
Az egyh& zpolitibai törvények  
végrehajtása.

M in teg y  h a jn a lán  ál un k  az e g v h ízp o - 
l it ik a i tö rv é n y e k  tényleges é letbe lép tetésé 
n e k , ép ezért kötelességünk az azok végre
h a jtá s á t c /.é l/ó  rende le teke t olvasó közön- 
íé g ü n k k e l is m eg ism erte tn i, annál is inkább, 
m ert nagyon sokan vannak  o lvasó in k  
között, a  nép fiai, k ik n a p ila p o k at nem  
olvasnak.

A ) A p u b lik á c ió  te rvezetét az össz- 
m in isz le riu rn  egy rendele té  képezi, m ely  
e lm on d ja , bogy a m n sztertanács ju n iu s  
t - i k i  ülésében e lhatO rozta. bogy az 1 89 4 . 
X X X I .  t ci. a polgári házasságról —  1 8 9 5 . 
o k tó b e r 1 én lép é letbe Л rendele t h iv a t
k o zik  az id é /e l t  tö rv é n y e /-k k  148 § -ára , a 
m ely  k im o n d j i. hogy e tö rvénynek  szente
sítése u tá n  egy éven belül é letbe kell lé p 
n ie  A ko rm án y  él ezzel a jo g á v a l, részin t 
v a ló s /in ü íe g  a zé it. hogy e jelentőségteljes  
té n n y e l a vallás i ag itáczió ra  békilő leg  h a s 
son, m ásrészt pedig azért, hogy a m ár  
szer.tesuett e g yh á zp o litika i tö rvényeket egy
szerre  léptesse é le ib e  Az ö3Szkorm ány  
re n d e le te  azu tán  még e lrende li, hogy a tö r 
vén y n ek  az á llam i anyakön yvveze tésre  
v o n a tk o  ó h a tá ro za ta i, m ely ek  a házasság  
k ih ird e tés ére , m egkötésére és bejegyzésére  
vo n atko zn a k , és végre a gyerm ekek v a llá 
sáról s /ó ió  tö rvén y , am azza l egyidejű leg  
lép életbe. F iu m e  városáról és te rü le térő l 
külön re n d d e l in té zke d ik  A rende le te t az  
összm m iszterium  nevében báró BáníTy Dezső  
m in isztere lnö k  ir iu  alá.

B ) A m ásodik o km án y  a F iú m é ra
1 v o n atko zó  s m ár e m líte tt rendelet

C) K övetkezik  Perczel U o.ső belügy
m in iszternek  az á lla m i anyakön yvvezetésrö l 
szóló tö rvé n y  végreh* jtá sá ra  vonatkozó  
rendelete , r rn ly  könyn yen á ttek in th ető en  
világosan ta rta lm a zza  az anyakönyvvezetŐ K

I szám ára  az in stru kezió ka t. A z  an ya kö n yv - 
vezelők  k inevezése még e hónap  fo lyam án  
fog m eg történn i.

D ) A polgári házasságra v onatkozó
rendelet, m e ly e t E rdé ly  S án dor igazságügy
m in iszter dolgozott ki, 3 9 . §. ta rta lm az .

* A  re n d e le t a lap já t a 7. § képezi, a
m elyben összegezve vannak va lam e n n y i, a 
házasság m egkötésére szükséges kellékek. 
A tö rvén y  k a zu isz tik á ja  h íven  v is sza tü k rö 
ződ ik  a rendeletben. A  k ih ird etésn él köve
tendő e ljá rás  term észetesen a  legrészlete
sebben van k ido lgozva  A rendeletbő l hű
képet a lk o th a tu n k  a rró l, hogyan fog a 
házasság m egkötése ,.z a n ya k ö n y v v e ze tő  
e lő tt le fo lyn i. K im ért kom olyság és csendes 
ünnepi h an g u la t fog u ra lk o d n i, de el lesz 
kerü lve  m inden o lyan  ünnepélyesség, m ely  
a népben a zt a hitet tám asztha tná , hogy  
a polgári házasságkötés azonos az egyházi 
házasságkötéssel. Egyálta lán  a tö rvé n y -  
S ie 'le m  sokkal ridegebb, m in t a vég reh a j- 

I tási rendelet.
A  po lgári eskeU's ny ilvánosan tö rtén ik , 

az anyakö n yvveze tő  h iva ta lo s  helyiségében, 
vagy pedig, ha az nem  a lka lm as, v a la m e ly  
más h iva ta los  helyen. N agy súly h e ly e zte 
tik  arra , hogy a fontos cselekedet helyszíne  
m ind ig  tiszta  legyen, hogy abban u gyan

a k k o r más h iva ta los  ügy el ne intéztessék  
hogy egyá lta lán  sem m i sem tö rté n jék , a m i 
»a házasságkötés ünnepélyességét« csak  
legkevésbhé is képes vo ln a  m eg csonk ítan i. 
Az anyakön yvveze tő  fe ljo gositta tik  a rend
zav aró ka t e ltáv o lítan i. Fontos  oko kb ó l, a  
m elyek tek in tetbe  vétele fö lött az a n y a - 
könyvvezető  h a tá ro z , l  házasságot a n y il
vánosság e lkerü lésével is meg lehet kötn i. 
R endszerin t ilyen okok lehetnek a kö ve t
kezők ; feltűnő korkü lönhség a m átk a p á r  
közö tt, testi fogyatkozás, m agas é le tk o r, 
vagy pedig ha házasságot o lyan o k  kö tik , 
a kik a nyilvánosság e lő tt m ár azelőtt m in t 
házasok szerepeltek E zekben az esetekben  
a h ivata los  tanukon  k iv iil csak is o ly  
szem élyek lehetnek  a házasságkötésnél 
jelen, a k ikn ek  a je le n lé té t a h ázasu ló k  
óha jtják

