
Nyilt sisakkal.
Soknyelvű hazánk boldogulásán ólom- 

sulyként nehezedik nagy idők óla egy meg 
oldhatlannak lálszú kérdés, egy nyög. egy 
«állandó akadály minden nemes törekvésben, 
a nemzetiségi kérdés.

Nyűggé, megold katlanná mi teszi váj
jon? rosszakaratú, alakoskodása г oknak, 
kiknek ama szép hivatás jutott, hogy a né
pet vezessék, s kik e fenkölt hivatással 
rutul visszaélnek, s и helyett, hogy fényt 
terjesztenének a homályba: sölélségot csi
nálnak, hogy aknamunkájukat biztosabban 
végezhessék.

Azok boldogulása, kik egyénenként nem 
rendelkezvén elég erkölcsi s anyagi eszköz
zel a társadalmi lét megteremtésében, tö
megbe verődve kénytelenek a czél elérésé
ben munkálkodni: mindig a vezetőkön 
midik

Mit kívánhat tehát teljes joggal e ve
zetőktől a társadalom V lelkiismeretet, jelle
met, őszinteséget, s mindeneklötött nyíltsá
got ; ezekkel kell rendelkezniök, akár a nép
kegy emelte őket maga fölé, akár önmaguk 
jó érzelmeire hallgatva vállalkoztak a veze
tők szép, nemes, de gyakran hálátlan, s 
mindenkor felelősségtel hes szerepére.

Ha körültekintünk megyénk s városunk 
beléletében, sajnosán tapasztaljuk, hogy 
egyetlen osztály az, mely boldogul; boldo
gul, mert vezetője a veleszületett szorga
lom, istápolója az anyaföld, és segítsége a 
jó  Isten, s ez a földmives osztály

Vájjon igy vari-e az iparosok s kéz-

! művesekkel? fájdalom, nemmel kell felel- 
j mink Az az egészség» *.< iparos osztály, mely 

tényező a társadalomban, tényező a köz
ségi életben, tényező a politikában, nálunk 
hiányzik. Nem azért, mintha a lélekszám 
volna kevés, de igenis azért, mert ez osz
tály magára hagyatva, ‘ársadahni téren ön
álló tevékenységet kifejteni már nem képes, 
ez osztálynak vezetők kellenek, kik bizto- 

j sitsák iészére ama működési kört, melyet 
betölteni képes, s melynek betöltésére hi
vatva van.

Az iparos osztály képezi a tulajdonkó- 
peni polgári elemet, h azt évszázadok la- 

; pasztttatai bizonyítják, hogy nem volt köz
életünknek egyetlen а к ez i ója sem, melyből 
maguknak részt ne fértek volna, s nem 
volt eset reá, hogy a magukra vállalt fel
adatot ne teljesítették %rolna

Igen, mert voltai vezetőik, kik élére 
1 álltak ,,r' м о ' / т л ь 'Yü^gosiintiák  ̂ i 

velygőket. buzdították a csüggedőket, har- 
czoltak az egyenesség, nyíltság és őszinteség 
I ‘gyvereivel. győztek, és ha kellett, buktak 
a néppel, melynek vezetésére vállalkoztak.

Ma nem mindenütt van igy, nálunk 
épenséggel nincs igy : az alsóbb polgári 
elem elveszítette lábai alul a talajt, régi je
lentősége megnyirbálva, ténykedése megszo
rítva és habár ereje a régi, habár tettvágya 
mit sem veszített: semlegességre, tétlenségre 
van kárhoztatva, mert igy aka ják vezetői.

Hab lett minálunk az egészséges pol
gári elem, melynek gépezetét rendkívüli mű
gonddal állították össze azok, kiknek szük
ségük volt reá, #a mely jár, kel, beszél is,

1 de — »intudatlanul, gépiesen. Néha még 
tovább is megy: tudja, hogy ezt neki igy, 
vagy amúgy kiüt cselekednie, de csak azért, 
mert v»kzetői kívánják. És ezek a vezetők 
nagyon jól tudják azt, hogy sötétségben kell 
tartaniok ez elemet, mert a fénynyel, a vi
lágossággal feltűnő lenne az árnyék, mit 

: nyíltságuk teljes hiánya vet, s a visszatérő 
öntudat első ténye az 6 elüzetésük lenne.

Nem úgy azonban, vezető uraim! ez 
áramlat tovább nem terjedhet s minden 
rosszra vezető medrét más irányba kell te
relni. A polgári elem lépjen vissza összes 
őt megillető jogaiba, ténykedése alapuljon a 
czél teljes megismerésén, a tiszta öntuda
ton, a cselekvési képesség minden megszo
rítása, korlátozása nélkül.

A polgári elem védelmére kelünk föl, 
annak védelmében kérünk vezetőiktől nviH-« V
Ságot, egyenességet, őszinteséget, kerülését 

alakoskodásnak lévelvfiéseknek, egyéni 
érdekeknek, a polgáii elem, az egészséges
nek lenni kívánó, tudatos szereplésre vágyó 
polgári elem érdekében kérjük a vezetőktől, 
hogy . nyilt sisakkal!

Maradjanak meg a vezetés terén, ha 
éreznek hivatást s a vezetés nagy munká
jában tiszta lelkiismeretűk a világitó fáklya 
és saját érdekük mindenkor szolgálatára ál- 
land a közérdekeknek; de ha magukba 
szállva rájönnek arra, hogy kellő lelki erő
vel nem rendelkeznek az Önzetlen munkás
sághoz, akkor lépjenek vissza a polgári elem 
vezetésétől, mert e téren eredménynyel mű
ködni nem lehet: ismételjük, csak... nyilt 
sisakkal.

A MEGTÉRT BŰNÖS.
— Karezolat. —

Ir!a : UEVESSI JENŐ 
A »Cömör« eredeti tárczája.

Fodros Kajetán a lábtyümftvészet egyik ki
tűnő és érdemdús tagja volt.

Hogy milyen szorgalmas, ügyes és sokoldalú 
férfiú volt Fodros, mutatja az is, hogy a ezéh- 
beli alyameslerségi teendőkön kívül még arra is : 
ráért, hogy deres, őszülő bajjal, hulladozni kezdő i 
fogakkal elvette Kenyere Téglás egyik viruló ró
zsáját, nemes Csiriz Anna leányzót, a kinek 
gyönyörű haján és észbontó tekintetén kívül még 
vagy buszezer forint is volt a birtokában.

Egy napsugaras vasárnapi délután vezette 
oltárhoz a jeles férfiú a város ékes virágát és a 
templomból büszke léptekkel kivezetve ólet pár
ját, úgy érezte, hogy ifjú nejét őrültül szereti és 
hogy nincs az az éles d i k i c s  a világon, amely 
fiatal Annuskáját az ő életének fonalától el 
metszheti.

Boldogan éldegéltek együtt és élvezték a 
mézeshetek gyönyörűségeit, melynek vége* hossza 
nem akart lenni.

