
tély, parancsoló hatóság nincs, mi maradt még 
ottanjaz intézmény jellegéből?! Az automia ? 
klenóezi stylusban.

No de a sokat emlegetett hazafiság érdeké
vel is hogy állunk ? Klenóczon nyilt dicséretben 
részesült az egyház közönsége, amiért autonom 
joga mellett oly híven kitartott. No ez ugyan — 
más oldalról tokintve — szép apostrofálása a 
bazafíságnak! A nemes küzdelem véget ért. A 
csata az ellenzék javára dőlt el. Mi azonban a 
választás után is kénytelenek vagyunk állítani, 
hogy Klenéozon a magyarság feladott Capito- 
liuma igen is veszedelembe került s nem igen 
fogja azt egyhamar az éber hazafiak lúdserege 
sem megmenteni.

A két esztendői küzdelemnek ilyen eldön
tésére igazán ráillik az egykori jellemző diadal- 
üzenet: »még egy ilyen győzedelem — és Pyrr- 
huas veszve van«.

<-*>* *

A klenóezi papválasztás ügyében lapunk a 
saját, külön véleményét még ki nem mondotta.
A ' tényekben rejlő igazság felment a hosszas 
nyilatkozástól, annál is inkább, mert ezen ügy
ben szócsövek nem voltnnk és nem vagyunk. A 
kérdés két részből áll: az egyik miért követke
zett be az interregnum ? Válasz, mert Bodiczky 
Mihály az elnökség által pánszláv érzalnaünek 
tartatván, a választásból kizáratott, a három 
megmaradt hazafias érzelmű jelölt pedig a kle- 
néczi egyháznak nem kellett.

A kérdés második része, miért kellett Ar
gay György és nem a régi három törvényes 
jelölt ? A válasz, mert a klenóezi egyház, ha 
már akaratát nem tudta érvényesíteni az egy- 
házfe.sőbbség törvényes intézkedésével szemben, 
hát kibójtölte, hogy az egyházfelsőbbség akarata 
se érvényesüljön az ó jelöltjei tekintetében És 
e ponton naivság kell Argay György ur hazafi- 
ságát feszegetni. Legyen ő a  legjobb hazafi benső 
lelkiiletébe i, a kérdés lényege, hogy Argay György 
ur hazafias érdemei voltak é az indító okok, me
lyek a klenóezi egyházat ez Ő megválasztásara 

I v.tték? Alig hisszük, mert hisz akkor nem lett 
volna okuk a három törvényes jelölttől elfor- 

! dúlni.
A klenócziak czélja tehát a parti Alis győ- 

zedeltm vágya volt és áll ez annál is inkább, 
mert hallottuk, hogy Argay György ur sokfelé 
hazafiaskodott, sok elismerő nyilatkozatot adtak 
ki róla, ő maga is ünnepélyesen kijelentette ezt, 
sőt mi sem akarju i azt kétségbe vonni, de soha 
nem hallottuk, nogy Argay György ur a klenóezi 
egyházzal szemben a választás előtt ostentative 
szerepelt volna igazi piros-fehór-zöld- világí
tásban, a klenóezi hívek szemében mint magyar 
nemzeti érzületü pap tűnt volna fel, a magyar 
istentiszteleti és oktatási nyelv meghonosítása 

! iránt kísérletet tett volna.
Innen magyarázható az a tartózkodás is,

> a melyet a magyar elemmel szemben Klenóczon 
tanúsított és a mely azt a nagy hírlapi bot
rányt hozta felszínre, melylyel szemben csak 
azt csodáljuk, hogy Argay ur a hírlapokban és 
nem a büntető avagy a sajtóbiróság előtt kere
sett elégtételt.