F e lté tle n ü l szükséges, hogy a m á tk a 
pár szem élyesen és együttesen je le n jé k  meg  
a fu n k c io n á ló  á lla m h iv a ta ln o k  e lőtt, a k i 
előtt két tanú  je len létében  ki kell je le n te n i, 
hogy házasságra lépni óh a jtan ak . Az anya
könyvvezető  először a vőlegényhez, a zu tán  
l>edig a m enyasszonyhoz m ag ya ru l a köve t
kező kérdést in t é z i :

N. N k ije lenti ön, hogy ön a je len levő  
N. N .-nel házasságra a k a r  lépn i ?

H a a m á tk a p á r erre  a kérdésre igen- 
lőleg válaszol, s ha n y ila tk o za tu k  sem fel- 
'é te lh ez, sem id őpon thoz nincs kötve, a k k o r  
az esketést végző h iva ta ln o k , ism ét m agya
ru l, a következő n y ila tk o za to t tesz i:

N y ila tk o z a tu k  a la p ján , a tö rvény é rte l
m ében, önöket h á za sp árn ak  je len tem  ki.

A S Z É P  A S S Z O N Y
— Életkép —

A Sárika apja a legnagyobb fantáziájú költő 
volt egé?z Európában Hasonlatai, ötletei és 
anzágolásai Ámulatba ejtették a nyájas olvasó
kat, akik föltétlenül elismerték és mindenfelé 
hirdettek, hogy sobarem volt és sohasem lesz 
olyan fantázia, amely az övét még csak meg 
is közelíti. De bármily mesés és általános cso
dálkozást keltő fantáziája volt is a dalok és 
nagymesterének, arra sohasem gondolt s olyan 
farmát sohase mondott, hogy az ő Sárikája, a/. 
6 ktdvencz kis leánya, aki gyermekei sorában 
az ötödik helyet foglalta el, valahol bár pro- 
takezió réven is, szepsé^dijat nyerhet.

Rut kis teremtés volt ez a Sárika s nem 
igán volt kilátás arra. hogy megszépüljön. Az 
orra vastag volt, a szemei parányiak és zöldek 
voltak. Ajaká» pedig még tizenöt éves korában 
sem lehetett az eperajkak nagy seregéhez szá
mítani, pedig abban az ifjú koiban, a nyilasnak 
mindig \ übájos szezonjában, még az ördög-kis- 
msizonyok is csinosak szoktak lenni. Azután 
vézna is volt szegényke s a növése sem telelt 
meg a kívánalomnak.

A nagy fantáziájú poéta ilyen körülmények 
között érésén összehúzta magát és majdnem 
zsugorin *k állt be/

—  Sárikát okvetlenül férjhez kell adni —

mondogatta a feleségének — már pedig ehhez 
csinos hozomány kell. Mindegyik lányéból leve
szünk egy részt s az óvéhez toldjuk. Az Ő ho
zománya ötször nagyobb lesz, mint a többié.

Azzal persze,, hogy az apa fösvény mód
jára élt s a kiadóktól kapott pénzt a bankban 
helyezte el, nem igen aranyozhatta meg a Sá
rika üaiaiságát és ifjúságai A leánynak keresztül 
kellett esni mindama konyetfakasztó szenvedése
ken, amik a rut kis leányoknak jutnak ki keser
ves osztályrészül.

Ö csak tanúja volt szegényke, a mások 
gyönyörűségeinek, ö  reá sohasem várakozott 
gimnáz sta az iskola körül s ő neki nem volt 
olyan gavallérja a táncziskolaban, mint a töb
binek. Nevét nem lehetett kiolvasni a versek j 
kezdő betűiből, mert ő hozzá nem Írtak verset | 
soha. Az apja akarta :egyszer rímekbe foglalni, 
de nem meat sehogy. Sárika, úgy a lanczisko- ' 
Iában, a házibálokon, mint később a nagy, nyil
vános tánezmuiatságokban mindig ama kevesek 
közé tartozott, akiknek nincs lefoglalva a né
gyesük. Azok közölt a szivet megindító, mosoly- 
talan teremtések között foglalt kiváló helyet, 
a kiknek az apák, a rendezők fognak tanezost, 
még pedig kedvetlen, a többi közül jóformán 
kimustrált tánezost és a kik legutolsóknak ál
lanak föl a négyesekhez, a végső pillanatban 
keresve vizavit.

Pedig melegen érző kis szivének éppen 
úgy meg voltak a vagyai és ideáljai, mint azok
nak a sziveknek, a melyekhez csinos arczocs- 
kák tartoztak. A regények az ő képzeletét is

ép >en úgy gazdagították, mint a többiekét s 6 
is érzett sóvárgást egy regényhős iránt, akinek 
alakját kiszínezte, de aki, ah, sohasem érkezett 
meg.

Nénikéi szépek, szemrevalók voltak és 
egytől-e^yig eljátszották a világ dalát. Látta Őket 
gavalléroktól körülvéve és látta Őket kettesben 
azzal a »bizonyossal«. Olvasta a hozzájuk inté
zett leveleket és verseket, a melyre akárhány
szor ő irla meg a választ, mert poótikusftbb 
volt, mint azok és ismerte a helyeuirá* titkát. 
Ott volt az eljegyzéseiken, a lakadalmaikon • 
úgy bánlak vele, mint azzal a szegény, édes kis 
hamupipőkével, akinek világgal ó* szomorúság
gal vegyes esete tengernyi könyet szivárogtatott 
már ki a lányszeme »bői.