De mégis vége szakadt. Sajnos, sokkal 
előbb, mint azt várni lehetett, ügylátszik, a ke- 
nyere-léglási lelkész n»m elég erősen c s i r i 
z e i r e  össze a Irigyel, mert egy szép napon 
Fodros arra ébredi, hogy bálványozott Annus-

kája szive nem ő érette k a l a p á l  többé, ha- 
j nem egyik nála dolgozó fiatal legényért, aki 

olyan szép piros papucsokat tudott készíteni é* 
a ki még a «Tarara-bumradiej» nótát is kifogás- 

, tálánul tudta elfütyülni.
A mint ezt felgondolta, ádáz dühvei csapta 

a kezében levő piros kordováncsizmát a falhoz, 
egyúttal pedig az asztalon heverő csirizes tálat 
a sarokban kuezorgó tiszteletbeli — díjtalan 
lábtyttmüvész-gyakornok-jelölt szurtos ábrázatá- 

I hoz vágva, felorditott :
— Miska! nem hallod?
— Érzem is! nyöszörgő a váratlanul meg

tisztelt süvölvény, körmeivel az arczára ragadt 
csirizt kapargatva

Fodros Kajetán szikrázó szemekkel kér
dezte a félénken felé vánszorgó inast:

— Hűtlen az asszonyod ? Szólj, vagy agyon- 
kalapállak!

— Nem tudom . . .
— Nem tudod? - ordította a mester nö

vekvő dühvei és fenyege*őleg forgatta meg feje 
felett az erős lábszijaf

— Tudom . .  . lebegte félénken a megijedt 
Miska.

— Mit tudsz? Hogy a majszterné hűtlen 
lelt hozzám?

— Azt . . .
Az előbb még csak a sovány reggeli után 

sajgott a szegény müvészjelölt éhező gyomra, de 
a záporeső módjára hulló lábszij-csapások után 
egész teste is sajogni kezdett. •

Végre a dühös mester is megelégelte a neje 
hűtlenségéről bizonyítékot szolgáltató inas veré-

I sét és letette az asztalra az igazságot osztó láb- 
szijat.

Leült nagy busán a kerek háromlábú székre 
és fejét tenyerébe hajtva, gondolkodni kezdett a 
történtek felett.

Arra a szomorú meggyőződésre jutott, hogy 
ámbár Annus nélkül |>atkószeget sem ér neki az 
élei. nejével többé nem lehet együtt élnie, mert 
hűtlen feleség nem való az ó becsületes szemé
lyéhez, kit az egész város tisztelt.

Szakítani fog vele. Szakítani még akkor is, 
ha életének fonala is szétszakad miatta.

— De mit fog a város népe beszélni ? Ho
gyan fog ő az emberek szemei közé nézni, mi
dőn az utczán köszöntik? Nem fog-e a vér ar-

I czába szökni, ha észreveszi a gúnyos tekintete
ket, a melyeket felé vetnek ? — töprengett ma
gában.

* Nem! ő nem bírja ezt kiallani. Inkább ő
megy el a varosból. Hadd vessék meg azt a 
czifra bábot, a ki egy olyan tekintélyes férj ol- 
dalan sem érzi magát boldognak.

Elővett egy darabka papirost es számolni 
i kezdett.

Annus épen hatvanöt napig volt a felesége, 
j Tekintve, hogy ezen idő a’att úgy tartotta, mint 
I egy kiskirályt, bizonyára nem lesz sok, ha egy 

napi t art ásd ij fejében tiz forintot számit fel . . .
Hiszen a delegátusok egy-egy ebédje bele- 

kerül 15—20 forintba!
— Tehát hatszázötven forint összesen . . . 

mormogta
Gyorsan bement a tiszta szobába és kinyi

totta a szekrény ajtaját. A felesége pénzéből le-



Jókai ünneplése.
Életében magyar írónak alig jutott osztály

részéül csak csekélyke ünnepeltetés is : haláluk 
után éreztük a veszteség nagyságát, sirattuk az 
eltűnt szellemóriásokat, hálánk jeléül érezbe ön
tettük alakjaikat, de az a gondolat, hogy magyar 
iró irodalmi működésének jubileuma nemzeti ün
nep legyen, egészen uj s Jókaival nyer először 
megvalósítást.

Nagyobb alakja ö nemzeti irodalmunknak, 
nagyobb alakja a világirodalomnak, hogy sem 
ünnepeltetése az ez irányú rendes mederben lett 
légyen lefolytatható; érezte ezt a főváros, érezte 
az egész nemzet s csak az első felhívásra volt 
szükség és ime 1894. január íi-ik napja nemzeti 
ünneppé lön, melyet irodalmunk szellemóriásá- 
nak, Jókainak szenteltünk.

Ünnepié őt e napon az egész magyar haza, 
a koronás fő, a legelső magyar ember s utána 
mind, mind akik vannak: löurak, főpapok, sze
gények, gazdagok egyaránt, mert hisz egyformán 
veit ő mindenkié, mindnyájunké.

A szellemi központ, a főváros volt termé
szetesen az ünnepségek központja, melyek nem
csak egy, de több napot vettek igénybe.

A nemzeti színház Jókai három drámájá
nak előadásával vett részt a jubileumban, január
4-én Eötvös Ká.oly a terézvárosi kaszinó dísz
termében tartott érdekes és zamatos magyarság
gal megirt felolvasást szép számú közönség előtt 
Jókai őseiről. Ugyané napon ünnepelték a jubi
leumot a budapesti V. kér. kir. katholikus fő- 
gymnasiumban, hol magyarország miniszterelnö
kének, Wekerle Sándornak fia szavalta el az ün
nepellnek «Utcza szegletén ül a csonka hős» 
költeményét.

A magyar nők, nyolczvannál többen egy 
szőnyeget készítettek Jókainak, a főváros remek 
kivitelű díszpolgári oklevelet nyújtott át. Koburg 
Fülöp herczeg levelet intézett hozzá, a szerb 
királya «Szveti Szava«-rend nagykeresztjét küldte 
el neki, a kormánypárt üdvözlő iratot intézett 
hozzá stb.

A tulajdonképeni ünnepélyek e hó fi-án tar
tattak meg országszerte, ezekről azonban az idő 
rövidsége mialt t. olvasóinknak nem referálha
tunk, de megemlékezünk egy epizódról, mely el
képzelhetővé teszi azt, hogy mennyien és hány 
oldalról üdvözölték és üdvözlik Jókait 50 éves 
írói jubileuma alkalmából.

E hó 4-én ugyanis egy liatal leány oldalán 
két kis gyermek jelentkezett lakásán esti 7 órakor. 
Egy négy éves kis leányka s egy öt éves fiúcska, 
kik Selmeczről jöttek, az ottani kisdedóvó kép
viseletében az óvónő védszárnyai alatt, megkö
szönteni Jókait, arczképeket, albumokat, selmeczi 
különlegességeket hozván ajándékul. «A felvidék
ről jövünk, kis társaink üdvözletét hozzuk a ró
zsák szigete költőjének*, szóllott a két kis csöpp
ség, mire Jókai, Krisztus szavaival felelt : Bocsás
sátok hozzám a kisdedeket, s lehajolt hozzájuk, 
megcsókolta őket, ezukrot, könyveket, a megha
tott óvónőnek arczképét adta emlékbe, mire a kis 
társaság meghatva s boldogan távozott.

Városunk is lobogó díszt öltött a nagy na
pon, lengett a trikolor úgy a köz- mint a ma
gánépületekről s ünnepi ruhát öltött közönség

özönlött á «Rózsa* szálloda dísztermébe, melyet 
Jókai arezképe fenyőgalyak s nemzeti zászlótól 
körülvéve díszített.