Végre gondolkozóba ejt bennünket az a kö- 
j rülmény is, hogy tudjuk azt, miszerint a tót pa 

raszt nép alázatos lelkülotével egyháza felsőbb- 
ségével szemben nem mer ellentállani, amíg a 

' titkosan vagy nyíltan működő álpróféták nem 
mozgatják és megvagyunk győződve, hogy nem 
a nép akarata, de a lázitó hatalmak munkája 
volt amely két évi daczolás után a törvényes 
jelöltektől elfordult, nem azért, hogy a hazatias 
lelkületűnek hirdetett és magát olyannak valló 

: Argay Györgyöt választhassa meg, hanem hogy 
a magyarnak tartott egyházi felsőbbségnek meg- , 
mutassa, hogy az Ő akarata megvalósulni nem 
fog, a klenóezi ködmönösök és titkos intéfcőiuek 
keze erősebb, mint az egyházi felsőbbségé. Eb
ben rejlik a helyzet kulcsa, ez a lázadó aka
ratnak ma gvenge hullámverése, de vészteljes, 
romboló elemmé lesz, ha még több erőhöz jut, 
és elfogja söpörni Argay urat is, ha egy napon 
az jutna eszébe, hogy a klenóezi népnek a ha
zafias magyar érzelmeivel imponáljon, magyarul 
oktasson és prédikáljon, csakúgy hébe-hóba ír ! 
Az ilyen áramlatnak előre dicsériádákat nem tu
dunk zengeni, mert »timeo Danoos et dona 

! ferentes !«
Kívánjuk, hogy Argay ur nemzeti missiója 

és klenócziaknak árért való lelkesedése le
gyen a mi czáfolónk, s mi örömmel fogjuk ak
kor az ügy főintézöjének, nagytiszteletü Glauf 
Pál urnák és Argay György urnák a babérko
szorút odanyujtani !

Sajtóperünk befejezése.
M á s o l a t .  2279— 895 szára. Ő Fel

sége, a király nevében! A m kir. Curia 
a Récsey Lajos és Hafner Sámuel magán
vádlók keresetére, rágalmazás vétsége mi
att vádolt Náray Jenő Albert ellen, a kas
sai kir. törvényszék, mint esküdtszéki bíró
ság előtt folyamaiba telt s ugyanott 1895. 
évi február hó 15-én megtartott nyilvános 

í főtárgyalás alapján 1231. sz. a. Ítélettel 
befejezett sajtóügyet, a magánvádlóknak 
1 8 9 5  évi február hó 18-án 134-5- szám 
alatt beadott semmiségi panasza folytán 
1896. évi márczius hó 12. napján tartott 
nyilvános ülésében vizsgálat alá vevén, kö
vetkező végzést hozott. A magánvádlók 
semmiségi panasza — az azt elfogadó 
1345 -895 . számú törvényszéki végzés meg
semmisítése mellett — visszautasittatik. In
dokok ; Az esküdtszék Ítélete ellen a sem
miségi panasz az eljárási szabályok 88. *és

87. §§-ai értelmében Írásban adandó be 
és pedig az eljárási szabályok 86. §. és az 
1867 évi október hó 1-én 733. szám alatt 
kelt I M. R. 3 ik pontja szerint úgy a 
kőzvádlő, mint a magánvádló részéről az 
Ítélet kihirdetésétől számított 24 óra alatt, 
mely határidőt a semmiségi panasznak 
fölöslegeképpen a főtárgyaláson szóval tér
tént bejelentése, meg nem hosszabbíthatja. 
Az 1346—95. sz. a- az Ítélet kihirdetésé
től számított harmadik napon beadott in
dokolás, helyesen semmiségi panasz, tehát 
elkésés indokából már a törvényszék által 
visszautasítandó lett volna, s miért ez meg 
nem történt az 1345—96. számú törvény- 
széki végzés megsemmisítése mellett e he
lyen utasittatott vissza. Budapesten, 1895 
márczius 12-én. C s o r d a  Bódog s. k.. 
dr. S z é k e l y  Ferencz s. k*. előadó.

Ugyike leg jobbjainknak f
Hamaliár Károly helybeli tekintélyes és va

gyonos gyógyszerész, vámsunk tiszteletbeli ta
nácsnoka, a helybeli ág. ev. egyház felügyelője, 
főgymnásiumunk igazgatósági tagja, vármegyei 
bizottmányi tag, a takarékpénztár igazgatósági 
tagja, hosszas szenvedés után f. hó 27-én esti 
10 órakor, munkás, erényes és becsületes életé
nek 75-ik évében jobblétre szenderült.

Középületeinken lengő gyászlobogók hirdet
ték a mély gyászt, mely városunkat, közintéze
teinket érte Ha.ualiár Károly halálával.