A hozománya azonban szépen gyűlt és jól 
kama ozort. Addig-addig. a míg akadt egy fiatal 
ur, akinek az volt a mottója, hogy külsőség, a 
szépség nem ér semmit, mert igaz boldogságot 
csak a jellembeli szépség és jóság adhat, föltéve 
természetesen, hogy ezzel csinos kis összegecske 
jár együtt. A fiatal ur kalmár volt és egyáltalá
ban nem tartozott azok közé, akik szellemes 
fecsegéssel és csábitó hazudozásokkal lányokat 
és a szonyokat képesek megszöktetni s szeren
csétlenekké tenni. Igen tiszteiséftes kalmár volt, 
korlátolt vagyonnal és korlátolt észszel.

Az eljegyzés szűk családi körben történt 
meg s a vőlegény semmiféle furfangot sem fej
tett ki arra, hogy rövid kettesben legyen Sári
kával és csóko1 raboljon a menyasszonyától. Nyu
godtan viselte magát s az elegyzési lakomán



Az eskető köteles az esketésnél nem  
*e t i  szinü vállszalagot viselni és tisztessé
ges ö ltözeiben, lehetőleg a ít ilá b a n  m egje
lenni »és a rra  ü g ye ln i, hogy a házasság- 
kötés a megtelt lő ünnepélyességgel es jel n- 
tőségéhez m ért kom olysággal tö rté n jé k «  
A zu tán  szószerint igy hangzik tovább a 
ren d e le t e szakasza :

»D e nem szabad o ly  eljárást követn i, 
m ely  a lka lm as  vo ln a  a házasságkötést az 
egyházi szertartás utánzásának feltüntetn i 
és a házasságra lépőket az egyházi eske- 
téstől v issza ta rtan i. A  polgári h iva ta ln o k  
köteles a házasság m egkötése u tán  a há- 
zásságra lép e tteket figyelm eztetn i a rra . hogy  
a házasságnak e lőtte té rté n t m egkötésével 
vallás i kötelességeiknek még nem  tettek  
eleget.«

A gömöri ref. egyház fejlődése.
A gömörmegyei evangélikus református 

egyház a múlt évben a fejlődés előnyös képét 
mutatja, s bizonyára sokakat fog érdekelni, hogy 
mennyiben gyarapodoti a református egyház 
Gömörben, 1894 évben.

E czélból adjak a következő hiteles kimu
tatást :

Uza-Panyiton Túrós Istvánné, szül. Sebők 
Juliánná egy fekete kendőt adott az uraszlalára. 
Lengyel Jolán szintén egy fekete kendőt aján
dékozott a papszékre.

Tamásiban Bán János egyházfi egy boros 
korsót ajándékozott az urasztalára, melynek 
értéke 3 fit.

Balogon Isten dicsőségére gyűlt 278 írt 
46 kr., a hívek ingyen munkájának értéke 250 
írtnak felel meg. Az urasztalára Poznan Jánosné, 
Tóth Borbála egy szép kendőt ajándékozott.

Szutorban gyűlt 15 frt.
Simoniban (iáka Bacsó István egy bársony 

Ürítővel látta el a szószéket és papszéket; Bőd 
Mártonná Bőd Katalin egy urasztali kendőt 
ajándékozott. Azonfelül 22 Irt gyűlt össze.

Darnván özv. Kovács Mária az ur sztalára 
egy t ritő adott és 20 frt gyűlt össze

Serkéhen a hivek 69 friot hordtak össze
G-Kisfaludban Kusza Istvánné Vince Lidia 

az urasztalára egy lekető kendőt ajándékozott.
Jánosiban Isten dicsőségére gyűlt 29 frt 

40 kr. Ragályi Török Sara az orgonára adott 
50 frtot, ugyan e czólra gyűlt egyesektől 14 frt 
50 kr , Czipák l l ván presbiter a papi s tanítói 
izetési alapra hagyományozott 50 frtot, Hódi 
Mária hajadon leány az urasztalára egy színes 
térítőt ajándékozott

Pálfalában Isten dicsőségére gyűlt 6 frt, a

feltűnést keltett az étvágyává!. De Sarika nem 
égett, nem lángolt, sót talán még könyet is tö
rült ki síráshoz szokott szemeiből, hogy az el
képzelt hőst hiába várta. Mert hát a vőlegény 
nem volt olyan álomalak, a minő a lányuk fan
táziája nyomán áll elő, napfénytől körülvéve, 
csodás csillogásban.

Azután végbement az esküvő is és elkezd
tek szaladni az evek. Egyesével, ötösével és tíze
sével, mindinkább hátra vetve az' az időt, mi- 1 
kor Sárikának apró bánatai és álmai voltak. 
Kalmár-férje kitarló szorgalommal dolgozott s i 
állandóan hűség* s becsületes élettársa maradt.
A gyermekek pedig szaporodni kezdtek s immár 
neki is volt olyan Sárikája, aki. miként Ő, ötö- ! 
diknek következett a sorban.

A múló idő mindössze annyit korrigált 
rajta, hogy nem volt sovs ny Neki indult a hí
zásnak s hogy termetesebbé vált és hogy a ha
jába Ősz szálak vt gyűltek, mintha javult volna 
egy kicsit a helyzete. A termetes, jókedvű asz- 
•zonyság, akinek mindig sok volt a gondja, igy, 
ebben a helyzetben nem igen tartozott a rut 
nők közé, ámbár a hizelgés is elpirulhaiott 
volna, ha széj nek mondja

Mikor a harmadik leánya is eladó sorba 
került és meg kellett vele jelenni a bálokban, 
egy félig-meddig berúgott báró nagy változást 
ieézett elő náluk. Éjfél után, a szünóra végével 
történt, éppen akkor, midőn a lányával s az 
urával a tanczterembe tért vissza. A czigányok 
már húzták a csárdást. Ekkor történt, hogy a 
kissé illuminált báró egy fess asszounyal akart 
tánczolni, aki jó ismerőse volt. Jóval hangosab
ban. mint illett volna, kiáltotta el magát :

— A szép asszonynyal akarok tánczolni.
És a hozzá közel álló szép asszony dereka 

után nyúlt. De mert meg is csúszott és odább 
is lökték, hát a kiszemel* szép asszony helyett 
a Sárika derekát kapta el s azzal kezdte пн g 
a csárdást. Sárika mama, aki hallotta a báró 
kiállását és aki nem gondolt arra, hogy a szép 
asszony ő legyen: annyira meg volt lepetve, hogy

női közönség a templomi székek és falak kifes
tésére 164 frtot adományozott, Kovács Pálné 
Varga Erzsébet elhunyt fia emlékére egy értékes 
bibliát veti szószéki használatra.