A női közönség is igen szépen volt képvi
selve; a notabilitások között ott láttuk Bor
nemisza László alispánt, Rosenauer József ezred
parancsnokot, Török Jánost, a casino elnökét, 
Groó Vilmos kir. tanácsos tanfelügyelőt, Fábry 
János főgimn. igazgatót, Tomcsányi László, Vo- 
zári György, Medveczky Sándor, "Kolbay Sándor 
törvényszéki bírákat, Lukács Géza ^negyei fő
jegyzőt, Baksay István Schönleitner Károly fő- 
gimnáziumi tanárokat, Samarjay Jánost, Máriássy 
Lászlót, Ragályi Gézát, Molnár Józsefet, Marton 
Jánost, Institórisz Endrét, dr. Lishtschein Adol
fot, dr. Strausz Józsefet, dr. Rárossy Gyulát, a 
városi tisztviselőket kivétel nélkül, s még igen 
számosakat.

Pontban 11 órakor az emelvényre lepett 
Szabó György, városunk érdemekben megőszült 
polgármestere, s meghatott szavakban nyitotta 
meg az ünnepélyt. Elmondta rövid szavakkal, 
hogy a legnagyobb magyar Írót, a lángoló haza
szeretet példányképét, e város díszpolgárát gyűl
tünk össze 50 éves irói működése alkalmából ün
nepelni, s kérte a közönséget a programm meg
hallgatására.

Erre első számaként a rimaszombati da
lárda énekelte el a «Himnuszt» a megszokott 
praecisitással, melynek elhangozta után az emel
vényre lépett Lőrinczy György, s megtartotta 
egyikét legszebb ünnepi beszédeinek. A közön
ség mindvégig a legnagyobb figyelemmel hallgatta 
végig a költői szépségekben bővelkedő, emelke
dett szellemű ünnepi beszédet, melynek elején a 
szónok saját impressióinak adott kifejezést, s 
álalánosságban vázolta Jókai irodalmi működésé
nek megmérhetlen hasznát.

A rendkívül szép ünnepi beszéd után újó
lag a dalárda adott elő szép technikával egy al
kalmi dalt, melynek végeztével dr. Veress Samu | 
főgimn. tanár lépett az emelvényre, s igen esi- ! 
nos bevezetés ulán, melyben Jókait, mint epikai j 
költői méltatta, s melyben kifejté, hogy legjob- I 
ban véli ünnepelni a költőt, ha saját müveiből I 
olvas fel: a «Hadak útját», e szép székely mon
dát olvasta föl érzelmes hangon, s a közönség I 
általános tetszése mellett.

Végül a dalárda énekelte el a «Hazádnak 
rendületlenül*-t. mire a termet zsúfolásig meg
töltött közönség Jókai zajos éltetése mellett 
oszlott szét.

Este a sötétség beálltával a házak néme
lyikének gyertyák gyultak ki ablakaiban, s ha i 
sajnáljuk, hogy a kivilágítás nem volt általános 
jellegű, annál nagyobb dicséret illeti azokat, kik 
ezzel is emelték a lezajlott ünnepségek fényét.

K özgyűlés.
A kereskedelmi ifjúság egyesülete folyó hó

5-én este 9 órakor tartotta közgyűlését a pol
gári olvasókör helyiségében.

Az egyesület tagjai már 9 órakor teljes 
számban együtt voltak, zsúfolásig megtöltötték a 
kör helyiségeit, midőn harsány s lelkes éljen
zések között belépett az egyesület elnöke, S z é 
t e s s  Ödön.

S z e l  es s  Ódón elfoglalván az elnöki szé- 
ket, üdvözölte az egybegyűlteket, a tisztikart. 
Örömmel veszi fel a beszéd fonalát, mert látva 
a kereskedelmi ifjúságnak lelkes érdeklődését, 
ebbél meggyőződést meríthet, hogy az egyesüle
tet nem szalmaláng hozta együvé, hanem igaz 
és erőteljes lelkes hangulat, Őszinte meggyőződés. 
Hosszú idő után jön ismét tanácskozásra össze 
az egyesület, de a hosszú idő alatt az érdeklő
dés nem csappant. De az elmúlt idő arról is 
meggyőzhette az egyesületet, hogy bár lassú lé
pésekkel haladhat a kitűzött czél felé, hogy t. i. 
az egyesület a tényleges működést megkezdje, 
következetes eljárás által a czélhoz el fog jutni. 
Az egyesületnek mar is van vagy 150 frt va
gyona, bármi csekély ez, az egyesület ez által 
is, mégis előbbre jutott. Az elmúlt idő azonban 
arról is meggyőzhette az egyesületet, hogy csak 
saját erejéből juthat el a tényleges működéshez. 
A kereskedelmi testület ugyanis kilátásba he
lyezte a támogatást és a kereskedelmi ifjúság 
egyesülelének elnöksége meg is kereste a keres
kedelmi testület elnökségét hivatalos átirattal, 
hogy szíveskedjék az ifjúság támogatásának kér
dését a kereskedelmi testületnél napirendre tűzni, 
azonban a hivatalos megkeresésre még csak nem 
is válaszolt a testület elnöksége, annál kevésbé 
tett valamit. Ez az eljárás méltán megbotrán
koztató s a nyilvánosság ítéletét is provokálja. 
Ilyen szomorú jelenségek a kereskedelmi ifjúsá
got még inkább önerőre utalják, az erő nem is 
hiányzik, csak akarat kell. Akarni kell az eszkö
zöket. Ezek közt az első egy vigalom rendezése, 
a második eszköz, hogy a tagok kezdjék meg a 
tagsági dijak havi részletekben való befizetését, 
a harmadik eszköz, hogy a kereskedelmi testület 
egy tiltakozó irattal kerestessék meg. a negyedik 
eszköz, hogy sajtó utján az egyesület iránti ér
deklődés fokoztassék. Elnök ezután sorra fejti 
ki az egyes eszközök megvalósításának módját s 
ajánlja, hogy a kérdések alaposan megvitassanak. 
A vita élénken indult meg és folyt le s a kitörő 
éljenek impozánsul pecsételték meg az elfogadott 
indítványokat.

Első sorban határozatba ment, hogy már- 
czius közepe tájékán egy müestély fog rendez- 
tetni. Az összes tagok ezután aláírták a havi 
dijak befizetésére szóló kötelezvényt. Az elnök
ség megbizatott a kereskedelmi testület megke
resésére s a sajtó felkérésére, hogy az egyesü
letet a nyilvánosság előtt vegye partfogásba.

Elnök ezután a megüresedett könyvtárnoki, 
házndgyi, négy választmányi s a két pótválasz- 
mányi tisztségre kéri a választást megejtetni. A 
kijelölő- és szavazatszedő-bizottságba kéri Kohn 
alelnököt. Grozing^r jegyzőt és Dickmannt meg
választani. A választás eredménye, hogy ház
nagynak megválasztatott Grossmann József, könyv- 
tárnoknak Ring Géza, választmányi tagoknak: 
Grün Vilmos, Steiner Sorra, Schwartz Zsigmond, 
Cserven Miklós; pótválasztmányi tagoknak Rródy 
Andor, Markovics Soma.

Végül elhatároztatott, hogy a titkári állásra 
Papp László ur fog küldöttségileg felkéretni.

A közgyűlés éjj^l 11 órakor oszlott szét az 
elnök biztató s lelkesítő szavai és a jelenvoltak 
riadó éljenei között.

olvasta a hatszázötven forintot, a többit pedig 
szépen visszatette a helyére. Hadd lássa az a 
hűtlen asszony, hogy milyen becsületes férje volt 
ő neki!