Nem volt ő nagyhangú orator, hanem csen
desen, zajtalanul, hangyaszorgalommal munkált 
a közjóra. Jészive sugallatát követve rendezte a 
»Széchenyi-kert«-et, meghonosította henne a 
műkertészetet, ápolta a temetőt.

Tudományosan képzett botanikus volt, s 
igy flóránk sokat köszönhet az ő ápolásának, 
de e mellett nem feledkezett meg a pomolegi- 
áról sem s azt is igyekezett meghonosítani.

Kedvenez eszméje volt, hogy gyönyörű vá
rosi kertünk egy megfelelő csarnokot is nyerjen, 
s e czélra tekintélyes áldozatokat is hozott.

A szegények és ügyefogvottak pártfogóju
kat, egyháza áldozatkész inspektorát gyászol
ják az elhunytban.

A család a következő gyászjentóst adta ki : 
Alólirottak mélyen megszomorodott szívvel je
lentik áldott emlékű édesatyjuk, nagyatyjuk, ille
tőleg sógara, nagybátyja és rokonuk Hamaliár 
Károlynak folyó hó 27-én esti 10 órakor, élete 
75-ik évében történt gyászos elhunytét. A meg
boldogult porai felett a gyászszertartás folyó hó 

! 29-én délután 3 órakor az ág. hitv. evang. temp • 
I lomban fog megtartatni s onnan kísértetnek a,
1 helybeli sirkertbe örök nyugalomra. Béke poraira, 

áldás emlékére ! Rimaszombat, 1895. márciius 
hó 28-án. Üzv Liszka Józsefné szül. Hamaliár 
Fanni, leánya. Hamaliár Lajos, fia. Liszka Ká
roly és Liszka Viktor, unokái. Nagy Sámuel, 
sógora. Stierenberg Katinka, unokahuga. Szontagh 
Lajos és neje szül. Pékár Paula, Kaufmann Al- 
bertné szül. Pékár Ilka és Pékár Armin nejével 
rokonai.

Jótékonysága, egyháza ügyei iránti érdek
lődése és bőkezűsége által, a hála sokféleségét 
fűzte nemes emlékéhez

Temetése f. hó 29-én, délután ment végbe 
az evang. templomból, a %melyet szinültig meg
töltött a résztvevők négy serege, ott voltak az 
összes honoratiorok.

Ez evang. egyháztanács Glauf Pál vezetése 
alatt küldöttségileg fejezte ki részvétét a család 
iránt, azonkívül a kövctkző «gyászjelentéssel adta 
tudtul a társegyházak gyászát :

A Rimaszombat-tamásfalai ágost. hitv. ev 
egyházközség szomorúan s a veszteség lesújtó 
fájdalmával jelenti Hamaliár Károly felügyelő
jének folyó évi márczius 27-én, esti 10 órakor 
bekövetkezett csendes elhunytat s a gyászszer
tartásnak saját templomában, folyó hó 29-én 
délután 3 órakor leendő megtartását.

Idvezült lélek ! Haló sóhajod méltán lehe
tett Pál apostol (II. Timótheus4. v. 7.) e szava: 
»Ama nemes harezot én megharczoltam, futá
somat elvégeztem, a hitet megtartottam«. E ne
mes pályád tündöklő visszfényét sugároztatja és 
sugároztatni fogja az idők végéig egyházközsé
günk, melynek nemcsak példánykép vezére, de 
kiapadhatatlan gazdag áldásforrás is voltál. Meg- 
hajtjukgyászlobogónkat ravatalodnál, megilletődött 
szivünk e buesu imája közben1 legyen emléked 
közöttünk ható és termékenyítő erő — legyen 
áldott örökkéll Rimaszombat, 1896. márcz. 28.

A kiérdemült polgár hamvai nyerjonek 
nyugtot az ő kedvvel és gonddal ápolt virágai 
között. Emléke örökké élni feg közöttünk 1



H Í R E K .
— Élőképek és hangverseny előadást készül 

a Rimaszombat as Vidéke jótékony nőegyesülete 
rendelni április 19-én, a melyen a dalárda is 
fellépne. Tervbe vannak zongora, énekszámok 
hölgyek és uraktól, szavalat, monolog két tab 
leaux, egyik a tavasz ébredését, a másik a fo
nót jellemezné. A programm és közreműködők 
még nincsenek végleg megállapítva, annyi azon
ban már is bizonyos, hogytvárosunk és megyénk 
legszebb leányai és asszonyai fogják a műsort 
élénkíteni és előreláthatólag nagy közönség fogja 
az est létrehozása körül kifejtett buzgóságut 
jutalmazni.