Bimaszombatban Plikta Nagy János egyet
értve néhai nejével s gyermekeivel, egy 13 500 
frt értékű házat hagyományozott az egyháznak, 
Szabó József algondnok most is, mint mindig, 
az egyháznak ajándékozta 50 frt gondnoki 
honoráriumát, Szabó Béla miniszteri osztályta
nácsos, most is, mint a múlt években 13 frtot 
Küldött az egyháznak, Baksai István főgondnok 
a múlt évlaen is 20 frtot adott az urasztali 
kenyérre és borra.

Kövecsesen Lukács Béla az egyház feled
hetetlen főgondnoka ez idő szerint is 23 frt 
50 krt küldött az urasztali bor kétévi váltságára.

S.-Kesziben Uj Lajos rimaszombati polgár 
az egyház javára 10 frtot, Uj Pál Imréné pedig 
1 frtot adott.

Tornallyá i Fischer Gyula ág. ev. posta
mester a toronyra 100 frtot, a helybeli takarék- 
pénztár pedig 40 frtot ad >mányozoP, az e eken 
felüli kegyes adományok összege az 1000 frtot 
meghaladja.

A Királyi leányegyház a Szondy-Kenessey- 
alapitványból 133 frtot, a tornallyai takarék
pénztártól pedig 10 frtot kapott A segély gyűj
tés eredménye 200 frt

Runyában a tornallyai takarékpénztár az 
iskolának 10 frtot adományozott.

Bánván Iíarnóc András lénártf»1 vi egy
háztag egyházának 20 frtot adott. Csíz községe 
az egyháznak 157 frtot adományozott.

Rimaszécsben összegyűlt 38 frt, az urasz- 
ta’ára Rarát Péterné és leánya Boros Andrásné 
egy arany rojttal ékített és szegélyezett bársony 
térítőt ajándékoztak.

Iványiban Isten dicsőségére gyűlt 21 frt, 
alsó Nagy János volt gondnok neje Mács Rozá
lia az urasztalára egy arany rojttal ékített és 

I szegélyezett bársony térítőt, Tóth Miklós neje 
! Csomós Juliánná az urasztalára egv abroszt, 

ugyanolt Bolyo Kálmán neje Ligárt Jusztin egy 
I urasztali kenyérszelő kést ajándékoztak.

Zádorházán Betes Antal és neje a szószékre 
! egy ezüst rojttal ékesített posztó térítőt, ugyan- 
I ott az urasztalára Betes Sándor és neje egy 

ezüst rojttal ékesített posztó térítőt ajándékoztak.
Czakőban C*óló Lajos gondnok neje Gérec 

Juliánná a szószékre egy arany rojttal ékesített 
posztó térítőt ajándékoztak.

Badnótban kegyes adományok összege 
8 frt 50 kr.

Zsipben a coufirmált növendékektől Isten 
dicsőségére gyűlt 6 frt 81 kr.

Újfaluban a nők Isten dicsőségére 19 frt 
60 krt, a zsip és dulházi nők a toronygombra 
34 frt 10 krt adományoztak.

Bátkábdii Isten dicsőségére gyűlt 25 frt

menten bokáznikezdett, miközben arcza kigyul
ladt. A báró, mikor a tévedést észrevette, nagyon 
csúnya képeket, grimaszokat vágott, de tovább 
tánczoltatla a mamát, akitől az ismerőjük azt 
jegyezték fül. hogy a csárdás folyama alatt, meg 
azután is, gyakran nézegette magát a tükörben 
és igen elégedett volt.

A férje, a korlátolt kalmár, szintén meg 
volt lepve, de azután figyelmesebben nézte a 
báróval tánezoló »szép asszonyt« és elégedetten 
gondolt a múltra, mikor az Ízlése a Sárika ke
zének megkérése által megnyilatkozott.

A báli jelenet után a Sár.ka családjában 
olykor-o'ykor fölemlítették az esetet s a részeg 
báró, mint egy kiváló főur és kiváló gentleman 
állt a família előtt. Mint egy olyan előkelő ur, 
aki az egész világot beutazta, aki tömérdek em
bert látott, a kinek a szépségről h lyes fogalmai 
vannak és a kinek az ízlését Őrültség volna két 
ségbe vonni.

Félesztendő múlva már a Sárika mama 
ciélzásokat tett az ő hajdani szépségére s oly 
gavallér is jelent meg a múllak ködében, a ki 
Őrülten és reménytelenül szerette. A férje, ez a 
kedves és jámbor ur, lassan-lassan azt kezdte 
hinni, hogy Ő néminemű küzdelmet folytatott a 
feleségéért és mások orra elől kaparitotta el, 
kitéve magát esetleges párbajoknak, a melyek 
azonban nem következtek be

Az ismerősök, akiket érdek fűzött hozzájuk 
s a rokonok, akik szerelték az asszonyt, bizo
nyos idő múlva azt kérdezték a gyermekektől, 
meg a kalmártól, hogy otthon van-e u szép 
asszony У Mit csinál a szép asszony? Hogy van 
a szép asszony ? És ezen a tituluson nem ütkö
zött meg senki. Legkevésbé pedig a »szép asz- 
szony« maga, aki elégedetten gondolt vissza a 
múltra és a ki még elégedettebben nézett a 
tükreibe.