Felöltötte ünneplő ruháját és kiballagott a 
vasúthoz, a hol jegyet váltott a fő- és székváros 
felé induló vonatra.

Elutazott a «végkielégítéssel.»
Az asszony pedig a lálogatásból hazaérkezve, 

hiába várta az ő «szerelmctes csirizes kecskéjét» 
az ebédhez, mert az már valahol Czegléd felé 
majszolta a korcsmában vásárolt kéthetes knakk- 
vurstot.

A «Tarara-bummdie»-t éneklő segéd társa
ságában elköltött ebéd után meg nem állhatta, 
hogy ne kérdezze a szurtos inastól:

— Miska te ! Hova ment a mestered ?
— Hat bizony ténsasszony, akkor sem tu

dom megmondani, ha azt a darab csirkeczombot 
nekem adja, ami ott fekszik a tálban.

— No hát itt van, te kutyaházi. Úgyis tu
dom, hogy csak az a czélod, hogy ezt megehessed.

Miska jobbkezével gyorsan a nyújtott ezomb 
felé kapva, balszemével a másik szoba ajtajára 
pillantott.

— A silonér talán megmondja ténsasszony.
Fodrosáé kínos sejtelemtől megkapatva, sza

ladt a szekrényhez és felszakitotla keltős ajtaját.
— Pénzt vitt el? kérdé ijedten.
— Aligha nem, ténsasszony.
— Oh a kiszegezett borjutalp! Tehát még 

arra is képes volt?!
Most persze azt hiszik önök rimaszombatiak, 

hogy mikor Fodrosné észrevette a hiányt, hir
telen a csirizes tálba ájult?!

Nem ezt tette, hanem ehelyett úgy, ahogy ! 
volt, házi köntösében, elszaladt a rendőrségre 
panaszra.

— Kérem a megszökött férjemet!
A főkapilány udvarias volt a szép asszonyok 

irányában és Annus kérésére rögtön mozgásba 
is hozta a rendőröket. Egyúttal pedig sürgönyzött | 
a fővárosba, hogy egy ember megy a személyvo- ! 
nattal, kinek deres a bajusza és mikor hátat 
fordit, az arczát egyáltalán nem láthatni s aki 
bűneinek betetőzéséül még meg is szökött egy 
nagy összeg pénzzel, miért is barátságosan meg
kötözve, visszahozandó.

Es — oh csodák csodája! —» a pontos sze- 1 
mélyleirás alapján elfogták a vén bűnöst és vissza
hozták Kenyere-Téglásra.

A főkapitány azonnal maga elé vezettette* 
Kajetánt és szigorú arezot öltve magára, val
latni kezdé :

— Maga megszökött a felesége pénzével!
— A törvény értelmében ami a feleségemé, 

az az enyém is. Különben én el sem sikkasztot
tam magamat. Csupán a milleniumi kiállítás te- 1 
rületének megszemlélhetése végett rándítottam 
fel magamat a fő- és székvároskába, hogy egy
ben ezen alkalmatossággal lendületet nyert lábtyü- I 
üzletem dratva szükségletét is helyes forrásból ! 
elégítsem ki Mondok.

— Ne hazudjék ! Minek tetézi vétkét még j 
újabb és újabb bűnökkel.

— Kngedelmet kérvényezek. Hazudás csúnya 
mestersége nem lévén kenyerem, jelen gyanusi- I 
tást indigványozással visszautalványozom. Mondok.

De igenis megszökött!
Én nem. Különben is azt teszek, amit aka- |

rok, mert én nemes lévén, mint a nóta mond
ván у ózza :

. . . Nem parancsol nékem,
Nem parancsol nékem.
A bíró, a bíró . . .  de az ur sem !

Ne énekeljen itt az én szobámban, mert 
mindjárt becsukatom a kóterbe !

— Főkapitány ur apja nálam tanulván a 
lábtyükészités művészetét, nem gondolnám, hogy 
az ur brutálisan bánik el velem. Mondok.

Vanhaszna belátva, hogy itt szelidebb bú
rokat kell pengetnie, lelkére igyekezett beszélni 
a borközi állapotban levő atyamesternek.

— Lássa kedves Fodros bácsi, minek tesz 
maga ilyet? Maga. a kitűnő ezéhmester, az okos 
egyesületi elnök, a híres felköszöntő, kinek a 
szomszéd vármegyében sincs párja. Hát illik ez 
egy ilyen tekintélyes emberhez, mint maga? Aki 
becsületben őszült meg I Aztán Budapest felé 
szökik meg, ahol egymást érik a rendőrök.

Itt nem folytathatta tovább a főkapitány. 
Fodros lehajtotta fejét a beszéd alatt és hango
san zokogni kezdet*. Könyei végigmoslák baráz
dákkal teliszántott arczát.

— Igaza van a tekintetes főkapitány ur
nák . Csak tessék jól megmoslékozni az én 
bolond fejezetemet. . .  Megérdemlem ezt én na
gyon ... Beismerek mindent Őszintén . .. Hogy 
nem jót tettem... Hogy másképp kellett volna 
cselekvényeznem . . .  Minek rándítottam fel ma
gamat Budapestre... Mentem volna el inkább 
Rimaszombatba, ahol egy rendőrt se látni az 
utczán . . .  Oda kellett volna mennem...  Nem fog
tak volna e l.. .

£s sirt sokáig, a vén megtért bűnös.



Divatlevél. I
A «Jókai» báltól, mely a küszöbön lévő I 

farsang fényes nyitányát képezendi, már csak 
rövid napok választanak el és igy lapunk szép 
olvasónőit érdekelni fogja, milyenek lesznek a . 
ruhák ezen bálon és milyen lesz a farsangi di- j 
vat átalában. A választ erre megadják a Mo- 
naszterly és Kuzmik Utódai divattermébe Paris
ból érkezett gyönyörű báli ruhák, báli kelmék 
és báli díszek, melyek a stilt meghatározzák a 
készülendő báli ruhákra nézve. A legszebb és ; 
legfiatalosabb báli ruhák egészen «Mousselin j 
ChifTon* kelmével lesznek beborítva, iit-ott a ter
mészettől egész híven ellesett virágcsokorral vagy 
füzérrel felfűzve, vagy arany, ezüst és gyöngvös 
mintázattal kivarrt «Tüll Illusióvai» díszítve. Íme : 
egy ily ruha leírása: derék és alj rózsaszín Sa
tin Duchessből egészen Mousselin Chiffonnal bo
rítva, alól fehér Valenciennes csipkefodorral, fe
lette kis dudorral a Mousselinból. A kivágott de
rék rózsaszín szalag övvel van lezárva, a mell 
bal oldalától egy keskeny füzér márcziusi ibo
lyákból, mely alól kis csokorba végződik. A leg
elegánsabb báli ruhákhoz alkalmazott uj szövet 
a «Moire Miroité» egy neme a Moirenak mely
nek nagy habjai gyönyörű rellexekkel egymásba 
folynak. Egy ilyen kelméből készült ruha követ
kezőképen van rendezve: kivágott derék és alj 
fehér Miroité selyemből, a drapirozott derék 
ezüst virágokkal kivarrva, igen magas dudoros 
ujjakkal; az igen sajátszerüen, egészen uj Ízlés
ben szabott alj hátul három mély ránczot képez, 
és rózsavirág füzérekkel van díszítve, melyek 
azt az aljnak harmadrésznyi magasságában festői i 
ivekben felvarrva környezik, ép úgy a kivágás a 
mell körül is ilyen rózsavirág-füzérrel van kör
nyezve; az aljnak lefelé fuló varrásai felett kes
keny Drapeira fehér Mousseline Chiffonból. Egy 
másik nagy újdonságát a saisonnak képezik az 
arany vagy ezüst pillangók, vagy gyöngyökkel 
kivarrt tüM fodrok (Volants), melyeknek felső 
széle sokkal rövidebb az alsó r-zélénél, úgy hogy 
mig felül simán felvarrhatók, alól ránczokba es- j 
nek. Mindebből kitűnik, hogy a legújabb divat ; 
nem ir elő szabályokat és a ruhakészítő ízlésé
nek a legtágabb tért engedi. Köztudomású, hogy 
e tekintetben a Monaszterly és Kuzmik Utódai 
czég kitűnő ízlése által domináló állást foglal el. 
Atlasz báli ruhákat a legújabb párisi ízlésben 
80 írttól kezdve készítenek, mértékül egy jól 
testhez álló ruhaderék és a szoknya hossza, elől • 
mérve, küldendő be.