— SopotéS. Az elmúlt héten a sorozó bi
zottság városunkban időzött és a rimaszombati 
városi és a rimaszombati szelgabirói kerület 
ujonczai kerültek sor aá. A jövő héten a rima- 
szécsi kerület ujonczai kerülnek sorra. A soro- 1 
zás az ulczai életet élénkké tette. A közös- és | 
honvédségi bizottság a politikai hatóságokkal 
márczius 26-án Rimaszombat vendégei voltak, j 
s márezius 30-án Samarjay János nagybirtokos 
adott fényes bankettet.

— A »sajóvölgyi olvasó-egylet« (kaszinó) 
javára a tornailyai fiatalság április közepe táján 
zártkörű tánczestélyt rendez. Daezára a fesztilt 
társadalmi viszonyoknak, reméljük sikeres lesz, 
miután az ügy élére egy oly vezérférfiut sike
rült megnyerni dr. Kálniczky Géza ur szemé
lyében, akinek működését lehetetlen, hogy siker 
ne koronázza.

— Mozgalom a tornailyai járásban. A múlt 
év október 1-én Tornallyán rendszeresített te
lekkönyvi hatóság személyzetének szaporítása 
czéljából az ezen járásbeli ügyvédi és jegyzői 
karok általános mozgalmat indítottak ; bár lenne 
sikere s eredménye kérelmüknek.

— Szenzáczlós rablógyilkosság. Rákai Lajos 
bárkái lakos, a rezsnyói kir. járásbíróságnál a 
múlt héten amiatt tett panaszt, bogy egyik 
szomszédja, apósának meggyilkolásával vádolja, 
s szomszédját rágalmazás miatt kérte megbün
tetni. Ezen ügyben az idézések szétküldése után, 
vádlott gyanújának alaposságát bebizonyítandó, 
a esendőrség közbenjárásával sikerült neki a 
bűnügyet napvilágra hozni, s Lakai Lajos letar
tóztatván, beismerte, miképp apósát ő ölt« meg.
A hulla hollétét azonban nem akarja bevallani ; 
egy altala kijelölt helyen találtak ugyan egy cson
tot, de az nem emberi csont Az eset miatt Bar- 
káu óriási az izgatottság, a talu népe fellázadt 
s csak a csendőrség közbenjárásának köszönhető 
a rend némi helyreállítása. Szükségesnek tart
juk itt előadni, miképp Halaésy Béla dernöi 
körjegyző, bűnpártolás es megvesztegetés miatt 
szintén le lett tartóztatva, mert a Bakai elő
adása szerint ő tőle kapta a tanácsot arra nézve, 
miképp Írjon egy levelet Bécsböl s egyet Ame
rikából, az apósa neve alatt, bizonyítandó, hogy 
apósa még életben van, s hogy ezen levelek 
alapján tegyen panaszt a lentebb említett szom 
széd ellen, s hogy igy a gyanuokot magáról 
végkép elfogja hárítani. De mindkettő rajta vesz
tett. Bákai és Halassy most le vannak tar
tóztatva

— Államsegély A vallás és közoktatás- 
ügyi m kir. miniszter 1895. évi február hó 
26-ás 619Su szám alatt kelt rendeletével a bo 
rosznoki ág. hitv. elemi iskola tanítói fizetésé
nek háromszáz frtra való kiegészítésére 155 frt 
évi államsegélyt engedélyezett. Az állomás okle
veles tanítóval mielőbb betöltendő.