Mikor már te’jesen kétségtelenné vált, hogy 
a Sarika mama szép asszony s mikor a szép 
jelzőnek elhagyása immár duiva sértést is képe
zi ti : egy ifjú ur, aki a Sárikának udvarolt és

86 kr. Varga Antal leikés* az építkezésre adott 
28 frtot.

Berzétén iskola építésre gyűlt a hívektől 
85 frt 49 kr., a vármegyében eszközölt segély 
gyűjtésből Í20 frt 30 kr.

Köiös a Baldácsi-alapból kapott 20 frtot, 
a gr. Andrássy Dénes adománya 250 frt a Kóa 
Jánosé 1 Irt, másoké 18 frt.

Szalócz az itt épjtendő iskolához 30 köb öl 
darázskövet adott gr. Andrássy Géza, ugyanő a 
vigteleki uj iskola fölszerelésére 100 irtot ado
mányozott, Tolcsvai Nagy G.-alapból pedig ezen 
leányegyház 20 frt segélyt nyert, Sonkoly József 
szalóczi tanító énekkart alakított, mely kegyes 
adományokból s tagsági dijakból 70 frt alap
tőkét gyűjtött.

Beretken Isten dicsőségére gyűlt 2 frt.
Horkan Markó József helybeli ág. ev. föld- 

birtokos adományozott az egyháznak 40 frtot, 
Dusza Béla 7 frtot, a Baldácsy-alapból nyert 
30 frtot, a közalapból 100 frtot.

Gicén az énekkar az egyháznak ajándéko
zott 145 frt, a Jolsván lakó hivek 15 frtot, a 
jolsvai takarékpénztár 5 frto , Rúzsa János 1 
frtot, az egyházmegye 100 frtot adománvozott.

G.-Szkároson gyűlt 36 frt 75 kr.
Alsó-Faluban gyűlt 15 frt 25 kr.
Rásban gyűlt 0 frt 35 kr.
Felfaluban gyű t 3 frt.
Visnyón gyűlt 5 frt 50 kr.
Bejében gyűlt 2 frt, az énekkar 142 frt 60 

krt adott az orgonára.
Otíokocsban gyűlt 5 frt.
Zsórban gyűlt 2 frt.
Kálosán gyűlt 3 frt 50 kr, a hollandi tár

ból kapott 15 frtot, a megyeszerte való segély- 
gyűjtésből kapott 199 frt 40 krt.

Héthben a hivek közt egy uj harangra 
gyűlt 219 frt 50 kr, az urasztalát kegyes buzgé 
hivek látták el kenyérrel s borral.

Kelemérben a megalkotandó magtár tőké
jének gyarapítására ö/v. Szodorai Sándorné szül. 
Tóthfalusi Paulina Nagy-Károlyban lakó úri nő 
adományozott 100 frt. Tóth Sámuel poszobai 
tanító az urasztalára egy fekete kendőt aján
dékozott

Szuhafőn a hívek uj iskolai székek beállí
tására 40 frt 70 kit adtak össze, Diószeghy 
Zsigmond főgonduok az egyház szükségeinek 
pótlására 29 frtot adott

A. Szuhán Hubay Lajos lelkész a múlt 
iskolai évben ingyen tanította sz iskolát, a 340 
írtra ment tanítói jövedelmet az egyháznak 
ajándékozta. f

Építkezések.
Uza Panyiton a papiak 87 frt 50 kr. kia

dással díszes karba hozatott.
Tamásiban 36 frt tordittatott a tanítói 

konyha rendbe hozatalára.
I alogon a villáin álfal megrongált torony 

rendbe hozatott s vdlámháritóval elláttatott

aki meg akarta nyerni a mamát, olyan forma 
megjegyzést eresztett meg, hogy Ő nagyságának 
a szép asszonynak, föltűnően kék szemei van
nak. Ez a megjegyzés mint futó tűz terjedt ol, 
M mindjárt akadt egy rokon, aki »kÓAszerau an
gyal «-nak titulál fa. És a kékszemű szép asszony 
mindinkább hódított. На a leányoknak azt mond
tak, hogy a márnájukhoz hasonlítanak, boldogok 

i voltak akkor is, midőn úgy emlegettek őket,
! mint a »szép asszony leányai«. Л férj pedig meg- 
! megjegyezte, még pedig sóhajtva, hogy hejh, ah 
, ha olyan szépek volnának, mint az anyjuk volt 
i akkor, midőn ő lángra gyűlt iránta s nehéz küz

delmek után, legyőzve a vrtélytársakból álló 
tábort, megnyerte, meghódította s feleségül vette.

Sárika mama a legboldogabb asszonyok 
közé tartozik, bár ma már majdnem egészen ősz 
és túlságosan is kövér Az egykori szépség nyo
mai — az Ő és a férje hite szerint — még min
dig meglátszanak rajta s éppen azért használják 
föl az alkalmat, hogy meg is mentsek. Egy ki
váló piktorral éppen most festetik az arczképét, 
hogy unokái is gyönyörködhessenek szép voná
saiban és buzavirágszinű szemeiben A piktor 
zseniális ember és teljesen tisztába van a hely
zettel, mert Sarika mama az ülesek alkalmával 
sokat beszel egykori szépségéről, hódításairól 8 
azokról a versekről, amiket »egy valakinek« a 
kék szemeihez Írtak. Az arczkép egyre készült 
és máris látszanak a szép vonások és látszanak 
a kék szemek D.