Budapest, 1894. jan. 4. FÁY DEZSŐ

H Í R E K .
—  Változások a tisztikarban. Hőmmel Antal 

és Uhristyn Rezső főhadnagyok, a helybeli tüzér
tisztikar rokonszenves tagjai megváltak városunk
tól ; az előbbi Kassara lön vezényelve helyettes 
ülegparancsnokként, az utóbbi Becsbe utazott 
magasabb katonai kiképzés ezéljából. Kisérje őket 
uj állomáshelyükre ismerőseik szerencsékivánata 

Az Atlétikai Club működése. Nem egészen j 
úgy áll a dolog, mint egyik laptársunk fel akarja 
tüntetni, hogy tudniillik az egylet buzgó alelnöke, 
nem érezte magát hivatottnak egymagában vég
hez vinni e hó 8-án az ünnepélyes megnyitást. 
Szó volt ugyan róla. hogy az a jelzett napon 
d. u. 3 órakor tartassék meg, miután azonban a 
megrendelt vivókészletek még nem érkeztek meg 
az ünnepélyes megnyitás az alkalomra halaszta- 
tott, midőn az egyesület tagjai teljes felszerelés
sel kezdhetik működésűket. Az ideig is a klub 
helyisége naponta esti 5 —8 óra között kellően 
befütve s kivilágítva a tagok rendelkezésére áll, 
kik a2t fel is keresik s a tornaszerek sokfélesé- | 
gével szórakoznak. Ama ironikus hangra, melyet 
laptársunk az egylettel szemben használni jónak 
lát, mégjegyezzük, hogy a tagok kebelében egy- 
átalán nem dúl a részvétlenség érzete, s hogy
az egylet mennyire életképes meg fogja mutatni 
a legközelebbi jövőben is.

—  Előmunkálati engedélyek. A kereskede
lemügyi miniszter Hodinka Mihály, uradalami 
főügyésznek a magy. kir. államvasutak Rozsnyó 
állomásából kiindulólag DernŐ és Luc^ka közsé
geken át Tornáig vezetendő helyi érdekű gőz- 
mozdonyu vasútvonalra az előmunkálati enge
délyt egy évre, Münnich Aurél országgyűlési 
képviselő és érdektársainak a os. kir. sza^. kassa- 
oderbergi vasul kassa-ruttkai vonalának 450-ik 
számú őrházától kiindulólag, Merény község érin
tésével a magyar kir. államvasutak Betlér állo
másáig vezetendő helyi érdekű gőzmozdonyu vasút
vonalra az előmunkálati engedéiyt ugyancsak 
egy évre megadta. Mindkét vonal közelebről ér
dekel bennünket s felépíttetésük megyénkre te
temes haszonnal járna.

—  Templomezenteléí’ . A hárskúti r. kath. 
egyháznak Andrássv Penes eróf a kegyura^ A 
templom teljesen elhanyagolt, roskadozó állapot
ban volt. azért (jltiduia plébános a kegy úrhoz

folyamodott, hogy nyújtson a helyreigazításhoz I 
némi segedelmet. A gróf teljesen szabadkezet ' 
adott a plébános urnák, s a kiadások összeségét 
magira vállalta. így alakult újjá és széppé u 
templom, melynek párja jelenleg nagykiterjedésü 
helyen nincs a falusi templomok között. Gyö- j 
nyörü oltárt állítottak fel, uj menyezetet csinál
tak, uj orgona, uj kar, szószék építtetett; a tem
plomi székek is újak, a templom padlója sincs j 
czementlel kirakva. Az újjáalakítás 14,000 frtba 
került. A restaurált templomot karácsony másod
napján nagv fénynyel szentelte fel Schopper 
György rozsnyói püspök. A püspököt K.-H.-Vár- l 
allyánál lovas bandérium várta, melynek veze
tése mellett vonult be a nagyszerű diadalkapun 
keresztül a fényes menet Hárskutra. 10 érakor 
kezdődött a templom felszentelése, melyen az 
ünnepi szónoklatot Véner dr. mondta. Beszédjé
nek kiindulási pontját az képezte, hogy mit mond 
egy nagy prot. iró (Jókay) azon hatásról, melyet j 
a r. kath. templom gyakorol az ember vallási 
érzelmeire. A beszéd általában nagy hatást kel
tett. A misét megelőzőleg és után a Gleidura plé
bános által betanított becses falusi kar kitünően 
énekelte a szent himnuszokat, mi kiváló érdeme . 
a derék lelkésznek, a ki egyszersmind orgoná- I 
zott is. A szertartás végeztével a papiakon gyűlt í 
egybe a nagyszámú, egyházi és világiakból álló i 
vendégsereg, ahol az uradalmi liszteket Hodinka 
Mihály urad. főügyész s jószágkormányzó püspök 
О méltóságának bemutatta. Azután nagyszerű ebéd 
volt, melyen az első felköszöntőt Schopper püs
pök mondta a «tüneményszerü áldozatkész» grófi 
párra. Erre Hodinka főügyész, — mint a kegyur 
képviselője felelt, megköszönve Ó méltóságának 
a felszentelést, egyúttal éltetve őt. Majd Gleidura 
mondott egy minden tekintetben kitűnő beszé
det, éltetve Schopper püspököt, mely beszéd az 
összes jelenvalókat valóban elragadta. A püspök 
ő exelentiája d. u. 4 óráig mulatott, mig a többi 
vendégek mutatása mélyen benyúlt a deczemberi 
éjszakába. Nem lesz érdektelen itt egyúttal meg
emlékeznünk arról, hogy Andrássy Dénes gróf 
és fenkölt lelkű neje mennyi jótékonyságot gya
korol, a mi jelenkorban Schopper püspök mon
dása szerint csakugyan tüneményszerü. A leg
közelebbi időben ajándékozott a bekecsi egyház
nak 1000, az iskolának 500 frlot; a halmai r. k. 
templomnak 1000 frtot, a kis szlabosi, márkus- 
kai, roll falvi egyházaknak szintén nagyobb ösz- 
szegeket; a rozsnyói ev. főgimn. tornacsarnoká
hoz a szükséges fát és téglát, Rozsnyó városának 
nagy értékű vízvezetéki csöveket Ez alkalomból 
választották meg díszpolgárnak is. Karácsonyi 
ajándékul két régi hivatalnoka leányának 500— 
500 frt. A grófnő Czodo Verőn szegény leánynak 
150 frtot, Dernő, Jolész, Pacsa község szegény 
gyermekeinek felruházására 100—100 frtot, s 
még másoknak 700 frtot küldött. A várailyai 
egyháznak 1600 forintért uj orgonát épittetet*, 
ajándékozott egy örök lámpát vert ezüstből, mely 
igazi műremek ; két miseruhát, melynek egviko 
az olmülzi érseknek készült Flórenczben, de a 
"rófné megvette. Ezek, s hasonló jótétemények 
egyikévé teszik Andrássy Dénes grófot s nejét, 
legáldozatkészebb főurainknak.