— Tavaszi divat. Bár még alig éreztük a 
nap meleg sugarait, mindazonáltal a főváros 
hölgyei mái is elözönlik az előkelő divatkeres- 
kodéseket. Különös látogatottságnak örvend ez 
idő szerint a »Fáy, Fehér é.s Társa« váezi-ut- 
czaí 24. szám levő divat szalonja, melynek a 
legelső párisi szalonok fényével berendezett he
lyiségei valőban érdemesek a megtekintésre. 
Fáy Dezső ur e napokban érkezett meg párisi 
és londoni utjából, magával hozva e két világ
város legkiválóbb divat újdonságait, melyek Ízlés 
és appartság tekintetében oly magas aivón álla
nak, hegy a Fáy, Fehér és Társa jelenlegi sza
tén jat a »magyar Worth« elnevezés méltán meg
illeti,

— Nyilvános számadás. Feleden f. hó 16-án 
a feledi kaszinó által, saját könyvtára javára tar
tott tánczestély alkalmából utólagosan Sztojko- 
▼ics Emil ur szives volt 8 koronát felüllizetni. 
Van szerencsém ezt a »Gömör« múlt számában 
közzétett számadásom kiegészítéséül pótlólag 
nyugtázni. Feled, 1895.márczius 28. Pál Gyula, 
egyleti pénztáres.

— Kai számunkhoz mellékelve veszik t ol
vasóink Löfkevics Lipót jéhirű kereskedőnk ta
vaszi árjegyzékét, mely oly gazdag, hogy abban

mitdcDki megtalálhatja amire szüksége lebet,

az árak pedig oly bámulatos olcsók, hogy ily 
áron még a gyárból közvetlenül sem volna az 
a czikk beszerezhető ; ajánljuk közönségünk fi
gyelmébe. — Ugyanezen számhoz mellékelve 
veszik h e l y b e l i  t. olvasóink a »Hungária« 
műtrágya, kénsav és vegyi ipar r. t. gyártmá
nyainak árjegyzékét, melyre olvasóink és külö
nösen a gazdaközönség figyelmét tisztelettel fel
hívjuk.

— Gyász Vanszák János és gyermekei : 
György és Mariska, Pékár Sándor mint vő és 
gyermekei, Jolán, férj. Lippay Bélárié, Sándor, 
Malvin, Margit, Aladár és Anna, özv. Kubinyi 
Alajosáé mint testvér és gyermekei, úgy a ma
guk, valamint a nagyszáma rokonság nevében 
fájdalomtól megtört szívvel jelentik az önfelál
dozó hű nő, a gondos jó anya, anyós és szerető 
nagyanyának, nagynénének s kedves rokonnak : 
Vanszák Jánosné szül. Sthymmel Juliannának 
folyó hó 23-án reggeli 10 órakor életének 68 ik, 
boldog házasságának 35-ik évében, pár órai 
szenvedés után történt váratlan elhunytál. A 
kedves halott drága hamvai szombaton, már
czius 30-án délután 4 órakor fognak az ág ev. 
egyház szertartása szerint örök nyugalomra he
lyeztetni. Rozsnyó, 1895. marzsius 28-án. Áldott 
legyen a kedves balett feledhetetlen emléke!

Köszönetnyilvánítás Nagyságos Sztsjko- 
vies Emil urnák, ki a balogfalai községi hitel- 
szövetkezet megalakítása körül fáradságot nem 
ismerő buzgalmat és tevékenységet fejtett ki, s 
ezáltal a községi lakosok anyagi boldogulását 
elősegítette— hálás köszönetét nyilvánítunk. Ba
logfala. 1895. márczius 30 A községi lakosok 
nevében : Balogh Barna, közs. bíró.

—  Kraszna-Horka-Váiallyán egy Kermes 
nevű bányászra munkaközben saját vigyázatlan
sága folytan egy csomó kőzet reá zuhant s oly 
annyira megsérült, hogy pár napi kínos beteg
ség után f. hó 19-én meghalt.

—  A sorozás áldozata lett Jarabek István 
henzlovai legény, aki Spatz János újonctársával 
bepálinkázott s útközben összeperlekedtek, mi
nek az lett a következmenye, hogy Spatz Jara- 
bekot megszurta, mely szúrás következtében az 
még az ufón meghalt, és halva szállították haza 
falujába.