A leleplezés természetesen nagy ünnepség
gel т е 8У vegbe és kétségtelen, hogv a férj test
vére, a sógor, mondja a felköszöntőt, melyben 
szó lesz egy szép leányról, a ki szép asszonynyá 
változott és aki eleiének utolsó pillanatáig meg
őrizte szépségének nyomait és kék szemeinek 
jóságos, mindenkit elbűvölő tekintetét

És a poharaikat összeülik és éljen tör elő, 
ünnepelve a szép asszonyt, aki szemben ül a 
tükörrel és leereszkedöleg, elégedetten nézi ab
ban a tükörben — magát.

Muray Károly.



956 frt 79 kr. költséggel. A szekeres és nap
számos munkákat a hívek ingyen végezték, c 
munka érteke 250 frtnak felel meg.

Szólóiban a/, iskola körül 260 frlba kerüli 
építkezés történt.

Harmaezon a templomi székek alja 74 frt 
11 kr. költ éggel kideszkáztatott.

A.-Simonyi Darnyával egyesült egyház
ban 110 frt erejéig építkezés történt.

S rke építkezésre 65 irtot költött.
Pálfalában a templomot 649 frt 75 kr. 

költséggel alaposan renoválták.
Jánosiban az egyházfi lakra költöttek 

160 irtot.
Naprágy temploma rendbe hozására s uj 

toronytetőre az ingyen munkán kívül 800 
irtot költött.

A szentkirályi templontető 18 frt költség
gel kijavíttatott, a kövecsest az isk árnyékszék- 
nek építésére 31 frt fordiltatott.

Tornai]yán a torony építés még nincs be
fejezve, de kora tavasszal befejeztetik. Eddig 
az építkezésre 1650 frt költetett, az iskolára 
pedig 88 frt.

Király ban felépült a díszes uj iskola, s 
az egész fundus körülvételett deszka s léczke- 
ritéssel. Az építkezés 3448 frtba került.

Lénártfalán a közös harangból 40 frt tál 
kifizették a katolikusokat.

Uimaszécsben a papiak ud arán uj kutat 
ástak 120 frtért.

Zádorházán uj iskolát építettek mely 2080, 
frtbae került a 360 frt értékű közmunkákon 
kívül.

Zsipben a regi torony njból építtetett 386 
frt költséggel

Újfalu egy 150. kg. súlyú harangot öntetett 
282 frtért.

Bátkában a parocbialis csűr és istálló új
ból építésére 223 frt adatott ki.

Körösben a tanítói ól uj tetővel láttatott 
el 66 frtért.

Pelsüczöa a fiiskolában a tanterem mozgó 
padokkal és téli ablakokkal láttatott el 259 frt 
kiadással.

H Í R E K .
—  A király s Tületésnapja. Ö felsége szüle

tése napja alkalmából ma vasárnap délelőtt misét 
tartott Dollák Rezső helybeli róm kát. segéd
lelkész, melyen az összes hivatalok tisztviselői 
valamint a szabadkai mentelep legénysége Held 
Ede cs. kir százados vezetése mellett teljes 
díszben részt vettek.

— Áthelyezés Groó Vilmos kir. tanácsos 
tanfelügyelőt a vallás és közoktatásügyi minister 
áthelyezte Budapestre a tanitónöképezde paeda- 
dogiai tanszékére. Groó a népnevelésügyi és 
kulturális törekvések egyik kiváló itteni munkása 
volt, s remé>hetőleg uj állásában folytatni íogja 
a missiót.

Az (V. ref papválasztás fegyelmi ügyében 
kiküldött egyházmegyei biróság névszerint : 
Máriássy Andor és Seres István lelkész folyó hé
11-én tartotta vizsgálatát Szaloczy Dániel lel
kész lakában, mely alkalommal vádlottak és 
tanuk kihalg..Itatván, a tanuvaliomási jegyző
könyvek, valamint a vizsgalat eredményét fel
tüntető iratok további intézkedés végett az 
eeperesi hivatalhoz föPerjesztetfek.

— Uj tanfelügyelő helyettes. A Groó Vilmos 
távozása folytán a tanfelügyelői hivatal ideigle
nes vezetését a miniszter Józsa Antal urra bízta, 
ki korábban Gömörmegye segédianlelügyelöje 
volt, jelenleg pedig a vallás és közoktatásügyi 
minisferiumban volt szolgalattételre beosz'va. 
Józsa a népnevelés egy ritka szakértelemmel 
biró tagja, ki irodalmi téren is már szép nevet 
vívott ki magának.

— A'uló »Őrszem« elitéltetése. Minden ka
tonaviselt magyar ember tudja: mi az igazi őr
szemnek, kivált háború eseten, komoly, dicső 
feladata. Tudja uzonban azt is, hogy mily szi
gorú büntetés vár az őrszemre azon esetre, ha 
ő a maga fontos katonai küldetését nemcsak 
pontosan és híven, igaz jel- és hangadással nem 
teljesei, de hűtlen szolga s alacsony bérenoz 
módjára lelkét, katonai becsületét eladva, az 
•géez sereget is elárulja s igy a dicső, mert 
Igazságos győzedelem biztos kivívását veszélyez
teti. A katona nyugodtan dörgi az ilyenre Íté
letét: golyót neki! A csendes polgár ember azon
ban megkegyelmez bűnös lelkének s méltó meg
vetéssel szól neki o d a : Ephialtes Te, ugy-e 
előbb lelkiismeretedet ölled agyon s úgy bocsá
tottad áruba a nemes harcz igaz ü gy ét? . . . 
No, csak ne ítéljünk oly »keményen« — szól 
közbe egy j ó s z í v ű  pap — hisz ládátok, a sze
rencsétlen »őrszem« már teljesen megháborodott 
a árulása felett érzett kínos, benső báuatában 
önmagával hasonlóit meg az istenadta: »nem