— Rendőrségünk figyelmébe. Hogy a tiszta
ság nem sarkalatos erénye városunknak, azt nem 
egyszer volt alkalmunk sajnosán hagoztatni, most 
pedig azért vagyunk kénytelenek felszólalni, mi
vel a tisztaság hiánya egyenesen közveszélyes 
jelleget öltött* Egyik-másik udvarról csak úgy 
öntik ki a vizet az utczára, mint ennekelőtte s 
a hideg folytán a kiöntött viz megfagyván, az 
utczákon valóságos jégmezők képződnek. Tegyük 
fel azt, hogy az illető lakók kénytelenittetve 
vannak a vizet kiönteni; még az esetben is kény
szerítse őket a rendőrség, hogy a járdán levő 
jeget hintsék be fürészporral vagy homokkal, 
miután a közlekedést a legnagyobb mértékben 
veszélyeztetik s csak véletlenen múlik, hogy ed
dig is nagyobb szerencsétlenségnek nem voltak 
okozói.

—  Halálozás Manczel József városi adó
pénztárnok, hosszas szenvedés után f. hó 4-én 
elhunyt. Temetése tegnap délután ment végbe a 
r. kath. szertartás szerint, a közönség nagy rész
véte mellett. Buzgó hivatalnoka volt városunk
nak. Nyugodjék békével!

— Hazafias tüntetés. Tiszolczon, szilveszter 
estéjén Bazilidesz János és Ambrózy József kez
deményezésére műkedvelői előadás tartatott 
óriási részvét mellett. Az estély alkalmat adott 
hazafias tüntetésre, mely a Rákóczy-inJuló és 
Kossuth-nóta hangjai közt érte el tetőpontját. A 
pánszlávizmus fészkében minden ünneplés, mely 
hazafias érzelmek felszínre hozására alkalmas, 
nagyon helyén való. A tiszolezi szilveszter estét 
különben sok oldalról megyeszerte egy nagyobb 
szabású hazafias tüntetés rendezésére akarták 
felhasználni, s tervbe volt, hogy a megye notabi- 
litásai is megjelenjenek az ünnepélyen s tekintve, 
hogy szilveszter este családi este, a terv elma
radt, de valószínű, hogy nemsokára még a ter
vezettnél is nagyobb arányokban fog a hazafias 
tüntetés megtartatni.

— At újévi üdvözlések m ^váltásához utóla
gosan hozzájárultak: Porubszky Imre szolgabiró 
Nyustyáról (a «Göroör» szirkeiztőóge Rútján)
1 frt, Mirikovszky Géza és neje Balogról 1 frt, 
S'.akáll Vincze és neje l frt, Farkas Zoltán 1 
frt, Bornemisza László 1 frt.

— Panasz a vasút ellen. A Rimaszombatból 
Feledre d. e. 7.^11 órakor induló vegyesvonat 
személykocsijai dermesztőén hidegek, s az utasok, 
kik kényszerítve vannak e vonatot használni, 
nem győznek eleget panaszkodni A gőzfűtés e 
korszakában valóban csodálnunk kell a dolgot, 
s habár tudjuk, hogy nem az előzékeny állomás- 
főnököu múlik, mégis őt kell kérnünk, hogy 
igyekezzék a felettes hatóságoknál az elhárítható 
haj orvoslását szorgalmazni. A Feledről este 
72 9 órakor Tiszolcz felé induló 6950. számú vo
nat személykocsijai pedig egyátalán nem füttet- 
nek, kérdjük most már, hogy ha a belügyi kor
mány minden 1< heto rendelkezést megtesz a jár
ványok (erjedésének meggátlására, a kereske
delmi kormány vasutai által a járvány terjedé
sét elősegíti — *hogy illik ez össze?»

—  Megverték más helyett. Folyó hó 2-án 
estefelé Schmidt Andor zabzópusztai gazdatiszt 
Varga András és Urbán Imre társaságában be
ment Osgyánba a Lustig Farkas korcsmájába,

I hogy ura, ifj. Szakáll István földbirtokos megbí
zásából szeszt vásároljon. A korcsmában többek 

I társaságában mulatott Bodor (Tormás) László 
osgyáni legény is. Ez, a mint a belépőket meg
látta, egy üveg pálinkát fogott fel és azzal Var
gát megkínálta de ez a pálinkát elfogadni nem 
akarta s csakis hosszabb unszolás után itta meg. 
A mint Schmidték a korcsmából később eltávoz
tak és a szeszszel hazafelé mentek, az ut mellől 
egyszerre két alak ugrott eléjük és Schmidtet 
szónélkül megtámadták és annyira összeverték, 
hogy az legalább is 30 napig lesz munkaképte
len. Az eset a csendőrség tudomására jutott, mely 
a nyomozást megejtette és minden oda mutatott, 
hogy a tettes csak Bodor lehetett, a ki Vargával 
régóta haragban van, s valószínű hogy azt akarta 
megverni, de a sötétben tévedésből Schmidtet 
verte meg Varga helyett. Különben Bodort a 
csendőrség letartóztatta és átadta a kir. ügyész
ségnek.

A kincskeresők. A mióta Rakottyay József 
barátunk 30 krral 1033 frtot nyert a lutrin, az
óta a könnyen meggazdagodási láz fogta el vá
rosunk lakosainak egynémelyikét Kukla István 
lakatos, szilveszter éjjelén sógora és még egy ba- 

I rátja társaságában vidám beszélgetésben fogyasz
tották a «mézes pálinkát* s ez, vagy a beszéd 
tárgya okozta-e, hogy feltüzelve lettek a kincs
szerzés nemes ideája által, egyszerre csak egyi
kük alatt beszakadt a szoba földje, «hopp! itta  
kincs!» volt az egybehangzó fölkiáltás, s a gon
dolatot tett követte: neki fogtak mindhárman 
még azon éjjel a kincs felemeléséhez s ástak 
nagy buzgalommal, verejtéker homlokkal egész 
éjjel; kiásták a szoba földjét jó két méternyi 

1 mélyen, de — habár pitymallott már — a kin- 
j esés fazék csak nem akart előkerülni, hanem a 
j helyett holmi oszlopvégek jöttek felszínre, elvi- 
• tázhatlan bizonyítékául annak, hogy azon a he

lyen valamikor réges-régen valami ólféle lehetett 
építve, s igy a kiemelt föld bármelyik földmivelő 
gazdának kincset tartalmazhatott ugyan, de egy 
lakatosnak nem jutalmazta fáradozását kellőké- 

j pen Kukla uram most nagyon haragszik, ha azt 
kérdi valaki, hogy : «hol a kincs?»