— Párisi Divat. Felhívjuk olvasóink figyel
mét egy uj divatlapra, melyet nemfsak azért 
mondunk újnak, mert ez évben indult meg, ha
nem mert több dologra nézve iránya és jellege 
is eltérő a többi divatlapokétól, rnég pedig ha- 
tározottan az uj lap előnyére: Grime »Párisi 
Divat« s Budapesten jelenik meg Légrády test
vérek kiadásában. Szerkesztője Győry Ilona, a 
néhány évvel ezelőtt elhunyt Győry Vilmos le
ánya. Eddigi divatlapjainknál rendesen az a baj 
forgott fenn, hogy ha szép képeket hoztak, csak 
a fényűzést terjesztették, ha pedig egyszerűbbek 
akartak maradni, úgy szépet nyújtani is meg
szűntek. A »Párisi Divat« szerencsésen egyesíti 
a szépnek és praktikusnak két jó tulajdonságát. 
All szépirodalmi-, divat- és kézimunka részből 
» mindhárom egyaránt gazdag. Nemcsak csik
kéivel, de gyönyörű kiállítású képeivel is — me
lyekről érdekes azt tudnunk, hegy párisi fény
képek után készültek — eléri azt, hogy olvasó
közönségét mindazzal megismertesse a mi szé
pet a tetszetős, elegáns párisi divat megalko
tott. Előfizetési ára egész évre 8 frt, félévre 4 
frt, negyedévre 2 frt. A »Pesti Hírlap« politikai 
napilappal együtt egész évre 18 frt, félévre 9 
frt, negyedévre 4 frt 5G kr. Mutatványszámot 
kívánatra küld a kiadóhivatal (Budapest, V. kér. 
váezi körút 78).

— Menettérti jegyek t  szomszédos forga
lomban. A m kir. államvasutak igazgatóságától 
nyert értesülés szerint az utazó közönség ké
nyelme érdekében a nagyobb állomásokon oly 
szomszédos forgalmú menettérti jegyek fognak 
kiadatni, melyek ára a rendes szomszédos for
galmi árak kétszerese lesz. E menettérti jegyek, 
melyek a jegykiadó állomásról aa I. vagy II. 
szomszédos forgalmú vonalszakaszba eső vala
mely állomásra és vissza való utazásra szolgál
nak, két napig érvényesek, még pedig akként, 
hogy a jegy váltásának, illetve lebtdyegezésének 
vagy keltezésének napja, első napnak tekintetik 
és azok érvényessége a második napon éjfélkor 
szűnik meg, megjegyezvén azonban, hogy az 
esetben, ha a visszautazás éjfél előtt oly vo
nattal kezdetett meg, mely a rendeltetési állo
másra csak ejfél után érkezik, a menetjegy ér
vényessége a rendeltetési állomásra való érke
zésig terjed. E menettérti jegyekkel az utazást 
sem az oda, sem a visszautazásnál megszakítani 
nem lehet. Két 4 —10 éven alóli gyermek az I. 
és II. osztályban alacsonyabb kocsiosztályu egész 
menettérti jegygyei, a III. osztályban pedig egy 
felnőttel együtt egész II. osztályú jegygyei utaz- 
batik. Egyedül utazó ily gyermekek részére 
azonban menettérti jegyek nem adatnak ki, te

hát azok részére úgy az oda, mint a visszauta
zásra, féláru, rendes szomszédos forgalmú je
gyek váltandók. Szóban levő menettérti jegyek, 
éppúgy. mini a közönséges forgalmú jegyek, bár
mily mennyiségben előre is válthatók, mely eset
ben azokat az utazás megkezdésénél lebélyegzés 
végett a személypénzfárnál felmutatni nem kell, 
ha azok hátlapján az e czélra kijelölt helyen, 
a kelet tentával rái rat ik, még pedig úgy, hogy 
a hónap neve betűkkel vagy római számmal, a 
nap pedig arabs számmal írandó. Ez utóbbi elő
reváltott me lettérti jegyek azonban csak azokon 
az állomásokon vásárolhatók, melyeken az uta
zás megkezdetik

— Kinevezés. A kereskedelmi miniszter ifj. 
Soós Lajos poata- és távirda tisztet, tartalékos 
m. kir. honvédhadnagyot, posta- és távirdai fo
galmazóvá nevezte ki. Városunk szülöttei közül 
ezen derék fiatal ember elhaladásához őszin
tén gratulálunk!