tudja lehat, mit cselekedett!« fis valóban ez itt 
a helyes ítélet. Mert ám itten nem va
lami valódi katonás, iga mondó őrtátló őrszem
ről van szó, hanem arról az igazság bajvívó 
kicsiny, de bátor seregének desentor-lelkű áru* 
lójáról, aki *A kishonti ág. hitv. ev. egyházme
gye közgyü ése« lefolyásáról csupa személyes
kedéssel s ferdítéssel referálván, hol a nagyúri 
tányérok lefutó moslékának zavaros fenekén 
turkálva, »gyöngyhalásznak« vallja magát; hol 
pedig, az »osgyáni« egykor tekintélyes, ma na
gyon is harmadrendű hivatással biró őrtorony
ban v zsgálódva s lamentálva »éber Őrszemnek« 
tolja föl személyét, amint az ő czikornyásan 
poetikus, de különben reális ítélet előtt »se füle, 
se farka« féle referádájából kitűnik. A részre
hajló referens »őrszemnek« irta alá magát, ho
lott nem őrszemnek, hanem mint a tárgyilagos 
igazság elferditője, az igazság serege árulójának 
tűnik töl ; sőt olyannak, mint akinél nemcsak 
az igazmondás és éber tekintet hiányzik már, 
de ildomtalan tömjénezési mániájában — úgy 
latszik — s z e m e  s i n c s e n  Irta: Ellenőr.

— Verekedés Hogy az uborka szezon Rima
szombatban is érdekesebb legyen, a városháza 
előtt H. M ügyvéd és M. L. segédtanfelügyelö 
öss eszólalkoztak. II M. ügyvéd a vita hevében 
insuitálni akarta M. L. segédtanfelügyelőt, mégis 
legyintette, a mit ez nem vett tréfán*, s amúgy 
isten igazában jól meghányta II. M ügyvéd 
urat, hogy a deklináló botot is darabjaiban alig 
tudták összeszedni Az eset nagy sensatiót keltett 
széles körökben,

— Női kireskedrlmi tanfolyam Miskolczon. 
A miskolezi m. kir. állami polgári leányiskolá
val kapcsola’ os női kereskededelmi tanfolyam 
f. évi szeptember hó 15-én kezdődik és május 
végéig tart Felvétetnek 1 't éves kort betöltött 
oly leányok, kik a polgári vagy felsőbb leány
iskola negyedik osztályát elvégezték vagy ennek 
hiányában felvételi vizsgát tesznek. Tantárgyak : 
könyvvitel, számtan, kereskedelmi levelezés, 
kereskedelmi és váltóisme, áruisme, szépírás. Ha 
a tanulók nagyobb száma kívánatosnak mutatná, 
a német n>eiv és német levelezés szintén fel- 
vetetetnek a tantárg ak sorába A tantárgyak 
oly terjedelemben adatn к elő, hogy a sikerrel 
végzett növendékek kisebb intézetek, vállalatok, 
üzletek könyvelői, levelezői teendőit elláthatják. 
Tandíj 50 frt, mely részletekben is fizethető. 
Idegen helyről való növendékek, amennyiben 
arra alk linasak és hajlandók, itteni előkelőbb 
családoknál nevelőnői állást vállalhatnak, hol is 
teljes ellátásban részesülnek díjtalanul. Az elő
adási órák délután 2 —5 - ráig tartatnak. Akika 
tanfolyamot látogatni óhajtják, jelontkezzenek a 
női kereskedelmi tanfo.yam igazgatóságánál 
Miskolczon, állami polgári iskola, hol a beiratás 
szeptember 1 —15-ig délután 2 órától eszkö
zöltetik

— Meghivu A nyustyai kisdedóvó felügyelő 
bizottság auguszlus 18 an »Branzova« kies hal
mán kisdedóvója alapjának gyarapítására nyári 
tánczmulatságot rendez Belepti dij személyen
ként 1 korona Kezdete délután 2 órakor. Ked
vezőtlen idő esetén a mulatság aug 25-én tar
tunk meg

— A putneki fürdőben ma, augusztus 18-án 
a »Tompa-szobor« javára, jótékonyczélu táncz- 
estélyt rendeznek : Dienes GyiOa, Hubay Béla, 
ifj lnstitórisz Endre, Kecskéssy Tivadar, Novák 
Emil, Zsóry Lajos.

—  Löfkovfce bipót csődtömege megszűnt, 
mert az összes hitelezőkkel kiegyezett. Már egy 
hete, hogy üzlete nyitva áll, s ez alatt az idő 
ala’ t valóságos ostromnak volt kitéve raktára, 
mert a végeladás során áruit mélyen leszállított 
árakon adja Az alkalmi vételre felhívjuk olva
sóink figyelmét, kik a hirdetési rovatban is bő 
tájékozást találnak Lölkovics Lipót által rende
zett végeludásról.

budapesti level.
Közeledik a tanév kezdete, küszöbön az 

ősz eleje s a vidéki közönség érdeklődése ismét 
nagyobb mérvben fordul a főváros felé, hol 
megtalálhatja mind azt, mire a két szezon bekö
vetkezésével szükségé lehet. Ez okból legyen 
szabad tisztelt olvasóink szives figyelmébe aján
lani a következőket :

Budapestre utazóknak eleő szüksége a jó 
szálloda. A ki tiszta és kényelmes, mindamellett 
olcsó lakást óhajt, az Bereczky Lajos »Erzsébet 
királyné« szállodáját v *gye igénybe, mely a bel
város kellő közepén, az Egyetem-ulczában 5. 
szám alatt van. Közel van ide minden iskola, 
egyetem. Közvetlen szomszédságában van a 
villamos vasul állomása. A szállodában a legna
gyobb pontosság, gondos kiszolgálás, kellemes 
otthont nyújt. Éttermében jó  magyar ételek s 
tiszta italok, kávéháziban a legjobb kávéházi 
italok jutányos árakon szolgáltatnak ki. Fürdő

szoba AÜ a vendégek rendelkezésére, s villam ói 
Világítással von a szálloda ellátva, miért is a 
legmelegebben ajánlhatjuk tisztelt olvasóinknak.