— Időjárásunk. Vendéglős, ezukrász, mészá
ros, mind mind a kétségbeesés szélén állottak az 
eddigi enyhe idő miatt, s a legkomolyabban fog
lalkoztatta a kedélyeket ama terv, hogy a mele
gebb napok beálltával a dobsinai jégbarlangból 
fognak drága pénzen jeget vásárolni. íme azon
ban nagyot fordult az időjárás, az enyhe hőmér- 
séket csikorgó fagy, a nedves szelet jeges orkán 
váltotta fel. Vastag jégtábla fedi a vizeket, zúz
mara a fákat, s a hideg szél vörösre festi a kény- 
telenségből járó-kelők arczát. Bizony, tél van, 
szigorú erős tél, réme a szegény embereknek, 
s öröme szent Halifax híveinek, kik jól elbun- 
dázva. bugyolálva, hangos örömmel ringáznak 
a tükörsima jég felületén, s alig van közöttük 
egy is, kinek a rongyokba burkolt szegény gyer
mekek didergése eszébe jutna. Igen, itt a tél, 
meghozta a maga örömeit, de hozott magával 
kötelezettségeket is: tőlünk telhctőleg gyámoli- 
tani a szegényeket.

KÖZGAZDASÁG.
Baromfi tenyésztés.

Országunk derék közgazdasági minisztere, 
Bethlen András gróf körültekintő figyelmének 
egyik eredm énye az oszágos baromfi tenyésztő 
egyesület Budapesten. Szakavatott igazgató, Partay 

I Géza vezetése alatt csakugyan p rr év alatt cso- 
1 dás eredmények érettek el. A czél az, bogy a mi



régi elkorcsosult, eltörpüli baromli állományunk 
uj vérvegyiilék által hús és tojás hozamban jö 
vedelmezőbbé lélessék s a baromli elterjedésével 
az idegen import az országból kiszorittassék. 
Maradjon a pénz ilí bent saját honli társain к 
zsebében.

A magas minisztérium e őzéiből nagy be
vásárlásokat eszközölt és eszközöl még ma is es 
osztja ingyen 5—600 ajánlkozónak a nemes ba
romfiakat, hogy igy az egész hazában elterjed
hessen. Aztán rendezi évente a baromfi kiállítá
sokat, melyen a legnemesebb és a tenyésztésre 
legméltóbb fajok jelöltetnek ki, díjazással is buz
dítván termelésre az egyes kiállítókat.

Most legközelebb Budapesten október 8 — 18. 
volt egy ilyen baromfi vásár rendezve, hol a ma
gas kormány ismét nagy összeg értékű állatot 
vásárolt be s azonnal osztatott ki az ajánlkozók, 
illetve kérelmezők között.

Mint mondám, a magas kormány czélja az, 
hogy a nép tömege közt terjedjen el mielőbb a 
tenyésztésre érdemes baromfi. К czél elérése pe
dig leginkább azok által eszközölhető, kik a nép 
között élve, azzal közvetlen érintkezésben van
nak, mint a papok, tanítók és jegyzők. Akik je 
lentkezésük után ingyen kapnak az államtól ba
romfi törzseket, csupán az van kikötve, hogy 
visszaszármaztatják a törzset l —2 év múlva, de 
ha elpusztul véletlenül, hát az elhullt baromfi 
fejét kell beküldeniök.

Azon a vásáron, mely az állatkerti czirkusz 
nagy helyiségét betöltötte, több ezerre menő ba
romfi volt kiállítva, de sajnos, hogy néptanító, 
lelkész vagy jegyző nevével csak gyéren talál
koztunk.

Panaszkodunk, hogy nincs ára a termény
nek, hogy kevés a jövedelmünk, hogy nem tu
dunk megélni! Azonban összetett kézzel várjuk 
a sült galambot, hogy szánkba repüljön. Nem 
használjuk fel a kedvező alkalmat addig, inig 
ideje van. inig a kereslet élénk, mig árunkat 
eladhatjuk, mig az országban el nem terjed, szó
val, mig jó pénzzel fizetnek érte. Nem vagyunk 
elég élelmesek.

Ma még egy darabért szívesen fizetnek
5—6 frtot. Ilát nem érdemes-e azért egy kis 
gondot hozni áldozatul? Hisz egy mázsa búzá
nak az ára most 6 frt. Két mázsa búzán, vagy 
annak árán pedig felnevelhetünk 100 -150 csir
két öt hónapi gondozással s ha igazi tiszta fajra 
fektettük figyelmünket, hát pár száz forint hasz
not nyerhetünk pár hónap alatt.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS A

„Képes Családi Lapok“
szépirodalmi és ismeretterjesztő k é p e s  heti

lap 1894. évfolyamára.
Megjelen minden vasárnap, díszes kiállitás- 

ban, tetszetős borítékkal.
A „Képes Családi Lapok“ a leemel terjed 

tebb, legdíszesebb s legolcsóbb képes hetilap, 
amely szivet s lelket nemesitő, hasznos és isme
retterjesztő olvasmányokat nyújt a magyar mü
veit olvasóközönségnek.

A »Képes Családi Lapok« a legmagasabb irodalmi 
nivón álló lap, mely körül nemzeti irodalmunknak elő 
rangú írói és Írónői tömörülnek : igy az 1891. évi első 
szám következő íróktól hoz közlemények t : Jókai Mósr 
«Hogy is volt az a dolog » Beszélyl Benicrkvné Rajza 
Lenke: »A sors koczkája« fHegénv) Tölgyesi Mihály »A 
gyémánt gyürü« (Humoreszk . I’ Csorba Ákos- »A Bos
porus partján« (Rajz). Stiller lanár *A fűzőről« Orvosi 
ezikk) stb. stb. Költeményeket Írlak e számba: Kornócsy 
kózsef, Varsányi Gyula. Felek у Sándor dr A regénymel- 
ééletet Lanka Gusztáv irta. rzime »Pásztortüz és li- 
dérezfény«. A képek az újév alkalmából valók, s igen 
Jaláló rajzok. Ami különös érdeket kölcsönöz e számnak 
tv, hogy az abban megjelent közlemények Íróinak arcz- 
klzpeit, s sajátkezű aláírásaikat is veszi az olvasó.

A „Képes Családi Lapok“ évenkint, a 
szövegbe nyomott több regényt ad, elsőrangú 
irók tollából.

A „Képes Családi Lapok“ két hetenkéni 
megjelenő inellékiapja, a „Hölgyek í apja 1 ház 
tartási és divatrésszel ellátva, teljesen nélkü- 
lözhetővé tesz minden más divatlap tartását 

A „Képes Családi Lapok“ a fentebb em
lített szöveg között megjelenő regényeken kí
vül évenkint, több önálló, eredeti, bekötheti 
regényt ad jutalmul előfizetőinek

S mindezen előnyök daczára, a „Képes 
Családi Lapok“ -nak a „Hölgyek Lapja“ czimfl 
divatlappal és Regénymelléklettcl együtt, elő
fizetési ára csak egész évre 6 frt, félévre В frt, 
negyedévre 1 irt 50 kr. Az előfizetési pénzek 
e lap kiadóhivatalához: Budapest, Nagykorona 
utcza 20 szán küldendők, mely kívánatra mu
tatványszámokat bárkinek küld ha ez iránt leve
lező-lapon megkerestetik.