A hosszú lél folytán előállott a fűtő
anyag szükséglet, ezen a bajon városunkban 
egyik korcsmaros úgy vél segíthetni, hogy olyan 
bort árul, amely l á n g g a l  ég s i gy  pompás 
fűtő anyagot képez. Ajánljuk ezen kitűnő szert 
a műbőr ellenőrzésére hivatott rendőrségünk fi- 

, gyeimébe.
Budapest és Rimaszombat. A Budap?st- 

vácz-kassai államut 213—214 kim. szakaszán 
levő 129. számú hid kibővítése és a 130-ik sz 
sajóhid alépítményének helyreállítása tárgyában 
(Költségelőirányzat 5265 frt 61 kr), f. év már
czius 9-én, Budapesten a kereskedelemügyi m.

[ kir. minisztériumnál és Rimaszombatban, a m. 
kir. államépitészeti hivatalban árlejtések voltak. 
A kereskedelemügyi m. kir. minisztériumnál nem 

' adatott be ajánlat ; a rimaszombati államépi
tészeti hivatalnál pedig csak Hénesz András 
rozsnyói vállalkozó öt negyed százalék árleen- 

I gedéssel tett ajánlatét, mely elhatározás végett 
a kereskedelemügyi in. kir. minisztériumhoz 

! terjesztetett fel.
— Dobsina. A város tulajdonát képező gőz- 

ftirészen évenként termelendő 2500 tömörköb- 
méter osztályozásán lucz- és jegenyefenyő fű
részárunak 3 évre volt eladására Írásbeli árve-

1 rés van h rdetve. A 2000 frt bánatpénzzel ellá
tott írásbeli ajánlatokat f. évi április 17. dél
előtt 10 óráig Dobsina város polgármesteri hi
vatalához kell beadni.

— Baromfi kedvelőknek. Az állatkert régi
! jó nevű barorafi-tenyészdéjébe, az egyes törzsek 

kiegészítésére és vérfelfrissités czéljából, a föld- 
mivelésügyi minisztérium anyagi támogatásával, 
Anglia első rendű tenyésztőitől érkeztek kitűnő 
tenyószpéldányok. Az igazgatóság már elfogad 
megrendeléseket tojásokra: .árjegyzéket kívá
natra küld bérmentve és a baromfi-tenyésztést 
illetőleg készséggel szolgál felvilágosítással hozzá 
intézett kérdésekre. Képes árjegyzék 50 krnak 
készpénzben vag> levéljegyekben leendő előleges 
beküldése mellett szintén bérmentve küldetik 
meg a megrendelőknek.

SukvfaE-gyár,
Tisztelettel van szerencsém tudatni a 

mélyen tisztelt közönséggel, hogy

szódavíz-gyáramat
egészen uj gépekkel szereltem fel s igy azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy v e g y 
t i s z t a ,  f o l y é k o n y  s z é n s a v -  
v a 1 gyártom a szikvizet, s mert üvegeim 
is a közegészségi követelményeknek meg
felelően ónmentes érczkupakokkal vannak 
ellátva, a legfinyásabb igényeket is kielé
gíthetem

A z á r a k  i g e n  o l c s ó k !
Szives pártfogását kérve, maradtam 

Tisztelettel

Schweitzer,
szikvizgyáros.

A Kmetty-utcxában, a Csapó féle ház, 
3 szoba, konyha, éléstár, pincze, sertés- 
és baromfi-ólak,

magános udvarban
h íroii évre bérbe kiadó- Értakerhetni id 
Csapó János urnái Rimaszombatban, vagy 
a tulajdonosnál Bogárné Csapó Ida urnő- 

1 nél Sajó-Gömörön-



Hirdetmény.
A rimaszombati kir. Törvényszék közhírré 

teszi, hogy a m. kir. államvasutaknak a bánrévei 
állam vasú ti állomás kibövitése iránti kisajátítási 
ügyében a Bánréve község határában fékvő bán
révei 1-sŐ számú telekjegyzőkönyvben 224. hrsz* 
alatti Forgách József tulajdonát képező s a be
mutatott tervrajzban megjelölt ingatlanságra nézve 
a kártalanítási eljárás megkezdése határidejéül 
az 1895. évi április hó 25. napjának 
délelőtti 10 órája  Bánréve községházánál ki- 
tüzetett, mely határnapra és időre az érdekel
tek oly figyelmeztetéssel idéztetnek meg, hogy 
elmaradásuk a kártalanítás feletti érdemleges 
határozat meghozatalát nem fogja gátolni.