Az arezbőr ápolása a hölgyek egyik legfőbb 
szükségletévé t itték a különféle arczkenőcsöket; 
ezek között azonban gyakran találtatnak mérges 
tartalmú szépítő szerek, melyek idővel ártalmas 
nyomokat hagynak maguk után. Azért örömmel 
rígistráljuk, hogy Ufasi és Barna illatszerészek 
(Budapest, Andrássy-u 30.) »Aurora« créme és 
poudere, elnevezésével Rénárd Trérestől (Paris) 
egy franc7ia készítményt hoztak forgalomba, 
melyek vegyészileg megvizsgáltattak és a társa
dalom előkelő lm'gyei által kipróbáltattak, nem
csak teljesen ártalmatlannak, hanem bőrre jóté
kony hatásúnak találtattak, amennyiben a bőrt 
konzerválja, a zsirfényt elveszi, a bőrt elasti- 
kussá és bársony simává teszi, s a ránezok 
képződését igen magas korig megakadályozza; a 
créme semmiféle zsir^emü anyagot nem tartal
maz, ezért nem is avasodik, s az év és nap 
bármely szakában alkalmazható. Az »Aurora« 
pouder fehér, rózsaszín és créme színben van, 
tartósan tapad, a bőrnek természetes lágyságot 
és üdeséget kölcsönöz, s használata közelről 
sem vehető észre. Az »Aurora« créme egy 
tégelylyel 1 frt, a p uder egy dobozzal l frt, 
csomagolás nem számittatik Egyedüli fő- és 
szétküldés! raktára: Utasi és barna drogua és 
illatszer üzletében, Budapest, Andrássy-ut 40. sz.

Az iskolaév kezdetével a zene tanulása is 
előtérbe lép, s a szükséges hangszerek beszer
zése szintén gondoskodás tárgyát képezi. Leg
jobban ajánlhatjuk t olvasóinknak a magy kir. 
Ludovika Akadémia szállítóját Reményi Mihály 
műbangszer készítőt, Budapest, VI., Király-utcza 
44. sz. ki több színház, katonai iskola, nemzeti 
és polgári zenekarok szállítója. Különösen nagy 
válaszokban vannak ott jó hangu iskola-hege
dűk és azok kellékei, vonók hurok, »okok stb., 
valamint mindenemii vonó*, ütő- és fúvó-hang
szerek, kitűnő olasz és német hurok. Saját 
ké zitményü vonos hangszereket úgyszintén régi 
hangszere< javítását jótállás mellett eszközli. 
Bégi hangszereket vesz és becserél. Reményi 
Mihály a nápolyi és párisi kiállításon nagy 
arany éremmel »'s oklevéllel tüntetett ki. Vidéki 
megrendeléseket a legpontosabban eszközöl.

A villamvilágitás berendezése, városok és 
középületek, szállodák, kastélyok megvilágítására, 
napirenden vannak: minden jelentékenyebb 
városban most ez képezi a közkivánalmat, ha 
még nincsen az létesítve. A hazánkban eddig 
nagy számmal létesitett villamvilágitási telepeket 
nagyobb részben a Siemens és Halske világhírű 
ezég budapesti osztálya (Kerepesi-ut 8. sz.) ren
dezte be. E ezég a legmegbízhatóbb e téren, 
mely a berendezéseket a technikai fejlődéssel 
lépést tartva a legtökéletesebben vége i Újabban 
a berendezéseket a hazánkban eddig még nem 
ismert, nagy előnyöket nyújtó, magasfeszültségű 
forgó áramú rendszer szerint eszközölte, neveze
tesen Rozsnyó és Salgú-Tarján közmegvilágitását, 
s Putnokon a Serényi és Gesztin a Jankovics- 
féle kastélyokat A szállodák és kastélyok villam- 
világitással való berendezése újabban mintegy 
divattá lett, oly nagy számmal veszik igénybe 
azt a tulajdonolok. Azért, a hol a villamvilági- 
tást berendeztetni óhajtják, forduljanak tervezet és 
költségvetésért a Siemens és Halske ezéghez, 
mely a legmegbízhatóbb, az általa eszközölt villam- 
villágitási berendezések mindenütt zavartalanul 
működnek.

Hónapos szoba
elegánsan bú to ro zva , külön b e já ra tta l k iadó. 

C zim  m egtudható  a k ia d ó h iv a ta lb a n .

ÉRTESÍTÉS I
T iszte le tte l van szerencsém  a n. érd . 

közönség tudom ására adni, hogy dús kész
letem  m ia tt a színes és n  ezés szélű p o r- 
czellán leveses tányéro k  á rá t les zá llíto ttam .

Egy d a rab  színes szegélyű vagy reezés  
szélű (n y o m o tt v irá g g a l) finom  fehér p o r- 
czellán leveses tá n y ér osak 14 kr.

Becses pártfogásért esd
Haas Salamon,

üveg- és porczellán-kereskedö.

A zo n n a l fe lv é te lik , ké t jó  családból 
való  1— 3 g im násium ot végzett fiú

kereskedő tanulóul.
Bővebb fe lvilágosítást ad : Kiszólj 

József fflsz<T-, vegyes-, szalonna-, zsir- és 
hangszerkereskedö Putnokon