I ш* v * aZ e^ 'sz ^vre szóló 6 frtnyi előfizetési össze- 
P í i f j  кГ' cs? m,a8°Iási és postaszállítási díjjal egész évre 

tregényL aki félév i 3 frt előfizetési 
vau !  1 CS ^  kr Csoraagolási és postaszállítási dijai 
tűid be annak 2 regényt, s aki 1 frt 60 kr. negyedévi
‘ze?reléköM4a| 8 20 кГ ÜsomaK°,ási és postadijat egy- nan, . , е8У eredeti regényt küld ajánlva és dij-
nanlesen jutalmul a kiadóhivatal
1 »Képes Családi Lapok« kiudóliív.

Budapest, Nagykorona utcza 20.

Altól ne féljünk, hogy hirtelen ara szakad, I
mert elterjed, s igy olcsóvá válik. Aztán hallani, j 
hogy nem érdemes vele bajlódni, mert sok el- | 
hull belőle, meg aztán nem jobb a húsa mint a j 
mi magyar fajú állatunké. Hát ezek olyan egyén | 
állításai, aki az uj fajokat nemhogy tenyésztené, I 
de nem is (ismeri, tehát nem is kóstolta. Tudá- 
kossággal szakvéleményl mond, hogy széles ös- 
meret körét fitogtassa.

A legjobb s hazai viszonyainknak megfelelő 
fajnak Ösmertetett el a lyukok közt a sziklatyuk, 
vagy Plymouth-Bocks. Az áMani a faj tenyészté
sére fekteti fő gondját. A hidak közül a nagy, 
«Emdeni.* Ezek a mieinknél 2 3-szorta nagyob
bak. Gondozásuk semmivel sem kíván több figyel
met, mint a régi baromfi, de busával, tollával 
háromszorosan fizeti vissza a ráfordított gondot.
A tyuk 150 -200 drbot is tojik évente, kivált, 
ha kotlónak nem használjuk fel. Hát nem érde- 

1 mesebb-e ezeket még házi fogyasztásra is tar
tanunk?

A tenyésztésre nézve legtanácsosabb, ha 
kész törzszsel kezdjük azt meg, mivel a tojás 
vásárlásnál a legtöbbször csalódunk. Az ez évi i 
márcziusban kelt csirkék már az ősz folyamán 1 
megkezdik a tojást is, ha nincsenek nagy hideg- i 
nek kitéve: tavaszig folytonosan tojnak. Már a j 
nyári hónapokban költöttek csak tavasz felé kéz- 1 
dik azt el épen az ültetés idejére és tojnak egész 
nyáron át mintegy 150— 200 drbot. Még úgyis 
jól jövedelmező, ha a tojásokat felébe adjuk ki
költés végett egész az anya elhagyásáig, ekkor 
megosztani; elvállalják szives készséggel. De is
mételni nem lehet eléggé, hogy csak egészen va
lódi, tiszta fajt tenyészlessünk.

Alulírottól az állam részére 31 drbot vásá
rollak meg kora tavaszi csirkéket 6 írtjával.Van 
aztán még mintegy 50 drb nyári kelésü, melyek 
tavasz felé kezdik ei a tojást, s igy tenyésztür- 
zsekül legalkalmasabbak. Ezekből egy pár liá- : 
rom forintjával rendelkezésre áll.

Legyünk élelmesek és körültekintők s igy, 
midőn anyagilag segítettünk helyzetünkön, egy
úttal a nemzeti közvagyonosodásl is előmozdí
tottuk.

Az országos egyesületnek mindenki tagja 
lehet, az évi dij 4 frt, ezért kapja az illető a 
havonként megjelenő «Szárnyasaink» czimü szak
lapot, azián ingyen baromfit az államtól csak a 
beiratkozott tagok nyerhetnek. Mint minden do
lognál, úgy itt is bizony szakismeretre van szűk- 1 
ség, melyre nézve pedig a szaklap s a szerkesztő

allal kiadott «Baromfitenyésztés alapvonalai» 
czimii füzeiké teljes alapossággal nyújt felvilá
gosítást.

Melegen ajánlom kartársaimnak figyelmébe, 
hogy «kiki maga szerencséjének kovácsa» — 
«Segíts magadon, az Isten is megsegít» !

CSIZY MIKLÓS.

A laplulajdonos megbízottja és felelős szerkesztő : 
SZELESS ÖDÖN.

Főmnnkatársak: PAPP LÁSZLÓ és CSER NA Y DÁNIEL.

P iaczi árak
Rimaszombatban 1894 január 4-én tartott heti 

vásáron:
Tiszlabuza forint 6.30— 6.50, rozs 5.30—5 60. árpa 

5 80—6.—, zab 5.80—6,— kukoricza 5-50—5.60. krumpli
1.25— 1.40, bab-------- .------- mmázsánkint. — Marhahús
52 kr, Borjúhús 52 kr. Sertéshús 48 kr. kilogrammonkint

A rkapitányi hivatal,
Rozsnyón 1894. évi január 4-ón tartott heti 

vásáron:
Tiszlabuza frt 5 20., rozs 3 40. árpa 3,60, zab 3.60 

kukoricza 3 50, bab 5 00., kása 6.00 hektoliterenkint 
Súlyán Sándor, rkapitány,

N yílt-tér.
Nyilatkozat.

Melynél fogva alólirottak kinyilatkoztatjuk, 
mikép a Szel ess Ödön és dr. Kármán Zoltán 
urak között fenn forgott becsületbeli ügy lovagias 
utón elintéztetett.

Kelt Kimaszomban, 1894. január 3.
J)r. [erest Samu, Papp László,

Schulhof Pál, ,
mint di Kánná /.ollán ur mint Szeless Ödön ur meg- 

megbízottai. bizottai.

Miskolczi uj bor
fehér, seprős* literenkint . . . .  26 kr.,
ó-bor, fehér ................................. 32 kr.
E gri vörös » 26 kr.
Hordó számra jutányosabb áron kaphatók.

Neuman M árton
italmérőnél

U. p. Rimaszombat. Cserencsényben.

ф  Löfkovics Lipót áruházában nagy árengedmény. ф

i- L e s z á l l í t o t t  á r a k .  "
g  —  g .

Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, О
w hogy deczember 28-tól kezdve az idény előhaladottsága miatt üzletemben
© az MHzes téli árukat ®

.g 25% á г о n g e (1 m с n у n у e 1 E.
^  elárusitas alá bocsáiom, úgymint ;

bt karm antyúk, boák, gallérok, té li harisnyák, keztyük. ^
Cw
ÍZ női és férfi posztó-czipők. ц

g botosok bőrrel vagy anélkül,
Л  Jäger női és férfi alsó-ruhák, női alsó-szoknyák, blúzok. N

1 ■ "
^  G yerm ek ruhák leány vagy fiuk részére, СУ*

3  felöltök, kabátok nők s gyermekek részére. a
£ --------------------------------------------------------------------------------------------  s

^  Fírfl és női Női ée férfi
%  S a p k á k .  Legnagyobb raktár к  Я 1 8  p  О k .  H

j  ------------------------------------------

I a lkalmi  a jándékoknak g
^  megfelelő czikkekben

Kérem a nagyérdemű közönséget ezen kedvező alkalmat el nem £3 
:©  mulasztani, teljes tisztelettel Sj*

^  Löfkovics Lipót. ^

Ф  I Löfkovics Lipót áruházában nagy árengedmény. ф
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