Kir. Törvényszék Rimaszombatban. 1895 
marezius 27.
H am aliár, Ktibinyi Aladár,

k. t. jtgysö. k. t. elnök.
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Párisi Divat
legeiebb magyar divatlap.

Gyönyörű fénynyomatu s/ines képek, szabásrajzok, kézimunkák, illusztrált regények, sat.
E L Ő F I Z E T É S I  Á R A K :

csak a »Párisi DivaU
Egy évre — — — 8 frt.
Fél évre — — — 4 frt.
Negyedévre — — — 2 frt.

Párisi Divat a Pesti Hirlappal együtt 
íg y  évre — — 18 frt — kr.
Fél évre — — 9 frt — kr.
Negyed évre — — 4 frt ЬО kr.

Mutatványszámokat kívánatra küld

a »Pesti Hírlap* és „Párisi Divat“ kiadóhiv.
Budapest, V-, váczi-körut 78. szám.

49 — 1895 ízám.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a tekintetes nagyrőczei kir járásbíróság 
1895. évi 416. polg. számú végzése következté
ben dr. Krausz Gyula rimaszombati lakos, ügy
véd által képviselt, Reisz József rimaszombati 
bej. kereskedő javára, Král Károly ratkói lakos, 
kereskedő ellen 8 frt 40 kr. s jár. erejéig le és 
felülfoglalt 1663 frtra becsült férfi ingek, gallé 
rok, női szoknyák, esőernyők, kalapok topán- 
k&k, szappan, szallagok s több e féle bolti áru- 
ozikkek, továbbá tehén, kocsik, szánkó, szecska
vágó gép és kézi rostálló gépből álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a nagyrőczei kir. járás
bíróság 562— 1895 r. számi* végzése folytán 8 
frt 10 kr. tőkeköveteles, ennek 1894. évi január 
bó 1-aő napjától járó 6%  kamatai és pedig össze
sen 18 frt 44 krban biróilag megállapított költ
ségek erejéig Ratkón, alperesnek bolti helyisé
gében leendő eszközlésére 1ь95. év; április hó 
5-ik napjának délelőtt 8 órája határidőül kitö- 
zetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingó
ságok az 1881 évi LX * -ez 107. és 108. § a 
értelmében k**s'p^n/fi/f', * mellett, a egtöbbpt 
Ígérőnek b**c-*ron win * ! tn^n^k я ^ я 'т

Kelt N gy-Rőe/e'. 1895 **vi ш tzius 24 
jbír vtgithajio.

Árverési hirdetmény.
Feled község volt и bére ei tulaj o- 

nát képező VADÁSZa 1 jOG foly * ev; 
április hó 6 Wi déleíŐti 9 órakor, r e l e d  
község bírája Lizánál, b t gymlbutár. kö
vetkező évre haszonbér t ad i ni

A feltételek a köz • gi buó Lázánál 
megtekinthetők.

Felad 1895. márc?iu> 20.
Póló** János, L<n csínyt,

b ró. Jegyző

R I I H A P T ^ T I  F Q  D f  Г С  К bevásárlási utamból csak a napokban érkeztem vissza; magammal hozva
Е Ш и  A  A Li О  1 ft LáÜ D L U ü I  számos ujdoi Ságot, különös választék : contektió, röi kabát, gallérok, c.p-
pekbep, női kalapok, rukakeiinek. valódi angol és franc/.ia genreben és (lívatu jdoiiságot hölgyek és urak részére. Leány 
és fiúcskáknak nagy választék lu .U jiol és ru llá o k lk b a n .

Páratlanul áiló nagy C/.tpi) raktáramat, valamint dUatáraházamat tisztelettel ajánlom a n é közönségnek 
Egyidejűleg tudatom, hogy régi üzletemben (piacztér, Szontagh-ház) mindenféle rflfös áru, к й 1 « п б » е п  n ó i  

ruhakai mék és vásson kiváló nagy választékban és а I gdivatosab mintázatokban kapható.
Rimaszombat, 1896- márczius 16.

Kiváló tisztelettel

R e i s e  J ó z s e f ,
Nyomatott a kiadó Náray J A. gyorssajtójáa Rmiaaiambathax.


